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املبارك  ال�صوم  �صهر  نهاية  يف  العدد  هذا  اإ�صدار  ياأتي   
كل  قلوب  اىل  قريبة  وطنية  منا�صبة  مع  متزامنا 
العمانيني وهي الذكرى الرابعة واالربعني ليوم النه�صة 
بعيد  امل�صلمني  احتفال  يليه  املجيد  يوليو   23 املبارك 
الفطر املبارك ،  داعني اهلل اأن يتقّبل منا جميًعا �صالح 
�صلطنة  على  املباركة  االأيام  هذه  يعيد  واأن  االأعمال، 
اأر�صها  على  واملقيمني  و�صعًبا  وحكومة  قيادة  عمان 
نبتهل  كما  واالأمان،  واالأمن  وال�صحة  باخلري  الطيبة 
ال�صلطان  جاللة  لنا  يحفظ  اأن  قدرته  جّلت  اهلل  اإىل 
قابو�س املعظم وان ينعم عليه مبوفور ال�صحة والعافية 
ويوّفقه يف م�صاعيه لتنمية الوطن وحتقيق تطلعات كل 
العمانيني يف حا�صر وم�صتقبل ال�صلطنة، اأدام اهلل علينا 
وحفظها  ال�صامية  االإطاللة  هذه  العماين  ال�صعب  وعلى 

من كل مكروه.

ويف هذا العدد ن�صت�صيف �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن �صامل 
املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي 
املختلفة  املو�صوعات  من  عدد  يف  احلوار  معه  متبادلني 
والعاملني  وامل�صتثمرين  املايل  ال�صوق  قطاع  تهم  التي 
او  الق�صايا  اأهم  مناق�صني  املالية  االوراق  جمال  يف 
املو�صوعات التي ت�صغل بال وذهن املهتمني ب�صوق االوراق 

املالية والعاملني فيه .
يت�صم  خا�س  وقع  الكرمي  �صيفنا  اجابات  يف  ووجدنا   ،
روؤيته  تو�صح  واأ�صداء   ، التطوير  يف  والرغبة  باملرونة 
لالأمور، بكلمات ب�صيطة حملت بني طّياتها معان وم�صامني 
م�صوؤوليات  وفق  النجاح  متطلبات  كافة  لتحقيق  ت�صعى 
وال�صفافية  النزاهة  ومعايري  اأطر  وفق  املال  �صوق  هيئة 

وتكافوؤ الفر�س التي حتقق العدالة .

ومتنوعة  خمتلفة  مو�صوعات  يف  ذلك  بعد  وانتقلنا 
باإنت�صاب  خا�س  جزء  بينها  من  وتناولنا  باملجلة 
كمنت�صبني  لالإن�صمام  االعتبارية  واملوؤ�ص�صات  االفراد 
اهم  مو�صحني  املالية  لالوراق  العمانية  اجلمعية  اىل 
الوعي  زيادة  واأثرها يف  بهذا اجلانب  املتعلقة  االهداف 

اال�صتثماري بني املهتمني مبجال االوراق املالية .

على  يدمي  واأن  اجلميع  اهلل  يوفق  باأن  كلمتنا  ونختم 
اجلاللة  �صاحب  قيادة  حتت  واال�صتقرار  االأمن  وطننا 

ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه .

وكل عام وال�صلطنة  واأهلها باألف خري

ح�شن علي جواد
رئي�س جمل�س االإدارة





اأع�ضاء جمل�س اإدارة اجلمعية العمانية للأوراق املالية
ية
مال
ق ال

ورا

ة لأل
الجمعية العماني

OMANI SECURITIES ASS
OCI

AT
IO

N
الإدارة التنفيذية

ح�شني بن علي الرئي�شي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ح�شن علي جواد

رئي�س جمل�س االإدارة
اأحمد بن �شعيد ك�شوب

ع�شو جمل�س االإدارة

   ع�شو جمل�س االإدارة

نبيل بن عي�شى احل�شني

ع�شو جمل�س االإدارة

خالد بن اأحمد ال�شليمي

ع�شو جمل�س االإدارة

علي بن م�شطفى اللواتي

ع�شو جمل�س االإدارة

حمد بن حممدال�شلطي

نايف الرم�شاين                      

اإداري

اأمين بن اأحمد ال�شنفري

املدير العام

عي�شى بن مو�شى امليمني

املدير االإداري



يف هذا العدد

28

39

22

21

أخبار وفعاليات الهيئة العامة لسوق المال

مشاركون يؤكدون مساهمة البرنامج في تطوير قواعد اإلفصاح

أخبار وفعاليات سوق مسقط لألوراق المالية

ريبورتاج

54

54
نتائج النصف األول لعام 2014

الســــــوق

8
8

ضيف العدد

سعادة الشيخ عبد اهلل بن سالم السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

14

16

18

14

متطلبات هيئة التحكيم

نـــــــــــــــــوافذ

مقاالت مختارة

التأمين التكافلي

40

42

أثر التقارير المالية في  قرارات اإلستثمار في  سوق مسقط لألوراق المالية

العوامل الموضوعيه المحركه لالسواق الماليه الخليجيه

40إضــــــــاءات

قطاع الــطاقه في عمان قصة نمو تجذب اهتمام المستثمرين43

التنبؤ الدقيق بحركة أسواق رأس المال من خالل تقنية رسم القنوات السعرية وتحديد أهداف موجات أليوت 44

56
58

56
زكاة الفطر

مؤسسة Thomson Reuters العالمية تكرم الشركة المتحدة لألوراق المالية

منوعــــــــات

رفع مستوى العاملين بمجال األوراق المالية 59

الجمعية العمانية لألوراق المالية وجمعية وسطاء بورصة طهران المالية توقعان على مذكرة تفاهم بجمهورية ايران االسالمية 36

انطالقة جديدة للجمعية العمانية لألوراق المالية 46

60

كاريكاتير

المؤشرات الخليجية تحلق في المنطقة الخضراء بنهاية يوليو

تريليوني دوالر حجم عمليات الدمج واالستحواذ العالمية هذا العام

62
63

الثالث والعشرون من يوليو يوم النهضة العمانية 

64



ضيف العدد 10

�صعادة ال�صيخ
 عبد اهلل بن �صامل ال�صاملي

الرئي�س التنفيذي 
للهيئةالعامة ل�صوق املال

حوارح�صن علي جواد / اأمين بن اأحمد ال�صنفري
اإيل  م�صقط  �صوق  حتول  فكرة 

موؤ�ص�صة قابلة للطرح العام

�صوق  وكفاءة  �صيولة  تعزيز 
من  املالية  لالأوراق  م�صقط 
يف  االأولية  ال�صوق  تعزيز  خالل 

ال�صلطنة

قريبا �صدور الالئحة التنفيذية 
اخلا�صة بال�صكوك

متخ�ص�صة  بور�صة  اإن�صاء 
املالية  االأوراق  وتداول  لت�صجيل 

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

الإ�صتقبال  مفتوح  الهيئة  باب 
�صركات  ومبادرات  اإقرتاحات 

الو�صاطة املالية



11 ضيف العدد

�صاحب  حل�صرة  احلكيمة  القيادة  وبف�صل  ال�صلطنة  اإن 
اهلل  حفظه  ـ  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة 
ورعاه ـ حققت اإجنازات ح�صارية وتنموية هائلة يف �صتى 
مناحي احلياة ، وقد تر�صخت خالل �صنوات النه�صة اأركان 
القانون،  وحكم  العدل  بقيم  امل�صرت�صدة  الع�صرية  الدولة 
الكامل  االحرتام  مع  واحلداثة  العلم  على  اأ�ص�صت  والتي 

للرتاث واالأ�صالة.
الوطنية  املنا�صبة  مع  وتزامنه  املبارك  رم�صان  �صهر  ويف 
الثالث  املبارك  النه�صة  ليوم  واالربعني  الرابعة  للذكرى 
اجنازات  من  جديد  عام  يف  املجيد  يوليو  من  والع�صرين 
املالية  لالأوراق  العمانية  للجمعية  كان  املباركة  النه�صة 
ال�صاملي  �صامل  ال�صيخ / عبداهلل بن  �صعادة  لقاء خا�س مع 
لقاء  يف  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
خمتلفة  حماور  عدة  فيه  اإثارة  مت  مميز  حواري  �صحفي 
مبا له عالقة عن هيئة �صوق املال او �صوق االوراق املالية 

و�صركات الو�صاطة املالية العاملة فيه .

حتول ال�صوق اإيل �صركة م�صاهمة عامة
لالأوراق  م�صقط  �صوق  حتول  اجلدوى  من  ترون  هل  �صعادتكم... 
بع�س  لتحول  العاملي  التوجه  ظل  يف  م�صاهمة،  �صركة  اإىل  املالية 

االأ�صواق املالية اإىل �صركات م�صاهمة؟

هو  املالية  للأوراق  �سوق  لأي  الأ�سا�سية  املهمة  فاإن  القانوين،  ال�سكل  عن  النظر  بغ�ض 
بكفاءة  فيه  املدرجة  املالية  الأوراق  تداول  يتيح  الذي  املنا�سب  التنظيمي  الإطار  توفري 
و�سرعة معتمدا على اأنظمة موثوقة، وقائم على توفري اأكرب قدر من املعلومات بالقدر 
ومهنية  مبو�سوعية  قراراتهم  اتخاذ  من  وميكنهم  العدالة،  للمتعاملني  ي�سمن  الذي 
تامة، وعلى ال�سوق يف نف�ض الوقت اأن يقوم بذلك بكفاءة وباأقل التكاليف وبالتايل اإزالة 
كافة العقبات واملعوقات التي حتول اأو حتد من التداول ال�سريع والآمن للأوراق املالية.

واإذا ما ربطنا كل ذلك مع التوجه الذي ذكرت يف �سوؤالك باأن تتحول الأ�سواق اإىل �سركات 
مدرجة وهو ما يعني اأن هذه ال�سركات يجب اأن تكون مربحة لكي جتد من ي�ستثمر فيها، 
الوقت  نف�ض  ذكرتها ويف  التي  باملتطلبات  الإلتزام  ان  اإذ  متاأنية  يتطلب وقفة  فاإن ذلك 
امل�سالح خا�سة يف ظل عدم وجود  الأرباح قد يخلق �سيء من ت�سارب  ال�سعي لتح�سني 

مناف�سة بني اأكرث من �سوق يف الدولة.   
بتحول  العاملية  التوجهات  نتجاهل  اأو  نغفل  ل  اأن  اأي�سا  يجب  الأحوال  كل  ويف  ولكن 
فكرة  كانت  وقد  نف�سها،  يف  والإدراج  العام  للطرح  قابلة  ربحية  موؤ�س�سات  اإىل  الأ�سواق 
حتول �سوق م�سقط للأوراق املالية حمل نقا�ض على م�ستوى جمل�ض اإدارة الهيئة العامة 
ل�سوق املال منذ فرتة لي�ست بالق�سرية وقد اأثريت هذه الفكرة من جديد موؤخرا، ومن 
لدرا�سة  اإخ�ساعها  �سرورة  مع  الفكرة  قبول  على  توافق  �سبه  هناك  فاإن  املبداأ  ناحية 
متاأنية من كافة اجلوانب لتقييم اليجابيات وكيفية ال�ستفادة منها وال�سلبيات وطريقة 
تفاديها وحتديد النموذج والبديل الأمثل الذي يتنا�سب واملرحلة التي متر بها ال�سوق يف 
ال�سلطنة وقد تكون م�ساألة التدرج اأي�سا واردة بحيث حتول ال�سوق اإىل �سركة مملوكة من 
احلكومة بالكامل كمرحلة انتقالية متهيدا للنتقال لحقا اإىل مرحلة �سركة م�ساهمة.

اإ�صرتاتيجيات الهيئة
قبل  من  و�صعها  مت  التي  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجيات  اأبرز  هي  ما 
املالية  لالأوراق  م�صقط  �صوق  لدعم  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة 
والنهو�س مب�صتواه لي�صهم بدور فعال يف تنمية االقت�صاد الوطني ؟

يجب قبل كل �سيء اأن نوؤكد اأن ال�سوق و�سيله الغاية منها اأن نعمل على توظيف املدخرات 
لتداول  اآلية  توفري  اإىل  بالإ�سافة  القت�سادية،  التنمية  م�ساريع  لتمويل  وتوجيهها 
الأوراق املالية امل�سدرة من خلل �سوق م�سقط للأوراق املالية، والتي يفرت�ض اأن تعك�ض 
اأداء  امللحظ حت�سن  الوطني ومن  العام للقت�ساد  الو�سع  ون�ساطها  اأدائها  من خلل 
�سوق م�سقط للأوراق املالية خلل الن�سف الأول من العام اجلاري، اإذ ارتفع موؤ�سر �سوق 
م�سقط بن�سبة 3% يف نهاية الن�سف الأول من العام اجلاري مقارنة بالعام 2013م، كما 
بلغت القيمة ال�سوقية يف نهاية �سهر يونيو من العام اجلاري حوايل 14.92 مليار ريال. 
وعلى الرغم من التح�سن الذي ي�سهده ال�سوق فاإن جهود الهيئة م�ستمرة للعمل من اأجل 
تعزيز دور �سوق راأ�ض املال يف القت�ساد الوطني، لذلك فاإننا نوؤكد على اأن ا�سرتاتيجية 
ال�سوق  متكني  �سرورة  على  تركز  القادمة  �سنوات  للخم�ض  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة 
املدخرات من  العمل على توظيف  القت�سادية من خلل  التنمية  فاعلة يف  اأداة  ليكون 
امل�ساريع  متويل  نحو  وتوجيهها  �سحيحا  ا�ستغلل  وا�ستغللها  املجتمع  فئات  خمتلف 
القت�سادية التي تعود بالنفع والفائدة على القت�ساد الوطني ل�ستكمال م�سرية التنمية 
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وتو�سيع قاعدة القت�ساد و اإيجاد فر�ض عمل منا�سبة للمواطنني.
كما اأننا ن�سعى جاهدين اإىل تعزيز �سيولة وكفاءة �سوق م�سقط للأوراق املالية من خلل 
وتعميق  ال�سوق  حجم  زيادة  يف  ي�سهم  بدوره  والذي  ال�سلطنة  يف  الأولية  ال�سوق  تعزيز 

وتعزيز ال�سيولة، اإ�سافة اإىل توفري بدائل ا�ستثمارية منا�سبة للم�ستثمرين.
كما اأن جهود الهيئة م�ستمرة يف حتفيز وت�سجيع مزيد من ال�سركات الكربى لل�ستفادة 
من �سوق راأ�ض املال كو�سيلة لتمويل م�ساريعها وتو�سعاتها من خلل الأدوات ال�ستثمارية 
ال�سركات  اأننا نتمنى من تلك  اأو �سكوك، كما  اأو  �سندات  اأ�سهم  ال�سوق من  املوجودة يف 
ال�ستفادة من تطبيق مبادىء احلوكمة ملا لها من اأهمية بارزة يف �سمان ا�ستمرار جناح 
ال�سركات من خلل توفري اإدارات جيدة قادرة على املناف�سة يف ال�سوق املحلية والإقليمية. 
بال�سكوك،  اخلا�سة  التنفيذية  اللئحة  قريبا  ت�سدر  �سوف  الهيئة  اأن  بالذكر  اجلدير 
والذي  املال  راأ�ض  �سوق  قانون  بتعديل  اخلا�ض  ال�سلطاين  املر�سوم  �سدور  فور  وذلك 
�سيعطي ال�سلحية للهيئة يف اإ�سدار هذه اللئحة، علما باأن وجود ال�سكوك �سوف يعزز 
من �سيولة ال�سوق ويوفر منتج وبديل جديد �سمن املنتجات املتاحة و�سيعمل على جذب 

فئات جديدة من امل�ستثمرين.
 كما اأن الهيئة قد انتهت من اإعداد امل�سودة النهائية املطورة من ميثاق حوكمة �سركات 
والإجراءات  الأحكام  من  عدد  واإ�سافة  تعديل  �سيت�سمن  م�سروع  وهو  العامة  امل�ساهمة 
التي ت�ساهم يف تعزيز م�ستوى ممار�سة ال�سركات امل�ساهمة العامة ملبادئ الإدارة الر�سيدة، 
متخ�س�سني  اأع�ساء  من  الغر�ض  لهذا  ت�سكيلها  مت  جلنة  خلل  من  و�سعها  مت  والتي 
ملحظاتهم  لإبداء  للعامة  امل�سودة  عر�ض  ومت  والهيئة،  وال�سوق  اخلا�ض  القطاع  من 
عليها من خلل املوقع الإلكرتوين للهيئة، والآن نحن ب�سدد ترجمة امليثاق اإىل اللغة 

الجنليزية بعد اأن متت مراجعته من الناحية القانونية وناأمل اإ�سداره قريبا.
اأداء �سوق م�سقط  اأجل تعزيز  اأ�سدرتها الهيئة من  اأما فيما يتعلق باأهم القرارات التي 
للأوراق املالية فلعل اأبرزها التعميم ال�سادر من الهيئة اإىل كافة �سركات امل�ساهمة العامة 
عن  الف�ساح  �سرعة  �سرورة  على  ال�سركات  حث  يت�سمن  والذي  ال�ستثمار   و�سناديق 
نتائج اعمالها ربع ال�سنوية قبل اعتمادها من جمل�ض اإدارة ال�سركات وياأتي ذلك بهدف 
توفري احلماية للم�ستثمرين واملتعاملني يف ال�سوق من خلل حتقيق اأعلى امل�ستويات من 

ال�سفافية والكفاءة يف ظل التطور الذي ت�سهده الأنظمة املحا�سبية. 

بور�صة للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  دعم  ب�صرورة  ال�صامية  التوجيهات  ظل  يف 
ل�صوق  العامة  الهيئة  قبل  من  عنه  االإعالن  مت  وما  واملتو�صطة، 
ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  متخ�ص�س  �صوق  اإن�صاء  يف  مبادرتها   عن  املال 

واملتو�صطة، ماهي العوائد املتوقعة لهذه ال�صوق �صواء على م�صتوى 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اأو على م�صتوى �صوق م�صقط لالأوراق 

املالية، ومتى �صوف ترى النور؟

لت�سجيل  متخ�س�سة  بور�سة  اإن�ساء  على  بالعمل  حاليا  تقوم  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة 
ما  طريق  عن  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ت�سدرها  التي  املالية  الأوراق  وتداول 
ي�سمى ب�سوق التفاو�ض )OTC(، ونحن حاليا ب�سدد و�سع الأطر القانونية والفنية 
الأموال  روؤو�ض  ذات  امل�ساريع  تخدم  �سوف  والتي  البور�سة،  هذه  لإن�ساء  والإجرائية 
املوؤ�س�سات يف احل�سول  دورها يف م�ساعدة هذه  ينح�سر  لن  والتي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأعمالها من خلل  تنميتها وتو�سعة  وامل�ساعدة يف  اللزم لدعم عملياتها  التمويل  على 
�سوق راأ�ض املال بل تتعداه اإىل الإ�سراف وتوفري الرعاية لهذه املوؤ�س�سات واإعطائها الغطاء 
التنظيمي والرقابي الذي ي�سمن لها قدرا من العرتاف لتمكينها من التعامل بثقة مع 
املوردين وقطاع العمل واملمولني واجلهات الر�سمية والأهلية، واحل�سول على اخلدمات 
املختلفة باأ�سعار منا�سبة متكنها من املناف�سة. بالإ�سافة اإىل اإمكانية حتويل عدد من تلك 
املوؤ�س�سات اإىل ال�سوق الرئي�سي بعد التاأكد من و�سولها اإىل امل�ستوى الذي يوؤهلها لذلك 
وبالتايل نقلها من موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة اإىل �سركات كبرية فاعلة وموؤثرة ب�سكل 

اإيجابي يف القت�ساد.

بيعاً  مبلكياتهم  التداول  اأموالها  روؤو�ض  يف  للم�ساهمني  �ستتيح  البور�سة  هذه  اأن  كما 
و�سراء بطريقة خمتلفة عما هو معمول به يف �سوق م�سقط للأوراق املالية نظرا للطبيعة 
اخلا�سة ل�سريحة املوؤ�س�سات التي �سوف تدرج فيه وطريقة تداولها ومتطلبات اإف�ساحها 
وغريها من املتطلبات امل�سهلة لتتنا�سب مع اإمكانيات وطبيعة هذه املوؤ�س�سات. كما �ستعمل 
ال�سركات املرخ�سة بال�سوق على دعم تلك ال�سركات من خلل ت�سهيل عملية ال�ستثمار 

فيها.

املالية عن طريق  للأوراق  �سوق م�سقط  يدعم  �سوف  البور�سات  النوع من  اأن هذا  كما 
زيادة عدد ال�سركات املدرجة فيه، اإذ اأنه �سوف يتم النظر يف انتقال اإدراج اأي من املوؤ�س�سات 
اأ�سبحت  ال�سوق الرئي�سية متى ما  اإىل  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  املدرجة يف �سوق 
جاهزة وم�ستوفية ملتطلبات الإدراج فيه، ونوؤكد هنا اأنه مبجرد النتهاء من الإجراءات 
وال�سروط �سيتم البدء يف ا�ستقبال الطلبات ويكون الباب مفتوحا لكل من ي�ستويف احلد 

الأدنى من املتطلبات.
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اإجراءات االإف�صاح اجلديدة
تعميمًا  موؤخرًا   املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  �صعادتكم...اأ�صدرت 
اال�صتثمار  و�صناديق  العامة  امل�صاهمة  �صركات  لكافة  جديدا 
املُدرجة يف �صوق م�صقط لالأوراق املالية، ينظم اإجراءات االإف�صاح 

م�صقط  �صوق  اأداء  اأثر  ذلك على تعزيز  ما  ال�صوق،  وال�صفافية يف 
لالأوراق املالية؟ 

من املوؤكد اأن الإف�ساح وتوفري املعلومة للم�ستثمرين باأ�سرع وقت ممكن، وجعلها متاحة 
للق�ساء  الناجعة  الطريقة  وهي  ال�سوق  مقومات  اأهم  من  هو  الوقت  نف�ض  يف  للجميع 
التعميم  جاء  هنا  من  الباطنية،  والتعاملت  كالإ�ساعات  ال�سحية  غري  املمار�سات  على 
ال�سادر من قبل الهيئة بتوجيه �سركات امل�ساهمة العامة و�سناديق ال�ستثمار اإىل �سرعة 
الإف�ساح عن نتائج اأعمالها ربع ال�سنوية خلل خم�سة ع�سر يوما بعد اإعتمادها من قبل 
الإدارة التنفيذية وقبل اإعتمادها من قبل جمل�ض اإدارة ال�سركات للتاأكيد على اأن املعلومة 
على  احل�سول  فاإن  الآن  احلا�سل  التطور  ومع  توفرها،  مبجرد  عنها  تف�سح  اأن  يجب 
النتائج املالية لل�سركات مي�سر  ول يحتاج اإىل كثري من الوقت اإذا ا�ستبعدنا الإجراءات 
ال�سركات على  اأن نحث  راأينا  املتمثلة يف العتماد، وبالتايل  البيانات  التي متر بها هذه 
املبادرة يف الإف�ساح عن البيانات املالية الربعية خلل اأ�سبوعني ويف نف�ض الوقت قل�سنا 
الإجراءات املتمثلة يف العتماد. كما اأننا نوؤكد على اأن هذا الأجراء ي�سمن توفري احلماية 
العدالة  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول  خلل  من  ال�سوق  يف  واملتعاملني  للم�ستثمرين 
من  وا�ستغللها  املعلومات  ت�سرب  مينع  ما  كل  وبذل  وال�سفافية،  الكفاءة  من  ومزيد 
اإجمايل الإيرادات  اأن البيانات املطلوب الإف�ساح عنها تت�سمن  قبل جهات مطلعة. كما 
واإجمايل امل�سروفات و�سايف الربح بعد اقتطاع خم�س�ض ال�سريبة، واأرقام مقارنة للبنود 
متكن  موؤ�سرات  وهي  بينها  التغيري  ون�سبة  ال�سابق  املايل  الربع  فرتة  مع  اإليها  امل�سار 
امل�ستثمر من اتخاذ قرارات ا�ستثمارية �سحيحة وتقلل من املخاطر التي قد يتعر�ض لها.

تزامن طرح االإ�صدارات االأولية
االكتتابات  بع�س  طرح  تزامن  االأخرية  الفرتة  يف  لوحظ 
اأثار  مما  املالية،  لالأوراق  م�صقط  �صوق  يف  االأولية  واال�صدارات 

لذلك  ال�صلبي  بالتاأثري  التوقعات  امل�صتثمرين يف ظل  بع�س  حتفظ 
التزامن على حجم تغطية تلك االكتتابات، فما هو راأي �صعادتكم 

يف ذلك ؟ 

ل�سركتي  ال�سوق  �سهدهما  اكتتابني  لآخر  ال�سابقة  املعطيات  خلل  من  اأنه  نرى  نحن 
مل  الكتتابات  تزامن  باأن  عك�ست  متزامنني  جاءا  واللذان  والباطنة  ال�سوادي  الطاقة؛ 
�سركة مبقدار  اكتتاب كل  يتم تغطية  الكتتابات، فعندما  يوؤثر على حجم تغطية تلك 
وتنتظر  ال�سوق متعط�سة لل�ستثمار  �سيولة يف  يعك�ض وجود  موؤ�سر  فاإن هذا  10 مرات 
الفر�ض املنا�سبة لغتنامها. كما اأنها تبني ثقة امل�ستثمرين بقدرة ال�سوق على ا�ستيعاب 

امل�ساريع القت�سادية ذات الأحجام الكبرية.

حتديد فرتة االإكتتابات
ما راأي �صعادتكم يف املقرتح الذي تتبناه بع�س ال�صركات العاملة يف 
جمال االأوراق املالية لتقلي�س فرتة طرح االكتتابات اإىل اأ�صبوعني 
من  الفائ�صة  االموال  اإعادة  ت�صريع  لغر�س  وذلك  اأعلى،  كحد 

عمليات االكتتاب اىل ال�صوق وا�صتثمارها من جديد ؟ 

نحن يف الهيئة العامة ل�سوق املال نوؤيد هذه الفكرة بل و�سعينا اإىل تنفيذها من خلل 
والذي  القادمة  الفرتة  يف  اإ�سداره  يتم  �سوف  الذي  التجارية  ال�سركات  قانون  تعديل 
اأعطى الهيئة مرونة يف حتديد فرتة الكتتاب، اإذ اأننا نرى اأن مدة 30 يوما طويلة بع�ض 
ال�سيء اإذا علمنا اأن معظم املكتتبني يقومون بذلك يف الأيام الثلثة الأخرية للكتتاب، 
وبتقليل املدة �سنتمكن من تغيري اإجراءات الكتتاب والتعجيل يف الإدراج، ويف حالة وجود 
فوائ�ض �سيتم اإعادة تلك الفوائ�ض ب�سرعة. كما اأن الهيئة تتبنى حاليا م�سروع الكتتاب 
ي�سهم  الدول حيث  العديد من  E-IPO  وهو مطبق يف  با�سم  واملعروف  الإلكرتوين 
ب�سكل كبري يف تقلي�ض الفرتة الزمنية للكتتابات ملا يتمتع به من �سرعة ودقة يف عملية 

الكتتابات واإعادة الأموال الزائدة، ومن املتوقع اأن يرى هذا امل�سروع النور قريبا. 
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التزام ال�صركات املعلنة عن طرحها يف االإكتتاب العام
ما هو دور الهيئة يف معاجلة مو�صوع تاأجيل بع�س ال�صركات لطرح 
ا�صهمها بعد احل�صول على املوافقة املبدئية على االإ�صدار من قبل 
الهيئة، يف ظل بقاء امل�صتثمر يف انتظار الطرح دون احل�صول على 

تربير لهذا التاأجيل ؟

يف البداية نود التاأكيد على اأنه بالرغم من جهود الهيئة العامة ل�سوق املال يف ت�سجيع 
ال�سركات لتمويل م�ساريع وا�ستثمارتها عن طريق طرح اأ�سهمها للكتتاب العام، اإل اأن 
عملية طرح اكتتاب اأي �سركة لأ�سهمها يف ال�سوق هو قرار اختياري يرجع يف املقام الأول 
ال�سركات موافقة مبدئية من قبل  واإن عملية منح  اإلزامي،  ولي�ض  ال�سركة  مللك هذه 
الهيئة لطرح ا�سهمهما للكتتاب العام ل يعني بال�سرورة اإلزام ال�سركات بقرار الطرح 
عدم  على  نف�سه  الوقت  يف  نوؤكد  اأننا  غري  ال�سركة،  �سيا�سة  اإىل  ذلك  يرجع  واإمنا  العام 
على  واحل�سول  الطرح  قرار  من  امللك  تاأكد  قبل  للجمهور  اإعلن  اأو  اإف�ساح  اأي  ن�سر 
لأن  الإعلن  ذلك  يف  جاء  مبا  الإلتزام  فيفرت�ض  الإعلن  ح�سل  واإذا  املوافقات،  كافة 
للإعلن  امل�سدرة  اجلهة  يحمل  الذي  الأمر  عليه  وبناء  معه  �سيتعاملون  امل�ستثمرين 

امل�سوؤولية الأدبية على الأقل للإلتزام مبا جاء فيه.

جناح االإكتتابات املطروحه بال�صوق
التي طرحت بال�صوق  العام ملدى جناح االكتتابات  ما هو تقييمكم 
االإ�صالمية  البنوك  قطاع  �صملت  والتي  املا�صية  الفرتة  خالل 
االت�صاالت  قطاع  اإىل  باالإ�صافة  التكافلي  التاأمني  و�صركات 

والطاقة؟

فيما يتعلق مبدى جناح الكتتابات التي طرحت يف ال�سوق خلل الفرتة املا�سية، لندع 
الأرقام تتحدث بنف�سها وتقيم الو�سع، فعندما يكون حجم الكتتاب على اأ�سهم ال�سركات 
الطـاقـة؛  �سركـتـي  يف   حدث  كـمـا  مـرات   10 مـن  باأكثـر  املعرو�ض  جتاوز  قد  املطروحة 
ال�سوادي والـبـاطـنـة والـتـي جتاوز فـيهـمــا حـجـم الكـتـتـاب الـ 10مرات لكل �سركة، واأي�سا 
اكتتاب  تغطية  يتم  وعندما  11مرة،  من  اأكرث  نزوى  بنك  اكتتاب  حجم  يتجاوز  عندما 
ال�سرقية  �سركة  وتغطية  مرات،   10 عن  يزيد  مبقدار  �سللة  �سيمبكورب  �سركة  اأ�سهم 
لتحلية املياه يتجاوز املعرو�ض مبقدار 13 مرة، فاأنها موؤ�سرات واأرقام تعك�ض مدى جناح 
تلك الكتتابات، كما اأنها موؤ�سرات وا�سحة على وجودة �سيولة عالية يف �سوق النقد من 
والتي  ال�سوق  طريق  عن  القت�سادية  امل�ساريع  متويل  يف  وا�ستغللها  توجيهها  املمكن 

نعتقد اأنها اأ�سبحت قادرة على ا�ستيعاب اأية طروحات قادمة مهما كانت اأحجامها.

اأن  املتوقع  املتوالية، فهل من  موؤخرا مت طرح عدد من االكتتابات 
ي�صهد ال�صوق اكتتابات اآخري خالل الفرتة القادمة؟ 

هناك  اأن  كما  لل�سرياميك،  املها  �سركة  اأ�سهم  طرح  اجلاري  العام  ي�سهد  اأن  املتوقع  من 
مناق�سات قائمة لإمكانية طرح �سركات اآخرى �سوف يتم الإف�ساح عنها لحقا باإذن اهلل.

�صيا�صة توزيع االأرباح املرحلية
امل�صاهمة  �صركات  حتفيز  اجلدوى  من  اأن  �صعادتكم  جتدون  هل 
العامة على انتهاج �صيا�صة توزيع اأرباحها املرحلية يف ظل النتائج 
اجليدة لتلك ال�صركات، ملا لذلك من دور يف بارز جذب امل�صتثمرين 
للتداول يف اأ�صهم تلك ال�صركات وبالتايل تعزيز حركة التداول يف 

ال�صوق؟

ال�سركة  تنتهجها  التي  ال�سيا�سة  اإىل  يعود  �سركة  ب�سكل عام لأي  الأرباح  توزيع  اإن قرار 
وطبيعة عمل تلك ال�سركة، وهذا اأمر مهم ويفرت�ض اأن تكون لكل �سركة �سيا�سة وا�سحة 
ذلك  تو�سيح  ال�سركة  فعلى  ال�سيا�سة  تلك  تغيري  الأمر  ا�ستدعي  واإذا  عنها  مف�سح 

للم�ستثمرين.
ال�سركة  باإ�سرتاتيجية  كبري  ب�سكل  ترتبط  الأرباح  توزيع  �سيا�سة  فاإن  الأحوال  كل  ويف 
فهناك �سركات تكون قد و�سلت اإىل مرحلة الن�سج وال�ستقرار وبالتايل تتجه اإىل توزيع 
معظم اأرباحها للم�ساهمني �سواء يف �سكل اأرباح �سنوية اأو حتى مرحلية، وهناك �سركات 
يف طور النمو وحتتاج اإىل توظيف الأرباح لتمويل النمو ولذلك تتجه اإىل التقليل اأو حتى 
عدم توزيع �سيء من الأرباح، ويف كل الأحوال فاإن ذلك �سيعود بالنفع على امل�ستثمرين 
الثانية �ستنعك�ض ر�سملة  اأرباح نقدية ويف  اأنهم يف احلالة الأوىل �سيح�سلون على  حيث 
نوجه  فاإننا  امل�ستثمرين  توجهات  ملراعاة  ولكن  للأ�سهم،  ال�سوقية  القيمة  يف  الأرباح 
اإىل  وبالنظر  بالتوزيعات،  يتعلق  فيما  �سيا�ساتها  عن  الإف�ساح  �سرورة  اإىل  ال�سركات 
حال معظم ال�سركات املدرجة فهي تتجه اإىل التوزيع النقدي، اإذ بلغت ن�سبة التوزيعات 

النقدية حوايل 83% من اإجمايل التوزيعات البالغة 470 مليون ريال يف العام 2013م. 

الرتويج لالإ�صدارات االأولية فال�صوق
نلم�س وجود �صعف يف عملية الرتويج ل�صوق م�صقط لالأوراق املالية 
ك�صوق يتمتع بفر�س ا�صتثمارية جيدة على امل�صتوى االقليمي، مما 
لذلك  لل�صوق،  االأجنبي  اال�صتثمار  ا�صتقطاب  على  �صلبا  ذلك  يوؤثر 
اأو مبادرات لتحفيز اجلانب االإعالمي من قبلكم  هل هناك خطط 

اأو من قبل اجلهات ذات العالقة بالرتويج االإعالمي يف ال�صلطنة؟

م�سقط،  ل�سوق  الرتويج  اإىل  بحاجة  اأننا  نقول  عندما  مغالطة  هناك  اأن  اأعتقد 
فال�سوق لي�ض هدفا يف حد ذاته واإمنا و�سيلة، والرتويج يفرت�ض اأن يتم للإ�سدارات 
التي تتم يف ال�سوق وهي كما تعلمون قليلة، وكما ذكرنا �سابقا اأن ال�سوق متعط�ض ملثل 
هذه الإ�سدارات وهناك �سيولة كبرية متلهفة لأي اإ�سدار، وقد راأينا حجم التغطية 
للإ�سدارات الأخرية، لذلك نعتقد اأن ال�سوق يحتاج اإىل مزيد من الن�ساط يف ال�سوق 

الأولية لتوفري مزيد من الفر�ض للم�ستثمرين �سواء املحليني اأو الأجانب.

انفتاحا  املنطقة  يف  الأ�سواق  اأكرث  من  يعترب  م�سقط  �سوق  اأن  بالذكر  اجلدير 
وا�ستقطابا للم�ستثمرين الأجانب حيث ي�سكل ال�ستثمار الأجنبي ما ن�سبته 29% من 
اأننا  اإىل  اأخرى  ونوؤكد مرة  ريال،  مليار   15 والبالغ حوايل  ال�سوق  راأ�سمال  اإجمايل 
الإ�سدارات اجلديدة، وعندما  املتمثلة يف  للمنتجات  الرتويج  اإىل  اأننا بحاجة  نرى 
توجد هذه الإ�سدارات فلن تكون هناك م�سكلة يف اإيجاد امل�ستثمرين من الداخل اأو 
اخلارج، فالأموال حول العامل �سائلة وتبحث عن فر�ض واإذا ما وجدت هذه الفر�ض 

فاإن الأموال �ستن�ساب اإليها بكل �سهولة.
التخ�سي�ض  خطط  يف  ال�ستمرار  �سرورة  على  التاأكيد  اإىل  يقودنا  هذا  فاإن  لذلك 
للم�ستثمرين،  اخلطط  هذه  عن  والإف�ساح  الأولوية  ح�سب  احلكومية  لل�سركات 
وهناك تفاوؤل بعد اإعادة ت�سكيل اللجنة الوزارية املعنية بهذا الأمر، وناأمل اأن تخرج 
اللجنة بربنامج وخطة زمنية خل�سخ�سة ال�سركات اململوكة من احلكومة واأن يتم 
ا�ستعمال العوائد الناجتة عن ذلك يف تاأ�سي�ض م�ساريع جديدة يتم تخ�سي�سها تباعا 

يف امل�ستقبل.
وال�سندات وذلك ل�ستغلل  كال�سكوك  الدين  اإ�سدارات لأدوات  اأن نرى  ناأمل   كما 
بها  تقوم  التي  الكبرية  القت�سادية  امل�ساريع  لتمويل  املتوفرة  النقدية  ال�سيولة 

احلكومة والقطاع اخلا�ض. 
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�صندوق التوازن االإ�صتثماري
اال�صتثماري يف ظل  التوازن  �صعادتكم الأداء �صندوق  ما هو تقييم 
وجود بع�س االآراء باأن ال�صيا�صة التي ينتهجها ال�صندوق حاليا ال 

تتنا�صب مع االأهداف التي اأ�ص�س من اأجلها. 

�سندوق التوازن وجد مببادرة م�سرتكة من قبل احلكومة والقطاع اخلا�ض للمحافظة 
على توازن ال�سوق من التقلبات غري املربرة اإبان الأزمة املالية العاملية عام 2008م، وذلك 
بهدف املحافظة على ا�ستقرار ال�سوق وتعزيز الثقة فيه ونعتقد اأن ال�سندوق بالرغم من 
�سغر حجمه قد قام بدور كبري يف حتقيق الأهداف التي و�سعت له، ومنذ ان�سائه خ�سع 
نظام ال�سندوق لعدد من التعديلت لكي تتنا�سب طبيعة عمله مع امل�ستجدات يف ال�سوق 
ال�سوق وح�سب  املتاحة يف  ال�سيولة  تعزيز  يعمل على  ال�سندوق  فاإن  الوقت احلايل  ويف 
الأرقام فاإن ال�سندوق ي�ساهم بن�سبة ل باأ�ض بها من اأحجام التداولت اليومية، يف الوقت 
نف�سة فاإن جلنة ال�ستثمار وبالتن�سيق مع كل من الهيئة وال�سوق تقوم مبراجعة م�ستمرة 

لآليات العمل مبا يخدم ال�سوق ب�سكل عام.

اأخريًا ..   
ر�صالة  بتوجيه  فيها  �صعادتكم  تودون  كلمة 
االوراق  جمال  يف  العاملة  ال�صركات  اىل 

املالية .

املجلة  حترير  الأ�صرة  بال�صكر  اتوجه  البداية  يف 
الفر�صة  اتاحتهم  وعلى  اال�صت�صافة  هذه  على 
ن�صكر  اأن  نود  كما  املال،  ل�صوق  العامة  الهيئة  يف  لنا 
على  املالية  االأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�صركات 
تعاونهم الدائم معنا للعمل على النهو�س بقطاع �صوق 
الهيئة  باب  باأن  لهم  ونوؤكد  ال�صلطنة،  يف  املال  راأ�س 
مفتوح ال�صتقبال جميع االقرتاحات واملبادرات التي 
يتقدمون بها من اأجل تطوير القطاع وذلك اإميانا منا 
الغايات  حتقيق  اأجل  من  االأيادي  تكاتف  ب�صرورة 
واالأهداف التي ن�صمو اإليها جميعا، ون�صال املوىل عز 
وجل اأن ي�صدد خطانا جميعا ملا فيه خري لهذا البلد.

�صعادة ال�صيخ 
ال�صاملي   �صامل  بن  عبداهلل 

 ...
والتقدير  ال�صكر  كل  لك 
با�صت�صافتكم  �صعداء  ونحن 
معنا يف العدد اخلام�س ملجلة 
لالوراق  العمانية  اجلمعية 
املالية يف هذا ال�صهر الكرمي 
املبارك ون�صاأل  �صهر رم�صان 
يف  العافية  ولكم  لنا  اهلل 

الدنيا واالآخرة .
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نافِذةٌ للدُخول بين طيات السحاب

تلك هي رحلةٌ حافلةٌ ومسيرةٌ متميزةٌ قطعها الطيران العماني خالل عقدين من الزمان ، قطع خاللها مسافات طويلة 
بعدد األميال والحساب ، حمل خاللها المسافرين وأشواق المودعين والمستقبلين لشتى مطارات الدنيا  وعواصم البلدان 
، قطع الصحاري وعبر المحيطات وهو يحلق بأمر ربه بين طيات السحب والنجوم ، أخذته رحالت إسرائه ومعراجه 
لسماوات بعيدة حامالً اسم عمان ، راسماً شعاره على كل الغيوم المسافرة فسقط مطَر خيٍر حيثما هطل ، ولذا لم يكن 
غريباً أن يفوز الطيران العماني مؤخراً ويضيف إنجازاً ملموساً النجازاته بفوزه بجائزة أفضل ناقل جوي عربي ، 
وذلك ضمن جوائز االعالم السياحي العربي ، ولم ال ، فها هي طائرات الطيران العماني  تُسيِّر رحالتها لكافة عواصم 
الدول العربية ، وتساهم إسهاماً مقدراً في تعزيز قطاع السياحة لهذه الدول ، كما يسر حركة المسافرين ،  والدارسين 
، والسياح ، والتجار ، والمرضى الذين يهاجرون لبالد أخرى إستشفاءاً ، و حمل الحجاج والمعتمرين الملبين لمؤذن 
الناس بالحج ، فأصابته بركة األيادي المرفوعة تضرعاً هلل الذي بذكره تتم الصالحات ، يسنده كذلك ارثه التاريخي 
المجيد ، ومستوى االضيافة والكرم العماني األصيل ، فاستطاع بذلك أن يروج لعمان كوجهة سياحية يسهل الوصول 
إليها بال عنت ، وال وعثاء سفر ، وال كآبة منظر ، واليوم يتطلع المهتمون باالسفار إلكتمال مطار مسقط الدولي الجديد 
، الذي سيتم بناؤه على أحدث ما وصلت إلية اإلنسانية ، ليستوعب ماليين المسافرين ومختلف أشكال واحجام الناقالت 
الجوية ، ولما يوفره من سعٍة وراحٍة للمسافرين تتمثل في نوعية الخدمات األرضية ، وقصر فترات تحويل الرحالت ، 
وسرعة تكملة اإلجراءات للدخول والخروج ، بل ما يضيفه كل ذلك من أبعاد جمالية وترويحية على نفوس المسافرين 

والمودعين ، بل على نفوس أولئك الذين ال يسافرون وال يودعون ، ولما يوفره من فرص عمٍل ورزٍق حالل.
التحية والتقدير للطيران العماني ، هذا المورد اإلقتصادي العظيم ، والتحية لكل العاملين فيه ، الذين يعملون بال ضجيج 

وهم يحملون إسم عمان لشتى بقاع األرض.

 نَافِذةٌ للّضوِء ، إثراء ودالالت المعنى

كان إختياراً موفقاً من الهيئة العامة لترويج اإلستثمار وتنمية الصادرات حين إختارت إسم »إثراء« لتدشن به مسيرتها 
المستقبلية و تجربتها الرائدة ، التي إمتدت لزهاء السبعة عشر عاماَ من العمل ، ظلت خاللها سفيراً لعمان تبشر بالفرص 
اإلستثمارية التي تزخر بها السلطنة ، وتسعى لمد جسور التواصل بينها وبين كافة الدول والشعوب التي تحمل إليها 
المنتجات  ، وبجهودها عبرت  العالمية  المنتجات والسلع  تمتلك كل مواصفات   ، التي وال ريب   ، العمانية  المنتجات 
العمانية الصحاري والمحيطات . فهذا هو إذن اإلثراء الحقيقي ، إسٌم يحمل دالالته بكل ثقة وإعتداد ، انها سنوات من 
العمل الدؤوب أثرت بها »إثراء » اإلقتصاد العماني ، وسارت به بتؤده حتى وجد له موطأ قدم في أراٍض جديدة ، 
وعبر مسيرة عامرة بالبذل والنجاح توجتها »إثراء » في العام الماضي من خالل حصولها على جائزة مؤتمر االمم 

المتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( كأفضل مؤسسة لترويج اإلستثمار اإلجنبي المباشر الموجه نحو التصدير .
ويذكر القراء ما جاء في اإلخبار مؤخراً من أن »إثراء » ، وفي اطار سعيها الدؤوب لتنمية الصادرات تدرس حالياً 
بعض الفرص التي ستفتح األبواب للمنتجات العمانية للدخول الى أسواق أثيوبيا ، انها رؤى نيرة تحمل في طياتها 
دالالت نداء الهجرة الى الحبشة ، و ترتكز على خبرة و ريادة عمان في المالحة والتجارة ، وعشق إنسانها األزلي 
ألفريقيا . وأثيوبيا وال شك واحدة من أهم بوابات القارة السمراء ، وقد شهدت هذه الدولة في السنوات األخيرة نهضة 
وتنمية شاملة و إستقراٍر سياسي ملموس ، كل ذلك جعلها مصدر إهتمام وقبلة تولي التجارة الخارجية وجهها إليها ، 
فالسوق اإلثيوبية بوابة مهمة لكل أسواق الدول التي تجاورها ، والتي تستورد الكثير من إحتياجاتها من المواد الغذائية 

المصنعة ، والخامات األولية التي تدخل في الصناعة .
التحية لكل المخلصين في »إثراء » الذين يؤكدون حضور المنتج العماني في كل مكاٍن ممكن .

نــوافــذ

رئي�ض العمليات - �سركة املها للخدمات املالية �ض.م.م
الهادي اأحمد علي

نـــوافــذ
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نافِذةٌ للُرؤيِة  

هذا هو العدد رقم 1318 من صحيفة » الرؤية » ، يخبرنا بأنها صحيفةٌ فتية في عمرها ،إذ تعتبر األعداد التي صدرت منها حتى اآلن 
قليلة بعدد السنين والحساب ، لكنها وال ريب تمثل خطوات شاسعة في درب الثقافة والوعي ، كيف ال ، و ها هي صحيفة » الرؤية » 
تقيم منتداها اإلقتصادي لهذا العام تحت شعار »الدور الريادي للقطاع الخاص« وسط حضوٍر من الخبراء من داخل السلطنة وخارجها ، 
على رأسهم الدكتور فؤاد السنيورة ، و تحاول الصحيفه من خالل حشدها لهذه العقول والخبرات أن تساهم في تحريك وتفعيل التكامل بين 
القطاعين العام والخاص ، للوقوف على كل ما تحتاجه عملية التنمية ، وإشراك كافة الشرائح المهتمة بأمر اإلقتصاد ، واإلستماع لمختلف 
اآلراء والمقترحات العملية وتقييمها لإلستفادة منها في النهوض باإلقتصاد العماني. والصحيفة التي إهتمت منذ صدورها بإطالق المبادرات 
، كانت منتدياتها اإلقتصادية عالمة بارزة في التفرد واإلبتكار ، و خلقت من خاللها جواً أكاديمياً كالذي تطلع به الجامعات ، ومؤسسات 
البحث العلمي ، إذ تطرقت ألهم  المواضيع الساخنة والبؤر المتقدة فمألت األسماع واألبصار وشغلت الناس ، فكان لندوتها حول التوعية 
بالصيرفة اإلسالمية صدًى مشهود ، تلك التجربة المالية التي تاقت إليها األنفس حتى تحققت كالكثير من األحالم والبشريات التي تتنزل 
على البالد والعباد بفضل هللا ، وبفضل الرؤى الثاقبة لقائد البالد المفدى وباني نهضتها المباركة ، حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد المعظم ، حفظه هللا ورعاه.
هذه مؤسسة مهنية تعرف طريقها جيداً ، إذ استطاعت في هذا العمر القصير أن تٌشكل إضافة حقيقية في دنيا الصحافة الورقية ، وهي التي 
ولدت في خضم فترة التحدي الكبرى التي واجهتها الصحافة الورقية بظهور المنتديات والصحافة اإللكترونية ، والتي بسببها رأينا كيف أن 
الكثير من المجالت والصحف التي كان لها صوالٍت وجوالٍت في سماء اإلعالم قد سادت ثم بادت وأصبحت ذكرى ، وال يزال العاملون في 
مجال األوراق المالية يذكرون أن صحيفة » الرؤية » ُولدت في وقت كانت الساحة اإلقتصادية في أمس الحاجة لمن يحمل رسالتها ويبث 
أوجاعها بعد أن غشتها األزمة المالية العاصفة التي إجتاحت العالم شرقاً وغرباً ، واصبحت حديث وسائل اإلعالم المقروء والمسموع ، 
فساهمت منذ فجرها في تعزيز التغطية الصحفية لألحداث اإلقتصادية المتعلقة بأنشطة أسواق المال ، خاصة تلك المكتوبة بالعربية ، والتي 
تخاطب وعي القارىء العربي ، وواصلت دورها التنويري كأنها شعاع من مصباح أوقد بزيت مبارك ، وتدلى من مشكأة تشتت من بؤبؤها 
الضياء فسارت تنشر الوعي بين العامة والخاصة ، في النجوع والسيوح والربوع والبوادي ، فشاهدناها تسرج خيولها وقوافلها تقود حمالت 
السندباد وغزواته المعرفيه فوصلت بعدتها وعتادها و مكتبتها المتنقلة تجوب واليات الظاهرة ، فتحتوي األطفال الصغار في أحضان الكتب 
، وتنشر الفرح والعلم والمعرفة ، والذكريات الجميلة في نفوسهم ، يا لها من رسالة عظيمة وفكرة عبقرية سارت في الطرقات بفضل عطاء 
المخلصين والمبدعين ، و إنحياز الصحيفه لمجتمعها ولمحيطها الذي تعمل فيه ، وإلتزامها بمسؤولياتها اإلجتماعية ، وحرصها على تبليغ 
رسالتها المتمثلة في نشر الوعي والمعرفة ، بكل الوسائل الممكنة والمشروعة ، وتحت كل الظروف.ولذلك فال غرو إن فاز موقع هذه 

الصحيفة مؤخراً بجائزة الدرع الذهبي كأفضل موقع إلكتروني. فالتحية لكل األقالم المبدعة التي تقف خلف هذه النجاحات.

نافِذةٌ للُخُروج   

مبادرة كريمة ، وغاية سامية تلك المتمثلة في سعي الهيئة العامة لسوق المال بإطالق مبادرتها بإنشاء صندوق يغطي 
تعويضات المصابين في الحوادث التي يهرب مرتكبيها فتدون ضد مجهول ، أو تلك يتسبب فيها طرف اليملك التغطية 
التأمينية الكافية. فاذا غابت الضمائر وروح المسؤولية عن البعض للحد الذي يصل بهم األمر لترك ضحايا تهورهم 
ألقدارهم ينزفون ، فإن الهيئة العامة لسوق المال آلت على نفسها ، و من واقع مسؤولياتها اإلجتماعية أن تحمل هموم 
وآالم هؤالء المصابين ، وهموم أسرهم وذويهم ، وأن ال تتركهم يواجهون نتائج ما تعرضوا له من حوادث وحدهم 

بال معين .
كثيرة كانت أو قليلة تلك الحوادث التي يهرب مرتكبيها ، فإنها حتما ستخلف ضحايا ربما يكون ال ذنب لهم فيها ، وإن 
كانت مجتمعاتنا التكافلية ال تألوا جهداً في اإلهتمام بهؤالء الضحايا فان إهتمام الهيئة العامة لسوق المال بانشاء مثل هذا 
الصندوق يمثل الطريقة الحضارية و التكافلية المهنية لمعالجة مثل هذه األضرار ، وهذا بالطبع ال يقلل من ضرورة 
نشر الوعي بين الناس ، وغرس السلوك الحضاري بين الشباب ، ليتجنبوا هذه الفجائع ، وذلك بالتقيد بضوابط السالمة 
على الطرقات ، وتجنيب المارة والسابلة أي قدٍر من األذى ، و اإلبتعاد عن المؤثرات العقلية ، وإحترام القانون بعدم 
قيادة المركبات بدون تأمين أو بدون رخصة معتمدة ، ألن تلك من األسباب التي تجعل البعض يهرب خوفاً من تشعب 

نتيجة أفعاله ، وكذلك التوعية بأهمية وجود الغطاء التامييني الذي يضمن حقوق الغير على أقل تقدير.
وقبل الخروج نطل من هذه النافذه لنعبر عن خالص تقديرنا لهذه المبادرة الكريمة ولهذه الجهود المخلصة التي تقوم 

بها الهيئة العامة لسوق المال بمؤازرتها لهؤالء المتضررعين. 

نــوافــذ
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التــأمني التكــافلي
حازم ح�صن امل�صحال

مدير ق�صم الو�صاطة املالية - فالكم للخدمات املالية 

ومع دخول التاأمني التكافلي اىل قطاع التامني يف �سلطنة عمان تكون احلاجة اكرب للتعريف مباهية هذا النوع من التاأمني ومبا يتميز به عن التامني التجاري.
ما هو التاأمني التكافلي

يقوم التاأمني التكافلي على مبداأ التاأمني التعاوين حيث يقوم امل�سرتك بدفع ا�سرتاك حلا�سب خا�ض )ي�سمى يف الغالب ح�ساب امل�سرتكني( ويخ�س�ض هذا احل�ساب 
ملواجهة اخل�سائر املالية التي قد يتعر�ض لها امل�سرتكني نتيجة لوقوع حادث يكون م�سمول �سمن تغطيات الوثيقة التامينية، كما تقوم �سركة التامني التكافلي بادارة 
احل�ساب ل�سالح امل�سرتكني من الناحية الفنية واملالية وهي خمولة  بال�ستثمار يف الدوات املالية التي ل تتعار�ض مع ال�سريعة ال�سلمية ، حيث يقوم بهذه املهمة هيئة 

الرقابة ال�سرعية بال�سافة اىل مهام اخرى منوطة بالهيئة ال�سرعية 
ومن ال�سروط ال�سا�سية يف التامني التكافلي الف�سل بني الموال اخلا�سة بامل�سرتكني والموال اخلا�سة بامل�ساهمني حيث يكون كل منهما يف ح�ساب منف�سل.

يف حال نتج فائ�ض يف ح�ساب امل�سرتكني بعد ح�سم كافة املطالبات املدفوعة والحتياطيات الفنية والتكاليف الإدارية اخلا�سة بالعمليات التاأمينية، يوزع هذا الفائ�ض 
على امل�سرتكني .

االفرق بني التاأمني التكافلي و التاأمني التجاري
اجلدول ادناه يو�سح اهم الفروقات بني التامني التكافلي والتامني التجاري:

                                        �صركة التاأمني
وجه املقارنة

�صركات التاأمني التكافلي�صركات التاأمني التجاري

املوؤمن يف التاأمني التجاري هو ال�سركة التي تت�سرف يف الأموال من حيث ال�سكل
ح�سب م�ساحلها

نون يف التاأمني التكافلي هم املوؤمن لهم  اأي�ساً يكون املوؤمِّ

من حيث العلقة بني املوؤمن لهم و�سركة 
التاأمني

اإن العلقة بني املوؤمن لهم وال�سركة يف التاأمني التجاري هي 
علقة مبادلة مالية احتمالية بني اللتزام )من املوؤمن له( 

بالأق�ساط و اللتزام )من  �سركة التاأمني( بالتعوي�سات.

