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العمانـــي  االســـتثمار  جهـــاز  فـــي  األعـــزاء  زمالئـــي 
للجــهــــــاز،  التـــابــــعـــــة  الشـــــــركــــــات  ومـوظـــــفــــــــي 
أرحـــب بكـــم فـــي العـــدد األول مـــن النشـــرة الفصليـــة 
الجديدة التي نصدرها باســـم (إنجاز وإيجاز)، حيث نهدف 
مـــن خاللهـــا إلى تعزيـــز الروابط على مســـتوى موظفي 
تزايـــد  مـــع  األعمـــال  ازدحـــام  غمـــرة  فـــي  الجهـــاز 
المســـؤوليات، وكذلك بيننا وجميع موظفي الشـــركات 
التابعـــة للجهـــاز مـــن أجـــل أن نتشـــارك أخبارنـــا وإنجازاتنا 
ونتعلـــم مـــن تجاربنـــا، ونســـهم معا فـــي تعزيز مســـيرة 
التكامـــل والتضافـــر بمـــا يحقـــق المصلحـــة العليـــا لهذا 

الوطن.

لقد ارتأى القائمون على إصدار هذه النشـــرة أن يحتوي 
العدد األول منها على أبرز مالمح الخطوات المتسارعة 
التي قطعناها معا منذ إنشـــاء جهاز االستثمار العماني 
في شـــهر يونيـــو ٢٠٢٠م، وكذلـــك موقـــع الجهاز ضمن 
المنظومـــة التـــي يعمـــل فيها وتكامله مع مؤسســـات 
الدولـــة المختلفـــة، باإلضافـــة إلـــى أبرز األولويـــات التي 
ســـنتبعها خـــالل المرحلـــة المقبلـــة. وأود هنـــا أن أكـــرر 
شـــكري لجميع الزمالء، وإشادتي بهم على ما قاموا به 
من جهود المســـنا نتائجها في فترة قياسية، كما أشكر 
للجهـــاز علـــى تعاونهـــا ســـواء عبـــر  التابعـــة  الشـــركات 
مشـــاركتها في النقاشـــات الممهـــدة لمبـــادرات الجهاز 
المبـــادرات  تلـــك  تبنيهـــا لمخرجـــات  وبرامجـــه، أو فـــي 

والبرامج.

ســـتفرد هذه النشرة أيضا مســـاحات لبعض أخبار الجهاز 
علـــى  للتعـــرف  زوايـــا  تخصيـــص  تـــم  كمـــا  وشـــركاته، 
الموظفين واهتماماتهم، إضافة إلى إتاحة المجال لهم 
لإلســـهام فـــي محتواهـــا. وتحوي النشـــرة كذلك بعض 
المنوعـــات التـــي آمل أن تثـــري معارفكم في الســـياحة 

والثقافة والتراث والفنون وغيرها.

فـــي هذه الظروف االســـتثنائية التي يمر بهـــا العالم أجمع، 
أجدني على يقين بأن إسهاماتكم القيمة وتفانيكم في أداء 
واجباتكـــم ســـيكون له األثر البالغ فـــي التخفيف من تأثيرات 
الجائحـــة ســـواء علـــى الصعيـــد الصحـــي أو االقتصـــادي أو 
المجتمعي. كما أن الدور الحيوي الذي تؤدونه جميعا – كٌل 
فـــي مجالـــه – فـــي تحقيـــق االســـتدامة المالية للســـلطنة 
وتجســـيد أولويـــات التنويـــع االقتصادي بدأت بـــوادر نجاحه 
تظهـــر للعيان، وهـــو محل تقدير على مختلف المســـتويات، 
وبال شك سيكون ذلك أحد أبرز تجليات إسهامنا في تحقيق 

رؤية عمان ٢٠٤٠.

              مع تحياتي،
عبدالسالم بن محمد المرشدي
رئيــس جهـاز االستثمـار العمـاني

ُمنَجـــز 
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نســـتعرض في الســـطور القادمة أبرز األخبار الصحفية المتعلقة بجهاز االســـتثمار 
العماني والشركات التابعة له خالل الفترة الماضية. 

