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رئي�س جمل�س الإدارة
�أحمد بن �سعيد ك�شوب
رئي�س التحرير
ح�سن علي جواد
مدير التحرير
�أمين بن �أحمد ال�شنفري
ترحب املجلة مبرا�سالتكم و�آرائكم
واقرتاحاتكم على العنوان الآتي :
�ص.ب  ، 2068 :روي  ،الرمز الربيدي � ، 112 :سلطنة عمان هاتف :
 - 24815110تليفاك�س 24810044 :
الربيد االلكرتوين msmbrokers@msm.gov.om :

الآراء واملقاالت املن�شورة يف املجلة
تعرب عن �آراء �أ�صحابها فقط  ,وال
تعرب عن ر�أي املجلة  ,وبالتايل
ال تتحمل املجلة م�س�ؤولية ما قد
يرتتب عليها .

تظل الأزمة االقت�صادية ال�شغل ال�شاغل للدول يف كل وقت باعتبار �أن االقت�صاد
هو اخلط الفا�صل بني الفقر والرثوة ،والتقدم والتخلف .وتزداد �أزمة الدولة
عندما ي�صل اقت�صادها حد التدهور والإفال�س .اليونان من الدول التي ظلت
ومازالت تواجه �أزمة مالية عا�صفة تكاد ال جتد لها طريقاً يقيها من الإفال�س
رغم حماوالتها اال�ستنجاد باالحتاد الأوروبي بتفعيل خطة �إنقاذ تت�ضمن
قرو�ضاً للم�ساعدة على جتنب املزيد من االنزالق يف درجات الإفال�س .هذه حالة
من الأحوال الالفتة للأخطاء الفادحة يف التعامل ال�صحيح مع املال العام ،وعدم
العمل بالإجراءات التي تت�ضمن ا�ستقرار االقت�صاد وتنميته.
حالنا يف هذه املرحلة قد ال يختلف كثرياً عن البدايات الأوىل للأزمة اليونانية
املالية ،فما ح�صل يف اليونان من هدر للأموال ،و�سوء �إنفاق ،وعدم تر�شيد،
وبريوقراطية �إدارية ،وف�ساد هي عوامل �أ�سا�سية يف تدهور االقت�صاد رغم �إدراكنا
للفارق الكبري بني االقت�صاد اليوناين واقت�صادنا الذي يعتمد على النفط كمورد
وحيد لالقت�صاد الوطني .لكن ما الذي يجعل الدولة تغامر يف ا�ستقرار الأمن
االقت�صادي باالعتماد على مورد واحد علماً ب�أنه مورد نا�ضب ،وال ميكن االعتماد
عليه على املدى البعيد؟ وملاذا نزاول نف�س النهج االقت�صادي ب�إهدار املال العام
رغم �إدراكنا �أن اختالل �إيرادات اخلزينة العامة ي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار متويل
الإنفاق العام؟ وهل نحن بحاجة �إىل َمنْ يُفهمنا �أن اال�ستمرار يف االعتماد على
مورد النفط من دون �إيجاد بدائل اقت�صادية �سي�ؤدي �إىل �إفال�سنا �أمام ت�صاعد
االحتياجات ال�سكانية وااللتزامات الدولية؟
لذلك ،ف�إن احلل يكمن يف ال�سيا�سات املحلية للدولة واملوجهة مل�شكالت االقت�صاد
وذلك بالرتكيز على الداخل من خالل مراجعة هيكلية و�شاملة للعوامل التي
تت�سبب يف العجز املايل ،خ�صو�صاً �أهمية تنويع م�صادر الدخل الوطني رغم
�صعوبته ،وحاجته �إىل وقت طويل ،وبذل اجلهود الكبرية ،لكنه مطلب البد منه
بالتوازي مع �سيا�سات الرت�شيد ،و َ
حتمل املواطن جزءاً من احلل يتفق عليه من
كافة �شرائح املجتمع .
�إن جتاهل معاجلة العجز ال�سنوي يف �إيرادات الدولة �أمام اال�ستمرار يف ت�ضخم
م�صروفاتها �سي�ؤدي حتماً �إىل �أزمات ال تخدم م�ستقبل الدولة.
وهكذا هو احلال يف كافة امل�ستويات التي لديها موازانات  ،ويتوجب علينا نحن
�شركات الو�ساطة املالية العمل بخطة انقاذ جديدة وايجاد البدائل واحللول
ملعاجلة اي عجز قد يرتتب علينا وعدم االعتماد على مورد واحد وتنويع م�صادر
الدخل وبذل اجلهود الالزمة لتجاوز ال�صعاب بالتعاون مع اجلهات املعنية
امل�شرفة على القطاع �سوق املال والذي يتوجب عليهم فيه مراعاة الظروف
الراهنة لل�سوق واو�ضاع ال�شركات العاملة يف جمال االوراق املالية وامل�ساهمة معنا
يف ت�سيري دفة العمل وحتمل جزء من احللول نتفق عليها جميعا للو�صول اىل
و�ضع م�ستقر واف�ضل ان �شاء اهلل تعاىل  ،متمنني ان يكون عام 2016م عام نتجاوز
فيه ال�صعاب والنجاح يف مواجهة التحديات .
ح�سن علي جواد
رئي�س التحرير

سوق مسقط يتمتع بالكثري من اخلصائص اجلاذبة لإلستثمار احمللي واألجنيب
ولكنه حباجه إىل تطوير بعض اجلوانب خاصة رفع نسبة األسهم املتاحة للتداول
حوار
أمحد بن سعيد كشوب
أمين بن أمحد الشنفري

انعكس تراجع أسعار النفط علي أداء اإلقتصاد
اجلزئي منها تراجع رحبية بعض الشركات
خالل الفرتة من عام  2005لغاية  2014مل حتصل
أي عملية خصخصة للشركات احلكومية
سوق مسقط لألوراق املالية تراجع
خالل عام  2015بنسبة % 16
اإلقتصاد اإلقليمي واحمللي
يواجه العديد من التحديات
أكربها أسعار النفط

الدكتور

اشرف بن نبهان النبهاني

رئيس جملس ادارة سوق مسقط لالوراق املالية

أبرز الوسائل لتعميق سوق
املال هو تأسيس شركات
مساهمة عامة جديدة او
زيادة رؤوس أموال الشركات

عمان اليوم ترتدي حلل املجد ،وتعي�ش �أن�صع مراحل
تاريخها ،تفاخر وتتباهى �أمام الأمم وال�شعوب مبا �أجنزته
نه�ضتها املباركة التي �أر�سى دعائمها وقاد زمامها ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -بتوجيهاته ال�سامية و�إرادته ال�صادقة لالرتقاء
بهذا البلد املعطاء ،مما و�ضع ُعمان يف ت�سابق مع دول العامل
ورخاء ،وجعلها حمل تقدير واحرتام العامل
تقدم ًا وتطور ًا
ً
�أجمع بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة الوا�ضحة واملواقف االن�سانية
النبيلة الرا�سخة التي انتهجها جاللته منذ توليه مقاليد
احلكم ،م�ستندا فيها �إىل ر�ؤية م�ستقبلية وقيم ومبادئ
عظيمة مكنت ال�سلطنة من تاليف تبعات الفو�ضى ال�سيا�سية
وال�صراعات الإقليمية والعاملية املحيطة ،وجعل الرتكيز
واالهتمام من�ص ًّبا دائما على بناء الوطن والإن�سان ال ُعماين
والعمل على حتقيق الرخاء والرفاه االقت�صادي امل�ستدام
من على هذا الوطن بهذا القائد
للجميع ،فاحلمد هلل الذي ّ
ون�س�أل اهلل �أن يحفظ عمان وقائدها و�شعبها و�أن يدمي على
هذا البلد هذه النعم وزيادة.
لذلك فان �سلطنة عمان تقف على قاعدة �صلبة جتنبها
التقلبات االقت�صادية التي تدور رحاها يف معظم دول العامل
وت�سعى اىل تنويع م�صادر الدخل بها وخ�صو�ص ًا ان امللف املعني
بهذا االمر �أ�صبح �ضرورة حتمية وعاجلة لزيادة م�ساهمة
القطاع اخلا�ص  ،وخف�ض الإنفاق غري ال�ضروري واال�ستمرار
يف االنفاق يف م�شاريع التنمية  ،وتنويع م�صادر الدخل ،ورفع
�إنتاجية القطاعات االخرى املختلفة الغري النفطية ملواجهة
�أي �صدمات خالل الفرتة املقبلة .
�إننا نعتقد ان �سوق م�سقط االوراق املالية ميكنه ان يكون احد
العوامل امل�ساعدة يف تكامل اقت�صاد ال�سلطنة كونه عامل مهم
يف تكاملية اقت�صاد الدولة ورفع تناف�سيتها.
ومن هنا كان للجمعية العمانية لالوراق املالية لقاء خا�ص
ومميز مع الدكتور �أ�شرف بن نبهان النبهاين رئي�س جمل�س
ادارة �سوق م�سقط لالوراق املالية لإلقاء ال�ضوء على بع�ض
املحاور التي تخ�ص �سوق االوراق املالية .

اعرب الدكتور ا�شرف بن نبهان النبهاين رئي�س جمل�س ادارة �سوق
م�سقط لالوراق املالية عن �أمله يف ان يقوم قطاع �سوق ر�أ�س املال
بالدور اال�سا�سي واملحوري يف عملية متويل امل�شاريع الكبرية التي تنفذ
من قبل احلكومة او من قبل القطاع اخلا�ص  ،م�شرياً ان �سوق م�سقط
لالوراق املالية من �أكرث اال�سواق تنظيماً و�شفافية يف املنطقة  ،معرباً
عن امله يف �أن يكون ال�سوق اداة فاعلة لتمويل امل�شاريع الكبرية ولإعادة
توزيع الدخل بني �أفراد املجتمع حيث ميكن لل�سوق ان يعود بالنفع
والفائدة عليهم وخ�صو�صاً بعد تو�سع خيارات امل�ستثمر يف الفرتة
االخرية ووجود �أدوات ا�ستثمارية تتما�شى مع تطلعاتهم وثقافتهم .
وقال الدكتور �أن النهج االقت�صادي لل�سلطنة يعتمد على خلق مناخ
اقت�صادي حر منفتح على اقت�صاديات العامل يتمتع بقدر عايل من
التنظيم والرقابة  ،ولكنه يحتاج اىل مزيداً من اجلهود اال�ضافية
التي ت�سعى اىل ا�ستقطاب ر�ؤ�س �أموال اال�ستثمارات االجنبية  ،وحتدث
الدكتور يف احلوار اىل عدة موا�ضيع متعلقة بال�سوق وو�ضع االقت�صاد
ب�شكل عام  ،واىل ن�ص احلوار :
الدكتور �أ�شرف النبهاين نرحب بك �ضيف ًا معنا يف �صفحات
جملة اجلمعية العمانية لالوراق املالية وي�سعدنا �أن نتلقى
ً
بداية كلمة مبنا�سبة تزامن ا�صدار هذا العدد مع
منكم
احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطني املجيد اخلام�س واالربعني
وقرب بداية العام اجلديد 2016م
ي�شرفني يف هذه املنا�سبة الوطنية العزيزة والغالية على قلوب كل
العمانيني  ..بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة �سوق
م�سقط لالوراق املالية وموظفيه �أن �أرفع خال�ص التهاين ملقام جاللته
موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
�أعزه اهلل -مقرونة ب�صادق الدعاء ب�أن يدمي اهلل عليه موفور ال�صحةوال�سعادة و�أن يبارك يف عمره املديد ،وينعم على عمان و�شعبها بدوام
الأمن واال�ستقرار والرفعة واالزدهار ،داعني املوىل عز وجل ان يدمي
هذه النعمة لأعوام مديدة .
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الدكتور �أ�شرف �إ�سم غني التعريف ...
�شغل منا�صب عديدة لوظائف وجمال�س ادارات
خمتلفة اغلبها له عالقة بعامل املال واال�ستثمار،
حيث �شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي ل�سوق
م�سقط للأوراق املالية ( )1998-1993و�شغل
من�صب الرئي�س التنفيذي بالوكالة للهيئة العامة
ل�سوق املال يف عام 1999م يف بداية ت�أ�سي�سها ونائب ًا
للرئي�س التنفيذي للدرا�سات والتطوير بالهيئة
2006 -2004م  ،كما �شغل خالل الفرتة من 2006
اىل 2012م منا�صب اكادميية اخرى حيث كان
عميد ًا لكلية الدرا�سات امل�صرفية واملالية التابعة
للبنك املركزي العماين وا�ستاذا زائر ًا لكلية التجارة
واالقت�صاد بجامعة ال�سلطان قابو�س و�شغل ع�ضوية
جمال�س ادارات وجلان خمتلفة خالل م�سرية عمل
حافلة باخلربات والتحديات اخرها ع�ضوية جمل�س
ادارة كلية الدرا�سات امل�صرفية واملالية وع�ضو جلنة
القطاع املايل وامل�صريف والت�أمني بغرفة التجارة
وال�صناعة ومن�صب رئي�س جمل�س ادارة �سوق م�سقط
لالوراق املالية ومدير عام امل�ساندة امل�ؤ�س�سية ببنك
نزوى من �أكرب امل�صارف اال�سالمية بال�سلطنة .
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الدكتور �أ�شرف عاي�شتم فرتة عمل طويلة
وخربات خمتلفة ومتعددة مابني العمل االداري
والت�شريعي واالكادميي  ،ماذا تعني لكم هذه
التجربة واخلربات املتنوعة التي لديكم يف جهات
خمتلفة ؟
كلها كانت اعمال مرتبطة بالقطاع املايل واالقت�صادي ويف
ر�أيي ال�شخ�صي �أنها مكملة لبع�ضها البع�ض  ،وا�ستطعت
وهلل احلمد �أن �أ�ساهم ب�شكل فعال يف كل منها وبذلت ما
ا�ستطيع لرقيها وتطويرها .
بد�أت حياتي العملية كباحث اقت�صادي بوزارة املالية واالقت�صاد وخالل
تلك الفرتة التي امتدت منذ عام  1986اىل عام 1993م اكت�سبت العديد من
اخلربات  ،وعينت خاللها ع�ضوا مناوباً ملجل�س ادارة �شركة تنمية نفط عمان
ممث ً
ال لوزارة املالية واالقت�صاد وكنت �أي�ضاً ع�ضواً بالفريق التفاو�ضي لدول
جمل�س التعاون اخلليجي يف املفاو�ضات التجارية مع املجموعة االوربية
والواليات املتحدة واليابان باال�ضافة اىل العديد من من االعمال االخرى
وقمت ب�إعداد العديد من البحوث االقت�صادية املتعلقة باالمور املالية منها
كتاب اح�صائي ي�شمل خمتلف اخلدمات وامل�شاريع احلكومية بالتف�صيل يف
كل والية من واليات ال�سلطنة من كهرباء ومدار�س وم�ست�شفيات وطرق
م�سفلتة وخدمات الهاتف وامل�ساكن االجتماعية  ،واي�ضا قمت بعمل تقدير
لعدد ال�سكان من خالل بيانات البطاقة ال�شخ�صية بالتعاون مع �إدارة
احلا�سب الآيل ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
ثم انتقلت بعد ذلك اىل �سوق م�سقط للأوراق املالية كنائب للرئي�س
التنفيذي وعملت خالل الفرتة من عام 1993م اىل 1998م  ،ثم كلفت
برئا�سة ال�سوق بالوكالة بعد بدء االزمة املالية التي حدثت عام 1998م ،
و�ساهمت خالل تلك الفرتة ب�إدخال نظام التداول االلكرتوين بد ًال من
التداول اليدوي من خالل القاعة وكذلك امل�ساهمة يف جتميع �سجالت
م�ساهمني ال�شركات بد ًال من توزيعها على كل �شركة على حدة  ،كما قمنا
بتقلي�ص فرتة الت�سويات ال�سهمية واملالية اىل ثالثة ايام ح�سب املتعارف
عليه يف النظام الدويل للت�سويات والتي �ساهمت يف رفع كفاءة عمليات

ال�سوق ثم انتقلت من الهيئة العامة ل�سوق املال بعد انتهاءئي من اعداد
ر�سالة الدكتوراة اىل كلية الدرا�سات امل�صرفية واملالية وعملت كعميداً للكلية
وا�ستطعت وهلل احلمد من زيادة اعداد الطالب خالل تلك الفرتة وامل�ساهمة
يف �ضبط اجلودة للتعليم واالختبارات وكانت جتربة مفيدة وممتعة ان
ا�ساهم يف تطوير م�ؤ�س�سة تعليمية لها مكانتها ورائدة حيث انها تتبع البنك
املركزي العماين وللكلية العديد من االرتباطات االكادميية الدولية مع
اجلامعات واجلهات املهنية املرموقة دولياً .
ثم بعد ذلك كان يل ال�شرف ب�أن �ساهمت يف ت�أ�سي�س بنك نزوى ومن ثم
انتقلت للعمل فيه .
ان م�سرية عملي املهنية �أك�سبتني خربات خمتلفة يف جماالت متعددة �شكلت
يل دافعاً �شخ�صياً للتحدي امل�ستمر  ،وامل�ساهمة يف تنمية وتطوير امل�ؤ�س�سات
التي عملت بها وتعزيز كفاءتها مما انعك�س بالطبع على تكوين و�شكل
خربتي العملية والعلمية .
ما ا�صعب التحديات التي واجهتكم يف م�سرية عملكم يف جمال �سوق املال ؟
االجابة  .... :التحديات كثرية  ،ولكن �أ�صعبها هو فرتة �إنهيار ال�سوق يف عام
1998م وما تبعها من اجراءات تطلبت �إعادة هيكلة ال�سوق يف وقت قيا�سي
لإن�شاء هيئة �سوق املال و�شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع وف�صلهم عن �سوق
م�سقط للأوراق املالية يف فرتة �إعداد وعمل ق�صرية يف مدة بلغت ال�شهرين
تقريباً والعمل على �إعادة ت�شكيل الهيكل التنظيمي وجمل�س االدارة لكل
منهم و�إعداد اللوائح الداخلية وما يتطلبه الف�صل من اجراءات عديدة
وخمتلفة منها مايتعلق باجلانب التنظيمي والت�شريعي ومنها اجلانب
االداري والفني  ،وكان ذلك حتدياً حقيقيا حيث ا�ستمتعت بهذه التجربة
ب�شكل كبري  ،وكان ذلك حتدياً يل ولطاقم العمل املرافق �أثناء تلك الفرتة
والتي وقعت خالل الفرتة من �شهر اكتوبر  1998اىل حني �صدور مر�سوم
الف�صل يف بداية عام 1999م  .حيث كان يتطلب الف�صل حتديد بالدقة ما
هي واجبات ومهام كل جهة من اجلهات املذكورة مع مراعاة عدم وجود
االزدواجية او التداخل او الت�ضارب يف كل جهة  ،ت�سهيال الن�سيابية العمل
ولأجل حتقيق االهداف احلقيقة التي من اجلها مت ف�صل اجلهات الثالث
وقمت مبا�شرة بت�سيري �أعمال الهيئة اجلديدة مبن�صب القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال حتى منت�صف عام 1999م
ومن بعدها مبا�شرة ذهبت لإ�ستكمال درا�سة الدكتوارة يف اال�سواق املالية
واالقت�صاد من جامعة كمربيدج باململكة املتحدة .

تفعيل دور ال�سوق وتن�شيط حركة الإقت�صاد
هل ا�ستطاع �سوق ر�أ�س املال �أن يعك�س تطلعات االقت�صاد العماين ؟
يعترب �سوق ر�أ�س املال �ضرورة ملحة يف منظومة االقت�صاد احلديث،
باعتبارها �أحد الآليات الهامة يف جتميع املدخرات من الأفراد وامل�ؤ�س�سات
للعمل على توظيفها يف م�سارها ال�صحيح لتن�شيط قطاعات انتاجية ت�ساهم
يف �إيجاد اقت�صاد حقيقي للبلد ،ف�سوق الأوراق املالية تقوم على حتول ر�ؤو�س
الأموال من القطاعات ذات الفائ�ض املايل �إىل القطاعات ذات العجز التي
تفتقر �إىل ال�سيولة الالزمة لتمويل اال�ستثمارات متو�سطة وطويلة الأجل
التي تخدم خطط التنمية االقت�صادية وال�شاملة يف البلد .وقد كانت هناك
درا�سات �أ�شارت �إىل �أن الأ�سواق املالية املنظمة ت�ساهم يف زيادة الناجت املحلي
الإجمايل القت�صاديات الدول التي تعمل على تفعيل دور ال�سوق واال�ستفادة
من خ�صائ�ص ومميزات �أدوات التمويل ذات الأجل الطويل املتوفرة يف �سوق

الأوراق املالية.
وفيما يتعلق بالإجابة عن ال�س�ؤال املطروح ميكن القول ب�أن �سوق م�سقط
ا�ستطاع �أن يعك�س تطلعات االقت�صاد العماين �إىل حد ما ولكنه مل ي�صل
�إىل حجم الطموح الكبري الذي نتطلع �إليه لتفعيل دورال�سوق يف تن�شيط
حركة االقت�صاد ،رغم �أن �سوق م�سقط ي�صنف من الأ�سواق املتقدمة مقارنة
بالأ�سواق املجاورة يف جوانبها الت�شريعية والتنظيمية ،فقد �أ�سهم امل�شرع
العماين يف تطوير عمليات الإف�صاح وال�شفافية وفق معايري العدالة
وامل�ساواة بني كافة الأطراف املتعاملة والتي تتوافق مع �أف�ضل التطبيقات
الدولية �إىل جانب مواكبة ال�سوق للتقنيات احلديثة يف تنظيم عمليات
التداول ،وتوفر الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لتنظيم القطاع كما �أن العوامل
الأ�سا�سية لقيام ال�سوق متوفرة وكفيلة لإيجاد ثقة كبرية لدى امل�ستثمرين
للتعامل مع �سوق م�سقط للأوراق املالية.

�أداء �سوق م�سقط للأوراق املالية مع تراجع �أ�سعار النفط
ت�شكل االيرادات النفطية املحرك اال�سا�سي للن�شاط االقت�صادي
يف ال�سلطنه ومنها ن�شاط �سوق م�سقط لالوراق املاليه .ماهو
تقييمكم لأداء �سوق م�سقط يف ظل تراجع ا�سعار النفط؟
ال�شك �أن االيرادات النفطيه ت�شكل املحرك الرئي�سي القت�صاديات جميع
الدول النفطية ومنها اقت�صاد ال�سلطنه و�أن ن�شاط �سوق الأوراق املالية
مرتبط ن�سبيا بالن�شاط االقت�صادي للدولة على م�ستوى االقت�صاد الكلي
واجلزئي ولكن لي�س ب�شكل مطلق حيث �أن هنالك عوامل �أخرى عديدة
اقت�صادية و�سيا�سية على امل�ستوى االقليمي والدويل هي الأخرى تلعب
دورا يف حركة ون�شاط الأ�سوق املاليه �إ�ضافة �إىل نظام العوملة الذي ي�سمح
بتحريك ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود الدولية دون قيد �أو�شرط كل ذلك
له ت�أثري كبري على �أداء الأ�سواق املالية لذا نرى �أن التطابق بني الن�شاط
االقت�صادي للدولة ون�شاط ال�سوق اليكون كليا بن�سبة  %100والميكن
ح�صرت�أثري �أداء �أي �سوق مايل بالعوامل االقت�صاديه املحليه فقط .
�أما بالن�سبه لتقييم �أداء �سوق م�سقط خالل العام اجلاري وكما تعلمون
ان ا�سعار النفظ �شهدت تراجعات كبريه يف �أ�سعار النفط بلغت حوايل %60
و�أدت اىل ح�صول عجز يف املوازنة العامة للدولة حلد االن من هذا العام
بلغت ن�سبته حوايل  %20بينما تراجع �سوق م�سقط بن�سبة  %16تقريبا وهذا
ماي�ؤيد ما�سبق ذكره ب�أن هناك بالت�أكيد ارتباط بني �أداء �سوق الأوراق املالية
و�أداء االقت�صاد الكلي للدولة ولكنه اليتطابق كليا.

تراجع �أ�سعار النفط �إنعك�س علي �أداء الإقت�صاد اجلزئي
ومنها ربحية بع�ض ال�شركات
ماهي قراءتكم امل�ستقبلية لأداء �سوق م�سقط يف ظل الأو�ضاع
االقت�صادية املحلية والإقليمية والعاملية؟
ي�شهد االقت�صاد العاملي العديد من املتغريات الهيكلية والتي تلقي بظاللها
على �أداء معظم اقت�صادات دول العامل ومن �أبرزها تدين ن�سب النمو يف
معظم اقت�صادات دول العامل خا�صة الدول النا�شئة والتي كان لها دور كبري
يف قيادة قاطرة االقت�صاد العاملي �إ�ضافة �إىل الرتاجع الكبري يف �أ�سعار املواد
الأولية خا�صة النفط واحلديد والنحا�س والزنك والر�صا�ص وغريها من
املواد الأولية التي تنتجها يف الغالب الدول النامية مما �أثر على قدرتها
يف متويل خططها التنموية وقدرتها اال�ستريادية وانعك�س بالنتيجة على
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تدين حجم التجارة الدولية .وكذلك الرتاجع الكبري يف �أ�سعار �صرف اال�ستثمار املتداولة �إ�ضافة اىل انتظار ت�شريع قانون ال�صكوك قريبا لتمكني
العمالت العاملية مقابل الدوالر ،وال ميكن جتاهل مدى ت�أثري توجه الدولة ومن�ش�آت الأعمال من ا�صدار ال�صكوك وبالتايل تهيئة املجال لتداول
الواليات املتحدة االمريكية لرفع �سعر الفائدة على الدوالر االمريكي هذه الأدوات يف ال�سوق.
حيث �سيكون له تداعيات كبرية يف ظل االرتفاع الهائل للمديونية الدولية
بالدوالر .وتراجع م�ؤ�شرات معظم الأ�سواق املالية العاملية.
ال�سوق بحاجه �إىل دعم حكومي لتعميقه من خالل
وفيما يتعلق بواقع االقت�صاد االقليمي واملحلي فهو الآخر يواجه العديد من
خ�صخ�صة بع�ض ال�شركات احلكومية
التحديات منها تراجع �أ�سعار النفط الذي �أثر ب�شكل كبري على االيرادات
العامة للدول اخلليجية وتوجه هذه الدول لإعادة النظر بال�سيا�سة يف تقديركم ماهي �أبرز الو�سائل الفاعلة لتعميق ال�سوق ورفع
ال�ضريبية خللق �إيرادات بديلة ،وارتفاع ن�سبة املديونية� ،إ�ضافة �إىل توجه م�ستوى التداول فيه؟ وهل ال�سوق بحاجه �إىل م�ساعدة اجلهات
بع�ض الدول اخلليجيه لرفع الدعم كليا او جزئيا عن ال�سلع املدعومة .كما احلكومية ذات العالقة لتفعيل مثل هذا االجراء ؟
انعك�س تراجع �أ�سعار النفط على �أداء االقت�صاد اجلزئي ومنها تراجع ربحية هناك عدة و�سائل لتعميق �سوق املال من اهمها ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة
بع�ض ال�شركات ،وذلك �سينعك�س على تدين الفر�ص الوظيفية .ومن امل�ؤكد عامه جديدة و زيادة ر�ؤو�س �أموال ال�شركات املدرجة و توجه �شركات القطاع
�أن هذه املتغريات الهيكلية والتحديات التي يواجهها االقت�صاد العاملي اخلا�ص للتحول �إىل �شركات م�ساهمه عامه مدرجه و من خالل خ�صخ�صة
�سيكون لها �آثار على �أداء الأ�سوق املالية العاملية واالقليمية ومنها �أداء �سوق ال�شركات احلكوميه كال �أو جزءا .
م�سقط.
ويف هذا اجلانب خطا ال�سوق خطوات عديدة حلث ال�شركات العائلية للتحول
كليا او جزئيا اىل �شركات م�ساهمه عامه لال�ستفادة من املزايا التي يحققها
بالإ�شارة �إىل ما ذكرتكم حول توجه الواليات املتحدة الأمريكية هذا التحول ونظم لهذا الغر�ض م�ؤمترين خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية
لرفع �سعر الفائدة على الدوالر االمريكي ،هل تعتقدون �أن �أداء �إال �أن ا�ستجابة ال�شركات الزالت �ضعيفة بل ال تكاد تذكر� .أما تعميق ال�سوق
�سوق م�سقط �سيت�أثر بهذا الرفع ،خا�صة ان �سعر �صرف الريال من خالل ت�أ�سي�س �شركات جديدة فال زالت �ضعيفة .احلقيقة ال�سوق بحاجه
العماين مرتبط بالدوالر االمريكي ؟ وما مدى هذا الت�أثري؟
�إىل دعم حكومي لتعميقه من خالل خ�صخ�صة بع�ض ال�شركات احلكوميه
قام بنك االحتياطي الفدرايل برفع �سعر الفائده على الدوالر االمريكي ورمبا تكون هذه الو�سيلة �أ�سرع و�أق�صر الطرق لتعميق ال�سوق خا�صة �أن
مبقدار  25نقطة يف اجتماعه الذي عقد بت�أريخ  16دي�سمرب 2015م ومن عملية اخل�صخ�صة يف ال�سلطنة الت�سري بخطى �سريعة  ،فعدد امل�شاريع التي
املحتمل �أن يرتتب عليها بع�ض الآثار لعل من �أبرزها ارتفاع تكلفة االقرا�ض مت خ�صخ�صتها منذ ت�أ�سي�س ال�سوق عام  1989حلد الآن بلغ ثمان �شركات
وارتفاع قيمة الدوالر وارتفاع العائد على ال�سندات وانخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم فقط متثل حوايل  %5فقط من القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة يف �سوق
وارتفاع العائد على الودائع.
م�سقط للأوراق املالية و�أن �آخر عملية خ�صخ�صة ح�صلت ل�شركة عمانتل
وهذا قد ينعك�س على املدى الق�صري على معظم الأ�سواق املالية ومنها على مرحلتني الأوىل يف عام  2005والثانية يف عام  2014وخالل الفرتة من
�سوق م�سقط الرتباطها ب�شكل كبري بالعامل النف�سي للم�ستثمرين الذي عام  2005لغاية 2014مل حت�صل �أي عملية خ�صخ�صة .بالرغم �أن القانون
يحدثه تغيري �أ�سعار الفائدة� .أما �أداء ال�سوق على املدى املتو�سط والطويل رقم � 2004/77صدر لتفعيل عملية اخل�صخ�صة و�أعتقد �أن هنالك توجه
ف�سريتبط مبتغريات االقت�صاد الكلي لالقت�صاد الوطني وكذلك نتائج لدى احلكومة ممثلة بوزارة املالية خل�صخ�صة بع�ض ال�شركات.
�أعمال ال�شركات املدرجه �إ�ضافة �إىل ت�أثري العوامل املحركة للأ�سواق املاليه
االقليمية والعاملية.
رفع ن�سبة الأ�سهم املتاحة للتداول
هنالك حمدودية يف عدد الأدوات املالية املتداولة يف �سوق م�سقط
وتكاد ترتكز ب�شكل كبري على الأ�سهم  .هل هنالك ا�سرتاتيجية
لدى ال�سوق لتنويع الأدوات اال�ستثمارية؟ وما هي �أدوات تفعيل
مثل هكذا ا�سرتاتيجيه؟
�إن تنوع الأدوات اال�ستثمارية املتداولة يف �أي �سوق مايل ترتبط مبجموعة
من املتغريات والعوامل االقت�صادية واملالية واالجتماعية فمثال التو�سع يف
�أدوات املديونية يتطلب وجود توجه من قبل الدوله و�شركات الأعمال لطرح
�سندات �أو �صكوك وهذا التوجه اليزال �ضعيف خا�صة من قبل من�ش�آت
الأعمال العاملة ولعل ال�سبب الرئي�سي يف ذلك يعود �إىل �سهولة �إجراءات
احل�صول على التمويل امل�صريف قيا�سا با�صدار االدوات املالية�،أما التعامل
بامل�شتقات املاليه فان طبيعة االقت�صاد العماين البل كل االقت�صادات العربية
واخلليجية غري مهي�أة يف الوقت احلايل للتعامل بهذه الأدوات .
ولكن رغم كل ذلك ف�إن الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط قد خطيا
خطوات �إيجابية باجتاه تنويع الأدوات املالية �أبرزها ا�صدار امل�ؤ�شر ال�شرعي
لتمكني البنوك و�شركات الو�ساطة املالية من ت�أ�سي�س �صناديق ا�سالمية
وحمافظ ا�ستثمارية ا�سالمية كما �أن هنالك توجه للتعامل ب�صناديق
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كيف ميكن ان نزيد من جاذبية �سوق م�سقط لدخول املزيد من
امل�ستثمرين املحليني واالجانب مبختلف �شرائحهم؟
لكي تكون ال�سوق جاذبة للم�ستثمرين املحليني واالجانب فيجب ان تتمتع
مبجموعه من اخل�صائ�ص منها ارتفاع ن�سبة اال�سهم املتاحه للتداول لكي
يتمكن امل�ستثمر من �شراء الكميه التي يريدها وان يتمتع ال�سوق ب�سيوله
جيده متكن امل�ستثمر من بيع ا�ستثماراته ب�سرعة و�سهولة ،وكذلك تنوع
االدوات اال�ستثمارية املتداولة يف ال�سوق مع الت�أكيد على �أهمية موا�صلة
تطور ور�صانة نظام التداول والرقابة الذي ي�ستخدمه ال�سوق .والعمل على
مراجعة الأطر الت�شريعية والتنظيمية ب�صفة م�ستمرة ومواكبتها لأف�ضل
املعايري الدولية وتعزيز كفاءه �شركات الو�ساطة العاملة يف ال�سوق
وال�شك ان �سوق م�سقط يتمتع بالكثري من اخل�صائ�ص اجلاذبة لال�ستثمار
املحلي واالجنبي ولكنه بحاجة اىل تطوير بع�ض اجلوانب خا�صة رفع ن�سبة
اال�سهم املتاحة للتداول وهذا ميكن ان يتحقق فيما لو مت زيادة ر�ؤو�س �أموال
ال�شركات املدرجة او ادراج �شركات جديده �سواء عن طريق الت�أ�سي�س اجلديد
او من خالل خ�صخ�صة بع�ض ال�شركات احلكومية �أو عن طريق حتول بع�ض
�شركات القطاع اخلا�ص �إىل م�ساهمة عامة.

هل هناك خطه لإن�شاء �سوق �أو بور�صة لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة .وما هي �أبعاد اتخاذ مثل هذا االجراء على �أداء �سوق
م�سقط ؟
هنالك جهود حثيثة تبذل من قبل الهيئة العامه ل�سوق املال لت�أ�سي�س مثل
هذا ال�سوق وبنموذج متقدم من خالل اال�ستعانه بخربات الأ�سواق الأجنبية
التي �سبقتنا يف هذا املجال ،وبالت�أكيد ف�إن ت�أ�سي�س مثل هذا ال�سوق �سيدعم
من�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة والتي ت�شكل �أحد دعائم االقت�صاد
الوطني وتنميته.
ما هو حتليلكم ور�ؤيتكم امل�ستقبلية ملا يدور حول فكرة ومقرتح
طرح ال�سوق للخ�صخ�صة  ،واىل �أي حد �أي او مدى و�صل النظر يف
هذا املو�ضوع؟
خ�صخ�صة ال�سوق منوذج متقدم من النماذج التي تعمل معظم الأ�سواق
املالية العاملية يف اطارها وال�شك �أن حتقيق ذلك �سي�ساهم يف رفع درجة
مرونته  .اال �أن فكرة اخل�صخ�صه التزال يف بداياتها وحالياً قيد املناق�شة
مع اجلهات املعنية.