اإن العلقة تعترب علقة اإدارية دعت اإليها ظروف اإجرائية، 
ب�سبب عدم العرتاف الر�سمي املبا�سر بال�سخ�سية العتبارية 

ملحفظة التاأمني؛ فجاء تاأ�سي�ض ال�سركة لإيجاد الكيان القانوين  
املرخ�ض له بالعمل يف ن�ساط التاأمني

يوجد ذمتان ماليتان منف�سلتان و هما: ذمة مالية لل�سركة و يوجد ذمة مالية واحدة تخ�ض ال�سركة من حيث الذمم املالية املوجودة
ذمة مالية للموؤمن لهم 

تراعي ال�سوابط ال�سرعية عند ممار�سة وظائفها كالكتتاب، ل تراعي ال�سوابط ال�سرعيةمن حيث مراعاة ال�سوابط ال�سرعية
حيث ل تقبل التاأمني على م�سانع اخلمور مثًل، كما تراعي 

ال�سوابط ال�سرعية يف عمليات ال�ستثمار و خمتلف الن�ساطات 
الأخرى

يكون حجم الأق�ساط على قدر التكاليف يف التاأمني التكافلييكون حجم الأق�ساط ح�سب اإدارة ال�سركة وم�ساحلها يف التجارة من حيث حجم الأق�ساط
اإن فائ�ض التاأمني يعترب ربحا ل�سركة التاأمني ول يخ�ض املوؤمن من حيث فائ�ض التاأمني

لهم الذين هم عنا�سر خارجية بالن�سبة ل�سركة التاأمني التجاري
فائ�ض التاأمني يف �سركات التاأمني التكافلي من حق املوؤمن لهم

يتمثل باأق�ساط التاأمني وعائد ا�ستثمارها ينح�سر  يف مبلغ التاأمني عند وجود ال�سببمن حيث حقوق املوؤمن لهم 
اأرباح ال�سركة ناجتة عن ا�ستثمار اأموالها الذاتية بالإ�سافة اإىل من حيث م�سادر اأرباح ال�سركة

الأرباح الناجتة عن عمليات التاأمني الكاملة
اأرباح ال�سركة ناجتة عن ا�ستثمار اأموالها الذاتية و عن ح�ستها 

كم�سارب من عوائد ا�ستثمار اأق�ساط التاأمني و عن الأجر 
مقابل اإدارتها للعمليات التاأمينية 

يعترب التاأمني يف الوقت احلايل �صرورة اجتماعية وحاجة اقت�صادية وذلك باعتباره و�صيلة امان لتعوي�س 
اخلا�صئر الناجتة عن اال�صرار واملخاطر التي تقع على االفراد واملوؤ�ص�صات وباعتباره اي�صا احد و�صائل 

االدخار واال�صتثمار.
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و  ملمو�سا  واقعا  اأمرا   ، املنازعات  ت�سوية  بدائل  كاأحد  التحكيم،  اأ�سبح  ولقد 
له اأثارا وا�سحة يف اإر�ساء قواعد العدل الناجز بني الأطراف يف �ستي اأ�سقاع 
اإر�ساء  يف  موؤثر  ثقيل  وزن  ذات  مهنية  �سناعة  التحكيم  اأ�سبح  بل  العامل.  
ال�ستثمار  ن�ساطات  كافة  ت�سجيع  مع  الدولية  التجارة  و  املعاملت  قواعد 

عابرة القارات التي ي�ستفيد منها اجلميع .
و تثبيتا للدعائم التي ينطلق منها التحكيم قامت الدول باإ�سدار قوانني و 
التفاقيات  اإبرام  مت  كذلك  و  بالتحكيم  يتعلق  ما  كل  لتقنني  خا�سة  اأنظمة 
حتكيم  مراكز  اإن�ساء  مت  و   ، للتحكيم  الدولية  ال�سبغة  ملنح  املعاهدات  و 
للتحكيم  اأحكاما  و يوميا ت�سدر   ، املحلي  و  الدويل  امل�ستويني  مرموقة علي 
و يتم تنفيذها . و من كل هذا الن�ساط املهني تر�سخ مبادئ التحكيم و تظهر 
موجودة  باأنها  ال�سعور  و  العدالة  يفيد  هذا  و  واملجتمع  الأفراد  علي  اآثاره 
املراكز  واإن�ساء  الت�سريعات  اإ�سدار  التحكيم علي  النا�ض. ولكن هل يقوم  بني 
، لأن من متطلبات  املوؤ�س�سية فقط؟ الإجابة بالطبع ل هذا وحده ل يكفي 
جناح التحكيم و ا�ستمرار فعاليته ، اأن تتوفر يف املحكم عدة �سفات و متطلبات 

هامة تكون �سندا داعما للتحكيم و ع�سدا قويا ملخرجاته . 
و من اأهم هذه املتطلبات ، اأن يكون املحكم م�ستقل و حمايدا  ، طيلة فرتة 
ارتباطه بالتحكيم . و اإذا مل تتوفر هذه املتطلبات يف املحكم ، و بغ�ض النظر 

يكون  قد  قرارات  من  ي�سدره  ما  فان   ، كفاءاته  و  خرباته  و  موؤهلته  عن 
عر�سة للبطلن و عدمي الفائدة بل ي�سبح كاأن مل يكن لأن الطرف املت�سرر 
�سيلجاأ للمحاكم املخت�سة لنق�ض حكم التحكيم بالبطلن . و هذا اأمر جائز 
و يحدث كثريا اأمام املحاكم التي تقرر يف البطلن من عدمه ب�سبب حياد و 

ا�ستقلل املحكم الذي اأ�سدر اأو �سارك يف اإ�سدار قرار التحكيم النهائي .
بني  علقة  اأي  وجود  عدم   ، اإيجاز  يف  و   ، ال�ستقلل   و  باحلياد  املق�سود  و 
املحكم و مو�سوع النزاع من جهة و كذلك عدم وجود اأي علقة بني املحكم 
و اأطراف النزاع من اجلهة الأخرى . و اإذا اختلت هذه العلقات املذكورة اأو 
تداخلت ، و لأي درجة كانت ، فان املحكم يفقد احلياد و ال�ستقلل . و من هذا 
فان املحكم يفقد »الو�سعية« اخلا�سة اأو »الهالة« اخلا�سة التي يلب�سها اأثناء 
تنفيذه ملهمة التحكيم لأنه اأ�سبح غري حمايد  و غري م�ستقل . و عدم احلياد 
و ال�ستقلل يوؤثر علي مهمة املحكم و يخد�سها خد�سا عميقا ، ما مل يكن قد 
بادر و اأخطر بها الأطراف )اأو مركز التحكيم( م�سبقا مبجرد التكليف و نال 
موافقتهم اأو عدم اعرتا�سهم علي ا�ستمراره يف التحكيم ، و الأمر بالطبع هنا 

يعود للتقدير الذاتي للأطراف .  
و  احلياد  نطاق  و  معني  حتديد  �سعوبة  يف  املحاكم  من  الكثري  اتفقت 
ا�ستحالة نظرا  فيه  الو�سع  كل  لتغطية  ، لأن و�سع معيار معني  ال�ستقلل 

من متطلبـــات 

...هيئة 

التحكيم
التحكيم ميثل اإرادة االأطراف الذين ، بطوعهم 
و اختيارهم ، يختارون اللجوء للتحكيم لت�صوية 
املنازعات التي تطراأ بينهم الأي �صبب ما . و من 
هذا فان التحكيم يعترب »ق�صاء خا�س« يختاره 
االأطراف لت�صوية منازعاتهم كبديل عن حقهم 
يف  االأ�صلية  ال�صلطة  ذات  للمحاكم  اللجوء  يف 
العقد  اأو  االتفاق  وهذا   . نزاع  اأي  يف  النظر 
يخت�صم  مبوجبه  املتعاقدين«  »�صريعة  هو  و 
اأو »هيئة حتكيم«  اأمام »حمكم فرد«  االأطراف 
يتم اختيارها خ�صي�صا ، و وفق متطلبات معينة 

د. عبد القادر ور�صمه غالب، للف�صل النهائي يف النزاع بني االأطراف. 
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و ب�صفة اأ�صا�صية فان احلياد و اال�صتقالل مطلوبان ، حتى ال يكون املحكم متاأثرا باأي اأفكار اأو 
اأو  انطباعات قد توؤثر علي عقيدته و عمله و كذلك لتجعل حكمه مرباأ من مثل هذه االأفكار 
االنطباعات ، خا�صة  و اأن ما ي�صدر منه من حكم ي�صبح نافذا علي االأطراف و قد يكون لهذا 

الو�صع التنفيذي انعكا�صات خطرية و غري حمدودة العواقب. 
يقوم الق�صاة يف املحاكم بنظر النزاع املعرو�س اأمام حمكمتهم و هم يف العادة ال يختارون الق�صايا 
التي حتال لهم للف�صل فيها ، ولكن يجوز للقا�صي اأن يطلب التنحي وعدم اال�صتمرار يف نظر اأي 
نزاع اإذا راأي مربرا كافيا لذلك ك�صلة القرابة مثال اأو وجود ارتباط بوقائع و �صبب النزاع اأو 
لنظر  اآخر  قا�صي  تكليف  يتم  مثل هذه احلاالت  و يف  باحلرج«  »ا�صت�صعارا  له  ي�صبب  غريه مما 
الق�صية. و الغر�س من هذا اأن ي�صدر احلكم يف الق�صية و يكون القا�صي مرتاح ال�صمري و ال ي�صعر 
مبا يوؤرقه �صخ�صيا ، اأو االأطراف اأو غريهم ، حول ما �صدر منه من اأحكام . و لتحقيق هذا املبداأ 
يف التحكيم ، اأي الق�صاء اخلا�س ، فان القانون يتطلب عدة متطلبات من �صمنها اأن يكون املحكم 
حمايدا و م�صتقال  و اأن يظل كذلك طيلة فرتة التحكيم و اإال فعليه املبادرة بعدم قبول املهمة و 

الناأي بنف�صه عن هذا التحكيم ، و »خريها يف غريها« كما يقولون .

عام  معيار  و�سع  مبكان  ال�سعوبة  من  لذا  و  اخلا�ض  و�سعها  حالة  لكل  لأن 
ينطبق علي كل احلالت و بالرغم من هذا ، نلحظ اأن جميع املحاكم اتفقت 
علي اأن العمل ال�سابق مع اأحد الأطراف يحجب احلياد و ال�ستقلل و كذلك 
تقدمي ال�ست�سارات الفنية اأو القانونية مينع متاما توفر احلياد و ال�ستقلل 
بل ينزعه ، �سلة القرابة و امل�ساهرة و حتى ال�سداقة و الزمالة اأي�سا تخد�ض 
احلياد   وال�ستقلل لأن النف�ض الب�سرية تتاأثر �سلبا اأو اإيجابا بهذا الو�سع. 
وهناك حالت اأخري يتفق ب�ساأنها اجلميع بل »الرجل العادي« يقول اأنه ي�سعر 
ي�سقط  هنا  و  احلالة.  هذه  يف  ال�ستقلل  و  احلياد  توفر  عدم  وجودها  من 
القناع عن املحكم و يفقد امل�سداقية مما يجعل احلكم عدمي اجلدوى ب�سبب 

الطعن بالبطلن نظري عدم توفر احلياد اأو ال�ستقلل .
داخل �سمري  ينبع من  اأن  يجب  ال�ستقلل  و  احلياد  باأمر  يتعلق  ما  كل  اإن 
لأن  ال�سامية،  مراميه  و  التحكيم  لفل�سفة  تطبيقا  ذلك  و  نف�سه  املحكم 
ال�سمري احلي ي�سعر و ل يقبل بال�سري يف الطريق اخلطاأ. و علي هذا، يجب 
الدخول  و عدم  املهنية  الأخلقية  باملبادئ  يلتزم  اأن  »املختار«  ال�سخ�ض  علي 
اإذا كان لديه اأي نوع من العلقة  يف التحكيم بل البتعاد عنه متاما خا�سة 
اأن  »املختار«  ال�سخ�ض  . و علي هذا  اأطرافه  باأحد  العلقة  اأو  النزاع  باأ�سباب 

يفكر يف العدالة العادلة قبل اأن يفكر فيما يعود علي �سخ�سه من الفائدة، اأي 
نوع من الفائدة قليلة اأو كثرية . 

اإننا نري، اإن الأمر اأول و اأخريا بيد املحكم لأنه يف قرارة نف�سه يعرف متاما 
اإذا تتوفر فيه متطلبات احلياد و   ، اأو قا�سي يف حمكمة  ، و قبل كل �سخ�ض 
ال�ستقلل اأو العك�ض طيلة نظر التحكيم . و لهذا عليه اأن يكون �سجاعا ، يف 
حلظة تكليفه اأو لحقا ، و اأن يقول مبا�سرة اأنه »ل ي�سلح«  و »غري منا�سب« 
... و  ذاك  و  اأو هذا  اأطرافها  باأحد  اأو لرتباطه  بها  الق�سية لرتباطه  لهذه 

هكذا يرتك املجال لغريه ممن تنطبق عليه املتطلبات التاأهيلية .
فل�سفة  طبقنا  نكون  الذات  نكران  و  ال�سجاعة  من  املرحلة  لهذه  و�سلنا  اإذا 
التحكيم و رفعنا �سقف العدالة عاليا ، و من مثل هذه املواقف و هوؤلء ال�سجعان 
يتم تثبيت دعائم التحكيم بغر�سه يف اأعمق اأعماق الأر�ض و �سيتم جني ثماره 
التي �ست�سل اإيل عنان ال�سموات ... و بهذا نكون �ساهمنا مهنيا يف توفري اأحد 
اأقوي البدائل لت�سوية املنازعات بعيدا عن ردهات املحاكم التي نرتكها لتتفرغ 
لق�سايا اأخري ، و هي كثرية بل تتكاثر يوميا . و نحتاج للمثالية و الأخلق 
و   . ال�سامية  العدلية  اأهدافها  التحكيم  �سناعة  حتقق  حتى  الرفيعة  املهنية 

لنفعل بوازع ال�سمري الأخلقي و القيم املهنية التي توارثناها .
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قام �صوق م�صقط لالأوراق املالية خالل الفرتة املا�صية بعقد العديد من الندوات 
االإعالم  دائرة  واأعدت  املختلفة  والفعاليات  املنا�صط  بع�س  يف  وامل�صاركات 
والتوعية يف هذا ال�صدد جمموعة من االأخبار التي تتحدث عن تلك امل�صاركات 

ح�صب تقرير االأخبار التايل :
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نظمتها سوق مسقط لألوراق المالية 
ندوة حول اإلستثمار في سوق األوراق المالية لموظفي »العدل« 

اإ�ست�سافت وزارة العدل اأعمال الندوة التثقيفية  حول ال�ستثمار يف �سوق 
م�سقط للوراق املاليه والفر�ض ال�ستثماريه املتاحه التي نظمتها �سوق 
م�سقط للوراق املالية، وذلك يف اإطار حملتها التوعوية لتعريف املجتمع  

باملهمات والدوار التي تقوم بها يف خلق فر�ض اإ�ستثمارية. 
وقدم �سقر بن حممد بن هلل اخلليلي م�سري اأعمال نائب املدير العام 
عمل  ورقة  املاليه  للوراق  م�سقط  ب�سوق  التداول  على  والرقابه  للعمليات 
اأنواع  اإىل  وماهية عملها م�سريا  املاليه  �سوق م�سقط للوراق  بدور  عرفت 
ال�سواق يف ال�سوق وت�سنيف الأوراق املالية  ومنها ال�سوق الوليه والتي يتم 
فيها اإدارج ال�سركات يف مرحلة الإكتتابات وحتى اإدراجها يف ال�سوق الثانوية .

وقدم  م�سري اأعمال نائب املدير العام للعمليات والرقابه على التداول ب�سوق 
املاليه مو�سحا  �سوق م�سقط للوراق  ملوؤ�سر  قراءة  املاليه  م�سقط للوراق 

فيها حركة التداول يف ال�سوق، كما حتدث عن حقوق وواجبات امل�ستثمر.
وال�ستثمار  احلذر  التعامل  اأهمية  اإىل  حديثه  نهاية  يف  اخلليلي  واأ�سار 
احلكيم خلل معرفة ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية، وقراءة 
يف موقع  الكرتونياً  تتوفر  والتي  بال�سركات  اخلا�سة  والأخبار  البيانات 

. www.msm.gov.om سوق م�سقط للأوراق املالية�
من جانبة اأو�سح هيثم بن �سامل ال�ساملي نائب الرئي�ض التنفيذي لتطوير 
العمال والعمليات بال�سركة اخلليجية بادر لأ�سواق املال مفهوم ال�ستثمار 
والفرق بينه وبني الدخار باعتباره الت�سحية بالأموال احلالية فى �سبيل 

احل�سول على اأموال م�ستقبلية مو�سحا اأنواع ال�ستثمار.
ح�س�ض  اأو  منقولة  قيم  هي  املالية  الأوراق  باأن  ال�ساملي  هيثم  واأكد 
)�سركات  خا�سة  اأو  )حكومية(  عامة  موؤ�س�سات  ت�سدرها  للتداول  قابلة 
وموؤ�س�سات( يف �سورة �سكوك تثبت اأن �ساحبها ميتلك ح�سة يف راأ�ض مال 

�سركة )�سهم( اأو ح�سة يف قر�ض ل�سخ�ض معنوي عام اأو خا�ض )�سند(.
اجلدير بالذكر اأن وزارة العدل حري�سة دائما على اإ�ست�سافه مثل هذه 
بغر�ض  املجالت  خمتلف  عن  والندوات  التعريفيه  واحللقات  اللقاءات 
توعيه وتثقيف موظيفها ب�ستى اخلدمات واملجالت املوجودة يف املجتمع 
حتى يت�سنى لهم التعامل ال�سحيح وال�ستفادة الق�سوى مما يعود عليهم 

بالنفع واليجابيه.

نظمت �سوق م�سقط للأوراق املالية ندوة حول الإ�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية ملوظفي 
جمل�ض ال�سورى وذلك مبقر املجل�ض بالب�ستان. 

وقدم الدكتور �سلح عبدالرحمن الطالب خبري اأ�سواق مالية ب�سوق م�سقط للأوراق 
املالية ورقة عمل اأو�سح خللها مهمة �سوق الأوراق املالية والقواعد القانونية والفنية 
فيها  الت�سرف  وتوقيت  معينه  مالية  ورقة  اإختيار  كيفية  وحتكم  اأدائها  حتكم  التي 

ومزايا ال�ستثمار يف ال�سوق. 
الأ�سهم  ومنها  املالية  ال�سواق  يف  ال�ستثمارية  الدوات  اأنواع  العمل  ورقة  وتناولت 
وال�سندات ومزايا وخماطر كل منهما وكيفية الإ�ستثمار احلكيم يف ال�سوق من خلل 
املعرفة اجليدة بالأدوات الإ�ستثمارية املتاحة واأختيار الو�سيط املايل واأي�سا الإ�ستثمارات 

بعناية. 

ندوة عن اإلستثمار في سوق األوراق 
المالية لموظفي مجلس الشورى 

اأخبار وفعاليات �سوق م�سقط للأوراق املالية



25 ريبورتاج

كما اأو�سح املحا�سر عدم الإ�ستثمار اإل بالقدر الذي يزيد عن اإحتياجات املعي�سة والتفكري 
يف الإ�ستثمار طويل الأجل وجتنب و�سع جميع الإ�ستثمارات يف جمال واحد اأو �سهم معني 

مع التاأكيد على اأهمية مراقبة الإ�ستثمارات ومعرفة احلقوق والإلتزامات. 
كما قام الدكتور �سلح الطالب بت�سليط ال�سوء على كيفية البداأ يف التداول ب�سوق الأوراق 
على  والتعرف  مايل  و�سيط  مع  والتعامل  امل�ساهم  رقم  على  احل�سول  خلل  من  املالية 
الأدوات املالية املتداولة واأهمية معرفة اإجراءات التداول وخ�سو�سا التداول عرب الإنرتنت 

والتعرف على ال�سركات املدرجة يف ال�سوق.
وياأتي اإقامة هذه الندوة يف اإطار اجلهود التوعوية التي تبذلها �سوق م�سقط للأوراق املالية 
بهدف تثقيف املجتمع حول الإ�ستثمار واأ�ساليب التعامل يف اأ�سواق املال وكيفية الإ�ستفادة 

من الفر�ض الإ�ستثمارية التي عادة ما توفرها البور�سات. 
اجلدير بالذكر اأن اخلطة التوعوية اخلا�سة ب�سوق م�سقط للأوراق املالية �ست�سهد اإقامة 
عدد من الندوات املماثلة يف موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ض وذلك على م�ستوى جميع 

حمافظات ال�سلطنة. 

اأعمال الندوة التثقيفية  اإ�ست�سافت وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 
ال�ستثمارية  والفر�ض  املالية  الأوراق  �سوق  يف  ال�ستثمار  حول 
املتاحة والتي نظمهتها �سوق م�سقط للوراق املالية يف اإطار حملتها 
التوعوية لتعريف املجتمع  باملهمات والأدوار التي تقوم بها يف خلق 

فر�ض اإ�ستثمارية. 
لتطوير  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  ال�ساملي  �سامل  بن  هيثم  وقدم 
العمال والعمليات بال�سركة اخلليجية بادر لأ�سواق املال ورقة عمل 
عرفت دور �سوق م�سقط للوراق املاليه وماهية عملها م�سريا اإىل 
ال�سوق  ومنها  املالية   الأوراق  وت�سنيف  ال�سوق  يف  ال�سواق  اأنواع 
الوليه والتي يتم فيها اإدارج ال�سركات يف مرحلة الإكتتابات وحتى 

اإدراجها يف ال�سوق الثانوية .
واأ�سارت ورقة العمل اإىل اأهمية التعامل احلذر وال�ستثمار احلكيم 
وقراءة  املالية،  الأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�سركات  معرفة  خلل 
يف  الكرتونياً  تتوفر  والتي  بال�سركات  اخلا�سة  والأخبار  البيانات 
 www.msm.gov.om موقع �سوق م�سقط للأوراق املالية 

، بالإ�سافة اإىل قراءة ملوؤ�سر �سوق م�سقط للوراق املاليه مو�سحا 
فيها حركة التداول يف ال�سوق، وحقوق وواجبات امل�ستثمر.

بينه  والفرق  ال�ستثمار  مفهوم  ال�ساملي  �سامل  بن  هيثم  اأو�سح  كما 
�سبيل  فى  احلالية  بالأموال  الت�سحية  باعتباره  الدخار  وبني 
احل�سول على اأموال م�ستقبلية مو�سحا اأنواع ال�ستثمار موؤكدا باأن 
الأوراق املالية هي قيم منقولة اأو ح�س�ض قابلة للتداول ت�سدرها 
موؤ�س�سات عامة )حكومية( اأو خا�سة )�سركات وموؤ�س�سات( يف �سورة 
�سكوك تثبت اأن �ساحبها ميتلك ح�سة يف راأ�ض مال �سركة )�سهم( 

اأو ح�سة يف قر�ض ل�سخ�ض معنوي عام اأو خا�ض )�سند(.
على  حتر�ض  املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
عن  والندوات  التعريفيه  واحللقات  اللقاءات  هذه  مثل  اإ�ست�سافه 
خمتلف املجالت بغر�ض توعيه وتثقيف موظيفها ب�ستى اخلدمات 
التعامل ال�سحيح  املوجودة يف املجتمع حتى يت�سنى لهم  واملجالت 

وال�ستفادة الق�سوى مما يعود عليهم بالنفع واليجابيه.

ندوة حول اإلستثمار في سوق األوراق المالية لموظفي 
البيئة والشؤون المناخية
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د. أشرف النبهاني وأحمد البلوشي وإسماعيل البلوشي وأحمد كشوب
عمومية سوق مسقط لألوراق المالية تنتخب أربعة أعضاء لها 

خلل  املالية  للأوراق  م�سقط  ل�سوق  العامة  اجلمعية  اإنتخبت 
ملجل�ض  جدد  اأع�ساء  اأربعة  العام  لهذا  العادي  ال�سنوي  اإجتماعها 
اإدارتها وهم الدكتور اأ�سرف بن نبهان بن عبداهلل النبهاين واأحمد 
بن علي بن �سليمان البلو�سي ممثلني عن ال�سركات املدرجة يف �سوق 
البلو�سي  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  واإ�سماعيل  املالية  م�سقط للأوراق 
ع�سو ممثل ل�سغار امل�ساهمني واأحمد بن �سعيد ك�سوب ع�سو ممثل 

عن ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية. 
املرهون مدير عام �سوق م�سقط للأوراق  اأحمد بن �سالح  واأو�سح 
تكون  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  اإدارة  جمل�ض  دورة  باأن  املالية 
ملدة ثلثة �سنوات وت�سم 7 اأع�ساء، منهم 3 اأع�ساء بحكم القانون 
ميثلون الهيئة العامة ل�سوق املال والبنك املركزي العماين ومدير 

عام �سوق م�سقط للأوراق املالية ومت تر�سيح 4 اأع�ساء بالإنتخاب. 
دورته  يف  املجل�ض  اإنتخابات  يف  تناف�سا  راأينا  املرهون:  اأحمد  وقال 
احلالية، ومتكن ع�سو جديد من دخول املجل�ض مو�سحا باأن على 
الت�سكيلية اجلديدة والتي و�سفها /باجليده/ العمل على اأن تكون 
هناك اإ�سافات اإىل ما مت اإجنازه يف ال�سنوات املا�سية، فهناك الكثري 
من التحديات اأمام جمل�ض الإدارة ونرى باأن املجل�ض احلايل �سيكون 

له ب�سمته فيما يتعلق مب�سرية ال�سوق. 
للمجل�ض  قدمنا  املالية:  للأوراق  م�سقط  �سوق  عام  واأ�ساف مدير 

حتديد  مت  وقد  العام،  هذا  من  وتبداأ  مقبلة،  اأعوام  لثلثة  خطة 
العديد من امل�ساريع التي لبد اأن ننجزها للفرتة الزمنية القادمة 
والتي حددت خلل هذه اخلطة، ومن �سمن ملحمها الرئي�سية 

هو اإ�ستبدال نظام التداول الإلكرتوين.
واأكد اأحمد بن �سالح املرهون باأن هناك تن�سيق بني الهيئة العامة 
مب�ساريع  يتعلق  فيما  املالية  للأوراق  م�سقط  و�سوق  املال  ل�سوق 
اخلطة وخ�سو�سا امل�ساريع القائمة على التطوير والتح�سني التي 
تتم يف قطاع �سوق راأ�ض املال، وناأمل يف ال�سنوات املقبلة باأن ي�سهد 
اإىل م�ساف  ن�سل  باأن   / املرهون  ي�سري  كما   / التطوير فطموحنا 

الأ�سواق املتقدمة ونعمل دائما على حتقيق ما ن�سبوا اإليه. 
م�سقط  ل�سوق  العادية  العامة  للجمعية  ال�سنوي  الإجتماع  وكانت 
املال بح�سور  العامة ل�سوق  الهيئة  املالية قد عقد مببنى  للأوراق 
الأوراق  �سوق  يف  واملدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  عن  ممثلني 
املالية وال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية وممثلي من �سغار 

امل�ساهمني وعدد من امل�سوؤولني يف �سوق م�سقط للأوراق املالية 
و�سمل جدول اأعمال الجتماع عر�ض تقرير جمل�ض الإدارة والتقرير 
ال�سنوي لل�سوق لعام 2013 وتقرير مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية 

2013 وتعيني مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية احلالية.

اأخبار وفعاليات �سوق م�سقط للأوراق املالية
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أستمر لمدة إسبوع
سوق مسقط لألوراق المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول ضابط اإللتزام الدولي

خدمة بث بيانات التداول اللحظية عبر الهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية في كومكس 2014

رائد الهوتي ... 
اأكرث  تفا�صيل  عر�س  على  ي�صاعد  التطبيق 

عن اأداء ال�صوق وموؤ�صراته

خطــــوة إستراتيجـيــة لتعزيز الشفافية واالفصاح في سوق مسقط لألوراق المالية

�ساركت �سوق م�سقط للأوراق املالية يف معر�ض كومك�ض 2014 وذلك 
واأبرز  ال�سوق  حققته  الذي  التقني  التقدم  يربز  ركن  خلل  من 

تطلعاتها امل�ستقبيلة يف هذا املجال.
ب�سوق  والتوعية  الإعلم  دائرة  مدير  الهوتي  ح�سني  بن  رائد  واأكد 
املعار�ض  هذه  مثل  يف  امل�ساركة  اأهمية  على  املالية  للأوراق  م�سقط 
عددا  وت�ستقطب  املهمة  التقنية  الأحداث  من  تعد  والتي  املتخ�س�سة 

كبريا من الزوار من خمتلف الفئات العمرية والإهتمامات.
على  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  حتر�ض  الهوتي:  رائد  واأ�ساف 
التواجد يف مثل هذه الأحداث لعر�ض اأحدث ما و�سلت اإليه من تطور 
العام  هذا  معر�ض  وخلل  بال�سلطنة،  املالية  الأوراق  قطاع  يف  تقني 
الهواتف  عرب  اللحظية  التداول  بيانات  بث  خدمة  اإبراز  على  ركزنا 
العربية  باللغتني  ال�سوق  اأطلقتها  والتي  اللوحية  والأجهزة  الذكية 
موبايل  والندرويد  وايفون  )اأيباد  اآبل  اأجهزة  على  والجنليزية 
اإىل تعزيز  اإ�سرتاتيجـيــة تهدف  اللوحي( وذلك يف خطــــوة  والتطبيق 

ال�سفافية والف�ساح يف �سوق الأوراق املالية.
املالية  للأوراق  ب�سوق م�سقط  والتوعية  الإعلم  دائرة  واأو�سح مدير 
والأجهزة  الذكية  الهواتف  عرب  اللحظية  التداول  بيانات  خدمة  باأن 
اللوحية يتيح مراقبة الأ�سعار ب�سكل مبا�سر واآخر اإف�ساحات ال�سركات 
باأحدث  اإطلع  على  واملتابعني  امل�ستثمرين  لإبقاء  وذلك  اأخبار  من 

اإن�ساء  من  امل�ستخدمني  كافة  التطبيق  ميكن  حيث  م�ستجداتهما، 
املف�سلة ومتابعة ملخ�ض عن  الأ�سهم  قائمة مراقبة حتتوي على  وتخ�سي�ض 
كافة الأ�سواق العاملية والعربية ي�ستمل على املوؤ�سرات العاملية وال�سلع والعملت.

وقال رائد الهوتي: ي�ساعد التطبيق امل�ستفيدين من عر�ض تفا�سيل 
الأ�سهم  عن  عر�ض  اإىل  بالإ�سافة  وموؤ�سراته  ال�سوق  اأداء  عن  اأكرث 
وعمل  البياين   الر�سم  خلل  من  ال�سهم  اأداء  وروؤية  ال�سوق  وعمق 
مقارنة مع اأ�سهم اآخرى بالإ�سافة اإىل عر�ض معلومات اأعلى الأ�سهم 
)الرابحون،اخلا�سرون،الأكرث ن�ساطاً بالقيمة( ومتابعة اأحدث الأخبار 
والإعلنات املوجودة يف ال�سوق وحتليل الر�سم البيانى من خلل تطبيق 

موؤ�سر معني مثل )موؤ�سر البولينجر باند، موؤ�سر ترك�ض،..اإلخ(.
واأ�سار رائد الهوتي اإىل اأنه ميكن ال�ستفادة من هذه اخلدمة التي مت 
اأ�ستور(  اأو )اآبل  اطلقها حديثا من خلل تطبيقات )جوجل بلي( 

حتت �سعار ال�سوق.
و�سعت �سوق م�سقط للأوراق املالية من خلل اإطلق هذا التطبيق اإىل 
ال�سوق  واإعادة توظيفها يف خدمة ر�سالة  التكنلوجيا احلديثة  تكييف 
الأوراق  ب�سوق  وال�سفافية  الإف�ساح  لتو�سيع قاعدة  الرامية  واأهدافها 
واملهتمني يف  امل�ستثمرين  قبل  تكون من  التي  املتابعة  وت�سهيل  املالية 
هذا املجال وذلك ل�سمان و�سول الأخبار الفورية التي تن�سرها ال�سوق 

لأكرب �سريحة ممكنة عن طريق تطبيق يجمع كل تلك الإمتيازات.

نظمت �سوق م�سقط للأوراق املالية بالتعاون مع كلية الدرا�سات امل�سرفية برناجما تدريبيا حول بعنوان 
)�سابط اللتزام الدويل( وذلك خلل الفرتة من ال�سابع والع�سرين من اإبريل وحتى الأول من مايو 2014.

بال�سوق، يتعرفون عن قرب  املالية  الأوراق  التدريبية عدد من املخت�سني يف جمال  الدورة  و�سارك يف 
على الت�سريعات والقوانني املتعامل بها عامليا يف جمال الإلتزام بالإ�سافة اإىل الأدوار واملهام وامل�سوؤوليات 

امللقاه على م�سوؤويل الإلتزام بال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية.
كما تناولت الدورة التدريبية والتي عقدت يف كلية الدرا�سات امل�سرفية بولية بو�سر مبحافظة م�سقط 
اأهمية  اإىل جانب  املالية واأهمية احلوكمة يف هذا املجال  املتعلقة باجلرائم  اإدارة املخاطر  على جوانب 

حتقيق العدالة بني املتعاملني واأهمية توافر النزاهة يف هذا اجلانب.
امل�ساركني  وتاأهيل  جتهيز  اإىل   التدريبية  الدورة  خلل  من  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  وت�سعى 
لمتحانات CISI  والتي بدورها تعد من املتطلبات الإلزامية لتجديد تراخي�ض ال�سركات العاملة يف 
جمال الأوراق املالية وذلك ا�ستنادا اىل املادة )119( من اللئحة التنفيذية من قانون �سوق راأ�ض املال، 

حيث يعد هذا املقرر من املوؤهلت الإلزامية لوظيفة �سابط الإلتزام.
املتخ�س�سة يف  التدريبية  الدورات  داأبت على تنظيم  املالية  �سوق م�سقط للأوراق  باأن  بالذكر  اجلدير 

جميع املجالت املرتبطة بعمل �سوق الأوراق املالية.
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ضم ركن جناحا توعويا والمشاركة في حلقة نقاشية

سوق مسقط تنظيم دورة تدريبية حول المخاطر في الخدمات المالية

مشاركة مميزة لسوق 
مسقط لألوراق المالية في 
فعاليات  األسبوع الطالبي 

بجامعة صحار

�ساركت �سوق م�سقط للأوراق املالية يف فعاليات املعر�ض التوعوي 
حول ال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية والذي نظمته جامعة �سحار 

�سمن اأيام الأ�سبوع الطلبي للجامعة حتت �سعار )م�ستقبلي(.
اخلا�سة  التوعوية  الكتيبات  توزيع  ال�سوق  جناح  خلل  من  ومت 
التعليم  اأو�ساط طلبة  الثقافة الإ�ستثمارية والإدخارية لدى  بن�سر 
العايل بالإ�سافة اإىل الإ�سدارات املتخ�س�سة باملفاهيم وامل�سطلحات 
الإ�سدارات  وبع�ض  الت�سويقي  والكتيب  والإقت�سادية  التجارية 

التعليمية املرئية.
و�سهد جناج ال�سوق اإقبال مميزا من طلبة الكلية املالية بالإ�سافة 
اإىل �سريحة وا�سعة من طلبة التخ�س�سات الأخرى بجامعة �سحار، 
حيث متركزت اإ�ستف�سارات الزوار على مدى ثلثة اأيام حول كيفية 
الإ�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية والتعرف على الأدوات الإ�ستثمارية 
الإ�ستثمار  بدليل  والإ�سرت�ساد  املال  باأ�سواق  اخلا�سة  وامل�سطلحات 

الناجح.
كما �ساركت �سوق م�سقط للأوراق املالية يف احللقة النقا�سية التي 

التوعوية  "اجلهود  عنوان  وحملت  املعر�ض  هام�ض  على  نظمت 
الثقافة  ن�سر  �سبيل  يف  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  تبذلها  التي 
الإ�ستثمارية"، حيث تعرف ح�سور احللقة التي امل�ساريع والأن�سطة 
التي تنفذها ال�سوق يف هذا اجلانب بالإ�سافة اإىل اإطلق امل�سابقات 
املتخ�س�سة �سوءا يف جمال البحوث املالية والإ�ستثمارية اأو يف جمال 
خمتلف  وتنفيذ  ال�سوق  يف  الإ�ستثمار  لواقع  املحاكية  التطبيقات 

الأن�سطة الرامية لتحقيق الأهداف املو�سوعة يف هذا اجلانب.
املوؤ�س�سات  من  عدد  م�ساركة  املعر�ض  يف  الإ�ستثمار  قاعة  و�سم 
املال   ل�سوق  العامة  الهيئة  منها  املالية  الأوراق  قطاع  يف  العاملة 
للأوراق  العمانية  واجلمعية  واليداع  للمقا�سة  م�سقط  و�سركة 

املالية وعدد من �سركات الو�ساطة وال�ستثمار.
اجلدير بالذكر اأن �سوق م�سقط للأوراق املالية داأبت على امل�ساركة 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تنظمها  التي  التعليمية  املعار�ض  يف 
بال�سلطنة وذلك بهدف ن�سر الثقافة الإ�ستثمارية والإدخارية على 

م�ستوى منت�سبيها.

نظمت �سوق م�سقط للأوراق املالية اأعمال الربنامج التدريبي حول )املخاطر 
يف اخلدمات املالية( بالتعاون مع كلية الدرا�سات امل�سرفية، واأ�ستمرت عدة اأيام.

املالية  الأوراق  جمال  يف  املخت�سني  من  عدد  التدريبية  الدورة  يف  و�سارك 
بال�سوق، حيث ت�سعى �سوق م�سقط للأوراق املالية من خلل الدورة التدريبية 
من  تعد  بدورها  والتي    CISIلمتحانات امل�ساركني  وتاأهيل  جتهيز  اإىل  
الأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�سركات  تراخي�ض  لتجديد  الإلزامية  املتطلبات 
املالية وذلك ا�ستنادا اىل املادة /119/ من اللئحة التنفيذية من قانون �سوق 

راأ�ض املال.
الوظائف منها حملل خماطر  الإلزامية لعدد من  املوؤهلت  املقرر من  ويعد 
املاليون  واملدراء  اللتزام  و�سابط  للعمليات  التنفيذي  والرئي�ض  الئتمان 
ومدراء  املحافظة  ومدراء  الإ�ستثمار  وم�ست�ساروا  املاليون  ووامل�ست�سارون 

الإ�ستمارات امل�سرفية ومدراء العموم والروؤ�ساء التنفيذيني.
الدورات  تنظيم  على  داأبت  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  باأن  بالذكر  اجلدير 

التدريبية املتخ�س�سة يف جميع املجالت املرتبطة بعمل �سوق الأوراق املالية.

اأخبار وفعاليات �سوق م�سقط للأوراق املالية
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الهيئة العامة ل�سوق املال
�سلطنة عمان

اأخبــــــار
الهيـئـة

العامة
ل�شوق

املال

                 عزيزي امل�ستثمر:
               هناك ثلث موؤ�س�سات اأ�سا�سية تعنى بتنظيم قطاع �سوق راأ�ض املال يف ال�سلطنة وهي:

         • الهيئة العامة ل�سوق املال:- وهي اجلهة احلكومية امل�سرفة على قطاع �سوق راأ�ض املال وقطاع      
التاأمني يف ال�سلطنة، وتهدف اإىل الرتقاء بكفاءة القطاعني وحماية املتعاملني فيهما وحفظ حقوقهم.

�سركات  خلل  من  و�سراًء  بيعاً  املالية  الأوراق  تداول  فيها  ويتم  املالية:-  للأوراق  م�سقط  • �سوق 
الو�ساطة، وتهدف اإىل توفري الفر�ض ال�ستثمارية للجميع.

بني  املالية  الأوراق  ملكية  ونقل  بت�سجيل  وتخت�ض  املالية:-  الأوراق  وت�سجيل  للإيداع  م�سقط  • �سركة 
املتعاملني يف ال�سوق وحفظ �سجلت امل�ساهمني واإ�سدار �سهادات امللكية لهم.

عبارات توعوية 

الهيئة العامة لسوق المال تشارك 
للجنة  العاشر  االجتماع  في 
المالية  األسواق  هيئات  رؤساء 

بدولة الكويت 

عزيزي قائد املركبة :-
تتيح لك وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات عددا من املزايا الإ�سافية  اجلديدة والتي قامت بع�ض �سركات  التاأمني 

بتفعيلها دون غريها، حيث ميكنك ال�ستفادة منها مقابل ق�سط تاأميني ي�ساف لكل ميزة تختارها، فاحر�ض عند 
تاأمني مركبتك ال�ستف�سار عن هذه املزايا لت�ستفيد منها اإذا وقع حادث على مركبتك  وهي :-

1- تركيب قطع غيار جديدة بدون دفع ا�ستهلك.
2- تتوىل �سركة التاأمني اإ�سلح ال�سيارة يف الوكالة  حتى واإن جتاوز  ا�ستخدام املركبة عن �سنة واحدة.

3- ميكنك تقدمي مطالباتك دون دفع اأي حتمل. 
4- تقدمي خدمة �سحب ال�سيارة بدون حتديد امل�سافة.

5- ا�ستبدال زجاج املركبة الأمامي باأخرى اأ�سلية من الوكالة.
6- ا�ستخدام مركبة بديلة خلل فرتة ت�سليح مركبتك.

7- توفري تغطية على ممتلكاتك اخلا�سة بالإ�سافة اىل املركبة.
8- التعوي�ض النقدي عن كل تعطل.

9- التجديد التقائي لوثيقة التاأمني يف حالة عدم وجود مطالبة.
10- كما ميكنك التفاق مع �سركة التاأمني على  اأي مزايا اأخرى.

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بالهيئة العامة ل�سوق املال يف الجتماع العا�سر للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي واملنبثقة 
عن اللجنة الوزارية لروؤ�ساء جمال�ض اإدارات اجلهات املنظمة للأ�سواق املالية بالدول الأع�ساء، وذلك �سباح اأم�ض بدولة الكويت.

�سليمان  بن  اأحمد  كًل من  بع�سوية  املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�ساملي  �سامل  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سعادة  ال�سلطنة  وفد  تراأ�ض 
الق�سابي م�سري اأعمال املديرية العامة لل�سدارات والف�ساح وحممد بن �سيف الرا�سدي مدير دائرة ال�سوؤون القانونية بالهيئة.

تناول الجتماع مناق�سة اآلية متابعة القواعد املوحدة لتكامل الأ�سواق املالية بدول املجل�ض، والتي اعتمدها املجل�ض الأعلى يف دورته الرابعة 
والثلثني املنعقدة يف دي�سمرب 2013م، ونتائج اجتماعات الفرق العاملة على تكامل الأ�سواق املالية بدول املجل�ض، كما مت مناق�سة التقارير 
الدورية عن مدى تطبيق قواعد الف�ساح املوحدة للأوراق املالية بدول املجل�ض، واملبادئ املوحدة حلوكمة ال�سركات يف الأ�سواق املالية بدول 

املجل�ض، واملقرتحات لتح�سينها وتطويرها، وتقرير متابعة القواعد املوحدة لطرح الأ�سهم يف الأ�سواق املالية بدول املجل�ض.
من جهة اأخرى اأ�ستعر�ست اللجنة نتائج اجتماعات فريق عمل الإ�سراف والرقابة على الأ�سواق املالية بدول املجل�ض، كما مت النظر 
يف مقرتح الأمانة العامة ب�ساأن ا�سرتاتيجية عمل اللجنة واآليات حتقيق تكامل الأ�سواق املالية بدول املجل�ض، اإىل جانب موا�سيع 
وم�ستجدات اأخرى ذات العلقة بتطوير م�ستوى التعاون بني هيئات اأ�سواق املال اخلليجية وحت�سني م�ستوى الأداء نحو الأف�سل.

اعداد دائرة التوعية وخدمة العمالء
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الهيئة تشارك في مؤتمر الحكومة والخدمات 
اإللكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي 

الدور  لإبراز  قابو�ض  ال�سلطان  بجامعة  ع�سر  الرابع  احلقوق  كلية  ملتقى  يف  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  ت�سارك 
الذي تقوم به يف اجلوانب الت�سريعية والرقابية يف تنظيم قطاع �سوق راأ�ض املال و�سوق التاأمني يف ال�سلطنة وكانت 
فعاليات امللتقى انطلقت حتت رعاية معايل ال�سيد/ بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي اأمني عام وزارة اخلارجية.        
اأن الهيئة ت�سارك يف املعر�ض من خلل ركن خا�ض عر�ست فيه العديد من الإ�سدارات  اجلدير بالذكر 
به  تقوم  التي  والأدوار  الهيئة  اخت�سا�سات  عن  والزوار  للطلبة  �سرح  تقدمي  ومت  واملطبوعات  والكتيبات 
يف اجلوانب الت�سريعية والرقابية لتنظيم قطاعي �سوق راأ�ض املال و�سوق التاأمني يف ال�سلطنة اإىل جانب 

تو�سح الأهمية القت�سادية للقطاعني، وحظيت م�ساركة الهيئة باهتمام كبري من قبل طلب اجلامعة .

نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال وبالتعاون مع �سركة اأماين ندوة حول ال�سكوك الإ�سلمية حتت عنوان ال�سكوك من 
�سوق حمدودة اإىل �سوق عاملية،  وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 8 مايو 2014 م مببنى الهيئة العامة ل�سوق املال.

وياأتي تنظيم هذه الندوة للتعريف بال�سكوك واأهميتها القت�سادية والتاأكيد على حجم الأهمية الذي باتت حتتله يف 
منظومة القت�ساد العاملي، كما اأن الهيئة ت�سعى من خلل هذه الندوة اإىل تعزيز اجلانب التوعوي بالن�سبة للأفراد 
التمويلية  املنتجات  واآلية تنظيمها، فهي من  اأكرث فيما يتعلق بال�سكوك  املعنية والوقوف على تفا�سيل  واملوؤ�س�سات 
الأكرث انت�ساراً �سمن منتجات التمويل الإ�سلمي خا�سة عندما يتعلق الأمر بتمويل م�ساريع اقت�سادية كبرية �سواء 
تلك التي تقوم بها احلكومات اأو املوؤ�س�سات التابعة لها اأو �سركات القطاع اخلا�ض، وتربز اأهمية هذا املنتج يف ال�سلطنة 

على اعتبار اأنها حلقة مكملة يف منظومة اخلدمات املالية الإ�سلمية والتي �سرعت ال�سلطنة على تفعيل منتجاتها عندما فتحت املجال لقيام موؤ�س�سات م�سرفية اإ�سلمية.
وانطلقت اأعمال الندوة بالورقة التي قدمها د.حممد دوؤود باقر الرئي�ض التنفيذ ل�سركة اأماين حول مو�سوع ال�سكوك و�سوق راأ�ض املال ال�سلمي من منظور عاملي، والذي حتدث عن م�ستقبل 
تطور اخلدمات الإ�سلمية يف ال�سلطنة واجلهود القائمة لتطوير التمويل الإ�سلمي من خلل �سعيها اإىل  اإيجاد اإطار تنظيمي للمنتجات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سلمية، كما حتدث باقر 
حول تاريخ تطور ال�سكوك على م�ستوى العامل م�سرياً باأنها ا�ستطاعت حتقيق منوا ملفتاً خلل ال�سنوات املن�سرمة واإىل جانب الوقوف على الهيكلية التي تقوم عليها، كما اأنها تطرق اإىل اأنواع 
ال�سكوك املتداولة واأنواع العملت امل�ستخدمة يف ا�سدارها، كما تطرق د. حممد اإىل دور ال�سكوك يف متويل امل�ساريع التنموية م�سريا اإىل اأهيمة ا�ستخدام ال�سكوك كو�سيلة متويلية م�ستعر�سا 

الأ�سباب واملربرات، كما مت ا�ستعرا�ض الدول التي قامت با�سدار ال�سكوك خلل الفرتة املن�سرمة، مع تو�سيح اأن املرحلة القادمة �ست�سهد ا�سدار �سكوك من قبل عدد من الدول التي اأعلنت 
عن ذلك من بينها ال�سلطنة، كما اأو�سح باأن ا�سدار ال�سكوم ل يكون لتغطية عجز يف امليزانية العامة للدولة فقط واإمنا لتحقيق اأغرا�ض اقت�سادية اأخرى.

من جهة اأخرى قدم ليما �ساي ت�سينج من م�سرف الهلل الورقة الثانية والتي  ت�سمنت الوقوف على الفرق بني ال�سندات وال�سكوك وا�ستعرا�ض اخل�سائ�ض التي متيز كل منتج عن 
الأخرى ومدى الختلف والتماثل يف طبيعة تعاملتهما �سواء كان من الناحية الت�سريعية واملحا�سبية ، كما اأكدت الورقة الثانية على اأهمية وجود �سكوك اإ�سلمية يف ال�سلطنة لنظرا 

ملا تتمتع بها من مقومات حتفيزية جتعلها حتت اأنظار العامل، حيث ي�ست�سهد املتحدث باأن �سركة رويتز قامت باإجراء ا�ستطلع  حول اأكرث الدول التي يرغب امل�ستثمرون �سراء �سكوك 
فيها وكان ال�ستبيان ي�سمل الأ�سواق املالية النا�سئة، فكانت النتيجة باأن ال�سريحة الأكرب ترغب يف �سراء �سكوك من ال�سلطنة وهذا موؤ�سر اإيجابي ي�سمن حتقيق النجاح ل�سناعة 

اأقبل وطلب كبي، كما مت ا�ستعرا�ض جتربة دول جمل�ض  اخلدمات املالية الإ�سلمية يف ال�سلطنة  فنظرا للموؤ�سرات التحفيزية التي تو�سح باأن ال�سكوك يف ال�سلطنة �سيكون لها 
التعاون اخلليجي يف ا�سدار ال�سكوك، كما مت احلديث حول  العتبارات العملية لإ�سدار ال�سكوك يف ال�سلطنة.

تعد ال�سكوك اأحد اأدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزاً يف متويل ال�ستثمارات التي ت�ستخدمها احلكومات وال�سركات وغريها من الأ�سخا�ض العتبارية لتمويل اأن�سطتها 
وم�سروعاتها املختلفة اأو التو�سع فيها.

الهيئة ت�سارك يف موؤمتر احلكومة واخلدمات الإلكرتونية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي 
الع�سرين للحكومة واخلدمات  املوؤمتر  اأعمال  العاملي  املايل  الريتز كارلتون مبركز دبي  انطلقت بفندق 
املنظمات  كربى  من  وا�سعة  ودولية  اإقليمية  مب�ساركة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الإلكرتونية 

واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة الإقليمية والعاملية ومب�ساركة �سناع القرار القليميني والدوليني .
وي�ستعر�ض املوؤمتر اأحدث التطورات والأبعاد ال�سرتاتيجية يف م�ساريع احلكومة والتعاملت الإلكرتونية 

ومناق�سة املبادرات والتوجهات العاملية اجلديدة و�سبل ال�ستفادة من اخلربات الإقليمية والدولية نحو قيادة التحول املوؤ�س�سي نحو خدمات احلكومة الذكية .
وتدل م�ساركة الهيئة يف هذا املوؤمتر على اهتمامها الكبري يف تقدمي اأحدث التقنيات املتوفرة يف جمال التعاملت اللكرتونية. 

سوق المال تشارك في ملتقى كلية الحقوق 
بجامعة السلطان قابوس 

ندوة حول الصكوك تناقش االعتبارات العملية 
إلصدار الصكوك في السلطنة 
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الجتماع  اأعمال  يف  املال  ل�سوق  العامة  بالهيئة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 
العام  هذا  ت�ست�سيفه  والذي  العربية  املالية  الأوراق  هيئات  لحتاد  الثامن 
مايو   8 املوافق  اخلمي�ض  يوم  وذلك  مراك�ض،  العا�سمة  يف  املغربية  اململكة 
ال�ساملي  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة  ال�سلطنة  وفد  ويرتاأ�ض  2014م. 

بع�سوية بدر بن �سامل املحروقي من مكتب الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال.
اأبرز امل�ستجدات التي �سهدتها الأ�سواق العربية خلل الفرتة املن�سرمة اإىل جانب الوقوف على تطورات  وقد ت�سمن جدول اأعمال الجتماع ا�ستعرا�ض 
القت�ساد العاملي وتاأثري ذلك على الأ�سواق العاملية، كما مت التطرق يف الجتماع اإىل تقرير يتعلق بتوعية وتعليم امل�ستثمرين يف اأ�سواق الدول الأع�ساء، 
ومناق�سة حمتوى الدرا�سة املتعلقة بتعاملت الأطراف ذوي العلقة باأ�سواق راأ�ض املال العربية، واملو�سوع املتعلق بتعزيز ال�سفافية باأ�سواق راأ�ض املال العربية 

وغريها من املوا�سيع الإدارية ذات الطابع الداخلي ل�سوؤون للحتاد.
اجلدير بالذكر اأن الحتاد تاأ�س�ض يف يناير من عام 2007 ليعمل على تعزيز التنمية والتكامل القت�سادي العربي من خلل حتقيق املواءمة والتوافق بني 
القوانني والأنظمة املطبقة يف الأ�سواق املالية العربية، والرتقاء بامل�ستوى الت�سريعي والتنظيمي لأ�سواق الأوراق املالية العربية مبا يحقق العدالة والكفاءة 
وال�سفافية، كما اأنه ي�ساهم يف تي�سري �سبل التعاون يف تنظيم الإ�سدارات العامة للأوراق املالية، وت�سجيع اإن�ساء وتطوير �سركات اخلدمات املالية املتخ�س�سة 
مبا فيها متعهدي التغطية والت�سويق للإ�سدارات اجلديدة، وكذلك الإدراج والتداول امل�سرتك يف الأ�سواق العربية، وتعزيز ال�ستثمارات البينية، ون�سر 

الوعي ال�ستثماري لدى امل�ستثمرين يف كافة الدول املن�سوية حتت لواء الحتاد.

تاأ�سي�ض  يف  ما�سية  الهيئة  باأن  املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  �سعادة  اأكد 
�سندوق �سمان م�ساعدات امل�سابني يف حوادث املركبات وا�سدار نظام عمله، وذلك يف اإطار 
�سعيها نحو تفعيل اخليارات املتاحة يف قانون تاأمني املركبات يف هذا ال�ساأن والذي ين�ض يف 

مادته الثامنه باأنه يجوز لرئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال _ بعد موافقة جمل�ض الوزراء _ اأن ي�سدر قرار باإن�ساء �سندوق �سمان مل�ساعدة 
امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة املتوفني يف حوادث املركبات يف حالة عدم معرفة املركبات املت�سببة يف احلادث، واأ�سار �سعادته باأن هناك توجه من قبل الهيئة 

العامة ل�سوق املال لتو�سعة نطاق تغطية الأخطار لت�سمل الآثار اجل�سمانية واملادية  الناجتة عن حوداث املركبات من هذا النوع.
واأ�ساف �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي باأن الهيئة قامت بو�سع ت�سور متكامل حول م�سروع تاأ�سي�ض هذا ال�سندوق يت�سمن قواعد عمل ال�سندوق 
وم�سادر متويله و�سوابط �سرف امل�ساعدات وكذلك ال�سروط وال�ستثناءات الواجب توافرها عند تغطية احلوادث، وقد مت اأعتماد م�سودة امل�سروع من قبل 
جمل�ض اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 22 دي�سمرب 2013م، ومت اأخذ موافقه جمل�ض الوزراء املوقر على قيام الهيئة العامة ل�سوق 
املال بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدرا�سة م�سروع اإن�ساء �سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني وا�سدار نظام عمله. و�سيحال م�سروع نظام عمل ال�سندوق 

اإىل وزارة ال�سوؤون القانونية متهيداً لن�سره يف اجلريدة الر�سمية و�ستقوم الهيئة من جانبها بالتن�سيق ب�ساأن عمل ال�سندوق مع اجلهات ذات العلقة.
اأن  املركبات  تاأمني  قانون  ت�سمل تعديل  والتي  الت�سريعية  املعرو�سة على اجلهات  التعديلت  الهيئة قد اقرتاحت يف جملة من  باأن  �سعادته  واأو�سح 
يتم اإ�سافة الأ�سرار املادية يف احلالتني التتي يغطيها ال�سندوق و�سيتم ت�سمني ذلك يف نظام عمل ال�سندوق بعد �سدور التعديلت املقرتحة على 

القانون.
من جهة اأخرى اأو�سح ال�ساملي باأن نظام عمل ال�سندوق يوجب على الهيئة الرجوع على املت�سبب يف احلادث يف كل الأحوال ومطالبته بالتعوي�ض 
عن الأ�سرار التي ت�سبب فيها، واأكد يف ختام حديثه باأن الهدف من ال�سندوق هو توفري الطماأنينه والآمان لكل مرتادي الطريق، من خلل 
ا�ستعمال املركبات يف الطرقات وفق ال�سوابط املنظمة لعمل ال�سندوق بحيث تكون  التاأمينية جلميع املخاطر الناجمة عن  توفري التغطية 

احلقوق حمفوظة للمت�سرر.

الهيئة العامة لسوق المال تشارك في 
االجتماع الثامن التحاد هيئات األسواق 

العربية في مراكش 

هيئة سوق المال تدرس مشروع صندوق مساعدات 
من  والمادية  الجسمانية  اآلثار  ليشمل  المصابين 

حوادث المركبات
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اعتمدت الهيئة العامة ل�سوق املال اعتماد ن�سرتي ا�سدار اأ�سهم 
طريق  عن  للطاقة  الباطنة  و�سركة  للطاقة  ال�سوادي  �سركة  

الكتتاب العام خلل الفرتة من 11 مايو وحتى 9 يونيو 2014م، 
وذلك  باإجمايل راأ�ض مال مطروح وقدره 62.7مليون ريال عماين.

حيث يبلغ حجم راأ�ض املال املطروح للكتتاب ل�سركة ال�سوادي للطاقة   
�سعر  ويبلغ  �سهم  مليون   250 على  مق�سمة  عماين  ريال  مليون   32.5

الطرح 130 بي�سة. فيما يبلغ حجم راأ�ض املال املطروح من �سركة الباطنة 
للطاقة حوايل 30 مليون ريال عماين موزعة على 236 مليون �سهم ب�سعر طرح 

وقدره 128 بي�سة، وميثل حجم راأ�ض املال املطروح للكتتاب ما ن�سبته 35 % من 
راأ�ض املال امل�سدر لكل �سركة.