جهاز االستثمار العماني يعيد هيكلة استثماراته السياحية والعقارية

"روابط" يخرج بمجموعة من السياسات والمبادئ

خـــرج برنامـــج "روابـــط" الـــذي أُطلـــق فـــي ســـبتمبر ٢٠٢٠م 
بمجموعة من السياســـات والمبـــادئ، منها إيجـــاد اإلطار 
العـــام للحوكمة، وسياســـات إرشـــادية تتعلـــق بالعمليات 
تتمثل في سياسة المناقصات والمشتريات، وسياسة أمن 
والمبـــدأ  القانونيـــة،  الشـــؤون  وسياســـة  المعلومـــات، 
االسترشادي إلدارة استمرارية األعمال، والمبدأ التوجيهي 
للتدقيق الداخلي، والمبدأ االسترشـــادي للتواصل واإلعالم، 

والمبدأ االسترشادي إلدارة المخاطر. 

R A W A B E T

ُمـوَجـز
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اضغط للمزيد من التفاصيل

نســـتعرض في الســـطور القادمة أبرز األخبار الصحفية المتعلقة بجهاز االســـتثمار 
العماني والشركات التابعة له خالل الفترة الماضية. 

جهاز االستثمار العماني يعيد هيكلة استثماراته السياحية والعقارية

قام جهـــاز االســـتثمار العماني بإعادة هيكلة اســـتثماراته 
السياحية والعقارية في الســـلطنة عبر نقلها إلى الشركة 
الُعمانية للتنمية الســـياحية (مجموعة عمـــران) التابعة له؛ 
حيث تـــم تحويل ملكية مشـــروع مدينة يتي المســـتدامة، 
وفنـــدق أليـــال حينو فـــي والية مربـــاط بمحافظـــة ظفار، 
ل  وفندق نسيم - الجبل األخضر بمحافظة الداخلية. كما ُحوِّ
للمجموعة حصص الجهاز في شـــركة أســـاس ومشروع 

المجمع السياحي المتكامل"حي الشرق".

"روابط" يخرج بمجموعة من السياسات والمبادئ

خـــرج برنامـــج "روابـــط" الـــذي أُطلـــق فـــي ســـبتمبر ٢٠٢٠م 
بمجموعة من السياســـات والمبـــادئ، منها إيجـــاد اإلطار 
العـــام للحوكمة، وسياســـات إرشـــادية تتعلـــق بالعمليات 
تتمثل في سياسة المناقصات والمشتريات، وسياسة أمن 
والمبـــدأ  القانونيـــة،  الشـــؤون  وسياســـة  المعلومـــات، 
االسترشادي إلدارة استمرارية األعمال، والمبدأ التوجيهي 
للتدقيق الداخلي، والمبدأ االسترشـــادي للتواصل واإلعالم، 

والمبدأ االسترشادي إلدارة المخاطر. 

R A W A B E T

ُمـوَجـز
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اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://www.oia.gov.om/Index.php?r=site%2Fnewsview&nid=as-part-of-a-restructuring-of-tourism-and-real-estate-activities-oman-investment-authority-oia-transfers-its-assets-to-omran-group&csrt=5364489408354787968
https://www.oia.gov.om/Index.php?r=site%2Fnewsview&nid=oman-investment-authority-launches-rawabet-program&csrt=5364489408354787968
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"جوهرة الوسطى".. سفينة بها مصنع ومركز تدريب عائم

"الوطنية للصناعات الدوائية" تفوز بجائزة السلطان المعّظم

انضّمت الســـفينة "جوهرة الوســـطى" إلى أســـطول 
شركة الوســـطى للصناعات السمكية التابعة للشركة 
الُعمانيـــة لتنمية الثروة الســـمكية التـــي يملكها جهاز 
االســـتثمار العمانـــي. ويبلغ طـــول الســـفينة ٩٩ متًرا، 
وعرضها  ١٦ متًرا، وتأتي بطاقة استيعابية تبلغ ١٦٠٠ طن. 
وتتميـــز بتوّفر العديد من التقنيـــات والمعدات الحديثة 
فيها، بما في ذلك مصنع لتجهيز األســـماك وتجميدها 
وتغليفهـــا، وأول مركـــز تدريـــب عائـــم على مســـتوى 

السلطنة.