جاذبية �سوق الأوراق املالية
هل �سوق م�سقط للأوراق املالية يعد �سوق ًا جاذب ًا لال�ستثمارات
مقارنة ب�أ�سواق املنطقة؟
ال�شك �أن �سوق م�سقط حقق خطوات جيده يف هذا املجال ولعل �أبرز الدالئل
على هذا التقدم هو االرتفاع امل�ضطرد يف عدد امل�ساهمني ومتو�سط �أحجام
التداول ال�سنويه �إال �أن املقارنه مع �أ�سواق املنطقه بلغة الرقم املجرد قد
التكون معربة وذلك الختالف احلجم االقت�صادي القت�صاد كل دولة .

هل هناك تن�سيق مع احلكومة خل�صخ�صة بع�ض ال�شركات
احلكومية؟ ويف تقديركم ماهو �أثر مثل هكذا �إجراء على تعميق
ال�سوق ورفع م�ستوى التداول فيه؟
ح�سب ت�صريحات معايل وزير الدوله امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية هنالك
خطة مربجمة وتوجه لدى الوزارة لتخ�صي�ص بع�ض ال�شركات وبالتاكيد
هنالك تن�سيق بني الوزارة والهيئة العامة ل�سوق املال يف هذا املجال.

ال�صريفه الإ�سالميه حديثة الن�ش�أة ولكنها تنمو ب�شكل جيد
كيف ميكن لل�صريفة اال�سالمية وامل�صارف والنوافذ العاملة يف
اطارها ان ت�ساهم ب�شكل فاعل يف تنويع االدوات اال�ستثمارية
املتداولة يف �سوق م�سقط؟
ميكن للبنوك والنوافذ اال�سالميه �أن ت�ساهم ب�شكل فاعل يف تنويع الأدوات
اال�ستثمارية املطروحة يف ال�سوق من خالل التوا�صل مع �شركات الأعمال
وحثها على ا�صدار �صكوك ا�سالمية وا�ستخدام ح�صيلتها لتمويل التو�سع
يف �أن�شطتها ولعل النموذج الذي طبق يف ماليزيا يعترب منوذجاً يحتذى
به يف هذا املجال ،كما ميكن للم�صارف والنوافذ اال�سالمية امل�ساهمة يف
التنويع من خالل حمافظ ا�ستثمارية لأ�سهم ال�شركات املن�ضوية حتت
امل�ؤ�شر ال�شرعي �إ�ضافة �إىل �إمكانية طرح �صناديق ا�سالمية متداولة واعتقد
�أن ال�صريفة اال�سالمية �ست�سري بهذا التوجه يف امل�ستقبل فال�صريفة
اال�سالمية يف ال�سلطنة الزالت حديثة الن�ش�أة ولكنها تنمو ب�شكل جيد .

ماهي ر�سالتكم جلمهور امل�ستثمرين؟
ندعو امل�ستثمرين �إىل بناء حمافظهم اال�ستثمارية ب�أ�س�س
علمية تقوم على متابعة �أخبار ال�شركات ونتائجها الدورية
من م�صادرها الأ�سا�سية واال�ستعانة بال�شركات العاملة يف
جمال الأوراق املالية امل�صرح لها بتقدمي خدمات ا�ست�شارية
قبل اتخاذ القرارات اال�ستثمارية.
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قطاعات واعدة لمرحلة جديدة
واملتغيات املت�سارعة ،تدفعنا �إىل �ضرورة الإ�سراع
الظروف املو�ضوعيّة،
رّ
يف انتهاج امل�سالك البديلة التي تف�ضي �إىل حتقيق الأهداف امل�أمولة
دون اال�ستناد �إىل حائط النفط الذي �أ�صبح مائال ،بل و�آيال لل�سقوط ..
ال�شراكة ،تربز �أهميّة م�ساهمة القطاع اخلا�ص احليوية يف املرحلة ا ُملقبلة،
والتي البد �أوال من تهيئة البيئة الالزمة لتعظيم مردود هذه ال�شراكة
�أهميّة تعميق دور �سوق م�سقط للأوراق املالية ،ليقوم
بدوره امل�أمول الذي يتجاوز امل�ضاربات �إىل متويل
امل�شاريع وت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة عامة قادرة على تنفيذ
�أهداف التنمية ،وجذب اال�ستثمارات املحليّة والإقليميّة.
بالدنا تتمتع مبقوّ مات كبرية ،ومتتلك نقاط قوة متنوعة

حامت الطائي

مدير عام ورئي�س حترير جريدة الر�ؤية

ا�ستمرار الرتاجع وب�صورة دراماتيكية يف �أ�سعار النفط ،يجربنا على التناول
املتكرر لهذا امللف ،لت�أثريه املُبا�شر على كافة اجلوانب احلياتية ،هذا عدا عن
كونه �أ�صبح احلديث احلا�ضر دو ًما يف كل جمل�س وحمفل..
وينبغي بداية يف تعاملنا مع هذه الأزمة ،عدم االن�سياق وراء املقوالت التي
تروج �إىل � ّأن الأزمة ال تعدو كونها "�سحابة �صيف �سرعان ما تنق�شع" ..
�أو اال�ست�سالم لوهم �أن الأ�سعار �ستعود �إىل معدالتها الطبيع ّية التي كانت
عليها قبل تدهورها الأخري ..بل على النقي�ض من ذلك علينا �أن نخطط
�آخذين يف االعتبار � ّأن ليل هذه الأزمة �سيطول ،ولن ينجلي بال�سرعة التي
ن�أملها..
� ّإن الأ�سباب التي �أدت �إىل االنهيار احلايل لأ�سعار النفط ،عميقة وحادة وال
ميكن حلها بني يوم وليلة �أو حتى يف غ�ضون �أ�شهر ..فاملناف�سة ال�شر�سة
بني املنتجني لال�ستحواذ على �أكرب ح�صة ممكنة من ال�سوق ت�ؤدي بهم �إىل
زيادة الإنتاج ،وينتج عنه حتم ًيا تخمة املعرو�ض التي ترتنح حتت ت�أثرياتها
ال�سلبية �أ�سواق النفط العاملية..
ومما ي�ؤ�سف لهّ � ،أن اجلهة املنوط بها تنظيم الإنتاج واحلفاظ على التوازن
بني العر�ض والطلب ،ان�ساقت وراء املغريات اللحظ ّية لزيادة الإنتاج؛
لتجد نف�سها �أ�سرية فو�ضى الإنتاج بت�أثري �أجندات �سيا�س ّية ،وكل هذا ع ّمق
االنحدار يف املُنحنى ال�سعري لهذه ال�سلعة اال�سرتاتيجية وب�صورة باتت
ُتهدد اقت�صادات جميع الدول املُ�صدرة للنفط بالركود والت�أزم..
علينا �أن نعي ج ّيدًا �أ ّنه  -ووف ًقا ملا ت�ؤكده الدرا�سات وامل�ؤ�شرات  -ف� ّإن الع�صر
الذهبي للنفط قد ولىّ ولن يعود  -على الأقل يف املدى املنظور -وبناء على
ذلك علينا العمل على التك ّيف مع الواقع اجلديد ،و�إعادة ترتيب �أولو ّياتنا
مبا يحفظ للوطن �إجنازاته وللمواطن احلياة الكرمية ،وي�ضمن ا�ستمرارية
امل�سار التنموي ..خا�صة ونحن على �أعتاب مرحلة تخطيط ّية جديدة تتمثل
يف اخلطة اخلم�س ّية التا�سعة ،كما �أننا على م�شارف الر�ؤية امل�ستقبل ّية
اجلديدة "عمان .."2040
� ّإن هذه الظروف املو�ضوع ّية ،واملتغيرّ ات املت�سارعة ،تدفعنا �إىل �ضرورة
الإ�سراع يف انتهاج امل�سالك البديلة التي تف�ضي �إىل حتقيق الأهداف امل�أمولة
دون اال�ستناد �إىل حائط النفط الذي �أ�صبح مائال ،بل و�آيال لل�سقوط ..
وال يختلف اثنان ،على � ّأن املرحلة اجلديدة تتطلب فك ًرا ،ومفردات
جديدة قادرة على حتقيق �شعار" :اقت�صاد قوي بال نفط" ،و�أول متطلبات
انخراطنا يف هذه املرحلة هو التخ ّلي عن الروح االنهزام ّية التي بدت تطغى
على خطابات البع�ض ،والتي عندما ت�سمعها يخال �إليك � ّأن بالدنا على
�شفري هاوية !..وهذا قط ًعا يجايف الواقع ،وي�صادم احلقيقة؛ فعمان كانت
قبل النفط و�ستظل بعد تدهور �أ�سعاره وحتى ن�ضوبه ..ويحمد لقيادتنا
الر�شيدة �أ ّنها �أر�ست �أركان دولة حديثة وع�صر ّية مجُ هزة ببنى �أ�سا�س ّية
متكنها من التعامل مع �أية م�ستجدات اقت�صادية ،هذا عدا عن � ّأن بالدنا
تتمتع مبق ّومات كبرية ،ومتتلك نقاط قوة متنوعة؛ منها  :اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وحكمة القيادة ،وعراقة التاريخ ،واملوقع اال�سرتاتيجي..
وغريها من املق ّومات االقت�صادية التي ينبغي البناء عليها ،وا�ستثمارها
اال�ستثمار الأمثل؛ لتجاوز اقت�صاد ال�سلعة الواحدة �إىل اقت�صاد متن ّوع
ومتني .ومنها القطاعات اخلم�سة الواعدة التي حددتها اخلطة اخلم�س ّية
التا�سعة :ال�صناعة ،وال�سياحة ،واللوج�ست ّية ،والتعدين والرثوة ال�سمك ّية،

وهي قطاعات ت�شكل بديال �أكرث ثرا ًء وا�ستدامة من ثروة النفط النا�ضبة
واخلا�ضعة يف ت�سعريها لعوامل خارج ّية..
�إذا ..ويف ظ َّل هذه املعطيات يبقى التنويع �أهم عناوين املرحلة اجلديدة؛
التي تعد مرحلة ت�ضافر اجلهود بني احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين واملواطن الواعي ب�أهمية دوره يف دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،وتتطلب
تفعيل ال�شراكات؛ من منطلق � ّأن التنمية م�س�ؤوليتنا جمي ًعا ك�شركاء يف هذا
الوطن ولي�س م�س�ؤولية احلكومة وحدها.
وعند احلديث عن ال�شراكة ،تربز �أهم ّية م�ساهمة القطاع اخلا�ص احليوية
يف املرحلة املُقبلة ،والتي البد �أوال من تهيئة البيئة الالزمة لتعظيم مردود
هذه ال�شراكة؛ عرب خلق بيئة جاذبة للأعمال ،وحتفيز من ّوها وهذه
م�س�ؤولية احلكومة ..ولقد طال احلديث وتكرر عن هذا الأمر ،ونتم ّنى
�أن ُيح�سم عرب حتديث القوانني املُرتبطة ببيئة العمل و�إيجاد الآليات
الكفيلة بتحفيز اال�ستثمار جلذب اال�ستثمارات ،والدخول يف �شراكات تنع�ش
االقت�صاد وتدعم تطويره وت�سهم يف خلق فر�ص وظيفية لأبنائنا.
� ّإن خلق البيئة املُحفزة للأعمال من �ش�أنه �أن ي�سهم يف جذب اال�ستثمار
ما�سة �إليه خا�صة يف الوقت الراهن
الأجنبي للبالد ،وهو �أمر نحن يف حاجة ّ
وم�ستقبال لتعوي�ض تراجع �أ�سعار النفط ..الأمر الذي يحتاج �إىل الكثري
من ا ُ
جلهد املهني الذي يقوم على منهج وا�ضح وهدف حمدد ميكن قيا�سه.
وهناً � ،
أي�ضا البد من الإ�شارة �إىل �أهم ّية تعميق دور �سوق م�سقط للأوراق
املالية ،ليقوم بدوره امل�أمول الذي يتجاوز امل�ضاربات �إىل متويل امل�شاريع
وت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة عامة قادرة على تنفيذ �أهداف التنمية ،وجذب
اال�ستثمارات املحل ّية والإقليم ّية.
ومن مقت�ضيات العبور الآمن لتحديات املرحلة اجلديدة؛ الرتكيز على بناء
التو�سع يف التعليم ،وتعزيز جودته
الإن�سان عن طريق اال�ستمرار يف نهج
ّ
ريا يف املرحلة اجلديدة على الإن�سان ليكون مرتك ًزا
ونوع ّيته ،لأ ّنه يعول كث ً
لالقت�صاد املعريف ،والقادر على مواجهة التحديات ،والنهو�ض بدوره كعن�صر
منتج ومتم ّكن من �أدوات الع�صر والتقنية..
ومن متطلبات التعامل الواعي مع املرحلة كذلك؛ الر�ؤية ال�شاملة للم�شهد
االقت�صادي وبكافة تفا�صيله ،والتي ال تقت�صر على النظر �إىل عجز املوازنة
 كما يحاول �أن ي�ص ّورها البع�ض  -خا�صة مع ترقب �إعالن املوازنة العامةللدولة للعام اجلديد ،بل ينبغي ا�ست�صحاب الفر�ص التي ميكن ا�ستغاللها
يف اقت�صادنا ،لتحول هذا العجز �إىل فائ�ض ،وتنقذ االقت�صاد الوطني من
قب�ضة ال�سلعة الواحدة ..ويفوت على الكثريين � ّأن االهتمام يجب �أن ين�صب
 وب�شكل كبري -على تطوير االقت�صاد والقطاعات غري النفط ّية ،واخلططوالآل ّيات التي ميكنها �أن تدعم ذلك.
ما طرحته �آنفا ،جمرد ر�أي يف الواقع الذي ترتب على التدهور الكبري لأ�سعار
النفط ملقيا بظالله القامتة على جممل الأو�ضاع االقت�صادية لبالدنا ،وهو
ر�أي ي�أتي يف �سياق ما حتتاجه املرحلة من ع�صف ذهني ملختلف فئات و�شرائح
املجتمع يف �إطار حوار مع ّمق لتعزيز اخلطاب االقت�صادي ،باعتبار � ّأن ت�ضافر
اجلهود �أمر �أ�سا�سي لتجاوز تداعيات هذه املرحلة ال�صعبة.
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�أهمية �سيا�سة توزيع الأرباح يف
العملية اال�ستثمارية
عو�ض بن حممد بن فرج باخمالف
الرئي�س التنفيذي ل�شركة عمان
والإمارات للإ�ستثمار القاب�ضة

يف عام  1938و�ضع  John Burr Williamsا�سمه على خارطة اال�ستثمار مع �صدور كتابه الكال�سيكي "نظرية القيمة اال�ستثمارية" .ويف حني مل يكن
هو �أول من و�ضع هذا املفهوم � ،إال �أنه و�ضح �أن قيمة ال�سهم تتم بتحديد القيمة املخ�صومة من الأرباح امل�ستقبلية املتوقعة .وال�س�ؤال املطروح هنا �إذا كان هذا
املفهوم �صحيح ًا  ..فلماذا تكون تقييمات ال�شركات التي ال تقوم بتوزيع ارباح او توزع �أرباح منخف�ضة مرتفعة؟.
و�إذا كان حتديد القيمة يتم بوا�سطة التوزيعات ،فلماذا جند �أن  ، Warren Buffettالرئي�س التنفيذي ل�شركة  ، Berkshire Hathawayقام بتوزيع �أرباح
ملرة واحدة فقط للم�ساهمني خالل فرتة �إدارته لهذه ال�شركة الأمريكية والتي دامت  46عاما ؟  ،مع العلم �أن هذه الفرتة �شهدت زيادة �سعر �سهم Berkshire
(� )6,000ضعف .وباملقابل ملاذا انخف�ض �سعر �سهم كثري من ال�شركات التي متنح توزيعات للم�ساهمني �أو تكون ن�سبة الزيادة يف القيمة �أقل من ال�شركات التي قد ال
متنح توزيعات؟ .على �سبيل املثال ملاذا جند �أن �سعر �سهم �شركة  Telstarانخف�ض بن�سبة  %70خالل الفرتة املا�ضية وهي من �أف�ضل ال�شركات من حيث التوزيعات.
لهذا من ال�ضروري بذل املزيد من اجلهود لتحديد ا�ساليب مبتكرة لتقييم واختيار الأ�سهم بد ًال من جمرد مالحقة توزيعات الأرباح .حيث ان بع�ض الق�ضايا
املحيطة ب�سيا�سة توزيع الأرباح ال ت�أخذ حقها من التقييم والتحليل و�سيتم مناق�شة �أثرها على خلق وتعظيم ثروة امل�ساهمني يف هذه املقالة.

من �أين ت�أتي العوائد ؟
من �أجل فهم �أف�ضل ل�سيا�سة توزيع الأرباح املثلى دعونا نبد�أ من خالل حتديد
العوامل التي ت�ساهم يف �إجمايل عوائد الأ�سهم ،ويدرك معظم امل�ستثمرين �أن
العوائد الإجمالية ت�أتي من م�صدرين وهما :توزيعات �أرباح الأ�سهم والعائد
الر�أ�سمايل الناجت عن تغري قيمة ال�سهم .ولكن هناك تفاعل بني االثنني الأمر
الذي يحتاج �إىل مزيد من الفهم واال�ستيعاب من �أجل اتخاذ قرارات ا�ستثمارية
�أف�ضل.
وعادة ما تلج�أ ال�شركات �إىل توزيع ن�سبة من الأرباح املحققة كتوزيع جزئي،
وينعك�س الر�صيد املتبقي يف خانة الأرباح املحتجزة يف بيان املركز املايل كزيادة
يف حقوق امل�ساهمني .وبالتايل ف�إنه من ناحية نظرية كلما كانت ن�سبة التوزيعات
�أقل ف�إن هذا �سي�ساهم يف توفر حجم �أكرب من ر�أ�س املال للإدارة لال�ستثمار .ولو
مت توظيف وا�ستثمار الزيادة الإ�ضافية يف ر�أ�س املال ب�صورة عقالنية �سيتم حتقيق
�أرباح �أكرب يف امل�ستقبل مما ي�ؤدي �إىل تنامي ثروة امل�ساهمني �إىل القدر الذي ميكن
ال�شركة من تقدمي توزيعات �أكرب يف املدى املنظور .وهذا االمر يبدو جيدا ب�صورة
نظرية .ولكن �أثبتت الدرا�سات التطبيقية �أن تعزيز الأرباح املحتجزة ال ي�ؤدي
تلقائيا �إىل زيادة الأرباح وبالتايل التوزيعات ،ما مل تتوافر جمموعة من العوامل
والظروف التي تعزز هذا الأمر.
وهناك عدد من الدرا�سات العملية التي الحظت وجود عالقة خطية طردية بني
ن�سب التوزيعات املرتفعة والعوائد احلقيقية املرتفعة للع�شر �سنوات التي تتبع
تلك التوزيعات ومن هذه الدرا�سات ( Arnott & Asnessجملة املحلل
املايل ( vhsm Zhou & Ruland], )2003 ، 59:1جملة حتليل مايل
� )62،2006إىل ا�ستنتاج مماثل .لهذا ف�إنه يبدو من البديهي من الناحية النظرية
يف حالة حتقيق عوائد مرتفعة �أن تكون ن�سبة التوزيعات مرتفعة ،ولكن ماذا
ميكن �أن يحدث يف الواقع العملي؟
يف الواقع �إن �سيا�سة توزيع الأرباح تعترب �أكرث �شيوعا ك�أداة لتوزيع الرثوة منها
ك�أداة خللق الرثوة ،وهذا �أمر يغيب عن معظم امل�ستثمرين ،ولأن �سيا�سة توزيع
الأرباح تنطوي على �إمكانية الت�أثر بعدد من العوامل املت�ضاربة ف�إن املت�شددين
ي�صرون على �ضرورة �أخذها يف االعتبار ك�أداة من �أجل "تعظيم ثروة امل�ساهمني"
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ا�ستناداً �إىل اخللفيات والتجارب ال�سابقة مع مراعاة ما يلي:
• قد ُتتهم الإدارات يف بع�ض الأحيان مبا ي�سمى "بناء �إمرباطورية" على
ح�ساب م�صلحة امل�ساهمني ،من خالل ال�سعي لت�ضخيم �إ�ستثمارات ال�شركة
و�أ�صولها حيث يتم االحتفاظ بالأرباح بدال من توزيعها بحيث يرتاكم لديها
ر�أ�س املال لغر�ض ا�ستهداف عمليات اال�ستثمار يف الفر�ص املحتملة .و�أ�شارBen
� Grahamإىل �أن هذا يندرج حتت مفهوم "تعظيم ال�شخ�صية لإدارة ال�شركة"
وقد يكون هذا الأمر جيداً �إذا مت ب�صورة �سليمة .ولكن �إذا مت �إجراء عمليات
ال�شراء ب�أ�سعار مرتفعة (�أعلى من القيمة العادلة) ف�إن العوائد املنخف�ضة على
ر�أ�س املال �ست�ؤثر �سلباً على تراكم ثروة امل�ساهمني.
• ومما ي�ؤثر على �سيا�سة توزيع الأرباح ميل الإدارات لعدم خف�ض توزيعات
الأرباح عندما تكون الأرباح منخف�ضة .حيث يتمثل خوفهم من �أن انخفا�ض
التوزيعات �سوف تر�سل �إ�شارة �سلبية لل�سوق فيما يتعلق ب�أداء ال�شركة احلايل
وتوقعاتها امل�ستقبلية .ولذلك من �أجل احلفاظ على توزيعات ثابتة ،هناك
توجه لزيادة ن�سبة التوزيعات عند انخفا�ض الأرباح ،وهذا يحدث عادة يف فرتات
الرتاجع من الدورة االقت�صادية .ومع تعايف االقت�صاد حتدث زيادة يف �أرباح
ال�شركات وتتعزز قدرتها على دفع توزيعات �أعلى.
• �إذا كانت الإدارة ال ميكن �أن ت�ستثمر الأرباح املحتجزة مبعدل عائد يفوق
ما قد يحققه امل�ساهمني �أنف�سهم ف�إن توزيع كامل الأرباح هو يف م�صلحة
امل�ساهمني .ومع هذا ف�إن توزيع �أرباح عالية قد ال يكون م�ؤ�شرا على �أن ال�شركة
ناجحة ،بل قد تعك�س �أن الإدارة لي�س لديها �أي خيارات منا�سبة ال�ستثمار الزيادة
يف ر�أ�س املال.
• هناك �أوقات يكون فيها عدم توزيع �أي �أرباح يف م�صلحة امل�ساهمني .وذلك �إذا
كانت الإدارة لديها القدرة على ا�ستثمار ر�أ�س املال اجلديد مبعدالت عائد �أعلى
من العائد املطلوب من امل�ستثمر �أو اتلم�ساهم ،فيتم تعظيم الرثوة من خالل
االحتفاظ بالأرباح داخل ال�شركة و�إعادة ا�ستثمارها .وهذا هو ال�سبب الرئي�سي
الذي جعل  Buffettيختار عدم دفع �شركة  Berkshireلتوزيعات �أرباح.
• �إن احتمال حدوث مزيد من الت�شويه يف �سيا�سة توزيع الأرباح يكمن يف
ا�ستخدام خيارات الأ�سهم ك�شكل من �أ�شكال مكاف�أة الإدارة .ف�إذا كانت مكاف�أة
الإدارة مرتبطة بزيادة يف �سعر �سهم ال�شركة �سيكون هناك حافز لهم لالحتفاظ
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بالأرباح بدال من توزيعها .وهذا قد يتعار�ض مع م�صالح امل�ساهمني وخا�صة �إذا مت  -عوائد عالية با�ستمرار على حقوق امل�ساهمني (< .(٪15
 �سيا�سة توزيع الأرباح تن�سجم مع الأرباح التي حتققها ال�شركة وقدرتها علىا�ستثمار الأرباح املحتجزة مبعدالت عائد منخف�ضة.
• ال يعد �صايف الربح بعد ال�ضرائب كما يظهر يف احل�سابات املالية يف كثري التو�سع والنمو.
من الأحيان انعكا�سا حقيقيا ملا يك�سبه امل�ساهمني على مدى الدورة املحا�سبية - .تزايد القيمة الدفرتية
وعلى الرغم من هذا ف�إنه ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف معادالت تقييم ال�شركات
وحتليل الن�سب املالية على �أ�سا�س القيمة ،ويف الواقع ف�إن معظم املقاالت والكتابات وجتنب ال�شركات التي:
املتعلقة بالتقييم تروج ا�ستخدامه .ولكن املقيا�س الأكرث مالءمة للربح هو الذي  -تقرت�ض لدفع التوزيعات.
يبقى بعد خ�صم النفقات الالزمة للحفاظ على مكانة ال�شركة التناف�سية واالنتاج  -لديها متطلبات كبرية وم�ستمرة لر�أ�س املال اجلديد للحفاظ على �سالمتها
االقت�صادي� .إن احل�سابات ال توفر هذا ال�شكل من الربح وبالتايل ف�إن امل�ستثمر �أو االقت�صادية.
املحلل يحتاج حل�ساب ذلك .وعلى �سبيل املثال ف�إن م�صروف الإهالك بدال من �أن
ّ
يعك�س نفقات ر�أ�س املال الالزمة للحفاظ على ال�سالمة االقت�صادية والتناف�سية وتذكر �أن هناك العديد من ال�شركات املمتازة التي ال تقوم بتوزيعات عالية .ولكن
لل�شركة يتم �إظهاره على ال�شكل الذي حتدده املعايري املحا�سبية .ويتم ح�ساب يجب الت�أكد من �أن الإدارة م�ستمرة يف ا�ستثمار الأرباح املحتجزة مبعدالت عائد
اال�ستهالك عن طريق تطبيق معدالت اال�ستهالك املحددة للمعدات الر�أ�سمالية متنامية.
التي مت ت�سجيلها على ا�سا�س التكلفة اال�صلية .وهذا عادة ما يقلل من تكلفة
ا�ستبدالها وبالتايل ف�إن الربح املحا�سبي �سوف يعظم الربح احلقيقي امل�ستحق ويف اخلتام فان النظريات احلديثة ل�سيا�سة التوزيعات الر�شيدة ت�ؤكد
للمالكني .وكمثال ف�إن �شركة ما قد ت�سري �إىل الوراء باملعنى االقت�صادي لكنها على الثوابت التالية:
مع ذلك حتقق �أرباحاً حما�سبية .ولهذا ف�إنه ينبغي يف �سيا�سة توزيع الأرباح عدم • �أن عائد اال�ستثمار يقا�س من خالل العائد الر�أ�سمايل نتيجة ارتفاع
الأخذ يف الإعتبار �صايف الربح بعد خ�صم ال�ضريبة فقط (الربح املحا�سبي) .بل القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركة وعائد التوزيعات ،ويف �أغلب الأحيان فان منح
من االف�ضل النظر اىل ما ميكن لل�شركة ان تدفعه مع احلفاظ على �سالمتها التوزيعات يحد من �إرتفاع قيمة الأ�سهم بعد احل�صول على هذه التوزيعات نتيجة
االقت�صادية والتناف�سية.
�إنخفا�ض ر�أ�س املال املتاح لال�ستثمار.
االعتبارات ال�ضريبية
• �أن منح التوزيعات النقدية �أو �أ�سهم املنحة ب�شكل منتظم وان كان له �أثر
يف بع�ض الأحيان ف�إن االزدواج ال�ضريبي على �أرباح ال�شركات وتوزيعات الأرباح ايجابي على �سلوك امل�ستثمرين وثقتهم بالأداء املايل لل�شركة لكنه ال ي�ؤ�س�س
للم�ساهمني قد يحد من رغبة امل�ساهمني يف احل�صول على التوزيعات .ومن املثري لقاعدة منو م�ستقبلية لل�شركة عند توفر الفر�ص اجليدة لال�ستثمار.
لالهتمام �أننا جند �أن العديد من امل�ساهمني يعربون عن تف�ضيلهم للتوزيعات • �أن طبيعة ن�شاط ال�شركة وخططها التو�سعية وفر�ص النمو تعترب من �أهم
كم�صدر للدخل دون الأخذ بالإعتبار خ�ضوع تلك التوزيعات ل�ضريبة مزدوجة حمددات القرار فيما يخ�ص �سيا�سة توزيع الأرباح ،حيث جند �أن ال�شركات
على م�ستوى �أرباح ال�شركة وعلى م�ستوى التوزيعات امل�ستلمة .يف حني �أنه من العاملة يف جمال الت�صنيع واالنتاج وال�شركات اخلدمية التي حتقق �أرباح
م�صلحة امل�ساهمني يف بع�ض الدول التي ال يوجد هناك �ضريبة على الأرباح تراكمية جيدة ولي�س لديها خطة تو�سعية ب�سبب حمدودية الأ�سواق واملناف�سة
الر�أ�سمالية �أن تكون التوزيعات يف حدها الأدنى .خا�صة �إذا مت االحتفاظ بالأرباح يف�ضل �أن تكون فيها ن�سبة التوزيعات من الأرباح عالية دون الت�أثري على مقدرتها
وا�ستثمارها من قبل �إدارة قادرة على حتقيق معدالت �إ�ضافية عالية من العائد على اال�ستمرار واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ان وجدت .يف حني �أن �شركات
على حقوق امل�ساهمني بحيث تكون املكا�سب الر�أ�سمالية املحتملة تفوق كثريا عائد اال�ستثمار والتي تعنى بايجاد وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة واال�ستحواذ
توزيع الأرباح .خا�صة و�أن خيار بيع الأ�سهم منوط بامل�ساهمني مما ميكنهم من على فر�ص ا�ستثمارية مل�شروعات قائمة بهدف النمو وخلق التنمية ف�إن �سيا�سة
�إختيار التوقيت املنا�سب لبيع الأ�سهم لتحقيق �أف�ضل عائد ر�أ�سمايل.
التوزيعات يجب �أن تكون متوازنة ومن�سجمة مع �أهداف النمو املر�سومة لل�شركة
وفق ا�سرتاتيجيتها ور�ؤيتها.
ً
حمددات �إختيار �أ�سهم املحفظة
• ويف جميع الأحوال فانه اذا كان العائد املحتمل -واملثبت تاريخيا -العادة
�إن اختيار �أ�سهم املحفظة بالإعتماد فقط على ا�سرتاتيجيات توزيع الأرباح قد ا�ستثمار الأرباح املرتاكمة �أف�ضل من متو�سط العائد املتاح للم�ستثمرين فانه
يحقق �أهدافه يف الظروف الإقت�صادية املتقلبة التي قد ت�شهد تقلبات حادة يف يف�ضل �أن تكون التوزيعات للم�ساهمني يف حدها الأدنى لتمكني ال�شركة من �إعادة
�أ�سعار الأ�سهم ،حيث �أن عوائد الأ�سهم ال ت�ستند على منو الأرباح وحدها ،و�إمنا ا�ستثمار العوائد املحققة نيابة عنهم لتعظيم ثروتهم من خالل زيادة قيمة حقوق
على التوقعات امل�ستقبلية لنمو الأرباح فعندما تكون نظرة امل�ستثمرين مت�شائمة امل�ساهمني.
ب�سبب ظروف الك�ساد الإقت�صادي ف�إن تقييمات الأ�سهم �ستكون منخف�ضة مما • كما يجب الأخذ باالعتبار مو�ضوع ازدواجية ال�ضريبة من خالل ال�ضرائب
ينتج عنه عائد توزيعات مرتفع .وهكذا يحظى امل�ستثمرون ب�إمكانية حتقيق املفرو�ضة على �أرباح ال�شركات وال�ضريبة املفرو�ضة على التوزيعات النقدية
مكا�سب ر�أ�سمالية قوية ،ف�ضال عن توزيعات �أرباح عالية خالل الوقت الذي للم�ساهمني و�أثرها ال�سلبي عند ح�ساب العائد على اال�ستثمار.
يحتفظون فيه بالأ�سهم .ولهذا ف�إن امل�ستثمر الأكرث وعياً ينبغي �أن ينظر �إىل • ان متويل التوزيعات النقدية يتم اما عن طريق االقرتا�ض �أو تخفي�ض
�أبعد من عملية اختيار ت�ستند فقط على توزيعات الأرباح .وللبحث عن ال�شركات يف قيمة حقوق امل�ساهمني ويف كال احلالتني فان الأثر الدفرتي لهذا الأمر
القادرة على تقدمي توزيعات �أرباح قوية وموثوق بها ومتنامية يجب النظر �إىل �سيكون �سالباً ،ا�ضافة اىل �أن قيمة التوزيعات النقدية امل�ستلمة قد ال يح�سن
ال�شركات التي حتظى مبا يلي:
اعادة ا�ستثمارها بنف�س العوائد املحققة ،واذا كانت احلاجة ال�ستخدام التوزيعات
 �شركات ذات قاعدة �أعمال قوية.النقدية ل�صرفها يف النفقات املختلفة للم�ساهمني فانه ميكن للم�ساهم بيع جزء
 انخفا�ض الديون و�آفاق �أعمال جتارية جيدة.�أو كامل الأ�سهم اململوكة واال�ستفادة من العائد الر�أ�سمايل املحقق.
 �سيطرة على �أ�سعار املنتجات واخلدمات التي تقدمها. -تاريخ من الأرباح ب�أرقام مزدوجة لنمو ال�سهم.
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الهادي �أحمد علي

رئي�س العمليات
�شركة املها للخدمات املالية �ش.م.م

الفجر

نـــوافــذ

الفجر ،النه�ضة  ،الإطاللة  ،والعودة " كلمات لي�ست كالكلمات" ،كلمات لها يف عمان مو�سيقاها
و معانيها اخلا�صة  ،هي �إن �شئت جنوم ومنارات و نوافذ م�ضيئة يف دروب املجد يف عمان  ،ويف
ذاكرة �شعبها جيالً بعد جيل.

جنم �سي�ضئ
�أجل �إنه الفجر ال�صادق � ،إنه الثامن ع�شر من نوفمرب حني كانت مدينة �صاللة  ،حا�ضرة حمافظة ظفار على
ٍ
موعد مع بزوغ ٍ
بنوره الآفاق  ،كيف ال  ،و يف هذا اليوم امليمون كان ميالد باين نه�ضة عمان املباركة  ،وحادي الركب الذي �سخر له اهلل �أن ينال ُعرى املجد
جريئة  ،فهنيئ ًا ل�صالله  ،ومن قبلها هنيئ ًا لعمان  ،ولكل �إن�سان عا�ش على �أر�ضها.
فلم يتوانى يف �أن ي�سجل �إ�سم وطنه يف دفاتر الوجود ب�أحرف
ٍ

النه�ضة

يف الثالث والع�شرين من يوليو املجيد �إنطلق عرب �أثري الإذاعة العمانية ٌ
�صوت جه ٌري �ستذكره عمان و�أهلها كثري ًا  ،و�سيحفظه ال�صبيان
ٌ
�صوت �إخرتق احلجب وال�صدور ف�سمعه النا�س بقلوبهم و�آذانهم مع ًا  ،هذا
وال�صبايا وال�شباب  ،و�سيتوارثه الأحفاد عام ًا بعد عام ،
�صوت يقول "�أيها ال�شعب" هذه لغة جديدة �إنطلقت  ،ومفردات جديدة �ست�ضاف لقامو�س املعاين ٌ ،
ٌ
لغة مل ي�ألفها النا�س يف ذلك الزمان
 ،ولكنهم �شعروا بحروفها ت�سري يف دمائهم و�أرواحهم � ،إنه اخلطاب ال�سامي الأول الذي �إنطلق من القائد ل ُيذ ِكر �شعبه مبا�ضيهم التليد
غد �أف�ضل " ف�صدق
 ،وتاريخهم املجيد  ،حاث ًا �إياهم على النهو�ض قائ ًال " �أيها ال�شعب عليكم بالعمل معي بكل �
إخال�ص وتفانٍ من �أجل ٍ
ٍ
وعده  ،ونحن على ذلك من ال�شاهدين .فبد�أت م�سرية النه�ضة التي نراها اليوم يف كل تفا�صيل احلياة  ،ولكن قبل ذلك كان قد دعا
�شعبه وبني وطنه للت�آخي ونبذ �أ�سباب الفرقة واخلالف ليكونوا يد ًا واحدة من �أجل عمان  ،فقام حفظه اهلل ب�إطالق م�صاحلة وطنية
غد م�شرق
�شاملة  ،كان لها بالغ الأثر والت�أثري يف �إلتفاف ال�شعب حول جاللته  ،وتلبية دعوته للعمل حتت قيادته احلكيمة من �أجل ٍ
للأجيال  ،ولبناء نه�ضة عمان التي ال تخطئها العني اليوم  ،فحارب ثالوث الفقر واجلهل واملر�ض  ،و�أر�سى دعائم احلكم الر�شيد ودولة
امل�ؤ�س�سات الع�صرية  ،وحكم ال�شورى  ،و�سيا�سة عدم التبعية والبعد عن التدخل يف �ش�ؤون الغري  ،وفوق ذلك خلق برملانات مفتوحة
على �إمتداد الوطن متثلت يف جوالت جاللته ال�ساميه متفقد ًا مواطنيه يف قراهم وبواديهم  ،م�ستمع ًا لهمومهم و�أ�شواقهم بدون و�سطاء
يف حديث القلب للقلب  ،حقيقة �إن احلروف ال ت�ستطيع �أن تقول كل ما يعتمل يف النف�س  ،وما ي�سري على الأر�ض من �إجنازات قامت من
العدم حتكي عظمة القيادة التي �أدركت دورها التاريخي منذ �أول خطاب  ،فكتب التاريخ يف �سجالته اخلالده �إ�سم �صاحب اجلاللة
وعلم ًا را�سخ ًا � ،إخت�صه اهلل ب�صنع الأجماد  ،وبفعل اخلري لوطنه وللإن�سانية جمعاء  ،وتلك هي �سرية امللوك
ال�سلطان قابو�س � ،إ�سم ًا َ
العظماء كما ينبغي ل�سرية العظماء �أن تكون.