اأ�سهم �سركة ال�سوادي  واأو�سحت ن�سرتي ال�سدار باأن احلد الأدنى للكتتاب يف 
�سغار  ميثلها  والتي  )اأ(  للفئة  بالن�سبة  يكون  للطاقة  الباطنة  و�سركة  للطاقة 

امل�ستثمرون 1000 �سهم ومن ثم م�ساعفات 100 �سهم، وبالن�سبة للفئة )ب( والتي 
ميثلها كبار امل�ستثمرون  و600100 �سهم ومن ثم م�ساعفات 100 بعد ذلك. كما مت 

حتديد ن�سبة 65%  لفئة �سغار امل�ستثمرون و35% لفئة  كبار امل�ستثمرون.
وياأتي طرح  �سركة ال�سوادي و�سركة الباطنة للكتتاب العام تنفيذاً للوفاء بالتزامات 
امل�ساهمون البائعون املن�سو�ض عليها يف اتفاقية موؤ�س�سي امل�سروع والتي تق�سي من 
الأ�سهم  35 % من  البائعون بطرح  امل�ساهمون  يقوم  اأن  ب�سرورة  اأخرى  اأمور  جملة 

املتاحة للكتتاب العام ومن اإدراجها للتداول يف �سوق م�سقط للأوراق املالية.

اأعلنت الهيئة العامة ل�سوق املال عن ن�سبة تخ�سي�ض �سركة عمانتل على 
املكتتبني وهي95% وفقاً لقاعدة الن�سبة والتنا�سب، بعد الت�ساور مع مدير 
�سهم متجاوزة  الكتتاب حوايل 75 مليون  بلغت طلبات  ال�سدار، حيث 
اإىل  ت�سل  والتي  �سهم  مليون   3.5 بحوايل  املعرو�سة  الأ�سهم  عن حجم 
71.25 مليون �سهم، وقد بلغت ح�سيلة الطرح العام حوايل 101.4 مليون 

ريال عماين مقابل حجم الإ�سدار البالغ 96.2 مليون ريال عماين.
ووفقا للجدول الزمني لعملية الكتتاب فقد مت اإغلق باب الكتتاب يف 
املرحلة الثانية منى بيع جزء من ح�سة احلكومة يف �سركة الت�سالت 
املرحلة  وهي   2014 اأبريل   13 املوافق   الأربعاء  "عمانتل" يوم  العمانية 
التي طرحت فيها احلكومة الأ�سهم على الأفراد العمانيني فقط ممن ل 
تتجاوز طلبات اكتتابهم عن 10 اآلف �سهم، والذي بلغ فيه قيمة ال�سهم 

1.350 ريال عماين.
العام والكتتاب  ب�سقيه الكتتاب  للبيع  املعرو�سة  اإجمايل احل�سة  وكان 
ال�سركة  مال  راأ�ض  يف  احلكومة  ح�سة  من   %27 ن�سبته  ما  بلغ  اخلا�ض 

مرحلتني  على  البيع  يكون  اأن  احلكومة  وارتاأت  �سهم،  مليون   142.25 ويبلغ  ال�سركة،  راأ�سمال  اإجمايل  من   %19 يوازي  ومبا  للت�سالت،  العمانية 
وباملنا�سفة بداأ باملرحلة الأوىل، وهي الكتتاب اخلا�ض بامل�ستثمرين العمانيني من اأ�سخا�ض طبيعيني واعتباريني من موؤ�س�سات وجهات ا�ستثمارية 

ممن تتجاوز طلباتهم مليوين �سهم فاأكرث، ومت اإجراء الكتتاب بنظام بناء �سجل الأوامر، وقد مّت النتهاء من هذه املرحلة خلل ال�سهر املا�سي 
وبلغ �سعر البيع 1.511 ريال لل�سهم الواحد.

هيئة سوق المال تعتمد نشرتي 
اصدار شركة السوادي للطاقة 
بإجمالي  للطاقة  والباطنة 

62.7 مليون ريال عماني

هيئة سوق المال تعتمد تخصيص أسهم عمانتل بـ 95 %  



ريبورتاج34

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بالهيئة العامة ل�سوق املال يف اأعمال اجتماع جلنة الأ�سواق النا�سئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على اأ�سواق 
الأوراق املالية )الأي�سكو( واملوؤمتر امل�ساحب للجتماع، وذلك خلل الفرتة من 23 - 25 اأبريل 2014م  بجمهورية موري�سو�ض.

يرتاأ�ض وفد ال�سلطنة يف اأعمال هذا الجتماع �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال بع�سوية حممد بن �سعيد 
العربي م�سري اأعمال املديرية العامة لقطاع �سوق املال و�سارة بنت �سامل الغتامية اأخ�سائية بدائرة التعاون الدويل ومتابعة اللجان بالهيئة العامة ل�سوق املال.

ويهدف الجتماع اإىل تبادل اخلربات بني الدول الأع�ساء ومناق�سة الق�سايا امل�ستجدة يف قطاع �سواق راأ�ض املال، ويركز الجتماع  على بحث اآليات التعاون بني 
الهيئات واملوؤ�س�سات الرقابية لأ�سواق الدول الأع�ساء يف �سبيل تطوير وتفعيل العمل الإ�سرايف والتنظيمي على قطاع �سوق راأ�ض املال، كما يناق�ض الجتماع املخاطر 
النا�سئة  التي تواجهها اأ�سواق الأوراق املالية  وكيفية التحوط �سد الأزمات وال�سدمات املالية. كما يناق�ض الجتماع الدور الذي ميكن للجنة الأ�سواق النا�سئة اأن 
تلعبه يف تطوير البيئة الت�سريعية لأ�سواق الأوراق املالية العاملية اإىل جانب مناق�سة بع�ض الأمور املتعلقة بتطوير ال�سيا�سات والأعمال الفنية باملنظمة وغريها من 

املوا�سيع ذات الطابع الإداري.
الق�سايا  اأبرز  يناق�ض  والذي  الطويل  الأجل  ذات  التمويلية  الأدوات  توفري  يف  ودورها   املال  راأ�ض  �سوق  مو�سوع  حول  موؤمتر  تنظيم  الجتماع  اأعمال  وي�ساحب 
والتحديات التي حتول دون حتقيق ال�ستفادة املرجوة من هذا النوع من التمويل، وما الدور الذي يجب اأن تلعبه الأ�سواق لت�سجيع املوؤ�س�سات نحو ال�ستفادة من 

مميزات التمويل ذو الأجل الطويل، اإىل جانب مناق�سة الدور املناط للأ�سواق يف اإيجاد فر�ض ا�ستثمارية جاذبة.
التي  والأ�سباب  الأهمية  املالية من حيث  الأ�سواق  ت�ستعر�ض مو�سوع خ�سخ�سة  والتي  املالية  الأوراق  اأ�سواق  بتطوير  العمل اخلا�سة  ور�سة  الوفد يف  �سارك  كما 
ت�ستدعي �سرورة توجيه الأ�سواق نحو اخل�سخ�سة اإىل جانب ا�ستعرا�ض جتارب الأ�سواق التي مت خ�سخ�ستها، كما تناق�ض الور�سة امكانية تطوير م�ستوى تعامل 

امل�ستثمرين مع الأ�سواق املالية م خلل الربامج التوعوية والتعليم.
  يذكر باأنه تن�سوي حتت ع�سوية منظمة الأي�سكو معظم الهيئات واجلهات الرقابية على الأ�سواق املالية يف العامل حيث تقوم املنظمة بو�سع املعايري العاملية لأداء 
هذه املوؤ�س�سات الرقابية اإ�سافة اإىل اإعداد الإح�سائيات والبحوث والدرا�سات يف املوا�سيع املتعلقة باأعمال هذه املوؤ�س�سات والأنظمة والآليات املتخذة لتطبيق اأهدافها.

ال�سغرية  امل�ساريع  املال حلقة نقا�سية حول  �سوق  املال ممثلة مبجلة  العامة ل�سوق  الهيئة  نظمت 
لواقع  مو�سع  طرح  تقدمي  على  املجلة  خطة  �سمن  القت�سادية،  التنمية  يف  ودورها  واملتو�سطة 
من�ساآت الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة، وياأتي اختيار هذا املو�سوع مواكبة لهتمام احلكومة الر�سيدة 
بتعزيز دور هذه املن�ساآت يف منظومة القت�ساد الوطني لتكون قادرة على توفري فر�ض عمل لل�سباب 
واإيجاد موؤ�س�سات وطنية قادرة على حتقيق املناف�سة املحلية والدولية، كما اأن ال�ستمرار يف طرح 

الرا�سخة لدى  الفكرة  ال�سباب، و�سرورة تغيري  الأعمال بني  العمل احلر وت�سجيع ريادة  ن�سر ثقافة  املوؤ�س�سات له دور كبري يف  وا�ستعرا�ض واقع هذه 
�سريحة كبرية من ال�سباب واملتمثلة يف الإقبال على العمل يف املوؤ�س�سات احلكومية.

حيث تهدف احللقة اإىل ا�ستعرا�ض اجلهود املبذولة لتعزيز م�ساريع ال�سباب يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة خلل الفرتة املن�سرمة، والتاأكيد على 
الدرو�ض امل�ستفادة وكيف ميكن تعزيز اجلهود احلكومية والأهلية والقطاع اخلا�ض مبا ي�سمن حتقيق املزيد من النجاح، كما تتناولت اأعمال اجلل�سة 
تبادل الأراء والأفكار حول فكرة تاأ�سي�ض �سوق للأوراق املالية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لأ�سحاب هذه الأعمال والقيمة التي ميكن اأن حتققها 

هذه ال�سوق.
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  على  القائمني  ال�سباب  م�ساركة  جانب  اإىل  القطاع  بتطوير  والأكادميني  املعنيني  من  عدد  مب�ساركة  الندوة  حظت  وقد 
واملتو�سطة، حيث كان من اأبرز املتحدثني يف اأعمال الندوة خليفة بن �سعيد العربي القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة للموؤ�س�سات 
ك�سوب  �سعيد  بن  اأحمد  القت�سادي  واخلبري  رفد،  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�ض  الفار�سي  �سليمان  بن  واملهند�ض طارق  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ود.نا�سر بن را�سد املعويل وحممد بن �سعيد العربي م�سري اأعمال املديرية العامة ل�سوق املال بالهيئة العامة ل�سوق املال، واأحمد بن �سليمان 

المال  لسوق  العامة  الهيئة  بمشاركة 
لجنة األسواق الناشئة التابعة لأليسكو 
تناقش أهمية تخصيص أسواق األوراق 

المالية بموريشوس

سوق المال تستعرض واقع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في ندوة نقاشية 



35 ريبورتاج

�ساركت الهيئة العامة ل�سوق املال يف معر�ض تقنية املعلومات 
والت�سالت كومك�ض 2014 " حتت �سعار " التحول اللكرتوين 
” الذي نظمته ال�سركة العمانية للمعار�ض والتجارة الدولية 
خلل  اأيام   5 واأ�ستمر  املعلومات  تقنية  هيئة  مع  بالتعاون 
اأبريل 2014م، وتاأتي م�ساركة الهيئة يف  الفرتة من )11-7( 
املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  بجهود  للتعريف  اهتمامها  ظل 

ملواكبة التطورات الكبرية التي ي�سهدها قطاع تقنية املعلومات والت�سالت مبا ي�ساهم يف  تعزيز جهود احلكومة للو�سول اإىل جمتمع عمان 
الرقمي، كما اأن امل�ساركة يف املعر�ض وما ي�ساحبه من فعاليات متثل فر�سة لتبادل اخلربات يف جمال اخلدمات احلكومية الإلكرتونية.

ومتيزت م�ساركة الهيئة العامة ل�سوق املال هذا العام بعر�ض م�سابقة تناف�سية لزوار املعر�ض فالفر�سة �سانحة للفوز لهم بجوائز قيمة من خلل 
تنزيل تطبيق الهيئة على هواتفهم الذكية وذلك عند زيارة ركن الهيئة وعر�ست الهيئة اأبرز اأنظمتها اللكرتونية كاملوقع اللكرتوين واأي�سا 

تطبيق الهواتف الذكية اخلا�ض بالهيئة.

�ساركت الهيئة العامة ل�سوق املال يف املعر�ض التوعوي حول ال�ستثمار 
يف �سوق الأوراق املالية والذي تنظمه جامعة �سحار يف مقر اجلامعة 
خلل الفرتة من 24 اإىل 26 مار�ض 2014م �سمن الأ�سبوع الطلبي 

للجامعة الذي ياأتي حتت �سعار )م�ستقبلي(.
الأوراق  قطاع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  من  عدد  املعر�ض  يف  ي�سارك 
املالية مثل �سوق م�سقط للأوراق املالية و�سركة م�سقط للمقا�سة 
املالية  للأوراق  العمانية  اجلمعية  العمانية  واجلمعية  واليداع 
وعدد من �سركات الو�ساطة وال�ستثمار، وقد مت اإلقاء حما�سرة بعنوان التوعية يف جمال ال�ستثمار يف �سوق م�سقط للأوراق املالية القاها 

عدد من املخت�سني ب�سوق م�سقط و�سركات ال�ستثمار  وذلك على هام�ض اأعمال املعر�ض.
اجلدير بالذكر اأن الهيئة ت�سارك يف املعر�ض من خلل ركن خا�ض للهيئة تعر�ض فيه العديد من ال�سدارات واملطبوعات ومت تقدمي �سرح 
للطلبة والزوار عن اخت�سا�سات الهيئة والأدوار التي تقوم به يف اجلوانب الت�سريعية والرقابية لتنظيم قطاعي �سوق راأ�ض املال و�سوق 

التاأمني يف ال�سلطنة اإىل جانب تو�سح الأهمية القت�سادية للقطاعني.

للهيئة  متميزة  مشاركة 
في  المال  لسوق  العامة 

معرض كومكس 2014

سوق المال تشارك بالمعرض التوعوي 
حول االستثمار بجامعة صحار

الق�سابي م�سري اأعمال املديرية العامة لل�سدارات والف�ساح. وقد توىل اإدارة احللقة اأحمد بن علي املعمري  م�سري اأعمال املديرية 
العامة لقطاع التاأمني.

ويعترب ن�ساط املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اأحد الق�سايا الهامة التي ت�سغل الدوائر القت�سادية باعتبارها اأحد حمركات التنمية 
القت�سادية، حيث اأن هذه املوؤ�س�سات وزيادة على دورها يف دفع عجلة النتاج فاإنها تعترب امل�ساند الأ�سا�سي يف تغذية املوؤ�س�سات الكربى، 
وتتطلع الهيئة من خلل تبنيها ملو�سوع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل ت�سليط ال�سوء على العامل الأ�سا�سي يف تن�سيط عمل هذه 

املوؤ�س�سات األ وهو اإيجاد بيئة مواتية لإقامة امل�سروع وتوفري ال�سمانات اللزمة لتمكينها من ال�ستمرار.
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نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال ور�سة عمل حول اأهمية اللتزام باأحكام الف�ساح يف �سوق راأ�ض مال بهدف 
تعزيز ثقافة الإف�ساح يف ال�سوق وتنمية الوعي لدى اجلهات امل�سدرة للأوراق املالية والأ�سخا�ض املطلعني 
عن اأهمية اللتزام باأحكام الف�ساح وم�سئولياتهم اجتاه هذا املو�سوع من اأجل حت�سني م�ستوى ال�سفافية 
والإف�ساح يف ال�سوق املالية مبا ي�ساهم يف رفع كفاءة ال�سوق، وذلك بقاعة رجال الأعمال مببني الهيئة العامة 
املال  العامة ل�سوق  التنفيذي للهيئة  الرئي�ض  ال�ساملي  ال�سيخ عبداهلل بن �سامل  املال حتت رعاية �سعادة  ل�سوق 
ومب�ساركة وا�سعة من م�سوؤويل اللتزام يف اجلهات امل�سدرة للأوراق املالية واأع�ساء جمال�ض الإدارات وم�سوؤويل 

الإلتزام ال�سناديق ال�ستثماري و�سركات الو�ساطة.
           ثالثة اأهداف رئي�صية

وقد افتتح اأعمال الور�سة اأحمد بن �سليمان الق�سابي م�سري اأعمال املديرية العامة لل�سدارات والف�ساح بقوله : 
تقوم عملية تنظيم اأ�سواق راأ�ض املال على ثلثة اأهداف رئي�سية ا�ستناداً اإىل مبادئ املنظمة الدولية لهيئات الرقابة 

على اأ�سواق املالية ) الأي�سكو( ا�ستنادا اإىل مبادئ منظمة الأيو�سكو) واملتمثلة يف حماية امل�ستثمرين و�سمان عدالة الأ�سواق و�سمان الكفاءة وال�سفافية 
والتقليل من املخاطر النظامية systematic risk(( ويف كل هدف من الأهداف ال�سابقة جند اأن الإف�ساح هو العن�سر الأ�سا�ض الذي من خلله ميكن 
�سمان قدرة امل�ستثمر على اتخاذ قرارات ا�ستثمارية �سحيحة ويف الوقت املنا�سب و�سمان اأن عدالة ونزاهة ال�سوق حمفوظة، وبتحققه ميكن القول اأن �سوق 
ما يتمتع بالكفاءة التي تقا�ض مبدى مقدرة هذا ال�سوق على اإظهار الأ�سعار التي تعك�ض القيم القت�سادية احلقيقية للأوراق املالية املدرجة فيه، وغني عن 

البيان اأنه يف الوقت الذي يختل فيه مبداأ الف�ساح يتحول ال�سوق من �سوق لل�ستثمار اإىل مكان للمقامرة.   
        �صعف االلتزام

العاملية  الأ�سواق  التي واجهتها  الرئي�سية للزمات  الأ�سباب  والتهاون يف تطبيقها هي من  وال�سفافية   الإف�ساح  بقواعد  اللتزام  باأن �سعف  الق�سابي يف كلمته  واأو�سح 
والقت�ساد العاملي خلل ال�سنوات القليلة املا�سية الأمر الذي يتطلب مراجعة وتقييم وتذكري م�ستمر باملمار�سات الفعلية والت�سريعات املنظمة لقواعد الإف�ساح وال�سفافية، 

و�سرورة اللتزام بها مبا يعزز ثقة جمهور املتعاملني يف قطاع اأ�سواق راأ�ض املال من اأجل توفري بيئة ا�ستثمارية �سحية وجاذبة لل�ستثمارات املحلية والأجنبية.
       رغبة يف حتقيق العدالة

الف�ساح  مببادئ  املعنية  املختلفة  املوؤ�س�سات  على  القائمني  من  العميق  والميان  التامة  القناعة  باأن  والف�ساح  لل�سدارات  العامة  املديرية  اأعمال  م�سري  واأكد 
وال�سفافية ب�سرورة وحتمية التطبيق الفعلي لها، لي�ض خوفا من العقوبة ولكن رغبة يف حتقيق العدالة، وهذا هو الأ�سا�ض الذي تبنى عليه مبادئ احلوكمة املثالية.

       اأوراق العمل
وقد ت�سمنت ور�سة العمل تقدمي ثلث اأوراق عمل قدمها عدد من اخلرباء واملخت�سني بدوائر الإف�ساح والرقابة على ال�سركات امل�سدرة للأوراق املالية، 
حيث قدم الورقة الأوىل د.�سلح عبدالرحمن الطالب خبري الأ�سوق املالية ب�سوق م�سقط للأوراق املالية والتي حتدث فيها عن اأهمية الف�ساح وال�سفافية 
يف تعزير كفاءة �سوق الأوراق املالية، حيث تعتمد كفاءة ال�سوق على مدى توفر املعلومات والبيانات للم�ستثمرين من حيث دقتها و�سرعة بثها وعدالة فر�ض 
ال�ستفادة منها،�سريطة اأن تعك�ض هذه املعلومات موؤ�سرات حقيقية عن واقع اجلهات امل�سدرة للأوراق املالية وظروف �سوق تداولها والو�سع القت�سادي 
اإىل املقومات الأ�سا�سية التي يرتكز عليها  العام، كما ركز الدكتور �سلح على متطلبات الف�ساح املحا�سبي للجهات امل�سدرة للأوراق املالية حيث تطرق 
الإف�ساح املحا�سبي يف القوائم املالية واملتمثلة يف حتديد الفئة امل�ستهدفة للمعلومات املحا�سبية وحتديد الأغرا�ض التي �ست�ستخدم فيها املعلومات املحا�سبية 
وحتديد طبيعة ونوع املعلومات املحا�سبية التي يجب الإف�ساح عنها وحتديد اأ�ساليب وطرق الإف�ساح عن املعلومات املحا�سبية، والتوقيت املنا�سب للف�ساح 
عن املعلومات املحا�سبية، واأكد الطالب باأن الإف�ساح املحا�سبي جتاوز حدود القوائم املالية، ليت�سمن تو�سيل املعلومات الأخرى غري الواردة يف القوائم. 
واأهمية عر�ض املعلومات يف القوائم املالية بطرق واأ�ساليب ي�سهل فهمها، كما ينبغي ترتيب وتنظيم املعلومات فيها ب�سورة منطقية ت�سهل على امل�ستخدم 

قراءتها بي�سر و�سهولة.
وا�ستعر�ست هدى بنت را�سد املعمري مديرة دائرة الف�ساح اأحكام اإف�ساح اجلهات امل�سدرة للوراق املالية من خلل تو�سيح م�سوؤولية تلك اجلهات 
لتنظيم علمية الإف�ساح  واأحكام الإف�ساح للبيانات املالية واملعلومات اجلوهرية مع تو�سيح  مفهوم املعومات اجلوهرية، كما حتدثت املعمرية عن 
العوامل التي توؤثر يف ال�سوق جتاه املعلومات اجلوهرية املف�سح عنها، كما تطرقت الورقة حول اآلية التعامل مع هذه النوعية من املعلومات اإذا كانت 

�سرية وكيف يتم التعامل مع ال�سائعات والأخبار املن�سورة. 
املاليـة  �ســوق م�سقـط للأوراق  الإف�ســاح يف موقــع  اآليـة  املالية حول  املعلومات ب�سوق م�سقط للأوراق  الزدجايل مديرة مركز  فيما حتدثت وفاء 
والتعريف بنظام الر�سال اللكرتوين والقواعد وال�سروط املتعلقة بهذا النظام، كما مت احلديث حول الف�ساح عن البيانات املالية واملعلومات 

اجلوهرية عرب النظام، اإىل جانب ا�ستعرا�ض تفا�سيل املعلومات اجلوهرية التي يتعني على اجلهة امل�سدرة الإف�ساح الفوري عنها.

سوق المال تؤكد بأن تطبيق قواعد االفصاح هو حماية وعدالة 
وكفاءة للسوق واألطراف المتعاملة
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جانب من التوقيع على 
االإتفاقية 

الجمعية العمانية لألوراق المالية 
وجمعية وسطاء بورصة طهران المالية 

. . .
توقعان على مذكرة تفاهم 

بجمهورية ايران االسالمية

التمويل  �صناعة  معر�س  فينيك�س  معر�س  هام�س  على 
واال�صتثمار  ) FINEX( الذي اأقيم يف جمهورية ايران 
اال�صالمية بالعا�صمة طهران �صارك وفد من �صلطنة عمان 
املا�صي  اال�صبوع  خالل  بداأ  الذي  املعر�س  فعاليات  يف 
وجمعية  املالية  لالأوراق  العمانية  اجلمعية  ووقعت 
و�صطاء بور�صة طهران املالية مذكرة تفاهم وتعاون 

بني الطرفني .
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و�سطاء  وجمعية  املالية  للأوراق  العمانية  اجلمعية  وقعت 
طهران  بالعا�سمة  تفاهم  مذكرة  املالية  طهران  بور�سة 
معر�ض  هام�ض  على  وذلك  ال�سلمية  ايران  جلمهورية 
العديد من كبار القت�ساديون  الذي ح�سره  ال�سابع  فينيك�ض 
و�سركات  والتمويل  ال�ستثمار  وبنوك  ب�سركات  وامل�سوؤولني 
الو�ساطة العاملة يف جمال الوراق املالية من خمتلف الدول 

الوربية وال�سيوية والعربية . 
حيث وقع الإتفاقية من اجلانب العماين الفا�سل ح�سن علي 
املالية  للوراق  العمانية  اجلمعية  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  جواد 
اهلل  روح  �سيد  الفا�سل/  الإيراين  اجلانب  من  وقعها  فيما 
مري�ساين المني العام جلمعية و�سطاء بور�سة طهران املالية . 
العمانية  ادارة اجلمعية  واأكد ح�سن علي جواد رئي�ض جمل�ض 
للوراق املالية باأن مذكرة التفاهم ت�ستهدف يف اإطارها العام 
نحو تعزيز التعاون بني اجلانبني، وبناء �سراكة نوعية ت�سهم 
يف تطوير وت�سهيل الإجراءات بني اجلانبني وتبادل اخلربات 
لتذليل  اللزمة  والتو�سيات  واملقرتحات  والراء  املهنية 
الوراق  جمال  يف  العاملة  ال�سركات  تواجه  التي  ال�سعوبات 
اإىل التعاون يف جمال تدريب وتاأهيل املوظفني  اإ�سافة  املالية 
اخلربات،  وتبادل  املالية،  الو�ساطة  اأن�سطة  ميار�سون  الذين 
وكذلك طرح ومناق�سة الأمور املتعلقة بتطوير انظمة ال�سركات 

العاملة يف القطاع املايل  .
من جانبه اأو�سح ح�سني بن علي الرئي�سي نائب رئي�ض جمل�ض 
التعاون  جمالت  باأن  املالية  للأوراق  العمانية  اجلمعية  اإدارة 
تبادل  على  اجلانبني  اتفاق  تت�سمن  املذكرة  اأقرتها  التي 
اخلربات، واإعداد الدرا�سات والتقارير، وتنفيذ دورات وبرامج 
تدريبية م�سرتكة، وتنظيم املوؤمترات، والندوات وور�ض العمل 
والعمل  املالية  الأوراق  وجمعية  املال  ب�سوق  العلقة  ذات 

امل�سرتك على تبادل املعلومات واخلربات ذات العلقة .

واأ�سار  اأمين بن احمد ال�سنفري مدير عام اجلمعية العمانية 
اإطار  يف  ياأتي  املذكرة  هذه  على  التوقيع  املالية  للأوراق 
من  املالية  للأوراق  العمانية  للجمعية  العامة  الإ�سرتاتيجية 
وفق  امل�ستويات  اأرفع  اإىل  به  والو�سول  بالأداء  الرتقاء  اأجل 

اأف�سل املعايري الدولية .
امل�سرتك  املهني  التعاون  تعزيز  ت�ستهدف  املذكرة  باأن  واأو�سح 
وبناء  املالية،  الأوراق  جمال  يف  والإمكانيات  اخلربات  وتبادل 
واملنت�سبني  اجلمعيتني  اأع�ساء  خدمة  بهدف  فاعلة  �سراكة 
لقطاع �سوق املال والنهو�ض باملهنة ورفع اأداء مزاوليها وذلك 
من خلل عقد الربامج والدورات التدريبية امل�سرتكة وتنظيم 
الدرا�سات  واإعداد  املتخ�س�سة  العلمية  والندوات  املوؤمترات 

والبحوث امل�سرتكة املتعلقة باملهنة .
واأ�ساف: تهدف مذكرة التفاهم بني الطرفني اىل توفري اإطار 
عمل للتعاون بني اجلمعيتني ورفع م�ستوى التفاهم امل�سرتك 

بينهما على تبادل املعلومات واخلربات املهنية يف  البلدين.
و�ستعمل الإتفاقية على ت�سجيع التعاون بني ال�سركات العاملة 
يف جمال الوراق املالية ورفع املقرتحات والتو�سيات اللزمة 
البلدين  امل�ستثمرين يف  �سبيل  التي تعرت�ض  العقبات  لتذليل 

فيما يخ�ض التعامل يف الأوراق املالية.
واأكد الفا�سل / �سيد روح اهلل مري�ساين المني العام جلمعية 
تقوم  باأن  لديه  املهم  من  باأنه  املالية  طهران  بور�سة  و�سطاء 
والتي  اخلطوات  مبثل  املالية  طهران  بور�سة  و�سطاء  جمعية 
بداية  وتر�سم  املهنية  اخلربات  لتبادل  جديدة  اأفاقاً  تفتح 
اأف�سل املعايري  ملمح تطور لكل اجلانبني ملمار�سة وتطبيق 
واتاحة  املالية  الو�ساطة  �سركات  يف  العمل  جمال  يف  العاملية 
خلدمة  الطرفني  بني  مثمرة  تعاون  و�سائل  لإيجاد  الفر�سة 

القطاع العامل يف جمال �سوق راأ�ض املال .

العمانية  اجلمعية  من  ال�صلطنة  وفد  �صارك  اآخر  اإطار  ويف 
اال�صالمي  للتمويل  االخبار  منتدى  موؤمتر  يف  املالية  لالأوراق 
IFN ( يف نهاية فرتة زيارته جلمهورية ايران اال�صالمية   (
اال�صالمية  ال�صريفة  �صناعة  فر�س  املوؤمتر  ناق�س  حيث   ،
امل�صريف  النظام  عن  واحلديث   ، اال�صول  حيث  من  العامل  يف 
وتبادل   ، اال�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  االيراين 
الدول امل�صاركة يف املوؤمتر ورقات العمل عن الفر�س اجلذابة 
االجانب  لدخول  جديدة  اأ�صواق  عن  والبحث  للم�صتثمرين 

جانب من �صور املوؤمتر وح�صور الوفد العماينلدى الدول التي لديها اأنظمة �صريفة ا�صالمية .  
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مشاركون يؤكدون 
مساهمة البرنامج في 
تطوير قواعد اإلفصاح

شارك كل من الجمعية العمانية لألوراق المالية وسوق مسقط لألوراق الماليةوشركة صناديق اإلستثمارات 
الوطنيةفي برنامج عالقات المستثمرين خالل الفترة 26 - 29 / 5 / 2014 م
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أثر التقارير المالية في . . . 

 قرارات اإلستثمار فيــــــ 
  ســـــوق مسقط 
    لألوراق المالية

عامر �سليمان �سادق
م�سوؤول الإلتزام

االإ�صتثمار  جمال  يف  بالتطرق  التفكري  عند 
�صوق  يف  مدرجة  �صركة  الأي  �صهم  مراقبة  اأو 
اإن كان يف قطاع  م�صقط لالأوراق املالية �صواء 
البنوك  اأو  االإ�صتثمار  ال�صناعة،  اخلدمات، 
فاإن التقارير املالية اإن كانت ربع �صنوية )كل 
ثالث �صهور( اأو �صنوية )نهاية ال�صنة املالية(،  
تعد من اأهم النقاط لبداية جيدة يف البحث 
وللتقليل  بها  لالإ�صتثمار  املنا�صبة  ال�صركة  عن 
اإذا  يحدث  اأن  ميكن  وهذا  املخاطر  ن�صبة  من 
لل�صند  اأو  لل�صهم  ال�صوقية  القيمة  اإنخف�صت 
امل�صتثمرين  تزويد  اإن  التكلفة.  قيمة  عن 
ت�صاعد  املدرجة  لل�صركات  املالية  بالتقارير 
تقومي  يف  املفيدة  املعلومات  منح  على 
التنبوؤ  يف  لل�صركات  امل�صتقبلية  االإجتاهات 
بربحية اأو خماطر االإ�صتثمار يف هذه االأ�صهم 
واملفا�صلة بني الفر�س االإ�صتثمارية املختلفة 
اأ�صهر  لثالثة  ال�صركة  اأداء  تقييم  مبعنى  اأي 
بذات  املماثلة  ال�صركات  مع  ومقارنتها  قادمة 
ملحوظ  تاأثريًا  يوؤثر  مما  وذلك  الن�صاط، 
على حركة تداول ال�صهم اأو ال�صند. علمًا باأن 
اأ�صعار  على  كبري  تاأثري  لها  املالية  االتقارير 
�صريحة  وهنالك  املدرجة،  ال�صركات  اأ�صهم 
كبرية من امل�صتثمرين يتطرقون اإىل التقارير 
جمال  يف  ال�صائبة  القرارات  الإتخاذ  املالية 
االإ�صتثمار، علمًا باأن اإي معلومة تظهر يف تلك 
اأو  اإيجابي  تاأثري  اإما  لها  يكون  فقد  التقارير 
�صلبي من املتوقع اأي من املمكن اأن ت�صاعد على 

اإنخفا�س اأو اإرتفاع ال�صهم.

لل�سركات   98  /  80 رقم  املال  راأ�ض  �سوق  قانون  اأ�سدر  ذلك  اأجل  من 
الأول  الق�سم  من   )168( مادة  املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  يف  املدرجه 
وهو  املالية،  الأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�سركات  اإف�ساح  الرابع  الف�سل 
باإلزام ال�سركات املدرجة بتقدمي تقارير ربعية و�سنوية مف�سلة التي تعك�ض 

جميع الأن�سطة املرخ�سه واملعلن عنها ل�سركة مبينًة املركز املايل لها.
اأن  املالية فعليك  الأوراق  الراغبني للإ�ستثمار يف جمال  اأحد  اإذا كنت من 

تهتم بدرا�سة املوؤ�سرات املالية التالية لبناء الفر�سيات املالية:

1.القيمة ال�صوقية لل�صهم ) �سعر ال�سهم يف �سوق الأوراق املالية(.

القيمة الدفرتية لل�صهم:الأ�سول-اخل�سوم )اإجمايل حقوق امل�ساهمني(  .2
                                                                  عدد الأ�سهم

وهي الأقرب عدالة لتقييم �سعر �سهم ال�سركة.

3. الربحية اأو معدل العائد على ال�صهم )EPS(: �سايف اأرباح الفرتة 
                                                                                                  عدد الأ�سهم

4. ن�صبة ال�صعر اإىل الربح )P/E( :  ال�سعر احلايل
                                                                         ربح ال�سهم

وهي حتدد ن�سبة ال�سعر اإىل الربح اأي امل�ستوى ال�سعري الذي يرغب امل�ستثمرون دفعه 
لكل ريال من الأرباح احلالية لل�سركة، كما ت�سري اإىل املدة الزمنية اللزمة لإ�سرتداد 
املبلغ الذي دفعه امل�ستثمر ل�سراء الأ�سهم وكلما زادت الن�سبة دل ذلك على ت�سخم قيمة 

ال�سهم ال�سوقية ليبقى جاذباً للم�ستثمرين.

5. عائد االإ�صتثمار وهو معكو�س املوؤ�صر ال�صابق يكون: ربح ال�سهم 
                                                                                                  ال�سعر احلايل                     
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6. ن�صبة ال�صعر اإىل القيمة الدفرتية:قيمة ال�سهم ال�سوقية 
                                                                      قيمة ال�سهم الدفرتية

لو اإفرت�سنا لأن �سركة لديها اأ�سول بقيمة 200 مليون ريال وخ�سومها 125 مليون ريال فاإن القيمة الدفرتية لل�سركة ت�ساوي 
75 مليون ريال. واإذا كان هناك 25 مليون �سهم م�سدر فاإن القيمة الدفرتية لكل �سهم 3 ريالت، وكلما ا�سرتى امل�ستثمر ب�سعر 

مقارب للقيمة الدفرتية كلما كان اأكرث اأف�سل لأن قيمة ال�سهم املدفوعة تكون مغطاة باأ�سول ال�سركة املتاحة.

7. معدل العائد على حقوق امل�صاهمني: �سايف الأرباح    
                                                              اإجمايل حقوق امل�ساهمني     

يقي�ض معدل العائد على حقوق امل�ساهمني ن�سبة ربح ال�سركة اإىل جمموع حقوق امل�ساهمني فيها.

8. معدل العائد على االأ�صول: �سايف الربح     
                              اإجمايل الأ�سول

يقدم هذا املوؤ�سر فكرة  للم�ستثمر عن اأداء اإ�ستثمار ال�سركة لأ�سولها يقا�ض بالن�سبة املئوية، وكلما اإرتفعت الن�سبة دل 
على كفاءة ال�سركة يف اأداءها واإ�ستثمارها لأ�سولها.

9. ن�صبة التداول: متو�سط الأ�سول املتداولة
                                   متو�سطاخل�سوم املتداولة

تقي�ض عدد مرات تغطية الأ�سول املتداولة للخ�سوم املتداولة. على �سبيل املثال �سركة لديها اأ�سول متداولة بقيمة 
50 مليون ريال وخ�سومها املتداولة 33 مليون ريال، فاإن ن�سبة التداول تكون 1.5 مرة. اإذا كانت الن�سبة اأكرث من 

1 فاإن ال�سركة تكون مهية لتغطية اإلتزاماتها ونفقاتها الت�سغيلية ق�سرية الأجل.

10. ن�صبة ال�صيولة ال�صريعة: الأ�سول املتداولة – املخزون
                                                              اخل�سوم املتداولة

من خلل هذه الن�سبة يتمكن امل�ستثمر من معرفة مدى قدرة ال�سركة على تغطية اإلتزاماتها املتداولة دون 
اللجوء اإىل ت�سفية املخزون والذي تعد ت�سفيته خ�سارة كبرية لل�سركه لكونه اأقل الأ�سول املتداولة قابلية 

للتحويل اإىل �سيولة.

11. معدل ال�صيولة: يعد من اأقل املوؤ�سرات اإ�ستخداماً لكنه يفيد عند رغبة امل�ستثمر معرفة مايتوافر 
لل�سركة من �سيولة مقارنة بال�سركات املناف�سة لها. وميكن ح�سابه عن طريق ق�سمة كمية النقد املتوافر 

لدى احل�ساب اجلاري م�سافاً اإليها الأوراق املالية القابلة للتحويل اإىل نقد على اخل�سوم املتداولة.

12. ن�صبة ال�صعر اإىل املبيعات:  القيمة الراأ�سمالية احلالية لل�سركة
                عوائد املبيعات عن العام املا�سي

ينظر لهذا املوؤ�سر باأنه و�سيلة لتقدير قيمة ال�سركة بناًء على حجم عوائدها، على �سبيل املثال اإذا كانت القيمة 
الراأ�سمالية لل�سركة 100 مليون ريال ) 20 مليون �سهم× 5 ريالت لكل �سهم( وبلغت مبيعاتها لآخر اإثني ع�سار 

�سهرا 300 مليون ريال، فاإن الن�سبة تكون 0.33، ب�سكل عام كلما اإنخف�ست الن�سبة كان للإ�ستثمار اأف�سل.
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العوامل الموضوعيه 
المحركه لالسواق الماليه 

الخليجيه

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

- �سوق م�سقط للأوراق املالية

العوامل الداخلية:
العوامل االقت�صادية الداخليه :

تعترب ايجابيه ب�سكل عام من حيث ارتفاع :
- العوائد النفطيه

- ارتفاع اإلنفاق احلكومي  على البنية التحتية للأن�سطة القت�سادية 
كافة .

- تناغم بني ال�سيا�ستني املالية والنقدية والذي يظهر جليا يف ارتفاع 
م�ستوى عر�ض النقود M3يف معظم الد�سول اخلليجيه  .

- يوجد يف ال�سواق اخلليجيه العديد من ال�سركات ذات النمواجليد 
�سركات  وخا�سه  العادل،  ال�سعر  من  اأقل  ا�سعارا�سهمها  والتي   ،
البرتوكيميائية، البنوك ، �سركات الإ�سمنت، وال�سركات ال�ستثمارية 
ا�سافة اىل ان مكررات الربحيه يف بع�ض ال�سواق اخلليجيه لزالت 
م�سجعه على ال�ستثمار فيها خا�سة �سوق م�سقط حيث ان مكررات 
الربحيه فيه لزالت هي الف�سل بني الدول ا�سواق الدول اخلليجيه.

العوامل ال�صيا�صية  الداخليه :
- تتمتع كل اقطار دول جمل�ض التعاون اخلليجي با�ستقرار �سيا�سي 

جيد قيا�سا بالقطار العربيه الخرى خارج دول املجل�ض .
اتفاق  بعد  خا�سة  القليمي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  م�ستوى  ارتفاع   -
ادى اىل  والذي  النووي  ايران  برنامج  الغربيه حول  والقوى  ايران 

انفراج ن�سبي بني ايران والغرب .
العوامل اخلارجية:

وكذلك  العاملي  القت�ساد  واداء  توجهات  حتكم  التي  العوامل  متثل 
حتديد  يف  هاما  عن�سرا  الدوليه  ال�ساحه  على  ال�سيا�سيه  الحداث 

توجهات ال�سواق املاليه.

اأحداث  من  يجري  مبا  ال�سواق  تتاأثر  القت�سادي  اجلانب  ففي   -
ن�سب  وتعرث  النا�سئه  والدول  واأمريكا  اأوروبا  دول  اقت�سادات   يف 
النمو فيها خا�سة ال�سني والهند وتوجهات البنوك املركزية لأ�سعار 
الفائدة، تقلب ا�سعار �سرف العملت الرئي�سيه يف العامل وما يتبعه 
من حترك ايجابي او �سلبي على ا�سعار املواد ال�سا�سيه واثر ذلك على 

كلف النتاج . 
- ففي اجلانب ال�سيا�سي جند ان ال�سوق تتاأثر ب�سكل �سريع ومبا�سر 
العوامل  وتعترب  اقليميه  او  دوليه  �سيا�سيه  اأحداث  من  يجري  ملا 
ال�سيا�سيه من العوامل القائده يف هذا املجال .ولعل ابرز مثال لهذا 
التاثري هو التاثر الذي �سهدته ال�سواق املاليه اخلليجيه يف الفرته 

الخريه نتيجه للو�ساع الراهنه يف العراق .
يف  الداخلية  العوامل  على  اخلارجية  العوامل  تفوق  �سبب  ويعود 

حتريك ال�سواق اخلليجيه اىل:
- لزالت ال�سواق اخلليجيه �سغريه مقارنه بالأ�سواق الأخرى من 
املدرجه فيها و درجة جاذبية  ال�سركات  التداول وعدد  حيث احجام 

امل�ستثمرين الأجانب.
- حمدودية تنوع خيارات ال�ستثمارفيها .

املتو�سط  ال�ستثمار  ظاهرة  على  تطغي  امل�ساربه  ظاهرة  لزالت   -
والطويل الجل يف ال�سواق اخلليجيه

ناميه و حتتاج  او  نا�سئه  اماا�سواق  ال�سواق اخلليجيه هي  - جميع 
ملزيد من التنظيمات والت�سريعات.

لل�ستثمارالعقاري  التعاون  جمل�ض  دول  يف  امل�ستثمرين  توجه   -
املاليه  الدوات  لل�ستثماريف  التوجه  من  اكرث  بالذهب  وال�ستثمار 

التي يتم التعامل بها يف ال�سواق املاليه.

�صهدت اال�صواق املاليه اخلليجيه جميعها انخفا�صات حادة خالل �صهر يونيو با�صتثناء �صوق م�صقط ، ال�صك ان هنالك 
جمموعه من العوامل الداخليه واخلارجيه امل�صببه لهذا الرتاجع ولو حم�صنا هذه العوامل لوجدنا اأن تاأثري العوامل 

اخلارجية ال�صلبية تتفوق على العوامل الداخلية يف قيادة توجهات اال �صواق اخلليجيه ب�صكل عام.
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 قصة نمو تجذب اهتمام المستثمرين

قطاع 
الــطـــــــــــاقه 

في عـــمــــــــــان . . .

 Mahmoud@almahafinancial.com

حممود مطر احلم�سعيدي
�سركة املها للخدمات املالية

ا للنمو بالن�سبة للأ�ستثمار الفردي اخلا�ض اأو ذلك                      اثبت قطاع ال�سناعه يف ال�سلطنه بانه ينطوي على كثري من الفر�ض ال�ستثماريه ويوفر فر�سً
املرتبط ب�سوق املال ،وعلى مر ال�سنني ونتيجة للطفره ال�سناعيه و زيادة عدد ال�سكان والتتطور يف بناء امل�ساكن و زيادة الدخل مقروًنا كل ذلك با�ستمرار 
ا�ستثمار احلكومة يف البنية التحتيه، فقد اأدت كل هذه العوامل على زيادة الطلب على الطاقه. حيث �سجل منو الطلب على الطاقه ذروته يف عام 2013 عند 

4،875 ميجاوات مرتفًعا مبعدل 9.6% من 3،291 ميجاوات يف عام 2008، ومن املتوقع اأن ي�سل اىل 9،933 ميجاوات يف عام 2020.
وكما هو معلوم فاأنه وفًقا للوائح التي تعمل بها هيئة تنظيم الكهرباء ،فان الطاقه املولده من حمطات انتاج الطاقه بال�سلطنه يتم �سرائها من قبل ال�سركه 
العمانيه ل�سراء الطاقه واملياه ، والتي تقوم بتوزيعها فيما بعد باإ�سراف من ال�سركه العمانيه لنقل الكهرباء وذلك بوا�سطة �سركات توزيع الطاقه.تقوم 
ال�سركه العمانيه ل�سراء الطاقه واملياه ب�سراء جميع انتاج حمطات توليد الطاقه امل�ستقله وحمطات توليد الطاقه واملياه التي حتتاجها ال�سلطنه حيث 

ينق�سم نظام الطاقه يف ال�سلطنه اىل ثلثة انظمة رئي�سيه مرتبطه جزئًيا بوا�سطة و�سلت داخليه وهي:
-  ال�سبكة الرئي�سية ؛ والتي تعترب اجلزء الكرب من النظام حيث تغطي اجلزء ال�سمايل من عمان .

- �سبكة �سلله؛ والتي تغطي حمافظة ظفار.
- �سبكة كهرباء املناطق الريفيه؛ وهذا اجلزء من النظام يقوم بتغطية بقية مناطق ال�سلطنة الخرى.

القطاع اىل �سركات م�ساهمه عامه، وبالتايل كانت هذه   العام 1991، حيث حتولت معظم �سركات  ابتداًءا من  الطاقه  با�سرت احلكومة خ�سخ�سة قطاع 
فر�سه للم�ستثمرين للم�ساركة يف مراحل التنمية امل�ستدامه يف هذا القطاع احليوي .تقدر �سعة حمفظة ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقه واملياه بحوايل 
7،193 ميجاوات من الطاقه املتعاقد عليها بعقود طويلة الجل مع اأحد ع�سر حمطة ، وقد و�سلت  بع�ض من هذه املحطات اىل مرحلة النتاج فيما يزال 
البع�ض قيد الن�ساء. ووفًقا لتفاقيات �سراء الطاقه واملياه طويلة الجل يتم فر�ض ر�سوم من قبل ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقه واملياه ت�سمل ، ر�سوم 
القدره و ر�سوم النتاج ور�سوم املحروقات ، وبالتايل فان ايرادات هذه املحطات تكون اىل حٍد ما ثابته على مدى فرتة التفاقيه ، وتبقى التدفقات النقديه 

الت�سغيليه تبقى منتظمه وحممية �سد خماطر ا�سعار الغاز وتقلبات الطلب على الطاقه او �سغوط املناف�سه.
طبيعة اأعمال �سركات الطاقه جتعل منها فر�سه ا�ستثماريه منخف�سة املخاطر وتوفر عائدات جيده وم�ستقره بال�سافه اىل زيادة قيمة راأ�ض املال على املدى 
الطويل، حيث جتاوز متو�سط عائد توزيع الرباح النقديه للقطاع ن�سبة 6% خلل الثلث �سنوات املا�سيه. وخلل الع�سر �سنوات املا�سيه، مت ادراج خم�ض 
�سركات طاقه لتتداول ا�سهمها يف �سوق م�سقط للأوراق ملاليه ، وقد اثبتت تفوق ادائها على ال�سوق بال�سافه اىل قائمة مكا�سب رائعه مبعدل اكرث من 
30% للم�ستثمرين و بالنظر اىل امل�ستقبل ، فاأن التوقعات يف منو الطلب على الطاقه وخطط زيادة القدرات النتاجيه �سوف تعزز من �سمان النمو امل�ستدام 

لهذا القطاع.وهكذا ت�ستمر �سركات الطاقه يف جذب مزيد من اهتمام خمتلف فئات امل�ستثمرين اذ تعترب من بني ال�سهم املمتازه يف �سوق الوراق املاليه.
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التنبؤ الدقيق بحركة 
أسواق رأس المال ...

من خالل تقنية رسم القنوات 
السعرية وتحديد أهداف موجات 

أليوت ...

اأحمد عبد الرحمن - املحلل الفنى
)CMT1( ال�سركة العاملية للخدمات املالية

نيل�سون  رالف  اإىل  ن�سبة   Elliot Waves ال�سم  بهذا  النظرية  �سميت 
األيوت موؤ�س�ض النظرية حيث لحظ اإن اأ�سواق املال تتحرك �سمن �سل�سل 
متتابعة من مناذج معينة، وتو�سل اإىل اأن هناك 11 منوذج وكل منوذج عبارة 

ا�سم طول وزمن وكل موجة  عن موجة لها 
تكتمل  ا�سغر منها، وعندما  داخلها موجات 
دورة من  كل  دورة  ت�سمى  املوجات  احد هذه 
عنها  تكلمنا  التي  ع�سر  الإحدى  الدورات 
تتحرك وفق 8 موجات، خم�ض موجات منها 

موجات دافعة وثلث موجات ت�سحيحية.
ولذلك ت�سمى املوجات 1 و 3 و 5 موجات قوة 

الدفع، اأما املوجة 2 و 4 ت�سمى موجات قا�سرة

القواعد العامة ملوجات اليوت
1-يجب اأن تكون املوجة 2 اق�سر من املوجة 1 )اأي ل تهبط املوجة الثانية 
املوجة  ترتفع  ول  ال�ساعد،  الجتاه  حالة  يف  الأوىل  املوجة  بداية  اأ�سفل 

الثانية عن بداية املوجة الأوىل يف حالة الجتاه الهابط(.

2-يجب اأن ل تكون املوجة 3 اق�سر املوجات بني موجات قوة الدفع 1و 5

3-يجب ل ت�سرتك املوجة 4 مع املوجة 2 يف منطقة 
اأي ل تهبط املوجة الرابعة ادين  �سعريه واحدة ) 
ول  ال�ساعد،  الجتاه  يف  الأوىل  املوجة  قمة  من 
يف  الأوىل  املوجة  قاع  عن  الرابعة  املوجة  ترتفع 

الجتاه الهابط(
ويليها ثلث موجات  تتكون من خم�ض موجات  والتى  األيوت  ملوجات  وفقا 

فاإن  ت�سبقها.   التى  اخلم�ض  املوجات  اجتاة  عك�ض  فى  ت�سري  ت�سحيحية 
والعليـا  الـدنيا  احلـدود  نمـوذجي  ب�سكل  تحدد  املتوازية  ال�سعرية  القنوات 
هو  وهذا  الدقة.  بالغة  ب�سورة  التحديد  يتم  ما  وغالبا  الدافعة  للموجات 
ال�سا�ض النظري لتطبيق تقنية القنوات على نماذج موجات األيوت، لذا فعلى 
املحلل ر�سم القنوات ب�سكل م�سبق لت�ساعده يف تحديد اهداف املوجات وتكوين 

روؤية م�ستقبلية لكيفية تطور نماذج احلركة ال�سعرية

وباملعنى الوظيفي فاإن القنوات ال�سعرية توؤدي دورين ا�سا�سيتين يف مو�سـوع 
تحليـل موجـات األيوت وهما: .

االول : تحديد علقات املوجات الفرعية الداخلة يف تكوين النموذج، 

والثاني : تحديد اهداف املوجة التالية اأو املوجة قيد التكوين. وهذا يقودنا 
لتعريف القنوات، حيث ان القنوات هي عبارة عن خطـوط متوازيـة تحتوي 
فيما بينها مجال احلركة ال�سعرية كامل اي�سا يمكننا اعتبار خطوط اتجـاة 
املوجـات املثلثيـة اأو القطرية بمثابة قنوات �سعرية حتى واإن لم تكن خطوط 
متوازية ، وقد ا�سطلحنا على ت�سميتها با�سم القنـوات املتعاقدة ) اي الغير 
متوازية والتي يمكن ان تلتقي يف عقدة ما اي نقطة( تعد املوجة املثلثية اىل 
النمـاذج  اكثـر  من  اخلما�سية  الدافعة  املوجة  املتعرجة  املوجة  من  كل  جانب 
التحليل  مرحلة  اثناء  التوقع  جرى  فاإذا  ال�سعرية.  احلركة  بقنوات  التزاما 
الويل باأن النموذج القيـد التكـوين هو ا حد النماذج ال�سابقة الذكر فاإن اأي 
فـي  النظر  لعادة  وجيها  مبررا  يعطينا  ال�سعرية  القناة  خلطوط  انتهاك 

ح�ساب املوجات.

امل�صتقبل،  على  يدل  املا�صي  معرفة  اإن  مبداأ  على  يعتمد  املال  الأ�صواق  الفني  التحليل 
وهناك الكثري من اأدوات التحليل الفني التي ت�صاعد على تطبيق هذا املبداأ، وال �صك اإن 

موجات اليوت من اأهم هذه االأدوات.
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هدف املوجة 3
للبدء يف تخطيط هدف املوجة 3  اأو املوجة C علينا ان نر�سم خطي قناة 
متوازيني بمجرد النتهاء مـن  تكون املوجة 1 واملوجة 2 على الفو ر، وذلك 

على النحو التاىل:
 نر�سم خطا ي�سل بين نقطة بداية تكون املوجة 1 وقد اعطيت هذه النقطة 
ا�سـم النقطـة �سـفر  لغايات الر�سم( ونقطة انتهاء املوجة  2. ونطلق على 
املوجة  اعلى  من  يوازيه  خطا  نر�سم  ثم   - القاعدى  اخلط  ا�سم  اخلط  هذا 
1  )اي نقطة انتهاء املوجة  1(. وقد اكتفينا هنا بنقطة واحد  للر�سم لكون 
ان اخلطيين متوازيني. ونطلق على هذا اخلط ا�سم ا خلط العلوي. انظر 

الر�سم

ومع ان هذه املرحلة مبكرة جدا لر�سم قناة �سعرية او الركون لنتائجها اإل اننا 
نتوخى منها هدفين اثنين :

 العلوي للقناة اأوعجزت عن بلوغه، فعلينا ان   نتعامل معها باعتبارها املوجة 
قيد   3 للموجة  املتوقع  الدنى  احلد  عن  فكرة  اعطائنا    - ان  عـن  عو�سـا   3
املوجة  ان  املوجة  3. ذلك  تكون  املوجـة 3 اخلـط   لم تختـرق  فاإذا  التكوين، 

الثالثة هي القوى وعادة ما تذهب ابعد من اخلط العلوي للقنا ة.

هدف املوجة 4
للبدء يف تخطيط هدف املوجة 4  علينا ان نر�سم خطي قناة متوازيين بمجرد 

النتهاء من تكون املوجة 3  على الفور، وذلك على النحو التايل
- اخلط العلوي: نر�سم خطا ي�سل بين نقطة انتهاء املوجة 1 ونقطة انتهاء 

املوجة 3.
 - اخلط القاعدي: نر�سم خطا يوازيه من نقطة انتهاء املوجة 2. وقد اكتفينا 

هنا بنقطة واحد للر�سـم  لكون ان اخلطيين متو ازيي ن. انظر الر�سم

�سحيحية  ب�سورة  الرابعة  املوجة  لهدف  نخطط  ان  ن�ستطيع  القناة  بهذه 
حيث يمثل اخلـط القاعـدي احلـد الدنى لهدف املوجة 4 ، مع الخذ بعين 
العتبار امكانية الك�سر ال�سئيل لهذا اخلط ، ولكـن اذا عجـزت املوجة 4 عن 
املوجة  نزال يف  اننا ل  ، فاما  ال�ساعد  ا لتجاه  لقوة  يوؤ�سر  فاإن ذلك  بلوغه 

الثالثـة ا�سا�سـا او ان علينا ال�ستعداد لتجاه �ساعد قوي يف املوجة اخلم�سة 
التالية

هدف املوجة 5
متوازيين  قناة  خطي  نر�سم  ان  علينا    5 املوجة  هدف  تخطيط  يف  للبدء   

بمجرد النتهاء من تكون املوجة 4على الفور، وذلك على النحو التاىل:
املوجة 2 ونقطة  انتهاء  القاعدي : نر�سم خطا ي�سل بين نقطة   - اخلط 

انتهاء املوجة  4.
 - اخلط العلوي : نر�سم خطا يوازيه من نقطة انتهاء املوجة  3. وقد اكتفينا 

هنا بنقطة واحـد للر�سـم لكون ان اخلطيين متوازيينكما مو�سح بالر�سم

 بهذه القناة ن�ستطيع ان نخطط لهدف املوجة اخلام�سة ب�سورة �سحيحية ، 
فغالبـا مـا تفـ�سل املوجـة 5

اإل يف حالتين ؛ الوىل : �سعف املوجة 3 .   بالو�سول خلط القناة العلوي 
والثانية: فـي حالـة املوجـة

املوجة اخلام�سة  اختراق  لتاأكيد  ن�ستخدم موؤ�سرين  ة. وهنا  املمتد   اخلام�سة 
املمتدة خلط القناة العلوي وهما

التداول  حجم  موؤ�سر   - و   Momentum الدافعة  القوة  زخم  موؤ�سر 
Volumeوتن�ض قاعدة الختراق العلوي للموجة اخلام�سة او ما اأطلق 

عليه األيـوت علـى اأن :
 اقتراب املوجة اخلام�سة من خط القناة العلوى ) يف القناة املتوازية اأوالقناة 
املتعاقد ة( تحت ظل حجم تداول  منخف�ض يوؤ�سر اىل انتهاء املوجة اخلام�سة 
قبل بلوغها اخلط العلوي وربما قد تلم�سه ملمـ�سة �سطحية  بينما يوؤ�سر 
العلوي  اخلام�سة اخلط  املوجة  اختراق  امكانية  اىل  الكثيف  التداول  حجم 

بكل �سهولة
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انطالقة جديدة للجمعية العمانية 
لألوراق المالية

االنتساب الى الجمعية 

انطالقة جديدة للجمعية العمانية لالأوراق املالية
نـحو م�صرية التطوير يف اجنازات اجلمعية العمانية لالأوراق املالية 
العاملة  ال�صركات  الأع�صاءها  املقدمة  خدماتها  بنوعية  لالإرتقاء 
ان�صطتها  يف  املجال  بفتح  اجلمعية  قامت   ، املال  االوراق  جمال  يف 
حتديثًا  وذلك  االعتبارية  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  من  ملنت�صبيها 
�صوق  الأداء  والنوعي  والكمي  املتنامي  للتطور  امل�صاحبة  الأهدافها 

م�صقط لالأوراق املالية .