"حيا للمياه" تحقق إنجاًزا قياسًيا 

قت شركة حيا للمياه بنهاية فبراير ٢٠٢١م  حقَّ
ا جديـــًدا يضاف إلى سلســـلة  إنجـــاًزا قياســـيًّ
إنجازاتها، وذلك بتســـجيل ٣٠ مليون ساعة 
عمـــل بـــدون حـــوادث أو إصابـــات مضيعة 

للوقت.

فـــازت الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــات الدوائيـــة التابعـــة لجهاز 
االستثمار العماني بجائزة "السلطان المعظم لإلجادة الصناعية" 
لعام ٢٠٢٠م، حيث استطاعت المنافسة للحصول على الجائزة من 
خالل اعتمادها نظام االلتـــزام بمعايير الجودة وتطبيقها في كل 
مراحـــل اإلنتاج، كمـــا قامت باعتمـــاد كافة عملياتهـــا من الهيئة 

الطبية األوروبية، إلى جانب االلتزام بمعايير األيزو. 

ُمـوَجـز

اضغط لمشاهدة الفيديو

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://twitter.com/Oman_OIA/status/1351168551432949769?s=20
https://alsahwa.om/?p=101862
https://alroya.om/post/279363
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اتفاقية لمعالجة النفايات بمعايير دولية

       موانئ السلطنة األسرع عالمًيا 

وقعـــت الشـــركة العمانية القابضـــة لخدمات 
البيئـــة "بيئـــة" مـــع مجموعـــة أوكيـــو اتفاقية 
لمعالجـــة النفايـــات الصناعية ووفقـــا للمعايير 
الدوليـــة، بهـــدف دعم جهـــود الســـلطنة في 

الحفاظ على بيئة سليمة، وآمنة، ومستدامة.

صنَّف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) موانئ السلطنة في المرتبة األولى عالمًيا 
في سرعة مناولة سفن الحاويات، وفق مؤشر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) 
السنوي للعام ٢٠٢٠ م، بمتوسط بقاء سفن الحاويات (١٢٫٥) ساعة فقط، شاملة عمليات الدخول 

والخروج والشحن والتفريغ.

من جانب آخر، ذكرت مجموعة أســـياد بأن موانئ الســـلطنة حققـــت أرقاًما جديدة في عام ٢٠٢٠م 
حيـــث تم مناولـــة  ٥٤ مليون طن من البضائع  العامة، وبلغت كمية البضائع الســـائلة ١٨٫٤ مليون 
طـــن، وبلغ عـــدد الحاويات المناولـــة حوالي ٥٫٢ مليـــون حاوية. كمـــا بلغ عدد الحيوانـــات التي تم 
اســـتيرادها مباشـــرة قرابة ٢٫٥ مليون رأس، وبلغ أعداد المركبات والمعدات التي تم اســـتيرادها 
وإعادة تصديرها حوالي ١٠٦٫٩ ألف مركبة ومعدة، وبلغ عدد الســـفن والناقالت التي زارت الموانئ 

أكثر من ٩ آالف سفينة.

ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://shabiba.com/article/id/154377
http://alwatan.com/details/417010
https://www.omandaily.om/?p=842879
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"النماء" و "بشرى" مشروعان لتحقيق األمن الغذائي 

إطالق تقنية الجيل الخامس 

 بلغت مســـاحة مشروع شـــركة النماء للدواجن أحد مشـــاريع الغذاء الرئيسية للشركة 
العمانية لالستثمار الغذائي القابضة ٧٠ كيلو متًرا مربًعا في منطقة الصفاء بوالية عبري 
بمحافظة الظاهرة. ومن المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية للمشروع الذي ينفذ بأعلى 
المواصفات الفنية وأحدث الوســـائل والتجهيزات التقنية ما يقـــارب ٦٠ ألف طن متري 

سنوًيا من اللحوم البيضاء عالية الجودة.