الإطاللة
�أبى نوفمرب العظيم �إال �أن يخلد يوم ًا �آخر من �أيامه الزاهرات � ،إنه اخلام�س من نوفمرب حني �أطل �صاحب اجلاللة على �شعبه عرب
كبرية يف معانيها  ،الم�ست قلوب و�أفئدة اجلميع  ،ظهر القائد ليهنئ �شعبه بعيدهم الوطني
ق�صرية يف حروفها ،
�شا�شات التلفاز يف كلمة
ٍ
ٍ
والبالد تتهي�أ للإحتفال بالعيد الرابع والأربعني مل�سرية نه�ضتها املباركة  ،ففي هذا العام �إقت�ضت �إرادة اهلل العلي القدير �أن يكون
جاللته خارج وطنه  ،ولكنه ال ي�شعر حفظه اهلل �أنه بعيد ًا عن �شعبه  ،ف�أبى �إال �أن ي�شاركهم فرحتهم الوطنية  ،وليطمئنهم على �صحته
و ي�شكرهم على م�شاعرهم ال�صادقة ودعواتهم الطيبة  ،قائد بهذا ال�سمو والروح الأبوية ي�شكر عامة النا�س من �أفراد ال�شعب  ،فال
غرو �إن �أح ّبه النا�س ودعوا اهلل خمل�صني ب�أن مين عليه بال�صحة والعافية والربكة يف العمر املديد.
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العوده
وهذا يوم �آخر ،الثالث والع�شرون من مار�س  ،يوم مهيب يحجز مقعده وثري ًا يف الذاكرة العمانية  ،يوم ت�أكد فيه لكل من وط�أ هذه
ّ
االر�ض ال�سمراء ب�أن الرجاءات مل تخيب  ،وب�أن الأكف املرفوعة ب�ضراعة مل ترتد ح�سري ًة  ،فقد تنزلت رحمات املوىل عزّ
وجل
ً
�شجية
ورحمة وا�ستجابة  ،وهو يرى عباده املح�سنني الظن باهلل قد حتلقوا يف حلقات الذكر  ،وغردت �أ�صواتهم
 ،لطف ًا  ،وكرم ًا ،
ٍ
بتالوة القر�آن  ،وهم يبتهلون هلل ت�ضرع ًا  ،وخيفة  ،وطمع ٌا ورجاء ًا ب�أن ينزل �شفائه وعافيته على �سلطانهم املحبوب � ،أحلوا يف
الدعاء والرجاء فرادى وجماعات  ،دعوا ربهم يف ال�سر والعلن  ،دعوه خمل�صني عقب ال�صلوات املكتوبات ويف ال�سجود ويف �أوقات
ليل �إال وعطروها بالدعاء  ،حتى فتحت ال�سماء �أبوابها رحمة بالبالد وبالعباد وكانت املنة
ال�سحر  ،مل يرتكوا �ساعة من نها ٍر �أو ٍ
وال�شفاء  ،فقد ا�ستجاب اهلل لت�ضرعاتنا فانطلقت الطائرة املباركة ب�سالم من اهلل وبركات على من يف جوفها  ،وطارت و�سط الغيوم
وال�سحاب امل�شبع باخلري فاغت�سلت باملاء الزالل برد ٌا و�سالم ٌا على من بداخلها  ،و �سارت ُميممة �شطر الوطن احلبيب وهي تكتب
بدخانها على الغيم ال�شفيف � ،أب�شري عمان  ،قابو�س جاء  ،فلتباركه ال�سماء.
ويوم �إختلطت فيه امل�شاعر والعواطف ال�صادقة التى ال تعرف اجلغرافيا واحلدود  ،و ال تعرف قوانني
كانت حلظات نادرة بحق ٌ ،
ً
الهجرة  ،و جوازات ال�سفر  ،ففا�ضت كل امل�آقي املُ ِحبة �شكر ٌا هلل عزّ ّ
ومبتهلة �إليه �أن يزيد ويبارك فى عمر و�صحة
وجل على نعمائه ،
�سلطانهم بقدر عطائه وحمبة النا�س له  ،فلك احلمد يا كرمي مبا �أنعمت  ،ولك ال�شكر و�أنت تزيد ال�شاكرين من نعمك التي ال حت�صى
فزد وبارك يا �إلهى على �سلطاننا وولينا بف�ضلك وجودك واملأ ج�سده بالعافية وال�صحة التي ال تغادر �سقم ًا.
حق ًا ت�ضيق العبارات وتتقا�صر الكلمات وتتوا�ضع ح�صيلتنا من جالل اللحظة ومهابتها  ،ولكننا وبالرغم من اختناق احلروف
واحلناجر �سنكتب باملحبة التي متلأ جوانحنا مبا ا�ستطعنا �إىل الكتابة �سبيال  ،و�سيكتب كل املحبني واملحبات بالفرحة ال�صافية من
كل رياء  ،فكل القلوب كانت متعلقه ومتلهفة منذ �أن �سافر فى حفظ اهلل يف �صمت  ،و�إىل �أن عاد لوطنه و�أهله وحمبيه بال �ضو�ضاء
قوم حمبني دعاء ًا و�شكرا  ،والقائد املفدى يدرك
 ،وتابعت القلوب والعيون خطواته وهي تط�أ االر�ض �سليم ًا
معافى فتنف�ست �صدور ٍ
ً
م�شاعرهم وحمبتهم له بال مهرجانات  ،وال كرنفاالت  ،ولكن عمان مل تنم ليلتها تلك  ،وال يف الليايل التاليات  ،فقد توا�صل الفرح
العفوي فى ال�شوارع  ،وتعالت ال�ضحكات و�أ�شرقت الوجوه فى املقاهي  ،و�إمتلأت النفو�س باحلبور يف البيوت  ،و على �شا�شات التلفاز،
وعلى �شا�شات الهواتف ال�صغرية جاءت التهاين والأماين العذبة عابر ًة للقارات  ،جاءت من �أبنائنا الذين يدر�سون يف البعيد  ،جاءت
من اال�صدقاء يف �شتى امل�ضارب والنجوع  ،جاءت التربيكات والتهاين من الأهل والأقارب الذين توحدت قلوبهم حول هذا القائد
الذى وحد القلوب وجمعها على حمبته  ،ويف ال�صباح انطلقت حناجر ال�صغار فى املدار�س تردد
يا ربنا �أحفظ لنا جاللة ال�سلطان
ف�أدركنا حينها الن�شيد  ،و�أدركنا املعاين  ،وتيقنّا من خلود هذا اليوم يف ذاكرة الأر�ض وال�سماء  ،ويف ذاكرة الأجداد والآباء  ،و يف
ذاكرة الأبناء الذين يرددون الن�شيد اليوم  ،والذين هم حتم ًا قد خب�أوا طعم الذكرى العذبة يف ظهورهم للأحفاد الذين �سيجيئون
من رحم الغيب فيجدون وطن ًا ع�صري َا ي�ضاهى كربى البلدان مت�شرب َا بالعلم واحل�ضارة مدار�س وجامعات  ،وطن ًا ينعم بالأمن والأمان
ؤ�س�سات حتر�ص على رفاهية الإن�سان الذي ظل على الدوام حمط �إهتمام القيادة ال�سامية منذ بزوغ فجر النه�ضة ال�صادق.
 ،وم�
ٍ
رزق طعمناه � ،أو حرف تعلمناه
بربكة �أ�سماء اهلل احل�سنى  ،وبجاه �آياته البينات  ،وبجاه دعوات كل املحبني واملحبات  ،وبجاه كل ٍ
� ،أو عمل عملناه وكان لنا فيه خري الدنيا �أو خري الآخرة �أو كليهما نت�ضرع �إىل رب العزة �أن يزيد ويبارك يف نعمائه في�شمل عاهل
ً
بركة يف
البالد املفدى ب�شفائه التام  ،ويرعاه بعينه التي ال ترام  ،ويحفظه من جميع ال�شرور واال�سقام  ،و �أن ي�سبغ على جاللته
العمر  ،وبركة يف ال�صحة  ،و�أن يك�سيه ثوب ال�شفاء واملعافاة الدائمة � ،إنه �سميع جميب.
وقبل �أن ن�سدل �ستار هذه النافذة نهنئ �أنف�سنا و جميع �أهل عمان وكل من �أقام علي ظهر هذه الأر�ض و�أظلته �سمائها ونبارك
للجميع ونبادلهم �صادق التهاين والأماين الطيبة  ،لعمان قياد ًة و�شعب ًا و�إخوان ًا و�أخوات ًا بذكرى العيد الوطني اخلام�س والأربعون
املجيد  ،و�أن يعيد هذه املنا�سبات والأيام الطيبات  ،واملحطات الفارقات يف تاريخ عمان بالد ًا وعباد ًا  ،باخلري والنماء ،
ومعلوم �أن هذه النوافذ ال ت�سجل التاريخ بقدر ما �أنها متثل ُجهد املُقل يف الإعرتاف باجلميل وال�شكر والثناء هلل عزّ و ّ
جل على كل
هذا الفرح الذي ي�سري يف الطرقات  ،والدعاء ال�صادق املتوا�صل.
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خالد بن �سيف البو�سعيدي

المستقبل ..
وآخرحديث
ن�سمع ونتتبع دائم ًا حوارات ونقا�شات حتليلية
حول امل�ؤ�س�سات واملجتمع واالبتكار والتطوير،
وكل تلك احلوارات تذهب بنا �إىل التفكري
كيف �سيكون امل�ستقبل ،وما هي �أف�ضل ال�سبل
لن�صبح �أفراد فاعلني ومتميزين ولنا حظوة
االختالف والتمكني ؟!

عندما نبد�أ بامل�ؤ�س�سات  ..فهي تعاين من �إ�شكاالت �إندماج العاملني بها
مبا يتمثل يف عطائهم ووالئهم وذلك ب�إنخفا�ض �إنتاجيتهم وارتفاع
معدل دورانهم وهذا ي�ؤثر كثرياً يف �إمكانيات التناف�س وحتقيق الأرباح
والتطوير امل�ستمر للخدمات واملنتجات ،ون�ستخل�ص يف القراءات ب�أن
�أف�ضل امل�ؤ�س�سات هي التي تبني " ثقافة م�ؤ�س�سية جاذبة " ،مبعنى �أنها
ت�ستقطب �أف�ضل املواهب وتوفر لهم بيئة عمل �إيجابية حمفزة للتطوير
والبحث وتعزز �إمكاناتهم ومهاراتهم وت�شجع البقاء واال�ستمرار
مبجموعة من القيم التي تعمل عليها؛ وبذلك يت�شبث العاملون
واليرغبون �سوى �أن يكونوا جزء من جناحها وقيمها.
وهذا لن يحدث �إال بوجود قيادات ومدراء ي�ؤمنون بامل�شاركة يف النجاحات
واالجنازات وتقليل احلواجز وخف�ض الهرم الإداري وفتح باب احلوار
واال�ستماع لالخرين .وهذا نف�س ما يرتتب على املجتمع وذلك بتغيري
مفهوم العامل �إىل مفهوم الإنتماء والفرد املنتج وامل�شارك يف البناء.
�أما الإبتكار والتطوير  ..فيبد�أ من فكر اال�ستماع واحلوار ثم االنطالق
من حيز النظرية �إىل التطبيق العملي فكثري ما نناق�ش ال�صعوبات
التي تواجهنا والبع�ض منا يبحث عن حلول لها والآخر من يطبق تلك
احللول ويك ّيفها مبا تتنا�سب معه ،وب�صيغة �أخرى -وهذا ما نحن نفعله
كل يوم -نبتكر �أ�شياء �أو نعدل فيها حلل م�شكلة معينة �أو جنعل �أمر ما
�أكرث مالئمة لطبيعتنا ال�شخ�صية.
وما ينق�صنا يف عملية االبتكار والتطوير لتحقيق م�ستقبل متجدد
وب�أفكار خالقة؛ هو معرفة كيفية ت�سويق �أفكارنا وحتقيق ميزة تختلف
عما هو موجود لتكون �أكرث عملية وتخدم �شريحة من امل�ستفيدين
وت�سهل حياتهم وت�ضيف البهجة والأمان والرفاهية ،ويجب علينا يف كل
ّ
�صباح البحث عن طرق جديدة للتطوير وحتقيق ذلك على �أر�ض الواقع.
ومن املفاجئ �أن علماء النف�س �أثبتوا �أن عمليات الع�صف الذهني التي
نعملها ب�إ�ستمرار لتطوير �أعمالنا ال تثمر ب�إبتكارات و�إبداع لأنها تت�صف
بالر�سمية و�ضغط العمل وت�أثري الآخرين يف املجموعة ،ولتجاوز ذلك
علينا العمل على خطوات منها :زيادة املعرفة ،والت�أمل ،والإبتعاد امل�ؤقت
عن �ضغط العمل ،والنوم وممار�سة الريا�ضة ،وتخ�صي�ص وقت للذات
ملمار�سة الأن�شطة املحببة.

ومن ميلك امل�ستقبل؟ ..

�س�ؤال �صعب �أن تتم �إجابته  ،ولكننا يجب �أن ن�ؤمن ب�أن
من يعمل على تطوير م�ؤ�س�ساته ويعزز االبتكار هو من
ميلك امل�ستقبل.
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مقاالت مختارة

�ضوابط لبيع الأوراق املالية التي مل ي�سدد العميل قيمتها

ال�شـــرجي ...

• ال�شركات لها حق البيع �إذا تخلف العميل عن ال�سداد وفق �آليات تنظيمية حمددة
• ال�ضوابط تراعي حفظ احلقوق وتوفري احلماية جلميع الأطراف املتعاملة يف ال�سوق
• راعت القواعد اجلديدة تقلبات الأ�سعار للأوراق املالية وكيفية التعامل معها
• العميل يتحمل فارق القيمة ويف حالة الربح حتال �إىل �صندوق حماية امل�ستثمرين

خلفان بن حممد ال�شرجي

مدير عام م�ؤ�س�سات �سوق املال بالهيئة العامة ل�سوق املال

�ضمن �إطار اجلهود الرامية �إىل تعزيز البنية التنظيمية الو�ساطة ال�صالحية التي متكنها من بيع الأوراق املالية التي
والت�شريعية لقطاع �سوق ر�أ�س املال وال�سعي نحو تطوير الآليات يتخلف العميل عن �سداد قيمتها خالل فرتة الت�سوية القانونية،
املنا�سبة حلماية امل�ستثمرين واملتعاملني يف ال�سوق� ،أقر جمل�س وذلك وفق �آليات معينة و�أطر تنظيمية حمددة.
�إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال يف اجتماعه الثالث لهذا العام
قواعد بيع الأوراق املالية التي تخلف العميل عن �سداد قيمتها .1 ،يف البداية نرجو منكم التكرم وتو�ضيح الدور الذي تلعبه
وهي متثل �أحد املعايري والآليات ملواجهة املمار�سات التي ت�شكل ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية؟
خماطر على الأطراف املتعاملة ،الأمر الذي مينح �سوق ر�أ�س املال
قدرة على ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال املحلية والأجنبية وحتقيق تعترب ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية عن�صرا رئي�سيا يف منظومة �أ�سواق
دورها يف منظومة االقت�صاد الوطني.
ر�أ�س املال ،وذلك من خالل دورها الأ�سا�سي كحلقة و�صل بني امل�ستثمر و�سوق الأوراق
ويف حديث خا�ص مع مدير عام م�ؤ�س�سات �سوق املال بالهيئة العامة املالية ،حيث �أنها متتلك القدرة على التفاعل املبا�شر مع كافة �شرائح املجتمع
ل�سوق املال خلفان بن حممد ال�شرجي ا�ستطعنا الوقوف على بع�ض مل�ساعدتها يف التعرف على الفر�ص اال�ستثمارية التي يتيحها التعامل ب�سوق الأوراق
التفا�صيل املتعلقة بالقواعد املعتمدة لبيع الأوراق املالية التي مل املالية.
ي�سدد العميل قيمتها ،حيث ا�ستهل حديثه بالت�أكيد على �أهمية ويف احلقيقة يقع على عاتقها الكثري وخا�صة من حيث جذب اال�ستثمارات من خالل
الدور الذي تلعبه ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية �إىل ا�ستهداف �شرائح جديدة من امل�ستثمرين ،و�أي�ضا من حيث املحافظة على �سالمة
جانب تو�ضيح الفكرة العامة من ا�صدار ال�ضوابط اخلا�صة ببيع التعامالت يف ال�سوق من خالل االلتزام باملمار�سات ال�سليمة وتطبيق القوانني
الأوراق املالية يف حالة تعذر العميل عن �سداد قيمته و�أو�ضح واللوائح ،وذلك بطبيعة احلال يرفع من م�ستوى الثقة يف ال�سوق ،وبال �شك ي�ؤدي يف
ال�شرجي ب�أن ال�ضوابط �أعطت ال�شركات املرخ�صة مبمار�سة ن�شاط نهاية املطاف �إىل حت�سن �أداء ال�سوق وزيادة م�ستوى م�ساهمته يف االقت�صاد الوطني.
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 .2يف حال تخلف العميل عن �سداد قيمة الأوراق املالية
امل�شرتاة ل�صاحله ،ما هي ال�ضوابط والإجراءات التي كانت
تلج�أ لها �شركات الو�ساطة من �أجل حت�صيل املبالغ بعد فرتة
الت�سوية القانونية؟

تقع هذه ال�ضوابط �ضمن �إطار تنظيم العالقة بني ال�شركات العاملة يف
جمال الأوراق املالية وعمالئها ،والذي يعترب من �أهم اجلوانب لتحقيق
التوازن بني حفظ حقوق املتعاملني يف ال�سوق ورفع م�ستوى �أداء ال�شركات
العاملة يف جمال الأوراق املالية.
كما جاءت هذه القواعد من �أجل احلد من املخاطر التي قد تتعر�ض لها
�شركات الو�ساطة يف حالة �إخفاق �أحد عمالءها عن ت�سديد قيمة الأوراق
املالية التي مت �شرا�ؤها له .وهذا من �ش�أنه احلفاظ على �أداء ال�شركات والذي
ينعك�س بدوره على �أداء ال�سوق ب�شكل عام.

ال�ضوابط كانت تقت�صر على قيام �شركة الو�ساطة بتقدمي طلب �إىل �شركة
م�سقط للمقا�صة والإيداع حلجز �أ�سهم العميل املتخلف عن ال�سداد ،ومن
ثم اللجوء للجهات الق�ضائية لتح�صيل تلك املبالغ ،وهذه االجراءات ت�أخذ
وقتا طويال ن�سبيا �إىل �أن يتم ت�سوية املبالغ املطلوبة .وقد ي�ؤثر ذلك �سلبا  .7ما مدى ت�أثري القواعد اجلديدة يف ال�سيولة املالية والفوائد
التي قد ت�سهم يف �إدارة املخاطر لدى ال�شركات املرخ�صة؟
على �أداء �شركة الو�ساطة وخا�صة �إذا ما كانت املبالغ كبرية ن�سبيا.

� .3أقر جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال يف اجتماعه
الأخري قواعد تنظيمية لبيع الأوراق املالية التي مل ت�سدد كما هو معلوم ف�إن ارتفاع معدالت الديون امل�ستحقة على العمالء قد يرتتب
قيمتها� ،إىل ماذا تهدف تلك القواعد ؟
عليها عجز يف ال�سيولة لدى �شركات الو�ساطة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا يف
م�ستوى اخلدمات املقدمة من قبلها وارتفاع ن�سبة املخاطر لديها .وبالتايل
ف�إن من املتوقع �أن تعزز القواعد اجلديدة قدرة �شركات الو�ساطة على
حت�صيل املبالغ امل�ستحقة على العمالء ،مما ي�ساهم ب�شكل �إيجابي يف توفري
ال�سيولة املالية املنا�سبة ل�شركات الو�ساطة واحلفاظ على حقوقها املالية،
بالتايل ف�إنه ب�إمكان �شركات الو�ساطة رفع م�ستوى �إدارة املخاطر لديها.

جاءت التعديالت يف املادة  17من قانون �سوق ر�أ�س املال ح�سب املر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )2014/59مواكبة الحتياجات ال�سوق يف تعزيز �آليات عمل
ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية وخا�صة تلك املرخ�صة بن�شاط
الو�ساطة ،حيث �أتاحت التعديالت يف القانون ل�شركة الو�ساطة �إمكانية بيع
الأوراق املالية �إذا مل يقم العميل بت�سديد قيمتها ،عليه فقد مت �إعداد قواعد
تنظيمية من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال تراعي حفظ احلقوق وتوفري  .8ما الإجراءات التي مت و�ضعها يف القواعد ل�ضمان حفظ
حقوق العميل ؟ و كيف ميكن للعميل اال�ستفادة من ال�ضوابط
احلماية جلميع الأطراف املتعاملة يف ال�سوق.

املعتمدة؟

 .4ما هي الأ�س�س التي من خاللها مت �إعداد هذه القواعد؟ وهل
نود �أن ن�شري هنا �إىل �أنه من م�صلحة العميل عدم تراكم املديونيات الناجتة
مت م�شاركة ال�شركات واملتعاملني يف ال�سوق يف �إعدادها؟
من �أجل اخلروج بقواعد حتقق م�ستويات جيدة من العدالة و�سالمة
التعامل يف ال�سوق ،فقد مت االطالع على الأطر املعمول بها يف الهيئات
الدولية الأخرى ،و�أي�ضا اال�ستئنا�س مبرئيات ال�شركات العاملة يف جمال
االوراق املالية حول املو�ضوع ،ومن ثم مت �إعداد امل�سودة الأولية للقواعد
ومناق�شتها داخليا ،و�أي�ضا مناق�شتها مع املعنيني يف �سوق م�سقط للأوراق
املالية و�شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع ،بالإ�ضافة �إىل �إر�سالها �إىل
اجلمعية العمانية للأوراق املالية لأخذ �أراء ال�شركات ،وبعدها مت �إعداد
امل�سودة النهائية ورفعها ملجل�س �إدارة الهيئة لالعتماد.

من عمليات ال�شراء املنفذة بتفوي�ض منه ،كما �أن الالئحة التنفيذية لقانون
�سوق ر�أ�س املال قد حددت املدة التي يجب على العميل الت�سديد فيها عن
قيمة م�شرتياته.
وحفاظا على حقوق العميل فقد �شددت هذه القواعد على بع�ض ال�شروط
مثل ال�سماح فقط ببيع الأوراق املالية التي مل ت�سدد قيمتها دون امل�سا�س
مبا يف حمفظة العميل من �أوراق مالية �أخرى ،وغريها من ال�شروط التي
بدونها تبطل عملية البيع وتعترب غري جائزة قانونيا حفاظا على ممتلكات
العميل.

� .9أتاحت ال�ضوابط لل�شركة بيع الورقة املالية يف اليوم
 .5ما �أهم املالمح التي ركزت عليها القواعد اجلديدة؟
الرابع ،وقد تكون الورقة املالية ارتفع �سعرها �أو انخف�ض
تعترب عملية ال�سماح ل�شركة الو�ساطة ببيع االوراق املالية التي مل ت�سدد فكيف يتم التعامل مع احلالتني؟
قيمتها يف حد ذاتها من �أهم مالمح هذه القواعد ،وقد حددت القواعد
�آليات البيع التي على ال�شركة اتباعها والفرتات الزمنية اخلا�صة بذلك ،راعت القواعد اجلديدة تقلبات الأ�سعار للأوراق املالية وكيفية التعامل
و مت مراعاة اجلوانب املرتبطة ب�سيولة الورقة املالية و�إ�ضافة فرتة زمنية معها ،وعمليا ال ميكن اعتبار العميل مالكا للأوراق املالية ما مل ي�سدد
املبالغ املرتتبة عليها خالل الفرتة القانونية املحددة ،لذلك ف�إن القواعد
�أخرى يف حال عدم وجود طلب على الورقة املالية.
�أوجبت حتمل العميل لفارق القيمة املرتتب من بيع الورقة املالية يف حالة
 .6ما مدى �أهمية وجود هذه القواعد وماذا ت�ضيف ل�صناعة بيعها بقيمة �أقل من قيمة ال�شراء� .أما يف حالة الربح ف�إن املبالغ الزائدة عن
الأوراق املالية يف ال�سلطنة؟
قيمة �شراء الأوراق املالية حتال �إىل �صندوق حماية امل�ستثمرين.
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�أخبارالهيئةالعامةل�سوق املال
اعداد دائرة التوعية وخدمة العمالء

الهيئة العامة ل�سوق املال
�سلطنة عمان

ال�سلطنة ت�شارك يف االجتماع ال�سنوي للجمعية الدولية مل�شريف قطاع
الت�أمني ()ISIA

�شاركت ال�سلطنة ممثلة بالهيئة العامة ل�سوق املال يف االجتماع ال�سنوي للجمعية الدولية مل�شريف قطاع الت�أمني ()ISIA
وامل�ؤمتر امل�صاحب واملنعقد يف مدينة مراك�ش باململكة املغربية ،وهو ميثل فر�صة لالت�صال بالأ�سواق اخلارجية مبا يدعم
�سوق الت�أمني املحلية من خالل االطالع على التجارب الدولية والوقوف على تطوراتها مبا يعزز الأنظمة الإ�شرافية يف
بنيتها الت�شريعية ،وينمي يف ذات الوقت �أنظمتها التقنية وهو ما يقود �إىل تطوير م�ستوى اخلدمات الت�أمينية ويوفر
احلماية الفاعلة للأطراف املتعاملة.
تر�أ�س وفد ال�سلطنة �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�س
التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال وبع�ضوية ك ً
ال من �أحمد بن
علي املعمري مدير عام الإ�شراف على عمليات الت�أمني و�أحمد بن
علي املخيني اخلبري مبكتب الرئي�س التنفيذي و�أحمد بن عبداهلل
الهنائي �أخ�صائي بدائرة الفح�ص وااللتزام بالهيئة.
وقد مت خالل �أعمال هذا احلدث الوقوف على جملة من الق�ضايا
الت�أمينية امل�شرتكة بني الأ�سواق العاملية
كان �أبرزها و�ضع اللم�سات الأخرية
للعديد من امل�شاريع والوقوف على
تو�صيات عدد من الأوراق البحثية التي
تناق�ش واقع وحتديات �سوق الت�أمني،
�إىل جانب مراجعة املعايري واملبادئ
الأ�سا�سية لتنظيم القطاع وغريها من
املوا�ضيع ذات العالقة.
اجلدير بالذكر �أن اجلمعية الدولية
مل�شريف �سوق الت�أمني ت�أ�س�ست يف عام
1994م وتن�ضوي حتت ع�ضويتها ما يقارب  140دولة وهو ما ي�شكل
 %97من �أق�ساط الت�أمني العاملية ،وتهدف الرابطة الدولية �إىل
تعزيز الدور الإ�شرايف للهيئات الرقابية وتن�سيق اجلهود العاملية

لتطوير �صناعة الت�أمني لتت�سم بالعدالة للجميع وتوفر الأمن
واال�ستقرار حلملة الوثائق الت�أمينية.
وت�سعى الهيئات الإ�شرافية على �سوق الت�أمني �إىل تبادل اخلربات
والتجارب بني الدول الأع�ضاء لتطوير املنظومة الت�أمينية نطرا
لدورها الأ�سا�سي يف توفري اال�ستقرار االقت�صادي باعتباره جزء من
مكونات النظام املايل ،وو�سيلة لتحويل الأخطار وتقلي�ص حماذير
امل�ستقبل من خالل حتديد الآليات
لإدارة املخاطر وتغطية االلتزامات
امل�ستقبلية ،وهو ما يتطلب العمل
على و�ضع القواعد التنظيمية التي
تكفل �سالمة �شركات الت�أمني يف
الأجل الطويل مبا ي�ضمن عدم
حدوث خلل يف العالقة التعاقدية
بينها وبني امل�ؤمن لهم .وكذلك
احلاجة �إىل تطوير �صناعة الت�أمني
من خالل و�ضع القواعد التنظيمية
املنا�سبة لتوجيه الأموال املتجمعة لدى �شركات الت�أمني نحو
املجاالت الإمنائية امل�ستهدفة يف االقت�صاد للم�ساهمة يف التنمية
االقت�صادية الإجمالية للدولة.

�سوق املال تفر�ض غرامة على الوطنية للت�أمني على احلياة
والعام ملخالفتها ميثاق ال�سلوك املهني لقطاع الت�أمني
�أ�صدر الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال قراراً ت�أديبيا ب�شركة ت�أمني �أخرى نظريه لها يف ال�سوق ،الأمر الذي �سبب ت�ضاربا

على ال�شركة الوطنية للت�أمني على احلياة والعام (�ش م ع م) والتي
تعمل يف جمال قطاع الت�أمني ،حيث يق�ضي القرار بتغرمي ال�شركة
مبلغاً مالياً ملخالفتها ميثاق ال�سلوك املهني لقطاع الت�أمني واملتعلق
بت�ضارب امل�صالح ،وكذلك خمالفتها املادة القانونية املتعلقة بتنظيم
متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني.
وي�أتي اتخاذ هذا الإجراء بعد ثبوت املخالفة،حيث �أنها قد �أخلت
مبيثاق ال�سلوك املهني للت�أمني ،كونها تعاقدت مع موظف يعمل
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للم�صالح.
وت�ؤكد الهيئة العامة ل�سوق املال على كافة �شركات و�سما�سرة
الت�أمني ب�أهمية االلتزام بالقوانني واللوائح التنظيمية ل�ضمان
حتقيق العدالة واحلماية للأطراف املتعاملة ،والهيئة حري�صة كل
احلر�ص على �سالمة التعامل يف �سوق الت�أمني العمانية مبا ي�ضفي
عليها املزيد من املهنية والثقة وامل�صداقية.
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التوقيع على مذكرة تعاون
بني هيئة �سوق املال وهيئة
تنظيم االت�صاالت

وقعت الهيئة العامة ل�سوق املال على مذكرة تعاون مع هيئة تنظيم االت�صاالت
بهدف �إيجاد �آلية م�شرتكة للتعاون والو�صول �إىل التبادل الفعال للمعلومات
واملعرفة الفنية وخمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك  ،و�سعي الطرفني
لتقدمي امل�ساعدة املطلوبة لتحقيق �أهدافهما الواردة بكل من قانون �سوق
ر�أ�س املال والت�أمني وقانون تنظيم االت�صاالت وتعديالتهما من وقت لآخر
مبا يحقق امل�صلحة العامة لل�سلطنة .
وقع على مذكرة التعاون نيابة عن الهيئة العامة ل�سوق املال �سعادة ال�شيخ
عبداهلل ابن �سامل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
فيما وقعها نيابة عن هيئة تنظيم االت�صاالت �سعادة الدكتور حمد بن �سامل
الرواحي الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم االت�صاالت.
اجلدير بالذكر ب�أن هيئة تنظيم االت�صاالت �أن�شئت مبوجب قانون تنظيم
االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2002/30باعتبارها اجلهة
امل�س�ؤولة عن تنظيم قطاعي خدمات االت�صاالت واخلدمات الربيدية عن
طريق ترجمة ال�سيا�سات احلكومية �إىل لوائح ونظم و�إر�شادات و�ضمان
تطبيقها وااللتزام بها لإتاحة تقدمي اخلدمات ب�صورة تناف�سية وم�ستدامة
�سعياً لتوفري النفاذ وحماية م�صالح املنتفعني املتعلقة بالأ�سعار وجودة
اخلدمة فيما جاء �إن�شاء الهيئة العامة ل�سوق املال مبوجب قانون �سوق ر�أ�س
املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم(  )98/80وتتوىل حاليا الإ�شراف على
قطاع �سوق ر�أ�س املال والت�أمني يف ال�سلطنة باعتبارها جهة ت�شريعية ورقابية
لتنظيم �أحد �أهم �أركان املنظومة االقت�صادية املتكاملة.