االنت�صاب اىل اجلمعية 
يف هذا االإطار فاإن اجلمعية العمانية لالأوراق املالية ي�صرها دعوة 
اإليها  لالإنت�صاب  املال  راأ�س  �صوق  مبجال  والعاملني  املهتمني  كافة 
واإدراج  املايل  القطاع  ممثلي  من  املميزة  النخبة  اإىل  واالإن�صمام 
من  باجلمعية  االنت�صاب  لفئات  املوؤ�ص�صني  قائمة  �صمن  اأ�صمائهم 
اال�صخا�س االإعتبارين اأو االأفراد ، وفقًا ل�صروط و �صوابط االنت�صاب 
موجهة  الدعوة  وهذه   ، املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  من  املعتمدة 
للم�صاهمة وامل�صاركة يف اأن�صطة اجلمعية املختلفة واال�صتفادة من 
املزايا املقدمة للمنت�صبني واإك�صابهم قيمة م�صافة من خالل تبادل 
اخلربات املهنية والعلمية بني املنت�صبني مبختلف الفئات وال�صرائح 
التي تن�صم اىل اجلمعية ح�صب ت�صنيف اخلربات املتوفرة لديهم 
اإهتمام اجلمعية باإنت�صاب االأفراد واملوؤ�ص�صات االعتبارية  ، وياأتي 

لالأهداف التالية :-  
جمهور  بني  االإ�صتثماري  الوعي  زيادة  يف  اجلمعية  ت�صاهم  لكي   -

امل�صتثمرين واأع�صاء ومنت�صبي اجلمعية .

اأع�صاء  بني  القومي  وال�صلوك  املهنة  واأخالقيات  قواعد  اإر�صاء   -
اجلمعية واملنت�صبني اإليها .

واملوظفني  للجمعية  املنت�صبني  وتاأهيل  كفاءة  رفع  علي  العمل   -
اأو التي  والقائمني علي املوؤ�ص�صات العاملة يف جمال االأوراق املالية 

لديها اهتمام باال�صتثمار يف ال�صوق املايل .

املالية ور�صالتها واأهدافها  - التعريف باجلمعية العمانية لالوراق 
واهم اأعمالها .

- فتح قنوات التعارف بني  اخلرباء واملتخ�ص�صني واملهتمني مبجال 
�صوق املال واالنفتاح االعالمي مع ا�صواق املال العربية االخرى.

امل�صتقبلية  والتطلعات  والتحليالت  واالآراء  التو�صيات  اإبداء   -
لل�صوق العماين والعربي .

باالأ�صواق  واالإعالميني  والكتاب  اخلرباء  من  كوكبة  اإن�صمام   -
العربية اىل اأ�صرة جملة اجلمعية العمانية لالوراق املالية .

- نقل خربات النخبة من املتخ�ص�صني والو�صطاء واملحللني املاليني 
والفنيني واالإقت�صاديني اىل جمهور امل�صتثمرين .

- تنظيم وت�صجيع التبادل العلمي واملهني واخلربة يف جمال ا�صواق 
املال .

املال  راأ�س  �صوق  قطاع  خلدمة  اجلهود  من  مزيدًا  اجلمعية  وتبذل 
واالهتمام باملوا�صيع املتعلقة باأع�صائها ال�صركات العاملة يف جمال 
انواع  كافة  انظار  حمط  تكون  اأن  اىل  وت�صعى   ، املالية  االوراق 

امل�صتثمرين ب�صوق املال يف خمتلف اجلوانب املهنية والعلمية .

اأمين بن اأحمد ال�سنفري
املدير العام  - اجلمعية العمانية 

للأوراق املالية
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االنتساب الى الجمعية 

اأواًل :   مزايا  االنت�صاب لالأفراد يف اجلمعية :-
1- مميزات اأ�صا�صية  :-
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2- مزايا اأخرى ثانوية :
-تقدم اجلمعية فر�س عمل للمنت�صبني مب�صاريعها مقابل اأجور مقطوعة اذا توافرت ال�صروط يف ملنت�صب املتقدم لعرو�س اجلمعية والتي �صيتم 

االعالن عنها يف موقع اجلمعية االلكرتوين .
-ت�صليط ال�صوء على االجنازات الفردية للمنت�صبني و ابراز اأية اأعمال لهم يف جميع املجاالت املختلفة ون�صرها يف الو�صائل االعالمية للجمعية  .

ثانيًا :  مميزات للموؤ�ص�صات االإعتبارية )املنت�صب العامل( :
- منح املوؤ�ص�صة االعتبارية �صهادة منت�صب اىل اجلمعية العمانية لالأوراق املالية معتمدة وخمتومة عن ال�صنة او املدة التي ي�صارك فيها .
- يدرج ا�صمها �صمن قائمة املوؤ�ص�صات الداعمة للجمعية واملذكورة يف موقع اجلمعية االإلكرتوين والن�صرات االإخبارية اأو املجالت التي 

ت�صدرها اجلمعية .
- للمنت�صب العامل االعتباري احلق يف ذكر اأنه ع�صو يف اجلمعية العمانية لالأوراق املالية يف مطبوعاته واإعالناته فقط.

- يح�صل الع�صو االعتباري املنت�صب العامل على ع�صوية انت�صاب عاملة )بجميع مميزاتها( لثالثة افراد من من�صوبيه وثالثة ن�صخ من 
مطبوعات اجلمعية .

- اإمكانية اإدراج اإعالنات جتاري واحد للمنت�صب العامل يف جملة اجلمعية خالل �صنة اال�صرتاك .
ثالثًا :  مميزات ملنت�صب ال�صرف )الفخري(:

- يدرج اأ�صمه ب�صكل منا�صب وظاهر يف جميع مطبوعات اجلمعية االإعالمية مثل املل�صقات واملطويات والن�صرات واملجالت متى �صدرت .
- يربز ا�صمه يف اإجتماعات وور�س العمل وندوات اجلمعية ب�صكل دائم .

- يدرج ا�صمه يف موقع اجلمعية االلكرتوين  .
- يحق للمنت�صب الفخري ان يذكر يف مطبوعاته واإعالناته فقط اأنه منت�صب للجمعية.

- يحق للمنت�صب الفخري اإذا كان �صخ�صًا اإعتباريًا اأن ي�صجل خم�صة من العاملني لديه جمانا بدون دفع ر�صوم لالإنت�صاب باجلمعية �صريطة ان 
تتوفر فيهم �صروط االنت�صاب لالأفراد .

- يح�صل املنت�صب الفخري على عدد ع�صر ن�صخ جمانية من املطبوعات او ا�صدارات اجلمعية .
- يدرج ترتيب املنت�صب الفخري ح�صب تاريخ بداية االن�صمام  .

- اإدراج عدد اأربعة اعالنات جتارية للمنت�صب الفخري االعتباري يف جملة اجلمعية اأو يف املوقع االلكرتوين للجمعية خالل �صنة اال�صرتاك  .
- يجوز للجمعية منح من�صوبي املنت�صب الفخري االعتباري عدد من الربامج التدريبية جمانًا ح�صب االتفاق .
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ا�صتمارة طلب انت�صاب للموؤ�ص�صات االعتبارية

ا�صم املوؤ�ص�صة االعتبارية  :………..................................................……………..

ان�صطة و جمال العمل : ………..............................................................………

ا�صم ممثل املوؤ�ص�صة االعتبارية : ……………...........................................………….

الوظيفة : …..........................................................…………………………

ت�صنيف املوؤ�ص�صة :                   قطاع عام                                قطاع خا�س  

املدينة: ……...................... عنوان املرا�صلة : �س.ب.: …...…………............…….   

الرمز الربيدي: …......................…………………         الدولة: ……......................

رقم الهاتف: ……......................………………...         رقم الفاك�س: .......................

الربيد االإلكرتونـي : ……......................…………………………........................

املوقع االإلكرتوين: ……......................…………………………......................…

نوع ع�صوية االنت�صاب :           منت�صب �صرف/ فخري                                        منت�صب عامل اعتباري 

التاريخ:  ......................…. توقيع وختم مقدم الطلب:  ……................................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالإ�صتخدام الر�صمي للجمعية ...

............................................................................................................

............................................................................................................

.     ..................................................................................................
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اتفاقية التعامل مع منت�صبي اجلمعية 
تعترب اتفاقية التعامل مبثابة اتفاقية عامة حتكم �صروط و�صوابط التعامل بني املنت�صبني واجلمعية العمانية لالأوراق املالية ، وت�صري 

هذه االتفاقية على جميع اخلدمات واملعامالت التي تتم بني الطرفني . 

�صروط عامة 
يلتزم املنت�صب بجميع ال�صروط الواردة يف هذه االتفاقية ل�صمان اأهداف اجلمعية ، كما اأن ا�صتمرار املنت�صب بالتعامل مع اجلمعية يعترب 

موافقة �صمنية من جهة املنت�صب على كافة بنود هذه االتفاقية .

يقر املنت�صب باأنه اإطلع على كافة �صروط و�صوابط االنت�صاب اىل اجلمعية العمانية لالأوراق املالية للجمعية املعتمدة من 
الهيئة العامة ل�صوق املال ووافق على ماجاء يف بنودها واالإلتزام بال�صروط وال�صوابط الواردة بها .

يتعهد املنت�صبني بعدم االخالل باأي من ال�صوابط او ال�صروط او القوانني املنظمة الأعمال باجلمعية ، وااللتزام بقواعد 
ال�صلوك املهني ، والعمل بال�صعي يف حتقيق اهداف وروؤية اجلمعية . 

 حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإلغاء اأو اإق�صاء  اأو اإيقاف ع�صوية او انت�صاب اي �صخ�س ينتهك بنود هذه االتفاقية او يخل بالتزاماته 
مع اجلمعية او ي�صيئ حق ا�صتعمال اي خدمة لها ارتباط بها بدون الرجوع للمنت�صب .

او اهدافها و�صروطها و�صوابطها بدون  اأعمالها  اأو جزء من  اأو تبديل كل  اإلغاء  اأو  اأو تعديل  حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف تغيري 
الرجوع لل�صخ�س املنت�صب .

حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإجراء اأي تغيري اأو تعديل على كل اأو بع�س بنود اتفاقية التعامل، �صواء كان ذلك باحلذف اأو االإ�صافة 
بدون الرجوع للمنت�صب .

حتتفظ اجلمعية بكافة احلقوق يف اإنهاء اأو الغاء حق ا�صتعمال املنت�صبني الأي من اخلدمات املقدمة لهم من اجلمعية  ، واإبالغ املنت�صبني 
مبنعهم من ا�صتعمال اي من اخلدمات املتوفرة لهم يف حالة خمالفة املنت�صب الأي ن�صو�س قانونية، اأو يف حالة قيامه بت�صرفات تراها اإدارة 

اجلمعية غري منا�صبة اأو تنتهك اتفاقية التعامل .
 

�صرية البيانات واملعلومات
ال يحق للمنت�صبني ن�صر اأية بيانات متعلقة باخلدمات اأو املحتويات املقدمة من اجلمعية دون الرجوع لها واأخذ املوافقه الكتابية حيال 

ذلك.

تقوم اإدارة اجلمعية باتخاذ االإجراءات والتدابري املنا�صبة واملالئمة للمحافظة على املعلومات ال�صخ�صية التي لديها ب�صكل اآمن ي�صمن 
حمايتها من الفقدان اأو اإ�صاءة اال�صتخدام، اأو التعديل واالإف�صاح غري امل�صرح بهما.

حتتفظ اجلمعية بحقها يف جمع وا�صتخدام معلومات عن امل�صتخدم كالتي يتم تعبئتها يف منوذج الت�صجيل اأو املعامالت التي تتم مع اجلمعية 
الأغرا�س تقدمي وحت�صني اخلدمة واأي�صًا لالأغرا�س االإح�صائية.

ا�صم املنت�صب /..................................................      التوقيع / ......................................
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�صوابط االنت�صاب للجمعية العمانية لالأوراق املالية املعتمدة من الهيئة العامة ل�صوق املال :

مادة)1  (: يف تطبيق هذه ال�صوابط يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�س عليه يف النظام اال�صا�صي للجمعية العمانية 
لالأوراق املالية، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س غري ذلك :

املنت�صب : كل �صخ�س ينت�صب اىل اجلمعية ويح�صل على �صهادة بذلك وفقا لهذه ال�صوابط.

مادة)2  (: يحق لالأ�صخا�س الطبيعيني واالعتباريني الذين لديهم اهتمام بقطاع �صوق راأ�س املال وممن تنطبق عليهم �صروط االنت�صاب 
التقدم بطلب االنت�صاب وفق النموذج املعد لذلك وتقدميه اىل ادارة اجلمعية مرفق به امل�صتندات االتية:

1. ن�صخة من االوراق الثبوتية لل�صخ�س الطبيعي) اجلواز او البطاقة(.
2. ن�صخة من م�صتخرجات ال�صجل التجاري بالن�صبة لل�صخ�س االعتباري. 

3. ما يفيد  ح�صول مقدم الطلب على رقم م�صاهم من �صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع.
4. ال�صرية الذاتية لل�صخ�س الطبيعي مرفقا بها ن�صخ من موؤهالته العلمية.

5. ما يفيد ارتباط ان�صطة ال�صخ�س االعتباري باأن�صطة واهداف اجلمعية.
6. التوقيع على ا�صتمارة قبول �صروط االنت�صاب.

7. اي�صال �صداد ر�صوم طلب االنت�صاب.   

مادة)3  (: تتوىل ادارة اجلمعية ـ بعد التحقق من ان الطلب املقدم م�صتوف جلميع البيانات ومرفق به جميع امل�صتندات املطلوبة ـ  اتخاذ 
قرار باملوافقة على االنت�صاب من عدمه خالل فرتة ا�صبوعني منذ تاريخ تقدمي الطلب ، و حتديد الفئة التي تنطبق على مقدم الطلب اذا 

متت املوافقة على طلبه.

مادة)4  (: يكون االنت�صاب يف اجلمعية على عدة فئات  وفق املوؤهالت واخلربات وذلك على النحو االتي :
اأ ( فئة املنت�صب املنتظم:

متنح هذه الفئة لالأ�صخا�س الطبيعيني الذين لديهم اهتمام ب�صكل عام يف جمال اال�صتثمار.

ب ( فئة املنت�صب امل�صارك:
متنح هذه الفئة لكل من  يجتاز االمتحان الذي ت�صعه ادارة اجلمعية لهذه الفئة، وي�صتثنى من �صرط االمتحان كل من:

-  احلا�صلون على موؤهل دكتوراه او ماج�صتري وميار�س العمل االأكادميي.
ACCA، CPA ، CFA ، CVA ، CFT ، CMT اأو اية �صهادة اخرى توافق عليها  -  احلا�صلون على �صهادة دولية معتمدة مثل 

اجلمعية.
- الروؤ�صاء التنفيذيون ومدراء العموم ومدراء وروؤ�صاء االق�صام يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية واال�صتثمارية.
-  الذين لديهم خربة ال تقل عن اربع �صنوات يف جمال االوراق املالية او اال�صتثمار بالقطاع املايل اأو امل�صريف.

 
ج( فئة املنت�صب العامل:

متنح الع�صوية يف هذه الفئة لكل من يتم ترقيته من الفئات ال�صابقة ، كما متنح لكل من:
- اجلهات احلكومية التي تعمل فى جمال اال�صتثمار او االوراق املالية اأو التي متار�س اأو تزاول اأعمااًل اأو ن�صاطًا مت�صاًل بها.

- املوؤ�ص�صات وال�صركات املالية و�صناديق اال�صتثمار املحلية والتي متار�س اأعمال اخلدمات املالية او اال�صتثمار.
واالقت�صادي  املايل  اأو  الفني  التحليل  جماالت  يف  املتخ�ص�صة  البحوث  ومراكز  املالية  العلمية  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات  الكليات   -

واملحا�صبي واإدارة االأعمال واال�صتثمار.
- الذين لديهم خربة ال تقل عن �صبع �صنوات يف جمال االوراق املالية او اال�صتثمار بالقطاع املايل اأو امل�صريف.

د( فئة خبري مايل معتمد:
 CFE© معتمد  مايل  خبري  �صهادة  على  للحا�صل  متنح  كما   ، ال�صابقة  الفئات  من  ترقيته  يتم  من  لكل  الفئة  هذه  يف  الع�صوية  متنح 

اجلمعية. عليها  وتوافق  ال�صهادة  تلك  توازي  اخرى  �صهادة  اية  اأو    Chartered Financial Expert
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ه( فئة الزميل : 
منح الع�صوية يف هذه الفئة لكل من يتم ترقيته من الفئات ال�صابقة ، كما متنح لكل من :

- الذين لديهم خربة ال تقل عن ع�صر �صنوات يف جمال االوراق املالية او اال�صتثمار بالقطاع املايل اأو امل�صريف .

و( فئة املنت�صب الفخري:
اأعمال اجلمعية  املوؤ�ص�صات نظري ما قدموه من دعم وم�صاندة وم�صاهمة يف تطوير  اأو  ال�صرفية لالأ�صخا�س االأفراد  الع�صوية  متنح هذه 

وحتقيق اأهدافها �صواء كان هذا الدعم ماديًا اأو معنويًا، ويتم اختيارهم بقرار من جمل�س اإدارة اجلمعية. 

مادة)5  (: يحدد جمل�س ادارة اجلمعية االجراءات الواجب اإتباعها لرتقية االع�صاء من فئة اىل اخرى.

مادة)6  (: للمنت�صبني القيام بكل ما من �صانه االرتقاء باأن�صطة اجلمعية ومبا يوؤدي اىل حتقيق اهدافها التي ان�صئت من اأجلها وعليهم 
بوجه خا�س ما يلي:

اجلمعية. باأعمال  العالقة  ذات  القوانني  باأحكام  • االلتزام 
ادارتها. وجمل�س  للجمعية  العمومية  اجلمعية  ت�صدرها  التي  بالقرارات  • االلتزام 

بها. وااللتزام  املهنة  اأخالقيات  ومعايري  القومي  وال�صلوك  املهني  ال�صرف  ميثاق  على  • التوقيع 
. لهم  املتاحة  واالمكانيات  القدرات  حدود  يف  اجلمعية  اأن�صطة  خمتلف  يف  • امل�صاهمة 

. واملهتمني  املتخ�ص�صني  بني  اجلمعية  اأهداف  ن�صر  يف  • امل�صاهمة 
. املنت�صبني  فئات  من  فئة  كل  على  املقرر  ال�صنوي  اال�صرتاك  • دفع 

مادة)7  (: تعمل اجلمعية على توفري عدد من املزايا واحلوافز املختلفة ملنت�صبيها وذلك وفق االمكانيات املتاحة لديها وح�صب العرو�س 
التي تتلقاها بني فرتة واخرى، وي�صدر بتحديد املزايا اعالن من ادارة اجلمعية. 

ويتمتع جميع املنت�صبني للجمعية بكافة اخلدمات واملزايا التي تقدمها اجلمعية كٍل ح�صب فئته .

مادة)8  (:االنت�صاب اىل اجلمعية ال مينح املنت�صبني حق ح�صور اجلمعية العمومية العامة العادية واجلمعية الغري عادية و الت�صويت 
فيهما او الرت�صح لع�صوية جمل�س اإدارة اجلمعية.

مادة)9  (: 
 ي�صدر جمل�س ادارة اجلمعية قرارا باإنهاء ع�صوية اأي من املنت�صبني للجمعية اذا حتققت فيه حالة من احلاالت االتية:

1. وفاة ال�صخ�س الطبيعي او �صدور قرار بحل او انهاء الكيان القانوين لل�صخ�س االعتباري.
2. طلب الع�صو انهاء ع�صويته مبوجب ر�صالة خطية مقدمة منه اىل ادارة اجلمعية .

3. القيام بعمل من �صاأنه اأن يلحق باجلمعية �صررًا ماديًا اأو اأدبيًا ج�صيمًا.
4.التخلف عن �صداد اال�صرتاكات ال�صنوية يف املواعيد املقررة.

مادة)10  (:ال يجوز للمنت�صب الذى زالت �صفة انت�صابه للجمعية الأي �صبب من االأ�صباب او لورثته احلق فى املطالبة با�صرتداد ر�صم 
االنت�صاب اأو اال�صرتاكات التي دفعها للجمعية. 

مادة)11  (: يكون ر�صم االنت�صاب و  اال�صرتاك ال�صنوي للمنت�صبني باجلمعية على النحو االتي :
مبلغ الر�صم ال�صنوي                   فئة االنت�صاب

خم�صة وثالثون ريال عمايناملنت�صب املنتظم
اأربعون ريال عمايناملنت�صب امل�صارك

)ال�صخ�س الطبيعي( خم�صون ريال املنت�صب العامل
)ال�صخ�س املعنوي( ثالثمائة ريال عماين

�صتون ريال عمايناملنت�صب خبري مايل معتمد
�صبعون ريال عمايناملنت�صب الزميل

اأ- اذا كان ميثله )منت�صب واحد فقط( خم�صة االف ريال عماين .املنت�صب الفخري )ال�صريف(
ب-  اذا كان ميثله )عدد اإثنني من املنت�صبني( �صبعة االف ريال عماين
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)الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي ( 

المفتي العام لسلطنة ُعمان

فتـــــاوى 



59 منوعــــــــات

ومتى  االأبدان، وكيف حت�صب،  زكاة  ما هي  �س: 
تخرج، وملن توزع ؟

يف  واإمنا  املال  يف  ل  جتب  زكاة  هي  الأبدان  زكاة  ج: 
الأنف�ض، فبقدر ما يكون الإن�سان عنده من عائلة يقوم 
نف�سه  عن  يخرج  اأن  عليه  فاإن  عليه،  وجوباً  بعولها 
يدفعه  الطعام  من  �ساعاً  هوؤلء  من  واحد  كل  وعن 
اإىل فقراء امل�سلمني، ويبداأ وقت وجوبها بغروب �سم�ض 
اإىل  النا�ض  خروج  اإىل  وي�ستمر  رم�سان  من  يوم  اآخر 
ال�سلة  وتقام  امل�سلى  اإىل  يخرجون  فعندما  امل�سلى، 

ينتهي وقت وجوبها ووقت م�سروعيتها. واهلل اأعلم.

وما  الفطر،  زكاة  الواجب من  ما هو مقدار  �س: 
املقدار  على  بالزيادة  يرخ�س  وهل  ؟  الدليل 

املحدد ؟
اأو  بر  من  الطعام،  من  �ساع  هو  الواجب  مقدار  ج: 
على  ن�ض  كما  اأقط،  اأو  ذرة  اأو  زبيب  اأو  اأو متر  �سعري 
ذلك احلديث ويجزئ كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي 
اأن يكون املخرج من جن�ض ما يقتات به املخرج غالباً، 
واإن زاد على ال�ساع كانت الزيادة �سدقة، واهلل ل ي�سيع 

اأجر من اأح�سن عمًل. واهلل اأعلم.

االأ�صناف  على  الفطر  زكاة  تفرق  هل  �س: 
الثمانية ؟

ج: تدفع زكاة الفطر اإىل الفقراء وامل�ساكني لإغنائهم 
يوم العيد عن ال�سوؤال، ول تنفق يف نحو اجلهاد واملوؤلفة 

قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة امل�سروعة. واهلل اأعلم.

�س: هل جتب زكاة الفطر على اجلنني ؟
ج: ل زكاة عن اجلنني حتى يولد. واهلل اأعلم.

اأو  لالأوالد  الفطر  زكاة  اإعطاء  يجوز  هل  �س: 
اجلدات الفقراء ؟

ج: اإن كان الأولد بلغا قد انحازوا عن اأبيهم فل مانع 
اإن  وكذلك  غريها،  اأو  الفطر  زكاة  من  اإعطائهم  من 
كانت اجلدة م�ستقلة ومل يكن واجباً عليه عولها، اأما 
اإن كان عول هوؤلء عليه فل ي�سح له دفع الزكاة اإليهم، 
لأن زكاة املرء ل تدفع ملن يجب عليه عوله. واهلل اأعلم.

�س: هل يجوز لنا اأن نعطي زكاة فطرة االأبدان 
وخا�صة  الليل  يف  �صوال  هالل  روؤية  ثبوت  بعد 
اإىل  اخلروج  قبل  ال�صباح  يف  دفعها  ي�صعب  اأنه 

امل�صلى، لبعد اإقامة م�صتحقيها ؟
�سم�ض  بغروب  جتب  قيل  فقد  ذلك،  من  مانع  ل  ج: 

اآخر يوم من رم�سان. واهلل اأعلم.

�س: ما هو االأف�صل يف زكاة الفطر اإخراج القيمة 
اأم االإطعام ؟

ج: الأف�سل اإتباع ال�سنة باإخراج الطعام. واهلل اأعلم.

وبقية  اأوالدي  وعن  عني  يخرج  والدي  �س: 
عمل  ونحن  الفطر،  زكاة  املنزل  يف  اأ�صرتنا 
ير�صى  ال  الوالد  ولكن  اأدائها،  على  وقادرين 
نف�س  يف  يبقى  اأن  ميكن  الأنه  منه  وخوفًا  ذلك، 
املنام  وماأكلنا وم�صربنا واحد، ونفرتق يف  �صيء 

كل يف منزله فماذا ترون ؟
موافقتكم-  -مع  عنكم  الفطر  زكاة  بدفع  قام  اإن  ج: 

فل حرج. واهلل اأعلم.

 .. ال�سلة-الزكاة-ال�سوم-احلج   .. »الفتاوى  كتاب  امل�سدر: 
الكتاب الأول«، �ض 273-274، الطبعة الثانية، ذو احلجة 1421هـ 
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مؤسسة Thomson Reuters العالمية تكرم 
الشركة المتحدة لألوراق المالية بمنحها 

جائزة تفوق على مستوى المنطقة

املالية على جائزة  املتحدة للأوراق  ال�سركة  ح�سلت 
’اأعلى قيمة تداول لعام 2013 بني �سركات الو�ساطة يف 

�سوق م�سقط للأوراق املالية‘ من ال�سركة العاملية للإعلم 
و املعلومات ال�سهرية ‘Thomson Reuters’ للعام 2013.

الر�سمي  الإعلن  حدث  خلل  اجلائزة  على  ال�سركة  ح�سلت  قد  و 
للجائزة يف حفل ع�ساء اأقامه اإحتاد البور�سات العربية  يف دبي، الإمارات 

– الع�سو  العربية املتحدة. و قد مثل ال�سركة الفا�سل ح�سن بن علي جواد 
املنتدب -  مع جمموعة من املدراء التنفيذيني من ال�سركة املتحدة للأوراق 
املالية يف حفل ت�سليم اجلوائز. وعلق الفا�سل ح�سن على اجلائزة قائل » اإنه 
اإجناز عظيم ونفتخر اأن تكون خدمات ال�سركة املتحدة للأوراق املالية يعرتف 
 »Thomson Reuters بها من قبل موؤ�س�سة عاملية يف الو�سط املايل مثل
و عقب قائل »نغتنم هذه الفر�سة لن�سكر عملئنا الكرام على ثقتهم الكبرية 

بخدمات و منتجات ال�سركة املتحدة للأوراق املالية.«
لقد مت هذا احلدث مب�ساركة الإحتاد العربي للبور�سات 
لرفع   Thomson Reuters العاملية  املوؤ�س�سة  مع 
املعايري و حتويل هذا احلدث اىل حدث اأكرب من خلل جمع �سمل 
البور�سات  اإحتاد  ي�ست�سيف  و  البور�سات.  جمال  يف  املتعاملني  جميع 
العربي موؤمتره ال�سنوي الذي يلعب دورا هاما يف جمع قادة الأ�سواق املالية 
العربية مع اخلرباء الإقليميني والدوليني، و تعترب هذه القمة منربا هاما 
لت�سجيع  ت�سعى  كما  تفاعلية،  ديناميكية  بيئة  يف  واخلربات  املعرفة  لتبادل 
تناقل اأف�سل املمار�سات داخل املنطقة وتوفري اأف�سل فر�ض التوا�سل املمكنة. 
لتقدمي  عاملي  م�ستوى  على  جلان  اأع�ساء  و  متحدثني  القمة  ت�ست�سيف  و 
م�سمون ذا �سلة وفعال يف معاجلة جميع الق�سايا الهامة التي تتعلق ب�سناعة 

الأوراق املالية وخرباء ال�ستثمارحتت �سقف واحد. 
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الزالت اجلمعية ت�صعى اىل رفع م�صتوى العاملني مبجال االأوراق املالية بال�صركات املعتمدة من الهيئة العامة ل�صوق املال و�صوق 
م�صقط لالأوراق املالية حيث انطلقت يف بداية �صهر مار�س 2014 برنامج )الت�صريعات املنظمة لل�صركات املدرجة يف �صوق م�صقط 

لالأوراق املالية خالل الفرتة من 2- 6 /2014/3م( حيث �صارك بهذا الربنامج كل من:
- الهيئة العامة ل�سوق املال

- بنك ظفار
- �سركة الأنوار القاب�سة

- املدينة للخدمات املالية والأ�ستثمارية
- ال�سركة الدولية للأوراق املالية

- �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع
- �سوق م�سقط للأوراق املالية

- بنك م�سقط
- �سركة اخلدمات املالية

والهدف من الربنامج اك�ساب امل�ساركني املهارات واملعارف اللزمة لإدارة اللتزام يف ال�سركات وماهيتها وعلقة الإدارة العليا بوظيفة اللتزام 
واملخاطر الناجمة عن عدم اللتزام وملعرفة القوانني والت�سريعات الناظمة لعمل ال�سركات يف �سلطنة عمان.

كما نظمت اجلمعية العمانية للأوراق املالية برنامج تدريبي يف ) جرائم الأوراق املالية واملخاطرو�سوابط عمليات الأوراق املالية من الفرتة 
13 – 17 /2014/4م( واجلهات امل�ستهدفة كانت:

املالية الأوراق  جمال  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  • ال�سركات 
العامة امل�ساهمة  • ال�سركات 
املال ل�سوق  العامة  • الهيئة 

املالية للأوراق  م�سقط  • �سوق 
والإيداع للمقا�سة  م�سقط  • �سركة 

واخلا�سة احلكومية  الإ�ستثمار  • �سناديق 
املال �سوق  يف  بالإ�ستثمار  املعنية  احلكومية  • الدوائر 

املايل ال�سوق  يف  امل�ستثمريب  • وجميع 
ويهدف الربنامج اىل تزويد امل�ساركني وتعريفهم بجرائم الأوراق املالية واملخاطر و�سوابط عملياتها التي تواجه ال�سركات العاملة يف جمال 
واأحكام  ال�ستثمار  بقواعد  بتزويدهم  يهدف  وكما  وخماطرال�ستثمار  جرائم  واأ�ساليب  املال  اأ�سواق  حتليل  كيفية  من  والتمكن  املالية  الأوراق 

التملك وحتويل ملكية الأوراق املالية وغريها...

رفع مستوى العاملين 
بمجال األوراق المالية

عي�صى بن مو�صى امليمني 
املدير االإداري - اجلمعية العمانية لالأوراق املالية
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ل يخفى على املرء اأن ال�سلطنة ح�سيت بنه�سة �ساملة يف خمتلف ميادين 
والقطاعات  املجالت  �ستى  يف  العماين  املواطن  بتنمية  واهتمت  احلياة 
املختلفة ، و�سعت ال�سلطنة دوما اىل رفع كافة امل�ستويات املختلفة وتطويرها 
وال�سحية  والتعليمية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت  بها يف  والهتمام 
بالرثوات  والهتمام  والتجارة  ال�سناعة  يف  الخرى  القطاعات  تغفل  ومل 
التي حباها اهلل عمان كقطاع التعدين والنفط والزراعة والرثوة ال�سمكية  
ولكننا اإرتاأينا يف هذا العدد ان ن�سلط ال�سوء على �سيا�سة ال�سلطنة اخلارجية 
يف ظل القيادة الر�سيدة حل�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد 

املعظم .. حفظه اهلل .
حيث داأبت ال�سيا�سة العمانية اخلارجية منذ بداية النه�سة على مد ج�سور 
وفق  الدول  خمتلف  مع  الطيبة  والعلقات  التعاون  اآفاق  وفتح  ال�سداقة 
الداخلية،  ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  املتبادل،  الحرتام  من  را�سخة  اأ�س�ض 
واحرتام علقات ح�سن اجلوار، واعتماد احلوار �سبيًل حلل كل اخللفات 

واملنازعات بني خمتلف الطراف.
بناء  من  املا�سية  ال�سنوات  خلل  ال�سلطنة  متكنت  الأ�س�ض  هذه  وبف�سل 
علقات وثيقة ومتطورة مع الدول وال�سعوب الأخرى ومتكنت مبا ات�سمت 
به من هدوء و�سراحة وو�سوح يف التعامل مع الأخرين من طرح مواقفها 
والتعبري عنها بثقة تامة بالنف�ض، مع احلر�ض على بذل كل ما هو ممكن 
والطماأنينة،  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق  اجتاه  يف  خرية  حتركات  اأي  لدعم 

واحلد من التوتر اإقليمًيا ودولًيا، 

اأ�سار ال�سلطان قابو�ض يف كلمته يف النعقاد ال�سنوي للفرتة اخلام�سة  وقد 
منها  تنطلق  التي  والثوابت  الأ�س�ض  اإىل  2012/11/12م،  يف  ُعمان  ملجل�ض 
ال�سيا�سة الُعمانية ، وعلقتها مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، بالقول: اأما 
الوثيق  والتعاون  والوئام  ال�سلم  اإىل  الدعوة  فاأ�سا�سها  �سيا�ستنا اخلارجية 
التدخل  �سائر الأمم واللتزام مببادئ احلق والعدل والإن�ساف وعدم  بني 
املنازعات بالطرق ال�سلمية ومبا يحفظ  ال�سوؤون الداخلية للغري وف�ض  يف 

للب�سرية جمعاء اأمنها وا�ستقرارها ورخاءها وازدهارها .

ال�سلطنة  بني  واملتميزة  الوثيقة  العلقات  ترتكز  اخلليجي  ال�سعيد  وعلي 
واجلمهورية  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  يف  و�سقيقاتها 

عميقة  و�سلت  و�سائج  من  بينها  يربط  ما  على  خ�سو�سيتها  يف  اليمنية 
وعلى  املجالت،  جميع  ويف  امل�ستويات،  كل  وعلى  الزمن،  عمق  يف  وممتدة 
اأف�سل ل�سعوبها يف  ما يجمع بينها من م�سالح واآمال م�سرتكة لبناء حياة 

احلا�سر وامل�ستقبل.
مع  والتكامل  التعاون  تعزيز  و�سرورة  باأهمية  عميق  اإميان  من  وانطلًقا 
الدول ال�سقيقة ا�سطلعت ال�سلطنة على امتداد ال�سنوات املا�سية، ول تزال، 
جمل�ض  دول  بني  والتكامل  التعاون  وتطوير  لتفعيل  ن�سط  ايجابي  بدور 
ان�سائه،  وبعد  املجل�ض  ان�ساء  قبل  ما  منذ  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
اأداء جمل�ض التعاون ليتجاوب مع  وت�سعى جاهدة من اأجل تفعيل وتطوير 
تطلعات دول و�سعوب املجل�ض، وما تفر�سه م�ساحلها امل�سرتكة واملتبادلة من 
ناحية، ومبا يحقق املواطنة اخلليجية ب�سكل عملي، ويهيئ ملزيد من التعاون 
والتن�سيق بني دول املجل�ض واجلمهورية اليمنية ال�سقيقة من ناحية ثانية، 
وكذلك بني دول املجل�ض واجلمهورية الإ�سلمية الإيرانية، وعلى نحو يعزز 

ال�ستقرار والطماأنينة والزدهار لكل دول و�سعوب املنطقة.

وا�سقائه  باإخوانه  اللتقاء  على  دوًما  �سعيد  بن  قابو�ض  ال�سلطان  ويحر�ض 
اأ�سحاب اجلللة وال�سمو قادة دول املجل�ض للت�ساور يف كل ما يخدم �سعوب 

املنطقة.

وا�سع  بتقدير  العربي  ال�سعيد  على  ومواقفها  ال�سلطنة  �سيا�سات  وحتظى 
خمتلف  جتاه  ال�سلطنة  به  تقوم  الذي  واملتزايد  الإيجابي  للإ�سهام  نظًرا 
الدول  كافة  مع  الثنائية  علقاتها  تطوير  يف  وكذلك  العربية،  الق�سايا 

العربية، ومبا يخدم الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة واملتبادلة لها جميعا.

باأهمية  اإميان عميق  من  وم�ساعيها اخلرية  جهودها  ال�سلطنة يف  وتنطلق 
و�سرورة تعزيز العمل العربي امل�سرتك وتو�سيع نطاق التعاون بني الأ�سقاء 

وا�ستثمار الإمكانات املتاحة لتحقيق حياة اأف�سل لل�سعوب العربية كافة.

واآليات  العربية  الدول  جامعة  تطوير  جهود  با�ستمرار  ال�سلطنة  وتوؤيد 
عام  ب�سكل  امل�سرتك  العربي  العمل  وموؤ�س�سات  املختلفة،  واأجهزتها  عملها 
مبا ي�ستجيب لتطلعات ال�سعوب العربية يف حتقيق نه�سة عربية �ساملة يف 

الثالث والع�صرين  ال�صلطان قابو�س مقاليد احلكم يف �صلطنة عمان يف  قبل اربعة واأربعني عاما عندما توىل 
من يوليو عام 1970 م ، كانت عمان و�صعبها على موعد مع فجر جديد اطل عليها وهو يحمل ب�صرى التغيري 
واالنطالق اىل مراتب الرقي والتقدم ، فكان هذا اليوم مبثابة نقطة فارقة يف تاريخها احلديث وعالمة على 
نه�صتها احلديثة التي جتلت مالحمها يف حجم االجنازات التي حتققت وعلى خمتلف اال�صعدة مما هياأ للمواطن 
العماين كل فر�س النهو�س واالرتقاء فكان هو حمور عملية التنمية وال�صريك فيها ، والأجل ان يوؤدي دوره من 
منطلق هذه ال�صراكة اقيمت املوؤ�ص�صات بهدف بناء دولة ع�صرية وفق الروؤية والدعائم التي ار�صاها ال�صلطان 

قابو�س لتواكب ع�صرها يف ميادين العلم واملعرفة وحتافظ على ا�صالتها وعراقتها .

الثالث والعشرون من يوليو 
يوم النهضة العمانية 
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خمتلف املجالت، ويف �ساأن عملية ال�سلم يف ال�سرق الأو�سط، فاإن ال�سلطنة 
تدعم اجلهود الرامية اإىل التو�سل اإىل ت�سوية دائمة و�ساملة وعادلة حتقق 
وتنهي  وا�سرائيل،  العربية  الدول  بني  ال�سلمي  التعاي�ض  وتكفل  ال�سلم 

الحتلل للأرا�سي العربية الأخرى املحتلة يف �سوريا ولبنان.
امل�ساركة  على  دائمة  ب�سورة  ال�سلطنة  حتر�ض  العربي،  لنتمائها  وتاأكيدا 
يف القمم العربية ول تدخر و�سًعا يف بذل جهودها اخلرّية لراأب ال�سدع يف 
العلقات العربية، اإميانا منها باأهمية هذا الدور يف دعم العلقات العربية 
وتقويتها، مبا يخدم الأهداف وامل�سالح العربية امل�سرتكة، ويج�سد التلحم 

العربي .

يت�سل  ما  على  والن�سط  الإيجابي  الُعماين  والإ�سهام  الهتمام  يقت�سر  مل 
بالق�سايا اخلليجية والعربية، ولكنه اأمتد اأي�سا اإىل الإطار الدويل الأو�سع 
التي  والقليمية  الدولية  و)املنظمات  واأمريكا  واأوروبا  واآ�سيا  اأفريقيا  عرب 
ت�سارك ال�سلطنة يف ع�سويتها(. وذلك اإنطلًقا من اإدراكها العميق لأهمية 
اأن  ومن  بينها،  فيما  والتعاون  و�سعوبها  العامل  دول  بني  الوثيق  الرتابط 
اأخرى  يتاأثر مبا يجري يف مناطق  املنطقة  وال�ستقرار يف  والأمن  ال�سلم 

يف العامل.

ويف الوقت الذي تدعم فيه ال�سلطنة اأن�سطة الأمم املتحدة وهيئاتها وخمتلف 
املنظمات املتخ�س�سة التابعة لها، ومنها على �سبيل املثال منظمة اليون�سكو، 
ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمل�ض حقوق 
والتفاهم،  لل�سلم  تعزيًزا  وذلك  وغريها،  املتحدة،  للأمم  التابع  الإن�سان 
فاإن  العامل،  امتداد  على  واحل�سارات  ال�سعوب  بني  احلوار  جل�سور  ودعًما 
خمتلف  مع  الطيبة  علقاتها  وتعميق  تطوير  اإىل  دوًما  ت�سعى  ال�سلطنة 

الدول ال�سديقة بامتداد العامل من حولها على امل�ستوى الثنائي.

فعلى ال�سعيد الآ�سيوي، ات�سمت العلقات الُعمانية الآ�سيوية بالديناميكة 
والن�ساط املتزايد يف العديد من املجالت ومع العديد من الدول الآ�سيوية 
ا حتقيقا للم�سالح امل�سرتكة واملتبادلة خا�سة يف املجالت القت�سادية  اأي�سً
قوية  �سيا�سية  علقات  اإىل  كلها  ت�ستند  التي  والتكنولوجية  والتجارية 

ورا�سخة.
تطوًرا  الفريقية  الُعمانية  العلقات  ت�سهد  الفريقي،  ال�سعيد  وعلى 
اأ�س�سه  الذي  واحل�ساري  الثقايف  الإرث  من  قوتها  ا�ستمدت  ملحوًظا 
بدوره  اأدى  والذي  التحديد  وجه  على  اأفريقيا  �سرق  يف  قدميا  الُعمانيون 
املكانة  تلك  ثمارها  من  كان  الفريقية   - الإ�سلمية  احل�سارة  اإثراء  اإىل 
يف  توجهوا  احلال  بطبيعة  والُعمانيون  ال�سلطنة  بها  تتحلى  التي  اللئقة 
الثنائية  العلقات  واقع  على  اإيجاًبا  اأنعك�ض  الذي  الأمر  الفريقية  القارة 

بني ال�سلطنة والدول الإفريقية يف خمتلف املجالت.

الإحتاد  ودول  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  مع  الُعمانية  العلقات  وتت�سم 
علقات  باأنها  الأمريكيتني  ودول  الإحتادية  ورو�سيا  الأخرى  الأوروبي 
املعظم  ال�سلطان  جللة  يتمتع  فيما  املجالت،  جميع  يف  ومتنامية  وطيدة 

بتقدير رفيع امل�ستوى من جانب قيادات و�سعوب تلك الدول ال�سديقة.

ان�سمت  التفاهم،  ومذكرات  والدولية  الإقليمية  الإتفاقيات  جمال  ففي 
ال�سلطنة اإىل عدد من التفاقيات منها اتفاقية التدابري التي تتخذها دول 
والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبلغ  دون  القانوين  غري  ال�سيد  ملنع  امليناء 
عليه باملر�سوم �سلطاين رقم )2013/26(، واإتفاقية الأمان النووي باملر�سوم 
يف  الت�سرف  اأمان  ب�ساأن  امل�سرتكة  والتفاقية   ،)2013/30( رقم  �سلطاين 
الوقود امل�ستهلك واأمان الت�سرف يف النفايات امل�سعة باملر�سوم �سلطاين رقم 

 ،)2013/27(
واإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد باملر�سوم �سلطاين رقم )2013/64( 

مع التحفظ على ن�ض الفقرة )2( من املادة )66(  .
ال�سمكي  الدعم  لوحدة  الدائم  املقر  اتفاقية  على  ال�سلطنة  �سادقت  كما 
بني ال�سلطنة ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون القليمي 
للتعاون  الإطارية  والتفاقية   ،)2013/37( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
والبريو  املتحدة  الوليات  والفني بني  والإ�ستثماري  والتجاري  الإقت�سادي 
واخلليج العربي باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2014/2( وغريها من التفاقيات.

وال�سديقة، فقد  ال�سقيقة  الدول  تعاونها مع  تنظيم وتوثيق  وحر�سا على 
اأبرمت ال�سلطنة عددا من التفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية يف خمتلف 

املجالت ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية وال�سياحية والقن�سلية.

يف  اليابان  مع  ال�سريبي  الإزدواج  جتنب  اتفاقية  على  ال�سلطنة  ووقعت 
يف  اأ�سبانيا  مع  الثنائية  امل�ساورات  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  وعلى  2014/1/9م، 
2013/7/25م، وعلى مذكرة تفاهم يف جمال التعليم التقني والتدريب املهني 

مع اجلزائر يف 2013/5/19م.

عمان 2040م:
مت  لذا  وحكيمة  واعدة  م�ستقبلية  روؤية  ذات  خطواتها  عمان  �سلطنة  ان 
 ، املا�سي  2040م"العام  "ُعمان  امل�ستقبلية  للروؤية  الرئي�سية  اللجنة  ت�سكيل 
بهدف اإعداد روؤية جديدة ت�ستفيد من التطورات القت�سادية والجتماعية 
على ال�سعيد املحلي والإقليمي والعاملي، مع الأخذ يف العتبار التقييم الذي 
امل�ستقبلية  للروؤية  للتخطيط  الأعلى  للمجل�ض  العامة  الأمانة  به  قامت 

للقت�ساد العماين )عمان 2020(  .
الروؤية  اأمامها ل�سياغة  املجال  اللجنة يف وقت مبكر لإف�ساح  ت�سكيل  وجاء 
امل�ستقبلية اجلديدة باإتقان تام ودقة عالية يف �سوء توافق جمتمعي وا�سع، 
ومب�ساركة فئات املجتمع املختلفة، وبحيث تكون م�ستوعبة للواقع القت�سادي 
بها  العتداد  يتم  لكي  مبو�سوعية،  للم�ستقبل  وم�ست�سرفة  والجتماعي 

كدليل ومرجع اأ�سا�سي لأعمال التخطيط يف العقدين القادمني.
وال�ستغلل  املتاحة  الفر�ض  حتديد   :)2040 )عمان  مرتكزات  وتت�سمن 
واملوانئ  املطارات  وخا�سة  اقت�سادي  قطاع  لكل  الن�سبية  للمزايا  الأمثل 
م�سادر  تنويع  يحقق  مبا  املتوفرة  املوارد  اىل  اإ�سافة  ال�سناعية،  واملناطق 
الدخل والتو�سع يف م�ساريع الت�سغيل الذاتي مع التاأكيد على اأهمية التوزيع 
كل  واحتياجات  حجم  مع  يتنا�سب  مبا  املحافظات  على  للتنمية  املتوازن 

حمافظة.
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اإنهاء �صهر يوليو مبح�صلة  جنحت موؤ�صرات االأ�صواق اخلليجية يف 
خ�صراء، وت�صدر موؤ�صر �صوق دبي هذه االرتفاعات بارتفاع %22.6 
وتبعه  »مبا�صر«  اأ�صدرته  بتقرير  جاء  ح�صبما  االأ�صبوع  خالل 
اأبو ظبي  ارتفاع موؤ�صر �صوق قطر بارتفاع 12.09% وارتفع موؤ�صر 

بن�صبة %11.07.

بن�صبة  يوليو 2014  بنهاية  ال�صعودي  لل�صوق  العام  املوؤ�صر  وارتفع 
7.38% كا�صبا 701.71 نقطة، وذلك بعد اأن اأغلق عند 10214.73 
وبذلك  املا�صي،  يونيو  نهاية  يف  نقطة  بـ9513.02  مقارنة  نقطة 
يعاود املوؤ�صر ارتفاعه بعد تراجعه يف �صهر يونيو املا�صي وبن�صبة 
حينها  تراجع  حيث   2013 اأغ�صط�س  منذ  االأوىل  وللمرة   %3.2

.%1.88

بدفعة   %22.6 ن�صبتها  بلغت  بالغة  ارتفاعات  دبي  �صوق  وحقق 
اكرث  مكت�صًبا  بـ%27.55  ارتفع  الذى  العقارات  قطاع  من  قوية 
�صهم  �صجلها  التى  الكبرية  االرتفاعات  خالل  من  نقطة   2493 من 
لل�صهم  املتوا�صل  وال�صعود  الكثيفة  امل�صاربات  اأثرت  حيث  اأرابتك، 
خالل �صهر يوليو على اأداء القطاعن وبالتاىل كان لها دور رئي�صي 

فى ال�صعود باملوؤ�صر العام.
وقفز �صهم اأرابتك خالل يوليو بـ64% من م�صتوى 2.610 درهم اىل 

4.250 درهم.

كما ارتفعت بور�صة قطر بنحو كبري فى ختام تداوالت �صهر يوليو 
اعفاء  و�صط  ريال  مليار   58 عن  يزيد  ما  ال�صوقي  راأ�صمالها  وربح 
االأجانب من ال�صرائب بال�صناديق اال�صتثمارية، واإعالن عن نتائج 

جيدة لبع�س ال�صركات جيدة لبع�س ال�صركات القيادية.

ما يعادل 1388.44 نقطة  او  بن�صبة %12.09  العام  املوؤ�صر  وقفز 
ليغلق م�صتقرا عند 12877.31 نقطة  ح�صبما ذكر تقرير مبا�صر 

مقارنة باغالق يونيو عند 11488.87 نقطة.
قطاع  من  بدفعة   %11.07 بلغت  بن�صبة  ابوظبي  موؤ�صر  وارتفع 
من  اأكرث  قيمته  اىل  لي�صيف   %22.2 بن�صبة  ارتفع  الذى  العقارى 
 %21.6 بن�صبة  العقارية  الدار  ارتفاعات  من  بدعم  نقطة   1102

تبًعا لتقرير مبا�صر بو�صوله اىل م�صتويات الـ3.77 درهم.

من  يوليو  فى   %11.4 بن�صبة  البنوك  قطاع  ارتفاعات  و�صاهمت 
قطاع  موؤ�صر  وارتفع  بـ%14.5  االأول  اخلليج  بنك  �صعود  خالل 
مل�صتوى 0.72  بـ%18  دانة غاز  �صهم  ب�صعود  الطاقة 14% مدعوما 

درهم.

املنتهى  يوليو  �صهر  فى  ملحوًظا  ارتفاًعا  البحرين  بور�صة  و�صهدت 
بن�صبة بلغت 3.08% من خالل ارتفاعات القطاعات القيادية لينهى 
بـ1427.61  مقارنة  نقطة   1471.7 م�صتوى  عند  يوليو  تعامالت 
نقطة اغالقه فى نهاية ال�صهر ال�صابق ليكت�صب 44.09 نقطة اىل 

قيمته.

كما ارتفعت موؤ�صرات �صوق م�صقط لالوراق املالية بنهاية تعامالت 
�صهر يوليو وحقق املوؤ�صر العام ل�صوق م�صقط ارتفاًعا ن�صبته %2.75 
مبكا�صب بلغت 192.43 نقطة وفق تقرير مبا�صر لي�صل بنهاية اآخر 
اإغالقه  كان  حني  يف  نقطة   7200.70 م�صتوى  اإىل  يوليو  جل�صات 

بنهاية �صهر يونيو املا�صي عند م�صتوى 7008.27 نقطة.

�صهر  تعامالت  الكويتي  لل�صوق  ال�صعري  املوؤ�صر  اأنهى  املقابل  ويف 
يوليو من العام اجلاري مرتفعًا ب�صكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية 
يونيو املا�صي وفق تقرير مبا�صر حيث اأنهى اآخر جل�صات ال�صهر عند 
م�صتوى 7130.89 نقطة لريتفع بن�صبة 2.29% عن م�صتوى اإغالقه 
يف ال�صهر املا�صي والذي اأنهى اآخر جل�صاته عند م�صتوى 6971.44 

نقطة لتقرتب مكا�صبه ال�صهرية من 160 نقطة
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دولر  مليارات  خم�سة  جتاوزت  التي  لل�سفقات  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
9. 915 مليار دولر يف العام حتى 17 متوز وهي اأعلى من ثلثة اأمثال قيمتها 

قبل عام.
بفعل  اأم�ض،  التعاملت،  اأثناء  املائة  الذهب نحو 1 يف  اأ�سعار  فيما تراجعت 
مبيعات جلني الأرباح متجها نحو ت�سجيل اأول اأ�سبوع من اخل�سائر يف �سبعة 
اأ�سابيع بعدما قفز 5. 1 يف املائة يف اجلل�سة ال�سابقة عقب اإ�سقاط طائرة ركاب 

ماليزية يف �سرق اأوكرانيا.
ال�سطرابات  وقت  املخاطر  من  للتحوط  اأداة  اأنه  على  الذهب  اإىل  وينظر 

ال�سيا�سية، و�سجل املعدن النفي�ض يوم اخلمي�ض اأكرب زيادة ليوم 
واحد يف �سهر بعد حادث حتطم الطائرة الذي قال م�سوؤول 
موؤيدون  م�سلحون  اأطلقه  �ساروخ  نتيجة  اإنه  اأوكراين 

لرو�سيا.
كييف  بني  �سراع  يف  ب�سدة  املخاطر  احلادث  ويزيد 

ويفاقم  لرو�سيا  املوؤيدين  واملتمردين 
التوترات بني رو�سيا والغرب.

وهبط ال�سعر الفوري للذهب 9. 0 يف 
للأوقية  دولر   1306 .60 اإىل  املائة 
)الون�سة( متاأثرا ب�سعود الدولر 
واحتمالت زيادة يف اأ�سعار الفائدة 
من  اأقرب  موعد  يف  الأمريكية 

املتوقع.
الأمريكية  الآجلة  العقود  وانخف�ست 

للذهب 67. 0 يف املائة اإىل 10. 1308 دولر 
للأوقية.

كما  ال�سابقة  اجلل�سة  من  خ�سائرها  مو�سعة  الآ�سيوية  الأ�سهم  وتراجعت 
اأمام  هبطت الأ�سهم الأمريكية يف التعاملت املبكرة اليوم وارتفع الدولر 
العملت الرئي�سة بعد تراجعه يف اجلل�سة ال�سابقة على الرغم من انخفا�ض 

يف ثقة امل�ستهلكني الأمريكيني يف اأوائل متوز.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى تراجع البلتني 4. 0 يف املائة اإىل 00. 1484 
اإىل 40. 876 دولر  املائة  البلديوم 35. 0 يف  انخف�ض  بينما  دولرا للأوقية 

للأوقية.

اأنحاء  يف  واال�صتحواذ  االندماج  عمليات  قيمة  اأن  لتوم�صون  بيانات  اأظهرت  "رويرتز":   - لندن 
العامل بلغت تريليوين دوالر حتى االآن هذا العام بزيادة 75 يف املائة عن العام املا�صي بدعم من 

�صل�صلة �صفقات �صخمة ل�صركات كربى.
وقالت توم�صون لرويرتز، اجلمعة، اإن ثماين �صفقات تتجاوز قيمة الواحدة منها خم�صة مليارات 
دوالر اأعلنت هذا االأ�صبوع فيما ُي�صجل رقم قيا�صي لل�صفقات االأ�صبوعية بني ال�صركات التي تتمتع 

بقيمة راأ�صمالية �صخمة يف ال�صوق.
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�إين �أعدكم �أول ما �أفر�سه على نف�سي �أن �أبد�أ باأ�سرع ما ميكن �أن �أجعل 
�حلكومة ع�سرية و�أول  هديف �أن �أزيل �لأو�مر غري �ل�سرورية �لتي 

ترزحون حتت وطاأتها.   
�ساأعمل باأ�سرع ما ميكن جلعلكم تعي�سون �سعد�ء مل�ستقبل �أف�سل وعلى 

كل و�حد منكم �مل�ساعدة يف  هذ� �لو�جب.  
كان وطننا يف �ملا�سي ذ� �سهرة وقوة و�إن عملنا باإحتاد وتعاون ف�سنعيد 
ما�سينا مرة �أخرى  و�سيكون لنا �ملحل �ملرموق يف �لعامل �لعربي , و�إين 

متخذ �خلطو�ت �لقانونية لتلقي �لإعرت�ف  من �لدول �خلارجية 
�ل�سديقة و�إين �أتطلع �إىل �لتاأييد �لعاجل و�لتعاون �لودي مع جري�ننا 
و�أن يكون  مفعوله لزمن طويل و�لت�ساور فيما بيننا مل�ستقبل منطقتنا.  
�إين �أ�ستحثكم �لإ�ستمر�ر يف معي�ستكم �ملعتادة و�إين �ساأ�سل �إىل م�سقط 

خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة  وهديف �لرئي�سي ما �ساأخربكم به.  
�سعبي.. �إين وحكومتي �جلديدة نهدف لإجناز هدفنا �لعام.. كان 

بالأم�س ظالم ولكن بعون �هلل غد�  �سي�سرق �لفجر على ُعمان وعلى 
�أهلها, حفظنا �هلل وكلل م�سعانا بالنجاح و�لتوفيق .