كما دّشنت شركة البشـــائر للحوم عالمتها التجارية الجديدة للبيع بالتجزئة (بشرى) التي 
تقدم لحوًما طازجة وجاهزة للطهي وموثوقة من العجول والخراف والماعز.

جائزة آسيوية لكهرباء مزون

حصلـــْت شـــركة كهربـــاء مـــزون – إحدى شـــركات 
مجموعـــة نماء- على جائزة أفضل أداء بيئي في جائزة 
التطوير البيئي للعام ٢٠٢٠، ضمن جوائز آســـيا للطاقة 
للعام ٢٠٢٠؛ وذلك تقديرا لمشـــروعها الناجح الخاص 
بمبادرة استخدام زيت المحوالت الكهربائية الصديق 

للبيئة، 

أعلنت الشـــركة العمانية لالتصـــاالت (عمانتل) 
عـــن إطـــالق تقنية الجيـــل الخامـــس للهواتف 
المتنقلة كأول مشغل فــــي الســـلطنة؛ تأكيًدا 
علـــى ريادتهـــا لقطاع االتصـــاالت، وفـــي إطار 
ســـعيها إلى إدخـــال أحدث تقنيـــات االتصاالت 

لدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة

ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://shabiba.com/article/id/154044
https://www.omandaily.om/?p=840294
http://alwatan.com/details/414638
https://alroya.om/post/279295
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ل دفعة من القمح العماني "المطاحن العمانية" تستقبل أوَّ

"نماء" تستعرض أبرز نتائجها المالية والتشغيلية

ل دفعة من القمح  استقبلت شـــركة المطاحن العمانية أوَّ
العماني في مصنعها بوالية مطرح، والذي تمَّ حصاده خالل 
هـــذا الموســـم مـــن قبـــل المزارعيـــن العمانييـــن، امتدادا 
لمشروعها في اســـتثمار المنتج الوطني من القمح إلنتاجه 
كطحين البر؛ ليكون متاًحا في األســـواق، وذلك عبر مبادرة 
"الخيـــر في مزارعنا" التي تؤكد  أهمية اإلنتاج الوطني الزراعي 
في ســـوق الغـــذاء، وضـــرورة دعـــم المزارعيـــن العمانيين 

وتمكينهم من الدخول في سوق المنتجات الغذائية.

اســـتعرضت مجموعة نماء أبـــرز النتائج المالية والتشـــغيلية لها، 
باإلضافـــة إلى أهـــم التطـــورات والمســـتجدات في مشـــاريعها 
التنمويـــة واالســـتراتيجية. وأكـــدت المجموعـــة توســـيع قاعدة 
عمالئها لتصل إلى مليون و٣١٦ ألًفا و٨٢٢ مشترًكا، وهو ما يمثل 
زيادة بنســـبة ١ر٣ بالمائة عن عام ٢٠١٩م. وأشارت المجموعة إلى زيادة في إيراداتها بنسبة ٧٧ر٤ 
بالمائـــة لتصل إلـــى ٣١ر١ مليار لایر ُعماني في عام ٢٠٢٠، كما ارتفعت األرباح بعد الضريبة بنســـبة

 ٢٩ر١٢ بالمائة لتصـــل إلى ٨٢ر٦٧ مليون لایر ُعماني في ٢٠٢٠م، فـــي حين انخفضت إيرادات دعم 
الكهرباء لعام ٢٠٢٠م إلى ٦١٥ مليون لایر ُعماني وبنسبة ٥ر١ بالمائة مقارنة بعام ٢٠١٩م، إضافة إلى 

ذلك بلغ إجمالي أصول المجموعة ٧٥ر٦ مليار لایر ُعماني.

ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://alroya.om/post/280526
https://alroya.om/p/190945
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"حيا للمياه" ُتعاِلج مياه الصرف الصحي وفق أحدث التقنيات العالمية

"كروة موتورز" تصنع حافالت مدارس متطورة 

قالت شـــركة "حيا للمياه" بأن محطات الُمعالجة ُتنتج حالًيا مـــا يزيد عن ٢٣٨ ألف متر مكعب 
من المياه الُمعالجة يومًيا، حيث ُتســـتخدم هذه المياه في أغراض التشجير وري الُمسطحات 
ذ عمليات معالجة مياه  الخضراء في مختلف محافظات الســـلطنة. وأكدت الشـــركة أنها تنفِّ
الصرف الصحي وفـــق أحدث التقنيات العالمية المســـتخدمة في هذا المجال عبر اســـتخدام 
الُمعالجة الثالثية التي تســـمح بإعادة اســـتخدام الميـــاه الُمعالجة في أعمال الري والتشـــجير 

واألغراض الزراعية والصناعية.

تستعد شـــركة "كروة موتورز" التي ُيسِهم فيها جهاز االستثمار العماني بحصة ٣٠ 
بالمائة، إلنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. 
وتخطط الشـــركة إلنتاج مـــا ال يقل عن ٢٠٠ من حافالت المـــدارس المتطورة خالل 
العام الجاري، ثم تنتقل الحًقا إلى حافالت المدينة وحافالت الخطوط الطويلة. وتبلغ 
الطاقـــة اإلنتاجية للمصنع في مراحله األولى ٥٠٠ حافلة ســـنويا، ثم ســـيتراوح اإلنتاج 

السنوي بين ٥٠٠ حافلة إلى ٧٠٠ حافلة.

ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

http://alwatan.com/details/423815
https://bit.ly/3cnFTb3


"ضلكوت" ناقلة نفط عمالقة
دشـــنت الشـــركة العمانية للنقل البحري ناقلة النفط 
العمالقة (ضلكوت) التي ُبنيت في حوض بناء السفن 
التابع لشركة DSME بكوريا الجنوبية، وتصل حمولتها 
إلى ٣٠٠ ألف طن وهي تســـتوفي جميع المعايير البيئية 
المســـتقبلية. وتعد ناقلة النفط العمالقة «ضلكوت» 

السفينة رقم ٦٠ من أسطول الشركة.

"أوكيو" تؤكد متانة وضعها المالي وتعلن جاهزية "إمدادات الغاز"

أكدت مجموعـــة "أوكيو" متانـــة وضعها المالي واســـتمرار 
مشـــروعاتها االســـتثمارية، مؤكدة أنها تمتلك وتدير حجم 
اســـتثمارات ضخًما وكبيـــًرا، إضافة إلى تمويل مشـــروعاتها 
الكبرى مـــن خالل مؤسســـات مصرفيـــة دوليـــة ومحلية. 
وأوضحـــت المجموعة بأن تمويـــل المشـــاريع االقتصادية 
باالقتراض الداخلي أو الخارجي هو عرف اقتصادي دولي تتعامل به كل دول العالم، حيث تأتي 
القـــروض االســـتثمارية ضمن أفضل خطط التمويـــل االقتصادية وأنجحهـــا، وأقلها كلفة.

من جانب آخر أعلنت المجموعة جاهزية مشروع إمدادات الغاز من سيح نهيدة إلى المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم الذي تشـــتمل مرافقه على محطـــة إمداد الغاز بالدقم وخطوط 
أنابيب الجاهزية للمشـــاريع المســـتقبلية في المنطقـــة بقياس ٣٢ بوصـــة و ١٨ بوصة مع 
أنظمة أتمتة التحكم الكاملة التي تشـــمل المحطة وغرفـــة التحكم ومرافق خطوط األنابيب 
ومحطات القيـــاس، ومبنى إدارًيا ومرافـــق حديثة ومكاتب وغـــرف اجتماعات وورش عمل 