هيئة �سوق املال العمانية توقع اتفاقية تعاون
مع اجلمعية الدولية لأ�سواق ر�أ�س املال يف جمال
التعاون امل�شرتك

وقعت الهيئة العامة ل�سوق املال على مذكرة تفاهم للتعاون امل�شرتك مع اجلمعية
الدولية لأ�سواق ر�أ�س املال ( )ICMAوالتي تتخذ من مدينة زيورخ ال�سوي�سرية
مقر ًا لها ،وذلك يف �إطار الرغبة لتعزيز م�ستوى التعاون وتبادل املعلومات املتعلقة
ب�أ�سواق الأوراق املالية لالرتقاء مب�ستوى العمل.
ووقع االتفاقية عن اجلانب العماين �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن
�سامل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال ،فيما
وقعها من جانب اجلمعية مارتن �شيك الرئي�س التنفيذي للجمعية
الدولية لأ�سواق ر�أ�س املال و ليالند غو�س امل�ست�شار العام للجمعية .
وتو�ضح بنود االتفاقية على �أنه ميكن للطرفني تبادل املعلومات عن القوانني واللوائح املتعقلة بالرقابة
والإ�شراف على �أ�سواق ر�أ�س املال وتبادل املعلومات عن ممار�سات �سوق ر�أ�س املال الدولية و املحلية ،و�أي�ضا تبادل
الدورات التدريبية ،والآراء واملواد البحثية.
اجلدير بالذكر �أن مثل هذه االتفاقيات ت�ساهم وبفاعلية يف تعزيز البنية الت�شريعية املنظمة لأ�سواق
الأوراق املالية واال�ستفادة من التجارب القائمة �سواء �أكانت يف الأدوات اال�ستثمارية ولوائحها
التنظيمية و�أنظمة املقا�صة والت�سوية ،كما تتيح هذه االتفاقيات فر�صة لال�ستفادة من �آليات
تنظيم ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية وتطوير مهنة الو�ساطة وغريها من الأمور
املتعلقة باحلد من املمار�سات املحظورة وغريها من املوا�ضيع ذات ال�صلة بتطوير �أداء �سوق
ر�أ�س املال.
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جمل�س �إدارة مركز عمان
للحوكمة واال�ستدامة ي�ضع
اللبنات الأ�سا�سية للمركز يف
اجتماعه الأول
تر�أ�س �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي رئي�س جمل�س ادارة مركز
عمان للحوكمة واال�ستدامة والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
االجتماع الأول ملج�س �إدارة مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة بح�ضور
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والذين ميثلون اجلهات املحددة يف املادة اخلام�سة
من نظام مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة.
وقد ا�ستهل رئي�س جمل�س �إدارة املركز �أعمال االجتماع بالرتحيب ب�أع�ضاء
جمل�س الإدارة والت�أكيد ب�ضرورة العمل يف املرحلة الت�أ�سي�سة على و�ضع
اللبنات الأوىل للإنطالق ب�أعمال املركز واملهام املناطة به ودعم اجلهود
املبذولة للو�صول �إىل �أداء م�ستدام لل�شركات وتطبيق ممار�سات الإدارة
الر�شيدة واال�ستدامة وفق ما ورد يف نظامه الأ�سا�سي.
ت�ضمن �أعمال االجتماع تقدمي عر�ض مرئي حول �أهمية احلوكمة
واال�ستدامة لل�شركات ودورها يف تعزيز االقت�صاد الوطني قدمه ال�سيد
حامد بن �سلطان البو�سعيدي مدير عام اخلدمات امل�ساندة بالهيئة والقائم
ب�أعمال مدير مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة والذي حتدث فيه �أي�ضا
عن تطور احلوكمة يف ال�سلطنة منذ عام 2002م واالجنازات التي حتققت
يف هذا اجلانب من خالل مركز عمان حلوكمة ال�شركات والتي من �ضمنها

 :تطوير الن�سخة اجلديدة من ميثاق ال�شركات  ،واطالق جائزة االجادة
يف حوكمة ال�شركات ،وتقدمي خدمات ا�ست�شارية حول مبادئ الإدارة
الر�شيدة وتنظيم عدد من الربامج ذات امل�ستوى العايل لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
جمال�س االدارات� ،إىل جانب �إبرام اتفاقيات لإعداد ميثاق ا�سرت�شادي
حلوكمة امل�ؤ�س�سات .كما مت خالل االجتماع اختيار املهند�س ع�صام بن
�سعود الزدجايل الرئي�س التنفيذي ل�شركة النفط ال ُعمانية ملن�صب نائب
رئي�س جمل�س االدارة .وت�ضمن االجتماع �أي�ضا مناق�شة اللوائح املنبثقة
من النظام اال�سا�سي للمركز منها نظام عمل جمل�س االدارة والالئحة
الداخلية والئحة �ش�ؤون املوظفني والالئحة املالية والالئحة اخلا�صة
بتنظيم الأع�ضاء املنت�سبون للمركز من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .
ي�شار �إىل �أن �إن�شاء مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة الذي �صدر باملر�سوم
ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2015/30يعد �إجنازاً حتققه ال�سلطنة يف جمال
احلوكمة واال�ستدامة حيث كانت ال�سلطنة �سباقة يف �إ�صدار �أول ميثاق لتنظيم
و�إدارة �شركات امل�ساهمة العامة على م�ستوى �أ�سواق املنطقة يف عام 2002م
واملركز يتبع الهيئة العامة ل�سوق املال ويتمتع باال�ستقاللية الإدارية واملالية.

لتمكني الكوادر الوطنية يف قطاع الت�أمني الهيئة تنظم الربنامج الـ 13حول �إدارة
املطالبات ب�شركات الت�أمني

ت�ست�أنف الهيئة العامة ل�سوق املال يف تنظيم الربامج التدريبية للكوادر الوطنية
العاملة يف قطاع الت�أمني حيث با�شرت �صباح �أم�س بالربنامج الثالث ع�شر حول
�إدارة املطالبات مب�شاركة 30موظف �ضمن �سل�سلة من الربامج التدريبية لل�شباب
العاملني من موظفي �شركات و�سما�سرة الت�أمني العاملة يف ال�سلطنة ليكون
�إجمايل الذين مت ت�أهيلهم خالل العام اجلاري حتى الآن حوايل  280موظفي
والتي ي�أتي االهتمام بها يف ظل اجلهود املبذولة من
قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لتنفيذ خطتها امل�ستقبلية
لتمكني الكوادر الوطنية العاملة يف قطاع الت�أمني.
ويهدف الربنامج اخلا�ص ب�إدارة املطالبات �إىل اك�ساب
امل�شاركني ب�أ�سا�سيات التعامل مع املطالبات والإجراءات
الواجب اتخاذها لدرا�سة املخاطر التي تتعر�ض لها
حملة وثائق الت�أمني ،و�آلية حتديد �أحجام ونوعية
التعوي�ض امل�ستحقة .وتو�ضح م�ؤ�شرات القطاع املدققة
ب�أن حجم التعوي�ضات املدفوعة للأفراد وامل�ؤ�س�سات التي
تعر�ضت للمخاطر ارتفعت يف عام  2014بن�سبة وقدرها
 %8عنها يف العام  2013حيث بلغ �إجمايل التعوي�ضات املدفوعة ل�شركات الت�أمني
حوايل  232مليون ريال عماين .
وقد ت�ضمن الربنامج احلديث عن فل�سفة املطالبات امل�ؤ�س�ساتية التي تطرق
حول م�ستوى جودة اخلدمة املقدمة و�أهمية ق�سم املطالبات والآليات املعتمدة
للتفاو�ض وفنيات التعامل مع حملة الوثائق ،كما تطرق املحا�ضر يف حما�ضرته
�إىل احتياطات املطالبات و�أمناطها التطبيقية ،مع �شرح تف�صيلي حول مطالبات
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عمليات �إعادة الت�أمني ،كما مت احلديث عن اخل�سائر الكارثية التي ت�ؤدي بحياة
�أكرث من � 20شخ�ص �أو �إ�صابات بدنية لأكرث من � 50شخ�ص �أو ت�سبب خ�سائر م�ؤمنة
تزيد عن  29مليون دوالر �أو خ�سائر كلية تزيد عن  457مليون دوالر ،كما حتدث
املحا�ضر عن تكنولوجيا املعلومات واملطالبات والدفع النقدي الزائد واملطالبات
االحتيالية .
اجلدير بالذكر ب�أن الهيئة العامة ل�سوق املال قامت
بتدريب ما يقارب  280موظف من الكوادر الوطنية
العاملة يف �شركات و�سما�سرة ووكالء الت�أمني العاملة
يف ال�سلطنة خالل عام 2015م ،وت�أتي هذه اجلهود
يف ظل ما يتمتع به قطاع الت�أمني من اخل�صائ�ص
واملميزات احليوية ،ال�سيما �أن القطاع لديه القدرة على
ا�ستيعاب �أعداد كبرية من خمرجات الكليات واجلامعات
يف املجاالت املتعلقة العلوم التجارية واملحا�سبية
والت�سويقية بالإ�ضافة �إىل خمرجات املتعلقة بتقنية
املعلومات ،كما يتزامن اهتمام الهيئة بو�ضع �سيا�سة
متكني الكوادر الوطنية وتعمني القطاع ا�ستجابة لتوجه احلكومة �إىل تفعيل دور
القطاع اخلا�ص وامل�ساهمة يف ا�ستيعاب خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل خالل
الفرتة القادمة ،كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن قطاع الت�أمني �شهد منو ملحوظا خالل
ال�سنوات ال�سبع املن�صرمة حيث بلغ متو�سط النمو ال�سنوي  %14.8فقد بلغ �إجمايل
الأق�ساط الت�أمينية مع نهاية العامة املن�صرم حوايل  400مليون ريال عماين .
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 3.6مليون حجم املطالبات الت�أمينية نتيجة �أمطار
اليوم الرابع من �سبتمرب املا�ضي
ك�شفت الإح�صائيات ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال �أن حجم
التعوي�ضات التي دفعتها �شركات الت�أمني من جراء الأمطار التي
هطلت بغزارة يوم اجلمعة الرابع من �سبتمرب من العام اجلاري
بلغت �أكرث من  3.6مليون ريال عماين على حمافظة م�سقط والتي
ا�ستمر هطولها ملدة �ساعتني ،حيث نتج عنها �أ�ضرار كبرية على �أ�صحاب
املركبات ب�أنواعها املختلفة واملمتلكات �إىل جانب الأ�ضرار التي حلقت
بالطرقات واملعدات والآليات امل�ستخدمة يف تنفيذ عددا من امل�شاريع
احلكومية واخلا�صة.
و�أو�ضح التقرير ب�أن الت�أمني الهند�سي احتل املرتبة الأوىل مقارنة
باملنتجات الت�أمينية الأخرى يف حجم التعوي�ضات املدفوعة للأفراد
واجلهات املت�ضررة حيث جتاوزت تعوي�ضاتها مبلغ مليوين ريـال
عماين وبن�سبة بلغت ( )%59من �إجمايل اخل�سائر البالغة  3.6مليون
ريـال عماين ،فيما احتل ت�أمني املركبات ب�شقيه الت�أمني ال�شامل
وت�أمني الطرف الثالث املرتبة الثانية يف حجم التعوي�ضات املدفوعة
والتي بلغت قرابة املليون ريـال عماين وبن�سبة حازت على ()%22
من الإجمايل العام للخ�سائر ،يف حني جاء ت�أمني املمتلكات يف املرتبة

الثالثة بن�سبة بلغت ( )%18من حجم اخل�سائر امل�سجلة جراء هطول
هذه الأمطار.
اجلدير بالذكر ب�أن التعوي�ضات املدفوعة كانت لتغطية اخل�سائر
التي �أحدثتها الأمطار على املقاولني �أثناء قيامهم بتنفيذ امل�شروعات
الإن�شائية والهند�سية من مباين وطرق بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار التي
قد حدثت يف املركبات واملمتلكات والأرواح ،واملعدات واملواد التي كانت
يف موقع العمل.
وعلى �ضوء ما �أو�ضحته البيانات ت�ؤكد الهيئة العامة ل�سوق املال
ب�ضرورة العمل على تن�سيق اجلهود بني امل�ؤ�س�سات املعنية لتعزيز البنية
الأ�سا�سية لإدارة الطوارئ الناجتة عن هطول الأمطار من خالل
تقييم قنوات ت�صريف مياه املجاري وفتح م�سارات لل�شعب املائية واملياه
املتجمعة يف الطرق والأحياء ال�سكنية باعتبارها �أدوات �أ�سا�سية لإدارة
املخاطر ،وتهيب الهيئة كذلك على �أ�صحاب املركبات ب�ضرورة �أخذ
احليطة واحلذر وعدم املجازفة يف عبور الأودية دون الت�أكد من قوة
تدفق املياه وتعري�ض �أرواحهم ملخاطر الغرق واالجنراف يف الأودية.

هيئة �سوق املال تعرف موظفيها ب�أهمية
و�أ�سا�سيات اال�سعافات الأولية
نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال بالتعاون مع م�ست�شفى النه�ضة
برناجماً تدريبياً حول اال�سعافات الأولية وذلك مب�شاركة عدد من
موظفي الهيئة بغية اك�سابهم املهارات واملعارف الأ�سا�سية ملتطلبات
اخلدمة الإ�سعافية التي متثل الرعاية الأولية الفورية امل�ؤقتة
لالن�سان يف حالة تعر�ضة لظروف �صحية طارئه لتخفيف �آثارها قدر
الإمكان وفق �ضوابط وخطوات عملية فاعلة.
وقد ت�ضمن الربنامج احلديث عن مفهوم اال�سعافات الأولية واملبادئ
التي تقوم عليها ومدى حاجة املجتمعات �إىل هذه الثقافة يف ظل ما
ت�شهده من حوادث �سواء يف الطرقات �أو حوادث الغرق واحلرائق ،
كما مت احلديث عن طريقة اتخاذ قرار تقييم اال�سعافات الأولية
و�أخالقيات ممار�ستها و�أهم الأدوات الالزمة للقيام بها ،وطريقة
ا�ستخدامها بطريقة علمية �صحيحة دون �أن ترتك �آثاراً جانبية.
كما حتدث املحا�ضر عن طريقة �إنعا�ش القلب والتنف�س بعد توقفهما
املفاجئ والذى ي�ؤدى �إىل عدم و�صول الأك�سجني �إىل املخ وفقدان
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امل�صاب لوعيه ويجب التدخل ال�سريع لإنعا�ش امل�صاب خالل � 3إىل 5
دقائق وذلك لتقليل ن�سبة حدوث امل�ضاعفات مثل تلف خاليا اجل�سم
وخا�صة خاليا املخ ،مو�ضحاً ب�أن من �أ�سباب توقف القلب املفاجئ هي
ال�صدمة الكهربائية والغرق واالختناق واجلرعات الزائدة من الأدوية
واال�صابات التي تنتج عن احلوادث ب�صفة عامة ،واحل�سا�سية ال�شديدة
التي قد حتدث من لدغات �أو �أمرا�ض القلب مثل الأزمات القلبية،
مع تو�ضيح خطوات االنعا�ش التي يجب القيام بها لإنقاذ نف�س ب�شرية
من �آثار توقف القلب وعدم و�صول االك�سجني �إىل الدماغ  ،ففي حالة
القيام بعملية اال�سعاف يف الدقائق الأربع الأوىل ال ينتج عن ذلك تلف
يف خاليا املخ� ،أما �إذا طالت الفرتة من  6 -4دقائق ف�إن حدوث تلف
يف الدماغ وارد وممكن ،و�إذا ما ت�أخرت عمليات اال�سعاف ما بني 10-4
دقائق ف�إن حدوث تلف يف الدماغ متوقع ،ومما يجدر ذكره حول �أهمية
اال�سعافات الأولية ما تقوم به بع�ض املجتمعات الغربية ب�ضرورة جتاوز
طالب املدار�س الختبار اال�سعافات الأولية قبل التخرج.
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هيئة �سوق املال توا�صل تقدمي
الربامج التدريبية للعاملني يف
قطاع الت�أمني بوالية نزوى
توا�صل الهيئة العامة ل�سوق املال ممثلة باملديرية العامة للإ�شراف على
قطاع الت�أمني تقدمي الربامج التدريبية وذلك وفقا للخطة التدريبية
التي تنفذها الهيئة للعاملني يف �شركات الت�أمني ،حيث مت اختتام الربنامج
التدريبي احلادي ع�شر لهذا العام واخلا�ص بال�شكاوي وخدمة العمالء
والذي عقد يف والية نزوى بغية الو�صول �إىل املوظفني العاملني يف فروع
�شركات الت�أمني ومكاتب وكالء و�سما�سرة الت�أمني القائمة يف حمافظة
الداخلية ،يعنى الربنامج بت�أهيل املوظفني العاملني يف �أق�سام ال�شكاوي
وخدمة العمالء ،وقد حظى الربنامج مب�شاركة  20موظف من الكوادر
الوطنية العاملة يف القطاع .
وت�سعى الهيئة من تنظيم مثل هذا الربنامج �إىل تطوير م�ستوى جودة
اخلدمات التي تقدمها �شركات و�سما�سرة الت�أمني العاملة يف القطاع من
خالل �صقل وتنمية قدرات ومهارات مقدمي اخلدمات للعمالء ومتلقي
ال�شكاوي وتطوير الأداء وفقا لأحدث معايري اجلودة العاملية� ،إىل جانب
متكني امل�شاركني من فهم ا�سرتاتيجيات خدمة العمالء وال�شكاوي لتح�سني
ال�صورة الذهنية عن ال�شركة .
ويطرح الربنامج على مدى �أيامه الثالثة جملة من املوا�ضع املتعلقة ب�آلية
التعامل مع العمالء و�أ�ساليب التوعية املنا�سبة مع الإ�شارة �إىل �أهميتها
باعتبارها واحدة من الأركان الأ�سا�سية لقواعد بناء الثقة بني العميل
وال�شركة ،حيث �أكد املحا�ضر ب�أن قيام ال�شركة بتنفيذ برامج توعوية
تو�ضح لها احلقوق والواجبات التي لهم وعليهم ،واملحاذير الواجب جتنبها
وتلقينهم االر�شادات املهمة الواجب االلتزام بها متثل م�س�ؤولية على �شركات
الت�أمني �إىل جانب كونها خدمة تتناف�س ال�شركات على تقدميها ،كما قدم
املحا�ضر �شرح تف�صيلي عن الأمناط واملهارات اخلا�صة بو�سائل االت�صال
الفعال مع العمالء و�أبرز املعوقات التي تواجه املوظفني العاملني يف ق�سم

ال�شكاوي وخدمة العمالء منها تباين امل�ستويات الثقافية واختالف الطبائع
و�أمناط التفكري الب�شري و�أكد على �أهمية االهتمام باملراجع وبحث احللول
املنا�سبة لل�شكوى التي تقدم بها.
وتعرف امل�شاركون يف الربنامج على �أ�سباب ف�شل املوظفني يف التعامل مع
بع�ض العمالء� ،إىل جانب احلديث عن خدمات ما بعد البيع وقواعد ال�سلوك
يف التعامل مع املراجعني ،ومقايي�س احلكم على جودة اخلدمة املقدمة
للعمالء ،و�أ�سا�سيات التعامل مع ال�شكاوي و�إدارة ال�شكاوي ومهارات ردود
الفعل و�ضبط النف�س عند التعامل مع مطالبات اجلمهور ،كما مت التعر�ض
�إىل �أ�ساليب احلد من هدر اجلهد يف الإدارة اخلدمية ،وكيفية حتويل
اعرتا�ضات املُراجع �إىل نقاط �إيجابية لتطوير ورقي خدمات ال�شركة.
وت�أتي جهود الهيئة العامة ل�سوق املال ال�ساعية �إىل متكني الكوادر الوطنية
يف ظل ما يتمتع به قطاع الت�أمني من اخل�صائ�ص واملميزات احليوية ،ال�سيما
�أن القطاع لديه القدرة على ا�ستيعاب �أعداد كبرية من خمرجات الكليات
واجلامعات يف املجاالت املتعلقة بالعلوم التجارية واملحا�سبية والت�سويقية
بالإ�ضافة �إىل خمرجات تقنية املعلومات ،كما يتزامن اهتمام الهيئة بو�ضع
�سيا�سة متكني الكوادر الوطنية وتعمني القطاع ا�ستجابة لتوجه احلكومة
�إىل تفعيل دور القطاع اخلا�ص وامل�ساهمة يف ا�ستيعاب خمرجات م�ؤ�س�سات
التعليم العايل خالل الفرتة القادمة ،كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن قطاع
الت�أمني �شهد منوا ملحوظا خالل ال�سنوات ال�سبع املن�صرمة حيث بلغ
متو�سط النمو ال�سنوي  ،%14.8كما بلغ �إجمايل الأق�ساط الت�أمينية مع
نهاية العامة املن�صرم حوايل  400مليون ريال عماين فيما ت�شري البيانات
غري املدققة للن�صف الأول من العام اجلاري عن ا�ستمرار حالة االنتعا�ش
التي ي�شهدها القطاع فقد بلغ �إجمايل الأق�ساط الت�أمينية  247مليون ريال
عماين مرتفعة مبقدار  %9عن نف�س الفرتة من العام املن�صرم.

جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
يعتمد قواعد بيع الأوراق املالية التي
تخلف العميل عن �سداد قيمتها
�أقر جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال يف اجتماعه الثالث لهذا العام
قواعد بيع الأوراق املالية التي تخلف العميل عن �سداد قيمتها ،وذلك يف
�إطار اجلهود الرامية �إىل تعزيز البنية التنظيمية والت�شريعية لقطاع �سوق
ر�أ�س املال من خالل و�ضع الآليات املنا�سبة حلماية امل�ستثمرين واملتعاملني يف
ال�سوق ،وتوفري �أف�ضل املعايري والآليات ملواجهة املمار�سات التي ت�شكل خماطر
على الأطراف املتعاملة ،وهو ما ينعك�س بال �شك يف قدرة �سوق ر�أ�س املال
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على ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال املحلية والأجنبية وتعزيز دورها يف منظومة
االقت�صاد الوطني.
وقد �أعطت ال�ضوابط ال�شركات املرخ�صة مبمار�سة ن�شاط الو�ساطة ال�صالحية
التي متكنها من بيع الأوراق املالية التي يتخلف العميل عن �سداد قيمتها خالل
فرتة الت�سوية القانونية ،وذلك وفق �آليات معينة و�أطر تنظيمية حمددة.

ريبورتاج

مذكرة تفاهم بني

هيئيت (سوق املال )
يف السلطنة والكويت
لتبادل املعلومات
وتعزيز محاية
املستثمرين
و َّقع �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة
العامة ل�سوق املال ،ومعايل الدكتور نايف بن فالح احلجرف رئي�س جمل�س
مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال بدولة الكويت  ،مذكرة تفاهم مبقر الهيئة
مب�سقط ،بح�ضور �أحمد بن �صالح املرهون مدير عام �سوق م�سقط للأوراق
املالية ،وعبداهلل بن �أحمد النبهاين مدير عام �شركة م�سقط للمقا�صة
والإيداع ،و�أحمد بن �سعيد ك�شوب رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية العمانية
للأوراق املالية ،وعدد من امل�س�ؤولني بالهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق
م�سقط للأوراق املالية و�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع.
وقال �سعادة عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
ل�سوق املال� ،إ َّن مذكرة التفاهم جاءت بهدف تبادل املعلومات وحتقيق
التعاون امل�شرتك لالرتقاء بقطاع �سوق ر�أ�س املال يف ال�سلطنة ودولة الكويت
لت�ؤطر التعاون القائم ،وتبادل اخلربات بني الهيئة العامة ل�سوق املال يف
ال�سلطنة وهيئة �أ�سواق املال بدولة الكويت.
وفيما يتعلق بطرح �صكوك ال�سيادية خالل الفرتة املقبلة� ،أو�ضح �سعادته �أن
ال�صكوك وال�سندات والأ�سهم كلها �أدوات من التي يتعامل معها �سوق املال
و�إ�صدار احلكومة لهذه ال�صكوك يعطي التنويع واخليارات للم�ستثمرين
لالختيار بني الأوراق املالية ..م�ؤكدا �أ َّن اال�ستثمار يف هذه ال�صكوك �سوف
يكون متاحا للم�ستثمرين املحليني واخلارجيني .
وعلى �صعيد �آخر ،قال �سعادته �إ َّنه من املتوقع �أن تطرح ثماين �شركات
ت�أمني من �إ�سهمها لالكتتاب خالل العامني املقبلني ،و�أ َّن الهيئة تعمل
حاليا على جدولة هذه ال�شركات لو�ضع خطة للإكتتاب خالل الفرتة
املقبلة حتى ال يكون هناك ت�ضارب بني �أوقات الطرح� .أما عن خ�صخ�صة
ال�شركات احلكومية ،ف�أو�ضح �سعادته �أ َّن هناك جلنة وزارية تعمل على خطة
اخل�صخ�صة وت�شمل اجلدول الزمني لها.
ومن جانبه ،قال معايل الدكتور نايف بن فالح احلجرف رئي�س جمل�س
مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال بدولة الكويت� :إ َّن توقيع مذكرة التفاهم ي�أتي
يف �إطار تعزيز العالقات املتميزة بني الدولتني ال�شقيقتني ،وو�ضع الإطار
املنا�سب لعالقة مهنية جتمع الهيئتني يف كثري من املجاالت ،وتبادل
اخلربات وامل�شاريع امل�شرتكة والر�ؤى والت�صورات الرقابية والتنظيمية
بني اجلانبني .كما �أكد معاليه لـ"الر�ؤية" �أ َّن املر�سوم ال�سامي ب�إن�شاء مركز
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م�ستقل حلوكمة ال�شركات يعترب خطوة متقدمة ت�أتي يف ظل اخلربة
الطويلة لل�سلطنة يف جمال احلوكمة واملركز املتقدم الذي و�صلت �إليه يف
هذا املكان .معربا عن تفا�ؤله ب�أن ت�ستفيد ال�سوقان كل من خربات الأخرى.
ح�ضر حفل التوقيع �أحمد بن �صالح املرهون مدير عام �سوق م�سقط
للأوراق املالية ،وعبداهلل بن �أحمد النبهاين مدير عام �شركة م�سقط
للمقا�صة والإيداع ،و�أحمد بن �سعيد ك�شوب رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
العمانية للأوراق املالية ،وعدد من امل�س�ؤولني بالهيئة العامة ل�سوق املال
و�سوق م�سقط للأوراق املالية و�شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع.
وت�سعى الهيئتان من خالل هذه املذكرة �إىل تعزيز التعاون بينهما فيما
يتعلق بتطوير البنية الت�شريعية املنظمة لأ�سواق الأوراق املالية واال�ستفادة
من التجارب القائمة يف البلدين �سواء كانت يف الأدوات اال�ستثمارية
ولوائحها التنظيمية و�أنظمة املقا�صة والت�سوية ،كما تتيح املذكرة فر�صة
اال�ستفادة من جتارب البلدين فيما يتعلق ب�آليات تنظيم ال�شركات العاملة يف
جمال الأوراق املالية وتطوير مهنة الو�ساطة؛ حيث تت�ضمن مذكرة تبادل
املعلومات والتعاون امل�شرتك عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية
امل�ستثمرين و�سالمة �أ�سواق الأوراق املالية ب�شكل �أكرب عن طريق توفري �إطار
عمل للتعاون ورفع م�ستوى التفاهم امل�شرتك بينهما على تبادل املعلومات
واخلربات املهنية بني البلدين ،فقد مت االتفاق على تبادل املعلومات
والتعاون امل�شرتك  ،والعمل على ت�شجيع التعاون بني م�ؤ�س�سات �سوق
ر�أ�س املال يف البلدين مبا يف ذلك �أ�سواق الأوراق املالية وم�ؤ�س�سات الإيداع
والت�سوية واملقا�صة و�شركات اخلدمات املالية ،وحتقيق التعاون والتن�سيق
بينهما يف �ش�أن الف�صل بني املنازعات النا�شئة وذلك طبقاً للقوانني والقواعد
ال�سارية يف البلدين.
كما تت�ضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعرت�ض
امل�ستثمرين يف جمال الأوراق املالية ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق التعاون بني
امل�ؤ�س�ستني يف تنفيذ القوانني والت�شريعات املتعلقة ب�إ�صدار الأوراق املالية
وغريها من �أدوات اال�ستثمار وتنظيم التعامل بها و�إدارتها وتقدمي امل�شورة
ب�ش�أنها ،والتعاون يف الإ�شراف على الأ�سواق و�أن�شطة املقا�صة والت�سوية
ومراقبة تقيدها بالقوانني والت�شريعات النافذة ،و�ضمان تطبيق املعايري
ذات م�ستوى متطور للتعامل العادل والنزيه يف ال�سلوك املهني.
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�سوق املال تبحث التعاون مع هيئة املحا�سبة اخلليجية
ا�ستقبل �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل
ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
ل�سوق املال وفدا ر�سمياً من هيئة املحا�سبة
واملراجعة لدول اخلليج العربيبمبنى الهيئة
العامة ل�سوق املال.وتر�أ�س وفد هيئة املحا�سبة
واملراجعةلدول اخلليج العربي الدكتور فالح
بن را�شد العازمي نائب رئي�س جمل�س الإدارة
بالهيئة ممثل دولة الكويت ،وع�ضوية كل من
�أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة ممثلي الدول الأع�ضاء ،كما يرافق الوفد الدكتور
نا�صر بن �إبراهيم القعود املدير التنفيذي للهيئة.وت�ضمن اللقاءمناق�شةواقع
مهنة املحا�سبة يف منطقة اخلليج العربي وكيفية تطويرها واالنتقال بها
�إىل م�ستويات �أف�ضل تتوافق مع املبادئ واملعايري املحا�سبية الدولية،والت�أكيد
على �أهمية العمل امل�شرتكلتطوير مكاتب تدقيق احل�ساباتو�إ�ضفاء املزيد من

قرار بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز عمان
للحوكمة والإ�ستدامة

املهنيةعلى�أعمالها �إىل جانب االهتمام
بتطوير الكوادر الوطنية يف مكاتب تدقيق
احل�سابات ،وذلك من خالل التن�سيق
والتكامل بني الدول الأع�ضاء ،والعمل على
�إعداد املعايري املهنية يف املحا�سبة واملراجعة
وقواعد �سلوك و�آداب املهنة،وكذلك العمل
على �إعداد برامج التدريب والتعليم امل�ستمر
املتعلق باملهنة.
اجلدير بالذكر �أ ّن هيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربيةهي هيئة مهنية �إقليمية �أن�ش�أت يف دي�سمرب 1998م ،بقرار من املجل�س
الأعلى لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وت�شرف عليها جلنة
التعاون التجاري ،وت�سعى الهيئة �إىل تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة يف دول
املجل�س وفقاً لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.

�أ�صدر معايل يحيى بن �سعيد بن عبداهلل اجلابري رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة ل�سوق املال قرارا بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز عمان للحوكمة
والإ�ستدامة
وذلك بناءا على املر�سوم ال�سلطاين بان�شاء مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة
وا�صدار نظامه رقم 2015/30م .
ويرت�أ�س جمل�س �إدارة املركز �سعادة عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�س
التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال وع�ضوية املدير التنفيذي ملركز عمان
للحوكمة والإ�ستدامة وعبدالغني داود الزدجايل ممثال للبنك املركزي
العماين وحممد بن تقي اجلماالين ممثال عن غرفة جتارة و�صناعة عمان
والدكتور �سعيد بن مبارك املحرمي ع�ضو �أكادميي بجامعة ال�سلطان قابو�س.
كما ي�ضم جمل�س الإدارة ر�شاد بن حممد الزبري رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الزبري وطالل بن �سعيد املعمري الرئي�س التنفيذي لل�شركة العمانية
للإت�صاالت وع�صام بن �سعود الزدجايل الرئي�س التنفيذي ل�شركة النفط
العمانية ووليد بن خمي�س احل�شار مدير عام جمموعة اخلدمات امل�ؤ�س�سية
ببنك م�سقط.
و�أو�ضح القرار ب�أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.

الهيئة العامة ل�سوق املال توجه �إنذار لثالث �شركات تعمل يف ن�شاط ال�سما�سرة
يف قطاع الت�أمني
وجهت الهيئة العامة ل�سوق املال �إنذارات �ضد ثالث �شركات تعمل يف جمال
ال�سم�سرة يف قطاع الت�أمني ،حيث �أ�صدر الرئي�س التنفيذي للهيئة ثالث
قرارات ت�أديبية �ضد �شركة �سيئ .ئي .هيث .و�شركائه (�ش.م.م) و�شركة �إيوان
جمان(�ش.م.م) وال�شركة العمانية اجلديدة خلدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
(�ش.م.م) تق�ضي يف جمملها ب�إنذار ال�شركات ك�إجراء تاديبي �أويل ملخالفتها
�أحكام املادة ( )17من الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني .
فقد �ألزمت الالئحة يف مادتها امل�شار �إليها ب�أن يقوم ال�سم�سار بتقدمي ميزانيته
ال�سنوية املدققة واحل�سابات املرفقة بها خالل مدة ال تتجاوز (� )3أ�شهر من
تاريخ انتهاء �سنته املالية.
وي�أتي هذا الإجراء بعد اعتماد الهيئة العامة ل�سوق املال الئحة لتنظيم �أعمال
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�سما�سرة الت�أمني بهدف االرتقاء مب�ستوى �أداء ال�شركات العاملة يف جمال
ال�سم�سرة وتطوير �أعمالها تزامناً مع حركة ن�شاط القطاع يف ال�سلطنة،
وا�ستعدادا ملتطلباته واحتياجاته خالل الفرتة القادمة ،ويلعب �سما�سرة الت�أمني
دوراً كبرياً يف ت�سويق املنتجات الت�أمينية باعتبارهم و�سطاء بني �شركة الت�أمني
وحاملي الوثائق الت�أمينية ،منت�شرين يف مواقع جغرافية وا�سعة.
وت�ؤكد الهيئة العامة ل�سوق املال على كافة �شركات و�سما�سرة الت�أمني ب�أهمية
االلتزام بالقوانني واللوائح التنظيمية ل�ضمان حتقيق العدالة واحلماية
للأطراف املتعاملة ،والهيئة حري�صة كل احلر�ص على �سالمة التعامل يف �سوق
الت�أمني العمانية مبا ي�ضفي عليها املزيد من املهنية والثقة وامل�صداقية.

ريبورتاج

هيئة �سوق املال تنظم الربنامج التدريبي
املحا�سبة بالت�أمني

اختتمت الهيئة العامة ل�سوق املال ممثلة
باملديرية العامة للإ�شراف على قطاع
الت�أمني الربنامج التدريبي املحا�سبة يف
الت�أمني ملوظفي �شركات الت�أمني  ،وذلك يف
�إطار اخلطة التدريبية التي تنفذها الهيئة
لتدريب وتاهيل الكوادر الوطنية العاملة يف
�شركات الت�أمني وذلك يف �سبيل دعم خطط
و�سيا�سات التعميني والتمكني يف قطاع الت�أمني،
حيث نظمت الهيئة الربنامج التدريبي على
مدار خم�سة �أيام ومب�شاركة  36موظف من
الكوادر الوطنية العاملة يف قطاع الت�أمني
والذي يهدف �إىل تعريف امل�شاركني وت�أهيلهم
للعمل يف مهام املحا�سبة واملراقبة والتدقيق
يف قطاع الت�أمني .
وح�سب ما �أفادنا ن�صر بن �أحمد بن عبداهلل ال�صاحلي مدير دائرة التقييم
ومراقبة املخاطر باملديرية العامة للإ�شراف على قطاع الت�أمني بالهيئة
العامة ل�سوق املال �أن لقطاع الت�أمني دوراً مهماً يف املجتمعات احلديثة
 ،فبالإ�ضافة �إىل احلماية االقت�صادية التي يوفرها الت�أمني لكثري من
امل�شروعات فهو ي�ساهم يف جتميع املدخرات الالزمة لتمويل خطط التنمية
يف املجتمعات النامية �أو لال�ستثمار يف �أوعية اقت�صادية متعددة يف املجتمعات
املتقدمة اقت�صادياً.
و �أ�شار ال�صاحلي بقوله �أن الهيئة توىل �إهتمام كبري لتطوير �أق�سام املحا�سبة
يف �شركات الت�أمني ومتكني الكادر العماين امل�ؤهل املتخ�ص�ص عن طريق
الربامج التدريبية وور�ش العمل التي تقام ملوظفي قطاع الت�أمني من فرتة
لأخرى ملا لهذه الأق�سام من �أهمية يف �إعداد التقارير املالية واملحا�سبية
لإتخاذ القرارات وفق الأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها دوليا  ،واملعاجلة
احل�سابية لأعمال �شركات الت�أمني التقليدي والتكافلي من خم�ص�صات فنية
ت�أمينية وغريها  ،ال �سيما و�أن هناك عدد كبري من الوافدين يف تلك االق�سام.

و�أ�ضاف ال�صاحلي ب�أن جهود الهيئة العامة ل�سوق املال ال�ساعية �إىل متكني
الكوادر الوطنية ت�أتي يف ظل ما يتمتع به قطاع الت�أمني من اخل�صائ�ص
واملميزات احليوية ،ال�سيما �أن القطاع لديه القدرة على ا�ستيعاب �أعداد كبرية
من خمرجات الكليات واجلامعات يف املجاالت املتعلقة بالعلوم التجارية
واملحا�سبية والت�سويقية بالإ�ضافة �إىل خمرجات تقنية املعلومات ،كما يتزامن
اهتمام الهيئة بو�ضع �سيا�سة متكني الكوادر الوطنية وتعمني القطاع ا�ستجابة
لتوجه احلكومة �إىل تفعيل دور القطاع اخلا�ص وامل�ساهمة يف ا�ستيعاب
خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل خالل الفرتة القادمة ،كما جتدر الإ�شارة
�إىل �أن قطاع الت�أمني �شهد منو ملحوظا خالل ال�سنوات ال�سبع املن�صرمة
حيث بلغ متو�سط النمو ال�سنوي  ،%14.8كما بلغ �إجمايل الأق�ساط الت�أمينية
مع نهاية العامة املن�صرم حوايل  400مليون ريال عماين فيما ت�شري البيانات
غري املدققة للن�صف الأول من العام اجلاري عن ا�ستمرار حالة االنتعا�ش
التي ي�شهدها القطاع فقد بلغ �إجمايل الأق�ساط الت�أمينية  247مليون ريال
عماين مرتفعة مبقدار  %9عن نف�س الفرتة من العام املن�صرم.