فجـــر جــديــد

من البيان التاريخي االول 
  23 يوليو 1970
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شكر وتقدير لباني النهضة الُعمانية 
افتتاحية

ان, و�سمو�س �ملعارف مبختلف فئاتها �ساأحربرّ  مات من مكنونات �أر�س �للبان و�ساحبة �أ�سرعة �لربرّ  دون مقدرّ
�ح و�لتي ر�سمت على جبني �لو�لهني معاين �حلب �لأبدي لباين �لنه�سة �لعمانية  جو�هر �لأقالم ونفائ�س �ملدرّ
م�ستاأذنًا تلك �خلاطر�ت  – حفظه �هلل ورعاه.  �ملعظم  �سعيد  �ل�سلطان قابو�س بن  مولى �ساحب �جلاللة 
وعلم,  بتدبري,  مو��سعها  يف  �ألأ�سياء  ت�سع  حكيم  �سلطان  من  لك  فيا  ماجان,  �أر�س  عا�سقي  لأنامل  �لنري�ت 
ودر�ية, ورعاية, و�سدق, و�إخال�س فقد جمعت حما�سن �لبد�يات ومر�تب �لنهايات فهتف لك �جلميع يا �بن 

�لغبري�ء.
 مولي �ساحب �جلاللة �إذ� كان مقام �ل�سالكني �لورع فاأنت �سيدهم يف قطف ثماره ,وزهده, و�سربه ,وحلمه 
,و�سكره, ورجائه, ور�ساه فحلمك كال�سفينة, وحكمتك كالبحر, وثقتك كالدرر فمن �أر�د �لدرر ركب �ل�سفينة 
ي  ثمرّ �لبحر حتى و�سل �إىل د�ر �لعزرّ و�لكرم للمع�سوقة ُعمان. �لتي علمتنا �لهيبة, و�لأن�س, و�لتلطف, و�لرتجرّ
ة و�لرخاء, و�لع�سر و�لي�سر, و�لقلرّة و�لكرثة, و�لفرح و�حلزن. فتو�جدنا من �أجلك و�أجلها يا مولنا  يف �ل�سدرّ
ف�سارت �أنف�سنا �أ�سبه من �أ�سحاب �ل�سحو و�ملحو, و�جلمع و�لفرق, و�لفناء و�لبقاء, و�لثبات طول �لعمر دون 

زعزعة �أو تهاون يف خدمة تطلبها مزون �خلري.
 مولي �ساحب �جلاللة �أخذنا من لدنك �حللم وقت �لغ�سب, و�ل�سكر لهذ� �لوطن, و�ل�سحو يف هيمان بلد 
�للبان فتجلت �لأحو�ل �لذوقية و�ل�سربية , و�سهدت �سمو�س �لأقمار �لتاريخية؛ حتى نلنا م�ساحبة �أهل 
�لتلوين و�لتمكني, و�لقرب, و�لبعد, و�ليقني, و�خلو�طر, و�ل�سماع ففتحت لنا يا مولنا مفاحت �لإجناز�ت �لتي 
�سهد بها �لقا�سي و�لد�ين, وبكل فخر, و�عتز�ز, وثقة, وعزم, ور�أي, وفكر , ونظرة جعلت �حلبيبة عمان يف 

م�سافرّ �ساحبات �لتطور �حل�ساري.

ملحق التهنئة الوطني ملجلة اجلمعية العمانية للأوراق املالية ، اإ�صدار تذكاري لعام 2014 .
رئي�س التحرير :ح�صن علي جواد ، مدير التحرير : اأمين بن اأحمد ال�صنفري .

مع م�صاركة طلب جامعة ال�صلطان قابو�س من كلية االإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية : 
حنان حمد �صعيد احلب�صي - اإميان �صعيد �صيف الرحبي 

الت�صميم والتنفيذ واالإخراج الفني : هبة اأحمد )دليل الفر�س التجارية(

ح�سن علي جو�د
رئي�س جمل�س �إد�رة 

�جلمعية �لعمانية لالأور�ق �ملالية
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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 يوم النه�شة املباركة
�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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 �إن رّما حتقق على �متد�د �ل�سنو�ت �ملا�سية من عمر �لنه�سة �ل�ساملة على �أر�س عمان �لغالية هو �أجناز �سخم تقف ور�ءه �إر�دة 
قائد مفدى هو ح�سرة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �ملعظم -يحفظه �هلل-.

 جاللة �ل�سلطان �ملعظم هو ر�أ�س �لدولة ورئي�سها و�ل�سلطة �لعليا و�لنهائية لها وهو �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة , ذ�ته م�سونة 
لمت�س , و�حرت�مه و�جب و�أمره مطاع وهو رمز �لوحدة �لوطنية و�ل�ساهر على رعايتها وحمايتها .

وقد حددت �ملادة ) 42 ( من �لنظام �لأ�سا�سي للدولة �ملهام �لتي يقوم بها جاللته .
ولد ح�سرة �ساحب �جلـاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �ملعظم يف مدينة �ساللة مبحـافظة ظفار يف 18 �سو�ل 1359هـ �ملو�فق 
18نوفمرب 1940م, وهو �ل�سلطان �لثامن �ملنحدر ر�أ�سا من �لإمام �أحمد بن �سعيد �ملوؤ�س�س �لأول لأ�سرة �آل بو�سعيد �سنة 1744م, 
من  �سنو�ت  بعد  �لبالد  يوحد  �ن  ��ستطاع  حمنك  و�إد�ري  �سجاع  كمحارب  عمان  يف  و�إجالل  مو�سع �حرت�م  ذكر�ه  ماز�لت  �لذي 

�حلرب �لأهلية.
�ملرحلة  در�س  كما  خمت�سني,  �أ�ساتذة  �أيدي  على  �لدينية  و�ملبادئ  �لعربية  �للغة  تعليم  جاللته  تلقى  �ملبكرة  �سنو�ته  ويف   
�لبتد�ئية يف �ملدر�سة �ل�سعيدية ب�ساللة, ويف �سبتمرب 1958م �أر�سله و�لده �ل�سلطان �سعيد بن تيمور �إىل �جنلرت� حيث و��سل 
تعليمه ملدة عامني يف موؤ�س�سة تعليمية خا�سة )�سافوك(, وفى عام 1379هـ �ملو�فق1960م �لتحق بالأكادميية �لع�سكرية �مللكية 
)�ساند هري�ست( ك�سابط مر�سح, حيث �أم�سى فيهـا عـامني در�س خـاللها �لعلوم �لع�سكرية وتخرج برتبة مالزم ثان, ثم �ن�سم �إىل 

�إحدى �لكتائب �لربيطانية �لعاملة �آنذ�ك يف �أملانيا �لغربية حيث �أم�سى �ستة �أ�سهر كمتدرب يف فن �لقيادة �لع�سكرية.
 بعدها عاد جاللته �إىل بريطانيا حيث در�س ملدة عام يف جمال نظم �حلكم �ملحلي, و�أكمل دور�ت تخ�س�سية يف �سوؤون �لإد�رة. 
ثم هياأ له و�لدة �لفر�سة, فقام بجولة حول �لعامل ��ستغرقت ثالثة �أ�سهر, عاد بعدها �إىل �لبالد عام 1383هـ �ملو�فق 1964م 

حيث �أقام يف مدينة �ساللة.
وعلـى �متد�د �ل�سنـو�ت �ل�ست �لتـالـيـة تعمق جـاللتـه يف در��سة �لدين �لإ�سالمي, وكـل ما يت�سل بتـاريـخ وح�سارة ُعمان دولة 
دينى  در��سة  على  و�لدي  �إ�سر�ر  ))كان  �أنه  �إىل  �أحـاديثه  �أحد  يف  �ملعظم  �ل�سلطان  جاللة  �أ�سار  وقد  �لع�سور.  مر  على  و�سعبًا 
وتاريخ وثقافة بلدي لها عظيم �لأثر يف تو�سيع مد�ركي ووعيي مب�سوؤولياتي جتاه �سعبي و�لإن�سانية عمومًا. وكذلك ��ستفدت من 
�لتعليم �لغربي وخ�سعت حلياة �جلندية, و�أخريً� كانت لدي �لفر�سة لال�ستفادة من قر�ءة �لأفكار �ل�سيا�سية و�لفل�سفية للعديد 

من مفكري �لعامل �مل�سهورين((.
�لبيئة, حيث يظهر ذلك جليا يف  �ل�سلطان �ملعظم �هتمامات و��سعة بالدين و�للغة و�لأدب و�لتاريـخ و�لفلك و�سوؤون  وجلاللة 
�لدعم �لكبري و�مل�ستمر من لدن جاللته للعديد من �مل�سروعات �لثقافية, وب�سكل �سخ�سي, حمليا وعربيًا ودوليا, �سو�ء من خـالل 

منظمة �ليون�سكو �أم غريها من �ملنظمات �لإقليمية و�لعاملية.
ومن �أبرز هذه �مل�سروعات على �سبيل �ملثال ل �حل�سر, مو�سوعة �ل�سلطان قابو�س لالأ�سماء �لعربية, ودعم م�سروعات حتفيظ 
�أو يف عدد من �لدول �لعربية, وكذلك بع�س م�سروعات جـامعة �لأزهر, وجـامعة �خلليـج وعدد من  �لقر�آن �سو�ء يف �ل�سلطنة 
من  �لتي تقدم كل عامني  �لبيئة(  ل�سون  قابو�س  �ل�سلطان  ف�ساًل عن )جـائزة  و�لدولية,  �لعربية  �لعلمية  و�ملر�كز  �جلـامعات 

خالل منظمة �ليون�سكو, ودعم م�سروع در��سة طرق �حلرير.. وغريها.
ظهر  على  عت  ُو�سِ فقد  �خليل,  ركوب  هو�ية  لدي  كانت  طفولتي  فيقول:))منذ  �ملعظم  �ل�سلطان  جاللة  يتحدث  هو�ياته  وعن 
ح�سان و�أنا يف �لر�بعة من عمري, ومنذ ذلك �حلني و�أنا �أحب ركوب �خليل, ولكن يف �لآونة �لأخرية ولكرثة �لأعمال �أ�سبحت 
�ملمار�سة قليلة جدً�, �إل �أن هذه �لهو�ية لتز�ل قريبة �ىل نف�سي.. �لرماية �أي�سًا من �لهو�يات �ملحببة كوين تدربت ع�سكريًا.. 
هذه �لهو�ية جزء مهم لكل من يهتم بالن�ساط �لع�سكري وعا�س يف جمتمع كاملجتمع �لُعماين �لذي يعتز بكونه ي�ستطيع حمل 
�ل�سالح عند �ل�سرورة.. كذلك عندي حب �لتجربة لكل ما هو جديد من �أ�سلحة يف �لقو�ت �مل�سلحة, �سو�ء بندقية �أو مدفع ر�سا�س 

�أو مدفع دبابة, �إل �أن �لرماية بامل�سد�س و�لبندقية تبقى هي �لأف�سل, وكذلك ـ كنوع من �لرتفيه ـ �أ�ستخدم �لقو�س و�لن�ساَّب..
�أق�سي وقتًا بامل�سي على  �أن  ـ  ـ قبل �لذهاب �ىل �لنوم  �أخرى كامل�سي.. �أحب �مل�سي منذ �ل�سغر, فاأجد �لر�حة   وهناك هو�يات 
�لبحر فهو ريا�سة جيدة للج�سم وفر�سة للتفكري, كذلك �أحب �لت�سوير, وكانت لدي هو�ية �لر�سم للمناظر �لطبيعية يف وقت 
من �لأوقات, �إل �أن �لظروف و�لوقت �أ�سبحا ل ي�سمحان مبمار�سة هذه �لهو�يات.. و�لقر�ءة �أي�سا كونها هو�ية, �إل �أنها �أ�سبحت 

جزءً� من �لعمل, و�أ�سبح من �ل�سعب مطالعة �لكتب ح�سب �لهو�ية �إل ما هو يف جمال �لعمل و�حلياة �ليومية..
و�أي�سًا فاإن �لهو�يات �ملحببة لدي علم �لفلك ومر�قبة �لكو�كب, حيث �أملك مر�سدً� �سغريً� �آمل حت�سينه م�ستقباًل, وعندما تكون 
�لفر�سة �سانحة يف �لليايل �ملنا�سـبـة ح�سب �لن�سـر�ت �لفلكيـة فـاإنني �أقـ�سي بعـ�س �لوقـت يف مر�قبـة هذه �لكو�كـب �ل�سماويـة.
وكـريا�سـة كنـت ولزلـت ـ �إذ� مـا وجدت �لوقت ـ �أمار�س لعبة �لتن�س, كما �أحب متابعتها �إذ� علمت �أنها على جهاز �لتلفاز, وكذلك 

�أي�سا بالن�سبة لألعاب �لقوى, فـاإنني �أحب متابعتها((. 
ف(. ) موقع وز�رة �لإعالم �لعمانية, �لعزري, خالد �بن نا�سر,2004:�س13,�لبو�سعيدي, �سامل بن �سبيت,2005 : بت�سررّ
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 �إن رّما حتقق على �متد�د �ل�سنو�ت �ملا�سية من عمر �لنه�سة �ل�ساملة على �أر�س عمان �لغالية هو �أجناز �سخم تقف ور�ءه �إر�دة 
قائد مفدى هو ح�سرة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �ملعظم -يحفظه �هلل-.

 جاللة �ل�سلطان �ملعظم هو ر�أ�س �لدولة ورئي�سها و�ل�سلطة �لعليا و�لنهائية لها وهو �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة , ذ�ته م�سونة 
لمت�س , و�حرت�مه و�جب و�أمره مطاع وهو رمز �لوحدة �لوطنية و�ل�ساهر على رعايتها وحمايتها .

وقد حددت �ملادة ) 42 ( من �لنظام �لأ�سا�سي للدولة �ملهام �لتي يقوم بها جاللته .
ولد ح�سرة �ساحب �جلـاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �ملعظم يف مدينة �ساللة مبحـافظة ظفار يف 18 �سو�ل 1359هـ �ملو�فق 
18نوفمرب 1940م, وهو �ل�سلطان �لثامن �ملنحدر ر�أ�سا من �لإمام �أحمد بن �سعيد �ملوؤ�س�س �لأول لأ�سرة �آل بو�سعيد �سنة 1744م, 
من  �سنو�ت  بعد  �لبالد  يوحد  �ن  ��ستطاع  حمنك  و�إد�ري  �سجاع  كمحارب  عمان  يف  و�إجالل  مو�سع �حرت�م  ذكر�ه  ماز�لت  �لذي 

�حلرب �لأهلية.
�ملرحلة  در�س  كما  خمت�سني,  �أ�ساتذة  �أيدي  على  �لدينية  و�ملبادئ  �لعربية  �للغة  تعليم  جاللته  تلقى  �ملبكرة  �سنو�ته  ويف   
�لبتد�ئية يف �ملدر�سة �ل�سعيدية ب�ساللة, ويف �سبتمرب 1958م �أر�سله و�لده �ل�سلطان �سعيد بن تيمور �إىل �جنلرت� حيث و��سل 
تعليمه ملدة عامني يف موؤ�س�سة تعليمية خا�سة )�سافوك(, وفى عام 1379هـ �ملو�فق1960م �لتحق بالأكادميية �لع�سكرية �مللكية 
)�ساند هري�ست( ك�سابط مر�سح, حيث �أم�سى فيهـا عـامني در�س خـاللها �لعلوم �لع�سكرية وتخرج برتبة مالزم ثان, ثم �ن�سم �إىل 

�إحدى �لكتائب �لربيطانية �لعاملة �آنذ�ك يف �أملانيا �لغربية حيث �أم�سى �ستة �أ�سهر كمتدرب يف فن �لقيادة �لع�سكرية.
 بعدها عاد جاللته �إىل بريطانيا حيث در�س ملدة عام يف جمال نظم �حلكم �ملحلي, و�أكمل دور�ت تخ�س�سية يف �سوؤون �لإد�رة. 
ثم هياأ له و�لدة �لفر�سة, فقام بجولة حول �لعامل ��ستغرقت ثالثة �أ�سهر, عاد بعدها �إىل �لبالد عام 1383هـ �ملو�فق 1964م 

حيث �أقام يف مدينة �ساللة.
وعلـى �متد�د �ل�سنـو�ت �ل�ست �لتـالـيـة تعمق جـاللتـه يف در��سة �لدين �لإ�سالمي, وكـل ما يت�سل بتـاريـخ وح�سارة ُعمان دولة 
دينى  در��سة  على  و�لدي  �إ�سر�ر  ))كان  �أنه  �إىل  �أحـاديثه  �أحد  يف  �ملعظم  �ل�سلطان  جاللة  �أ�سار  وقد  �لع�سور.  مر  على  و�سعبًا 
وتاريخ وثقافة بلدي لها عظيم �لأثر يف تو�سيع مد�ركي ووعيي مب�سوؤولياتي جتاه �سعبي و�لإن�سانية عمومًا. وكذلك ��ستفدت من 
�لتعليم �لغربي وخ�سعت حلياة �جلندية, و�أخريً� كانت لدي �لفر�سة لال�ستفادة من قر�ءة �لأفكار �ل�سيا�سية و�لفل�سفية للعديد 

من مفكري �لعامل �مل�سهورين((.
�لبيئة, حيث يظهر ذلك جليا يف  �ل�سلطان �ملعظم �هتمامات و��سعة بالدين و�للغة و�لأدب و�لتاريـخ و�لفلك و�سوؤون  وجلاللة 
�لدعم �لكبري و�مل�ستمر من لدن جاللته للعديد من �مل�سروعات �لثقافية, وب�سكل �سخ�سي, حمليا وعربيًا ودوليا, �سو�ء من خـالل 

منظمة �ليون�سكو �أم غريها من �ملنظمات �لإقليمية و�لعاملية.
ومن �أبرز هذه �مل�سروعات على �سبيل �ملثال ل �حل�سر, مو�سوعة �ل�سلطان قابو�س لالأ�سماء �لعربية, ودعم م�سروعات حتفيظ 
�أو يف عدد من �لدول �لعربية, وكذلك بع�س م�سروعات جـامعة �لأزهر, وجـامعة �خلليـج وعدد من  �لقر�آن �سو�ء يف �ل�سلطنة 
من  �لتي تقدم كل عامني  �لبيئة(  ل�سون  قابو�س  �ل�سلطان  ف�ساًل عن )جـائزة  و�لدولية,  �لعربية  �لعلمية  و�ملر�كز  �جلـامعات 

خالل منظمة �ليون�سكو, ودعم م�سروع در��سة طرق �حلرير.. وغريها.
ظهر  على  عت  ُو�سِ فقد  �خليل,  ركوب  هو�ية  لدي  كانت  طفولتي  فيقول:))منذ  �ملعظم  �ل�سلطان  جاللة  يتحدث  هو�ياته  وعن 
ح�سان و�أنا يف �لر�بعة من عمري, ومنذ ذلك �حلني و�أنا �أحب ركوب �خليل, ولكن يف �لآونة �لأخرية ولكرثة �لأعمال �أ�سبحت 
�ملمار�سة قليلة جدً�, �إل �أن هذه �لهو�ية لتز�ل قريبة �ىل نف�سي.. �لرماية �أي�سًا من �لهو�يات �ملحببة كوين تدربت ع�سكريًا.. 
هذه �لهو�ية جزء مهم لكل من يهتم بالن�ساط �لع�سكري وعا�س يف جمتمع كاملجتمع �لُعماين �لذي يعتز بكونه ي�ستطيع حمل 
�ل�سالح عند �ل�سرورة.. كذلك عندي حب �لتجربة لكل ما هو جديد من �أ�سلحة يف �لقو�ت �مل�سلحة, �سو�ء بندقية �أو مدفع ر�سا�س 

�أو مدفع دبابة, �إل �أن �لرماية بامل�سد�س و�لبندقية تبقى هي �لأف�سل, وكذلك ـ كنوع من �لرتفيه ـ �أ�ستخدم �لقو�س و�لن�ساَّب..
�أق�سي وقتًا بامل�سي على  �أن  ـ  ـ قبل �لذهاب �ىل �لنوم  �أخرى كامل�سي.. �أحب �مل�سي منذ �ل�سغر, فاأجد �لر�حة   وهناك هو�يات 
�لبحر فهو ريا�سة جيدة للج�سم وفر�سة للتفكري, كذلك �أحب �لت�سوير, وكانت لدي هو�ية �لر�سم للمناظر �لطبيعية يف وقت 
من �لأوقات, �إل �أن �لظروف و�لوقت �أ�سبحا ل ي�سمحان مبمار�سة هذه �لهو�يات.. و�لقر�ءة �أي�سا كونها هو�ية, �إل �أنها �أ�سبحت 

جزءً� من �لعمل, و�أ�سبح من �ل�سعب مطالعة �لكتب ح�سب �لهو�ية �إل ما هو يف جمال �لعمل و�حلياة �ليومية..
و�أي�سًا فاإن �لهو�يات �ملحببة لدي علم �لفلك ومر�قبة �لكو�كب, حيث �أملك مر�سدً� �سغريً� �آمل حت�سينه م�ستقباًل, وعندما تكون 
�لفر�سة �سانحة يف �لليايل �ملنا�سـبـة ح�سب �لن�سـر�ت �لفلكيـة فـاإنني �أقـ�سي بعـ�س �لوقـت يف مر�قبـة هذه �لكو�كـب �ل�سماويـة.
وكـريا�سـة كنـت ولزلـت ـ �إذ� مـا وجدت �لوقت ـ �أمار�س لعبة �لتن�س, كما �أحب متابعتها �إذ� علمت �أنها على جهاز �لتلفاز, وكذلك 

�أي�سا بالن�سبة لألعاب �لقوى, فـاإنني �أحب متابعتها((. 
ف(. ) موقع وز�رة �لإعالم �لعمانية, �لعزري, خالد �بن نا�سر,2004:�س13,�لبو�سعيدي, �سامل بن �سبيت,2005 : بت�سررّ
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تهنئة إىل عمان وسلطان القلوب

�سعادة �ل�سيخ / عبد�هلل بن �سامل �ل�ساملي 
�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �لعامة ل�سوق �ملال 

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

�صكلت انطلقة النه�صة العمانية احلديثة يف ال23 من يوليو عام 1970م منعطفا تاريخيا مباركا يف م�صرية 
ال�صلطنة فقد انطلقت خطى التعمري و البناء والتحديث لت�صمل كافة ميادين احلياة ويعود الف�صل للجنازات التي 
حققتها النه�صة العمانية اإىل ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه والذي اطلق 
هذه النه�صة بقوة وارادة وفكر م�صتنري ومن هذا املنطلق ا�ص�س جللة ال�صلطان منذ توليه مقاليد احلكم يف ال23 
من يوليو عام 1970م نه�صة �صاملة يف ربوع ال�صلطنة �صيا�صية واجتماعية وثقافية وعلمية ورفع ا�صم عمان عاليا على 

امل�صتوى االقليمي والعاملي واعاد لها اجمادها التاريخية وعظمتها احل�صارية
مبارك لكي ياعمان ب�صلطانك و�صعبك مبارك لك اأيها ال�صعب االأبي ب�صلطانك وكل عام وعماننا احلبيبة باألف خري.  

فليبارك اهلل جللة ال�صلطان وليمنح ال�صلمة والرخاء وامل�صتقبل امل�صرق ل�صعب عمان االأبي .

احتفاال بالذكرى االرابعة واالربعين 
للنهضة المباركة

 �إن م�سرية �لتطور �لتي �سهدها �لقت�ساد �لعماين يف ع�سر �لنه�سة �ملباركة مل ياأتي عبثا, بل 
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�ملوىل عز وجل �أن يوفقنا وجاللته يف تقدمي كل ما ي�سهم يف رفع مكانة هذ� �لوطن.
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اأحمد بن �صالح املرهون 
مدير عام �صوق م�صقط للوراق املالية

ي�صرفني اأن اأتقدم  باأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلللة - ال�صلطان قابو�س 
بن �صعيد - حفظه اهلل ورعاه -  مبنا�صبة ذكرى 23 يوليو باإعتباره عيد النه�صة الذى جتلت  فيه  مظاهر التطور 
والتقدم واالزدهار يف كافة ارجاء  �صلطنة عمان . لقد �صهد ع�صر النه�صة املباركة روؤية متكاملة للتنمية مبفهومها 
ال�صامل من خلل النهج املدرو�س للتنمية  حيث انطلقت م�صارات البناء والتطوير يف �صلطنة عمان لت�صمل خمتلف 
التخ�ص�صات  كاالقت�صاد وال�صحة  والرتبية  والتعليم او والرعاية االجتماعية وذلك بهدف حت�صني و�صع املواطن 

العماين اجتماعياً ورفع م�صتوى معي�صته وثقافته وقد  حتققت الكثري من  تلك االجنازات خلل االعوام املا�صية .

حفظ اهلل جلالته  وامده مبوفور ال�صحة و متام العافية  وجعله ذخرا  وفخرا  لوطننا العزيز  وابنائه االأوفياء .
داعني اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبه الكرمية، على جللته ،  بوافر ال�صحة وال�صعادة وعلى �صعب عمان العزيز 

مبزيد من التقدم واالإزدهار .

مبنا�صبة يوم النه�صة املباركة 23 يوليو املجيد نزف اأجمل التهاين والتربيكات لعاهل البلد املفدى ح�صرة �صاحب 
اجلللة ال�ُصلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل واأبقاه وجلميع ال�صعب الُعماين االأبي على ما حتقق من اإجنازات خلل 

الـ 44 عاماً املن�صرمة يف جميع جماالت احلياة االإقت�صادية واالإجتماعية وال�صحية والتعليمية وعلى ما و�صلت اإليه ال�صلطنة على 
�صعيد العلقات اخلارجية التي ميزت بلدنا احلبيبة  وعلى احلر�س من لدن جللته على متابعة جميع متطلبات �صعبه.

اإن ما حتقق على هذه االأر�س الطيبة خلل ما يزيد عن اأربعة عقود من الزمن هو اإجنازاً نفتخر به جميعاً كُعمانيني وي�صاهي 
به االأمم ، فقد حققت ال�صلطنة قفزات نوعية وكبرية يف جميع جماالت احلياة ، واأ�صبح اإ�صم �صلطنة ُعمان اإ�صماً له ح�صوره على 

ما اأجنزته ال�صلطنة خلل فرتة تويل جللة ال�ُصلطان قابو�س بن �صعيد املعظم مقاليد احلكم. 
�صائلني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة على موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�ُصلطان قابو�س بن �صعيد املعظم باليمن 

واخلري واأمده ال�صحة والعافية والعمر املديد واأدام اهلل لُعمان احلبيبة و�صعبها الويف اخلري واالأمن واالأمان 
وكل عام واجلميع باألف خري.

ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد النبهاين 
مدير عام �صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع 

ح�صني بن علي الرئي�صي
الرئي�س التنفيذي - �صركة االأمني للأوراق املالية

ال�صلطان  اجللله  �صاحب  حل�صره  احلكيمة  القياده  ظل  يف  العماين  لل�صعب  حتقيقه  مت  كبريقد  اجنازا  هناك 
قابو�س بن �صعيد حفظه اهلل ورعاه . فهناك 44 عاما من تكري�س اجلهد امل�صتمر وااللتزام من جانب جللته ل�صمان 
ان تغيريا فعاال يدوم طويل يجري للرتقاء ب�صان عمان ونقلها اىل حقبة جديده . وهذا التخطيط الرائع والدقيق 
�صيحمل ثمارا للبلد تبدا بال�صعب وتنتهي بال�صعب وانا اعتقد ان جوائز كربى مده�صة قادمة �صت�صع ال�صلطنة يف 
مكانة مرموقه اكرث واكرث بالطبع على ال�صعيد العاملي فهناك ا�صتقرار وان�صباط يف البلد وحرية التعبري واالأمن 

هما ما حوال عمان اىل بلد ذي عقلية متفتحة اكرث ي�صعى اىل التقدم والرخاء .

اأحمد بن �صعيد ك�صوب
الرئي�س التنفيذي - �صركة الثقة الدولية لل�صتثمار

يوليو هو يوم خالد يف ذكرى عماننا احلبيبة ... يوم غايل على كل العمانيني .. 
كيف ال وهو يوم ت�صلم فيه موالنا مقاليد احلكم ...

كلنا نرتقب هذا اليوم العظيم الر�س ال�صلطنه احلبيبه ففي هذا اليوم كان فجر عمان ال�صاطع ...
يف هذا اليوم توىل ح�صرة �صاحب اجللله ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه مقاليد احلكم يف 

�صلطنة عمان ...
ومن يومها وعمان تواكب الع�صر يف كل ميادينه 

كل عام واأنتم وعمان الغالية باألف خري
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خالد بن اأحمد ال�صليمي
مدير االإلتزام - البنك الوطني العماين

اأمين بن اأحمد ال�صنفري
مدير عام - اجلمعية العمانية للأوراق املالية

مع اإطللة ذكرى 23 يوليو املجيد .. وما حتمله من معاين العزة والفخر والتقدم واالزدهار.. ي�صرنى 
بالنيابة عن جميع منت�صبني واع�صاء اجلمعية العمانية للأوراق املالية .. برفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ و�صدد على 

طريق اخلري خطاه ..
متمنني ملقام جللته ال�صحة والعافية والعمر املديد ودوام التوفيق نحو قيادة هذا الوطن الغايل على طريق 

املجد واحل�صارة و نحو م�صتقبل اأ�صعد واأرحب باإذن اهلل تعاىل

احلديث عن قائد هذا الوطن اأ�صبه مبحاولة طفل جتميع زخات املطر بني راحتيه،،
اأدام اهلل عمان ب�صواعد �صبابها ورفعة �صلطانها ،،، وكل عام واأنتم تنعمون بوطن وقائد الي�صبهون اأحد..

وكل عام وعمان وقابو�س وال�صعب العماين االأبي البا�صل باألف خري
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ربي يحفظك يا موالي 

م�صطفى اأحمد �صلمان 
الرئي�س التنفيذي - ال�صركة املتحدة للأوراق املالية
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اأرفع اإىل املقام ال�صامي جلللته اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات داعيا اهلل جلللته اأن مين عليه مبوفور ال�صحة وال�صعادة 

والعمر املديد. 

ال�صيخ / ن�صر بن عامر بن �صويني احلو�صني
الرئي�س التنفيذي ل�صركة املركز املايل

اأحر التهاين حل�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد ول�صعب عمان االأحباء مبنا�صبة العيد الثالث و االربعني 
التاريخي لفجر النه�صه املباركة . لقد �صهدت تلك ال�صنوات حتوال كبريا و مهما الي�صدق وتقدما �صامل لدولة تدعو للفخر ول�صعبها 

يف كل جماالت احلياة وبرزت كدولة حديثة ومتقدمة ذات م�صتقبل براق وم�صرق من اأجل رخاء املواطنني واالأجيال القادمة . 
ويف الواقع كانت االولوية املعطاة للتعليم قوه الدفع الرئي�صية للحداثة والنمو على مدى ال�صنني . واليوم نحن على عتبة حقبة اأخرى 
من تقدم اأمة لفتح �صبل جديدة وفر�س جديدة يف جمال التعليم العايل اجليد يف العلوم والتقنية وهذا يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل التمكني 

الفكري لل�صباب وجليل من املوارد الب�صرية الكفوءه من اجل التنمية امل�صتدامة يف امل�صتقبل .
فتهانينا و�صرنا للقائد املعظم حفظة اهلل علي ماحتقق وتهانينا و�صكرنا لكل خمل�س �صاهم يف م�صرية اخلري وكل عام وعمان بخري
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23 يوليو املجيد ،، عيد موالنا قابو�س ،، حتية اجلل واحرتام وعرفان لباين هذا الوطن ،، قابو�س بن �صعيد املعظم 

-يحفظه اهلل- اتقدم بخال�س التهنئة ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم، مبنا�صبة 

يوم النه�صة املباركة 23 يوليو املجيد، وبهذه املنا�صبة جندد الوالء والعرفان لهذا الوطن ولقائده

علي م�صطفيى اللواتي
مدير الو�صاطة املالية - بنك م�صقط

حمد بن حممد ال�صلطي
مدير الو�صاطة - �صركة االآفاق الأ�صواق املال

نبيل بن عي�صى احل�صني
مدير عام - ال�صركة الدولية للوراق املالية

مبارك لكي ياعمان ب�صلطانك و�صعبك 
مبارك لك اأيها ال�صعب االأبي ب�صلطانك وكل عام وعماننا احلبيبة باألف خري.

وكل عام واأنت ياقائدي بالف خري
اأعاده اهلل عليك يوم النهــــــــــــــــ�صة بالي�صر والربكات لك عهدنا بالوفاء لك اأرواحنا للفداء 

دائما واأبد دمت لنا رمز عز ودمت لنا �صيدا وقائد وكل عام واجلميع باألف خري.

دائماآ هي �صطور ال�صكر والثناء تكون يف غاية ال�صعوبة عند ال�صياغة رمبا الأنها ت�صعرنا دوماً ، بق�صورها وعدم 
اإيفائها حق من نهديه هذه االأ�صطر ..

احلمداهلل على نعمة ال�صلطنه ، احلمد اهلل على نعمة والدنا العزيز وتاج روؤو�صنا قابو�س املفدى احلمدهلل على 
نعمة االأمن و االأمان ، احلمد هلل على كل نعمة ترفل بها عماننا احلبيبة  يف ظل هذا القائد العظيم

فكل عام وعماننا و�صلطاننا و ال�صعب العماين بكل خري
اطال اهلل يف عمر قائدنا قابو�س و دام لنا عزا وفخرا

حيدر بن عبدالر�صا اللواتي
مدير االعلم - البنك املركزي العماين

مبنا�صبة احتفاء ال�صلطنة بيوم النه�صة املباركة للثالث والع�صريَن من يوليو 1970، فانني انتهز هذه 
ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل  الأقدم  الغالية  املنا�صبة 

باأخل�س عبارات التهنئة، كما اأهنيء كل فرد يف املجتمع العماين، داعيا اهلل اأن ي�صمل برعايته جللته، ومينحه ال�صحة 
والعافية والعمر املديد، ويحقق لعمان و�صعبها كل تقدم وازدهار.

اإن يوم النه�صة املباركة له مكانة خا�صة وغالية يف نف�س كل مواطن عا�صر و�صاهد باأم عينيه هذه النه�صة خلل مدى 
اأكرث من اأربعة واأربعني عاماً من التنمية االجتماعية واالقت�صادية املتوا�صلة يف البلد يف ظل جللته، بحيث اأ�صبحت   
التنمية،  نالت ح�صتها من  التي  ال�صلطنة  اأنحاء وحمافظات  كافة  تتجلى يف  واالزدهار  والتقدِم  التطوِر  مظاهر هذا 

داعني اهلل اأم يحقق املزيد من التقدم والتطور للبلد يف املرحلة املقبلة.
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حممد بن �صعيد العربي - م�صري اأعمال املديرية العامة ملوؤ�ص�صات �صوق راأ�س املال
 الهيئة العامة ل�صوق املال

و�صـام كامـل حممـد 
املدير العام – �صركة ال�صروق للأوراق املالية 

�صلح بن اأحمد ال�صنفري
رئي�س ق�صم تن�صيق اجلل�صات - االإدعاء العام

لت�صطر  احلبيبة  عماننا  على  واعد  �صم�س فجرا  اأ�صرقت   1970 لعام  املجيد  يوليو  والع�صرون من  الثالث  يف 
باأحرف من نور �صفحات عهد جديد . 

ونه�س ال�صعب العماين حتت لواء قيادة جللة ال�صلطان املعظم ذات الروؤية والب�صرية الثاقبتني وانطلق حفظه اهلل 
مب�صرية التطور واالزدهار باإرادة �صادقة وفكر م�صتنري ليوؤ�ص�س دولة ع�صرية عنوانها النه�صة ال�صاملة لعمان والعزة 
والرخاء ل�صعبها االبي .. ولقد �صدقت االرادة وحتققت الروؤية وها نحن ابناءكم االوفياء ننعم مبا حققته هذه النه�صة .
وبهذه املنا�صبة ال�صعيد نرفع للمقام ال�صامي اأ�صمى ايات التهاين والتربيكات .. راجني املوىل عز وجل اأن يحفظه لعمان 

و�صعبها ذخرا وان ينعم على جللته بدوام ال�صحة والعمر املديد .

حتية ملئها التقدير وال�صكر والوالء لل�صلطان الذي غمرنا بعطفه وكرمه ونحن نعي�س هذه اللحظات الرائعة يف 
هذا اليوم من اأيام عمان اخلالدة 

وي�صرين اأن اأتقدم باأعظم واأَ�صدق عبارات االأماين للمقام ال�صامي ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم يحفظه اهلل ويرعاه مبنا�صبة يوم النه�صة املباركة واىل ال�صعب العماين االأبي وكل من يعي�س على ار�س 

عمان الطيبة .
 داعني املوىل عزوجل باأن يحفظ جللته وميده مبوفور ال�صحة والعافية واأن يطيل من عمره واأن يحفظ عمان املجد 

اآمنة مطمئنة .

ايام تعانق الرثيا ، ايام تخاطب الوجدان وتغلغل يف القلوب ، ننطلق نحو االأفق ، اأنه يوم الثالث والع�صرين من 
يوليو املجيد يوم النه�صه املباركه لعماننا الغاليه ، يف ظل �صاحب اجللله ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه 
اهلل ورعاه ، موالي لنا الفخر الكبري باأن نولد يف عهدك ، ونرتبى يف عهدك ، ونعي�س يف هنيئه و�صعاده يف عهدك ، 
ونتحرك وننام ونحن مطمئنيني يف عهدك ، لنا الفخر نرى النعم يف عهدك ونفرح باأجنازات النه�صه املباركه يف 
عهدك ، وجندد لك الوالء والطاعه ياموالي ، نبارك لكم ياموالي يوم النه�صه الرابع واالأربعني .وحفظكم اهلل 

ورعاكم من كل مكروه واأدامكم لنا عزاً وفخراً 

بكل فخر واعتزاز ن�صيد باالجنازات التي حتققت على ار�س �صلطنة عمان احلبيبة من امن وامان وا�صتقرار من 

جوالته التفقدية ل�صعبه الكرمي التي يقوم بها موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 

حفظه اهلل ورعاه وايده بن�صره وان ينعم بال�صحة والعافية والعمر املديد

عي�صى بن مو�صى امليمني
مدير اإداري - اجلمعية العمانية للأوراق املالية
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�صقر بن حممد اخلليلي
م�صري اأعمال نائب املدير العام للعمليات والرقابة - �صوق م�صقط للأوراق املالية

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات نرفعها اإىل باين نه�صة ُعمان موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س 
بن �صعيد املعظم ... حفظة اهلل ورعاه ...مبنا�صبة ذكري)يوم النه�صة املبارك (

اأعاد اهلل هذه املنا�صبة على جللته وُعمان وكافة اأفراد ال�صعب الُعماين احلبيب اأعواماً عديدة من العزة والكرامة .
داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظ جللته لُعمان حتى يعم االأمن والرخاء جميع اأرا�صيها من اأق�صاها اإىل اأق�صاها .

واأن يحفظ اهلل ُعمان اأر�س اخلري عاماً بعد عام لت�صرق معه اإ�صراقة ال�صباح مع فجر كل يوم ت�صطع فيه �صم�س العزة 
والكرامة .اإنه نعم املوىل ونعم الن�صري مبارك لكي يا عمان قائدك املفدي قابو�س بن �صعيد

ومبارك ل�صعب عمان بيوم النه�صة العمانية وبقائدها العظيم قابو�س

ي�صرين وي�صعدين اأن اقدم اإليكم باأطيب التهاين والتربيكات  من منرب اجلمعية العمانيه للوراق املالية مبنا�صبة 
ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  موالنا  ميد  اأن  عزوجل  املوىل  داعيا  املجيد  الـ23يوليو  املباركه  النه�صة  يوم 
على  املنا�صبه  هذه  اهلل  اأعاد  املديد  والعمر  والعافية  ال�صحة  مبوفور  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س 

ح�صرة �صاحب اجللله ال�صلطان املعظم بال�صحة و ال�صعب العماين الويف بالتقدم و االزدهار 
وكل عام واأنتم بخري 

نايف الرم�صاين
 اجلمعية العمانية للأوراق املالية

�صامل بن �صعيد الروا�س
مدير فرع �صللة - �صركة اخلدمات املالية

تهنئة قلبية �صادقة نزفها حمفوفة مب�صاعر التقدير والوالء والعرفان والوفاء للقيادة احلكيمة التي يعتز 
بها كل مواطن ملا حققته لعمان الغالية من اأجماد خالدة ومفاخر ح�صارية �صتظل دائما واأبدا تتذكرها االأجيال 

املتعاقبة على هذه االأر�س الطيبة.
داعين المولى عزوجل بأن يحفظ جاللته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يطيل من عمره وأن يحفظ 

عمان المجد آمنة مطمئنة .

حامت بن ح�صني بن �صهل ال حفيظ
رئي�س ق�صم ال�صئون املالية املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية / �صللة

�صهر يوليو .. يحمل يف طياته يوم موعود هو الثالث والع�صرين من يوليو .. يوم النه�صة الوطني لبلدنا احلبيبة 
ُعمان.. ويف هذا اليوم فتحت اأبواب التقدم والتطور والبناء واأر�صيت قواعد ال�صلم ومهدت �صبل اال�صتقرار والرقي 
والنماء فكانت بحمد اهلل خرياً وبركة وحركة دائبة ُم�صتمرة  من اأجل مواكبة الع�صر واللحاق بركب احل�صارة ال�صاعد 
يف خمتلف ميادين احلياة يف ظل قيادة ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ..
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�صقر بن حممد اخلليلي
م�صري اأعمال نائب املدير العام للعمليات والرقابة - �صوق م�صقط للأوراق املالية

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات نرفعها اإىل باين نه�صة ُعمان موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س 
بن �صعيد املعظم ... حفظة اهلل ورعاه ...مبنا�صبة ذكري)يوم النه�صة املبارك (

اأعاد اهلل هذه املنا�صبة على جللته وُعمان وكافة اأفراد ال�صعب الُعماين احلبيب اأعواماً عديدة من العزة والكرامة .
داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظ جللته لُعمان حتى يعم االأمن والرخاء جميع اأرا�صيها من اأق�صاها اإىل اأق�صاها .

واأن يحفظ اهلل ُعمان اأر�س اخلري عاماً بعد عام لت�صرق معه اإ�صراقة ال�صباح مع فجر كل يوم ت�صطع فيه �صم�س العزة 
والكرامة .اإنه نعم املوىل ونعم الن�صري مبارك لكي يا عمان قائدك املفدي قابو�س بن �صعيد

ومبارك ل�صعب عمان بيوم النه�صة العمانية وبقائدها العظيم قابو�س

ي�صرين وي�صعدين اأن اقدم اإليكم باأطيب التهاين والتربيكات  من منرب اجلمعية العمانيه للوراق املالية مبنا�صبة 
ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  موالنا  ميد  اأن  عزوجل  املوىل  داعيا  املجيد  الـ23يوليو  املباركه  النه�صة  يوم 
على  املنا�صبه  هذه  اهلل  اأعاد  املديد  والعمر  والعافية  ال�صحة  مبوفور  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س 

ح�صرة �صاحب اجللله ال�صلطان املعظم بال�صحة و ال�صعب العماين الويف بالتقدم و االزدهار 
وكل عام واأنتم بخري 

نايف الرم�صاين
 اجلمعية العمانية للأوراق املالية

�صامل بن �صعيد الروا�س
مدير فرع �صللة - �صركة اخلدمات املالية

تهنئة قلبية �صادقة نزفها حمفوفة مب�صاعر التقدير والوالء والعرفان والوفاء للقيادة احلكيمة التي يعتز 
بها كل مواطن ملا حققته لعمان الغالية من اأجماد خالدة ومفاخر ح�صارية �صتظل دائما واأبدا تتذكرها االأجيال 

املتعاقبة على هذه االأر�س الطيبة.
داعين المولى عزوجل بأن يحفظ جاللته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يطيل من عمره وأن يحفظ 

عمان المجد آمنة مطمئنة .

حامت بن ح�صني بن �صهل ال حفيظ
رئي�س ق�صم ال�صئون املالية املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية / �صللة

�صهر يوليو .. يحمل يف طياته يوم موعود هو الثالث والع�صرين من يوليو .. يوم النه�صة الوطني لبلدنا احلبيبة 
ُعمان.. ويف هذا اليوم فتحت اأبواب التقدم والتطور والبناء واأر�صيت قواعد ال�صلم ومهدت �صبل اال�صتقرار والرقي 
والنماء فكانت بحمد اهلل خرياً وبركة وحركة دائبة ُم�صتمرة  من اأجل مواكبة الع�صر واللحاق بركب احل�صارة ال�صاعد 
يف خمتلف ميادين احلياة يف ظل قيادة ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ..
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�صيدي القائد االعلى للقوات امل�صلحة 
23 يوليو يوم خالد يف ذاكرة كل من اأ�صتن�صق هواء ال�صلطنة  فهو تاريخ ميلد حلم وجمد �صعب ووطن  فنعم 

يا موالي اليوم وبكل فخر نرفع روؤو�صنا فخرا واعتزازا بك  وبعمان 
فباأفعالك وحكمتك اأجربت �صعوب العامل على احرتامك 

حفظك ربي يا موالي لعمان وحفظ عمان بك

اإميان �صعيد �صيف الرحبي
كلية االإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية - جامعة ال�صلطان قابو�س

حنان حمد �صعيد احلب�صي
كلية االإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية - جامعة ال�صلطان قابو�س

�صيدي القائد االعلى للقوات امل�صلحة 
اإن االأنامل تعجز عن الكتابة والل�صان يعجز عن التعبري نقلت ال�صلطنة نقلة نوعية يف �صتى املجاالت املختلفة و�صهد 
بذلك القا�صي والداين هنيئا لعمان و�صعبها بكم ودمتم ذخرا و�صندا وعزا وجمدا مبتهلني للموىل جلت قدرته 
اأن يحفظكم بعنايته من كل مكروه ويبقيكم ذخرا لهذا البلد الغايل واأن يعيد عليكم املنا�صبات مرات ومرات واأنتم 

ترفلون بثوب ال�صحة والعافية والعمر املديد 
حتفكم عناية املوىل اأينما كنتم واجتهتم

�صيدي القائد االعلى للقوات امل�صلحة 
يوم النه�صة يوم جميد وعلمة تاريخية لعمان و�صعبها ، كان البداية لبناء حياة جديدة، وها هي ال�صنني متر 
وهي حمملة بالكثري من االجنازات يف خمتلف اأ�صعدة احلياة ثابتة جدارة االإن�صان العماين ، حفظ اهلل قائد 

البلد املفدى و�صمله بعنايته ورعايته.

اأنوار مرهون �صامل الغفيلي
كلية االإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية - جامعة ال�صلطان قابو�س

مبنا�صبة اليوم الثالث والع�صرين من �صهر يوليو  املجيد ليوم النه�صة املبارك يف الذكري الرابعة واالأربعون 
ي�صرفنا اأن نتقدم للمقام ال�صامي �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه

بخال�س التهنئة والوالء والعرفان وال�صعب العماين واأن ميد اهلل اجلميع ال�صحة والعافية والعمر املديد 
كل عام واأنتم وعمان الغالية باألف خري .

احمد عبد الرحمن 
حملل فني - ال�صركة العامليةللأوراق املالية

يا�صر بن فرج بن حممد باخمالف
و�صيط مايل - بنك ظفار

 بكل احلب لهذا الوطن الغايل والفخر ب قائده املفدى
اتقدم برفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�صامي لـ ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س املفدى

واإىل كل اأفراد ال�صعب العماين مبنا�صبة الذكرى الرابعة واالأربعني ليوم النه�صة املبارك 23 يوليو املجيد و ال توجد كلمات 
تكفي للتعبري عن ال�صكر واالمتنان لعمان وباين نه�صة عمان و �صكرا لكل يد تبني هذا الوطن  وكل عام واجلميع بخري.
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�لقطاع �ملايل
يعترب القطاع املايل املتمثل ب�صوق راأ�س املال  املحرك العام للقت�صاد الوطني وموؤ�صر ملدى فاعلية القطاعات االقت�صادية االخرى ونظرا ملدى اهميته اأولت 
احلكومة اهتماما مبكرا ب�صوق راأ�س املال  فقد مت اإن�صائه مبوجب مر�صوم �صلطاين رقم 88/53 ال�صادر بتاريخ 1988/6/21 كما مت اعادة هيكلة النظام يف عام 

1998 لي�صمل �صوق راأ�س املال ثلث موؤ�ص�صات �صوق م�صقط للأوراق املالية والهيئة العامة ل�صوق املال و �صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع  

�سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية 
ا�صتكماال للبنية التحتية للقطاع املايل يف ال�صلطنة، مت اإن�صاء �صوق م�صقط للأوراق 
املالية ك�صخ�صية اعتبارية يتم فيها قيد وتداول االأوراق املالية ، كما يهتم مبراقبة 

�صركات الو�صاطة وال�صركات املدرجة يف ال�صوق.
حتديث  مت  ال�صوق  تطلعات  مع  ومتا�صياً  اقت�صادي  كمحرك  ال�صوق  لدور  واكتماال 
نظام التداول لي�صبح نظام ذو كفاءة ويعمل وفق معايري دولية كما يقوم النظام اي�صا 
ببث بيانات التداول ب�صكل فوري جلميع امل�صتخدمني. و�صعت احلكومة ال�صتقطاب 
وجذب اال�صتثمارات اخلارجية ف�صدرت اإ�صلحات وا�صعة لتح�صني الدور الت�صريعي 
والو�صاطة  واملقا�صة  الت�صوية  اآليات  و  املالية  باالأوراق  التعامل  واأ�ص�س  والتنظيمي 

املالية
احتاد  يف  ع�صو  املالية  للأوراق  م�صقط  �صوق  اأ�صبح  اال�صلحات  لهذه  وكنتيجة 
البور�صات االأوربية واال�صيوية واحتاد البور�صات العربية واحتاد البور�صات العاملية 

كما وقع ال�صوق مذكرة تفاهم مع بور�صة لندن وبور�صة كواالملبور
و�صهد عام 2013 ن�صاطا ملحوظا يف اداء ال�صوق وعدد ال�صركات املدرجة حديثا. ويف منت�صف عام 2013اأطلق ال�صوق موؤ�صر ال�صريعة الذي �صم 31 �صركة 

م�صاهمه عامة تتوافق اأعمالها مع املعايري ال�صرعية التي اأ�صدرتها هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صلمية.

�لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال
�صعيا على اأن يكون �صوق املال يف ال�صلطنة حمركا م�صتداما للتنمية االقت�صادية ال�صاملة وخلق الرثوات مت تاأ�صي�س الهيئة العامة ل�صوق املال  مبوجب 

املر�صوم ال�صلطاين رقم 80/98 ال�صادر بتاريخ 9 نوفمرب 
فيما  التجارية  ال�صركات  قانون  تعديل  يف  امل�صاهمة  على  عملت  .فقد  والرقابي  والت�صريعي  التنظيمي  بدورها  القيام  الهيئة   تابعت  املن�صرم  العام  ففي 
يتعلق بتطبيق نظام االقت�صاد اال�صلمي وعدلت اي�صا �صروط انتخاب جمل�س ادارة ال�صركات امل�صاهمة العامة  كما اهتمت الهيئة اي�صا بدورها التوعوي 
ف�صعت لن�صر ثقافة االدخار واال�صتثمار وتعريف امل�صتثمرين بحقوقهم وواجباتهم من خلل عقد املوؤمترات واملحا�صرات بالتعاون مع خمتلف املوؤ�ص�صات 

االأكادميية واملدار�س . كما تعد القافلة التوعوية ل�صوق املال والتاأمني من اأهم امل�صاريع التوعوية للهيئة
ومت اي�صا تد�صني تطبيق اإلكرتوين للهواتف الذكية مينح امل�صتهلك املعلومات الكافية عن الهيئة و�صركات التاأمني وا�صعارهم و�صركات الو�صاطة كما تتيح 

لهم تقدمي املقرتحات وال�صكاوي. 

�سركة م�سقط للمقا�سة و�ليد�ع
هي �صركة م�صاهمة مقفلة تخت�س باإجراء املقا�صة والت�صوية ل�صفقات التداول بهدف حتديد �صايف حقوق والتزامات االأع�صاء وامتام اإجراءات نقل امللكية 

للأوراق املالية وترتبط �صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع بنظام اإلكرتوين مع �صوق م�صقط للأوراق املالية لتي�صري عملية نقل البيانات 
وانطلقا من مبداأ العدالة يف عملية االكتتاب يف اال�صدارات اجلديدة ومنعا للزدواجية االكتتاب للم�صاهم الواحد ا�صتحدثت نظاما اإلكرتوين لربط 
قواعد بيانات االإيداع ببنوك االكتتاب لل�صركة املطروحة. كما تعمل ال�صركة على ت�صهيل خدمة امل�صتثمرين عن طريق ا�صتحداث نظام WAP حيث يتيح 
اإجابة جميع  للم�صتثمر االطلع على كافة املعلومات املتعلقة باال�صتثمارات دون احلاجة للت�صال املبا�صر بال�صركة كما ميكن للم�صتثمر احل�صول على 

SMS ا�صتف�صاراته عن طريق خدمة الر�صائل الق�صرية
وتهدف ال�صركة خلل االعوام القادمة على الربط االإلكرتوين مع البنوك لتوفري الوقت واجلهد كما تهدف للتن�صيق مع اجلهات املخت�صة حول اإمكانية 

الربط بني اجلهتني للحفاظ على حقوق امل�صاهمني يف القطاع امل�صريف
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�لقطاع �مل�سريف 
�لُعماين... مزيد من �لتطور و�لنمو

ُيعترب القطاع امل�صريف يف �صلطنة ُعمان من اأهم قطاعات االقت�صاد فيها واأبرزها تطوراً، واأكرثها كفاءة 
للحركة  هاماً  وداعماً  االقت�صادي  واال�صتقرار  املايل  التوازن  على  احلفاظ  يف  اأ�صا�صياً  ما جعله العباً 
التنموية يف ال�صلطنة ويف مقدمتها دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وامل�صاعدة على توفري فر�س 
العمل واحلد من البطالة. وهذا ما ت�صلط عليه ال�صوء الدرا�صة التالية التي و�صعتها اإدارة الدرا�صات 

والبحوث يف االأمانة العامة الإحتاد امل�صارف العربية.

�لقطاع �مل�سريف يف �سلطنة عمان يو��سل �ل�سعود يف 2014
باالأ�صعاِر  االإجمايل  املحلي  الناجت  وكاَن  عام،  ب�صكل  االقت�صادِي  للن�صاِط  عام 2013 مواكباً  ال�صعودي يف  ُعمان اجتاهه  �صلطنِة  امل�صريُف يف  القطاُع  وا�صَل 

اجلاريِة قد �صّجل منواً متوا�صعاً بلَغ حوايل 6ر2 باملائة خلل ال�صهوِر الت�صعِة
االأوىل من عام 2013م ليبلغ حوايل 7ر22مليار ريال ُعماين مقارنة بـ1ر22 مليار ريال ُعماين يف الفرتة نف�صها من عام 2012م.

وفيما يتعلق بالت�صخِم واالأ�صعاِر يف ال�صلطنة خلل عام 2013 فقد بقي الو�صع واإىل حٍد بعيٍد حتت ال�صيطرة، حيُث بلَغ ُمعدل الزيادة يف املتو�صط العام ملوؤ�صر 
اأ�صعاِر امل�صتهلِك يف ال�صلطنِة خلل الفرتة )يناير - نوفمرب( من عام 2013م حوايل 3ر1باملائة مقارنة بـ9ر2 باملائة خلل الفرتة نف�صها من عام 2012م.

وت�صري اأحدث البيانات بخ�صو�س و�صع املالية العامة وميزان املدفوعات لل�صلطنِة يف عام 2013، اىل حتقيق فائ�س باملوازنة العامة للدولة بنحو 2ر610 
مليون ريال ُعماين مع نهاية نوفمرب 2013 كما �صجل امليزان التجاري فائ�صاً بحوايل   5ر6 مليار ريال ُعماين مع نهاية اأغ�صط�س 2013.

وت�صرُي بيانات امليزانية االإجمالية للبنوك التجارية ال�صادرة عن البنك املركزي العماين اىل حتقيِق منٍو يف كافة بنودها الرئي�صية حتى االآن، حيث زاَد 
ول البنوك التجارية بن�صبة 8ر7 باملائة ليبلَغ حوايل 3ر22مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ 7ر20 مليار ريال ُعماين يف نهاية  جمموُع اأ�صُ

نوفمرب 2012م.
َل االئتمان ما ن�صبته 4ر68 باملائة وزاَد بن�صبة 3ر6 باملائة خلل العام ليبلغ 2ر15 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م. ويف  ومن جمموِع االأ�صول، �صكَّ
حني �صجَل االئتمان املمنوح للحكومِة انخفا�صاً بن�صبة 3ر39 باملائة، فقد �صهَد االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات القطاع العام زيادة بن�صبة 7 باملائة 

و1ر3 باملائة على التوايل.

ولقد توزع االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س مع نهاية نوفمرب 2013م، على قطاع ال�صركات غري املالية والتي ا�صتحوذت على ما ن�صبته 1ر47 باملائة ثم جاء 
وبن�صبة مقاربة جداً قطاع االأفراد معظمه حتت بند القرو�س ال�صخ�صية 5ر45 باملائة ثم قطاع ال�صركات املالية 5باملائة وباقي القطاعات 4ر2باملائة.

اأما ا�صتثمارات البنوك التجارية يف االأوراق املالية فقد زادت بن�صبة 11باملائة لتبلغ 4ر2 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ2ر2 مليار ريال 
ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م. ومن هذه اال�صتثمارات، �صهادات االإيداع

املُ�صدرة من قبل البنك املركزي الُعماين والتي بلغ ر�صيد حيازة البنوك التجارية منها حوايل   1ر1   مليار ريال ُعماين، فيما بلغ اال�صتثمار يف �صندات 
التنمية احلكومية حوايل 6ر558 مليون ريال ُعماين وذلك يف نهاية نوفمرب 2013م.

ويف جانب اخل�صوم من امليزانية االجمالية، فقد �صهَد جمموُع الودائع لدى البنوك التجارية زيادًة كبريًة بلغت ن�صبتها 5ر7 باملائة لي�صل اإىل 2ر15 مليار 
ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ1ر14 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م. وكانت ودائع احلكومة لدى البنوك التجارية قد زادت 
بن�صبة 1ر15 باملائة لتبلغ 5ر4 مليار ريال ُعماين بينما انخف�صت ودائُع موؤ�ص�صات القطاع العام بن�صبة 4ر11 باملائة لت�صل اإىل 9ر867 مليون ريال ُعماين 

خلل الفرتة نف�صها.

لت ما ن�صبته 8ر62باملائة من جمموع الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بن�صبة 6ر5 باملائة لتبلغ 5ر9 مليار ريال  اأما ودائع القطاع اخلا�س والتي �صكَّ
ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ9 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م.

لت ودائع االأفراد ما ن�صبته 3ر49 باملائة من جمموع قاعدة الودائع للقطاع اخلا�س، تلتها ودائع ال�صركات غري  ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، �صكَّ
املالية 4ر26باملائة، وودائع ال�صركات املالية 7ر22 باملائة ت�صمل ودائع �صناديق التقاعد والتي ا�صتحوذت على ما ن�صبته 19باملائة من جمموع ودائع القطاع 

اخلا�س وودائع باقي القطاعات 6ر1 باملائة.
اأرباح البنوك التجارية )داخل ال�صلطنة( يف الفرتة )يناير- نوفمرب( من عام 2013م ليبلغ حوايل 6ر290  وعلى �صعيِد الربحيِة، فقد زاَد جمموُع �صايف 

مليون ريال ُعماين مقارنة بـ1ر272 مليون ريال ُعماين خلل الفرتة نف�صها من عام 2012م.
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�لقطاع �مل�سريف 
�لُعماين... مزيد من �لتطور و�لنمو

ُيعترب القطاع امل�صريف يف �صلطنة ُعمان من اأهم قطاعات االقت�صاد فيها واأبرزها تطوراً، واأكرثها كفاءة 
للحركة  هاماً  وداعماً  االقت�صادي  واال�صتقرار  املايل  التوازن  على  احلفاظ  يف  اأ�صا�صياً  ما جعله العباً 
التنموية يف ال�صلطنة ويف مقدمتها دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وامل�صاعدة على توفري فر�س 
العمل واحلد من البطالة. وهذا ما ت�صلط عليه ال�صوء الدرا�صة التالية التي و�صعتها اإدارة الدرا�صات 

والبحوث يف االأمانة العامة الإحتاد امل�صارف العربية.

�لقطاع �مل�سريف يف �سلطنة عمان يو��سل �ل�سعود يف 2014
باالأ�صعاِر  االإجمايل  املحلي  الناجت  وكاَن  عام،  ب�صكل  االقت�صادِي  للن�صاِط  عام 2013 مواكباً  ال�صعودي يف  ُعمان اجتاهه  �صلطنِة  امل�صريُف يف  القطاُع  وا�صَل 

اجلاريِة قد �صّجل منواً متوا�صعاً بلَغ حوايل 6ر2 باملائة خلل ال�صهوِر الت�صعِة
االأوىل من عام 2013م ليبلغ حوايل 7ر22مليار ريال ُعماين مقارنة بـ1ر22 مليار ريال ُعماين يف الفرتة نف�صها من عام 2012م.

وفيما يتعلق بالت�صخِم واالأ�صعاِر يف ال�صلطنة خلل عام 2013 فقد بقي الو�صع واإىل حٍد بعيٍد حتت ال�صيطرة، حيُث بلَغ ُمعدل الزيادة يف املتو�صط العام ملوؤ�صر 
اأ�صعاِر امل�صتهلِك يف ال�صلطنِة خلل الفرتة )يناير - نوفمرب( من عام 2013م حوايل 3ر1باملائة مقارنة بـ9ر2 باملائة خلل الفرتة نف�صها من عام 2012م.

وت�صري اأحدث البيانات بخ�صو�س و�صع املالية العامة وميزان املدفوعات لل�صلطنِة يف عام 2013، اىل حتقيق فائ�س باملوازنة العامة للدولة بنحو 2ر610 
مليون ريال ُعماين مع نهاية نوفمرب 2013 كما �صجل امليزان التجاري فائ�صاً بحوايل   5ر6 مليار ريال ُعماين مع نهاية اأغ�صط�س 2013.

وت�صرُي بيانات امليزانية االإجمالية للبنوك التجارية ال�صادرة عن البنك املركزي العماين اىل حتقيِق منٍو يف كافة بنودها الرئي�صية حتى االآن، حيث زاَد 
ول البنوك التجارية بن�صبة 8ر7 باملائة ليبلَغ حوايل 3ر22مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ 7ر20 مليار ريال ُعماين يف نهاية  جمموُع اأ�صُ

نوفمرب 2012م.
َل االئتمان ما ن�صبته 4ر68 باملائة وزاَد بن�صبة 3ر6 باملائة خلل العام ليبلغ 2ر15 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م. ويف  ومن جمموِع االأ�صول، �صكَّ
حني �صجَل االئتمان املمنوح للحكومِة انخفا�صاً بن�صبة 3ر39 باملائة، فقد �صهَد االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات القطاع العام زيادة بن�صبة 7 باملائة 

و1ر3 باملائة على التوايل.

ولقد توزع االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س مع نهاية نوفمرب 2013م، على قطاع ال�صركات غري املالية والتي ا�صتحوذت على ما ن�صبته 1ر47 باملائة ثم جاء 
وبن�صبة مقاربة جداً قطاع االأفراد معظمه حتت بند القرو�س ال�صخ�صية 5ر45 باملائة ثم قطاع ال�صركات املالية 5باملائة وباقي القطاعات 4ر2باملائة.

اأما ا�صتثمارات البنوك التجارية يف االأوراق املالية فقد زادت بن�صبة 11باملائة لتبلغ 4ر2 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ2ر2 مليار ريال 
ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م. ومن هذه اال�صتثمارات، �صهادات االإيداع

املُ�صدرة من قبل البنك املركزي الُعماين والتي بلغ ر�صيد حيازة البنوك التجارية منها حوايل   1ر1   مليار ريال ُعماين، فيما بلغ اال�صتثمار يف �صندات 
التنمية احلكومية حوايل 6ر558 مليون ريال ُعماين وذلك يف نهاية نوفمرب 2013م.

ويف جانب اخل�صوم من امليزانية االجمالية، فقد �صهَد جمموُع الودائع لدى البنوك التجارية زيادًة كبريًة بلغت ن�صبتها 5ر7 باملائة لي�صل اإىل 2ر15 مليار 
ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ1ر14 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م. وكانت ودائع احلكومة لدى البنوك التجارية قد زادت 
بن�صبة 1ر15 باملائة لتبلغ 5ر4 مليار ريال ُعماين بينما انخف�صت ودائُع موؤ�ص�صات القطاع العام بن�صبة 4ر11 باملائة لت�صل اإىل 9ر867 مليون ريال ُعماين 

خلل الفرتة نف�صها.

لت ما ن�صبته 8ر62باملائة من جمموع الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بن�صبة 6ر5 باملائة لتبلغ 5ر9 مليار ريال  اأما ودائع القطاع اخلا�س والتي �صكَّ
ُعماين يف نهاية نوفمرب 2013م مقارنة بـ9 مليار ريال ُعماين يف نهاية نوفمرب 2012م.

لت ودائع االأفراد ما ن�صبته 3ر49 باملائة من جمموع قاعدة الودائع للقطاع اخلا�س، تلتها ودائع ال�صركات غري  ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، �صكَّ
املالية 4ر26باملائة، وودائع ال�صركات املالية 7ر22 باملائة ت�صمل ودائع �صناديق التقاعد والتي ا�صتحوذت على ما ن�صبته 19باملائة من جمموع ودائع القطاع 

اخلا�س وودائع باقي القطاعات 6ر1 باملائة.
اأرباح البنوك التجارية )داخل ال�صلطنة( يف الفرتة )يناير- نوفمرب( من عام 2013م ليبلغ حوايل 6ر290  وعلى �صعيِد الربحيِة، فقد زاَد جمموُع �صايف 

مليون ريال ُعماين مقارنة بـ1ر272 مليون ريال ُعماين خلل الفرتة نف�صها من عام 2012م.
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 بنية �لقطاع �مل�سريف �لعماين
يف  العاملة  واملتخ�ص�صة  التجارية  امل�صارف  وجمموعة  املركزي  البنك  من  العماين  امل�صريف  القطاع  يتكون 

وال�صفافية يف  الثقة  االقت�صادي وتعزيز  املايل واال�صتقرار  التوازن  اأ�صا�صي يف احلفاظ على  بدور  القطاع  ال�صلطنة. ويقوم هذا 
العمليات امل�صرفية يف االقت�صاد العماين.

لقد حظي القطاع امل�صريف العماين باإهتمام مبكر ويحظى حالياً باإهتمام متوا�صل من قبل الدولة. وبنتيجة ذلك، حقق القطاع 
نقلة نوعية قانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه اأحد اأكرث قطاعات االقت�صاد العماين تطوراً وكفاءة وقدرة على التعامل مع 

التطورات املحلية واالإقليمية والدولية. 
و�صعت النظم والقوانني واالإجراءات التي مت االأخذ بها اإىل تعزيز الثقة بالنظام املايل وامل�صريف العماين ومتكني العملء من 
التي ت�صعى  القطاعات  اإىل  احل�صول على خدمات ممتازة، و�صمن �صوابط وقيود قانونية منا�صبة ت�صمن توجيه اال�صتثمارات 

الدولة اإىل تنويعها وزيادة دورها يف االقت�صاد الوطني. 
ويتميز القطاع امل�صريف العماين باال�صتقرار والكفاءة العالية والقدرة على اال�صتجابة للمتغريات التي تفر�صها خمتلف التطورات 

االقت�صادية االإقليمية والدولية والتوجه املتزايد نحو حترير اخلدمات املالية يف اإطار منظمة التجارة العاملية. 
املا�صية مبا يتما�صى مع املعايري الدولية واأف�صل  اإجراءات رقابية واحرتازية خلل الفرتة  اإتخذ البنك املركزي العماين  وقد 
املمار�صات، كما جرى اإ�صدار التعليمات النهائية لبازل 3 يف �صهر نوفمرب/ت�صرين الثاين 2013. ومن اأجل اإ�صافة املزيد من الدعم 
والر�صانة لعملية االإ�صراف امل�صريف، قام البنك املركزي باإجراء اإختبارات �صغط للم�صارف. واأثبتت تقارير اإختبارات ال�صغط تلك 
اأن النظام امل�صريف ب�صكل عام قادر على ال�صمود يف وجه خمتلف ال�صدمات. ومن اأجل تقوية اإجراءات تقييم املخاطر يف امل�صارف، 
العمل بها من قبل جميع  املال والتي جرى  راأ�س  الداخلي لكفاية  التقييم  باإ�صدار تعليمات بتطبيق عملية  املركزي  البنك  قام 

امل�صارف اإبتداء من نهاية 2012.
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ترتيب �مل�سارف �لعاملة يف �سلطنة عمان
ي�صم القطاع امل�صريف العماين اليوم �صبعة م�صارف جتارية حملية وم�صرفني حكوميني متخ�ص�صني وم�صرفني 
اإ�صلميني. كما يعمل يف �صلطنة ُعمان ت�صعة فروع مل�صارف اجنبية. ويف ما يلي جدول بامل�صارف العاملة يف �صلطنة ُعمان:

هدفت امل�صارف العمانية املتخ�ص�صة اإىل دعم جهود التنمية الوطنية يف جماالت ذات اأهمية اقت�صادية واجتماعية كاالإ�صكان وال�صناعة والزراعة والرثوة 
ال�صمكية. ومع حتقيق تطور اقت�صادي كبري يف خمتلف املجاالت االقت�صادية، مت اإعادة النظر يف دور هذه امل�صارف ليتواكب مع التعاون العميق بني احلكومة 
والقطاع اخلا�س يف تنفيذ خطط التنمية وبراجمها. ولذلك فقد عمدت ال�صلطات اإىل دمج امل�صارف احلكومية املتخ�ص�صة لي�صبح عددها اثنني فقط، هما 

بنك التنمية العماين وبنك االإ�صكان العماين.
يتميز القطاع امل�صريف يف عمان بن�صبة تركز عالية حيث يدير اأكرب م�صرف، وهو بنك م�صقط، حوايل 42 يف املئة من جمموع موجودات القطاع، كما تدير 

اأكرب ثلثة م�صارف حوايل 68 يف املئة من اجمايل موجودات القطاع. ويبني اجلدول رقم 2 بيانات امل�صارف املحلية وترتيبها بح�صب حجم املوجودات.

�لبنك �ملركزي �لعماين:
اأن�صئ البنك املركزي العماين يف االأول من دي�صمرب عام 1974 مبقت�صى القانون امل�صريف رقم 74/7 )املعدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2000/114( كنتيجة 
طبيعية لتطور النظام النقدي واملايل يف ال�صلطنة فحتى عام 1970م، عندما توىل �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه 
- مقاليد االأمور مل تكن هنالك �صلطة وطنية م�صوؤولة عن االإ�صراف والرقابة على اجلهاز امل�صريف النا�صئ، حيث كان عدد البنوك ال يتجاوز ثلثة بنوك، 
وكان الن�صاط امل�صريف حمدوداً. ولقـد �صبق اإن�صـاء البنـك املركزي العمانـي هيئتني ر�صميتني همـا "�صلطة نقد م�صقط" التي اأُن�صئت يف عام 1970م، و"جمل�س 
النقد الُعماين" الذي اأن�صئ يف عام 1972م، وبالرغم من اأنهما مل يتمتعا ب�صلحيات م�صرفية كاملة اإال اإنهما مهدا الطريق لظهور البنك املركزي العماين.

االن�صطة التي يقوم بها البنك :
يف  املوؤقت  العجز  لتغطية  االأجل  ق�صرية  قرو�صاً  مبنحها  يقوم  كما  بودائعها،  يحتفظ  حيث  الر�صمي،  احلكومة  بنك  العماين  املركزي  البنك  يعترب 

اأر�صدة  االأوقات بجزء من  نيابة عن احلكومة.ويحتفظ يف جميع  القرو�س  باإدارة  ن�صبة حمددة. كما يقوم  املتكررة يف حدود  االإيرادات 
الدولة بالعملة االأجنبية كغطاء للنقد املتداول بن�صب حمددة.

ويقبل  ائتمانية،  ت�صهيلت  كما مينحها  بالبلد،  العاملة  البنوك  الودائع من  العماين  املركزي  البنك  ويقبل 
كذلك الودائع من البنوك املركزية االأجنبية واملوؤ�ص�صات النقدية واملالية الدولية. هنالك نوعان 

من الودائع التي يقبلها البنك املركزي العماين من البنوك التجارية: النوع االأول، 
الودائع االإلزامية املقررة مبوجب اأحكام القانون امل�صريف اأو التي يقررها 

جمل�س املحافظني، والنوع الثاين الودائع االختيارية التي 
على  للح�صول  برغبتها  البنوك  تودعها 

النوع  بهذا  املرتبطة  الفوائد 
من الودائع.
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 بنية �لقطاع �مل�سريف �لعماين
يف  العاملة  واملتخ�ص�صة  التجارية  امل�صارف  وجمموعة  املركزي  البنك  من  العماين  امل�صريف  القطاع  يتكون 

وال�صفافية يف  الثقة  االقت�صادي وتعزيز  املايل واال�صتقرار  التوازن  اأ�صا�صي يف احلفاظ على  بدور  القطاع  ال�صلطنة. ويقوم هذا 
العمليات امل�صرفية يف االقت�صاد العماين.

لقد حظي القطاع امل�صريف العماين باإهتمام مبكر ويحظى حالياً باإهتمام متوا�صل من قبل الدولة. وبنتيجة ذلك، حقق القطاع 
نقلة نوعية قانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه اأحد اأكرث قطاعات االقت�صاد العماين تطوراً وكفاءة وقدرة على التعامل مع 

التطورات املحلية واالإقليمية والدولية. 
و�صعت النظم والقوانني واالإجراءات التي مت االأخذ بها اإىل تعزيز الثقة بالنظام املايل وامل�صريف العماين ومتكني العملء من 
التي ت�صعى  القطاعات  اإىل  احل�صول على خدمات ممتازة، و�صمن �صوابط وقيود قانونية منا�صبة ت�صمن توجيه اال�صتثمارات 

الدولة اإىل تنويعها وزيادة دورها يف االقت�صاد الوطني. 
ويتميز القطاع امل�صريف العماين باال�صتقرار والكفاءة العالية والقدرة على اال�صتجابة للمتغريات التي تفر�صها خمتلف التطورات 

االقت�صادية االإقليمية والدولية والتوجه املتزايد نحو حترير اخلدمات املالية يف اإطار منظمة التجارة العاملية. 
املا�صية مبا يتما�صى مع املعايري الدولية واأف�صل  اإجراءات رقابية واحرتازية خلل الفرتة  اإتخذ البنك املركزي العماين  وقد 
املمار�صات، كما جرى اإ�صدار التعليمات النهائية لبازل 3 يف �صهر نوفمرب/ت�صرين الثاين 2013. ومن اأجل اإ�صافة املزيد من الدعم 
والر�صانة لعملية االإ�صراف امل�صريف، قام البنك املركزي باإجراء اإختبارات �صغط للم�صارف. واأثبتت تقارير اإختبارات ال�صغط تلك 
اأن النظام امل�صريف ب�صكل عام قادر على ال�صمود يف وجه خمتلف ال�صدمات. ومن اأجل تقوية اإجراءات تقييم املخاطر يف امل�صارف، 
العمل بها من قبل جميع  املال والتي جرى  راأ�س  الداخلي لكفاية  التقييم  باإ�صدار تعليمات بتطبيق عملية  املركزي  البنك  قام 

امل�صارف اإبتداء من نهاية 2012.
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ترتيب �مل�سارف �لعاملة يف �سلطنة عمان
ي�صم القطاع امل�صريف العماين اليوم �صبعة م�صارف جتارية حملية وم�صرفني حكوميني متخ�ص�صني وم�صرفني 
اإ�صلميني. كما يعمل يف �صلطنة ُعمان ت�صعة فروع مل�صارف اجنبية. ويف ما يلي جدول بامل�صارف العاملة يف �صلطنة ُعمان:

هدفت امل�صارف العمانية املتخ�ص�صة اإىل دعم جهود التنمية الوطنية يف جماالت ذات اأهمية اقت�صادية واجتماعية كاالإ�صكان وال�صناعة والزراعة والرثوة 
ال�صمكية. ومع حتقيق تطور اقت�صادي كبري يف خمتلف املجاالت االقت�صادية، مت اإعادة النظر يف دور هذه امل�صارف ليتواكب مع التعاون العميق بني احلكومة 
والقطاع اخلا�س يف تنفيذ خطط التنمية وبراجمها. ولذلك فقد عمدت ال�صلطات اإىل دمج امل�صارف احلكومية املتخ�ص�صة لي�صبح عددها اثنني فقط، هما 

بنك التنمية العماين وبنك االإ�صكان العماين.
يتميز القطاع امل�صريف يف عمان بن�صبة تركز عالية حيث يدير اأكرب م�صرف، وهو بنك م�صقط، حوايل 42 يف املئة من جمموع موجودات القطاع، كما تدير 

اأكرب ثلثة م�صارف حوايل 68 يف املئة من اجمايل موجودات القطاع. ويبني اجلدول رقم 2 بيانات امل�صارف املحلية وترتيبها بح�صب حجم املوجودات.

�لبنك �ملركزي �لعماين:
اأن�صئ البنك املركزي العماين يف االأول من دي�صمرب عام 1974 مبقت�صى القانون امل�صريف رقم 74/7 )املعدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2000/114( كنتيجة 
طبيعية لتطور النظام النقدي واملايل يف ال�صلطنة فحتى عام 1970م، عندما توىل �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه 
- مقاليد االأمور مل تكن هنالك �صلطة وطنية م�صوؤولة عن االإ�صراف والرقابة على اجلهاز امل�صريف النا�صئ، حيث كان عدد البنوك ال يتجاوز ثلثة بنوك، 
وكان الن�صاط امل�صريف حمدوداً. ولقـد �صبق اإن�صـاء البنـك املركزي العمانـي هيئتني ر�صميتني همـا "�صلطة نقد م�صقط" التي اأُن�صئت يف عام 1970م، و"جمل�س 
النقد الُعماين" الذي اأن�صئ يف عام 1972م، وبالرغم من اأنهما مل يتمتعا ب�صلحيات م�صرفية كاملة اإال اإنهما مهدا الطريق لظهور البنك املركزي العماين.

االن�صطة التي يقوم بها البنك :
يف  املوؤقت  العجز  لتغطية  االأجل  ق�صرية  قرو�صاً  مبنحها  يقوم  كما  بودائعها،  يحتفظ  حيث  الر�صمي،  احلكومة  بنك  العماين  املركزي  البنك  يعترب 

اأر�صدة  االأوقات بجزء من  نيابة عن احلكومة.ويحتفظ يف جميع  القرو�س  باإدارة  ن�صبة حمددة. كما يقوم  املتكررة يف حدود  االإيرادات 
الدولة بالعملة االأجنبية كغطاء للنقد املتداول بن�صب حمددة.

ويقبل  ائتمانية،  ت�صهيلت  كما مينحها  بالبلد،  العاملة  البنوك  الودائع من  العماين  املركزي  البنك  ويقبل 
كذلك الودائع من البنوك املركزية االأجنبية واملوؤ�ص�صات النقدية واملالية الدولية. هنالك نوعان 

من الودائع التي يقبلها البنك املركزي العماين من البنوك التجارية: النوع االأول، 
الودائع االإلزامية املقررة مبوجب اأحكام القانون امل�صريف اأو التي يقررها 

جمل�س املحافظني، والنوع الثاين الودائع االختيارية التي 
على  للح�صول  برغبتها  البنوك  تودعها 

النوع  بهذا  املرتبطة  الفوائد 
من الودائع.
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هذا اإىل جانب االأن�صطة التقليدية التي ميار�صها :
اإعادة  و�صعر  اخل�صم  �صعر  ويحدد  املالية  االأدوات  وبيع  �صراء  خلل  من  اال�صتثمار  اأن�صطة  ميار�س 

اخل�صم للأوراق التجارية وغريها، ويوفر خدمات املقا�صة جلميع البنوك االأع�صاء بغرفة املقا�صة. كما يقوم باإ�صدار العملة 
الوطنية ويراقب تداولها واملحافظة على قيمتها املحلية والدولية ويقوم باإدارة االأ�صول االأجنبية لل�صلطنة. باالإ�صافة اإىل هذه ميار�س البنك املركزي 

العماين وظيفة م�صت�صار احلكومة يف االأمور االقت�صادية، ب�صفة عامة، واالأمور النقدية واملالية، ب�صفة خا�صة.
لقد اأدى التو�صع املطرد يف القطاع امل�صريف اإىل تزايد اعداد فروع البنوك التجارية واملتخ�ص�صـة العاملة ب�صلطنة ُعمان ولتوفري اخلدمـات لهذه الفروع 
قـام البنك املركزي العماين ومقره حمافظة م�صقط بافتتاح فرعني له، اأحدهما يف �صللة )املنطقة اجلنوبية( يف عام 1978م واالآخر يف �صحار )املنطقة 
ال�صمالية( يف عام 1988م. لتغطى خدمات البنك املركزي امل�صرفية الهامـة والتي ت�صمل املقا�صـة والتحويلت ما بني البنوك واإ�صدار وا�صرتداد العمـلت 

وبيع العملت التذكارية واإ�صتبدال العملت الورقية بعملت ورقية جديدة، وغريها.
جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين :

تقع م�صوؤولية االإ�صراف العام واإدارة البنك املركزي العماين على جمل�س املحافظني، الذي يتكون من �صبعة اأع�صاء يعينهم جللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- ويتمتع ب�صلطات و�صلحيات كاملة للقيام بجميع االأعمال اللزمة الإدارة البنك املركزي وعملياته والرقابة على االأعمال 

امل�صرفية بال�صلطنة.

...
حفظك ربي لعمان 
وحفظ عمان بك

23 يوليو تاريخ ميالد حلم جمد �سعب 
ووطن  ففي هذ� �ليوم حتتفل �ل�سلطنة 

مبنا�سبة غالية حمفورة بذ�كرة كل 
من ��ستن�سق هو�ء �ل�سلطنة .فنعم  يا 

مولي. �ليوم جميعنا نرفع ر�أ�سنا عاليًا 
فخرً� و�عتز�ز� بك �أول وبعمان  ....
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ت�صعى خطط التنمية املتتابعة منذ عام 1970 اإىل تر�صيخ التحوالت التي ي�صهدها االقت�صاد العماين وحتديد ملمح التنمية الوطنية يف خمتلف القطاعات 
يف اإطار التنمية امل�صتدامة وتطبيق الروؤية امل�صتقبلية للقت�صاد العماين لعام 2020، وهو ياأتي اأي�صا يف ظل االنفتاح اال�صتثماري وال�صياحي املتوازن الذي 
ت�صعى ال�صلطنة من خلله اإىل الدخول اإىل القرن احلادي والع�صرين. وقد حققت الكثري من االإجنازات �صواء يف ما يتعلق بتطوير القوانني اأو حتديد 

االإ�صرتاتيجيات امل�صتقبلية. 
وقد متكنت �صلطنة عمان من اإجناز نه�صة اقت�صادية روعي فيها عامل تنويع م�صادر الدخل وتكاملها، وجاءت تبعا لذلك متعددة اجلوانب. ففي جانب 
ال�صناعة، اأن�صاأت ال�صلطنة يف املرحلة املا�صية، العديد من ال�صناعات االأ�صا�صية خا�صة تلك القائمة على الغاز، ويتم الرتكيز يف املرحلة القادمة على تو�صعة 
املناطق ال�صناعية القائمة واإقامة مناطق �صناعية جديدة يف كل من حمافظة الظاهرة وحمافظة �صمال ال�صرقية، اإ�صافة اإىل زيادة التكامل بني اأن�صطة 
العوائد  زيادة  �صاأنه  الذي من  االأمر  بها،  التحويلية  ال�صناعات  اإقامة  لت�صجيع  املحيطة خا�صة يف �صحار و�صللة والدقم  ال�صناعية  املناطق  املوانئ مع 

االقت�صادية واإيجاد فر�س عمل جديدة. 

وعملت ال�صلطنة من خلل العديد من امل�صروعات ال�صناعية على رفع م�صاهمة قطاع ال�صناعات التحويلية يف الناجت املحلي للبلد اإىل )15( باملئة بحلول 
عام 2020. كما انتهجت �صيا�صة توزيع املناطق ال�صناعية واملناطق احلرة على خمتلف حمافظات ال�صلطنة بهدف تنميتها وتوفري فر�س التوظيف فيها، 
اإدارة وت�صغيل )7( مناطق �صناعية هي: الر�صيل و�صحار وري�صوت ونزوى و�صور والربميي و�صمائل )وهي  العامة للمناطق ال�صناعية  املوؤ�ص�صة  وتتوىل 
ا�صتقطاب  ت�صتهدف  التي  باملزيونة  واملنطقة احلرة  املعلومات،  تقنية  التي تركز على  املعرفة م�صقط  اإىل واحة  باالإ�صافة  التنفيذ(  منطقة �صناعية قيد 
تاأ�صي�س  على  القادمة  واخلطة  احلالية  اخلم�صية  اخلطة  خلل  العمل  وجاٍر  واليمن.  ال�صلطنة  بني  وال�صناعي  التجاري  التبادل  بتنمية  تعنى  م�صاريع 
منطقتني �صناعيتني يف كل من والية عربي مبحافظة الظاهرة ووالية امل�صيبي مبحافظة �صمال ال�صرقية. وخلل ال�صنوات االأخرية اهتمت ال�صلطنة 

نه�ســـة 
�إقت�سادية
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هذا اإىل جانب االأن�صطة التقليدية التي ميار�صها :
اإعادة  و�صعر  اخل�صم  �صعر  ويحدد  املالية  االأدوات  وبيع  �صراء  خلل  من  اال�صتثمار  اأن�صطة  ميار�س 

اخل�صم للأوراق التجارية وغريها، ويوفر خدمات املقا�صة جلميع البنوك االأع�صاء بغرفة املقا�صة. كما يقوم باإ�صدار العملة 
الوطنية ويراقب تداولها واملحافظة على قيمتها املحلية والدولية ويقوم باإدارة االأ�صول االأجنبية لل�صلطنة. باالإ�صافة اإىل هذه ميار�س البنك املركزي 

العماين وظيفة م�صت�صار احلكومة يف االأمور االقت�صادية، ب�صفة عامة، واالأمور النقدية واملالية، ب�صفة خا�صة.
لقد اأدى التو�صع املطرد يف القطاع امل�صريف اإىل تزايد اعداد فروع البنوك التجارية واملتخ�ص�صـة العاملة ب�صلطنة ُعمان ولتوفري اخلدمـات لهذه الفروع 
قـام البنك املركزي العماين ومقره حمافظة م�صقط بافتتاح فرعني له، اأحدهما يف �صللة )املنطقة اجلنوبية( يف عام 1978م واالآخر يف �صحار )املنطقة 
ال�صمالية( يف عام 1988م. لتغطى خدمات البنك املركزي امل�صرفية الهامـة والتي ت�صمل املقا�صـة والتحويلت ما بني البنوك واإ�صدار وا�صرتداد العمـلت 

وبيع العملت التذكارية واإ�صتبدال العملت الورقية بعملت ورقية جديدة، وغريها.
جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين :

تقع م�صوؤولية االإ�صراف العام واإدارة البنك املركزي العماين على جمل�س املحافظني، الذي يتكون من �صبعة اأع�صاء يعينهم جللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- ويتمتع ب�صلطات و�صلحيات كاملة للقيام بجميع االأعمال اللزمة الإدارة البنك املركزي وعملياته والرقابة على االأعمال 

امل�صرفية بال�صلطنة.

...
حفظك ربي لعمان 
وحفظ عمان بك

23 يوليو تاريخ ميالد حلم جمد �سعب 
ووطن  ففي هذ� �ليوم حتتفل �ل�سلطنة 

مبنا�سبة غالية حمفورة بذ�كرة كل 
من ��ستن�سق هو�ء �ل�سلطنة .فنعم  يا 

مولي. �ليوم جميعنا نرفع ر�أ�سنا عاليًا 
فخرً� و�عتز�ز� بك �أول وبعمان  ....
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ت�صعى خطط التنمية املتتابعة منذ عام 1970 اإىل تر�صيخ التحوالت التي ي�صهدها االقت�صاد العماين وحتديد ملمح التنمية الوطنية يف خمتلف القطاعات 
يف اإطار التنمية امل�صتدامة وتطبيق الروؤية امل�صتقبلية للقت�صاد العماين لعام 2020، وهو ياأتي اأي�صا يف ظل االنفتاح اال�صتثماري وال�صياحي املتوازن الذي 
ت�صعى ال�صلطنة من خلله اإىل الدخول اإىل القرن احلادي والع�صرين. وقد حققت الكثري من االإجنازات �صواء يف ما يتعلق بتطوير القوانني اأو حتديد 

االإ�صرتاتيجيات امل�صتقبلية. 
وقد متكنت �صلطنة عمان من اإجناز نه�صة اقت�صادية روعي فيها عامل تنويع م�صادر الدخل وتكاملها، وجاءت تبعا لذلك متعددة اجلوانب. ففي جانب 
ال�صناعة، اأن�صاأت ال�صلطنة يف املرحلة املا�صية، العديد من ال�صناعات االأ�صا�صية خا�صة تلك القائمة على الغاز، ويتم الرتكيز يف املرحلة القادمة على تو�صعة 
املناطق ال�صناعية القائمة واإقامة مناطق �صناعية جديدة يف كل من حمافظة الظاهرة وحمافظة �صمال ال�صرقية، اإ�صافة اإىل زيادة التكامل بني اأن�صطة 
العوائد  زيادة  �صاأنه  الذي من  االأمر  بها،  التحويلية  ال�صناعات  اإقامة  لت�صجيع  املحيطة خا�صة يف �صحار و�صللة والدقم  ال�صناعية  املناطق  املوانئ مع 

االقت�صادية واإيجاد فر�س عمل جديدة. 

وعملت ال�صلطنة من خلل العديد من امل�صروعات ال�صناعية على رفع م�صاهمة قطاع ال�صناعات التحويلية يف الناجت املحلي للبلد اإىل )15( باملئة بحلول 
عام 2020. كما انتهجت �صيا�صة توزيع املناطق ال�صناعية واملناطق احلرة على خمتلف حمافظات ال�صلطنة بهدف تنميتها وتوفري فر�س التوظيف فيها، 
اإدارة وت�صغيل )7( مناطق �صناعية هي: الر�صيل و�صحار وري�صوت ونزوى و�صور والربميي و�صمائل )وهي  العامة للمناطق ال�صناعية  املوؤ�ص�صة  وتتوىل 
ا�صتقطاب  ت�صتهدف  التي  باملزيونة  واملنطقة احلرة  املعلومات،  تقنية  التي تركز على  املعرفة م�صقط  اإىل واحة  باالإ�صافة  التنفيذ(  منطقة �صناعية قيد 
تاأ�صي�س  على  القادمة  واخلطة  احلالية  اخلم�صية  اخلطة  خلل  العمل  وجاٍر  واليمن.  ال�صلطنة  بني  وال�صناعي  التجاري  التبادل  بتنمية  تعنى  م�صاريع 
منطقتني �صناعيتني يف كل من والية عربي مبحافظة الظاهرة ووالية امل�صيبي مبحافظة �صمال ال�صرقية. وخلل ال�صنوات االأخرية اهتمت ال�صلطنة 

نه�ســـة 
�إقت�سادية
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باإن�صاء املناطق احلرة باعتبارها بوابة مفتوحة جلذب اال�صتثمارات وا�صتقطاب روؤو�س االأموال املحلية 
تطورات  مواكبة  على  وحر�صا  بها.  املقامة  للم�صاريع  وت�صهيلت  وحوافز  مزايا  من  تقدمه  ما  عرب  واالأجنبية 

الع�صر، وتوطني التكنولوجيات احلديثة، بداأت يف �صهر اأكتوبر من عام 2012، تنفيذ خطة التحول للحكومة االإلكرتونية التي من املخطط 
اأن ت�صل بنهاية عام 2015، اإىل مرحلة "التحول الكامل"، وتتاألف خطة التحول االإلكرتوين للموؤ�ص�صات احلكومية التي اعتمدها جمل�س الوزراء يف �صهر 
يونيو 2012، من اأربع مراحل، وهي: التواجد، والتفاعل، والتعامل، والتحول، وهناك مرحلتان اأخريان هما امل�صاركة، والتفاعل الدويل، وهاتان املرحلتان 

ال ميكن الو�صول اإليهما اإال بعد اإجناز املرحلة الرابعة. 

�لنقل ع�سب �لقت�ساد  

منظومة  ال�صلطنة  اأحدثت  لذلك  للقت�صاد،  حيويا  ع�صبا  النقل  ميثل 
متينة  حتتية  بنية  على  ترتكز  اأ�صنافه  بجميع  للنقل  ومتطورة  حديثة 

ومتنوعة. 
ال�صلطنة:  يف  الرئي�صية  املوانئ  �صبكة  ت�صم  البحري،  النقل  جمال  ويف 
اإن�صاوؤه يف عام 1974،  الذي مت  ال�صلطان قابو�س مبحافظة م�صقط  ميناء 
تطويرا  و�صهد  والت�صدير  اال�صترياد  الأن�صطة  الرئي�صي  امليناء  ليكون 
على  حاليا  امليناء  ويحتوي  احلديثة  النه�صة  �صنوات  مدى  على  م�صتمرا 
13 ر�صيفا )جمموع اأطوالها 2592 مرتا( وتتفــاوت اأعمـاقها بيــن 4 اأمتار 
ميناء  حتويل   ،2011 عام  من  يوليو  يف  احلكومة  قررت  مرتا.وقد  و13 
ال�صلطان قابو�س من ميناء جتاري اإىل ميناء �صياحي بالكامل ونقل كافة 
اأن�صطة اال�صترياد والت�صدير التجارية )الب�صائع العامة واحلاويات( اإىل 
ميناء �صحار مبحافظة �صمال الباطنة. وفاز امليناء بجائزة "اأف�صل ميناء 
ا�صتجابة ملتطلبات ال�صياحة البحرية لعام 2012"، التي مت منحه اإياها من 
قبل جملة "كروز اإن�صايت" ال�صياحية العاملية، وذلك خلل انعقاد موؤمتر 
ومعر�س �صـياحة ال�صـفن البحرية خلل الفرتة من 11 اإىل 14 من مار�س 

2013، مبدينة ميامي بالواليات املتحدة االأمريكية. 
ويحظى ميناء �صللة مبحافظة ظفار باأهمية كبرية نظرا اإىل قربه من 
م�صار اخلطوط امللحية العاملية، االأمر الذي ميكن معه ا�صتغلل الفر�س 
لل�صلطنة  التجارية  املكانة  لتعزيز  االإ�صرتاتيجي  املوقع  هذا  يتيحها  التي 

باعتباره اأحد املوانئ الرئي�صية لتبادل احلاويات يف املنطقة. 
ويعترب ميناء الدقم الذي يقع مبحافظة الو�صطى اأحدث املوانئ الرئي�صية 
االقت�صاد  ترفد  التي  الكربى  امل�صروعات  من  واحدا  ويعد  ال�صلطنة،  يف 
ال�صلطنة  اإىل  ال�صخمة  اال�صتثمارات  ال�صتقطاب  املجال  وتفتح  الوطني 
النقل  منظومة  دعم  اإىل  باالإ�صافة  الدخل،  م�صادر  تنويع  يف  ي�صاهم  مبا 

البحري وتن�صيط احلركة التجارية وال�صياحية بني املوانئ العمانية. 
للنقل  العمانية  ال�صركة  رفعت  ومتطلباته،  االقت�صاد  لتطور  وم�صايرة 
البحري خلل عام 2013، اأ�صطولها اإىل )43( ناقلة بعد اأن ت�صلمت يف �صهر 
جيان�صكو  �صركة  �صنا�س" من  "فايل  العملقة  احلديد  خام  ناقلة  اأبريل 
الناقلة  بذلك  لتكون  ال�صني  بجمهورية  الثقيلة  لل�صناعات  رون�صينج 
الرابعة امل�صتخدمة يف نقل خام احلديد من الربازيل مبوجب عقد طويل 
ال�صركة يف  اإىل م�صنع  "فايل عمان" لنقل خام احلديد  �صركة  االأمد مع 

منطقة ميناء �صحار ال�صناعي. 

يف  و
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حني تهتم ال�صركة العمانية للنقل البحري ببناء اأ�صطول 
فاإن  والبرتوكيماويات  واحلديد  والغاز  النفط  ناقلت  من 
اإىل  ال�صركة الوطنية للعبارات التي تاأ�ص�صت يف عام 2006، تتطلع 
خلدمة  ال�صلطنة  موانئ  خمتلف  بني  البحري  للنقل  اأ�صطول  تاأ�صي�س 
احلركة التجارية وال�صياحية، وقد بداأت ال�صركة اأوىل رحلتها بني م�صقط 
وخ�صب يف يوليو 2008، من خلل العّبارة "�صنا�س" التي تعد اأ�صرع عبارة 
اأدخلت   ،2011 عام  ويف  "هرمز"،  العبارة  اأ�صافت  ثم  العامل،  يف  نوعها  من 

العبارة "�صوقرة".
م�صتمرا  حتديثا  بال�صلطنة  الطرق  �صبكة  ت�صهد  الربي  النقل  جمال  ويف 
ويتم  والعمراين،  ال�صكاين  والنمو  وال�صياحية  التجارية  احلركة  يواكب 
اإعطاء  ال�صبكة من خلل رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع  حتديث هذه 
وتعمل  الطرق،  وتنفيذ  ت�صميم  اأثناء  كربى  اأهمية  املرورية  ال�صلمة 
اإن�صاء  طريق  عن  احل�صرية  باملراكز  الريفية  املناطق  ربط  على  ال�صلطنة 

طرق اأ�صفلتية داخلية وتو�صيع �صبكة الطرق الرتابية. 
مكمل  بال�صلطنة  اجلديدة  امل�صروعات  اأهم  اأحد  القطار  م�صروع  يعد  كما 
مما  العماين  للقت�صاد  جديدا  ورافدا  الو�صائط  متعدد  النقل  ملنظومة 
�صيدعم عملية التنمية امل�صتدامة بالبلد، ويعزز �صبكات النقل بني ال�صلطنة 
ومدنها  ومطاراتها  موانئها  �صاملة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول 
االقت�صادية وال�صناعية ومناطق االإنتاج والتوزيع، و�صيمّكن م�صروع القطار 

والدقم  �صحار  موانئ 
البوابات  لت�صبح  و�صللة 

اخلليج  لدول  والت�صدير  لل�صترياد  الرئي�صية 
لتحقق الريادة لل�صلطنة يف جمال �صناعة النقل البحري. 

ويف يناير 2013، مت تاأ�صي�س �صركة وطنية للقطارات تعمل مطّورا ومنفذا 
رئي�صيا ل�صبكة �صكة القطارات الوطنية بال�صلطنة، وهي مملوكة للحكومة 
بالكامل، مع اأن�صطة اأ�صا�صية ت�صمل االإ�صراف على جميع اأعمال التخطيط 
باالإ�صافة  القطارات،  مل�صاريع  والبناء  والت�صييد  واملناق�صات  والت�صميم 
املرتبطة  االأعمال  وجميع  والب�صائع  الركاب  نقل  جمال  يف  اال�صتثمار  اإىل 

مبنظومة ال�صكك احلديدية وحتقيق اأف�صل املمار�صات املعمول بها عامليا. 
كما ي�صهد قطاع النقل اجلوي اهتماما متزايدا مبا يواكب النمو ال�صكاين 
 ،2005 عام  يف  ال�صلطنة  وبداأت  وال�صياحية،  التجارية  واحلركة  والعمراين 
بناء مطار م�صقط الدويل اجلديد الذي من املتوقع اأن تفتتح اأجزاء منه يف 
نهاية عام 2013 وت�صمل املدرج وبرج املراقبة وجممع اإدارة احلركة اجلوية 

ومبنى الهيئة العامة للطريان املدين. 
وتبلغ الطاقة اال�صتيعابية للمطار يف مرحلته االأوىل )12( مليون م�صافر 
�صنويا و�صوف ترتفع تدريجيا لتبلغ )48( مليون م�صافر مع نهاية املرحلة 

الرابعة من التطوير.

�ل�سناعــة:
طويلة  التنمية  اإ�صرتاتيجية  ركائز  من  مهمة  ركيزة  ال�صناعة  قطاع  يعد 
ال�صناعة يف  اأن ت�صل م�صاهمة قطاع  املنتظر  املدى )2006-2020م(، ومن 

الناجت املحلي االإجمايل اإىل 15% بحلول عام 2020م.

ال�صابعة اإىل حتقيق معدل  وت�صعى �صلطنة ُعمان خلل اخلطة اخلم�صية 
 ،%14 قدره  التحويلية  ال�صناعات  لقطاع  امل�صافة  القيمة  يف  �صنوي  منو 
وال�صناعة  التجارة  وزارة  به  الذي قامت  ال�صناعي  امل�صح  نتائج  واأو�صحت 
القيمة  اإجمايل  اأن  ال�صلطنة  يف  والكبرية  املتو�صطة  ال�صناعية  للمن�صاآت 
امل�صافة يف قطاع ال�صناعة التحويلية قد ارتفع يف 2007م بن�صبة 14% لي�صل 
اإىل 1.350 مليار ريال بزيـادة قدرها 167 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع 
ت�صمل  ال  التي  االأخرى  التحويلية  ال�صناعات  قطاعات  معظم  يف  االإنتاج 

النفط املكرر والغاز الطبيعي امل�صال بن�صبة %50.

تواجه  التي  الرئي�صية  العوائق  تذليل  على  ُعمان  �صلطنة  حكومة  وتعمل 
ت�صهيلت  وزيادة  االأ�صا�صية  البنى  تطوير  خلل  من  ال�صناعي  القطاع 
املوانئ ورفع الطاقة التخزينية وتب�صيط االإجراءات وفتح االأ�صواق اجلديدة 

اأمام ال�صادرات العمانية وموا�صلة حملة الرتويج للمنتج العماين وتبني 
املتعرثة  ال�صركات  تاأهيل  اأعيد  كما  لل�صلطنة،  الت�صويقية  الهوية  م�صروع 
ومت اإن�صاء وحدة خا�صة لدرا�صة حاالت ال�صركات التي تعاين من �صعوبات 

وقد اأعيد تاأهيلها لت�صبح م�صاريع �صناعية ناجحة.

اإىل املنطقة  ، فباالإ�صافة  ويوجد يف ال�صلطنة عدد من املناطق ال�صناعية 
املناطق  اأوىل  تعد  والتي   ، م�صقط  مبحافظة  الر�صيل  يف  ال�صناعية 
ال�صناعية يف ال�صلطنة ، هناك مناطق �صناعية يف �صحار و�صور و�صللة 
ونزوى والربميي اإ�صافة اإىل املنطقة ال�صناعية مبيناء �صحار والـتي تعد 

منطقة لل�صناعات الثقيلة و�صناعات البرتوكيماويات.
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حني تهتم ال�صركة العمانية للنقل البحري ببناء اأ�صطول 
فاإن  والبرتوكيماويات  واحلديد  والغاز  النفط  ناقلت  من 
اإىل  ال�صركة الوطنية للعبارات التي تاأ�ص�صت يف عام 2006، تتطلع 
خلدمة  ال�صلطنة  موانئ  خمتلف  بني  البحري  للنقل  اأ�صطول  تاأ�صي�س 
احلركة التجارية وال�صياحية، وقد بداأت ال�صركة اأوىل رحلتها بني م�صقط 
وخ�صب يف يوليو 2008، من خلل العّبارة "�صنا�س" التي تعد اأ�صرع عبارة 
اأدخلت   ،2011 عام  ويف  "هرمز"،  العبارة  اأ�صافت  ثم  العامل،  يف  نوعها  من 

العبارة "�صوقرة".
م�صتمرا  حتديثا  بال�صلطنة  الطرق  �صبكة  ت�صهد  الربي  النقل  جمال  ويف 
ويتم  والعمراين،  ال�صكاين  والنمو  وال�صياحية  التجارية  احلركة  يواكب 
اإعطاء  ال�صبكة من خلل رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع  حتديث هذه 
وتعمل  الطرق،  وتنفيذ  ت�صميم  اأثناء  كربى  اأهمية  املرورية  ال�صلمة 
اإن�صاء  طريق  عن  احل�صرية  باملراكز  الريفية  املناطق  ربط  على  ال�صلطنة 

طرق اأ�صفلتية داخلية وتو�صيع �صبكة الطرق الرتابية. 
مكمل  بال�صلطنة  اجلديدة  امل�صروعات  اأهم  اأحد  القطار  م�صروع  يعد  كما 
مما  العماين  للقت�صاد  جديدا  ورافدا  الو�صائط  متعدد  النقل  ملنظومة 
�صيدعم عملية التنمية امل�صتدامة بالبلد، ويعزز �صبكات النقل بني ال�صلطنة 
ومدنها  ومطاراتها  موانئها  �صاملة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول 
االقت�صادية وال�صناعية ومناطق االإنتاج والتوزيع، و�صيمّكن م�صروع القطار 

والدقم  �صحار  موانئ 
البوابات  لت�صبح  و�صللة 

اخلليج  لدول  والت�صدير  لل�صترياد  الرئي�صية 
لتحقق الريادة لل�صلطنة يف جمال �صناعة النقل البحري. 

ويف يناير 2013، مت تاأ�صي�س �صركة وطنية للقطارات تعمل مطّورا ومنفذا 
رئي�صيا ل�صبكة �صكة القطارات الوطنية بال�صلطنة، وهي مملوكة للحكومة 
بالكامل، مع اأن�صطة اأ�صا�صية ت�صمل االإ�صراف على جميع اأعمال التخطيط 
باالإ�صافة  القطارات،  مل�صاريع  والبناء  والت�صييد  واملناق�صات  والت�صميم 
املرتبطة  االأعمال  وجميع  والب�صائع  الركاب  نقل  جمال  يف  اال�صتثمار  اإىل 

مبنظومة ال�صكك احلديدية وحتقيق اأف�صل املمار�صات املعمول بها عامليا. 
كما ي�صهد قطاع النقل اجلوي اهتماما متزايدا مبا يواكب النمو ال�صكاين 
 ،2005 عام  يف  ال�صلطنة  وبداأت  وال�صياحية،  التجارية  واحلركة  والعمراين 
بناء مطار م�صقط الدويل اجلديد الذي من املتوقع اأن تفتتح اأجزاء منه يف 
نهاية عام 2013 وت�صمل املدرج وبرج املراقبة وجممع اإدارة احلركة اجلوية 

ومبنى الهيئة العامة للطريان املدين. 
وتبلغ الطاقة اال�صتيعابية للمطار يف مرحلته االأوىل )12( مليون م�صافر 
�صنويا و�صوف ترتفع تدريجيا لتبلغ )48( مليون م�صافر مع نهاية املرحلة 

الرابعة من التطوير.

�ل�سناعــة:
طويلة  التنمية  اإ�صرتاتيجية  ركائز  من  مهمة  ركيزة  ال�صناعة  قطاع  يعد 
ال�صناعة يف  اأن ت�صل م�صاهمة قطاع  املنتظر  املدى )2006-2020م(، ومن 

الناجت املحلي االإجمايل اإىل 15% بحلول عام 2020م.

ال�صابعة اإىل حتقيق معدل  وت�صعى �صلطنة ُعمان خلل اخلطة اخلم�صية 
 ،%14 قدره  التحويلية  ال�صناعات  لقطاع  امل�صافة  القيمة  يف  �صنوي  منو 
وال�صناعة  التجارة  وزارة  به  الذي قامت  ال�صناعي  امل�صح  نتائج  واأو�صحت 
القيمة  اإجمايل  اأن  ال�صلطنة  يف  والكبرية  املتو�صطة  ال�صناعية  للمن�صاآت 
امل�صافة يف قطاع ال�صناعة التحويلية قد ارتفع يف 2007م بن�صبة 14% لي�صل 
اإىل 1.350 مليار ريال بزيـادة قدرها 167 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع 
ت�صمل  ال  التي  االأخرى  التحويلية  ال�صناعات  قطاعات  معظم  يف  االإنتاج 

النفط املكرر والغاز الطبيعي امل�صال بن�صبة %50.

تواجه  التي  الرئي�صية  العوائق  تذليل  على  ُعمان  �صلطنة  حكومة  وتعمل 
ت�صهيلت  وزيادة  االأ�صا�صية  البنى  تطوير  خلل  من  ال�صناعي  القطاع 
املوانئ ورفع الطاقة التخزينية وتب�صيط االإجراءات وفتح االأ�صواق اجلديدة 

اأمام ال�صادرات العمانية وموا�صلة حملة الرتويج للمنتج العماين وتبني 
املتعرثة  ال�صركات  تاأهيل  اأعيد  كما  لل�صلطنة،  الت�صويقية  الهوية  م�صروع 
ومت اإن�صاء وحدة خا�صة لدرا�صة حاالت ال�صركات التي تعاين من �صعوبات 

وقد اأعيد تاأهيلها لت�صبح م�صاريع �صناعية ناجحة.

اإىل املنطقة  ، فباالإ�صافة  ويوجد يف ال�صلطنة عدد من املناطق ال�صناعية 
املناطق  اأوىل  تعد  والتي   ، م�صقط  مبحافظة  الر�صيل  يف  ال�صناعية 
ال�صناعية يف ال�صلطنة ، هناك مناطق �صناعية يف �صحار و�صور و�صللة 
ونزوى والربميي اإ�صافة اإىل املنطقة ال�صناعية مبيناء �صحار والـتي تعد 

منطقة لل�صناعات الثقيلة و�صناعات البرتوكيماويات.
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واأكد  بارز،  دويل  باهتمام  ال�صلطنة  يف  االقت�صادية  التنمية  حظيت 
حتت  ال�صلطنة  اأن  الدولية  جروب  بيزني�س  اك�صفورد  ملوؤ�ص�صة  تقرير 
قيادة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد تظل واحة لل�صلم من حيث التنمية 

املدرو�صة واحلكومة الناجحة.
اأن  2009م  مار�س  �صهر  يف  املنظمة  ن�صرته  الذي  التقرير  واأو�صح 
النفط  قطاع  يف  2008م  عام  خلل  عديدة  جناحات  حققت  ال�صلطنة 
�صيا�صة  يف  قدما  بامل�صي  التزامها  فيه  وا�صلت  الذي  الوقت  يف  والغاز 

التنويع االقت�صادي ورفع م�صتوى التعليم يف البلد.
وخلل عام 2009م �صنف تقرير موؤ�ص�صة موديز للت�صنيف االئتماين 
العاملية ال�صلطنة يف املرتبة )ايه 2( اإىل جانب كل من كوريا اجلنوبية 
اقت�صاديا  م�صتقبل  ال�صلطنة  ت�صهد  اأن  متوقعا  وبت�صوانا  وت�صيلي 
من  للعديد  نتيجة  املرتبة  هذه  يف  ال�صلطنة  ت�صنيف  وجاء  م�صتقراً. 
والقوة  االقت�صاد  قوة  ارتفاع  وهي  التقرير  �صملها  التي  العوامل 
باملخاطر.  التاأثر  �صرعة  وانخفا�س  للحكومة  املالية  والقوة  املوؤ�ص�صية 
املرتفع  امل�صتوى  عن  نتج  االقت�صاد  قوة  ارتفاع  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
ن�صبيا للناجت املحلي االإجمايل والقدرة على االإيفاء بالتزامات الديون 
ال�صرائية  القوة  املحلي من حيث  الناجت  الفرد من  اإىل ن�صيب  اإ�صافة 
النقد  �صندوق  تقديرات  ح�صب  وذلك  دوالر  األف  بـ22  يقدر  والذي 
الدويل الذي و�صع ال�صلطنة يف امل�صتوى 36 االأعلى عامليا من بني 181 

دولة تغطيها تقديرات �صندوق النقد الدويل.
واأو�صح التقرير اأن ارتفاع القوة املوؤ�ص�صية جاء نظرا ل�صجل ال�صلطنة 
النظيف يف دفع التزامات الديون يف حينها وامل�صتوى اجليد ل�صفافية 
املالية  القوة  ارتفاع  اأن  كما  املالية،  باالأ�صول  يتعلق  فيما  احلكومة 
خلل  تكوينه  مت  الذي  املايل  الفائ�س  لوجود  نتيجة  جاء  للحكومة، 
ال�صنوات اخلم�س االأخرية، وبناء االأ�صول املالية اخلارجية التي �صتمكن 
حكومة ال�صلطنة من متويل العجز املتوقع يف العام املايل 2009م ب�صبب 

االنخفا�س يف اأ�صعار النفط.