هيئة �سوق املال توا�صل تنظيم
الربامج التدريبية لتمكني الكوادر
الوطنية

 30موظف ي�شاركون يف برنامج ت�أمني املركبات
توا�صل الهيئة العامة ل�سوق املال ممثلة باملديرية العامة للإ�شراف على قطاع الت�أمني
تقدمي الربامج التدريبية �ضمن �إطار اخلطة التدريبية التي تنفذها الهيئة للكوادر
الوطنية العاملة يف �شركات الت�أمني وذلك يف �سبيل دعم خطط و�سيا�سات التعميني
والتمكني يف قطاع الت�أمني ،حيث نفذت الهيئة على مدار ثالثة �أيام برناجما تدريبياً
حول ت�أمني ال�سيارات خالل الفرتة من  7اىل � 9سبتمرب اجلاري بفندق االنرتكونتيننتال
 ،والذي يهدف �إىل اك�ساب امل�شاركني املعارف املتعلقة باملبادئ وممار�سات االكتتاب وفهم
التغطية املن�صو�ص عليها وخماطر ال�سيارات اخلا�صة  ،والب�ضائع  ،ومركبات نقل الركاب
والأنواع الأخرى املختلفة .
وا�شتمل الربنامج التدريبي على مقدمة وعر�ض تاريخ الت�أمني على املركبات ،وقانون
العقود واملبادئ الأ�سا�سية املنطبقة على ت�أمني املركبات واملرور والنظام القانوين ،وت�ضمن
�أي�ضاً التعريف بامل�ستندات والوثائق ،ومببادئ تطبيق الت�أمني على املركبات  ،وا�ستعر�ض
الربنامج الوثيقة املوحدة على املركبات  ،وتناول �أي�ضا �إعادة التامني على املركبات.
وي�أتي هذا الربنامج �ضمن �سل�سة الربامج التي تنظمها الهيئة للعاملني يف قطاع الت�أمني
وذلك يف �سبيل رفع وتطوير كفاءة املوظفني مما �سوف ينعك�س ايجاباً على م�ستوى �أدائهم الوظيفي و�إنتاجيتهم.
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�أ�سواق املال اخلليجية توقع
مذكرة تفاهم متعددة الأطراف
لتعزيز التعاون امل�شرتك

ال�ساملي ...
املذكرة ت�سعى �إىل تعزيز التنمية والتكامل
االقت�صادي بني �أ�سواق دول املجل�س
وقعت الهيئات الرقابية على �أ�سواق املال اخلليجية مذكرة تفاهم متعددة
الأطراف والتي �ستكون مبثابة �إطار تنظيمي للتعامل بني الأجهزة الرقابية على
تلك الأ�سواق ،يف خطوة ت�ستهدف تعزيز التوا�صل والروابط بني تلك الأجهزة يف
�إطار عمل موحد لت�سهيل تبادل املعلومات املتعلقة بعمل الأ�سواق املالية جاء ذلك
على هام�ش االجتماع ال�ساد�س للجنة الوزارية لر�ؤ�ساء جمال�س �إدارة اجلهات
املنظمة للأ�سواق املالية بدول املجل�س والذي عقد يف دول قطر .
وقد تر�أ�س وفد ال�سلطنة يف �أعمال اجتماع اللجنة الوزارية ملجال�س �إدارة الهيئة
الرقابية على �أ�سواق املال اخلليجية معايل يحيى بن �سعيد اجلابري رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وبع�ضوية �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال و�أحمد بن علي املخيني خبري
اقت�صادي مبكتب الرئي�س التنفيذي و�أحمد بن را�شد ال�سوطي �أخ�صائي بدائرة
التعاون الدويل.
وقد �أو�ضح الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال ب�أن مذكرة التفاهم
التي مت �إبرامها بني �أ�سواق املال اخلليجية ت�أتي يف �سياق اجلهود القائمة لتعزيز
التنمية والتكامل االقت�صادي بني �أ�سواق دول املجل�س ،وال�سعي لتحقيق املواءمة
بني القوانني والأنظمة املطبقة يف الأ�سواق املالية بدول املجل�س ،م�ؤكدا ب�أن
املذكرة تهدف �إىل �إن�شاء �إطار عمل حمدد لغر�ض التعاون امل�شرتك وت�سهيل
تبادل املعلومات بني اجلهات املنظمة لتنفيذ �أو �ضمان االلتزام بقوانينها واملتعلقة

بالأوراق املالية و�أية قوانني �أو متطلبات تنظيمية �أو رقابية ،كما �أن هناك جماالت
عمل م�شرتكة ت�ساهم يف حماية امل�ستثمرين ب�شكل �أكرب وتعزيز �سالمة �أ�سواق
الأوراق املالية من خالل تبادل املعلومات وامل�ساعدة يف التحقيقات �إىل احلد الذي
ت�سمح به قوانني(�أنظمة) وممار�سات اجلهات املنظمة� ،إىل جانب تعزيز التعاون
يف جماالت التدريب و تبادل اخلربات الفنية لدعم وتطوير �أ�سواق املال.
ً
من جانب �آخر تناول اجتماع اللجنة الوزارية لر�ؤ�ساء املجال�س عددا من
املو�ضوعات يف مقدمتها الإيجاز الذي تعر�ضه الأمانة العامة عن القرارات
االقت�صادية للمجل�س الأعلى يف دورته الـ (،)35والتو�صية ب�ش�أن القواعد املوحدة
لال�ستحواذ يف الأ�سواق املالية بدول املجل�س ،ورفع التعديالت النهائية على
القواعد املوحدة لطرح الأ�سهم يف الأ�سواق املالية بدول املجل�س العتمادها
كقواعد ا�سرت�شادية.
اجلدير بالذكر �أن اللجنة الوزارية الدائمة لر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات هيئات
�أ�سواق املال اخلليجية تتوىل و�ضع ت�صورات وخطوات فعلية ملعاجلة العقبات
التي تعرت�ض التكامل بني هذه الأ�سواق وتفعيل �إجراءاته تنفيذاً لالتفاقية
االقت�صادية بني دول املجل�س وقرارات املجل�س الأعلى بهذا ال�ش�أن� ،إ�ضافة �إىل
حتقيق متطلبات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة وما ن�صت عليه االتفاقية ب�أن يعامل
مواطنو دول املجل�س الطبيعيون واالعتباريون يف �أي دولة من الدول الأع�ضاء
معاملة مواطنيها دون تفريق �أو متييز يف املجاالت االقت�صادية كافة ،مبا يف ذلك
تداول الأ�سهم وت�أ�سي�س ال�شركات� ،إىل جانب �إطالق املبادرات الإبداعية.

ال�ساملي :العيد الوطني حمطة لتجديد العزم للم�ضي قدماً يف م�سرية الإجنازات

قال �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
ل�سوق املال� ،إ َّن يوم الثامن ع�شر من نوفمرب يمُ ثل حمطة لتجديد العهد والوالء
لقائد النه�ضة العمانية على امل�ضي قدماً نحو املزيد من العطاء والإجنازات.
و�أ�ضاف :حريٌّ بهذا الوطن و�أبنائه �أن يحتفوا بهذا اليوم املجيد الذي �أ�ضاء
فجراً جديداً مل يقت�صر على جوانب التطوير
والتنمية وحتقيق التقدم والبناء فح�سب ،بل �إ َّن
م�شه َد التالحم بني قائد الوطن و�أبنائه يجعلنا
نفخر ونباهي بنه�ضة �شاملة امتدت لت�شمل ربوع
هذا الوطن ا�ستحقت بجدارة �أن تكون جتربة
متميزة �سارت بخطى ثابتة ا�ستوعبت �آمال
ال�شعب العماين وبر�ؤية حكيمة ونهج م�ستنري
قاد �إىل التطور على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والتي
حملت يف طياتها عن�صر املحافظة على الأ�صالة
واالنطالق نحو �إر�ساء دعائم الدولة الع�صرية احلديثة� .إ َّن الآمال التي حتققت
والثقة التي غر�ستها ثمار هذه النه�ضة يقر�أها القا�صي والداين يف عيون �أبناء
هذا الوطن ،الذين امتلأت نفو�سهم �إرادة وعزمية على امل�ضي يف دعم خطط
وجهود التنمية امل�ستدامة.
ربز ك�أمنوذج حي لتقدم وجناح
وقال ال�ساملي� :إ َّن الهيئة العامة ل�سوق املال ت ُ
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التجربة العمانية باعتبارها اجلهة امل�شرفة على قطاعي �سوق ر�أ�س املال والت�أمني
وهما ميثالن مكونني �أ�سا�سيني من مكونات االقت�صاد العماين احلديث ،لتلعب
�سوق ر�أ�س املال دورها يف دعم االقت�صاد النا�شئ وتوفري التمويل الالزم مل�شاريع
التنمية االقت�صادية املختلفة وال�ستكمال منظومة امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
واملالية التي ال غنى عنها يف االقت�صاديات
احلديثة .وقد ا�ستطاع ال�سوق �أن يخطو خطوات
مهمة ومت�سارعة يف جمال التطوير امل�ؤ�س�سي
والفني والت�شريعي .ومن جانب �آخر ،ف�إ َّن قطاع
الت�أمني �أي�ضاً خطا خطوات حثيثة للم�ساهمة
بدوره �أي�ضاً يف التنمية االقت�صادية؛ �سواء من
خالل توفري التغطية الت�أمينية الالزمة للأفراد
وامل�ؤ�س�سات وامل�شاريع االقت�صادية �أو من خالل
دوره اال�ستثماري .والهيئة العامة ل�سوق املال
تعمل جهدها يف كال القطاعني لتمكينها من
مواكبة التطورات وا�ستيعاب املعطيات وامل�ستجدات املحلية واالقليمية والعاملية؛
وذلك من خالل املراجعة امل�ستمرة للقوانني والت�شريعات املنظمة لقطاع �سوق
ر�أ�س املال والت�أمني ،مبا يتنا�سب مع معطيات ال�سوق املحلية و�ضرورة توفري
متطلبات املرحلة الراهنة لبناء بيئة منا�سبة لال�ستثمار ،وكذلك مبا يواكب
التطور الذي ت�شهده الأ�سواق العاملية

ريبورتاج

�أخبار
وفعاليات

�سوق م�سقط

�سوق م�سقط ثانيا خليجيا يف ن�سبة
�إف�صاح ال�شركات املدرجة

للأوراق املالية
�أو�ضحت �أحدث �إح�صائية �إقت�صادية �أن �سوق /تداول /ال�سعودي و�سوق م�سقط للأوراق املالية جاءتنا ك�أف�ضل
الأ�سواق املالية اخلليجية يف �سرعة �إف�صاح �شركاتها املدرجة عن نتائجها املالية.
و�أو�ضحت �إف�صاحات ال�شركات العامة املدرجة يف الأ�سواق املالية اخلليجية عن نتائجها املالية من عام 2014
لغاية عام � /2015أن  %98من �شركات ال�سوق املايل ال�سعودي  /تداول� /أف�صحت عن بياناتها املالية ،يف حني
�أف�صحت  %51من ال�شركات املدرجة ب�سوق م�سقط للأوراق املالية عن نتائجها املالية  ،و�سجلت البور�صة
القطرية ثالث �أعلى ن�سبة �إف�صاح ل�شركاتها املدرجة بن�سبة .%20
و�أكد الدكتور �صالح عبدالرحمن الطالب خبري �إقت�صادي و�أ�سواق مالية
يف ت�صريح لوكالة الأنباء العمانية �أن املرتبة الثانية التي حققتها �سوق
م�سقط للأوراق املالية ي�شكل نقلة نوعية يف جمال الإف�صاح قيا�سا بالفرتات
ال�سابقة ،حيث �أن تعميم الهيئة العامة ل�سوق املال ب�ش�أن �سرعة �إف�صاح
ال�شركات يف بداية هذا العام �أثمر ب�سعي ال�شركات للإف�صاح حال الإنتهاء
من �إعداد البيانات اخلتامية.
و�أو�ضح الدكتور �صالح الطالب �إىل �أن �سرعة �إف�صاح ال�شركات املدرجة عن
نتائجا املالية هو حتقيق للعدالة واال�ستقرار يف الأداء ال�سوقي وعدم �إعطاء
�أية فر�صة لأي جهة للإ�ستفادة من املعلومات الداخلية لل�شركات.
اجلدير بالذكر �أن عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية
يبلغ � 117شركة� ،أف�صحت منها � 60شركة.

�سوق م�سقط
للأوراق املالية
...
�إ�صدارات
�أ�صدرت �سوق م�سقط للأوراق املالية
كتيبات توعوية جديدة �ضمن جهودها
الرامية لن�شر الثقافة الإ�ستثمارية
والإدخارية.
ويقع الكتيب التوعوي الأول /التداول عرب الإنرتنت /يف � 16صفحة
وباللغتني العربية والإجنليزية ،حيث يوجد للقارئ م�ساحة للإطالع على
مزايا التداول عرب الإنرتنت والقواعد التي يجب مراعاتها عند التداول
الإلكرتوين واخلطوات املتبعة لإعطاء الأوامر �إلكرتونيا واملحاذير التي
يجب الإبتعاد عنها ،و�أي�ضا ي�سلط ال�ضوء على الأحكام القانونية للتداول
عن طريق الإنرتنت.
فيما يربز الكتيب التوعية الثاين �أهمية �/صناديق الإ�ستثمار /من خالل
التعريف بن�ش�أه تلك ال�صناديق وماهيتها ومزايا الإ�ستثمار فيها و�أنواعها
والأ�س�س القائمة عليها �إىل جانب املعايري املهمة التي يتم على �أ�سا�سها
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�إختيار ال�صندوق وخماطر الإ�ستثمار يف ال�صناديق الإ�ستثمارية وطريقة
�شراء �أو بيع وحدات �صناديق الإ�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم �سوق املال
العماين �أعمال ال�صناديق.
اجلدير بالذكر �أن �إ�صدار الكتيبات التوعوية اجلديدة ي�أتي �ضمن
�سل�سلة �إ�صدارات توعوية قامت �سوق م�سقط للأوراق املالية بتنفيذها،
حيث تتوفر لدى دائرة الإعالم والتوعية بال�سوق كتيبات عن الإ�ستثمار
و�أدوات الإ�ستثمار ودليل الإ�ستثمار الناجح وقراءة وتف�سري القوائم املالية
وم�صطلحات الأ�سواق املالية.

ريبورتاج

�أحمد املرهون 850 :مليار دوالر حجم ا�ستثمارات ال�شركات
العائلية اخلليجية
قال �أحمد بن �صالح املرهون مدير عام �سوق م�سقط للأوراق املالية ان
حجم ا�ستثمار ال�شركات العائلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية حوايل  850مليار دوالر امريكي لت�شكل حوايل  % 70من حجم
اقت�صاديات دول اخلليج .جاء ذلك يف ورقة العمل التي قدمها مب�ؤمتر
حول اال�صدارات االولية بامارة دبي بدولة االمارات العربية املتحدة
والذي عقد خالل الفرتة  14وحتى � 17سبتمرب املا�ضي .واكد ان
ال�شركات العائلية لعبت دورا كبريا يف �إدامة زخم التنمية االقت�صادية
يف بلدانها عندما توفرت لها �سبل اال�ستدامة وا�ستطاعت التكيف
والتفاعل مع املتغريات التي واجهتها خا�صة تلك املتعلقة بانتقال
امللكية من امل�ؤ�س�س اىل االجيال الالحقة عن طريق التغيري الهيكلي يف
منط االداره اوامللكية  .وا�ضاف �أن اجمايل ثروات وا�ستثمارات ال�شركات
العائلية بدول املجل�س تبلغ حوايل  2تريليون دوالر وتوظف حوايل 15
مليون عامل وطني واجنبي �أي ما يزيد على  % 80من القوى العاملة
يف هذه االقت�صادات .و�أكد مدير عام �سوق م�سقط للأوراق املالية ان
ال�شركات العائلية ،كانت وال تزال ،عماد االقت�صاد اخلليجي �إذ ت�سيطر
على ك ّل القطاعات االقت�صادية تقريبا با�ستثناء قطاع النفط م�شريا
اىل �أن �أغلب هذه ال�شركات بد�أت يف التجارة وتو�سعت لت�صبح متنوعة
الأن�شطة ،ومرت تلك ال�شركات مبرحلة انعطاف بالنظر لزيادة املناف�سة
العاملية يف الأ�سواق املحلية مع وجود اقت�صاد �أكرث انفتاحا ،ف�ض ً
ال عن
التحديات املرتبطة بالتحول من اجليل الذي يتوىل القيادة �إىل اجليل

ريبورتاج

الثاين �أو الثالث من �أفراد العائلة .وحول �أهمية ا�ستدامة ال�شركات
العائلية ،قال �أي�ضا ان ا�ستدامة عمل ال�شركات العائلية له �أثر بالغ
على كل من املالكني يف احلفاظ على ثرواتهم وتنميتها وال�شركة خالل
تطويرها اداريا وماليا وفنيا مما ي�سهم يف دورها يف االقت�صاد الوطني
وذلك بتعزيز ا�ستمرارية التنمية ورفع م�ستوى الناجت االجمايل املحلي
ون�سب الت�شغيل فيه .وا�شار اىل ان الدرا�سات االخرية اثبتت �أن �أكرب 10
�شركات يف العامل من حيث قيمتها ال�سوقيه هي �شركات بد�أت عائلية
وا�ستطاعت �أن تتكيف مع املتغريات ماليا واداريا وحتولت اىل �شركات
م�ساهمة مكنها من اال�ستمرار والنمو والتطور وعن التحديات التي
تواجه ال�شركات العائلية او�ضح مدير عام �سوق م�سقط للأوراق املالية
�أن ال�شركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب و�ضع
ر�ؤى وت�صورات علمية وعملية ال�ست�شراف م�ستقبلها وحتديد �سبل
وو�سائل م�ساعدتها للتعاي�ش مع امل�ستجدات والتحديات املختلفة التي
تواجهها مبا يكفل لها �سبل البقاء والنمو ولعل ابرز هذه التحديات
حتديات اخلالفة  .وكذلك انتقال امللكية واالدارة من امل�ؤ�س�س اىل
االجيال الالحقة ما ينجم عنها من �صراعات حينما ال يتوفر بناء
م�ؤ�س�سي ود�ستور او ميثاق عائلي وتطبيق ملبادئ احلوكمة وتخطيط
ا�سرتاتيجي ي�ستند اليها يف ادارة ال�شركة وانتقال امللكية اىل جانب
حتديات عدم الف�صل بني امللكية واالدارة والعوملة والتمويل وغريها
من التحديات االخرى
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برنامج تدريبي
حول قانون �سوق
املال العماين
�أختتم يوم الأربعاء ( )2015/11/4بقاعة التدريب مببنى الهيئة العامة ل�سوق
املال ،الربنامج التدريبي حول /قانون �سوق املال العماين /والتي نظمتها
�سوق م�سقط للأوراق املالية ،بالتعاون مع كلية الدرا�سات املالية وامل�صرفية
ومعهد  /FitcLearning/واملعتمد من قبل املعهد املعتمد للأوراق املالية
والإ�ستثمار  ./CISI/ويهدف الربنامج التدريبي �إىل حت�ضري وجتهيز
املتدربني للخ�ضوع للإختبارات املعده من املعهد .و�شارك يف الربنامج 29
من العاملني يف جمال الأوراق املالية وهم من الو�سطاء مع تقدمي م�شورة و
الباحثني واملحللني املاليني وخدمة العمالء واملحا�سبني واملدققني الداخليني
وم�س�ؤويل الإلتزام.
و�أو�ضح بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات ب�سوق م�سقط للأوراق
املالية ب�أن الربنامج يهدف �إىل جتهيز وت�أهيل امل�شاركني لأداء �إختبارات املعهد
املعتمد للأوراق املالية والإ�ستثمار ،حيث تعد مقررات املعهد من املتطلبات
الإلزامية لتجديد تراخي�ص العاملني يف جمال الأوراق املالية وذلك �إ�ستنادا
�إىل املادة  /119/من الالئحة التنفيذية من قانون �سوق ر�أ�س املال كال ح�سب
امل�سميات الوظيفية.

وقال بدر الهنائي :يعد هذا املقرر من امل�ؤهالت الإلزامية للوظائف ومنها
الو�سطاء مع تقدمي م�شورة و الباحثني واملحللني املاليني وخدمة العمالء
واملحا�سبني واملدققني الداخليني وم�س�ؤويل الإلتزام وموظف ح�سابات العهد
واحلفظ والأمانة ومدير ال�صندوق ،م�شيدا بحر�ص والتزام امل�شاركني
للإ�ستفاده من الربنامج ب�صورة فاعلة ليتمكنوا من �إجتياز �إختبار املادة الحقا.
و�أ�شار مدير دائرة العلميات �إىل �أن �سوق م�سقط لالوراق املالية قد �أ�صدرت يف
وقت �سابق تعميما ب�ش�أن حتديد ال�ضوابط االلزامية لالنتهاء من ترخي�ص
وتاهيل العاملني يف جمال االوراق املالية حددت من خالله الوظائف املطلوب
ترخي�صها واملدة الزمنية لكل مقرر.
اجلدير بالذكر �أن �سوق م�سقط للأوراق املالية �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية
توفري برامج تدريبية وت�أهيلية للخا�ضعني لإختبارات املعهد املعتمد للأوراق
املالية والإ�ستثمار وذلك بغر�ض توفري الدعم للمتقدمني وزيادة فر�ص
�إجتيازهم االختبار بنجاح.

جمموعة من الزيارات الطالبية ل�سوق م�سقط للأوراق املالية
�إ�ستقبلت �سوق م�سقط لالوراق املالية خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب زياراتهم على ن�ش�أة الأ�سواق املالية و�أهميتها ودورها يف تن�شيط الإقت�صاد
جمموعة من الكليات واجلامعات يف زيارات ميدانية لطالبها للتعرف الوطني و�آلية عمل الأ�سواق وكيفية حتقيق �إ�ستثمارات ناجحة بال�سوق
على ال�سوق و�آليات العمل وربط اجلوانب العلمية بدرا�ستهم مع يف ظل الأدوار الإيجابية للإ�ستثمار وم�ستويات الرقابة على عمليات
التداول والإف�صاح وال�شفافية وذلك ل�ضمان حقوق امل�ستثمرين فيه.
اجلانب العملي.
كما �شمل الربنامج املخ�ص�ص
وتعرف طالب جامعة
للطالب زيارة قاعة
ال�سلطان قابو�س وجامعة
امل�ستثمرين والتعرف على
�صحار وكلية وجلات
البيانات واملعلومات والأرقام
والكلية احلديثة والكلية
الظاهرة عرب ال�شا�شات
التقنية ب�إبراء والكلية
وكيفية الإ�ستفادة منها يف
التقنية مب�سقط بالإ�ضافة
�إتخاذ قرارات ا�ستثمارية
�إىل جمموعة من املدار�س
�سليمة.
احلكومية واخلا�صة �أثناء
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بنك نزوى يف حلقة نقا�شية ب�سوق م�سقط للأوراق املالية
�إ�ست�ضافت �سوق م�سقط للأوراق املالية الدكتور جميل اجلارودي الرئي�س
التنفيذي لبنك نزوى وعدد من امل�س�ؤولني بالبنك يف حلقة نقا�شية وذلك
للحديث عن �أداء البنك خالل الفرتة املا�ضية واخلطط امل�ستقبلية التي
يعتزم البنك تنفيذها والنتائج املالية.
وقد عقدت احللقة بقاعة رجال الأعمال مببنى الهيئة العامة ل�سوق املال
بح�ضور م�س�ؤولني من �شركات الو�ساطة واال�ستثمار وعدد من امل�ستثمرين
ورجال ال�صحافة والإعالم بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولني يف �سوق م�سقط للأوراق
املالية والهيئة العامة ل�سوق املال و�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع.
وكان بنك نزوى قد �أعلن عن نتائجه الأولية للربع الثالث من العام اجلاري
حيث قل�ص خ�سائره بن�سبة  %29مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2014م ،وقد
بلغت خ�سائر البنك  4.2مليون ريال مقابل  5.95مليون ريال نهاية �سبتمرب
من العام املا�ضي.

�سوق م�سقط تنتج �أغنية م�صورة مبنا�سبة العيد الوطني املجيد
مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد قامت �سوق م�سقط للأوراق املالية ب�إنتاج �أغنية وطنية م�صورة بعنوان �أفتخر �إين عماين
وهي من كلمات ال�شاعر مازن الهدابي و�أحلان �إبراهيم املنذري ،وقد مت بثها عرب خمتلف القنوات التلفزيونية والإذاعية بال�سلطنة تزامنا مع
احتفاالت البالد بالعيد الوطني ،كما مت بث الأغنية بقناة �سوق م�سقط للأوراق املالية على موقع يو تيوب.
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خطوات الإ�ستثمار

�أوال :التخطيط لال�ستثمار

ثالثا :التداول

�أعرف و�ضعك املايل جيدا
ال�شراء والبيع
ونفقاتك،
دخلك
م�صادر
على
وتعرف
احلايل
املايل
�أنظر بواقعية لو�ضعك
الآن ت�ستطيع �إعطاء �أوامر ال�شراء والبيع للو�سيط وبذلك تدخل فعليا
وت�أكد من دفع �إلتزاماتك �أوال ومن ثم تخ�صي�ص جزء من دخلك للإدخار ل�سوق الأوراق املالية ،وهنا ال بد �أن ن�شري ب�أهمية الرجوع �إىل �أ�صحاب
واال�ستثمار ،فالتنظيم املايل �سي�ساعدك يف القيام با�ستثمار �آمن وناجح.
اخلربة من حمللني وو�سطاء قبل �إتخاذ �أي قرار ،وعليك الإطالع على
الأخبار واملعلومات وحتليلها لت�ساعدك على اتخاذ قرارات منا�سبة.
حدد �أهدافك اال�ستثمارية
يجب حتديد الأهداف اال�ستثمارية ومن ثم و�ضع خطة تنفيذية تتالءم
من احتياجات وقدرات امل�ستثمر املالية ودرا�سة ال�سوق والأ�سهم درا�سة وافية متابعة اال�ستثمار وتطوير القدرات
قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري ،مع مراعاة قراءة جميع النماذج اال�ستثمارية عليك ان تراجع وتراقب �آداء ا�ستثماراتك با�ستمرار للت�أكد مما اذا كان
وفهمها فهماً جيداً واال�ستعانة مبن تثق به �إذا ما ا�ستع�صى عليك ذلك.
برناجمك اال�ستثماري مازال يعمل نحو حتقيق هدفك اال�ستثماري ام ان
هناك حاجة لإعادة هيكلة ا�ستثماراتك كما عليك ان تت�أكد من اعطاء اوامر
ثانيا :الإجراءات قبل التداول
وا�ضحة لو�سيطك لتتجنب اية م�شكالت تنتج عن غمو�ض او عدم و�ضوح
فتح رقم م�ساهم
�أي م�ستثمر ب�سوق الأوراق املالية لديه رقم يطلق عليه رقم م�ساهم �أو اوامرك والتن�سى مراجعة ك�شوف ح�ساباتك ،كما �أن متابعتك ال�ستثماراتك
م�ستثمر ،ويعترب هذا الرقم جواز �سفر امل�ستثمر لدخول البور�صة ومن يتيح لك الفر�صة الكت�شاف الأخطاء وعيوب الأداء مبا ال يدع جماال لتكرار
خالله ميكن معرفة ما لديك من �أوراق مالية كما حتتفظ به جميع ذلك م�ستقبال و�أجعل هذه املتابعة دورية� ،أي �إن مل تكن يومية ف�أ�سبوعية.
كما عليك اال�ستمرار يف تعزيز وتطوير املهارات والقدرات اخلا�صة بك
املعامالت التي قمت بها يف البور�صة.
كم�ستثمر واال�ستفادة من الدورات التدريبية واالطالع على احدث املن�شورات
�إختيار �شركة الو�ساطة
والكتيبات والتقارير حول جماالت اال�ستثمار يف الأ�سواق املالية وحاول دائما
�شركة الو�ساطة هي اجلهة التي تقوم بعمليات ال�شراء والبيع نيابة عنك ،تن�شيط ذاكرتك فيما يتعلق بالتحليل الأ�سا�سي والفني ،وبذلك تكون م�ؤهال
وقبل البدء ب�أي عملية ا�ستثماريه عليك �أختيار �شركة الو�ساطة التي
وم�ستعدا لأختيار �أف�ضل الأ�سهم واال�ستثمارات.
�ستتعامل معها والإتفاق معها بكل ما يتعلق بحقوقك و�إلتزاماتك.
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اجلمعية العمانية لألوراق املالية
و هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
يوقعان اتفاقية تعاون (تفاهم)
�سلطنة عمان  -م�سقط  /فندق ق�صر الب�ستان يوم ال�سبت املوافق  3اكتوبر 2015م
وقعت اجلمعية العمانية لالوراق املالية وهيئة املحا�سبة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إتفاقية تعاون م�شرتكة
بهدف العمل يف جمال الدورات التدريبية املهنية املتقدمة  .وي�أتي التوقيع على االتفاقية متزامنا مع عقد االجتماع الرابع
ملجل�س �إدارة الهيئة يف ال�سلطنة  ،وقد وقع االتفاقية عن اجلمعية رئي�س جمل�س �إدارتها الفا�ضل /احمد بن �سعيد ك�شوب ،
فيما وقعها عن هيئة املحا�سبة واملراجعة �سعادة الدكتور /فالح بن را�شد العازمي نائب رئي�س جمل�س االدارة .

وت�ضمن الغر�ض من توقيع مذكرة التفاهم اىل و�ضع �إطار عمل للتن�سيق
بني اجلمعية وهيئة املحا�سبة واملراجعة اخلليجية لتحقيق اهداف برامج
التدريب والتعليم املهني امل�ستمر وتبادل اخلربات فيما يتعلق بربامج
التدريب والتعليم املهني امل�ستمر وتبادل املعلومات والتعاون يف يف �إقامة
امل�ؤمترات والندوات ذات العالقة باملهنة  ،واحلر�ص على ن�شر امل�ستجدات
التي تطر�أ على املهنة بني اع�ضاء الهيئة واجلمعية �سواء فيما يتعلق
باملعايري �أو غريها من الأمور املهنية ومواكبة الأحداث املالية واالقت�صادية
على امل�ستوى الإقليمي والدويل وحتديد موقف املهنة جتاهها من خالل
امل�ؤمترات واللقاءات العلمية .
وقامت اجلمعية اجلمعية العمانية لالوراق املالية وهيئة املحا�سبة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتبادل الهدايا التذكارية على هام�ش
توقيع الإتفاقية بني الطرفني .
وح�ضر حفل التوقيع الر�سمي عدد من اع�ضاء جمل�س ادارة اجلمعية
العمانية لالوراق املالية وغرفة جتارة و�صناعة عمان وعدد من اع�ضاء
جمل�س �إدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة اخلليجية وممثلني من دول جمل�س
التعاون اخلليجي .
و�أكد الفا�ضل  /احمد بن �سعيد ك�شوب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية �إن
هذه االتفاقية تعد باكورة التعاون بني اجلمعية وهيئة املحا�سبة واملراجعة

اخلليجية مبا يفتح م�ستقبال و�أفاقا وا�سعة للتعاون امل�ؤ�س�سي خا�صة
يف جماالت تدريب املهنيني ،وتقدمي اخلدمات التدريبية والبحثية
واال�ست�شارية املتقدمة لأبناء املجتمع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا
ي�سهم يف التنمية الوطنية ال�شاملة ويعود بالتايل باخلري على الوطن بكافة
فئاته ،و�أ�ضاف قائ ً
ال ب�أن املهن يف قطاع �سوق ر�أ�س املال بحاجة اىل املزيد من
التطوير والت�أهيل نظراً حلاجة االقت�صاد للتطوير امل�ستمر يف هذا املجال
 ،ويعد توقيع االتفاقية مع هيئة املحا�سبة واملراجعة اخلليجية �أ�ضافة
ل�سل�سلة جهود جمعية االوراق املالية يف العمل نحو تطوير القطاع املايل
نظراً للدور الكبري الذي تقوم به هذه امل�ؤ�س�سة ملهنة املحا�سبة واملراجعة
ولعالقتها بالأ�سواق املالية  ,والتعاون معهم �سيفتح �آفاقاً جديدة لتطوير
املهنة واالرتقاء بها وتنمية الكوادر الب�شرية يف دول جمل�س التعاون خدمة
القت�صاداتها وتنمية لأ�سواقها املالية وامل�ستثمرين فيها .
من جهته قال �سعادة الدكتور /فالح بن را�شد العازمي نائب رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة اخلليجية ان التوقيع على هذه
االتفاقية يبعث على الإعتزاز حقاً يف الت�شارك مع م�ؤ�س�سة مهنية تهتم
لتنمية الكوادر املهنية  ،م�ضيفاً بانه ي�ؤمن �إمياناً عميقاً ب�أهمية التدريب
والت�أهيل خللق جيل جديد من القادة لتعمل امل�ؤ�س�ستني �سوياً يف بنا ًء
الر�ؤية امل�شرتكة التي جتمعهما معاً لتزويد اجلميع بتعليم وتدريب عايل
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اجلودة .وي�أتي توقيع هذه الإتفاقية يف �إطار التعاون بني الهيئة والهيئات
واجلمعيات الوطنية ومن �أجل و�ضع �إطار للعمل امل�شرتك بني الهيئة
واجلهات ذات العالقة لتبادل اخلربات واملعلومات وملا فيه م�صلحة املهنة
وتطوير الكوادر الب�شرية ,من خالل برامج التدريب والتعليم املهني
امل�ستمر حيث �أن ر�سالة الهيئة تتمثل ب�شكل �أ�سا�سي بقيادة وتنظيم مهنة
املحا�سبة واملراجعة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وفقا
لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية  ،كما تلتزم الهيئة بالعمل على توحيد
مقومات املهنة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ولها تعاون
مع الهيئات واجلمعيات املهنية واملنظمات الدولية ذات العالقة باملهنة،
كما ت�سهم يف التنمية االقت�صادية وتنمية املوارد الب�شرية املتعلقة مبهنة
املحا�سبة واملراجعة يف دول جمل�س التعاون ،وتهدف �إىل القيام بكل ما من
�ش�أنه تنظيم وتطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة يف الدول الأع�ضاء (دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية اليمنية) ،وحتقيق
التن�سيق والتكامل بينها ومراجعة وتطوير و�إعداد واعتماد املعايري
املهنية ،وعلى الأخ�ص معايري املحا�سبة واملراجعة وقواعد �سلوك و�آداب
املهنة �آخذة يف االعتبار املعايري الدولية وجتارب الدول والهيئات املهنية.
ومن هنا ي�أتي �أهمية التعاون بني الهيئة واجلمعية يف هذه املجاالت.
واجلدير بالذكر �أن هيئة املحا�سبة واملراجعة �أن�شئت يف دي�سمرب 1998م,
بقرار من املجل�س الأعلى لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
وبد�أت �أعمالها يف مايو 2001م .ومن مهامها القيام بكل ما من �ش�أنه
تنظيم وتطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة ,وحتقيق التن�سيق والتكامل
بني دول جمل�س التعاون فيما يخ�ص مراجعة وتطوير و�إعداد واعتماد
املعايري املهنية ,وتوحيد و�سائل تنظيم املهنة مبا يف ذلك اقرتاح تعديل
وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانني ,وو�ضع القواعد الالزمة ل�شهادة
الزمالة اخلليجية ( )GCPAوتنفيذ ذلك ,واالرتقاء مب�ستوى الأداء
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املهني من خالل �إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم امل�ستمر املتعلق
باملهنة ,و�إعداد وت�شجيع البحوث والدرا�سات املتعلقة باملهنة و�إثراء الفكر
املحا�سبي علمياً ومهنياً.
كما ان�شئت اجلمعية العمانية لالوراق املالية بداية حتت م�سمى جمعية
و�سطاء �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،وهي رابطة مهنية غري جتارية
�أن�شئت تطبيقا لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )98/80وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )2002/7لتهتم ب�أمور
�أع�ضائها ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية والعمل على توافيق
م�صاحلهم مع الغري مبا يتنا�سب مع الأنظمة واللوائح والقوانني
الت�شريعية املعمول بها يف جمال عملهم كما حتثهم على االلتزام بتطبيق
القوانني واللوائح املنظمة لعمل �أن�شطتهم املرخ�ص مبزاولتها من قبل
اجلهات ذات االخت�صا�ص  .ثم بد�أت اجلمعية يف التو�سع يف ان�شطنها بفتح
املجال لالنت�ساب اليها من الأفراد وامل�ؤ�س�سات االعتبارية يف عام 2012م
ملنحهم مزيداً من االحرتافية والكفاءة املهنية وزيادة الوعي بني جمهور
امل�ستثمرين .
وت�سعى اجلمعية العمانية لالوراق املالية اىل تكوين كيان موحد
للم�ستثمرين والعاملني يف جمال الأوراق املالية وتدعيم �آليات العمل
بال�سوق واالرتقاء مب�ستوى االداء لل�شركات الأع�ضاء وفئات الأفراد
وامل�ؤ�س�سات االعتبارية من منت�سبي اجلمعية  ،و �إ�ضفاء �صفة املهنية
والتخ�ص�صية للجمعية يف التعامل مع ال�شركات الأع�ضاء العاملة يف جمال
االوراق املالية  ،ومنح �أع�ضاء اجلمعية ومنت�سبيها مزيدا من االحرتافية
والكفاءة املهنية لتكون اجلمعية مرجعاً معتمداً لت�أهيل الكوادر الب�شرية
يف قطاع �سوق ر�أ�س املال  ،وتعمل اجلمعية ب�شكل م�ستمر لتكون حلقة
و�صل بينها وبني اجلهات احلكومية واخلا�صة و�أ�صحاب ر�ؤو�س االموال
العاملة يف قطاع �سوق ر�أ�س املال .
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عي�سى بن مو�سى امليمني