يف  عامليا  واالأربعني  والثالث  عربيا  الثاين  املركز  ال�صلطنة  واحتلت 
موؤ�صر احلرية االقت�صادية لعام 2009م الذي اأ�صدرته موؤ�ص�صة "هريتاج 
لل�صلطنة  االقت�صادية  احلرية  ن�صبة  وبلغت  االأمريكية"،  فاوندي�صن 
وحرية   %60 اال�صتثمار  حرية  ومعدل   %63.3 االأعمال  وحرية   ،%67

التجارة 83.6% وحرية االأيدي العاملة %75.
كما حققت ال�صلطنة املركز ال�صاد�س عربيا يف موؤ�صر التناف�صية العاملية 
ال�صريك  الدولية،  البحوث  موؤ�ص�صة  ت�صدره  الذي  2008-2009م  لعام 

الر�صمي للمنتدى االقت�صادي العاملي يف �صوي�صرا.
باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن ال�صلطنة جاءت يف املرتبة ال�صاد�صة عربيا بعد 
التوايل،  الثاين على  للعام  اأ�صل 7(  اأن ح�صلت على 4.55 نقطة )من 
حيث ارتفع عدد النقاط التي ح�صلت عليها يف املوؤ�صر لريتفع ترتيبها 
املركز 38 عامليا يف  اإىل  املركز 42 يف موؤ�صر عام 2008-2007  عامليا من 

موؤ�صر عام 2009-2008. 
العربية  الدول  م�صتوى  على  الثالث  املركز  اأي�صا  ال�صلطنة  واحتلت 
منظمة  تقرير  يف  العاملي  امل�صتوى  على  واالأربعني  احلادي  واملركز 

ال�صفافية العاملية لعام 2008م ال�صادر يف ال�صاد�س من نوفمرب 2008م.
وقد ابرز التقرير التح�صن امللحوظ الذي حققته ال�صلطنة على �صعيد 
ترتيبها �صواء بني الدول العربية اأو بني 180 دولة يف العامل وفق معايري 
ال�صفافية التي ت�صتخدمها املنظمة يف تقريرها، وتقدمت ال�صلطنة من 
ال�صعيد  الثالث يف 2008م على  املركز  اإىل  الرابع يف عام 2007م  املركز 

العربي ومن املركز 53 يف عام 2007م اإىل املركز 41 عامليا يف عام 2008.
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االأ�صواق  مع  مفتوحة  اقت�صادية  �صيا�صات  على  ال�صلطنة  ترتكز  كما 
جمل�س  لدول  اجلمركي  االحتاد  اتفاقية  يف  ع�صو  فال�صلطنة  العاملية 
التعاون وع�صو يف اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التي 
ت�صهم يف اإلغاء الر�صوم اجلمركية على املنتجات الوطنية كما ان�صمت 

ال�صلطنة لع�صوية منظمة التجارة العاملية

وتعمل ال�صلطنة على تهيئة بيئة اعمال اأكرث جاذبية من خلل املزيد 
من التح�صينات والت�صهيلت ح�صب متطلبات ال�صوق عن طريق توفري 
االحتياجات واملرافق اال�صا�صية ملمار�صة االن�صطة االقت�صادية وتطوير 
ارتفاع  من  واحلد  امل�صتثمرين  حلماية  التجارية  واالحكام  القوانني 
تكاليف االنتاج . وقد ح�صلت ال�صلطنة يف عام 2012 املرتبة اخلام�صة 
عربيا وال20 عامليا يف موؤ�صر احلرية االقت�صادية  الذي ي�صدره �صنويا 

معهد فريزر للبحوث بكندا  

البلد  انحاء  احلرة يف  التجارة  مناطق  تو�صعة  على  ال�صلطنة  وتعتزم 
االقت�صاد  موارد  وتنويع  االجنبية  اال�صتثمارات  من  املزيد  للجتذاب 
منطقة  اأهمها  واحلرة  للتجارة  مناطق  اأربع  حاليا  ال�صلطنة  وت�صم 
�صحار التي تعد اأكرب املناطق وهي ت�صم نحو 14 �صركة اأجنبية ت�صتثمر 
ذا  ال�صناعي  �صحار  ميناء  يعد  كما  اللوج�صتية  واخلدمات  املعادن  يف 
والزيادة يف  امللحية  زيادة يف احلركة  �صهد  ا�صرتاتيجية حيث  اهمية 
كل من  ت�صكل  كما  االعمال  ورجال  وال�صناعية  التجارية  الوفود  عدد 
اقت�صادية  ذا اهمية  املزيونة و�صللة والدقم  املدن احلرة يف كل من 

للدولة
لل�صلطنة  اخلارجية  التجارة  ن�صبة  ارتفاع  اىل  االح�صائيات  وت�صري 

بنهاية نوفمرب 2013 ارتفاعا ملحوظا يف القيمة االإجمالية لل�صادرات 
عام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   %9.1 ن�صبتها  و�صلت  حيث  ال�صلعية 
2012 وو�صل اجمايل قيمة ال�صادرات ال�صلعية  19 مليار و 838 مليون 
نف�صها  الفرتة  خلل  ريال  مليون   186.5 و  مليار   18 ب  مقارنة  ريال 
اإجمايل  املعاد ت�صديرها 44% من  ال�صلع  �صكلت  . حيث  من عام 2012 
 %7.1 بن�صبة  نفطية  الغري  ال�صلعية  ال�صادرات  وتلتها  ال�صادرات 

وال�صادرات النفطية �صكلت 3.4% من اجمايل ال�صادرات

امل�صتوردة  للدول  بالن�صبة  االوىل  املرتبة  االمارات  دولة  واحتلت 
حتى  ال�صادرات  اجمايل  ان  حيث  نفطية  الغري  العمانية  لل�صادرات 
نهاية نوفمرب 2014 نحو 615.3 مليون ريال تلتها ال�صعودية ب 511.7 
مليون رال ثم الهند ب 390 مليون .كما تعترب ال�صلطنة من ال�صركاء 

التجاريني لليابان التي تعترب ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل.

حيث  االأخرية،  ال�صنوات  يف  للنفط   م�صرت  كاأكرب  ال�صني  تربز  كم 
ا�صتوردت بكني اأكرث من 20 مليون طن من نفط عمان يف عام 2012، 
بزيادة قدرها حواىل 8% مقارنة مع عام 2011، فيما ا�صرتت بكني نحو 
 2013 متوز  يوليو/  نهاية  حتى  ال�صلطنة  نفط  من  طن  مليون   14.5
نحو  اإىل  عمان  و�صلطنة  ال�صني  بني  التجاري  التبادل  حجم  وو�صل 
دوالر  مليار   9.12 ونحو   ،2012 املا�صي  العام  خلل  دوالر  مليار   18.8

خلل االأ�صهر ال�صبعة االأوىل من العام املا�صي 2013.
وكوريا  وال�صني  وقطر  املتحدة  والواليات  اإيران  من  كل  ت�صكل  كما 
اجلنوبية و اأملانيا من ال�صركاء التجاريني لل�صلطنة كما تتجه املنتجات 

العمانية اىل اكرث من مائة دوله حول العامل

ت�سعى �ل�سلطنة جلعل �لتجارة �إحدى �ملرتكز�ت �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لعماين من خالل زيادة م�ساهمة يف �لقيمة �مل�سافة يف �لناجت �ملحلي �لجمايل
 وي�سكل موقع عمان �ل�سرت�تيجي عامل مهم جلذب و �زدهار �لتجارة كنقطة مهمة لإعادة ت�سدير �لب�سائع بني �ل�سرق و�لغرب �مل�ستمر عرب مو�نئها 
�لبحرية .كما متتع �ل�سلطنة بالأمن و�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي وتطبيق نظام �قت�سادي �حلر و�ل�سماح لالأجانب بتملك �مل�سروعات وعدم وجود �ية قيود 
�ملنخف�سة  �لفائدة  لل�سركات )12%( كما ت�سكل معدلت  �ل�سريبة  على حتويل �لأمو�ل و�لرباح للخارج وعدم وجود �سريبة على �لدخل وتوحيد 

و�لعفاء�ت �ل�سريبية عو�مل �زدهار �لتجارة يف عمان 
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االأ�صواق  مع  مفتوحة  اقت�صادية  �صيا�صات  على  ال�صلطنة  ترتكز  كما 
جمل�س  لدول  اجلمركي  االحتاد  اتفاقية  يف  ع�صو  فال�صلطنة  العاملية 
التعاون وع�صو يف اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التي 
ت�صهم يف اإلغاء الر�صوم اجلمركية على املنتجات الوطنية كما ان�صمت 

ال�صلطنة لع�صوية منظمة التجارة العاملية

وتعمل ال�صلطنة على تهيئة بيئة اعمال اأكرث جاذبية من خلل املزيد 
من التح�صينات والت�صهيلت ح�صب متطلبات ال�صوق عن طريق توفري 
االحتياجات واملرافق اال�صا�صية ملمار�صة االن�صطة االقت�صادية وتطوير 
ارتفاع  من  واحلد  امل�صتثمرين  حلماية  التجارية  واالحكام  القوانني 
تكاليف االنتاج . وقد ح�صلت ال�صلطنة يف عام 2012 املرتبة اخلام�صة 
عربيا وال20 عامليا يف موؤ�صر احلرية االقت�صادية  الذي ي�صدره �صنويا 

معهد فريزر للبحوث بكندا  

البلد  انحاء  احلرة يف  التجارة  مناطق  تو�صعة  على  ال�صلطنة  وتعتزم 
االقت�صاد  موارد  وتنويع  االجنبية  اال�صتثمارات  من  املزيد  للجتذاب 
منطقة  اأهمها  واحلرة  للتجارة  مناطق  اأربع  حاليا  ال�صلطنة  وت�صم 
�صحار التي تعد اأكرب املناطق وهي ت�صم نحو 14 �صركة اأجنبية ت�صتثمر 
ذا  ال�صناعي  �صحار  ميناء  يعد  كما  اللوج�صتية  واخلدمات  املعادن  يف 
والزيادة يف  امللحية  زيادة يف احلركة  �صهد  ا�صرتاتيجية حيث  اهمية 
كل من  ت�صكل  كما  االعمال  ورجال  وال�صناعية  التجارية  الوفود  عدد 
اقت�صادية  ذا اهمية  املزيونة و�صللة والدقم  املدن احلرة يف كل من 

للدولة
لل�صلطنة  اخلارجية  التجارة  ن�صبة  ارتفاع  اىل  االح�صائيات  وت�صري 

بنهاية نوفمرب 2013 ارتفاعا ملحوظا يف القيمة االإجمالية لل�صادرات 
عام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   %9.1 ن�صبتها  و�صلت  حيث  ال�صلعية 
2012 وو�صل اجمايل قيمة ال�صادرات ال�صلعية  19 مليار و 838 مليون 
نف�صها  الفرتة  خلل  ريال  مليون   186.5 و  مليار   18 ب  مقارنة  ريال 
اإجمايل  املعاد ت�صديرها 44% من  ال�صلع  �صكلت  . حيث  من عام 2012 
 %7.1 بن�صبة  نفطية  الغري  ال�صلعية  ال�صادرات  وتلتها  ال�صادرات 

وال�صادرات النفطية �صكلت 3.4% من اجمايل ال�صادرات

امل�صتوردة  للدول  بالن�صبة  االوىل  املرتبة  االمارات  دولة  واحتلت 
حتى  ال�صادرات  اجمايل  ان  حيث  نفطية  الغري  العمانية  لل�صادرات 
نهاية نوفمرب 2014 نحو 615.3 مليون ريال تلتها ال�صعودية ب 511.7 
مليون رال ثم الهند ب 390 مليون .كما تعترب ال�صلطنة من ال�صركاء 

التجاريني لليابان التي تعترب ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل.

حيث  االأخرية،  ال�صنوات  يف  للنفط   م�صرت  كاأكرب  ال�صني  تربز  كم 
ا�صتوردت بكني اأكرث من 20 مليون طن من نفط عمان يف عام 2012، 
بزيادة قدرها حواىل 8% مقارنة مع عام 2011، فيما ا�صرتت بكني نحو 
 2013 متوز  يوليو/  نهاية  حتى  ال�صلطنة  نفط  من  طن  مليون   14.5
نحو  اإىل  عمان  و�صلطنة  ال�صني  بني  التجاري  التبادل  حجم  وو�صل 
دوالر  مليار   9.12 ونحو   ،2012 املا�صي  العام  خلل  دوالر  مليار   18.8

خلل االأ�صهر ال�صبعة االأوىل من العام املا�صي 2013.
وكوريا  وال�صني  وقطر  املتحدة  والواليات  اإيران  من  كل  ت�صكل  كما 
اجلنوبية و اأملانيا من ال�صركاء التجاريني لل�صلطنة كما تتجه املنتجات 

العمانية اىل اكرث من مائة دوله حول العامل

ت�سعى �ل�سلطنة جلعل �لتجارة �إحدى �ملرتكز�ت �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لعماين من خالل زيادة م�ساهمة يف �لقيمة �مل�سافة يف �لناجت �ملحلي �لجمايل
 وي�سكل موقع عمان �ل�سرت�تيجي عامل مهم جلذب و �زدهار �لتجارة كنقطة مهمة لإعادة ت�سدير �لب�سائع بني �ل�سرق و�لغرب �مل�ستمر عرب مو�نئها 
�لبحرية .كما متتع �ل�سلطنة بالأمن و�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي وتطبيق نظام �قت�سادي �حلر و�ل�سماح لالأجانب بتملك �مل�سروعات وعدم وجود �ية قيود 
�ملنخف�سة  �لفائدة  لل�سركات )12%( كما ت�سكل معدلت  �ل�سريبة  على حتويل �لأمو�ل و�لرباح للخارج وعدم وجود �سريبة على �لدخل وتوحيد 

و�لعفاء�ت �ل�سريبية عو�مل �زدهار �لتجارة يف عمان 
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وبناء على ذلك دعت ندوة تنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة املقامة 
يف �صيح ال�صاخمات بوالية بهل يف الفرتة من 21-23 يناير 2013م اىل 
زيادة االهتمام  بتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة فانتهت بجملة 
�صعيد،  بن  قابو�س  ال�صلطان  اعتمدها  التي  والتو�صيات  القرارات  من 
من  احلكومي  القطاع  موظفي  لتدريب  برنامج  تنفيذ  تقرر  حيث 
املبا�صر مع القطاع اخلا�س لتعزيز فكر ريادة  ذوي العلقة والتعامل 
االأعمال لديهم وحت�صني تعاملهم وت�صهيل وتطوير االإجراءات املتعلقة 
اأداء  اأف�صل اخلدمات لتمكينها من  املوؤ�ص�صات مبا يحقق تقدمي  بتلك 
واإدارة  اإن�صاء  يف  الراغبني  احلكومة  ملوظفي  وال�صماح  التنموي  دورها 
موؤ�ص�صاتهم اخلا�صة بالتفرغ لها مع اال�صتمرار يف �صرف رواتبهم ملدة 
�صنة وفقاً ل�صوابط حمددة ، وتخ�صي�س جائزة �صنوية مب�صتوى عاٍل 
ت�صتهدف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة واجلهات واالأفراد الداعمني 

لها 
وبقرار من جللة ال�صلطان ودعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ماليا 
عماين  ريال  مليون   70 بلغ  اأويل  براأ�صمال  الرفد  �صندوق  اإن�صاء  مت 
ال�صندوق  يهدف  عماين.  ريال  مليني   7 مبقدار  �صنويه  وباإ�صافة 
اأكرب عدد من  باإحداث  املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة  اإىل دعم قطاع 
الكرمي  والعي�س  العمل  فر�س  توفري  يف  وامل�صاهمة  املجدية  امل�صاريع 
لكافة فئات املجتمع. والت�صجيع على التجديد واالبتكار وعلى متويل 
والتكنولوجيا  لتقنيات االت�صال  املواكبة  امل�صافة  القيمة  ذات  امل�صاريع 
اخلا�صعون  االفراد  خدمة   ال�صندوق  ي�صتهدف  حني   .يف  احلديثة 
ميكن  كما  عمل  عن  الباحثني  وال�صباب  االجتماعي  ال�صمان  لقانون 
الريفية  واملراأة  احلرفية  ال�صناعات  جمال  يف  واحلرفني  للمهنني 

اال�صتفادة من خدمات �صندوق الرفد
وبتوجيهات من جللة ال�صلطان قابو�س ان�صئت الهيئة العامة لتنمية 
املر�صوم  مبوجب  نظامها   اإ�صدار  ومت  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
ال�صلطاين رقم 2013/36 ويكون للهيئة ال�صخ�صية االعتبارية وتتمتع 

حمافظة  للهيئة  الرئي�صي  املقر  ويكون  واالإداري.  املايل  باال�صتقلل 
م�صقط، ويجوز اإن�صاء فروع لها يف املحافظات بقرار من جمل�س اإدارتها. 
والتن�صيق  والتخطيط  املوؤ�ص�صات  وتطوير  تنمية  اىل  الهيئة  وتهدف 
من  حتتاجه  ما  على  احل�صول  من  ومتكينها  النت�صارها  والرتويج 
املعنية   واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  وخدمات  متويل 
باالإ�صافة اىل غر�س ثقافة ريادة االأعمال والعمل احلر لدى النا�صئة و 
ال�صباب وتعزيز دور املوؤ�ص�صات يف توفري فر�س العمل املتعددة واملتجددة 
لل�صباب العماين كما ت�صعى الهيئة مل�صاعدة رواد ورائدات االأعمال على 
اإدارتها  يف  والريادة  بهم  اخلا�صة  امل�صروعات  وتنفيذ  اإن�صاء  يف  املبادرة 
وتنميتها .وتعزيز القدرة التناف�صية للموؤ�ص�صات القائمة و زيادة قدرة 
املوؤ�ص�صات على حتقيق قيمة م�صافة للقت�صاد الوطني ، وامل�صاهمة يف 

التنويع االقت�صادي ، ودعم االبتكار ، وا�صتخدام التقنيات احلديثة .
جماالت  يف  وتاأهيلية  وتدريبية  تاأ�صي�صية  دورات  الهيئة  وتقدم 
متخ�ص�صة وتنظم ندوات وور�س عمل فحتى 17 نوفمرب 2013 قدمت 
فحتى  اجلن�صني   كل  من  م�صارك   1831 ل  تدريبية  دورة   45 الهيئة 
تدريبي.  برنامج   24 وامل�صاركة يف  باأعداد  الهيئة  قامت  �صبتمرب 2013 
برنامج   12 فاأعدت  التعليمية  املوؤ�ص�صات  طلب  الهيئة  ا�صتهدفت  كما 

توعوي لطلب التعليم العايل و 10 برامج لطلب املدار�س 
 كما تقوم الهيئة بتقييم امل�صاريع التجارية وامل�صاعدة يف اعداد درا�صة 
واعداد  العمل  خطط  تطوير  يف  وامل�صاهمة  االقت�صادية  اجلدوى 
اال�صرتاتيجيات املنا�صبة كما تقدم الهيئة ا�صت�صارات جتارية وقانونية 

وماليه الأ�صحاب املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
الهيئة يف حتديد هوية  امل�صاريع فت�صاهم  الهيئة يف دعم  وي�صتمر دور 
تقوم  كما  التجارية  والعلمة  الت�صويقية  الهوية  وت�صميم  ال�صركة 
مكاتب  توفري  يف  تقوم  كما  لل�صركة  والت�صويقي  االعلمي  بالدعم 

ومنافذ ت�صويقية من خلل اإن�صاء مراكز و حا�صنات االعمال  
ال�صغرية  املن�صاآت  اح�صائيات  اأ�صارت   2013 عام  من  �صبتمرب  وحتى 

ن�سبة  وزيادة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وحتقيق  �لقت�سادية  �لتنمية  تعزيز  يف  بارز�  دور�  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  تلعب 
م�ساهمتها يف �لناجت �ملحلي �لجمايل. ويف �ل�سلطنة ت�سكل �مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ما يزيد على 90% من حجم �لن�ساط 
�لقت�سادي كما ت�سكل �مل�سروعات �ل�سغرية �ملتو�سطة عامل مهم يف �لتقليل من ن�سبة �لباحثني عن عمل وخلق فر�س عمل جديدة  
وزيادة م�ستوى �لدخل للفرد .وهي �لبذرة �لأ�سا�سية للم�ساريع �لكبرية. كما تهدف �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ىل �مل�ساعدة 
يف تطوير وتنمية �ملناطق �لقل حظا يف �لنمو وهي من �ملجالت �خل�سبة �لتي ت�ساهم يف تطوير �لبد�عات و�لفكار �جلديدة
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اأن  اىل  واملعلومات  للإح�صاء  الوطني  املركز  من  ال�صادر  واملتو�صطة  
واحتلت   132735 ي�صاوي  ال�صطنة  يف  املقامة  امل�صاريع  عدد  اجمايل 
حمافظة م�صقط اأعلى عدد من امل�صاريع بعدد  50359 م�صروع بن�صبة 

.يف  م�صروع   26573 ب  الباطنة  تلتها  امل�صاريع  عدد  اجمايل  من   %38
املحركات  ذات  املركبات  وا�صلح  والتجزئة  اجلملة  جتارة  ت�صكل  حني 

والدراجات النارية من اكرث امل�صاريع اإقباال بعدد 51738 م�صروع
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ُعمان �سوت لل�سالم ي�ستمد قوته من �عتد�له وو�سطيته, ر�هنت �ل�سلطنة على �لإن�سان وركزت على �لتنمية �لب�سرية, �إميانا منها باأن 
بناء �لنه�سة م�سوؤولية �أجيال. جتلى وعي �لقيادة �لعمانية باأهمية �لتنمية �لب�سرية كركيزة �أ�سا�سية من ركائز �لتنمية �ل�ساملة 

هنا �حلكومة �إىل �لرتكيز يف خططها �مل�ستقبلية على �لتنمية �لجتماعية  و�مل�ستد�مة يف كلمة لل�سلطان قابو�س بن �سعيد جاء فيها »وجرّ
خا�سة يف جو�نبها �ملتعلقة مبعي�سة �ملو�طن وذلك باإتاحة �ملزيد من فر�س �لعمل وبر�مج �لتدريب و�لتاأهيل ورفع �لكفاءة �لإنتاجية 

و�لتطوير �لعلمي و�لثقايف و�ملعريف, ونحن نتابع بدقة ما يتم �تخاذه من خطو�ت«. 

�لنه�سة �لجتماعية :
لقد ا�صتندت ال�صلطنة يف خطط التنمية وبناء الدولة احلديثة على اأ�ص�س امل�صاواة وحكم �صيادة القانون وحتقيق امل�صاحلة بني املواطنني وبرتا�صي االأطراف 
املختلفة تعزيزا للأوا�صر وعلقات املودة بني اأبناء املجتمع، كما ان�صمت اإىل خمتلف االتفاقيات الدولية املعنية باحلفاظ على حقوق االإن�صان ومكافحة 

االإجتار بالب�صر ومت ت�صكيل اللجنة الوطنية حلقوق االإن�صان يف اإطار جمل�س الدولة لتقوم بدورها يف هذا املجال.
وقد اعترب »الكيان االإن�صاين« حجر الزاوية يف اهتمامات ال�صلطان قابو�س على اعتبار اأن اأية تنمية دون اإ�صهام االإن�صان تظل ناق�صة اأحد اأركانها احليوية، 
اإطار الرهان الوطني على التحديث  فاإقامة البنيان �صهل وممكن ولكن بناء االإن�صان ليتحاور مع ع�صره على ال�صعيد املعلوماتي والتقني هو االأهم يف 

والتطوير يف كل جماالت العمل الوطني. 
ومثلت النه�صة االجتماعية حمور العمل التنموي يف الدولة الع�صرية، وقد اأكد ال�صلطان قابو�س على اأن االإن�صان هو اأداة التنمية و�صانعها، وهو اإىل جانب 

ذلك هدفها وغايتها. 
االإن�صاين  البناء  عنا�صر  االحتياجات اخلا�صة وغريها من  وذوي  باملراأة  واالهتمام  ال�صحية  والرعاية  بالتعليم  ال�صلطنة  االإن�صانية يف  التنمية  وتاأ�ص�صت 
الفعال. وقد اأثمر االهتمام باالإن�صان واجلانب االجتماعي عموما نتائج ملمو�صة ما كانت لتتحقق لوال اأولوية االهتمام باالإن�صان بناء على قاعدة االعتماد 

على غر�س الثقة يف نفو�س االأجيال اجلديدة باأن �صياغة امل�صتقبل تتطلب العلم واملعرفة والوعي.
و�صيغ  جهة،  من  االإ�صلمية  ال�صورى  مبادئ  تطبيق  من  مزيجا  يعك�س  الذي  العماين  للنهج  وفقا  منطقيا  تطورا  ليمثل  ال�صورى«  »جمل�س  اأ�ص�س  لقد 
اأع�صاء جمل�صي  ُعمان جميع  وي�صم جمل�س  العميقة.  ذوي اخلربة واحلكمة  الدولة من  تكوين جمل�س  ثم مت  اآخر.  املعا�صرة من جانب  الدميقراطية 
الدولة وال�صورى. وهو يعد رافدا اآخر للممار�صة الوطنية مبفاهيمها وتقاليدها العريقة املعروفة، وي�صم ممثلني منتخبني عن خمتلف الواليات، حيث 
يقوم املواطنون بانتخاب االأع�صاء وفق االأ�ص�س والقواعد املنظمة لذلك والتي جتعل االنتخاب والرت�صيح من احلقوق االأ�صا�صية، ودون اأي تدخل من قبل 

احلكومة. 
اأما جمل�س الدولة فهو ي�صطلع، بحكم تكوينه ومهامه، بدور حيوي يف م�صرية تطور املجتمع وهو مبثابة جمل�س اأعلى يعنى باملهام الت�صريعية التي تعر�س 
عليه، ويتمتع باخت�صا�صات متنوعة اأبرزها مراجعة م�صروعات القوانني قبل اتخاذ اإجراءات اإ�صدارها، وكذلك اإعداد الدرا�صات وتقدمي املقرتحات التي 
ت�صاعد على �صرعة تنفيذ اخلطط والربامج التنموية بنجاح، ال�صيما ما يتعلق منها بامليادين االقت�صادية واالجتماعية، وت�صجيع اال�صتثمار، وتنمية املوارد 
الب�صرية، و موا�صلة حتديث معدالت اأداء االأجهزة االإدارية. ويف اإطار االإ�صلحات ال�صيا�صية التي اأفرزت �صلحيات ت�صريعية وا�صعة اأ�صـدر ال�صلطان قابو�س 
يف �صهر نوفمرب من عام 2011 مر�صوما �صلطانيا ن�س على تعديل بع�س اأحكام النظام االأ�صا�صـي. وا�صتهدفت التعديلت منح �صلحيات ت�صريعية وا�صعة 
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جديدة ملجل�س عمان ب�صقيه، جمل�صي الدولة وال�صورى، من اأجل تر�صيخ مفهوم ال�صراكة ال�صيا�صية التي تنعك�س على 
كافة م�صارات احلياة ومتطلبات الدولة الع�صرية. كما جاء تعديل بع�س اأحكامه ليوؤكد على الثوابت اجلوهرية يف املمار�صة، 

الوزراء  ا�صتجواب  املجل�س �صلحية  واإعطـــاء  ال�صورى،  رئي�س جمل�س  انتخاب  لت�صمل  املخولة للأع�صاء  ال�صلحيات  زيادة  عليه،  ن�صت  ما  اأهم  ومن 
وزاراتهم  م�صاريع  تنفيذ  �صنوي عن مراحل  بتقرير  املجل�س  وزراء اخلدمات مبوافاة  واإلزام  للقانون،  باملخالفة  بتجاوز �صلحياتهـــم  املتعلقة  االأمور  يف 
ومناق�صته فيها، وعلى جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة اإر�صال ن�صخة من تقريره ال�صنوي اإىل كل من جمل�صي الدولــة وال�صورى مما ي�صهم يف ر�صد 

وتتبع املال العـام ومعرفة طرق اإنفاقه، ونتيجة لكل ذلك يتوا�صل اتخاذ خطوات عملية تدعم ال�صراكة الوثيقة بني احلكومة وموؤ�ص�صات الدولة. 

�لرعاية �لجتماعيـة:
اهتمت ال�صلطنة بالرعاية االجتماعية اهتماما كبريا، و�صعت عرب جمموعة 
ال�صمان  اأبناء  واإك�صاب  املبادرة،  م�صتوى  رفع  اإىل  والربامج  اخلطط  من 
االجتماعي مهارات متكنهم من االعتماد على اأنف�صهم يف بناء �صرح التنمية، 
وتوفري حياة كرمية واآمنة اقت�صاديا الأ�صرهم، يف موازاة دورها يف ن�صر مظلة 

الرعاية االجتماعية على امل�صتحقني لها من اأبناء ال�صلطنة.
من  االجتماعي  ال�صمان  بقطاع  كبريا  اهتماما  2009/2008م  عاما  و�صهد 
م�صتواها  لرفع  االجتماعي  ال�صمان  الأ�صر  نوعية  خدمات  توفري  خلل 
املهنية  الربامج  لنوعية  �صامل  ال�صلطنة على حت�صني  كما عملت   ، املعي�صي 
من  االإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املقدمة  وال�صحية  والنف�صية  واالجتماعية 
خلل التنوع يف جماالت التدريب املهني وتعزيز اخلدمات واالإر�صاد النف�صي 
وتطلعات  ميول  مع  يتما�صى  مبا  واالأ�صري  الطبي  والتاأهيل  واالجتماعي 

االأ�صخا�س ذوي االإعاقة وحاجات �صوق العمل.
ومتثل م�صروعات موارد الرزق حجر الزاوية يف حمور الرعاية االجتماعية 
باإيجاد  ال�صمان االجتماعي  االأو�صاع االقت�صادية الأ�صر  وي�صتهدف حت�صني 
باأعمال  القيام  يف  اإمكاناتهم  وتوظيف  تطويع  طريق  عن  لها  دخل  م�صدر 
تعزز دخلهم وتقوي لديهم ال�صعور باأهمية العمل وتعمق فكرة العمل احلر، 
اأ�صرة  م�صروع  2008م  العام  يف  الوزارة  د�صنت  الروؤية  هذه  من  وانطلقا 
الرزق  زيادة عدد م�صروعات موارد  �صمانية منتجة، وعملت بعد ذلك على 

الأ�صر ال�صمان االجتماعي، وتدريب وتاأهيل امل�صتهدفني بتلك امل�صروعات.
واأعطت ال�صلطنة املراأة االأولوية يف �صلم اهتماماتها، ونتيجة لذلك ح�صدت 
املراأة الُعمانية العديد من املزايا وجنت الكثري من احلقوق ، فقد �صادقت 
ال�صلطنة على اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة ) �صيداو( 
حول  عمان  ل�صلطنة  االأول  الوطني  التقرير  اإعداد  من  االنتهاء  مت  وقد 
اتخاذها  املزمع  وتلك  احلالية،  واالإدارية  والق�صائية،  الت�صريعية،  التدابري 
من   )18( املادة  اأحكام  مبوجب  وذلك  االتفاقية،  وبنود  مواد  اأحكام  الإنفاذ 
االتفاقية و�صكلت ال�صلطنة جلنة خا�صة ملتابعة تنفيذ اأحكام اتفاقية �صيداو 
اتفاقية  تفعيل  حول  تعريفية  عمل  حلقة  واأقيمت  اإليها،  ان�صمامها  بعد 
الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة خلل الفرتة من 9-11 فرباير 

2009م ، وخرجت بالعديد من التو�صيات.
وبالن�صبة للطفولة فقد مت اإعداد االأ�ص�س واملعايري املتعلقة باإن�صاء موؤ�ص�صات 
للربامج  والتخطيط  املقدمة  اخلدمات  جودة  ل�صمان  وحتديثها  الطفولة 
واالإ�صراف  املجتمع  يف  الطفل  وثقافة  بتنمية  املتعلقة  وامل�صاريع  واالأن�صطة 

على تنفيذها ومتابعتها واالهتمام باالأطفال املحتاجني للرعايةالبديلة.
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الوزراء  ا�صتجواب  املجل�س �صلحية  واإعطـــاء  ال�صورى،  رئي�س جمل�س  انتخاب  لت�صمل  املخولة للأع�صاء  ال�صلحيات  زيادة  عليه،  ن�صت  ما  اأهم  ومن 
وزاراتهم  م�صاريع  تنفيذ  �صنوي عن مراحل  بتقرير  املجل�س  وزراء اخلدمات مبوافاة  واإلزام  للقانون،  باملخالفة  بتجاوز �صلحياتهـــم  املتعلقة  االأمور  يف 
ومناق�صته فيها، وعلى جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة اإر�صال ن�صخة من تقريره ال�صنوي اإىل كل من جمل�صي الدولــة وال�صورى مما ي�صهم يف ر�صد 
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االجتماعي مهارات متكنهم من االعتماد على اأنف�صهم يف بناء �صرح التنمية، 
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الرعاية االجتماعية على امل�صتحقني لها من اأبناء ال�صلطنة.
من  االجتماعي  ال�صمان  بقطاع  كبريا  اهتماما  2009/2008م  عاما  و�صهد 
م�صتواها  لرفع  االجتماعي  ال�صمان  الأ�صر  نوعية  خدمات  توفري  خلل 
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من  االإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املقدمة  وال�صحية  والنف�صية  واالجتماعية 
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تعزز دخلهم وتقوي لديهم ال�صعور باأهمية العمل وتعمق فكرة العمل احلر، 
اأ�صرة  م�صروع  2008م  العام  يف  الوزارة  د�صنت  الروؤية  هذه  من  وانطلقا 
الرزق  زيادة عدد م�صروعات موارد  �صمانية منتجة، وعملت بعد ذلك على 

الأ�صر ال�صمان االجتماعي، وتدريب وتاأهيل امل�صتهدفني بتلك امل�صروعات.
واأعطت ال�صلطنة املراأة االأولوية يف �صلم اهتماماتها، ونتيجة لذلك ح�صدت 
املراأة الُعمانية العديد من املزايا وجنت الكثري من احلقوق ، فقد �صادقت 
ال�صلطنة على اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة ) �صيداو( 
حول  عمان  ل�صلطنة  االأول  الوطني  التقرير  اإعداد  من  االنتهاء  مت  وقد 
اتخاذها  املزمع  وتلك  احلالية،  واالإدارية  والق�صائية،  الت�صريعية،  التدابري 
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2009م ، وخرجت بالعديد من التو�صيات.
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كثافة  ب�صكل كبري  ويظهر ذلك يف  �صلطنة عمان  الثقايف يف  القطاعي  يزدهر 
الن�صاطات الثقافية التي تعدها وتنتجها وتقدمها  وزارة الثقافة بالتعاون مع 
�صائر املوؤ�ص�صات الثقافية يف ال�صلطنة...ويعترب الن�صاط الثقايف  العبا هاما يف 
تن�صيط القطاع ال�صياحي حتى يكاد يبدو ان القطاعني متلزمان  بل توؤمان...
القطاع  يكون  وفاعل   مزدهرا  الثقايف  القطاع  فيه   يكون  الذي   فبالقدر 

ال�صياحي اكرث ازدهارا وينعك�س هذا على قطاعات وطنية تاألقاً ومنواً...
اولت ال�صلطنة الرتاث الثقايف مبختلف اأ�صكاله وم�صامينه املادية اأهمية خا�صة 
النهو�س باحلياة  اأهمية ودور ملمو�س يف  له من  ملا  به عناية متميزة  واعتنت 

الفكرية والفنية واالإبداع واالبتكار.
مع  متواكبا   ، والتقنية  العلم  اأ�صاليب  باأحدث  تاأخذ  ع�صرية  دولة  بناء  وكان 
االعتزاز برتاث ال�صلطنة العريق واأجمادها التليدة، ويف الوقت الذي كان فيه 
املعماري  الرتاث  كان   ، يعلو يف جميع جماالت احلياة  املن�صاآت احلديثة  �صرح 
العماين  االن�صان  وكان   ، والرعاية  االهتمام  يجد  العلميوالثقايف  واملوروث 
ي�صدح مفاخرا برتاثه واأجماده كما يفاخر بحا�صره الزاهي وم�صتقبله امل�صرق.
وقد ا�صهمت وزارة الرتاث والثقافة ومكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان لل�صوؤون 
الثقافية ومركز ال�صلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم واملوؤ�ص�صات احلكومية 
االأخرى املعنية بن�صر الثقافة و�صون الرتاث ، بجهود ملمو�صة من اأجل حتقيق 
متوا�صلة  برامج  ونفذت  العمانية،  والثقافة  الرتاث  ملفردات  نوعي  ا�صتثمار 
ال�صاحة  تن�صيط  يف  املوؤ�ص�صات  هذه  واأ�صهمت  عليها،  واحلفاظ  االآثار  ل�صون 

الثقافية العمانية بربامج وفعاليات متنوعة.
اهتمام بارز بالرتاث

�صكل االهتمام بالرتاث و�صون املواقع الرتاثية والثقافيه و �صمة مميزة مل�صرية 
النه�صة املباركة، وحظي بعناية كبرية على كل امل�صتويات، ملا يحمله من قيمة 

ثقافية و�صياحية يعك�س تاريخ ال�صلطنة وح�صارتها املمتدة ملئات ال�صنني.
وتي�صري  وجمعها  العماين  الرتاث  مفردات  على  للمحافظة  ال�صلطنة  وت�صعى 

ينبغي  ح�صاريا  مرياثا  باعتبارها  التلف  من  حمايتها  وحماولة  بها  االنتفاع 
وخمرجات  ومكونات  مفردات  خمتلف  وتوظيف  البلد،  داخل  عليه  االإبقاء 
ب�صفة  ال�صياحي  والقطاع  عامة  ب�صفة  الوطني  االإقت�صاد  خلدمة  الرتميم 

خا�صة. 
ويف �صياق تفعيل دور القلع واحل�صون يف اإثراء احلياة الثقافية واإبراز الرتاث 
على  للحفاظ  قدما،  وال�صيانة  الرتميم  جهود  مت�صي  بال�صلطنة،  احل�صاري 
عنا�صر  لزيادة  منها  اال�صتفادة  وتعظيم  تراثية،  ثقافية  كمعامل  االآثار  هذه 
اجلذب، وجتديد وتطوير املناطق القدمية ، واإثراء املباين التاريخية واملواقع 

االأثرية بالبحوث التخ�ص�صية بغر�س توثيقها وانتفاع الباحثني بها.
واحل�صون  القلع  من  للعديد  وال�صيانة  الرتميم  عمليات  توا�صلت  وفيما 
وامل�صاجد واالأبراج واحلارات االأثرية يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة، مت افتتاح 
�صمائل  وح�صن  بهلء  كقلعة  ترميمها،  اعمال  التيانتهت  الرتاثية  املواقع 
وح�صن العراقي وبيت املقحم وح�صن امل�صنعه وح�صن الكمازره وح�صن بيت 
وجامع   ، �صور  والية  يف  �صيماء  واأبراج  املرازيق  وبرج  مرباط،  وح�صن  املراح 

الربا�صد بنيابة �صناو يف والية امل�صيب�صي.
ويجري العمل يف ترميم ح�صن منح وحارة البلد يف والية منح وحارة ال�صليف 
و�صيانة  �صنا�س،  بوالية  اأ�صود  وح�صن  اأدم  بوالية  البو�صعيد  وحارة   ، بعربي 
قلعة الر�صتاق، وترميم �صريح االإمام اأحمد بن �صعيد واالإمام �صيف بن �صلطان 
�صوق بهلء  وترميم   ، املعاول  بوادي  الغ�صام  بيت  وترميم  بالر�صتاق.  اليعربي 
العدفني  وح�صن  بدية  بوالية  الوا�صل  وح�صن  �صنك  بوالية  املنيخ  وح�صن 
بوادي بني خالد وجامع اأبي �صعيد الكدمي باحلمراء وح�صن �صدح بوالية �صدح 

وح�صن قريات بوالية قريات وح�صن بلد �صور وبرج ريام بوالية مطرح.
اأعمال امل�صح والتنقيب مبدينة قلهات التاريخية، بهدف الك�صف  كما توا�صلت 
عن اأ�صرار هذه املدينة  التاريخية العريقة جلعلها رافدا من الروافد الثقافية 

وال�صياحية.
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      نفتح املقالة هنا بخطاب �صام ملوالي ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان 
قابو�س بن �صعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- اأثناء االنعقاد ال�صنوي ملجل�س 
عمان 2004م وتاأكيده على اأهمية قطاع ال�صياحة؛ حيث قال جللته :) كما 
امل�صتوى  على  نامية  �صناعة  وكونه  ال�صياحة  قطاع  باأهمية  منا  واإميانا  اأنه 
العامل  دول  من  لكثري  االأ�صا�صية  العائدات  اأحد  ي�صكل  اأ�صبح  حيث  العاملي 
ملا حبا اهلل به بلدنا من تنوع بيئي وجغرايف ومقومات من  املتقدمة ونظراً 
املمكن اأن جتعل منه اأحد املحطات الرئي�صية لذلك الغر�س يف املنطقة اتخذنا 
قراراً باإن�صاء وزارة تعنى بهذا القطاع احليوي املهم اأال وهي وزارة ال�صياحة 
والتي ناأمل من القائمني عليها اأن ي�صارعوا يف تبني االإجراءات واخلطوات 
ـ اإن �صاء اهلل ـ وذلك بالتن�صيق  املدرو�صة الكفيلة بتنميته يف القريب العاجل 

مع اجلهات احلكومية االأخرى املعنية والقطاع اخلا�س(.
       ومن منطلق ذلك اخلطاب ال�صامي جلللته املعّظم �صاأبحر معك اأيها 
القارئ... اأيتها القارئة يف جولة �صياحية يف فكر جللته املعظم ، وقد اعتمدت 
على عدة م�صادر ومراجع وال�صيما املواقع العمانية مركزا على اأبرز املواقع 
�صياحية  مبقومات  احلبيبة  �صلطنتنا  تتمتع  ملا  ؛  وذلك  العمانية  ال�صياحية 
حتظى بدعم من قبل موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه – فاأ�صبحت عمان بوابة كل �صائح يف �صرق 
للقت�صاد  امل�صتقبلية  الروؤية  مع  متم�صيا  وجنوبه  و�صماله  وغربه  العامل 
العماين. موالي ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 
يف عهدك امليمون ا�صتطاعت ال�صياحة بعماننا احلبيبة حتقق ما ت�صبو اإليه 
من انت�صار للم�صروعات الكبرية واملناطق ال�صناعية من م�صقط العامرة اإىل 
�صللة ومن �صور العفية اإىل �صحار ومن بي�صة االإ�صلم نزوى حتى م�صندم 
والربميي وعربي حتى هيما فاأنت عزيزي القارئ عزيزتي القارئة هيا بنا 
نت�صفح تلك املجلدات والكتب الثقافية واأ�صحبك يف ربوع ال�صياحة العمانية 
لوالية  ال�صياحية  املعامل  لك  وا�صفا  ال�صياحي  �صللة  مهرجان  لك  ذاكرا 
�صحار منها �صاطئ �صلن و�صاطئ الزعفران ولقعتها التاريخية دون ن�صيان 
واأبراجها  اخلابورة  بوالية  والهجاري  البو�صعيد  ق�صبية  حل�صن  زيارتك 
العريقة برج اخلويرات والرديدة وق�صبية احلوا�صنة وفلج الق�صف واأذكرك 
بح�صن احلزم وعني الك�صفة بوالية الر�صتاق واأ�صافر معك اإىل �صاحبة العلم 
اأمثال مازن بن غ�صوبة والعلمة ابن النظر وال�صاعر عبداهلل بن  واالأدباء 
علي اخلليلي اأعني به فيحاء املنطقة الداخلية �صمائل ذات الواحات اخل�صراء 
والب�صاتني اخللبة وتعاىل معي اإىل برج كب�س الق�صر وجزيرة الغنم و�صلمه 
بوالية خ�صب ذاهبا اإىل والية لوى الذي ن�صاأ بها االإمام الربيع بن احلبيب 
�صاحب امل�صند واإذا اأردت تتعرف عن مدينة العلم والتاريخ وفلج دار�س وقلعة 
ال�صهباء وحارة العقر اأق�صد بها نزوى واأنت تت�صفح تلك املجلدات فاحطط 
العنان واقراأ عن علمة بهلء ال�صلت بن مالك اخلرو�صي واقلب ال�صفحة 
جتد ح�صن جبل ال�صح�صاح وقلعة ال�صليف بوالية عربي وامدد عينيك اأثناء 
فدون  ال�صمر  اأردت  واإذا  بركاء  بوالية  العامة  الن�صيم  حديقة  اإىل  القراءة 
اأو  ملل  دون  اأدم  بها والية  اأق�صد  البو�صعيد  اآل  دولة  العريقة  االأ�صرة  تاريخ 
نق�صي  وقلعة  اإبراء  بوالية  والقرين  والعني  فريفر  بح�صن  اأذكرك  كلل 
وح�صن  علي  بو  بني  بجعلن  حمودة  اآل  وقلعة  بدبد  بوالية  الرحى  وفلج 
اخلبيب وخزام بوالية امل�صيبي وهناك معامل �صياحية اأمثال ح�صن جربين 

ببهلء وبيت النعمان وبيت الفليج وبيت الزبري وقلعتي املرياين واجلليل 
مبحافظة م�صقط، و�صاهد وادي القا�صم وال�صعيبة والعي�س بامل�صنعة، ووادي 
االأبي�س ووادي م�صتل بوالية نخل .مرورا بوادي حيبي ووادي عاهن ووادي 
الراكي بينقل، ويا لها  اجلزي بوالية �صحار، ووادي �صيقة بقريات، ووادي 
من �صياحة يف عني رزات وحمران و�صحنوت مبحافظة ظفار، وعني الثوارة 
بوالية نخل. فعذرا يا موالي مل ي�صتطع القلم اأن يغو�س يف اأعماق ال�صياحية 
العمانية و دررها الثمينة، واإمنا من باب امل�صاركة ب�صذرات وقطوف �صياحية 

عمانية فهيا بنا نحو �صياحة يف ربوع احلبيبة ُعمان. 

يف فكر جاللة السلطان قابوس
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كثافة  ب�صكل كبري  ويظهر ذلك يف  �صلطنة عمان  الثقايف يف  القطاعي  يزدهر 
الن�صاطات الثقافية التي تعدها وتنتجها وتقدمها  وزارة الثقافة بالتعاون مع 
�صائر املوؤ�ص�صات الثقافية يف ال�صلطنة...ويعترب الن�صاط الثقايف  العبا هاما يف 
تن�صيط القطاع ال�صياحي حتى يكاد يبدو ان القطاعني متلزمان  بل توؤمان...
القطاع  يكون  وفاعل   مزدهرا  الثقايف  القطاع  فيه   يكون  الذي   فبالقدر 

ال�صياحي اكرث ازدهارا وينعك�س هذا على قطاعات وطنية تاألقاً ومنواً...
اولت ال�صلطنة الرتاث الثقايف مبختلف اأ�صكاله وم�صامينه املادية اأهمية خا�صة 
النهو�س باحلياة  اأهمية ودور ملمو�س يف  له من  ملا  به عناية متميزة  واعتنت 

الفكرية والفنية واالإبداع واالبتكار.
مع  متواكبا   ، والتقنية  العلم  اأ�صاليب  باأحدث  تاأخذ  ع�صرية  دولة  بناء  وكان 
االعتزاز برتاث ال�صلطنة العريق واأجمادها التليدة، ويف الوقت الذي كان فيه 
املعماري  الرتاث  كان   ، يعلو يف جميع جماالت احلياة  املن�صاآت احلديثة  �صرح 
العماين  االن�صان  وكان   ، والرعاية  االهتمام  يجد  العلميوالثقايف  واملوروث 
ي�صدح مفاخرا برتاثه واأجماده كما يفاخر بحا�صره الزاهي وم�صتقبله امل�صرق.
وقد ا�صهمت وزارة الرتاث والثقافة ومكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان لل�صوؤون 
الثقافية ومركز ال�صلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم واملوؤ�ص�صات احلكومية 
االأخرى املعنية بن�صر الثقافة و�صون الرتاث ، بجهود ملمو�صة من اأجل حتقيق 
متوا�صلة  برامج  ونفذت  العمانية،  والثقافة  الرتاث  ملفردات  نوعي  ا�صتثمار 
ال�صاحة  تن�صيط  يف  املوؤ�ص�صات  هذه  واأ�صهمت  عليها،  واحلفاظ  االآثار  ل�صون 

الثقافية العمانية بربامج وفعاليات متنوعة.
اهتمام بارز بالرتاث

�صكل االهتمام بالرتاث و�صون املواقع الرتاثية والثقافيه و �صمة مميزة مل�صرية 
النه�صة املباركة، وحظي بعناية كبرية على كل امل�صتويات، ملا يحمله من قيمة 

ثقافية و�صياحية يعك�س تاريخ ال�صلطنة وح�صارتها املمتدة ملئات ال�صنني.
وتي�صري  وجمعها  العماين  الرتاث  مفردات  على  للمحافظة  ال�صلطنة  وت�صعى 

ينبغي  ح�صاريا  مرياثا  باعتبارها  التلف  من  حمايتها  وحماولة  بها  االنتفاع 
وخمرجات  ومكونات  مفردات  خمتلف  وتوظيف  البلد،  داخل  عليه  االإبقاء 
ب�صفة  ال�صياحي  والقطاع  عامة  ب�صفة  الوطني  االإقت�صاد  خلدمة  الرتميم 

خا�صة. 
ويف �صياق تفعيل دور القلع واحل�صون يف اإثراء احلياة الثقافية واإبراز الرتاث 
على  للحفاظ  قدما،  وال�صيانة  الرتميم  جهود  مت�صي  بال�صلطنة،  احل�صاري 
عنا�صر  لزيادة  منها  اال�صتفادة  وتعظيم  تراثية،  ثقافية  كمعامل  االآثار  هذه 
اجلذب، وجتديد وتطوير املناطق القدمية ، واإثراء املباين التاريخية واملواقع 

االأثرية بالبحوث التخ�ص�صية بغر�س توثيقها وانتفاع الباحثني بها.
واحل�صون  القلع  من  للعديد  وال�صيانة  الرتميم  عمليات  توا�صلت  وفيما 
وامل�صاجد واالأبراج واحلارات االأثرية يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة، مت افتتاح 
�صمائل  وح�صن  بهلء  كقلعة  ترميمها،  اعمال  التيانتهت  الرتاثية  املواقع 
وح�صن العراقي وبيت املقحم وح�صن امل�صنعه وح�صن الكمازره وح�صن بيت 
وجامع   ، �صور  والية  يف  �صيماء  واأبراج  املرازيق  وبرج  مرباط،  وح�صن  املراح 

الربا�صد بنيابة �صناو يف والية امل�صيب�صي.
ويجري العمل يف ترميم ح�صن منح وحارة البلد يف والية منح وحارة ال�صليف 
و�صيانة  �صنا�س،  بوالية  اأ�صود  وح�صن  اأدم  بوالية  البو�صعيد  وحارة   ، بعربي 
قلعة الر�صتاق، وترميم �صريح االإمام اأحمد بن �صعيد واالإمام �صيف بن �صلطان 
�صوق بهلء  وترميم   ، املعاول  بوادي  الغ�صام  بيت  وترميم  بالر�صتاق.  اليعربي 
العدفني  وح�صن  بدية  بوالية  الوا�صل  وح�صن  �صنك  بوالية  املنيخ  وح�صن 
بوادي بني خالد وجامع اأبي �صعيد الكدمي باحلمراء وح�صن �صدح بوالية �صدح 

وح�صن قريات بوالية قريات وح�صن بلد �صور وبرج ريام بوالية مطرح.
اأعمال امل�صح والتنقيب مبدينة قلهات التاريخية، بهدف الك�صف  كما توا�صلت 
عن اأ�صرار هذه املدينة  التاريخية العريقة جلعلها رافدا من الروافد الثقافية 

وال�صياحية.
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      نفتح املقالة هنا بخطاب �صام ملوالي ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان 
قابو�س بن �صعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- اأثناء االنعقاد ال�صنوي ملجل�س 
عمان 2004م وتاأكيده على اأهمية قطاع ال�صياحة؛ حيث قال جللته :) كما 
امل�صتوى  على  نامية  �صناعة  وكونه  ال�صياحة  قطاع  باأهمية  منا  واإميانا  اأنه 
العامل  دول  من  لكثري  االأ�صا�صية  العائدات  اأحد  ي�صكل  اأ�صبح  حيث  العاملي 
ملا حبا اهلل به بلدنا من تنوع بيئي وجغرايف ومقومات من  املتقدمة ونظراً 
املمكن اأن جتعل منه اأحد املحطات الرئي�صية لذلك الغر�س يف املنطقة اتخذنا 
قراراً باإن�صاء وزارة تعنى بهذا القطاع احليوي املهم اأال وهي وزارة ال�صياحة 
والتي ناأمل من القائمني عليها اأن ي�صارعوا يف تبني االإجراءات واخلطوات 
ـ اإن �صاء اهلل ـ وذلك بالتن�صيق  املدرو�صة الكفيلة بتنميته يف القريب العاجل 

مع اجلهات احلكومية االأخرى املعنية والقطاع اخلا�س(.
       ومن منطلق ذلك اخلطاب ال�صامي جلللته املعّظم �صاأبحر معك اأيها 
القارئ... اأيتها القارئة يف جولة �صياحية يف فكر جللته املعظم ، وقد اعتمدت 
على عدة م�صادر ومراجع وال�صيما املواقع العمانية مركزا على اأبرز املواقع 
�صياحية  مبقومات  احلبيبة  �صلطنتنا  تتمتع  ملا  ؛  وذلك  العمانية  ال�صياحية 
حتظى بدعم من قبل موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه – فاأ�صبحت عمان بوابة كل �صائح يف �صرق 
للقت�صاد  امل�صتقبلية  الروؤية  مع  متم�صيا  وجنوبه  و�صماله  وغربه  العامل 
العماين. موالي ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 
يف عهدك امليمون ا�صتطاعت ال�صياحة بعماننا احلبيبة حتقق ما ت�صبو اإليه 
من انت�صار للم�صروعات الكبرية واملناطق ال�صناعية من م�صقط العامرة اإىل 
�صللة ومن �صور العفية اإىل �صحار ومن بي�صة االإ�صلم نزوى حتى م�صندم 
والربميي وعربي حتى هيما فاأنت عزيزي القارئ عزيزتي القارئة هيا بنا 
نت�صفح تلك املجلدات والكتب الثقافية واأ�صحبك يف ربوع ال�صياحة العمانية 
لوالية  ال�صياحية  املعامل  لك  وا�صفا  ال�صياحي  �صللة  مهرجان  لك  ذاكرا 
�صحار منها �صاطئ �صلن و�صاطئ الزعفران ولقعتها التاريخية دون ن�صيان 
واأبراجها  اخلابورة  بوالية  والهجاري  البو�صعيد  ق�صبية  حل�صن  زيارتك 
العريقة برج اخلويرات والرديدة وق�صبية احلوا�صنة وفلج الق�صف واأذكرك 
بح�صن احلزم وعني الك�صفة بوالية الر�صتاق واأ�صافر معك اإىل �صاحبة العلم 
اأمثال مازن بن غ�صوبة والعلمة ابن النظر وال�صاعر عبداهلل بن  واالأدباء 
علي اخلليلي اأعني به فيحاء املنطقة الداخلية �صمائل ذات الواحات اخل�صراء 
والب�صاتني اخللبة وتعاىل معي اإىل برج كب�س الق�صر وجزيرة الغنم و�صلمه 
بوالية خ�صب ذاهبا اإىل والية لوى الذي ن�صاأ بها االإمام الربيع بن احلبيب 
�صاحب امل�صند واإذا اأردت تتعرف عن مدينة العلم والتاريخ وفلج دار�س وقلعة 
ال�صهباء وحارة العقر اأق�صد بها نزوى واأنت تت�صفح تلك املجلدات فاحطط 
العنان واقراأ عن علمة بهلء ال�صلت بن مالك اخلرو�صي واقلب ال�صفحة 
جتد ح�صن جبل ال�صح�صاح وقلعة ال�صليف بوالية عربي وامدد عينيك اأثناء 
فدون  ال�صمر  اأردت  واإذا  بركاء  بوالية  العامة  الن�صيم  حديقة  اإىل  القراءة 
اأو  ملل  دون  اأدم  بها والية  اأق�صد  البو�صعيد  اآل  دولة  العريقة  االأ�صرة  تاريخ 
نق�صي  وقلعة  اإبراء  بوالية  والقرين  والعني  فريفر  بح�صن  اأذكرك  كلل 
وح�صن  علي  بو  بني  بجعلن  حمودة  اآل  وقلعة  بدبد  بوالية  الرحى  وفلج 
اخلبيب وخزام بوالية امل�صيبي وهناك معامل �صياحية اأمثال ح�صن جربين 

ببهلء وبيت النعمان وبيت الفليج وبيت الزبري وقلعتي املرياين واجلليل 
مبحافظة م�صقط، و�صاهد وادي القا�صم وال�صعيبة والعي�س بامل�صنعة، ووادي 
االأبي�س ووادي م�صتل بوالية نخل .مرورا بوادي حيبي ووادي عاهن ووادي 
الراكي بينقل، ويا لها  اجلزي بوالية �صحار، ووادي �صيقة بقريات، ووادي 
من �صياحة يف عني رزات وحمران و�صحنوت مبحافظة ظفار، وعني الثوارة 
بوالية نخل. فعذرا يا موالي مل ي�صتطع القلم اأن يغو�س يف اأعماق ال�صياحية 
العمانية و دررها الثمينة، واإمنا من باب امل�صاركة ب�صذرات وقطوف �صياحية 

عمانية فهيا بنا نحو �صياحة يف ربوع احلبيبة ُعمان. 

يف فكر جاللة السلطان قابوس
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باإ�صاءة ونطق وكلمات �صامّية حل�صرة �صاحب اجلللة      نفتح املقال هنا 
"اأهمية  بقوله:  ورعاه-  اهلل  حفظه   – املعّظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان 
االهتمام باملوارد الب�صرية وتطوير اأدائها وحتفيز طاقاتها واإمكاناتها وتنويع 
قدراتها االإبداعية وحت�صني كفاءتها العلمية والعملية . وتوفري كل ما من 
�صاأنه تنمية املوارد الب�صرية و�صقلها وتدريبها وتهيئة فر�س العلم لها مبا 
واملهارات  املطلوبة  واخلربة  املفيدة  املعرفة  ك�صب  اإىل  التوجه  من  ميكنها 

الفنية اللزمة التي يتطلبها �صوق العمل وحتتاج اإليها التنمية امل�صتدامة.
لن  امل�صرقة  االإ�صاءات  تلك  منطلق  ومن   
ي�صعفني القلم اأن اأخطى عن االهتمام ال�صامي 
تعنى  لوزارة  وتخ�صي�صه  الب�صرية  للموارد 
الربامج  وتنمية  االأداء،  مب�صتوى  باالرتقاء 
من  عالية  وتقنية  خطط،  وفق  الهادفة 
واال�صتغلل  العملية،  االإجراءات  يف  االإجادة 
الب�صري االأمثل مبهارة واآلية متطورة ت�صهم 
الوحدات  بقية  لدى  والتجديد  التطوير  يف 

للخدمة املدنية.
خطبه  جميع  يف  اأّكد  املعظم  وجللته       
الب�صرية يف  املوارد  اإدارة  اأهمية  وكلماته على 
املوارد والعاملني عليها وكونها اأداء الفعاليات 
واالأن�صطة والتي تتم يف التخطيط والتنظيم 
اإدارة  تعريفات  كل  اآخذا  والقيادة  والتطوير 
يتنا�صب  مبا  عينيه  ن�صب  الب�صرية  املوارد 
العاملني  حتفيز  بهدف  العماين  واملجتمع 
االإنتاجية  من  م�صتوى  اأعلى  اإىل  للو�صول 
زيادة  يف  امل�صاهمة  وكذلك  وفاعلية،  بكفاءة، 
عليها.اإ�صافة  واملحافظة  ال�صوق  يف  االإنتاج 
بكل  الب�صرية  املوارد  اأهدافاإدارة  حتقيق  اإىل 
توظيف  خلل  من  وحماورها  اأ�صكالها 
املهارات، وحتقيق الّذات، وااللتزام باأخلقيات 

العمل.
 واإدارة املوارد الب�صرية يف فكر جللته لها مدلوالت عملية تطبيقية وحتليلية 
وتخطيطية ونظرة م�صتقبلية، ودرا�صة االأو�صاع املختلفة للعاملينومعاجلتها 
ب�صتى الطرق وخري اأدّلة لو تتبعنا لوجدنا كل وزارة جتد بها مديرية اأو دائرة 
اأو تنمية املوارد الب�صرية واأق�صامها املتكاملة؛  حتمل م�صّمى املوارد الب�صرية 
حيث تقوم بتنفيذ القرارات واالأحكام واالإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون 

اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية
"مقدمها  ويف  الب�صرية  باملوارد  اهتم  وحني  وقت  كل  يف  كما  وجللته   
�صرورة  على  قابو�س  ال�صلطان  تركيز  جاء  هنا  من  اجلديد.  االإن�صان  بناء 
كي  االإمام  اإىل  فاأكرث  اأكرث  لدفعها  وتطويرها  الب�صرية  االهتمامباملوارد 

هو  الب�صري  العن�صر  اأن  اإىل  اأ�صرنا  متى  خ�صو�صا  االأف�صل  االأداء  تعطي 
دوماً  جللته  حا  مو�صّ واحلديث.  القدمي  التاريخ  يف  احل�صارات  ركيزة 
احل�صارات  �صانع  كونه  الب�صري  والعن�صر  العلمية  الكفاءات  حت�صني  على 
وتنمية املوارد الب�صرية و�صقلها وتدريبها واأهمية العلم واملعرفة، واالأخذ يف 
احل�صبان االإخل�س يف العمل، وخدمة هذا البلد امل�صون، والبعد عن امل�صالح 

ال�صخ�صية.
 وخطابات جللته ترّكز على مرتكزات اأ�صا�صية للتنمية الب�صرية حيث اإنها 
االأوطان،  تنمية  يف  ومهما  كبريا  دورا  تاأخذ 
واال�صرتاتيجية  واملعرفة  العلم  واأهمية 
املواطنني، والرتكيز  لتنمية قدرات  الوطنية 
اليومية.  التكنولوجيا يف حياتنا  اإدخال  على 
دليل على حر�س جللته على تدريب  وهذا 
العلمية  الكفاءات  الب�صري وحت�صني  العن�صر 
ملوارد  باإدارة  واملعرفة  العلم  على  والرتكيز   ،
ب�صرية تخدم الوطن واملواطن، وما املكرمات 
ال�ّصامية التي�صملت القا�صي والداين اإاّل رمز 

عطاء متدفق الذي ال ين�صب.
النورانية من  اأقطف القطوف   وقبل اخلتام 
عبق التاريخ العماين لبع�س االإ�صاءات ملوالنا 
قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 
واإدارتها،  وتنميتها  الب�صرية  املوارد  اأهمية  يف 

فاإليك بع�صها:
وتوفري  الب�صرية  باملوارد  االهتمام  اإن 
وحتفيز  اأدائها  لتطوير  الو�صائل  خمتلف 
طاقاتها واإمكاناتها وتنويع قدراتها االإجادّية 
هو  والعملية  العلمية  كفاءاتها  وحت�صني 
يف  الزاوية  وحجر  احلقيقية  التنمية  اأ�صا�س 
بنائها املتني القائم على قواعد را�صخة ثابتة 
الب�صري هو �صانع احل�صارات  العن�صر  اإن  اإذ 
ملجل�س  ال�صنوي  االنعقاد  مبنا�صبة  ال�صامي  اخلطاب  .من  النه�صات  وباين 
عمان 2006م" من اخلطاب ال�صامي 2005م "ونحن نحتفي مب�صرية نه�صتنا 
باإذن اهلل، نتذكر ما حتقق على هذه االأر�س الطيبة ، من منجزات  املباركة 
ح�صارية يف جماالت عديدة تهدف كلها اإىل حتقيق غاية نبيلة واحدة ، هي 
بناء االإن�صان العماين احلديث، املوؤمن بربه، املحافظ على اأ�صالته، املواكب 
لع�صره يف تقنياته وعلومه، واآدابه وفنونه، امل�صتفيد من معطيات احل�صارة .
وختاماً ولي�س منتهياً لن اأ�صتطيع اأن اأح�صي االهتمامات ال�ّصامية جلللته 
وكلماته  فخطبه  مراجع  عّدة  من  قطفت  ولو  الب�صرية  املوارد  يف  املعّظم 
ونطقه لهو الدليل على اإدارته احلكيمة واهتمامه للموارد الب�صرية فحفظ 

اهلل جللته واأبقاه ذخراً للحبيبة ُعمان و�صعبها االأبّي.

يف فكر جاللة السلطان قابوس
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باإ�صاءة ونطق وكلمات �صامّية حل�صرة �صاحب اجلللة      نفتح املقال هنا 
"اأهمية  بقوله:  ورعاه-  اهلل  حفظه   – املعّظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان 
االهتمام باملوارد الب�صرية وتطوير اأدائها وحتفيز طاقاتها واإمكاناتها وتنويع 
قدراتها االإبداعية وحت�صني كفاءتها العلمية والعملية . وتوفري كل ما من 
�صاأنه تنمية املوارد الب�صرية و�صقلها وتدريبها وتهيئة فر�س العلم لها مبا 
واملهارات  املطلوبة  واخلربة  املفيدة  املعرفة  ك�صب  اإىل  التوجه  من  ميكنها 

الفنية اللزمة التي يتطلبها �صوق العمل وحتتاج اإليها التنمية امل�صتدامة.
لن  امل�صرقة  االإ�صاءات  تلك  منطلق  ومن   
ي�صعفني القلم اأن اأخطى عن االهتمام ال�صامي 
تعنى  لوزارة  وتخ�صي�صه  الب�صرية  للموارد 
الربامج  وتنمية  االأداء،  مب�صتوى  باالرتقاء 
من  عالية  وتقنية  خطط،  وفق  الهادفة 
واال�صتغلل  العملية،  االإجراءات  يف  االإجادة 
الب�صري االأمثل مبهارة واآلية متطورة ت�صهم 
الوحدات  بقية  لدى  والتجديد  التطوير  يف 

للخدمة املدنية.
خطبه  جميع  يف  اأّكد  املعظم  وجللته       
الب�صرية يف  املوارد  اإدارة  اأهمية  وكلماته على 
املوارد والعاملني عليها وكونها اأداء الفعاليات 
واالأن�صطة والتي تتم يف التخطيط والتنظيم 
اإدارة  تعريفات  كل  اآخذا  والقيادة  والتطوير 
يتنا�صب  مبا  عينيه  ن�صب  الب�صرية  املوارد 
العاملني  حتفيز  بهدف  العماين  واملجتمع 
االإنتاجية  من  م�صتوى  اأعلى  اإىل  للو�صول 
زيادة  يف  امل�صاهمة  وكذلك  وفاعلية،  بكفاءة، 
عليها.اإ�صافة  واملحافظة  ال�صوق  يف  االإنتاج 
بكل  الب�صرية  املوارد  اأهدافاإدارة  حتقيق  اإىل 
توظيف  خلل  من  وحماورها  اأ�صكالها 
املهارات، وحتقيق الّذات، وااللتزام باأخلقيات 

العمل.
 واإدارة املوارد الب�صرية يف فكر جللته لها مدلوالت عملية تطبيقية وحتليلية 
وتخطيطية ونظرة م�صتقبلية، ودرا�صة االأو�صاع املختلفة للعاملينومعاجلتها 
ب�صتى الطرق وخري اأدّلة لو تتبعنا لوجدنا كل وزارة جتد بها مديرية اأو دائرة 
اأو تنمية املوارد الب�صرية واأق�صامها املتكاملة؛  حتمل م�صّمى املوارد الب�صرية 
حيث تقوم بتنفيذ القرارات واالأحكام واالإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون 

اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية
"مقدمها  ويف  الب�صرية  باملوارد  اهتم  وحني  وقت  كل  يف  كما  وجللته   
�صرورة  على  قابو�س  ال�صلطان  تركيز  جاء  هنا  من  اجلديد.  االإن�صان  بناء 
كي  االإمام  اإىل  فاأكرث  اأكرث  لدفعها  وتطويرها  الب�صرية  االهتمامباملوارد 

هو  الب�صري  العن�صر  اأن  اإىل  اأ�صرنا  متى  خ�صو�صا  االأف�صل  االأداء  تعطي 
دوماً  جللته  حا  مو�صّ واحلديث.  القدمي  التاريخ  يف  احل�صارات  ركيزة 
احل�صارات  �صانع  كونه  الب�صري  والعن�صر  العلمية  الكفاءات  حت�صني  على 
وتنمية املوارد الب�صرية و�صقلها وتدريبها واأهمية العلم واملعرفة، واالأخذ يف 
احل�صبان االإخل�س يف العمل، وخدمة هذا البلد امل�صون، والبعد عن امل�صالح 

ال�صخ�صية.
 وخطابات جللته ترّكز على مرتكزات اأ�صا�صية للتنمية الب�صرية حيث اإنها 
االأوطان،  تنمية  يف  ومهما  كبريا  دورا  تاأخذ 
واال�صرتاتيجية  واملعرفة  العلم  واأهمية 
املواطنني، والرتكيز  لتنمية قدرات  الوطنية 
اليومية.  التكنولوجيا يف حياتنا  اإدخال  على 
دليل على حر�س جللته على تدريب  وهذا 
العلمية  الكفاءات  الب�صري وحت�صني  العن�صر 
ملوارد  باإدارة  واملعرفة  العلم  على  والرتكيز   ،
ب�صرية تخدم الوطن واملواطن، وما املكرمات 
ال�ّصامية التي�صملت القا�صي والداين اإاّل رمز 

عطاء متدفق الذي ال ين�صب.
النورانية من  اأقطف القطوف   وقبل اخلتام 
عبق التاريخ العماين لبع�س االإ�صاءات ملوالنا 
قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 
واإدارتها،  وتنميتها  الب�صرية  املوارد  اأهمية  يف 

فاإليك بع�صها:
وتوفري  الب�صرية  باملوارد  االهتمام  اإن 
وحتفيز  اأدائها  لتطوير  الو�صائل  خمتلف 
طاقاتها واإمكاناتها وتنويع قدراتها االإجادّية 
هو  والعملية  العلمية  كفاءاتها  وحت�صني 
يف  الزاوية  وحجر  احلقيقية  التنمية  اأ�صا�س 
بنائها املتني القائم على قواعد را�صخة ثابتة 
الب�صري هو �صانع احل�صارات  العن�صر  اإن  اإذ 
ملجل�س  ال�صنوي  االنعقاد  مبنا�صبة  ال�صامي  اخلطاب  .من  النه�صات  وباين 
عمان 2006م" من اخلطاب ال�صامي 2005م "ونحن نحتفي مب�صرية نه�صتنا 
باإذن اهلل، نتذكر ما حتقق على هذه االأر�س الطيبة ، من منجزات  املباركة 
ح�صارية يف جماالت عديدة تهدف كلها اإىل حتقيق غاية نبيلة واحدة ، هي 
بناء االإن�صان العماين احلديث، املوؤمن بربه، املحافظ على اأ�صالته، املواكب 
لع�صره يف تقنياته وعلومه، واآدابه وفنونه، امل�صتفيد من معطيات احل�صارة .
وختاماً ولي�س منتهياً لن اأ�صتطيع اأن اأح�صي االهتمامات ال�ّصامية جلللته 
وكلماته  فخطبه  مراجع  عّدة  من  قطفت  ولو  الب�صرية  املوارد  يف  املعّظم 
ونطقه لهو الدليل على اإدارته احلكيمة واهتمامه للموارد الب�صرية فحفظ 

اهلل جللته واأبقاه ذخراً للحبيبة ُعمان و�صعبها االأبّي.
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ة فيما يتعلق بالتعليم بحاجة اإىل اأقلم       اإّن م�صطلح اجلودة ال�صاملة وخا�صّ
وامل�صاركةالقرائية  باب االطلع  امل�صمار احليوي، ولكن من  �صة يف هذا  متخ�صّ
خطب  يف  تربوية  تطبيقات  اإىل  واأعرج  الكّتاب  خمتلف  من  �صذرات  �صاأقطف 
املعّظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  موالنا  وكلمات 
م�صتاأذنا تلك االأقلم وموجزا مقالتي يف االآتي: " اإّن اجلودة يف التعليم مرتبطة 
بعمليتي التعلم والتعليم ، وكذلك باالإدارة، وذلك من اأجل ربط التعليم بحاجات 
املجتمع ، واإحداث تغري تربوي هادف ، وبناء وتنمية ملكة االإجادة عند املتعلمني 
،ويحدث التعلم عندما يحدث تفاعل بني املتعلم وبيئته ، ونحن نعرف اأن التعلم 
نتيح  اأن  نحن  ودورنا   ، تعدل  قد  املتعلم  �صلوك  اأن  نلحظ  عندما  حدث  قد 
ال�صروط  كل  توفري  يعني  وهذا  التعلم،  يحدث  كي  التفاعل  حلدوث  الفر�صة 
ي�صمل  مبا   ، للعمليات  معايري  و�صع  ي�صتوجب  مما   ، للتعلم   ال�صاحلة  والبيئة 
نظام حمدد للتاأكد من جودة التعليم...، وعّرفت اجلودة ال�صاملة يف الرتبية باأنها 
عملية اإدارية ترتكز على جمموعة من القيم وت�صتمد طاقة حركتها من املعلومات 
م�صتويات  خمتلف  يف  الفكرية  قدراتهم  وت�صتثمر  مواهبالعاملني  توظف  التي 
وهناك  للموؤ�ص�صة،  امل�صتمر  التح�صن  حتقيق  ل�صمان  اإبداعي  نحو  على  التنظيم 
تعريفات متكاملة ترّكز على اأن اإدارة اجلودة يف التعليم هي منهج عمل لتطوير 

�صامل وم�صتمر يقوم على جهد جماعي بروح الفريق" )زيد اأبوزيد، بت�صرف.
باجلودة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأولت  فقد  ال�صابقة  التعريفات  منطلق  ومن    
م�صّمى:  حتت  عاّمة  مديرية  هناك  اأّن  ونرى   ، �صامية  توجيهات  وفق  ال�صاملة 
اقرتاح  اخت�صا�صاتها  بني  ومن  اجلودة،  و�صبط  للتخطيط  العاّمة  املديرية 
ال�صيا�صات واخلطط واال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية الأعمال املديرية مبا يتوافق مع 

اأهداف التعليم يف ال�صلطنة" ) بوابة �صلطنة عمان التعليمية(.
  واجلودة ال�صاملة يف التعليم تقوم على مباديء اأخذت بها الوزارة ، واأّكد عليها 
طلبة  اأبنائه  اإىل  وجهها  كرمية  اأبوية  كلمة  ففي  وكلماته  خطبه  يف  جللته 
وطالبات جامعة ال�صلطان قابو�س خلل تف�صل جللته ـ اأيده اهلل ـ بافتتاح مركز 
جامعة ال�صلطان قابو�س الثقايف: لطاملا اأكدنا على اأهمية العلمواملعرفة و�صرورة 
التدبر  اأ�صا�س من  على  متقد  بذهن  املتاحة  ال�صبل  بكافة  م�صتجداتهما  متابعة 
والتجربة، الأخذ ال�صالح املفيد وترك ما ال طائل من ورائه، بل اإننا ن�صعى اإىل 
حتفيز الهمم للإ�صافة اجليدة يف هذا املجال. فمهما اجتهد املجتهدون يبقى ما 
و�صلوا اإليه �صيًئا ي�صرًيا اأمام بحر العلم الوا�صع. وما تاأكيدنا على العلم النافع 
اإال اإدراك منا باأنه هو املنطلق ال�صحيح لك�صب املعارف ونيل اخلربات واملهارات، 
مبا ميكن هذه االأجيال واالأجيال القادمة من االإ�صهام اإ�صهاًما فاعًل يف خدمة 
اأولينا  التنمية على ب�صرية وهدى. لذلك  وتلبية متطلبات  وطنها وجمتمعها، 

التعليم  بجوانب  تعنى  التي  احلكومية  املوؤ�ص�صات  فاأن�صاأنا  تامة،  عناية  التعليم 
له  وقدمنا  �صجعناه  بل  اخلا�س،  القطاع  اأمام  املجال  وفتحنا  العلمي،  والبحث 
القطاعان يف  ال�صاأن ليعمل  املادي واملعنوي يف هذا  املنا�صبة والدعم  الت�صهيلت 
اإطار امل�صاركة الهادفة اإىل تقدمي اأف�صل امل�صتويات التعليمية الأبنائنا وبناتنا وفق 
معايري اجلودة العاملية" ويف كلمة �صامية يقول جللته: " لقد اأكدنا دوما على 
اأهمية العلم واملعرفة وكان نهجنا املتوا�صل هو االنفتاح على م�صتجداتهما ولقد 
يف  التنمية  لعجلة  االأ�صا�صي  املحرك  هي  واالت�صاالت  املعلومات  تقنية  اأ�صبحت 
هذه االألفية الثالثة 0 لهذا اأولينا اهتمامنا الإيجاد ا�صرتاتيجية وطنية لتنمية 
اخلدمات  وتطوير  املجال  هذا  مع  التعامل  يف  ومهاراتهم  املواطنني  قدرات 
م�صامني  على  اأي�صا  يوؤّكد  جلللته  �صاٍمٍ  خطاب  ويف  االلكرتونية"،  احلكومية 
تنفيذ  خلل  ومن  اإليه  ن�صعى  ما  فاإن  تعلمون  "كما  بقوله:  اجلودةال�صاملة 
اخلطط التنموية املتعاقبة يف ال�صلطنة هو ا�صتكمال بناء اأ�ص�س الدولة الع�صرية 
لربامج  وفقا  وذلك  العزيز  وطننا  ربوع  جميع  يف  احلياة  ى  مب�صتو  واالرتقاء 
االقت�صادي  النمو  معدالت  زيادة  اإىل  تهدف  تامة  بعناية  ومدرو�صة  حمدودة 
وتنمية  الوطني  الدخل  م�صادر  تنويع  على  ذلك  حتقيق  �صبيل  يف  الرتكيز  مع 
تبنى  ال  االأمم  باأن  املعظم  جللته  يتحدث  اآخر  مو�صع  ويف  الب�صرية"  املوارد 
العلم  طريق  عن  اإال  يتم  ال  والتقدم  احل�صارة  يف  رقيها  واإن  اأهلها  ب�صواعد  اإاّل 
اإمنا  اأمة  الأية  احلقيقية  الرثوة  اأن  بخاف  ولي�س  والتاأهيل  والتدريب  واخلربة 
تتمثل يف مواردها الب�صرية القادرة على دفع عجلة التطور اإىل االأمام يف جميع 
جماالت احلياة ومبا يحقق اآمالها ويوقد جذوة الطموح املتجدد فيها و�صوال اإىل 

ما نن�صده من عزة وكرامة وجمد و�صوؤدد".
جودة  على  وتاأكيده  املعظم  جللته  وخطب  ال�ّصامية  الكلمة  تلك  خلل  ومن   
التعليم، واإتقان العمل وح�صن اإدارته، واأّنه مبداأ بل هو مطلب وظيفي يجب اأن 
يحت�صن جميع جوانب العلمية التعليمية والرتبوية، ويوؤثر يف االآخرين لتحقيق 
االأهداف الرتبوية، ويفي مبتطلبات العاملني، والتعّرف على احتياجاتهم و�صواًل 
اإىل الر�صا الوظيفي لديهم، وما ن�صر ثقافة اجلودة يف التعليم بالوزارة اإاًل دليل 
اإدارة  "اأهمية و�صرورة تطوير منهجيات واأ�صاليب  على تطبيق عملي ي�صتهدف 
العملية التعليمية، واملفاهيم االأ�صا�صية لتحقيق االإجادة يف اخلدمات التعليمية، 
وكيفية  التعليمية،  باملوؤ�ص�صات  اجلودة  اإدارة  نظم  لتطبيق  االأ�صا�صية  واملفاهيم 

حت�صني االأداء باملوؤ�ص�صات التعليمية " ) موقع املدربني املحرتفني(.
فتلك �صذرات تربوية من اأّمات الكتب حول اجلودة ال�صاملة يف التعليم وتطبيقاتها 
يف فكر جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعّظم – حفظه اهلل ورعاه- واإىل لقاء 
تاٍل يف م�صاركة لعّلها ت�صهم يف تطوير املنظومة الرتبوية ب�صلطنتنا احلبيبة ُعمان.
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 - املعظم  �صعيد  ال�صلطان قابو�س بن  اإن ما قاله وفعله ح�صرة �صاحب اجلللة     
حفظه اهلل ورعاه - منذ اليوم االأول لت�صلمه مقاليد ال�صلطة عك�س ويعك�س اإميانه 
اإىل  املتمردين  دعا  لقد  ومنا�صبة.  ناحية  كل  يف  وتطبيقه  ال�صلم  مبفهوم  العميق 
اإلقاء ال�صلح واالن�صمام اإىل م�صرية بناء الوطن الذي يت�صع للجميع ويوؤمن العي�س 
الكرمي للجميع يف اإطار املواطنة العمانية، "فخطتنا يف الداخل ن نبني بلدنا ونوفر 
يكرر  اأخرى  منا�صبة  يف  و  الكرمي")1971(.  والعي�س  املرفهة  احلياة  اأهله  جلميع 
القوي...واإننا  موقف  من  يداً  لل�صلم  مند  "اإننا  بقوله:  ال�صلمي  موقفه  بو�صوح 
نرحب بكل جهد خمل�س الإحلل الوئام. نحر�س كل احلر�س على اأن توؤدي م�صاعي 
ال�صلم اإىل النتائج املرجوة منها" )1975(. وحتى بعد انهزام املتمردين كانت املعاملة 
املحلي هو ما  اأو  الداخلي  فال�صلم  املراقبني يف هكذا حالة.  لكل  احلليمة مفاجئة 
�صعى اإليه جللته بكل جهد وثقة حتى حتقق، واإذا بعمان اليوم جتني ثمرة ذلك من 

اأمان واإخاء قّل نظريهما. وهذا انعكا�س لروؤية جللة ال�صلطان قابو�س وقناعاته. 
�صلم  علقة  اإقامة  يف  وا�صحة  كلماته  كانت  الدويل  ال�صعيد  وعلى  البداية  ومنذ 
�صيا�صة  انتهاج  على...  تقوم  اخلارجية  �صيا�صتنا  "اإن  االأخرى.  الدول  مع  و�صداقة 
دولة. وتدعيم  الداخلية الأية  ال�صوؤون  التدخل يف  ح�صن اجلوار مع جرياننا وعدم 
كما  العامل")1972(.  دول  مع  وّدية  علقات  واإقامة  العربية  الدول  مع  علقاتنا 
ينتقل جللته من و�صف حالة العلقة مع الدول االأخرى اإىل اأن ت�صبح عمان فاعلة 
على ال�صعيد الدويل: "كما ت�صتمر عمان يف جهودها املتوا�صلة ون�صاطاتها البا�صلة 
يف االأ�صرة الدولية وت�صهم بن�صيبها يف حّل امل�صاكل والق�صايا العاملية اإثباتاً لوجودها 
كع�صو يف هيئة االأمم املتحدة واإعراباً عن رغبتها االأكيدة يف ا�صتقرار االأمن وال�صلم 

بني دول العامل املختلفة" )1973(.
اإن اإزالة الظلم هو طريق ال�صلم، اإذا مل يكن ال�صلم بذاته. وجلللته موقف وا�صح 
كل  واال�صتقرار يف  واالأمن  ال�صلم  بقوة...اإىل  ندعو  "نحن  بقوله:  ذلك  وموؤثر يف 
اأرجاء العامل. اإن الظلم ظلمات ونحن �صد الظلم والظلم ومع العدل والنور والوئام. 
العدل واحرتامها  اإالباإقامتها ميزان  الطماأنينة  الب�صرية ولن تكتب لها  ولن تهناأ 
لكل ما يكفل للإن�صان حقوقه امل�صروعة ويف مقدمتها حقه يف الكرامة وعدم االإذالل 
وحقه يف احلرية واال�صتقلل" ) 2003(. هنا تبدو اأهمية حقوق االإن�صان وارتباطها 

بحرية النا�س التي متهد طريق العي�س ب�صلم داخل الوطن وخارجه.
    كما اأكد جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه- يف افتتاح 
تقوم  التي  االأ�صا�صية  واملبادئ  الثوابت  اأكتوبر 2004م على   13 بتاريخ  ُعمان  جمل�س 
ثوابت  قائمة على  �صيا�صتنا اخلارجية فهي  "اأما  بالقول  ال�صيا�صة اخلارجية  عليها 
والعمل  والعدل  احلق  منا�صرة  يف  تتمثل  عنها  حياد  ال  معروفة  اأ�صا�صية  ومبادئ 
املتوا�صل مع بقية دول العامل املحبة لل�صلم وعلى ت�صوية النزاعات الدولية بطرق 
كافة  وتنعم بخرياته  واال�صتقرار على اجلميع  االأمن  يعم  لكي  واملفاو�صات  احلوار 
واحرتام  الدويل  القانون  بقواعد  االلتزام  الأهمية  بالن�صبة  اأما  االأر�س".  �صعوب 
املواثيق واملعاهدات فقد اأ�صار جللته يف افتتاح جمل�س عمان بتاريخ 1 اأكتوبر 2005م 
بالقول "اإننا نوؤمن باأن عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول، ومراعاة املواثيق 
واملعاهدات، وااللتزام بقواعد القانون الدويل من �صاأنه، وال �صك، اأن ينتقل بالعامل 
اإىل حالة اأكرث مواءمة بني م�صالح الدول. وهو ما ندعو اإليه دائما من خلل ن�صر 
اأن  ناأمل  اأننا  كما  االأمم،  جميع  بني  والتفاهم  والتعاون   ، وال�صلم  الت�صامح  ثقافة 
يوؤدي ذلك اإىل اقتلع كثري من االأ�صباب لظاهرتي العنف وعدم اال�صتقرار". وتاأكيدا 
من جللته – حفظه اهلل ورعاه- بجدوى النهج الذي تتبعه ال�صلطنة يف ال�صيا�صة 
ال�صنوي ملجل�س عمان يف عام 2006م  ال�صامية فياالنعقاد  الكلمات  اخلارجية جاءت 
اأثبت النهج الذي اتبعناه يف �صيا�صتنا اخلارجية  نربا�صا يهتدى به حيث قال:"لقد 

خلل العقود املا�صية جدواه و�صلمته بتوفيق من اهلل ونحن ملتزمون بهذا النهج 
الذي يقوم على منا�صرة احلق والعدل وال�صلم واالأمن والت�صامح واملحبة والدعوة 
اإىل تعاون الدول من اأجل توطيد اال�صتقرار وزيادة النماء واالزدهار ومعاجلة اأ�صباب 
التوتر يف العلقات الدولية بحل امل�صكلت املتفاقمة حل دائما وعادال يعزز التعاي�س 
ال�صلمي بني االأمم ويعود على الب�صرية جمعاء باخلري العميم".كما اأن جللته مل 
ين�َس يف اأ�صعب الظروف اأن يدعو باخلري لدول العامل عندما كان يكرم امل�صاهمني 
يف العمل على معاجلة ما �صببته االأنواء املناخية يف يونيو 2007، بقوله:"..حفظ اهلل 

عمان واأدام عليها ف�صله ونعمه و�صائر بلد العامل" )2007(.
     وقد توج جللته روؤيته لل�صلم بقوله الذي اأدىل به ل�صحيفة ال�صيا�صة الكويتية 
" نحن دولة �صلم" )جريدة عمان، 2008 ، العدد 9826( ، ثلث كلمات حتمل معايٍن 

وا�صحة وتر�صم �صورة لُعمان الدولة ، اإنها دولة �صلم .
     اإن هذه االقتبا�صات املخت�صرة من اأقوال وخطب جللته، والتي تناولت مفهوم 
الدول  اإىل  عمان  لنظرة  وبالن�صبة  العماين  للمجتمع  بالن�صبة  واأهميته  ال�صلم 
الفل�صفة  وعلى  للدولة،  االأ�صا�صي  النظام  على  املبا�صر  انعكا�صها  لها  كان  االأخرى 

الرتبوية، ويف املناهج والكتب املدر�صية.
 وقد طّبق جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم لرتبية ال�صلم خري تطبيق؛ 
منذ  اللهورعاه-  – حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  جللة  انتهج  حيث 
وال�صلم  االأمن  اإر�صاء  نحو  وا�صحة  �صيا�صة  البلد  يف  احلكم  مقاليد  توليه  بداية 
والعدالة والوئام والدعوة اإىل التعاون بني الدول من اأجل اال�صتقرار وزيادة النماء 
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واالزدهار. وفيما يلي بع�س االأمثلة حول اجلهود التي قام بها جللته، وما اأ�صفرت 
عنه من نتائج:

-جائزة ال�صلطان قابو�س حلماية البيئة: مت اإن�صاء هذه اجلائزة يف عام 1989م ، ويتم 
منحها عن طريق مكتب املجل�س الدويل لتن�صيق برنامج االإن�صان واملحيط احليوي 
التابع لليون�صكو. وخ�ص�صت هذه اجلائزة للإ�صهام يف دعم اجلهود املبذولة من قبل 
االأفراد واملوؤ�ص�صات التي تهتم بال�صلم مع البيئة و�صونها وحمايتها، وتعمل من اأجل 

ا�صتدامتها واملحافظة على تنوعها.
الثقافية حل�صرة �صاحب  الروؤى  ال�صلطان قابو�س: انطلقا من  - كرا�صي جللة 
العلقات  وتعزيز  ال�صداقة  على مد ج�صور  ترتكز  التي  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة 
الطيبة مع خمتلف �صعوب العامل وت�صجيعا للو�صول اإىل جمتمع عاملي ت�صوده االألفة 
الكرا�صي  العديد من  اأن�صاأ جللته  فقد  الت�صامح  ويعمه  امل�صرتك  التفاهم  ويقوده 

االأكادميية يف عدد من اجلامعات العاملية العريقة. منها:
-كر�صي جللة ال�صلطان قابو�س للدرا�صات العربية واالإ�صلمية بجامعة جورج تاون 
باأمريكا و كر�صي ال�صلطان قابو�س لتقنية املعلومات بجامعة الهند�صة والتكنولوجيا 
الباك�صتانية وي�صرف عليهما مكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان للت�صاالت اخلارجية.

كامربدج  بجامعة  املعا�صرة  العربية  للدرا�صات  قابو�س  ال�صلطان  جللة  -كر�صي 
بربيطانيا وي�صرف عليه مكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان لل�صوؤونالثقافية.

-كر�صي �صلطان عمان يف العلقات الدولية بجامعة هارفارد باأمريكا وزمالة �صلطان 
اأك�صفورد  واالجتماعيةمبركز  االإن�صانية  والعلوم  االآداب  جمال  يف  الدولية  عمان 
للدرا�صات االإ�صلمية بجامعة اأك�صفورد بربيطانيا وي�صرف عليهما وزارة اخلارجية.
اال�صتزراع  جمال  يف  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  -كر�صي 
العربية  للدرا�صات  عمان  �صلطان  كر�صي  و  العربي  اخلليج  بجامعة  ال�صحراوي 

واالإ�صلمية بجامعة ملبورن با�صرتاليا وت�صرف عليهما وزارة التعليم العايل.
-كر�صي جللة ال�صلطان قابو�س للدرا�صات العربية بجامعة بكني بجمهورية ال�صني 

ال�صعبية من اأجل تدري�س اللغة العربية واآدابها للطلبة ال�صينيني يف جامعة بكني.
- وردة ال�صلطان قابو�س: تخليداً لل�صجل امل�صرف جلهود �صاحب اجلللة ال�صلطان 
قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه- من اأجل تقدم ورفاهية �صعبه ومل�صاهمته 
على ال�صعيدين االإقليمي والدويل يف اإر�صاء اأركان ال�صلم وتنمية العلقات الدولية، 
ولعنايته بالبيئة ودعمُه حلقوق االإن�صان، مت اختيار ا�صم جللته ليطلق على وردة 
اأنتجتها امل�صاتل الهولندية وهي خل�صة اأبحاث مطولة دامت عامني ، انهمك فيها 
الوردة  و�صلمت  املعروفة  الورود  من  جديد  �صنف  ال�صتنباط  العلماء  من  العديد 
الوطني  بالعيد  ال�صلطنة  احتفاالت  اأثناء  1990م  عام  يف  اجلللة  �صاحب  حل�صرة 

الع�صرين بح�صور عدد منال�صخ�صيات العاملية وال�صحفيني.
اأبحاث ومنظمة  اأجمعت ثلث وثلثون جـامعة ومركز  الدولية:  ال�صلم  - جائزة 
اأمريكية على منـح جـائزة ال�صلم الدولية حل�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س 
ال�صلطان  جللة  عن  نيابة   - ت�صلمها  وقد  ورعاه-  اهلل  حفظه  املعظم-  �صعيد  بن 
قابو�س بن �صعيد املعظم - معايل الوزير امل�صوؤول عنال�صوؤون اخلـارجية من الرئي�س 
االأمريكـي االأ�صبق جيمي كارتر يف حفل تاريخـي بالعا�صمة االأمريكية فـي 16 اأكتوبر 
1998م ، حيث قال الرئي�س االأمريكي االأ�صبق جيمي كارتر "على مر ال�صنني اأعجبت 
�صخ�صياً بجهود جـللة ال�صلطان ال�صجـاعة الإحلل ال�صلم يف منطقته ، لقد ن�صر 

جـللته ال�صلم بطرق عديدة، اإن ح�صول جللته على جـائزة ال�صلم الدولية ما هو 
اإال اعرتاف دويل بدور جللته الفاعل يف خدمة ال�صلم الدويل. اإننا نعترب جللته 

م�صباحـاً منرياً ملحبي ال�صلم".
�صاحب  ح�صرة  نال  2007م  عام  يف  الرو�صية:  اخلريية  الدولية  اجلمعية  و�صام   -
اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه- اأرفع و�صام للجمعية 
الدولية اخلريية الرو�صية )جنمة فاعل اخلري( و)متثال ملك ال�صلم( ، تقديرا 
جلهود جللته يف خدمة ال�صلم والتعاون وفعل اخلري على امل�صتوى الدويل ودعوته 

للت�صالح والتعاون بني ال�صعوب.
-جائزة جواهر الل نهرو: تاأ�ص�صت هذه اجلائزة يف عام 1965 تخليدا لذكرى الزعيم 
التفاهم  ن�صر  يف  ي�صهمون  الذين  للقادة  �صنويا  وتقدم  نهرو  الل  جواهر  الهندي 
الدويل والنوايا احل�صنة وال�صداقة بني �صعوب العامل. ويف يناير 2007 اأعلن املجل�س 
امل�صرف على اجلائزة عن فوز ح�صرة �صاحب اجلللة  الثقافية  الهندي للعلقات 
" لدوره يف ن�صر  ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -باجلائزة 
النوايا احل�صنة وال�صداقة بني النا�س حول العامل" . وقالت وزارة ال�صوؤون اخلارجية 
�صعبه  اأفراد  حمبة  اكت�صب  كقائد  ظهر  قابو�س  ال�صلطان  اأن  لها  بيان  يف  الهندية 

اإ�صافة اإىل �صعوب املنطقة وجنح يف حتويل �صلطنة عمان اإىل دولة حديثة.
اأية دولة موجودة على  "اإن      وقد ورد يف اأحد الكتب حول فكر جللة ال�صلطان: 
�صطح الكرة االأر�صية تنتمي اإىل العامل بال�صرورة، لكن لي�س لكل دولة دور اأو ر�صالة 
يف حت�صني واقع هذا العامل، ولو بن�صبة ب�صيطة. قبل عام 1970م. كانت عمان دولة 
اأ�صبحت موجودة يف فكر  م�صتقلة وموجودة على خريطة العامل، وبعد عام 1970م 
من  به  قام  وما  جهود  من  قابو�س  ال�صلطان  بذله  ما  ب�صبب  النا�س،  وقلوب  العامل 
البيئة  عن  واملدافعني  ال�صلم  حمبي  اهتمامات  جمرى  يف  ت�صب  �صلمية  مبادرات 
وعن حقوق االإن�صان" )فريحه،2006(. ويف كتاب حمل عنوان "اال�صتمرارية والتغيري 
يف جتربة التحديث العمانية 1970 - 2005" �صجل الكاتب من خلل درا�صته �صهادته 
االإقليمية  الدول  جانب  من  كبري  بتقدير  اليوم  عمان  �صلطنة  "وحتظى  التالية: 
واملوؤ�ص�صات العاملية الكربى. وهي �صديدة احلر�س على رفاه ال�صعب العماين واأمنه. 
اخلليج  منطقتي  يف  واال�صتقرار  االأمن  لتحقيق  و�صفافية  تامة  ب�صدقية  وتعمل 
من  متاما  وخالية  دائم،  �صلم  منطقة  اإىل  وحتويلهما  االأو�صط،  وال�صرق  العربي 
اأ�صلحة الدمار ال�صامل، وعلى تن�صيط دور االأمم املتحدة لنزع فتيل احلروب االإقليمية 
لقد  مدمرة".  حرب  ويلت  العامل  �صعوب  جتنيب  اأجل  من  الدبلوما�صية  بالطرق 
توجت اجلهود التي قام بها �صاحب اجلللة - حفظه اهلل ورعاه- بح�صول ال�صلطنة 
موؤخرا )عام 2008م( على املرتبة االأوىل عربيا من حيث ال�صلم واالأمن، جاء ذلك 
يف تقرير اأ�صدرته وحدة الدرا�صات واملعلومات مبجلة االقت�صادي الربيطانية، حول 
الدليل العاملي. فقد غطى التقرير" 121" دولة ، حيث ح�صلت ال�صلطنة على املرتبة 
الثانية والع�صرين على امل�صتوى الدويل وقد ح�صلت ال�صلطنة على الدرجة الق�صوى 
منها  الدليل  هذا  عليها  يقوم  التي  املوؤ�صرات  من  للعديد  �صلما" بالن�صبة  " اأكرث 
على �صبيل املثال ال احل�صر احرتام حقوق االإن�صان والنزاعات الداخلية واخلارجية 
والعلقات بدول اجلوار واجلرمية املنظمة والن�صاطات االإرهابية وا�صترياد وت�صدير 
االأ�صلحة التقليدية وح�صة الفرد من االأ�صلحة الثقيلة )جريدة عمان ،2008م، العدد 
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 - املعظم  �صعيد  ال�صلطان قابو�س بن  اإن ما قاله وفعله ح�صرة �صاحب اجلللة     
حفظه اهلل ورعاه - منذ اليوم االأول لت�صلمه مقاليد ال�صلطة عك�س ويعك�س اإميانه 
اإىل  املتمردين  دعا  لقد  ومنا�صبة.  ناحية  كل  يف  وتطبيقه  ال�صلم  مبفهوم  العميق 
اإلقاء ال�صلح واالن�صمام اإىل م�صرية بناء الوطن الذي يت�صع للجميع ويوؤمن العي�س 
الكرمي للجميع يف اإطار املواطنة العمانية، "فخطتنا يف الداخل ن نبني بلدنا ونوفر 
يكرر  اأخرى  منا�صبة  يف  و  الكرمي")1971(.  والعي�س  املرفهة  احلياة  اأهله  جلميع 
القوي...واإننا  موقف  من  يداً  لل�صلم  مند  "اإننا  بقوله:  ال�صلمي  موقفه  بو�صوح 
نرحب بكل جهد خمل�س الإحلل الوئام. نحر�س كل احلر�س على اأن توؤدي م�صاعي 
ال�صلم اإىل النتائج املرجوة منها" )1975(. وحتى بعد انهزام املتمردين كانت املعاملة 
املحلي هو ما  اأو  الداخلي  فال�صلم  املراقبني يف هكذا حالة.  لكل  احلليمة مفاجئة 
�صعى اإليه جللته بكل جهد وثقة حتى حتقق، واإذا بعمان اليوم جتني ثمرة ذلك من 

اأمان واإخاء قّل نظريهما. وهذا انعكا�س لروؤية جللة ال�صلطان قابو�س وقناعاته. 
�صلم  علقة  اإقامة  يف  وا�صحة  كلماته  كانت  الدويل  ال�صعيد  وعلى  البداية  ومنذ 
�صيا�صة  انتهاج  على...  تقوم  اخلارجية  �صيا�صتنا  "اإن  االأخرى.  الدول  مع  و�صداقة 
دولة. وتدعيم  الداخلية الأية  ال�صوؤون  التدخل يف  ح�صن اجلوار مع جرياننا وعدم 
كما  العامل")1972(.  دول  مع  وّدية  علقات  واإقامة  العربية  الدول  مع  علقاتنا 
ينتقل جللته من و�صف حالة العلقة مع الدول االأخرى اإىل اأن ت�صبح عمان فاعلة 
على ال�صعيد الدويل: "كما ت�صتمر عمان يف جهودها املتوا�صلة ون�صاطاتها البا�صلة 
يف االأ�صرة الدولية وت�صهم بن�صيبها يف حّل امل�صاكل والق�صايا العاملية اإثباتاً لوجودها 
كع�صو يف هيئة االأمم املتحدة واإعراباً عن رغبتها االأكيدة يف ا�صتقرار االأمن وال�صلم 

بني دول العامل املختلفة" )1973(.
اإن اإزالة الظلم هو طريق ال�صلم، اإذا مل يكن ال�صلم بذاته. وجلللته موقف وا�صح 
كل  واال�صتقرار يف  واالأمن  ال�صلم  بقوة...اإىل  ندعو  "نحن  بقوله:  ذلك  وموؤثر يف 
اأرجاء العامل. اإن الظلم ظلمات ونحن �صد الظلم والظلم ومع العدل والنور والوئام. 
العدل واحرتامها  اإالباإقامتها ميزان  الطماأنينة  الب�صرية ولن تكتب لها  ولن تهناأ 
لكل ما يكفل للإن�صان حقوقه امل�صروعة ويف مقدمتها حقه يف الكرامة وعدم االإذالل 
وحقه يف احلرية واال�صتقلل" ) 2003(. هنا تبدو اأهمية حقوق االإن�صان وارتباطها 

بحرية النا�س التي متهد طريق العي�س ب�صلم داخل الوطن وخارجه.
    كما اأكد جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه- يف افتتاح 
تقوم  التي  االأ�صا�صية  واملبادئ  الثوابت  اأكتوبر 2004م على   13 بتاريخ  ُعمان  جمل�س 
ثوابت  قائمة على  �صيا�صتنا اخلارجية فهي  "اأما  بالقول  ال�صيا�صة اخلارجية  عليها 
والعمل  والعدل  احلق  منا�صرة  يف  تتمثل  عنها  حياد  ال  معروفة  اأ�صا�صية  ومبادئ 
املتوا�صل مع بقية دول العامل املحبة لل�صلم وعلى ت�صوية النزاعات الدولية بطرق 
كافة  وتنعم بخرياته  واال�صتقرار على اجلميع  االأمن  يعم  لكي  واملفاو�صات  احلوار 
واحرتام  الدويل  القانون  بقواعد  االلتزام  الأهمية  بالن�صبة  اأما  االأر�س".  �صعوب 
املواثيق واملعاهدات فقد اأ�صار جللته يف افتتاح جمل�س عمان بتاريخ 1 اأكتوبر 2005م 
بالقول "اإننا نوؤمن باأن عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول، ومراعاة املواثيق 
واملعاهدات، وااللتزام بقواعد القانون الدويل من �صاأنه، وال �صك، اأن ينتقل بالعامل 
اإىل حالة اأكرث مواءمة بني م�صالح الدول. وهو ما ندعو اإليه دائما من خلل ن�صر 
اأن  ناأمل  اأننا  كما  االأمم،  جميع  بني  والتفاهم  والتعاون   ، وال�صلم  الت�صامح  ثقافة 
يوؤدي ذلك اإىل اقتلع كثري من االأ�صباب لظاهرتي العنف وعدم اال�صتقرار". وتاأكيدا 
من جللته – حفظه اهلل ورعاه- بجدوى النهج الذي تتبعه ال�صلطنة يف ال�صيا�صة 
ال�صنوي ملجل�س عمان يف عام 2006م  ال�صامية فياالنعقاد  الكلمات  اخلارجية جاءت 
اأثبت النهج الذي اتبعناه يف �صيا�صتنا اخلارجية  نربا�صا يهتدى به حيث قال:"لقد 

خلل العقود املا�صية جدواه و�صلمته بتوفيق من اهلل ونحن ملتزمون بهذا النهج 
الذي يقوم على منا�صرة احلق والعدل وال�صلم واالأمن والت�صامح واملحبة والدعوة 
اإىل تعاون الدول من اأجل توطيد اال�صتقرار وزيادة النماء واالزدهار ومعاجلة اأ�صباب 
التوتر يف العلقات الدولية بحل امل�صكلت املتفاقمة حل دائما وعادال يعزز التعاي�س 
ال�صلمي بني االأمم ويعود على الب�صرية جمعاء باخلري العميم".كما اأن جللته مل 
ين�َس يف اأ�صعب الظروف اأن يدعو باخلري لدول العامل عندما كان يكرم امل�صاهمني 
يف العمل على معاجلة ما �صببته االأنواء املناخية يف يونيو 2007، بقوله:"..حفظ اهلل 

عمان واأدام عليها ف�صله ونعمه و�صائر بلد العامل" )2007(.
     وقد توج جللته روؤيته لل�صلم بقوله الذي اأدىل به ل�صحيفة ال�صيا�صة الكويتية 
" نحن دولة �صلم" )جريدة عمان، 2008 ، العدد 9826( ، ثلث كلمات حتمل معايٍن 

وا�صحة وتر�صم �صورة لُعمان الدولة ، اإنها دولة �صلم .
     اإن هذه االقتبا�صات املخت�صرة من اأقوال وخطب جللته، والتي تناولت مفهوم 
الدول  اإىل  عمان  لنظرة  وبالن�صبة  العماين  للمجتمع  بالن�صبة  واأهميته  ال�صلم 
الفل�صفة  وعلى  للدولة،  االأ�صا�صي  النظام  على  املبا�صر  انعكا�صها  لها  كان  االأخرى 

الرتبوية، ويف املناهج والكتب املدر�صية.
 وقد طّبق جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم لرتبية ال�صلم خري تطبيق؛ 
منذ  اللهورعاه-  – حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  جللة  انتهج  حيث 
وال�صلم  االأمن  اإر�صاء  نحو  وا�صحة  �صيا�صة  البلد  يف  احلكم  مقاليد  توليه  بداية 
والعدالة والوئام والدعوة اإىل التعاون بني الدول من اأجل اال�صتقرار وزيادة النماء 
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واالزدهار. وفيما يلي بع�س االأمثلة حول اجلهود التي قام بها جللته، وما اأ�صفرت 
عنه من نتائج:

-جائزة ال�صلطان قابو�س حلماية البيئة: مت اإن�صاء هذه اجلائزة يف عام 1989م ، ويتم 
منحها عن طريق مكتب املجل�س الدويل لتن�صيق برنامج االإن�صان واملحيط احليوي 
التابع لليون�صكو. وخ�ص�صت هذه اجلائزة للإ�صهام يف دعم اجلهود املبذولة من قبل 
االأفراد واملوؤ�ص�صات التي تهتم بال�صلم مع البيئة و�صونها وحمايتها، وتعمل من اأجل 

ا�صتدامتها واملحافظة على تنوعها.
الثقافية حل�صرة �صاحب  الروؤى  ال�صلطان قابو�س: انطلقا من  - كرا�صي جللة 
العلقات  وتعزيز  ال�صداقة  على مد ج�صور  ترتكز  التي  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة 
الطيبة مع خمتلف �صعوب العامل وت�صجيعا للو�صول اإىل جمتمع عاملي ت�صوده االألفة 
الكرا�صي  العديد من  اأن�صاأ جللته  فقد  الت�صامح  ويعمه  امل�صرتك  التفاهم  ويقوده 

االأكادميية يف عدد من اجلامعات العاملية العريقة. منها:
-كر�صي جللة ال�صلطان قابو�س للدرا�صات العربية واالإ�صلمية بجامعة جورج تاون 
باأمريكا و كر�صي ال�صلطان قابو�س لتقنية املعلومات بجامعة الهند�صة والتكنولوجيا 
الباك�صتانية وي�صرف عليهما مكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان للت�صاالت اخلارجية.

كامربدج  بجامعة  املعا�صرة  العربية  للدرا�صات  قابو�س  ال�صلطان  جللة  -كر�صي 
بربيطانيا وي�صرف عليه مكتب م�صت�صار جللة ال�صلطان لل�صوؤونالثقافية.

-كر�صي �صلطان عمان يف العلقات الدولية بجامعة هارفارد باأمريكا وزمالة �صلطان 
اأك�صفورد  واالجتماعيةمبركز  االإن�صانية  والعلوم  االآداب  جمال  يف  الدولية  عمان 
للدرا�صات االإ�صلمية بجامعة اأك�صفورد بربيطانيا وي�صرف عليهما وزارة اخلارجية.

اال�صتزراع  جمال  يف  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلللة  �صاحب  -كر�صي 
العربية  للدرا�صات  عمان  �صلطان  كر�صي  و  العربي  اخلليج  بجامعة  ال�صحراوي 

واالإ�صلمية بجامعة ملبورن با�صرتاليا وت�صرف عليهما وزارة التعليم العايل.
-كر�صي جللة ال�صلطان قابو�س للدرا�صات العربية بجامعة بكني بجمهورية ال�صني 

ال�صعبية من اأجل تدري�س اللغة العربية واآدابها للطلبة ال�صينيني يف جامعة بكني.
- وردة ال�صلطان قابو�س: تخليداً لل�صجل امل�صرف جلهود �صاحب اجلللة ال�صلطان 
قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه- من اأجل تقدم ورفاهية �صعبه ومل�صاهمته 
على ال�صعيدين االإقليمي والدويل يف اإر�صاء اأركان ال�صلم وتنمية العلقات الدولية، 
ولعنايته بالبيئة ودعمُه حلقوق االإن�صان، مت اختيار ا�صم جللته ليطلق على وردة 
اأنتجتها امل�صاتل الهولندية وهي خل�صة اأبحاث مطولة دامت عامني ، انهمك فيها 
الوردة  و�صلمت  املعروفة  الورود  من  جديد  �صنف  ال�صتنباط  العلماء  من  العديد 
الوطني  بالعيد  ال�صلطنة  احتفاالت  اأثناء  1990م  عام  يف  اجلللة  �صاحب  حل�صرة 

الع�صرين بح�صور عدد منال�صخ�صيات العاملية وال�صحفيني.
اأبحاث ومنظمة  اأجمعت ثلث وثلثون جـامعة ومركز  الدولية:  ال�صلم  - جائزة 
اأمريكية على منـح جـائزة ال�صلم الدولية حل�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س 
ال�صلطان  جللة  عن  نيابة   - ت�صلمها  وقد  ورعاه-  اهلل  حفظه  املعظم-  �صعيد  بن 
قابو�س بن �صعيد املعظم - معايل الوزير امل�صوؤول عنال�صوؤون اخلـارجية من الرئي�س 
االأمريكـي االأ�صبق جيمي كارتر يف حفل تاريخـي بالعا�صمة االأمريكية فـي 16 اأكتوبر 
1998م ، حيث قال الرئي�س االأمريكي االأ�صبق جيمي كارتر "على مر ال�صنني اأعجبت 
�صخ�صياً بجهود جـللة ال�صلطان ال�صجـاعة الإحلل ال�صلم يف منطقته ، لقد ن�صر 

جـللته ال�صلم بطرق عديدة، اإن ح�صول جللته على جـائزة ال�صلم الدولية ما هو 
اإال اعرتاف دويل بدور جللته الفاعل يف خدمة ال�صلم الدويل. اإننا نعترب جللته 

م�صباحـاً منرياً ملحبي ال�صلم".
�صاحب  ح�صرة  نال  2007م  عام  يف  الرو�صية:  اخلريية  الدولية  اجلمعية  و�صام   -
اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه- اأرفع و�صام للجمعية 
الدولية اخلريية الرو�صية )جنمة فاعل اخلري( و)متثال ملك ال�صلم( ، تقديرا 
جلهود جللته يف خدمة ال�صلم والتعاون وفعل اخلري على امل�صتوى الدويل ودعوته 

للت�صالح والتعاون بني ال�صعوب.
-جائزة جواهر الل نهرو: تاأ�ص�صت هذه اجلائزة يف عام 1965 تخليدا لذكرى الزعيم 
التفاهم  ن�صر  يف  ي�صهمون  الذين  للقادة  �صنويا  وتقدم  نهرو  الل  جواهر  الهندي 
الدويل والنوايا احل�صنة وال�صداقة بني �صعوب العامل. ويف يناير 2007 اأعلن املجل�س 
امل�صرف على اجلائزة عن فوز ح�صرة �صاحب اجلللة  الثقافية  الهندي للعلقات 
" لدوره يف ن�صر  ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -باجلائزة 
النوايا احل�صنة وال�صداقة بني النا�س حول العامل" . وقالت وزارة ال�صوؤون اخلارجية 
�صعبه  اأفراد  حمبة  اكت�صب  كقائد  ظهر  قابو�س  ال�صلطان  اأن  لها  بيان  يف  الهندية 

اإ�صافة اإىل �صعوب املنطقة وجنح يف حتويل �صلطنة عمان اإىل دولة حديثة.
اأية دولة موجودة على  "اإن      وقد ورد يف اأحد الكتب حول فكر جللة ال�صلطان: 
�صطح الكرة االأر�صية تنتمي اإىل العامل بال�صرورة، لكن لي�س لكل دولة دور اأو ر�صالة 
يف حت�صني واقع هذا العامل، ولو بن�صبة ب�صيطة. قبل عام 1970م. كانت عمان دولة 
اأ�صبحت موجودة يف فكر  م�صتقلة وموجودة على خريطة العامل، وبعد عام 1970م 
من  به  قام  وما  جهود  من  قابو�س  ال�صلطان  بذله  ما  ب�صبب  النا�س،  وقلوب  العامل 
البيئة  عن  واملدافعني  ال�صلم  حمبي  اهتمامات  جمرى  يف  ت�صب  �صلمية  مبادرات 
وعن حقوق االإن�صان" )فريحه،2006(. ويف كتاب حمل عنوان "اال�صتمرارية والتغيري 
يف جتربة التحديث العمانية 1970 - 2005" �صجل الكاتب من خلل درا�صته �صهادته 
االإقليمية  الدول  جانب  من  كبري  بتقدير  اليوم  عمان  �صلطنة  "وحتظى  التالية: 
واملوؤ�ص�صات العاملية الكربى. وهي �صديدة احلر�س على رفاه ال�صعب العماين واأمنه. 
اخلليج  منطقتي  يف  واال�صتقرار  االأمن  لتحقيق  و�صفافية  تامة  ب�صدقية  وتعمل 
من  متاما  وخالية  دائم،  �صلم  منطقة  اإىل  وحتويلهما  االأو�صط،  وال�صرق  العربي 
اأ�صلحة الدمار ال�صامل، وعلى تن�صيط دور االأمم املتحدة لنزع فتيل احلروب االإقليمية 
لقد  مدمرة".  حرب  ويلت  العامل  �صعوب  جتنيب  اأجل  من  الدبلوما�صية  بالطرق 
توجت اجلهود التي قام بها �صاحب اجلللة - حفظه اهلل ورعاه- بح�صول ال�صلطنة 
موؤخرا )عام 2008م( على املرتبة االأوىل عربيا من حيث ال�صلم واالأمن، جاء ذلك 
يف تقرير اأ�صدرته وحدة الدرا�صات واملعلومات مبجلة االقت�صادي الربيطانية، حول 
الدليل العاملي. فقد غطى التقرير" 121" دولة ، حيث ح�صلت ال�صلطنة على املرتبة 
الثانية والع�صرين على امل�صتوى الدويل وقد ح�صلت ال�صلطنة على الدرجة الق�صوى 
منها  الدليل  هذا  عليها  يقوم  التي  املوؤ�صرات  من  للعديد  �صلما" بالن�صبة  " اأكرث 
على �صبيل املثال ال احل�صر احرتام حقوق االإن�صان والنزاعات الداخلية واخلارجية 
والعلقات بدول اجلوار واجلرمية املنظمة والن�صاطات االإرهابية وا�صترياد وت�صدير 
االأ�صلحة التقليدية وح�صة الفرد من االأ�صلحة الثقيلة )جريدة عمان ،2008م، العدد 
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