املدير الإداري
اجلمعية العمانية للأوراق املالية

تأهـيــــل
الكـــوادر
البشريــة

منذ ت�أ�سي�س اجلمعية العمانية للأوراق املالية ت�ضمنت اهدافها تدريب العاملني يف جمال الأوراق املالية وتطوير هذه املهنة  ،لذلك
تبنى املجل�س والعاملني ب�إدارة اجلمعية عهدا البراز العاملني بقطاع الأوراق املالية بالربامج اجلديدة لت�شخي�ص الواقع احلايل
للموارد الب�شرية يف التعامالت املالية وجوانب اال�ستثمار املختلفة وا�ساليب التدقيق واالجتاهات احلديثة لتطبيق اف�ضل املعايري
وم�ستويات اجلودة يف االداء املهني  ، ،اميانا منا بنهج القائد املفدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان بعيده الوطني الـ  45املجيد
 ،الذي اكد حر�صه واهتمامه امل�ستمر بتنمية املواررد الب�شرية و كذلك بانها حتظى بالأولوية الق�صوى يف خططه وبراجمه بان
الأن�سان هو حجر الزاوية يف كل بناء تنموي وهو قطب احلى الذي تدور حوله كل انواع التنمية اذ ان غايتها جميعا هي ا�سعاده
وتوفري ا�سباب العي�ش الكرمي له و�ضمان امنه و�سالمته وان ال�شباب هم حا�ضر الأمة وم�ستقبلها فقد اوىل حفظه اهلل ما ي�ستحقونه
من اهتمام ورعاية على مدار اعوام النه�ضة املباركة حيث �سعت احلكومة جاهدة اىل توفريفر�ص التعليم والتدريب والتطوير
والتاهيل والتوظيف لهم من اجل تعزيز مكت�سباته يف العلم واملعرفة وتقوية ملكاته يف االبداع واالنتاج وزيادة م�شاركته يف م�سرية
التنمية ال�شاملة والتعليم هو الركيزة الأ�سا�سية للتقدم والتطوير لإيجاد جيل يتحلى بالوعي وامل�سئولية ويتمتع باخلرباة واملهارة
ويتطلع اىل م�ستوى معريف ارقى وارفع ف�أنه البد من اجراء تقييم للم�سرية التعليمية من اجل حتقيق تلك التطلعات واال�ستفادة ملا
هو جديد بال�ساحة التعليمية يف جمال الأوراق املالية .
ومن هذا املنطلق فان اجلمعية العمانية تنفيذا لأهدافها كللت جهودها خالل عام 2015م بامل�ساهمة يف ت�أهيل الكوادر الب�شرية
املهتمة بقطاع اال�ستثمار واملال ونظمت عدد ًا من الربامج التدريبية املختلفة واملتميزة التي ت�ساهم يف �ضبط جودة االداء املهني
للم�ؤ�س�سات املالية او التي لها ارتباط بجوانب اال�ستثمار املايل وعقد برامج تدريبية يف املجاالت التالية -:
 برنامج �إعداد املوازنات واحل�سابات اخلتامية والقوائم املالية يف امل�ؤ�س�سات . برنامج املحا�سبة املالية لغري املحا�سبني . برنامج حوكمة ال�شركات  -باللغة العربية. برنامج حوكمة ال�شرمات  -متقدم  /باللغة االجنليزية . برنامج االجتاهات احلديثة يف التدقيق والرقابة املالية واالدارية . برنامج التن�سيق واملتابعة . -برنامج اال�ساليب العلمية لتخفي�ض التكاليق وزيادة االنتاجية .
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و�شارك يف هذه الربامج عدد من موظفي القطاعني العام واخلا�ص من م�ؤ�س�سات خمتلفة مثل هيئة �سوق املال و�سوق م�سقط لالوراق
املالية و�شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع وعدد من �شركات الو�ساطة املالية و�صناديق وبنوك اال�ستثمار والعديد من موظفي
الوزارات والهيئات باملديريات التي لها اهتمام باجلانب املايل او اال�ستثماري .
و�ستوا�صل اجلمعية العمانية لالوراق املالية جهودها يف هذا اجلانب املهم و�ستقوم بتنفيذ باقة من الربامج التدريبية االخرى
ا�ستكماال خلطتها التدريبية خالل عام 2016م  ،وميكن للراغبني يف الت�سجيل بتلك الربامج التدريبية  ،التوا�صل معنا على عناوين
االت�صال املو�ضحة يف جملة اجلمعية .
ونرتككم مع حديث ال�صور لبع�ض االن�شطة والرامج التدريبية التي نفذتها اجلمعية خالل عام 2015م :
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احتفال اجلمعية العمانية لالوراق املالية بالعيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد
احتفلت اجلمعية العمانية لالوراق املالية  ،بالعيد الوطني اخلام�س
واالربعني املجيد؛ وذلك يف مقر اجلمعية مببنى �شركة م�سقط
للمقا�صة وااليداع ؛ حيث َّ
نظمتْ اجلمعية احتفالية � ،شارك فيها
موظفي �إدارة اجلمعية وموظفي �شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع
وال�شركة العاملية للخدمات املالية بح�ضور ال�شيخ عبداهلل بن
احمد بن �سليمان النبهاين مدير عام �شركة م�سقط للمقا�صة
وااليداع والفا�ضل امين بن احمد ال�شنفري مدير عام اجلمعية .
وتز َّين مقر اجلمعية من الداخل واخلارج ب�أعالم ال�سلطنة و�أ�ضواء
العلم ال ُعماين .ويف بداية احلفل ،مت توزيع الكعك الذي تزين بعلم
ال�سلطنة  ،ومن ثم لهجت �أل�سنة احلا�ضرين بالدعاء حل�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ب�أن
يدمي اهلل على جاللته موفور ال�صحة والعافية .وتخلل االحتفال
العديد من الفعاليات منها توزيع الأو�شحة واالو�سمة التي حتمل
�شعار العيد الوطني الـ 45املجيد ،والأعالم العمانية.
وقال  ،امين بن احمد ال�شنفري مدير عام اجلمعية العمانية
لالوراق املالية يف هذه املنا�سبة “ :ت�أتي هذه الفعالية لالحتفال
بالعيد الوطني الـ 45املجيد ،وهي ذكرى عزيزة على كل من يعي�ش
على تراب هذا الوطن الغايل ،من املواطنني واملقيمني”.
و�أ�ضاف ب�أن احتفال اجلمعية بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة،
ي�أتي عرفانا لباين نه�ضة عمان احلديثة ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم �-أبقاه اهلل -ولكي جندد العهد
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جلاللته مبوا�صلة الإ�سهام يف منو وتعزيز االقت�صاد الوطني.
وبهذه املنا�سبة �أعرب ال�شيخ عبداهلل النبهاين راعي احلفل قائال:
ً
ونيابة عن كافة احل�ضور يف هذه االحتفالية
“بالأ�صالة عن نف�سي
ف�إنه ي�شرفنا �أن نرفع �إىل املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم �أ�سمى �آيات التهاين و�أطيب
عبارات الأماين مبتهلني �إىل املوىل عزوجل �أن يحفظ جاللته
وميده مبوفور ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد و�أن يعيد هذه
املنا�سبة و�أمثالها على جاللته �أعوام ًا عديدة و�أن ينعم على ال�شعب
العماين وبالدنا العزيزة مبزيد من التقدم والرخاء”.
و�أ�ضاف النبهاين  ” :ي�أتي تنظيم هذه االحتفالية حر�ص ًا من
ابناء الوطن على امل�شاركة والتعبري عن فرحتهم واحتفالهم
بهذا اليوم املجيد لل�سلطنة وتعبري ًا عن احلب والوالء الذي يكنه
جميع العاملني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات وامليادين لباين عمان ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم وعرفان ًا مبا
إجنازات يف �شتى ميادين احلياة
حتقق على هذه الأر�ض الطيبة من �
ٍ
االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية وغريها من الإجنازات”.
وعرب احل�ضور عن فرحتهم بهذه املنا�سبة الوطنية متمنني لل�سلطنة
قيادة وحكومة و�شعب ًا مزيد من التطور والنماء يف ظل القيادة
احلكيمة حل�ضرة �صاحب اجلاللة اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه .
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�إبراهيم الفيلكاوي
ا�ست�شاري وحما�ضر بالتحليل الفني وال�سلوكي

 2016عام شد األحــزمة
الفائدة على الدوالر.
�أحبائنا الكرام  ..ن�ستعر�ض معكم هنا نهاية عام  2015وتوقعات العام
و�أكد "الفيلكاوي" على �أنه حذر يف منت�صف دي�سمرب عام  2014من التحول
اجلديد  2016فيما يخ�ص �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية
�إىل �سوق مناخ تدريجياً على م�ستوى �أ�سواق اخلليج ،مُ�شرياً �إىل �أننا نعي�ش
ذكر حملل الأ�سواق املالية الأ�ستاذ ابراهيم الفيلكاوي �أن عام  2015كان
عام لهروب ال�سيولة الكبرية تكتيكياً بامتياز وهجرة لر�ؤو�س الأموال من هذه احلالة رغم فروقات الأو�ضاع والزمان بتكبد فيها �صغار امل�ستثمرين
ر�ؤو�س �أموالهم بثاين �أزمة ت�شهدها الأ�سواق بعد عام  2008وكل ما توقعه
�أ�سواق اخلليج وعزوف امل�ضاربني وامل�ستثمرين واملخاوف التي ع�صفت
لعام  2015قد حتقق بن�سبة  %90منها.
بالأ�سواق لأ�سباب عدة.
ومن الناحية الفنية ،قال" :لن يكون عام  2016الأف�ضل ،ولكن من املمكن
وذكر "الفيلكاوي" �أن من بني تلك الأ�سباب ،ما دار من �أحداث يف �شبه
�أن يتح�سن قلي ً
ال ،مع عدم �إهمالنا لأهداف ال�سوق الهابطة والتي توقعناها
جزيرة القرم وكانت رو�سيا طرفاً �أ�سا�سياً فيها،
يف �أبريل  2015على املدى املتو�سط والتي حتققت فع ً
ال على كل الأ�سواق
� .1إ�ضافة لالنهيار الذي حدث يف �أ�سعار النفط
خالل الأ�شهر الأخرية من العام نف�سه وكذلك �أهداف املدى الطويل والتي
 .2وكذلك عا�صفة احلزم
ال زالت الأ�سواق تتحرك �سلباً على حتقيقها مع �أي �أحداث قد حتدث
 .3الأزمة املالية اليونانية
ً
وت�ؤثر عليها �سلبا لت�ساعدها �أو ت�سرع على حتقيقها واملتوقع الو�صول لها
 .4خف�ض املركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع �إىل النطاق
ب�شكل مت�سارع خالل الربع الأول والثاين".
ال�سالب
و�أ�ضاف" :من املمكن �أن نرى حت�سن ملحوظ مع بداية الربع الثالث� ،أي
 .5و�أو�ضح �أن هناك �أ�سباب �أخرى �أدت لرتاجع الأ�سواق اخلليجية مثل
خالل �شهر �أغ�سط�س القادم ،وتقلي�ص تلك اخل�سارة �أو الرجوع للإيجابية
 .6الهبوط احلاد بالأ�سواق العاملية
مرة �أخرى .وهذا التوقع من منظور فني نف�سي �سلوكي وربطها باملعطيات
 .7هبوط ال�سوق ال�صيني وخف�ض املركزي ال�صيني ملعدل الفائدة
احلالية ما مل تت�سارع الأحداث �سلباً فتزداد �سو ًء وت�أكد الأهداف �أو �إيجاباً
 .8ت�سعري الفرنك ال�سوي�سري و�أ�سعار الفائدة
فتلغي كل الأهداف ال�سلبية ون�شهد حركة مُغايرة متاماً قد تلغي نظرتنا
 .9االتفاق الإيراين النووي
ال�سلبية ولو ب�شكل م�ؤقت".
 .10خف�ض �صندوق النقد الدويل توقعات النمو
وحول الأرقام الفنية التي ت�ستهدفها الأ�سواق اخلليجية خالل عام ،2016
 .11و�أخرياً رفع �أ�سعار الفائدة الأمريكية و�إنهاء االحتياطي الفيدرايل
قال "الفيلكاوي"
للتي�سري الكمي.
�أن ال�سوق الكويتي  ..ا�صطدم ب�أزمة تلو الأخرى يف  2015و�أهمها انعدام
الثقة ب�أي قرار حكومي يتخذ لل�سوق �أو تطبيق �أي قوانني للهيئة والتي مل
وقال "الفيلكاوي" �أن �أ�سواق اخلليج فقدت يف  2015الكثري من املليارات
تجُ دي �أي نفعاً غري هروب املُ�ضاربني وخ�سارة �أغلب املتعاملني فيه لأ�سباب
والقيمة ال�سوقية ال�سيما يف ذلك العام الذي متيز بالهروب التكتيكي
لكبار املحافظ وال�صناديق والتي حذرت منها مراراً وتكراراً �إال �أن الطبيعة عدة منها تطبيق القوانني ب�شكل ع�شوائي �أو الكيل مبكيالني .وهنا يعود
ال�س�ؤال َمنْ امل�ستفيد من �ضرر ال�سوق و َمنْ امل�ستفيد من خ�سارة �صغار
الب�شرية ال ُتريد �أن ترى احلقيقة والعمل على جتنب �أي خماطر �أو
املتعاملني فيه؟ ومن وجهة نظري� ،إذا نظرنا بعمق �سنجد �أن امل�ستفيد
خ�سائر.
الوحيد من كل هذه الأحداث هي امتيازات الهيئة واحلفاظ على الهيمنة
و�أ�شار �إىل �أن �أ�سواق اخلليج عانت من عدة �أزمات مل ت�ستطع �أن تتزامن
معها ،بد ًء من هبوط �أ�سعار النفط والتي كان لها الأثر املبا�شر يف هبوط والتي كادت �أن تفقدها ب�سبب ان�سحاب ال�شركات لوال حلاقها بتعديل بع�ض
الأنظمة يف الالئحة الأخرية.
وخ�سارة تلك الأ�سواق انتها ًء بالفيلم الأمريكي الذي انتهى �إىل رفع
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و�أ�شار �إىل �أنه ال ميكن �أن نغفل عن عدد االن�سحابات االختيارية لبع�ض
ال�شركات املُدرجة بال�سوق الكويتي ،يف ظاهرة �سببت قلقاً بني الأو�ساط
االقت�صادية ،حول �ضعف جاذبية البور�صة ب�شكل ُي�ساهم يف ت�شبث هذه
ال�شركات بالوجود فيه ،و�أي�ضاً مل تخلو ال�سنة من �شطب بع�ض ال�شركات
والتي من �ش�أنها مل يكن عقاباً على جمال�سها بل كان عقاباً على امل�ساهمني
فيها !!...ناهيك عن امل�شاكل التي ال تزال عالقة ولن يجد لها ح ً
ال طاملا
بقى الفكر الإداري نف�سه دون تغيري.
وعدد "الفيلكاوي" بع�ض امل�شاكل التي ت�ؤثر بال�سلب على البور�صة
الكويتية ،وهي على �سبيل املثال ال احل�صر ،تطبيق احلوكمة على
ال�شركات املُدرجة مما �سهل خروجها لتكون بعيدة عن الرقابة باالن�سحاب
االختياري ،خف�ض ر�ؤو�س �أموال ال�شركات ب�شكل مُفاجئ لتقلي�ص خ�سائرها
التي ت�سبب فيها �إداراتها دون مراعاة للم�ساهمني ،عدم حما�سبة جمال�س
�إدارة ال�شركات التي خذلت م�ساهميها ،عدول هيئة �أ�سواق املال عن بع�ض
قراراتها من خالل تعديل الالئحة و�ستظل التعديالت م�ستمرة� ،إيقاف
عدد من امل�ضاربني الكبار بحجة التنظيف� ،إ�ضافة �إىل الت�صاريح احلكومية
الع�شوائية ذات الت�أثري العك�سي على ال�سوق.
وقال "الفيلكاوي" �أن التوقعات لعام  2016من بداية قدومها ونحن
ن�ست�شعر �أنها �ستكون مُكملة لأحداث عام  ،2015لن �أقول �أنه ي�صعب
التكهن بها �إال �أنني ما زلت �أرى امل�شهد العام �سلبي ،وي�صعب معها التكهن
برفع �أي توقعات �إيجابية يف الوقت الراهن للأ�سواق ب�شكل عام و�سيكون
عام ل�شد الأحزمة كون �أن القرارات احلكومية اخلليجية �سبقت قدوم هذا
العام برفع الدعومات عن بع�ض املواد اال�ستهالكية للمواطنني مما قد
يجلب املعاناة للجميع يف معي�شتهم مثلها مثل نق�ص الرواتب التي ت�أقلم
عليها املواطن يف معي�شته ال فرق بينهما مما �سي�ؤثر �سلباً عليه بال�شك
وهذا بالت�أكيد �سيكون له الأثر الكبري على الأ�سواق ب�شكل عام و�س ُنفاجئ
بقرارات �أخرى مل تنتهي تزيد من التق�شف الذي اتخذته هذه احلكومات
ب�سبب هبوط �أ�سعار النفط.
وتوقع "الفيلكاوي" �أن ت�ستمر معاناة ال�سوق الكويتي على حالها دون
تغيري بل وقد ن�شهد الأ�سو�أ ،متوقعاً �أن تنتهي خ�صخ�صة ال�سوق وقرارات
الهيئة على ف�شل.
وفيما يخ�ص �أ�سواق الإمارات قال" :بالإ�ضافة �إىل الأحداث التي �أ�شرنا
�إليها يف بداية التقرير ،ف�إن املو�ضوع الطويل ال�شائك ل�شركة �أرابتك ع�صف
بال�سوق ب�شكل عام والزالت املعاناة م�ستمرة ولن تنتهي ب�سهولة ،كذلك لو
ظل ملف هبوط �أ�سعار العقار م�ستمر فبالت�أكيد �سي�ؤثر �سلباً على قطاع
العقار الأكرث فعالية بهذه الأ�سواق وحتديداً �سوق دبي وعلى ر�أ�سها مفتاح
ال�سوق �شركة �إعمار العقارية".
�أما ال�سوق القطري  :فيقول "الفيلكاوي" �أنه بالإ�ضافة للأ�سباب
الواردة �أعلى التقرير ،ف�إن ملف االحتاد العاملي لكرة القدم ( ،)FIFAال
يزال مُ�سيطر ب�أخباره على حركة ال�سوق ومدى جدية املو�ضوع باال�ستمرار
من عدمه و�سي�ضل هذا امللف مفتوحا وم�ؤثرا على ال�سوق ب�شكل كبري رغم
الدعومات احلكومية لل�سوق حتى يغلق.
�أما ال�سوق ال�سعودي  :فقال عنه "الفيلكاوي" �أن الأحداث التي �أ�شرنا
�إليها وعددناها كفيلة جداً بالت�أثري كذلك فيه ،كونه الأكرث ت�أثرياً وتعلقاً
بالأحداث خ�صو�صاً قطاعات البرتوكيماويات والنفط وما يتعلق بهما،
�إ�ضافة لأحداث اليمن  -عا�صفة احلزم  -وما ي�صاحبها من الت�أثري على
ميزانية الدولة ،خ�صو�صا القرار الأخري حول رفع الدعم وميزانية الدولة
مما �سيكون له بالغ الأثر على �أداء ال�سوق ب�شكل عام.
وبالن�سبة لل�سوق امل�سقطي � :سوف ُيجاري بقية الأ�سواق لنف�س الت�أثريات

السوق

ال�سيما �أن تداوالته م�ؤ�س�ساتياً �أكرث لعدم وجود تداوالت فردية كبقية
الأ�سواق كون �أغلب �شركاته حكومية.
وفيما يخ�ص ال�سوق البحريني :قال "الفيلكاوي" �أنه ال زال ُيعاين من
م�شاكل داخلية وقد ت�ستمر معاناته ببحث ر�ؤو�س الأموال عن الأمان الذي
قد ي�ؤدي بها �إىل قيعان جديدة مل ي�شهدها من قبل.
ومن �ضمن توقعات عام  - 2016بح�سب الفيلكاوي � -أن �أ�سواق اخلليج قد
ت�شهد قيعان جديدة وفقاً للأهداف املُ�شار �إليها باجلدول التايل:

كما توقع "الفيلكاوي" و�صول �أ�سعار النفط �إىل  10دوالر للربميل خالل
عام  2016ما مل تتخذ ال�سعودية قراراً بتخفي�ض الكميات �أو ن�شهد �أمراً
ُيخالف الو�ضع احلايل لإيقاف كمية املعرو�ض احلالية واحلفاظ على
الن�سب امل ُ َ�صدرة.
ونوه �إىل �أن عام  2015كان �سيئ على امل�ستثمرين فع ً
ال� ،أما عام 2016
ف�سيكون �سيئ على املحافظ وال�صناديق ومكاتب الو�ساطة ،ما مل يتم
تدارك الو�ضع يف الأ�سواق وعودة الثقة �إىل الأ�سواق مرة �أخرى ،خ�صو�صاً
�أن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء �س ُي�ضعف القوة ال�شرائية للعملة
املحلية و ُي�شعل �أ�سعار بقية ال�سلع واخلدمات بطريقة �أوتوماتيكية و�ستكون
معكو�سة بردة فعلها على �أداء الأ�سواق ب�شكل عام.
ايجابيات عام : 2016
�أما الناحية الإيجابية يف  ،2016من وجهة نظر "الفيلكاوي" ،تكمن يف
حالة تغري كل الأحداث واملعطيات وارتداد �أ�سعار النفط �إىل حالتها
الطبيعية ،فقد ن�شهد قفزة �سعرية جلميع �أ�سهم القطاع النفطي �أو
البرتوكيماويات وما يتعلق بها ،وكذلك حركة �إيجابية قد ُتعدل من
خ�سارة الأ�سواق �إىل الأرباح وعودة الثقة تدريجياً ون�سيان كل ال�سلبيات
التي �أ�صابت املتعاملني يف العام املُن�صرم ،ولكن حالياً ننتظر ونراقب حركة
الأ�سعار حتى ي�أتي ذلك اليوم.
ومن الناحية الفنية ،وعلى غرار كل ما مت ذكره بالتقرير ،ف�إن �أ�سواق
اخلليج �شارفت على االنتهاء من ت�شكيل منوذج فني �إيجابي قد ُينهيها عند
م�ستويات معينه قد تكون هي قيعانها ما مل يتم ك�سرها وهي كالتايل:
ال�سوق الكويتي :بحد اق�صى  5400نقطة
ال�سوق ال�سعودي :بحد اق�صى  6500نقطة
ال�سوق القطري :بحد اق�صى  9200نقطة
�سوق دبي :بحد اق�صى  2700نقطة
�سوق ابوظبي :بحد اق�صى  2750نقطة
ال�سوق امل�سقطي :بحد اق�صى  5200نقطة
ال�سوق البحريني :بحد اق�صى  1050نقطة
ويف حالة حدوث الأ�سو�أ وك�سر هذه امل�ستويات فالعودة لأرقامنا
املُ�ستهدفة باجلدول �أعاله.
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نبذة عنا :

ت�أ�س�ست �شركة ظفار الدولية للتنمية والإ�ستثمار القاب�ضة (�ش.م.ع.ع) يف دي�سمرب 1987م وذلك بنا ًء على القرار الوزاري رقم ( )87/127ومت ت�سجيلها يف �سلطنة
عُمان ك�شركة م�ساهمة عامة ومقرها والية �صاللة.
ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع  20مليون ريال عُماين ( 51.85مليون دوالر �أمريكي) وامل�صرح به  50مليون ريال عُماين ( 129.9مليون دوالر �أمريكي) وقد �شملت
قائمة حملة �أ�سهم ال�شركة بالإ�ضافة �إىل امل�ستثمرين املحليني – من �شخ�صيات ورجال �أعمال – �أهم بيوت املال والأعمال و�صناديق املعا�شات و�شركات الت�أمني
وامل�صارف وخمتلف �شركات الأوراق املالية وبع�ض امل�ستثمرين اخلليجني والأجانب ،ومت ت�سجيل ال�شركة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية و�أ�صبحت �أ�سهمها متداولة
بن�شاط يف عمليات البيع وال�شراء .وتعد ال�شركة حالياً واحدة من كربيات ال�شركات اال�ستثمارية يف عُمان ويتمثل ن�شاطها الأ�سا�سي يف خمتلف قطاعات الأعمال
والإقت�صاد من امل�شروعات القائمة واجلديدة .

�أهداف ال�شركة:

تتمثل �أهداف ال�شركة يف دفع عجلة الإقت�صاد والتنمية ال�صناعية يف عُمان وذلك من خالل الإ�ستثمار يف امل�شروعات اال�ستثمارية املختلفة يف جميع القطاعات كما
�أنها تعمل يف نف�س الوقت على حتقيق �أعلى الفوائد مل�ساهميها .و�إىل جانب الأهداف الإقت�صادية ف�إن ال�شركة ت�سهم يف دفع جوانب التعليم والتدريب وخلق فر�ص
عمل للمواطنني.
ً
وبنا ًء على ما حتقق من �إجنازات تقوم ال�شركة حاليا بتطوير �إ�سرتاتيجية �شاملة متو�سطة املدى �سيتم �إعدادها من قبل �إ�ست�شاري عاملي لتطوير و�إحداث نقلة
نوعية يف �أعمالها من خالل تطوير الكادر الب�شري لل�شركة وتو�سيع وتنويع هيكل الإ�ستثمارات و�إ�ستكمال اللوائح والنظم املالئمة لتحقيق تطلعات م�ساهمي
ال�شركة.

�أداء ال�شـركــة:

التنمية ال�صناعية والإقت�صادية:
منذ �إ�ستهالل ن�شاطها عمدت �إىل تنويع ن�شاطاتها يف خمتلف املجاالت االقت�صادية حيث عملت على ت�أ�سي�س �أحد امل�صارف يف ال�سلطنة بالإ�ضافة �إىل �شركة للخدمات
املالية و�شركة ت�أمني و�شركة �سياحة كما لعبت دوراً �أ�سا�سياً يف عملية تطوير ميناء �صاللة ،وكذلك لل�شركة دور هام يف عدد من امل�صانع وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف
ال�سلطنة وقامت بامل�ساهمة وب�شكل فاعل يف �إن�شاء جامعة ظفار يف والية �صاللة مبحافظة ظفار بالإ�ضافة �إىل �إهتمامها يف امل�شاركة يف تطوير املنطقة احلرة
وم�ساهمتها يف �إقامة حمطة حديثة لتوليد الطاقة ب�صاللة �إمياناً منها ب�أهمية مثل هذه امل�ساهمات وما تقدمه من خدمة للبالد وعائدات جيدة للم�ستثمرين.
النمــو والأربـــاح:
ً
ً
ً
منذ بداية �أن�شطتها قبل اكرث من ع�شرين عاما ظلت �شركة ظفار الدولية للتنمية والإ�ستثمار القاب�ضة حتقق �أرباحا عالية �سنويا الأمر الذي جعل امل�ستثمرين
يتهافتون لإمتالك �سهم ال�شركة وعدم التفريط به.
وقد قامت ال�شركة خالل م�سريتها الإ�ستثمارية بتوزيع �أرباح نقدية بلغت جملتها  41مليون ريال عُماين بالإ�ضافة �إىل توزيع ا�سهم جمانية بن�سبة  %10عام 1998
و  %21.21عام � . 2005أي ما يعادل  %205من ر�أ�سمالها املدفوع وذلك حتى نهاية عام 2008م.
وبلغت جملة موجودات ال�شركة يف  31دي�سمرب 2008م حوايل  137.056مليون ريال عماين .

الر�ؤية امل�ستقبلية :

تعمل ال�شركة يف بيئة متغرية  ،هي بيئة اال�ستثمارات وتقلبات ال�سوق ولغر�ض تقليل الت�أثريات ال�سلبية على ا�ستثماراتها فقد �إعتمدت خطة ا�سرتاتيجية متو�سطة
وطويلة الأجل لل�سنوات ( )2008 - 2004تهدف �إىل �إعادة توزيع هيكل اال�ستثمارات لتقليل حجم املخاطر  ،كما ت�ستهدف بناء قدرات تنظيمية قادرة على قيادة
ال�شركة لتحقيق الأهداف وتطلعات امل�ساهمني من خالل عوائد جمزية على ا�ستثماراتهم  .وت�سعى ال�شركة �إىل �إ�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة ذات عوائد اقت�صادية
جيدة .
كما ان جمل�س الإدارة ملتزم بتحقيق الأهداف التي ي�ضعها ويجتهد يف تنفيذها بال�شكل الذي ي�ؤدي �إىل حدوث تطور ملحوظ يف الأداء نحو الأف�ضل .

تتقدم اجلمعية العمانية للأوراق املالية بال�شكر اىل

�شركة ظفار الدولية للتنمية والإ�ستثمار القاب�ضة

لرعايتها ودعمها لأن�شطة اجلمعية يف جمال ت�أهيل الكوادر الب�شرية العاملة يف قطاع �سوق املال

م�ساهمة م�شروعات املطارات
اقت�صاديا

(قطاع الطريان معادلة متكاملة)

�أمين بن �أحمد ال�شنفري
املدير العام
اجلمعية العمانية للأوراق املالية

ان اهتمام ال�سلطنة بتو�سعة م�شروعاتها االقت�صادية يف املطارات احلالية و�أبرزها مطارا م�سقط و�صاللة وان�شاء
مطارات جديدة يف عدد من املناطق واملحافظات يعترب نقلة نوعية لها لتواكب حركة التو�سع االقت�صادي وال�سياحي .
ال �شك يف ان م�شروعات املطارات اجلديدة والتو�سعات الهائلة وال�ضخمة على
املطارات احلالية �سوف ت�ساهم يف تطور قطاع ال�سياحة بال�سلطنة ب�سبب موقعها
اجلغرايف املهم بني �شرق العامل وغربه وقربها من اقت�صادات �آ�سيا العمالقة
كالهند وال�صني ،وكلها ت�شكل عوامل تكامل للنمو االقت�صادي الذي حتققه
ال�سلطنة وتعزز مكانتها كمركز دويل ميكن ان ينمو يف قطاع الطريان املدين".

ولتكتمل املنظومة يجب ان تركز ال�سلطنة الآن على اكت�شاف الإمكانيات ال�سياحية
الهائلة التي تزخر بها البالد وتوفر البنية التحتية لها  ،مع ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية هذا القطاع ب�شكل عام ،و�إي�ضاح جماالت اال�ستثمار والت�سهيالت املتاحة
به وفتح املجال للم�شروعات ال�سياحية التي ميكن ان ترفع وتزيد م�ساهمتها يف
حتقيق ازدهار اقت�صادي .

وبالت�أكيد ان التو�سع يف م�شروعات املطارات يعد مدخ ً
ال حيوياً لل�سلطنة ورافداً
اقت�صادياً يع ّول عليه يف خلق فر�ص عمل وظيفية و�إنعا�ش التجارة واالقت�صاد
واال�ستثمارات املختلفة عرب هذه البوابة اجلوية ،وما �سوف تتيحه من ت�سهيل
الربط املحلي والدويل على حد �سواء.

�أن النماذج الناجحة من الدول حققت ما هي عليه الآن بف�ضل التخطيط
الإ�سرتاتيجي الذي وظف املكان واملقومات وا�ستثمار الفر�ص املتاحة بطريقة
�سليمة،
لذا جند يف قطاعي الطريان وال�سياحة ان املطارات واملوانئ ت�ؤدي دو ًرا بالغ
الأهمية يف خدمة االقت�صاد الوطني وتعزيز التنمية يف البالد ،و جتارب الأمم
�شاهدة على دور حركة املوانئ التجارية يف النهو�ض باالقت�صاد ،ف�ض ً
ال عن العائد
من م�شروعات املطارات التي ت�ضيف قيمة اقت�صادية �أخرى ،حيث ي�سهم ذلك كله
يف دعم قاطرة الن�شاط التجاري وال�سياحي ،الذي بدوره �سي�ؤدي �إىل جذب املزيد
من اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،والتحول يف مرحلة الحقة �إىل مراكز جتارية
و�سياحية حتظى ب�شهرة وا�سعة على امل�ستوى الإقليمي والعاملي.

ويتوجب على امل�س�ؤولني بال�سلطنة للإ�ستفادة من امل�شروعات ال�ضخمة والتو�سعات
الهائلة يف املطارات بغر�ض انعا�ش قطاع الطريان والنقل اجلوي لإ�ستغاللها
ب�شكل �أمثل يدعم القطاع ال�سياحي ويحقق النمو امل�ضطرد فيه وامل�ساهمة يف
الإزدهار االقت�صادي ف�إنه �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان توفري اخلدمات يف البنية
الأ�سا�سية والتعجيل ببدء امل�شاريع التي حتقق ريادة �سياحية واقت�صادية لل�سلطنة
يف خمتلف املحافظات  ،مبا يتما�شى مع املفردات واملقومات ال�سياحية التي تزخر
بها.
وجناح كثري من الدول اقت�صاديا يف هذا املجال ادى اىل �سرعة يف منو اقت�صادياتها
وحتقيق معدالت ايجابية وعالية انعك�ست على �شعوبها برفع م�ستواها املعي�شي
كلنا نعلم �أن الأثر االقت�صادي املرتقب مل�شروعات املطارات ال يقت�صر على ما وحتقيق رخاء اقت�صادي غري م�سبوق و�إر�ساء قاعدة �صلبة لتنمية م�ستدامة
�سيقدم من خدمات ،بل �إن املطارات �ستحمل يف طياتها �آفاقاً خمتلفة لقيام امل�شاريع متحررة من االعتماد على االقت�صاد الريعي  ،وهذا ما نطمحه يف بالدنا احلبيبة .
ال�صغرية واملتو�سطة ،و�سيكون لهذه امل�شاريع الكبرية فر�صة مواتية لنيل فر�صة
لتقدمي وتنفيذ �أي من الأعمال امل�ساندة التي تخدم امل�شاريع� ،سواء يف مرحلته ويف االخري �أقول ان وجود م�شروعات املطارات ال�ضخمة وحده غري كاف وامنا
الإن�شائية �أو مرحلته الت�شغيلية ،بجانب فر�ص العمل يف هذه امل�شاريع احليوية ملتزم بجدية اجلهات احلكومية يف تفعيل دورها يف حتقيق التنمية املرجوة منها
كما ان م�شروعات املطارات املهيئة وامل�صنفة على م�ستوى دويل وعاملي تلعب دو ًرا ويجب اال�ستفادة من خدماتها والتوظيف ال�سليم واملجدي اقت�صادياً من خالل
مه ًّما يف التنمية االقت�صادية ،خ�صو�صا �إذا ما مت ا�ستغاللها ب�شكل �صحيح؛ وذلك الرتويج والت�سويق اجليد يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية جلذب اال�ستثمارات .
ملا لهذا امل�شاريع من ت�أثري مبا�شر على القطاع ال�سياحي وبقية القطاعات االخرى ويتطلب ذلك و�ضع �سيا�سات و�إ�سرتاتيجية وا�ضحة الأهداف والو�سائل املحققة
 ،حيث املعادلة االقت�صادية يف قطاع الطريان هي معادلة متكاملة ولها عالقة لها ،مع ت�سخري الأموال الالزمة لهذا الهدف ،وتقدمي احلوافز والت�سهيالت
ت�شابكية مع قطاعات �إنتاجية وخدمية متعددة كال�صناعات احلرفية ،وقطاع املطلوبة القادرة على املناف�سة يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،مع تفعيل املنطقة
النقل واالت�صاالت والن�شاط العقاري واخلدمي بكل �أ�شكاله وانواعه ؛ مما يعني احلرة واملناطق ال�صناعية ،والإ�سراع يف ا�ستكمال املرافق والبنى الأ�سا�سية
�أن قطاع الطريان ي�سهم يف ازدهار ال�سياحة والنمو االقت�صادي و�سي�ؤدي بالنتيجة ال�ضرورية مل�شاريع التنمية االقت�صادية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية ،ف�ض ً
ال
اىل توفري فر�ص عمل للكوادر الوطنية من خالل حركة هذه القطاعات  ،ف�ضال عن اال�ستعانة باخلربات الأجنبية يف هذا ال�ش�أن.
عن انه يف حت�سني خدمات الطريان اجلوي واملرافق التابعة له من املتوقع �أن ولإ�ستثمار م�شروعات املطارات بال�شكل ال�صحيح يتطلب تخطيطاً حمك ًما وعقو ًال
ي�شهد الأداء االقت�صادي لل�سلطنة املزيد من النمو الذي يدعمه ارتفاع معدالت نرية وخربات حملية و�أجنبية ذات كفاءة عالية وجتنب الإجراءات البريوقراطية
ال�سائحني ،وزيادة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،وبالتايل ا�ستفادة جميع التي ت�ؤجل امل�شروعات وتهدر الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة.
القطاعات االقت�صادية االخرى مبا يف ذلك القطاع العقاري وقطاع الإن�شاءات.
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ريـــادة االعمــــال

�سناء احلميدي

�أخ�صائي �إدارة وعالقات عامه
sana_vip2011@hotmail.com

تعريف ريادة الأعمال Definition of Entrepreneurship

لقد �أ�شارت �أدبيات الإدارة �إىل العديد من مناذج التعريب مل�صطلح ريادة الأعمال ومل�صطلح رائد
الأعمال ف�إن تف�سري هذا امل�صطلح ال يزال غري حم�سوم  .ومن الرتجمات التي اقرتحت لهذا
امل�صطلح  :املبادرة  ،الريادة ،املباد�أة �،إن�شاء امل�شروع  ،العمل احلر .وباملقابل يو�صف ال�شخ�ص
ب�أنه املبادر  ،والرائد  ،واملن�شئ  ،واملخاطر ،واملبدع الإنتاجي واجلريء.
كما انه اتفق على ترجمة  Entrepreneurshipمبعنى ( ريادة االعمال) تعني �إداة املوارد بكفاءة واهلية متميزة لتقدمي �شيء جديد �أو ابتكار ن�شاط
وقد وردت عدة تعريفات لهذا امل�صطلح ،والتي منها  Burch1986 :اقت�صادي و�إداري جديد .
فقد عرف م�صطلح ريادة االعمال  Entrepreneurshipعلى �أنه
جمموعة �أن�شطة تقدم على االهتمام  ،وتوفري الفر�ص ،وتلبية احلاجات  ،و�أخريا ف�إننا نرى تب�سيط تعريف امل�صطلح يف هذه املرحلة االبتدائية للعلم فيكون
معنى ريادة الأعمال ب�أنها ( �إن�شاء عمل حر يت�سم بالإبداع ويت�صف باملخاطرة ).
والرغبات من خالل الإبداع و�إن�شاء املن�ش�آت .
�إن ريادة الأعمال بهذا املفهوم تعترب من اال�سرتاتيجيات الهامة جدا
�أما  Dolling1995فقد عرف ب�أنه عملية خلق منظمة اقت�صادية مبدعة لتحقيق التطوروالنمو االقت�صادي يف املجتمع .
من �أجل حتقيق الربح �أو النمو حتت ظروف املخاطرة وعدم التاكد .
وعليه ف�إن تقدمي االهتمام والعناية الالزمة للريادة الأعمال ب�شكل عام
و�أ�شار � Barrow1998إىل �أن الريادة هي (عملية االنتفاع بت�شكيلة وا�سعة واملن�ش�آت ال�صغرية على وجه اخل�صو�ص �أمر يف غاية الأهمية خا�صة و�أن
من املهارات من �أجل حتقيق قيمة م�ضافة ملجال حمدد من جماالت الن�شاط العالقة بني مفهوم ريادة الأعمال  Entrepreneurshipو�شخ�صية
الب�شري  .وتكون املح�صلة لهذا اجلهد �إما زيادة يف الدخل او ا�ستقاللية الرائد Entrepreneurو ثقية لعدة ا�سباب منها :
�أعلى بالإ�ضافة �إىل الإح�سا�س بالفخر نتيجة اجلهد الإبداعي املبذول )� -1 .إن النجاح ريادة االعمال ميكن �أن حتقق من خالل �أ�شخا�ص ميلكون
�صفات و�سمات حمددة يطلق عليهم املبادرون .Entrepreneurs
وقد عرف  Carbonar1998انه (( مرتبط بالتخطيط املحدد ملواجهة � -2إن النجاح يف ممار�سة العمل احلر ال يقت�صر على امتالك عدد من
خماطر حم�سوبة بناء على معرفة ال�سوق واملوارد املتاحة وذلك لتحقيق ال�سمات ،بل يتجاوزه �إىل تنمية العديد من املهارات الهامة .
النجاح امل�أمول))  .و�أخريا �،أطلق احل�سيني (2006م) " الريادية " على  -3ان م�شاريع الريادة من �أهم مرتكزات النمو االقت�صادي  ،ومن �أهم �أدوات
مفهوم العمل احلر حيث عرف الريادية ب�أنها "عملية اال�ستحداث او التوظيف الأمثل للموارد يف املجاالت االقت�صادية و االجتماعية .
البدء يف ن�شاط معني ،كما يعني حتقيق ال�سبق يف قطاع معني  ،وعملية �إدارة
الن�شاط �أو العمل اجلديد يف ميدان حمدد ،والريادي هو الذي يبتكر �شيئا وعليه فقد ظهرت العديد من الدرا�سات التي تدعو �إىل تبني فكرة تنمية
�سمات ( املبدع الإنتاجي ) لدى ال�شباب والعمل على احت�ضانها من �أجل
جديدا ب�شكل علمي و�شمويل " .
تكوين جيل ي�ساهم ب�شكل فاعل يف االقت�صاد الوطني  .وال�شك �أن بناء هذا
ن�ستخل�ص من هذه التعريفات ب�أن ريادة الأعمال هي الن�شاط الذي ين�صب املفهوم االجتماعي ودعمه يتطلب جهدا كبريا خا�صة و�أنه يت�أثر بالعديد
على �إن�شاء م�شروع عمل جديد ويقدم فعالية اقت�صادية م�ضافة ،ىكما انها من العوامل .
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وال�شركات الزراعية وبع�ض الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة .فعلى �سبيل
خ�صائ�ص ريادة الأعمال
املثال ف�أن املتاجر الكربى مثل  SMو  Uniwideو Robinson
يت�سم الرائد بعدد من ال�صفات ومنها:
و�أخرىن يوظفون االلأف العاملني .وباملثل ف�إن �شركات كربى مثل SMC
• هدف طموح ,وهي القوة التي تدفعه لبناء ال�شركة.
• ر�ؤيا مدعومة بالعديد من الأفكار القوية املحددة الفريدة �أي جديدة و  Ayalaوجمموعة �شركات  Sorianoيخلقون فر�ص عمل كثرية.
خلق فر�ص عمل �ضخمة مثل هذه لها م�ضاعفات وت�أثريات ت�سرع من منو
يف ال�سوق.
• ر�ؤية �شاملة وا�ضحة لكيفية حتقيق هذا الهدف حتى و�إن مل تكتمل االقت�صاد ككل .فمزيد من الوظائف يعني املزيد من الدخل وهذا يزيد
الطلب على الب�ضائع واخلدمات وبالتايل يزيد الأنتاج .وبالتايل يزيد
التفا�صيل في ّت�سم باملرانة وقابلة للتطوير.
• تقوية النف�س ودعمها ب�أمل كبري وعاطفة جيا�شة نحو حتقيق الهدف .الطلب على الوظائف مرة �أخرى وهكذا...
• و�ضع ا�سرتاتيجية لتحويل حلمه �إىل واقع ملمو�س وتنفيذها بالإ�صرار
مميزات ريادة الأعمال
والت�صميم
كل رائد �أعمال ناجح ي�ضيف بع�ض املميزات لي�س فقط لنف�سه/لنف�سها
• املبادرة للو�صول لنجاح فكرته.
• املخاطرة حم�سوبة التكاليف والكيفية من حيث الو�صول �إىل ال�سوق ولكن حليه ،ملنطقته ولبلده ككل .فاملميزات الناجتة عن ن�شاطات رواد
الأعمال كالتايل:
• �إن�شائه ،وكيفية تلبية احتياجات العمالء
 .1يح�سن و�ضعه املايل احلايل
• �إقناع الأخرىن لالن�ضمام �إليهم وامل�ساعدة
 .2التوظيف الذاتي ،يوفر املزيد من فر�ص العمل التي تر�ضي وتنا�سب
• �إيجابية و�صناعة قرار.
القوى العاملة.
 .3توظيف الآخرين يف وظائف غالبا ما تكون �أف�ضل لهم.
دور رواد الأعمال
� .1إن�شاء �أ�سواق جديدة ،وفقا للمفهوم احلديث للت�سويق ,ال�سوق هو  .4تطوير املزيد من ال�صناعات ،خا�صة يف املناطق الريفية واملناطق التي مل
جمموعة من الأفراد الذين لديهم الرغبة والقدرة لإ�شباع احتياجاتهم .ت�ستفد بالتطورات االفت�صادية على �سبيل املثال ت�أثري العوملة.
وهذا ما ي�سمى اقت�صاديا بالطلب الفعال ،فرواد الأعمال هم �أنا�س مبدعون  .5الت�شجيع على ت�صنيع املواد املحلية يف �صورة منتجات نهائية �سواء
ومن�شئون للموارد والفر�ص فهم يخلقون عمالء وبائعني وهذا ما يجعلهم ال�ستهالك املحلي �أو للت�صدير.
خمتلفي عن رجال الأعمال التقليدين الذين (�أي رجال الأعمال) ي�ؤدون  .6زيادة الدخل وزيادة النمو االفت�صادي.
 .7املناف�سة ال�شريفة ت�شجع على خلق منتجات بجودة �أعلى.
الوظائف الأدارية التقليدية مثل التخطيط والتنظيم وحتديد املهام.
 .2اكت�شاف م�صادر جديدة للمواد .فرواد الأعمال ال ير�ضون �أبدا بامل�صادر  .8املزيد من اخلدمات واملنتجات.
التلقيدية �أو املتاحة للمواد .لذلك ولطبيعتهم الأبتكارية ,ف�أنهم يعملون  .9خلق �أ�سواق جديدة.
على اكت�شاف م�صادر جديدة للمواد ليح�سنوا �شركاتهم .يف جمال الأعمال .10 ,الت�شجيع على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة على م�ستوى ال�صناعات
فهم ي�ستطيعون تطوير م�صادر جديدة للمواد تتمت مبيزة تناف�صية من ال�صغرية لزيادة الإنتاجية.
 .11ت�شجيع على املزيد من الأبحاث والدرا�سات وتطوير املاكينات واملعدات
حيث النقل والتكلفة واجلودة.
 .3يحركون املوارد الر�أ�س مالية .فرواد الأعمال هم املنظمون واملحددون احلديثة لل�سوق املحلي.
ملعظم عنا�صر الأنتاج ،مثل الأر�ض والعمال ور�أ�س املال .فهم ميزجون  .12تطوير مفاهيم �صفات ومواقف لريادة الأعمال بني رواد الأعمال اجلدد
عنا�صر الإنتاج هذه خللق ب�ضائع وخدمات جديدة .املوارد الر�أ�س مالية ,من لتحقيق املزيد من التغريت امللحوظة يف تطوير املناطق الريفية.
وجهة نظر ليمان ،تعني املال .ومع ذلك ف�أن املوارد املالية ،يف علم الأقت�صاد .13 ،التحرر والأ�ستقالل من الأعتماد على وظائف الأخرىن.
متثل املاكينات واملباين واملوار املادية الأخرى امل�ستخدمة يف الأنتاج .فرواد  .14القدرة على حتقيق �إجنازات عظيمة.
الأعمال لديهم الأبتكار والثقة يف النف�س التي متكنهم من جتميع وحتريك  .15تقليل القطاع االقت�صادي الغري ر�سمي.
 .16تقليل هجرة املواهب بتوفري مناخ حملي جديد لريادة الأعمال.
ر�ؤو�س الأموال لإن�شاء �أعمال جديدة �أو تو�سيع �أعمال قائمة.
 .4تقدمي تكنولوجيا جديدة� ،صناعات جديدة ومنتجات جديدة .بعيدة عن
كونهم مبتكرين و�أخذهم للمخاطرة مب�سئولية ,فرواد الأعمال يح�سنون ومن خالل ما ذكر اعاله  ،اننا مت�أكدون �أنه يف �سلطنة
ا�ستغالل الفر�ص لإن�شاء �أعمال جديدة وحتويلها �إىل مكا�سب .لذلك فهم عمان هناك الكثريون من ال�شباب و ال�شابات الواعي الذين
يقدمون �أ�شاء جديدة وخمتلفة بع�ض ال�شئ .مثل هذه الروح الريادية يت�سمون ب�صفات رواد االعمال ولكن ينق�صهم التبني
ت�ساهم بقوة يف حتديث �أقت�صادنا .ويف كل عام نرى منتجات وتكنولوجيا والدعم والت�سهيل والتوجيه واملتابعة خللق مناذج يقتدى
جديدة .كل هذه املنتجات والتكنولوجيا تهدف لإ�شباع الأحتياجات الب�شرية بها ولتكون مثاال يحتذى به ملن لديه الرغبة يف �أن يكون
بطريقة منا�سبة وجميلة.
من رواد االعمال الذين ت�ساهم �أعمالهم و م�شاريعهم يف
 .5خلق فر�ص عمل جديدة ,حيث �أن �أكرب موفر لفر�ص العمل هو القطاع الت�سريع من وترية النمو االقت�صادي لبالدنا احلبيبية .
اخلا�ص ف�أن مالاليني فر�ص العمل تقدمها امل�صانع و�صناعة اخلدمات
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ت�أثري �أ�سعـــــار النفط
على الأ�سواق املالية
حممد الغالييني
مدير الو�ساطة يف �شركة املركز املايل

ان اعتماد �أغلب دول اخلليج العربي على �سلعة النفط و عوائدها ك�سلعة �أ�سا�سية لتمويل
براجمها التنموية ،جعل اقت�صاديات هذه الدول تت�أثر بالتقلبات التي ت�شهدها �أ�سواق النفط
العاملية ،وانعكا�س ذلك يف �أداء االقت�صاد الكلي لهذه الدول وعلى �أداء �أ�سواقها املالية .حيث
ت�شكل املوارد املالية للنفط اخلام �أهمية كبرية يف دول اخلليج العربي وبخا�صة يف مو�ضوع
تعظيم الإنفاق العام ،حيث انها تعتمد على عائدات النفط كم�صدر رئي�سي لتمويل براجمها
التنموية .وت�صنف اقت�صاداتها �ضمن اقت�صادات الدول النامية على الرغم من �أنها تدخل يف
اطار االقت�صاديات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متو�سط
دخل الفرد فيها ،لذلك ف�إنه من الطبيعي �أن يعتمد �أداء االقت�صاد الكلي على ما يتعر�ض له
قطاع النفط من تغريات.
ولكن يف ظل ا�ستمرار هبوط �أ�سعار النفط يف اال�سواق العاملية ،تواجه دول اخلليج العربي
التي تعتمد ب�شكل كبري على �إيرادات النفط لدعم ميزانياتها ،جملة من امل�شكالت
والتحديات املهمة واحل�سا�سة ،فقد القت هذه الأزمة بظاللها على اقت�صاديات هذه الدول
التي ت�ضررت كثريا جراء انخفا�ض �أ�سعار النفط و�شح ال�سيولة املالية ،والتي دفعت بع�ض
احلكومات اخلليجية اىل اعتماد خطط و�إجراءات ا�صالحية ،منها تقلي�ص الإنفاق واتخاذ
�إجراءات تق�شفية وتقلي�ص الدعم وغريها من الإجراءات .ولكن ومن جهة �أخرى ،ف�إن
موازين املعامالت اجلارية وامليزانيات العامة حلكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي �ستظل
معر�ضة لل�ضغوط يف ظل بقاء �أ�سعار النفط عند امل�ستويات املنخف�ضة لفرتة �أطول .حيث
وعلى مدى العقود املا�ضية اعتمدت دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست -وهي ال�سعودية
والكويت والإمارات العربية املتحدة وقطر و�سلطنة عمان والبحرين -على �إيرادات النفط
لتمويل حكوماتها .لكن كاهل امليزانيات يواجه الآن �ضغوطات ب�سبب ت�ضخم القطاعات
العامة والإنفاق ال�سخي على الربامج االجتماعية بعد نزول �أ�سعار النفط� .أ�ضف اىل ذلك� ،أن
تهاوي �أ�سعار النفط لهذه امل�ستويات املتدنية لوّن الأ�سواق املالية العاملية العربية والأجنبية
وبالأخ�ص �أ�سهم ال�شركات النفطية يف العامل باللون الأحمر حمققة خ�سائر فادحة  ،و�سيجرب
يف امل�ستقبل القريب هذه ال�شركات وال�شركات التابعة له مثل البرتوكيمايات ،على �إعادة ر�سم
معامل خططها الإدارية ،فارتفاع الأ�سعار يف العقد املا�ضي جعلها تتو�سع يف الإنتاج لتلبية
الطلب العاملي على النفط ،والتو�سع �إىل �أبعد حد يف التوظيف والرواتب وما يرافقها من
حوافز وبدالت للموظفني وتكري�س جهودها يف البحث عن �آبار جديدة وفتح ملفات النفط
ال�صخري يف ظل طفرة الأ�سعار على الرغم من ارتفاع تكاليف ا�ستخراجه.
ومن جهة �أخرى ،يجب اال�شارة اىل الت�أثريات املتوقعة لرفع �أ�سعار الفائدة الأمريكية خالل
العام احلايل والتي هي �سلبية حلد ما على �أ�سواق اخلليج و�سيا�سته النقدية ب�سبب ارتباط
العمالت اخلليجية بالدوالر الأمريكي وحده وهو ما يزيد من قوة الت�أثري املبا�شر لقرار
رفع �أ�سعار الفائدة .حيث �أن امل�شكالت التي تواجهها اقت�صاديات دول اخلليج حالياً نتيجة
انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام وتراجع العائد من �صادراتها من املتوقع لها �أن تت�ضاعف عقب
قرار البنك الفدرايل برفع �أ�سعار الفائدة ،نظراً لأن ارتفاع قيمة الدوالر ينعك�س بال�سلب
على �أ�سعار النفط اخلام منذ كونه �سلعة ت�سعر بالدوالر ،الأمر الذي يقلل �أكرث من عائدات
ال�صادرات النفطية لدول اخلليج.
هذا بالإ�ضافة �إىل تو�سع فجوة ال�سيا�سة النقدية بني الواليات املتحدة الأمريكية
واالقت�صاديات العاملية الأخرى مثل ال�صني ،الأمر الذي يزيد من ال�ضغط ال�سلبي على هذه
االقت�صاديات ليرتاجع الطلب �أكرث على النفط اخلام وبالتايل يزيد من ال�ضغط ال�سلبي
على م�ستويات الأ�سعار .لذلك ،ف�إن �صانعي القرار يف دول اخلليج عليهم اتخاذ العديد من
الإجراءات لتاليف الآثار ال�سلبية الرتفاع �أ�سعار الفائدة الأمريكية على ميزانيات دولهم،
فعلى �أ�سواق اخلليج تنويع م�صادر الدخل وعدم االعتماد على �إيرادات �صادرات النفط اخلام
وحدها� .أي�ضاً يجب التفكري اجلدي يف ربط عمالت الدول اخلليجية ب�سلة من العمالت
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ولي�س بالدوالر وحده لتجنب الربط بني اقت�صاديات دول اخلليج وال�سيا�سات النقدية
للواليات املتحدة الأمريكية .كذلك� ،سيكون على حكومات دول اخلليج �أي�ضاً انتهاج �سيا�سات
تعمل على خف�ض الإنفاق احلكومي خا�صة مع التوقعات برتاجع االحتياطيات لديها خالل
عام  2016والأعوام التالية له مع ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام.
لذلك� ،إن الكفاءة االقت�صادية �سوف لن ت�أتي بال�صدفة وحتتاج �إىل بناء تراكمي حقيقي
قائم على معطيات حقيقية قابلة للقيا�س ،وبالتايل ف�إن غالبية االقت�صاديات تعتمد على
الع�شوائية وعلى �إدارة الظرف احلايل والطارئ �أكرث من قدرتها على �إدارة �أ�سواقها بطريقة
كف�ؤة وقادرة على عك�س تطورات اال�سواق وحتركاتها يف الوقت املنا�سب وب�شكل دائم ،وعند
هذا امل�ستوى من �ضعف الكفاءة يبدو جليا احلاجة �إىل التدخل احلكومي املبا�شر لدى �أ�سواق
ال�سلع واخلدمات الجبارها على اال�ستجابة اجلزئية �أو الكاملة مع التغريات الفعلية للأ�سعار
والكلف وهوام�ش االرباح وذلك �إذا ما ارادت البدء يف بناء اقت�صاد كف�ؤ قادر على اال�ستجابة
للتطورات االيجابية وال�سلبية واحلفاظ على اال�ستثمارات والرثوات يف كافة الظروف.
ويف ال�سياق ذاته ،تعد الأ�سواق املالية مر�آة لالقت�صاديات والتي تعك�س �أداء م�ؤ�شرات االقت�صاد
الكلي واجلزئي ،حيث �أنها �إحدى القنوات املهمة لدفع عجلة التنمية االقت�صادية باعتبارها
م�ستقطبة لال�ستثمارات الوطنية والأجنبية ،وداعمة لأداء ال�سوق الأولية وتقليل خماطر
اال�ستثمار يف �أ�سواق تلك الدول ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز كفاءة امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع
الأ�سواق املالية .ولذا ف�إن تطوير الأ�سواق املالية يعترب من اجلوانب ذات الأولوية يف خمتلف
دول العامل ،نظراً لدورها يف متويل كثري من امل�شروعات االقت�صادية اال�سرتاتيجية الكبرية،
بالإ�ضافة �إىل دورها يف ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال وت�سهيل انتقالها من منطقة �إىل �أخرى
وتتزايد �أهميتها نتيجة زيادة التوجه نحو حترير الأ�سواق واالعتماد على القطاع اخلا�ص،
ونظراً لتلك الأهمية املتزايدة فقد بد�أت البور�صات اخلليجية يف تطوير �إمكانياتها وقدراتها
لتتواكب مع تلك املعطيات من خالل التوافق مع املعايري العاملية للبور�صات املتقدمة .لذلك،
ال �شك ان كثري من امل�ستثمرين �سيقومون ب�إعادة ت�شكيل حمافظهم اال�ستثمارية بعد ا�ستالم
التوزيعات النقدية او اال�سهم وال�سندات املجانية ،واي�ضا بعد درا�سة النتائج الربعية او
ال�سنوية لل�شركات بالإ�ضافة اىل ا�ستخدام التحليل الفني و الأ�سا�سي ،كل هذه امل�ستندات تعد
�ضرورية كي يقرر امل�ستثمر االحتفاظ بال�سهم او بيعه ،وطبعا تختلف القرارات ح�سب نوع
امل�ستثمر �سواء كان م�ستثمر ق�صري او طويل االجل .هذا وبالرغم من تعط�ش املتداولني اىل
حتقيق املكا�سب من الأ�سواق خالل الفرتات القادمة لتغطية و تعوي�ض خ�سائرهم من العام
ال�سابق� ،ستبقى اال�سواق املالية مرتبطة بالقرارات اال�ستثمارية الر�شيدة التي �ستنتج عن
تفح�ص وقراءة نتائج ال�شركات بتمعن ،وحتديث لن�سب التقييم واحليلولة اىل انتقاء الأ�سهم
املقيمة ب�أقل من قيمتها ال�سوقية ،وحماولة البحث عن فر�ص ا�ستثمارية جمدية وذات عائد
مرتفع .وبهذا ،ف�إن التوقعات ب�أن ت�شهد الأ�سواق املزيد من التقدم خالل الفرتات القادمة
بات ي�ستند ب�شكل كبري على قراءة نتائج ال�شركات وحتليلها التخاذ قرارات ا�ستثمارية �سليمة.
لذلك نن�صح امل�ستثمرين يف الدخول اىل ال�سوق لال�ستثمار يف اال�سهم ذات العوائد املتنامية
والتي توفر منو يف االيرادات واالرباح ،ولكن مع اتباع �سيا�سة تنويع املخاطر عن طريق تنويع
اال�ستثمارات يف ال�سوق ما بني ا�ستثمارات طويلة ومتو�سطة ،وق�صرية الأجل .و بالن�سبة اىل
�سوق م�سقط ،ف�إننا نتوقع ان ي�شهد القطاع املايل وقطاع اخلدمات ن�شاطا خالل هذا العام
نظرا ملا يحتاله من مرتبة مهمة وت�أثري وا�ضح على التداوالت وعلى م�ؤ�شر ال�سوق ،وبخا�صة
بعد اعالن ال�شركات لنتائجها للربع االول من العام احلايل  ،حيث من املتوقع ان تعلن
العديد من ال�شركات عن نتائج ايجابية .ومن املتوقع ان تعمل هذه النتائج على اعادة الثقة
للم�ستثمرين و�سط ظهور لأجواء التفا�ؤل من جديد والتي يعرب عنها باالرتفاع التدريجي
لقيم التداول ،والتي �سوف تعك�س حالة التفا�ؤل التي ت�صاحب التداوالت و�سط حت�سن يف
معنويات املتعاملني.

إضاءات

كتاب ...

رميا العاوور

السلـطان
المـواطن

خالل معر�ض م�سقط الدويل للكتاب � ، 2015شهد توقيع كتاب “ال�سلطان
املواطن “ للكاتبة رميا بنت خليل العاوور  ،تطرقت الكاتبة يف كتابها �إىل اجلوالت
ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة حفظه اهلل يف عمان وجاءت ف�صول الكتاب على
النحو التايل ال�سرية الذاتية ل�صاحب اجلاللة  ،اجلوالت واال�ستجابة  ،والأهداف
ال�سامية لتلك اجلوالت  ،و�صور وم�شاهد جت�سد تلك اجلوالت وحمطات من
اجلوالت ال�سامية .
وحول هذا الكتاب تقول رميا العاوور �إىل �أن  :اجلوالت ال�سامية حل�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه يف ربوع عمان �شكلت
حدثا ا�ستثنائيا ابهر العامل بخ�صو�صيته حيث كانت هذه اجلوالت برملانا مفتوحا
يلتقي فيه القائد ب�أبناء �شعبه بدون حواجز �أو بروتوكوالت ي�ستمع لآرائهم
ويتلم�س احتياجاتهم ويبث فيهم روح العمل والعطاء من �أجل الوطن وقد
ج�سدت هذه اجلوالت فكر جاللته الثاقب ،وحبه الكبري لوطنه و�شعبه وحر�صه

على املتابعة امليدانية خلطوات التنمية ،ومن خالل متابعتي جلوالت ح�ضرة
�صاحب اجلاللة حفظه اهلل �أبهرين جاللته بتوا�ضعه ال�شديد وبحر�صه الدائم
على احلوار املبا�شر مع �شعبه يف جل�سات تتال�شى فيها احلواجز يقابل اجلميع
بروح الأبوة ي�صغي لهم واالبت�سامة ال تفارق حمياه .
حيث يعترب هذا الكتاب مرجع ير�صد تواريخ اجلوالت واهم االحداث التي
�صاحبتها جم�سدة اجلانب االن�ساين من �شخ�صية �صاحب اجلاللة يف لوحات
ر�سمت بري�شة فنان وقمت برتجمتها على الورق بكلمات ب�سيطة من خالل �صور
ل�صاحب اجلاللة اثناء جلو�سه متو�سط املواطنني يف حوار �شعارة الود واالحرتام
املتبادل ي�ستمع اىل الكبري وال�صغري مظهراً الدعائم االن�سانية باالن�صات اجليد
والتقدير مهتم مبوا�ضيعهم م�شارك لهم افراحهم فتجده باالعياد واالحتفاالت
متوا�صل معهم وهم يعربون عن فرحتهم بتهافتهم على املخيم ال�سلطاين يف
م�سريات والء وعرفان لباين نه�ضة عمان يرفقها احتفال �شعبي كبري مقدمني
لوحات فلكورية م�ستمدة من الرتاث العماين .
مدركاً بان حاجات املواطنني ال ت�شبع بتوفري امل�أكل وامل�شرب وامل�سكن والتعليم
وال�صحة فح�سب ،و�إمنا متتد �إىل حاجاتهم للأمان النف�سي والتقدير الإجتماعي
وت�أكيد الذات .فهوا يقوم على �أ�سا�س من التفاهم واالحرتام املتبادل املدعم بقيم
احلب واحلنان والتعاطف والإح�سا�س مع الآخرين.
حمققاً اهم اهداف العالقات الإن�سانية ال�شعور اجلماعي بامل�س�ؤولية ،وبروز
ال�شخ�صية املتفاعلة مع االهداف.
رحلتي يف الكتابة عن اجلوالت ال�سلطانية ال�سامية-:
لقد بذلت جهد كبري يف ت�أليف الكتاب فا�ستغرق �سبع �سنوات اىل ان اخرج للنور
حيث و�ضعت خطة عمل ودرا�سة لكيفية �إخراجه
فالبداية كانت بطرق العديد من االبواب لتجميع املعلومات اىل ان وفقت من
خالل جريدة عمان التي فتحت يل ار�شيفها اوجه لهم ال�شكر واىل وزارة االعالم
ولكل من �ساندين لإجناح الكتاب.
حيث كنت اتردد على االر�شيف ب�صوره م�ستمرة باحثة و�سط مئات االوراق متتبعة
االحداث واثناء ذلك كنت اقوم بقراءة العديد من الكتب عن �صاحب اجلاللة
وموا�ضيع خمتلفة كما اين جل�ست مع عدد من امل�ؤلفني والكتاب يف داخل الدوله
وخارجه.
ثم بد�أت بالت�أليف ووجدت ان اجلوالت ال�سلطانية حتتوي على جوانب عديدة
فارت�أيت ان اظهر اجلانب االن�ساين من �صاحب اجلاللة را�صده التواريخ
واالحداث واحاديث �صاحب اجلاللة يف كل جولة.
على ان تكون هناك �سل�سلة من الكتب التي �سوف اتكلم بها عن اجلوانب االخرى
للجوالت ال�سلطانية ال�سامية.
ان �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظة اهلل ورعاه اعطى
الكثري لنه�ضة عمان احلبيبة وبدوري املتوا�ضع اج�سد ما قدمة يف جوالتة
ال�سامية من خالل الكتاب.
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ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﹸﻋﻤﺎﻥ
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د.خوله فريز النوباين

فهم مبادئ االقت�صاد اال�سالمي ومن ثم امل�صرفية الإ�سالمية ال
يقت�صر على املتخ�ص�صني فقط ،و�إمنا نحن بحاجة لبناء ون�شر
وعي �شعبي مبفاهيم و مبادئ التمويل اال�سالمي ،وذلك من �أجل
النهو�ض ب�أدوات التمويل اال�سالمي لتتنا�سب مع احتياجات الأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،ولتتنا�سب مع معطيات التنمية املتنا�سبة مع عمق
وخ�صو�صية الفهم اال�سالمي لتمويل ال يهدف �إىل الربح اخلال�ص
من دون النظر �إىل احتياجات املجتمع وتنميته ككل.

حنو بناء وعي باملصرفية اإلسالمية
حاليا وعند توجيه ال�س�ؤال للعموم عن طبيعة التمويل الإ�سالمي يتبادر
مبا�شرة �إليهم �أنه متويل يقت�صر على متويل قائم على عقد املرابحة ،
ويقت�صر كذلك فهمهم مل�ؤ�س�سات التمويل اال�سالمي على امل�صارف
اال�سالمية و�شركات التمويل ،ويف هذا الفهم ظلم واختزال للتمويل
اال�سالمي بابعاده الوا�سعة والذي فيه من الأدوات املالية ،مثل امل�ضاربة
وامل�شاركات وال�سلم واال�ست�صناع وغريها ،ما يتنا�سب مع احتياجات الفرد
واملجتمع بح�سب طبيعة احتياجات كل منهما ،ومتثله م�ؤ�س�سات خا�صة
وعامة ،وي�شمل الوقف والزكاة وال�صدقات والتكافل.
�إن بناء الوعي بالتمويل اال�سالمي ورحابة �أدواته وارتباطه مع الفهم
العام ملقا�صد الت�شريع ،وم�ساهمته يف حتقيق عدالة التوزيع ،بالإ�ضافة
لقدرته على التعاطي مع احتياجات الع�صرُ ،يح ّتم على امل�ؤ�س�سات التي
متثل التمويل اال�سالمي يف وقتنا احلايل ،مثل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
كامل�صارف اال�سالمية و�شركات التمويل اال�سالمي ،وم�ؤ�س�سات القطاع العام
امل�شرفة على الزكاة ،والوقف ،وال�صدقات �أو م�ؤ�س�سات االغاثة اال�سالمية،
�أن تعتني بتفا�صيل عملها لأنها حتمل ا�سما بحجم اال�سالم يعك�س مفهوما
خا�صا ومتفردا.
ويتمثل ذلك ب�أن عملها يف هذا االجتاه يهدف يف بعده املتداول والقريب
�إىل متويل فرد �أو م�ؤ�س�سة تنطبق عليها �شروط معينة ،ويف بعده اال�سالمي
العميق �إىل �إعمار الأر�ض ب�أ�سلوب عادل ،وقيمة م�ضافة لالن�سانية ككل،
وحاليا من واجبها �أن ترتقي بفهم متكامل لبديل ا�سالمي قادر على �أن
يقدم احللول االقت�صادية.
�إن الرتويج للفكر املايل العادل الذي ينطوي عليه مفهوم التمويل
اال�سالمي� ،أ�صبح نداء عامليا ال يقت�صر على عاملنا اال�سالمي ولي�س حكرا
على امل�سلمني فح�سب ،امنا هو مطلب ان�ساين يحقق عدالة يف اال�ستثمار،
وبركة يف الربح ،و�أخالقية يف التعامل ،وتلك �أمور قلما جند نظاما ماليا
ي�أخذها على حممل التنفيذ� ،إذ �أن غاية �أي معاملة مالية هو حتقيق الربح
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وتعظيم الرثوات يف يد القلة ،بغ�ض النظر عن �أي ظروف �أخرى حميطة
مثل التع�سر� ،أو هدف التمويل احلقيقي.
�إن بناء الوعي بالتمويل اال�سالمي واالقت�صاد اال�سالمي ككل ،خطوات
حتتاج �إىل تكاتف اجلهود من امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ،باال�ضافة �إىل
خطة جدية مدرو�سة وا�سرتاتيجية متتد ل�سنوات حمددة ،وتتم مراجعة
نتائجها بح�سب �أهدافها ومدتها الزمنية.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك مناذج لها �أ�سبقية يف حتقيق مثل هذه اخلطط
�إذ قامت م�ؤ�س�سة ماليزية خا�صة بلفت نظر بنك نيجارا املاليزي املركزي،
لتبني خطوات من �ش�أنها النهو�ض بقطاع التمويل اال�سالمي عن طريق
عقدها مل�ؤمتر بعنوان «نحو ح�صة �سوقية تعادل  % 20للتمويل اال�سالمي
العام  ،»2010وتعاونت يف عقده مع م�ؤ�س�سة الفهم اال�سالمي املاليزية،
وحققت بذلك م�ساهمة مع القطاع العام مبا ي�ضع ماليزيا على خريطة
التمويل اال�سالمي العاملية بقوة .
لذلك فان من �ش�أن الدول يف منطقتنا والتي تخطو بخطوات جادة يف �سبيل
ن�شر ثقافة التمويل الإ�سالمي وم�أ�س�سته يف دولها �أن تقوم بر�سم خططها
اال�سرتاتيجية ال�ستنها�ض ودعم قطاعات التمويل الإ�سالمي بل واقرار
قوانني من �ش�أنها �أن تدعم وجودها وتعطيها م�ساحة للتعبري عن متويل
�أخالقي بالدرجة الأوىل .
وال �شك �أن عني الرقابة والإ�شراف �ضرورية وكذلك الإعالن احلقيقي
عن �أعمال هذه امل�ؤ�س�سات وجدواها يتحقق لي�س من خالل حجم منوها
و�أرباحها فح�سب بل من حيث الت�أثري الإيجابي يف املجمتعات وذلك بجلب
الإ�ستثمارات التي حتقق عوائد تنموية للمجتمع ويتلم�سها املواطن وحتقق
له قيمة �إ�ضافية  ،نوعية � ،أخالقية يف حياته .
وعليه فانني �أجد �أن الدرا�سات احلالية التي من �ش�أنها الت�سويق للم�صرفية
الإ�سالمية من واجبها الرتكيز على الأبعاد احلقيقية للتمويل يف الإ�سالم
والتي تتجاوز الربح املادي لربح تنموي على �أر�ض الواقع .

منوعات

امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات  ..طريق للتنمية امل�ستدامة

�أخذت احلكومات يف البلدان املتقدمة �صناعياً يف خمي�سنيات و�ستينيات
القرن املن�صرم متنح �إعفاءات �ضريبية للتربعات املقدمة من ال�شركات
الأمر الذي �شجع القطاع اخلا�ص على تخ�صي�ص جزء من الأرباح
للم�س�ؤولية االجتماعية � ..إال �أن امل�س�ؤولية االجتماعية يف القطاع اخلا�ص
يف ال�سلطنة ما زال يف طوره الأول دون تطور فعال مع وجود بع�ض
ال�شركات التي لها ب�صمات يف تنمية املجتمع  ..لكن احلاجة تزداد اليوم
�إىل و�ضع �ضوابط ومعايري للت�أكد من ا�ستجابة ال�شركات للم�س�ؤولية
االجتماعية.
واليوم �أ�ضحى على ال�شركات �أن ت�سعى �إىل حتقيق امل�صلحة املالية
حلملة الأ�سهم ،بالإ�ضافة �إىل م�صالح كافة �أ�صحاب املنفعة الآخرين
"امل�ستهلكني ،املوظفني ،املديرين ،البيئة التي تعمل فيها وو�سائل الإعالم
واملجتمع عموماً"  ..لكي تكون ال�شركة م�سئولة اِجتماع ًيا يعني � ّأن الأمر
�أبعد من تقدمي التربعات اخلريية ،يتجاوز لي�شمل امل�شاركة الف ّعالة يف
الربامج التعليمية وااللتزام بحماية البيئة �إىل جانب العمل وفق مبادئ
ال�شفافية وامل�ساءلة.
وقد ع َّرف مركز بو�سطن ملواطنة ال�شركات ( ،)BCCCCمواطنة
ال�شركات ب�أنها �إ�سرتاتيجية الأعمال التي حتدّد الق ّيم التي ت�ستند �إليها
ال�شركة يف تنفيذ مهامها واِختياراتها كل يوم من طرف التنفيذيني،
املديرين والعاملني لأجل االنخراط يف املجتمع.
ومبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية يجب �أن تالم�س زيادة م�ساهمة ال�شركة
يف التنمية امل�ستدامة ،التي ترتكز على القابلية للم�ساءلة ،ال�شفافية،
ال�سلوك الأخالقي ،احرتام م�صالح الأطراف املعنية ،احرتام �سيادة
القانون ،احرتام املعايري الدولية لل�سلوك ،بالإ�ضافة �إىل احرتام حقوق
الإن�سان.

منوعات

و�أ�شارت العديد من الدرا�سات
�إىل �أن تنامي مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية اجتاه نتيجة
العديد من التحديات والتي
من �أهمها العوملة ،تزايد
ال�ضغوط احلكومية وال�شعبية،
يو�سف احلب�سي
الكوارث والف�ضائح الأخالقية،
�صحفي بجريدة الوطن
التطورات التكنولوجية املت�سارعة.
واليوم القطاع اخلا�ص يف ال�سلطنة �أ�صبح ي�ضم كم هائلة من ال�شركات
التي ذاع �صيطها يف معرتك القطاع ،والكثري منها حقق العديد من
النجاحات يف م�شاريعها� ،إال �أن امل�س�ؤولية االجتماعية ما زال مفهومه
معلقاً يف الأعمال اخلريية ولي�س التنمية امل�ستدامة ،ورغم عقد بع�ض
الندوات حول امل�س�ؤولية االجتماعية و�آخرها كان يف العام املن�صرم �إال
�أن عوامل جناح امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات مل ت�صل �إىل م�ستوى
�ضرورة الإميان بق�ضية امل�س�ؤولية االجتماعية نحو املجتمع.
وينبغي على ال�شركات يف القطاع اخلا�ص حتديد ر�ؤية وا�ضحة نحو الدور
االجتماعي الذي يريد �أن يتبناه والق�ضية الرئي�سية التي �ستهتم بالعمل
على امل�ساهمة يف معاجلتها ،وقيام ال�شركات بتخ�صي�ص م�س�ؤول متفرغ
يف كل �شركة لهذا الن�شاط وحتدد له الأهداف واملخططات املطلوبة،
واالهتمام بجعل هذه الربامج االجتماعية قائمة بذاتها م�ستقبال وتعمل
على تغطية م�صروفاتها ذاتيا ،واحلر�ص على تقدمي هذه الربامج
ب�أداء قوي ومتميز وجودة عالية ،بالإ�ضافة �إىل ح�سن �إدارة اجلوانب
االجتماعية التي تربز �أثناء قيام ال�شركات بن�شاطها االقت�صادي.
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نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
للمقام ال�سامي حل�ضرة
�صاحب اجلاللة

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

حفظه اهلل ورعاه
وال�شعب العماين
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة والأربعني للعيد الوطني املجيد
وكل عام وجاللتكم تتمتعون بال�صحة والعافية

ُعمان تنتخب جمل�سها

–امل�ؤ�شرات ت�ؤكد تزايد الإقبال ..وال�شباب ي�سجلون ح�ضورهم
يج�سدون ح�سهم الوطني يف اختيار ممثليهم
– الناخبون
ّ
–  85مر�شحا ينالون الثقة ..واملر�أة تكتفي مبقعد واحد
– البطاقة املعطلة تقف حائال دون م�شاركة عدد كبري
عمان :انتخب �أبناء الوطن امل�سجلون يف ال�سجل االنتخابي 85
ع�ضو ًا لتمثيلهم يف جمل�س ال�شورى خالل الفرتة الثامنة ويف الوقت
الذي تناف�س  590مر�شح ًا بينهم  20امر�أة للفوز بع�ضوية املجل�س،
ت�سابق الناخبون على �صناديق الت�صويت وتناف�سوا كذلك يف
م�شهد وطني دميقراطي رائع ،الختيار �أف�ضل الكفاءات واخلربات
التي يع ّولون عليها للنهو�ض مب�س�ؤوليات جمل�س ال�شورى وتعزيز
دوره الت�شريعي والرقابي يف رفد اخلطط التنموية والتطويرية
مدركني عظم امل�س�ؤولية يف املرحلة القادمة ب�صفة خا�صة،
وكان التجديد يف الأع�ضاء احدى ال�سمات البارزة حيث ت�شكل
املجل�س ب�أغلبية جديدة �ساحقة  ،فيما اكتفت املر�أة مبقعد واحد
احتفظت به �سعادة نعمة بنت جميل البو�سعيدية ممثلة والية
ال�سيب مبحافظة م�سقط ومل تنجح  19مرت�شحة يف الفوز  .وقد
ر�صدت م�شاهد رائعة يف هذا اليوم الوطني فقد تدفق الناخبون
الذي ف�ضل �أغلبهم الفرتة ال�صباحية الباكرة �إىل مراكز االنتخاب
ب�أعداد كبرية� ،شكلت طوابري خارج املراكز وداخلها ومل تقت�صر
على فئة �سنية بل �شارك كبار ال�سن من الرجال والن�ساء �إىل
جانب الفئات ال�سنية الأخرى ومن بينهم ال�شباب وطلبة الكليات
واجلامعات الذين ارتفعت ن�سبة م�شاركتهم يف هذه الفرتة ما يدل
على وعيهم ب�أهمية دورهم يف خدمة وطنهم.
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وقد جت�سدت ال�شفافية يف العملية االنتخابية من خالل التنظيم
اجليد ووجود الق�ضاء النزيه يف جلان فرز الأ�صوات ب�صفة
خا�صة ،كما �شارك املر�شحون ومن مثلهم يف الت�أكد من خلو �صناديق
االقرتاع من �أي �شيء قبل الت�صويت وغلقها بح�ضورهم .وا�ستمرت
عملية الت�صويت � 12ساعة كاملة .فيما �أكد منظمون �أن العملية
االنتخابية جرت ب�صورة �سل�سلة وبدون �أي معوقات م�ؤثرة.
وقال �سعادة املهند�س خالد بن هالل البو�سعيدي وكيل وزارة
الداخلية� :إن الر�صد امليداين ي�ؤكد على �أن العملية االنتخابية
جرت ب�شكل طبيعي ،دون �أي عوائق تذكر خا�صة مع اكتمال
كافة التجهيزات باملراكز االنتخابية .مو�ضحا �أن الناخبني �أدلوا
ب�أ�صواتهم بكل �أريحية و�سرعة.
م�شريا �إىل �أن هذه الفرتة االنتخابية �شهدت �إدخال �أحدث
التقنيات املعلوماتية ومنها نظام الفرز الإلكرتوين مو�ضحا �أن
الت�صويت الإلكرتوين الذي كان قد �أُ�ستخدم �أثبت فاعليته ودقته
و�أن هناك �آفاق ًا �أو�سع يف امل�ستقبل ال�ستخدام هذا النظام يف
العملية االنتخابية .و�أكد �سعادة املهند�س خالد البو�سعيدي �أن
كل الظروف تهي�أت لإجناح االنتخابات .و�شهد معايل ال�سيد حمود
بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية م�ساء يوم عملية �إغالق
�صناديق االقرتاع بوالية بو�شر مبحافظة م�سقط وذلك مبدر�سة
في�ض املعرفة للتعليم الأ�سا�سي ،واطم�أن على �سري عملية االقرتاع.

منوعات

منوعات
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وكيل النفط والغاز ...

الزيادة في أسعار النفط
الجديدة لن تتعدى
 40 - 30بيسة لـ
«اللتر الواحد»

قال وكيل وزارة النفط والغاز �سعادة م� .سامل بن نا�صر العويف لـ «ال�شبيبة»
�إن قرار جمل�س الوزراء بتعديل �أ�سعار املنتجات النفطية مبا يتوافق مع
الأ�سعار العاملية ال يعني حترير �سعر الوقود نهائيا ،و�إمنا مقاربته مع ال�سعر
العاملي مع مراعاة عدم حدوث �ضرر كبري على امل�ستهلك.
و�أ�ضاف العويف :مت ت�شكيل جلنة ملراقبة حتديد بيع امل�شتقات النفطية
حمليا مبا يتوافق مع الأ�سعار العاملية لها وتتكون هذه اللجنة من �أ�صحاب
ال�سعادة وكالء وزارة املالية ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة النفط والغاز،
و�ستجتمع اللجنة مع بداية الأ�سبوع املقبل لتحدد �سعر بيع امل�شتقات
النفطية حمليا مبا فيها �سعر بيع البنزين.
وبني العويف �أن اللجنة امل�شكلة �سرتاقب الأ�سعار العاملية و�ستعدل �شهريا
بيع امل�شتقات النفطية حمليا وتقرير ن�سبة الفرق مبا يتوافق مع الأ�سعار
العاملية و�ضمان حمدودية ت�أثريها على امل�ستهلكني مو�ضحا �أن امل�صايف
ت�شرتي حاليا النفط اخلام بال�سعر العاملي وتبيعه �إىل حمطات الوقود
بال�سعر املحلي وتدفع احلكومة الفرق.
وعن ت�أثري الأ�سعار املتوقعة بعد تعديل �أ�سعار املنتجات النفطية قال العويف
�إن الفرق �سيكون قلي ً
ال ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط وال يتعدى � 30إىل 40
بي�سة يف اللرت للبنزين .و�أ�ضاف العويف �أنه ال توجد هناك حجة لرفع �سعر
الب�ضائع حيث �إن الت�أثري يف الديزل �سيكون حمدودا جدا ب�سبب مقاربة
�سعر الديزل حمليا مع الأ�سعار العاملية ،كما �أن تكلفة نقل الب�ضاعة ال
تتعدى  %7 -5من القيمة الإجمالية لها مما يعني �أن الت�أثري �سيكون �شبه
معدوم على الب�ضائع.
و�أفاد العويف ب�أن هناك درا�سة �أجريت على معدل ا�ستهالك الوقود يف
ال�سلطنة وان الدرا�سة بينت �أن معدل ا�ستهالل الفرد للوقود يف حدود 22
رياال �شهريا ويف حالة رفع الوقود بن�سبة � % 25سيكون االرتفاع يف حدود 5.5
ريال عماين يف معدل اال�ستهالك ال�شهري للفرد وهو مبلغ ميكن الت�أقلم
معه ولن ي�شكل �صدمة على امل�ستهلكني.
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و�أ�ضاف العويف �أن اللجنة تراعي مقدرة امل�ستهلك على الت�أقلم مع الأ�سعار
اجلديدة ،كما ينبغي على املواطن تخفي�ض ا�ستهالكه للوقود من خالل
تغيري بع�ض �أمناط ا�ستخدام ال�سيارة.
وبني العويف �أنه ال توجد نية لإ�ضافة منتج �آخر من وقود البنزين يف
الأ�سواق و�إمنا هناك درا�سة لرفع جودة املنتجات احلالية لي�صبح الوقود
املمتاز مبعدل جودة  98 mبدال من  m 95والعادي  92mبدال من 91m
مبينا �أن �آخر تعديل لأ�سعار الوقود يف ال�سلطنة كان يف العام  1981حيث كان
�سعر اللرت  112بي�سة لي�صبح  120بي�سة للرت حتى الوقت احلايل.

الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية

ويف ت�صريح خا�ص لـ «ال�شبيبة» �أكد الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
معايل دروي�ش بن �إ�سماعيل البلو�شي �أن �إقرار جمل�س الوزراء مراجعة
وتعديل �أ�سعار الوقود ي�شمل وقود ال�سيارات ،م�شريا �إىل �أن �سبب اختيار
منت�صف يناير املقبل ملراجعة الأ�سعار وتعديلها لأنه «الوقت املنا�سب لهذه
املراجعة ،فتوقعات �أ�سعار النفط للعام املقبل ت�شري �إىل �أنها �ستكون يف �أدنى
م�ستوياتها ،وبالتايل لن يكون هناك عبء كبري على امل�ستهلك فيما لو مت
تعديل ال�سعر».
و�أو�ضح �أن تعديل �أ�سعار الوقود �سيكون �شهريا وفق الأ�سعار العاملية ،م�شريا
معاليه كذلك �إىل �أن التعديل يف الأ�سعار لن ي�شمل �أ�سعار غاز الطبخ
امل�ستخدم للمنازل كما �أن التعديل لن ي�شمل وقود الطائرات فهو ال يخ�ضع
لدعم الوقود.
وقال معاليه �إن مراجعة وتعديل �أ�سعار الوقود ي�سهم يف احلد من ت�سريبه
�إىل خارج البالد ،كما �أن دول جمل�س التعاون بد�أت بت�صحيح ومراجعة
�أ�سعار الوقود لديها.
وك�شف الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �أن حجم دعم الوقود يف البالد بلغ
هذا العام  450مليون ريال عماين فيما بلغ يف العام  2013بليون ريال عماين،
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وذلك بح�سب م�ؤ�شرات �أ�سعار النفط العاملية .و�أو�ضح البلو�شي �أن احلكومة
و�ضمن حزمة �إجراءاتها االحرتازية ملواجهة تداعيات انخفا�ض �أ�سعار
النفط وت�أثرياتها على املالية العامة للدولة قد �أوقفت �شراء ال�سيارات يف
العام اجلاري والعام املقبل ،ولن يتم التغيري �إال بعد مرور � 9سنوات على
ا�ستخدامها ،الأمر الذي �سيقلل من امل�صروفات اجلارية كال�صيانة والوقود
وغريها من امل�صاريف �إ�ضافة �إىل التدابري اخلا�صة برفع كفاءة تر�شيد
الإنفاق يف الوحدات احلكومية مبا ال ي�ؤثر على �أدائها ،الأمر الذي ي�سهم
يف تخفيف ال�ضغط املايل على امليزانية املالية للدولة.
وحول اجتاه احلكومة لرفع معدالت ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات قال
معاليه �إن التعديالت على القانون قيد املراجعة حاليا.
وردا على �س�ؤال لـ «ال�شبيبة» عن ا�ستمرارية امل�شروعات احليوية يف البالد
كاملطارات والطرق� ،أكد معاليه �أن امل�شاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ
�ست�ستمر مثل مطار م�سقط الدويل وطريق الباطنة ال�سريع.
وحول ت�أثري هذه الإجراءات على الو�ضع املايل للدولة �أكد الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون ال ـ ـ ــمالية �أن �سيا�سات رفع كفـ ـ ــاءة تر�شيد الإنفاق �ستخفف
العبء على امليزانية وت�ؤدي �إىل ا�ستقرار الو�ضع املايل للدولة.
�أما عن قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة الذي تعتزم دول جمل�س
التعاون اخلليجي تطبيقه ف ـ ــقد قال معالـ ـ ــيه �إن ذلك يخ�ضع
للدرا�سة بني دول جمـ ـ ــل�س التعاون وهي ما�ضية قـ ـ ــدما يف
�إجراءات ا�ست�صدار النظام املوحد.

تغيري الأمناط اال�ستهالكية

وقال ع�ضو جمل�س الدولة عميد كلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية بجامعة ال�سلطان قابو�س
املكرم د� .سعيد بن مبارك املحرمي �إن القرارات
احلكومية تتما�شى مع �سيا�سة ال�سوق احلر
التي تتبعها معظم الدول االقت�صادية الكبرية
والتوقيت منا�سب يف ظل انخفا�ض �أ�سعار
النفط العاملية وحمدودة الت�أثري.
و�أ�ضاف املحرمي �أن رفع الدعم عن املحروقات
ليتما�شى مع ال�سعر العاملي �سيوفر على الدولة
مبالغ الدعم و�سيزيد من املحافظة على موارد
الدولة وعلى البيئة كذلك ،م�شريا اىل �أن القرار
�سيغري كذلك من بع�ض الأمناط اال�ستهالكية يف املجتمع العماين.
وبني املحرمي �أنه يجب مراعاة كيفية التعامل مع الدعم عند ارتفاع
�أ�سعار النفط بحيث ال يكون هناك تاثري كبري على امل�ستهلكني وال بد من
�أن ي�صاحب هذه القرارات �إيجاد بدائل لو�سائل النق ومراعاة ذوي الدخل
املحدود .وبني املحرمي �أن من املتوقع �أن ت�سلك احلكومة منحى التدرج يف
رفع الر�سوم ،مو�ضحا �أن ال�سلطنة من �ضمن �أقل الدول التي تفر�ض ر�سوما
على اخلدمات احلكومية �سواء كانت موجهة للمواطنني �أو ال�شركات .وعن
ال�ضرائب قال املحرمي �إنها على الأرباح وبالتايل ال تفر�ض على هذه
ال�شركات كلفة �إ�ضافية مو�ضحا �أن ن�سبة  %15تعد ن�سبة مقبولة ولن يكون
لها ت�أثري كبري على �أداء ال�شركات.

رفع جودة اخلدمات

من جانبه قال ع�ضو جمل�س ال�شورى �سعادة توفيق بن عبداحل�سني
اللواتي :نتفهم هذه القرارات ال�صادرة عن جمل�س الوزراء بحكم �أنها
القرارات الوحيدة املتاحة حاليا لعدم وجود تنويع مل�صادر الدخل واعتماد
احلكومة ب�شكل �شبه كلي على النفط وارتفاع الإنفاق اجلاري للحكومة.
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و�أ�ضاف اللواتي �أنه غري مطلع على تفا�صيل هذه القرارات لكن يجب
على احلكومة درا�سة ت�أثري كل قرار على معي�شة املواطن وعدم تكليف
املواطن فوق طاقته ومراعاة ت�أثري هذه القرارات على اجلانب االجتماعي
واالقت�صادي على حياة املواطن.
وفيما يخ�ص رفع الدعم عن الوقود قال اللواتي �إنه بالأ�سعار احلالية
للنفط ال يوجد دعم حقيقي للوقود ولكن قد يتم فر�ض �ضريبة على
الوقود يجب �أن تتحملها �شركات امل�صايف و�شركات الت�سويق النفطية بجانب
املواطن ،م�شريا �إىل �أن �شركة ت�سويق النفط بال�سلطنة حتقق �أرباحا ت�صل
�إىل  %100يف ال�سلطنة وهي ن�سب تدلل على مدى ا�ستفادة هذه ال�شركات
من بيع الوقود.
و�أكد اللواتي �ضرورة �أن ي�صاحب رفع الر�سوم على بع�ض اخلدمات ت�سهيل
الإجراءات ورفع جودة هذه اخلدمات ،كما ينبغي �أن تكون ال�ضرائب بح�سب
الن�شاط ومدى ا�ستفادة هذه ال�شركات من الرثوات املعدنية النا�ضبة و�أال
تتم م�ساواة اجلميع يف دفع الر�سوم وال�ضرائب.

مراعاة الت�أثريات

وقال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة نا�س العاملية �صالح بن �أحمد البادي �إن
هذه املرحلة من االنخفا�ض احلاد لأ�سعار النفط وحتديات النمو
يف املوازنات احلكومية والتحديات التي تواجهها القطاع اخلا�ص
بال�سلطنة واملنطقة كلها ت�ستوجب التعامل اجلاد وال�شراكة
احلقيقية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص لتحقيق
�أهداف م�شرتكة خلدمة االقت�صاد الوطني والتنمية
االجتماعية ،وهي مرحلة مهمة جدا ت�ستوجب
الوقوف وال�شراكة مع القرارات احلكومية الداعمة
لتقليل الت�أثري على الإيرادات احلكومية وهذا
واجب وطني.
و�أ�ضاف البادي �أن بيان جمل�س الوزراء ب�ش�أن
بع�ض الإجراءات املزمع اتخاذها جيد ،ومن املهم
الرتكيز على تقليل الت�أثري املبا�شر على متو�سط
الدخل ومن يف حكمهم وكذلك �ضرورة �أن يتم
و�ضع �شرائح تزداد مع زيادة الدخل كون غالبية
ال�سكان هنا مواطنني ،وعرب الإجراءات املمكنة.
و�أ�ضاف البادي� :أما بالن�سبة مل�س�ألة رفع الدعم عن
املحروقات فيجب �أن يكون متزامنا مع �إجراءات �أخرى حـ ــا�سمة يف �ش�أن
بنود الإنفاق احلكومي الأخرى �أي�ضا والتي تنفق على غري الأ�س ـ ــا�سيات
من �أجل �أن تكون ال�شراكة يف دعم املوازنة متكاملة من الأطراف .و�سيكون
القطاع اخلا�ص داعما لذلك .وبيـ ـ ــن البادي �أن من املتوقع نتيجة لزيادة
�أ�سعار املحـ ـ ــروقات �أن ي�ؤدي ذلك لزيادة �أ�سعار املنتجات املعتمدة ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر على مدخالت مادة النفط كمواد خام وبالتايل ف�إن
مراقبة الت�أثريات من قبل حماية امل�ستهلك وامل�ستهلكني �أنف ـ ـ ــ�سهم مهمة
جدا للب ـ ــقاء �ضمن احلدود الدنيا للت�أثري على �أ�سعار املنتجات النهائية من
مواد غذائية وا�ستهالكية.
و�أو�ضح البادي فيما يتعلق بتخفي�ض الإنفاق احلكومي �أنه يجب الت�أكد �أال
يكون هذا الإنفاق مرتبطا بت�أثريات مبا�شرة على ك�شف التدفقات النقدية
بجانب الإيرادات �سواء حاليا �أو م�ستقبليا كما �أنه من ال�ضروري الت�أكد من
�أن تخفي�ض الإنفاق لي�س مرتبطا مب�س�ألة الت�أثري على تقييم ال�سلطنة
العاملي يف التناف�سية �أو غريها من امل�ؤ�شرات العاملية قدر الإمكان ،و�أنه الأقل
ت�أثريا على التنمية االجتماعية واملواطن .و�سيواجه القطاع اخلا�ص بع�ض
التحديات وخ�صو�صا قطاع ال�شركات املعتمدة على الإنفاق احلكومي ولكنها
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فر�صة لها لدرا�سة ن�سب ال�ضرائب والتكاليف ال�شاملة باملنطقة وخيارات
�أخرى متكن هذه ال�شركات من امل�ساهمة الفاعلة وتطبيق معايري جناح
م�ستدامة لها والدخول يف خماطر �أكرب مما هي عليه لتحقيق دخول �أكرب
ولتجهيز هذه ال�شركات نف�سها للفرتة القادمة.
و�أ�ضاف البادي� :أما م�س�ألة رفع معدالت ال�ضريبة ف�إنه من املهم الرتكيز
على �أن الأزمات احلالية تولد انخفا�ضا وتراجعا يف ا�سترياد اال�ستثمارات
اخلارجية عادة ولكن من املهم الت�أكد من �أن ن�سب ال�ضرائب املتوقعة ال
ت�ؤدي �إىل خروج �شركات حملية �أو خارجية �إىل خارج ال�سوق العماين وما
يخلفه ذلك من ت�أثريات مبا�شرة وغري مبا�شرة على االقت�صاد الوطني
وعلى �شركاتنا اخلا�صة وعلى بند ال�ضرائب والتكاليف ال�شاملة باملنطقة.
وقال البادي� :أرى يف هذا اجلانب جتربة �أن تكون ال�ضريبة مرتبطة
بالقطاع وربحيته خالل �آخر ثالث �سنوات مثال وكذلك القطاع وم�ساهمته
باالقت�صاد الوطني ون�سبة م�ساهمة ال�شريك املحلي ومعيار عدد التوظيف
املحلي...الخ مع مراعاة الفرتة الت�شغيلية احلالية والقادمة لتحديد ن�سب
ال�ضرائب املختلفة ،و�أقرتح �أن ينظر لذلك حتى ال نحقق منوا م�ؤقتا
بالإيرادات ال�ضريبية وت�أثريات �سلبية على التعمني.
و�أكد البادي بالقول :يجب �أال نقلق كثريا من االنخفا�ض يف الإيرادات قدر
تركيزنا على البحث عن الفر�ص املمكنة لأن كل ظاهرة اقت�صادية مهما
كانت لها فر�ص مميزة وبالتايل ف�إنني �أعتقد �أن �إن�شاء هيئة عليا لل�شركات
واال�ست ــثمار مهم جداً من �أجل ملفات ثالثة :تنويع م�صادر الدخل و
برامج وم�شاريع �شراكة حقيقـ ـ ــية ومتوازنة وفاعلة مع القط ـ ـ ــاع اخلا�ص
بر�ؤى م�شرتكة وكذلك ملف التخ�صي�ص من خالل نقل هذا امللفات جلهة
وموظفني متخ�ص�صني ومركزين على �أهداف حمددة وب�صالحيات متمكنة.

تنظيم ال�سوق

وقال رجل الأعمال والباحث االقت�صادي مرت�ضى بن ح�سن بن علي �إن
تعديل �أ�سعار الوقود مبا يتوافق مع الأ�سعار العاملية �أمر ال بد منه ،م�شريا
�إىل �أن �آخر زيادة يف �أ�سعار الوقود كانت يف الثمانينيات وظلت الأ�سعار ثابتة
مع ارتفاع وانخفا�ض �أ�سعار النفط طوال الفرتة الفائتة.
و�أ�ضاف مرت�ضى ح�سن �أن رفع معدالت ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات
�سيكون بن�سبة  % 3لي�صل �إىل  % 15بعد �أن كان  % 12و�سي�شمل الأرباح من
ال�صفر �إىل ما له نهاية بعد ان كانت الثالثني �ألف الأوىل معفاة من الأرباح.
وعن زيادة الر�سوم قال مرت�ضى بن ح�سن �إن ال�سلطنة من �أقل الدول التي
تفر�ض ر�سوما على اخلدمات �سواء على الأفراد �أو ال�شركات و�أن تعديل
ر�سوم بع�ض اخلدمات لن يكون له ت�أثري كبري على املواطنني وميكن الت�أقلم
معه م�شريا اىل �أن فر�ض الر�سوم على ال�شركات قد ي�ؤدي �إىل تنظيم ال�سوق
ودمج بع�ض ال�سجالت التجارية.

التنويع االقت�صادي

من جهته قال الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية د .نا�صر
بن را�شد املعويل �إن القرارات احلكومية الأخرية برفع معدالت ال�ضريبة
على �أرباح ال�شركات ومراجعة ورفع الر�سوم على بع�ض اخلدمات احلكومية
وتعديل �أ�سعار املنتجات النفطية مبا يتوافق مع العاملية لتلك املنتجات كانت
يف مو�ضعها و�أتت بالتوقيت املنا�سب ل�ضمان تعزيز الإيرادات احلكومية يف
ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط.
و�أ�ضاف املعويل �أن هذه القرارات �ست�ساعد يف التنويع االقت�صادي وتو�سيع
القاعة الهيكلية لالقت�صاد الوطني وتتنا�سق مع اخلطوات التي قامت
بها بع�ض دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومتطلبات املنظمات
الدولية كالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.
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وبني املعويل �أن هذه القرارات ت�أتي يف �إطار مراجعة اخلطط وال�سيا�سات
االقت�صادية بال�سلطنة وتعزيز القدرة من حتويل التحديات �إىل مكا�سب،
م�ؤكدا �ضرورة مراعاة املواطن عن تطبيق هذه القرارات .و�أ�شار املعويل
�إىل �أنه بال �شك �سيكون هناك تداعيات �سلبية على االقت�صاد الوطني
لهذه القرارات كارتفاع ن�سبة الت�ضخم ولكنها �ستكون حمدودة خ�صو�صا
�أن ال�سلطنة من �أقل الدول يف معدالت الت�ضخم على م�ستوى العامل
واالقت�صاد العماين قادر على ا�ستيعاب هذه التغريات و�سيكون االرتفاع
متنا�سبا مع النمو االقت�صادي بال�سلطنة.

جمل�س الوزراء

وكان جمل�س الوزراء قد ا�ستعر�ض يف اجتماعه يوم �أم�س الأول مرئيات
جمل�س عمان على م�شروع اخلطة اخلم�سية التا�سعة (2020 – 2016م)
وم�شروع املوازنة العامة للدولة لعام 2016م ،وردود جمل�س ال�ش�ؤون املالية
وموارد الطاقة واملجل�س الأعلى للتخطيط عليهما .و�أقر املجل�س م�شروعي
اخلطة واملوازنة ،مثم ًنا اجلهود املبذولة من قبل جمل�س عمان واملجال�س
املتخ�ص�صة وكافة اللجان والفرق التي �ساهمت يف �إعدادهما.
كما �أقر املجل�س عددًا من الإجراءات ملواجهة ت�أثريات انخفا�ض �أ�سعار النفط
مبا يكفل ا�ستدامة الأو�ضاع املالية للدولة ،و�أهم هذه الإجراءات تخفي�ض
الإنفاق احلكومي ،وتنمية الإيرادات غري النفطية من خالل رفع معدالت
ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات ومراجعة ورفع الر�سوم على بع�ض اخلدمات
احلكومية ،وتعديل �أ�سعار املنتجات النفطية مبا يتوافق مع الأ�سعار العاملية
لتلك املنتجات ابتدا ًء من منت�صف يناير 2016م.
وحر�صا من جمل�س الوزراء على التقليل من حدّة ت�أثري هذه الإجراءات فقد
ً
وجه الهيئة الع ـ ـ ــامة حلماية امل�ستهلك بتكثيف مراقـ ـ ــبة الأ�سعار ،بحيث ال
تكون هناك زيادة غري مربرة تتجاوز الآثار املبا�شرة لهذه الإجراءات.
على �صعيد مت�صل ،وعم ً
ال بالتوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -القا�ضية ب�أهمية توا�صل لقاءات
م�ؤ�س�سات الدولة ،و�إمياناً ب�ضرورة احلوار الإيجابي للتو�صل �إىل ر�ؤى
م�شرتكة حول كافة م�سارات العمل الوطني ،الت ـ ــقى �أم�س كل من الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية ووزير التجارة وال�صناعة نائب رئي�س املجل�س
الأعلى للتخطيط والأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط برئي�س
جمل�س الدولة ورئي�س جمل�س ال�شورى بح�ضور �أع�ضاء مكتبي املجل�سني
ورئي�سي اللجنتني االقت�صاديتني باملجل�سني.
كما مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد من الإجراءات ملواجهة ت�أثريات
انخفا�ض �أ�سعار النفط مبا يكفل ا�ستدامة الأو�ضاع املالية للدولة و�أهمها
تخفي�ض الإنفاق يف املوازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات
غري النفطية ،من خالل رفع معدالت ال�ضريبة على �أرباح ال�شركات
ومراجعة ورفع الر�سوم على بع�ض اخلدمات احلكومية وتعديل �أ�سعار
املنتجات النفطية مبا يتوافق مع الأ�سعار العاملية.
وقد مت الت�أكيد على �أن هذا اللقاء ي�أتي يف �إطار ما توليه احلكومة من �أهمية
للمرئيات واملالحظات التي �أبداها جمل�س عمان ،و�أهمية تكاتف اجلهود
للتغلب على ما قد يعرت�ض م�سرية العمل الوطني من حتديات ناجمة عن
انخفا�ض �أ�سعار النفط وت�أثرياته على اخلطط والربامج املعتمدة.
ويف ختام اللقاء �أكد اجلميع �أهمية ت�ضافر اجلهود لتذليل
التحديات التي تواجه االقت�صاد العماين لتم�ضي م�سرية التنمية
يف ال�سلطنة بخطى را�سخة للو�صول للأهداف امل�أمولة نحو غد
�أف�ضل و�أرحب.
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