متصلة بالكامل بغرفة التحكم المركزية في محافظة مسقط.
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ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

http://alwatan.com/details/413559
https://bit.ly/3uWToEY
https://shabiba.com/article/id/153788
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حـــاز مطار مســـقط الدولي علـــى شـــهادتي  Pharmaو Fresh لخدمات نقـــل األدوية 
والمواد ســـريعة التلف التي يصدرهـــا (مركز تمّيز المدققين المســـتقلين) التابع لالتحاد 
الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وذلك تقديرا لتميزه في مجال مناولة األدوية والمواد سريعة 

التلف كأول مطار عالمي يحصل على كلتا الجائزتين في وقت واحد كمقدم خدمات.

من جهة أخرى حصل الطيران العماني على تصنيف فئة الخمس نجوم لعام ٢٠٢١ من قبل 
(أبيكس) إحدى كبرى الشركات العالمية وأكثرها ثقة في مجال تقييم تجارب المسافرين 
الدوليين؛ وذلك تتويًجا لجهود فريق العمل في الطيران وســـعيهم الدائم والدؤوب إلى 

تقديم خدمة عالمية المستوى للمسافرين.

مطار مسقط الدولي يحوز شـــهادتين دوليتين..والطيران العماني 
ضمن "الخمس نجوم"

ُمـوَجـز

اضغط للمزيد

اضغط للمزيد

https://www.omanairports.co.om/news/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-(%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7-)-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81-CEIV-Pharma-and-CEIV-Fresh/
http://alwatan.com/details/408153
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مسيرة عام

 أوًال: حوكمة الشركات المملوكة للدولة

تمّكن جهاز االستثمار العماني خالل عام من المضي في مسار واضح، وبخطى مدروسة، وزخم متسارع 
نحو إعادة هيكلة الشـــركات التابعة له وحوكمتها، واإلسهام في جهود التنويع االقتصادي عبر اإلعالن 
عن مشـــاريع اســـتثمارية داخلية وخارجية، إلى جانب إطالق مبادرات وبرامج تستهدف تحقيق األهداف؛ 

وفًقا لمرسوم إنشاء الجهاز رقم ٢٠٢٠/٦١ الصادر في ٤ يونيو ٢٠٢٠م.

17 يوليو 

2020

23 يوليو 

2020

إتمــــــــام خطـــوات تكامـــــل ثـــــــالث شركات: شركة المياه الزرقاء، 
الوســـطى للصناعات الســـمكية، شـــركة روبيان المحيط لالستزراع 

السميك تحت مسّمى "الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية"

اإلعالن عن تقييم مشروع (الواجهة البحرية) بمطرح

19 يوليو 

2020
إعادة تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات التابعة للجهاز، 
وتعييـن ٧٩ من أصحــــاب الخبــــــــرة واالختصـــــاص فيــــها

12 نوفمبر 

2020

تشكيل مجلــس إدارة شركة اإلنـــتاج والتســـويق الزراعي، 
وإحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارة بعض شركات قطاع 

الكهرباء،  والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية، وبنك 
التنمية العماني.

28 يوليو 

2020
إعادة هيكلة شركات قطاع االتصاالت وتقنيــة 

المعلومـــــــات وبعــــــض مجالــــــــس إداراتــــــــــها.

19 أغسطس 

2020
إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أوكيو

27 سبتمبر 

2020

اإلعالن عـــن إطالق برنامج "روابــــــــط"،  لحوكمـــــــة 
الشركـــــات المملوكــــــــــة للدولــــة، نتج عن المرحلة 
األولى منه الخروج بتسع سياسات ومبادئ توجيهية
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مسيرة عام

31 يناير 

2021

3 يناير

2021

فبراير 2021

فبراير 2021

حل المجموعة الُعمانية للطيران

اإلعـــالن عن إعـــادة هيكلـــة االســـتثمارات الســـياحية 
والعقارية في السلطنة بنقلها إلى مجموعة عمران

9 ديسمبر 

2020

إعادة هيكلة، وتقليص الطيران العماني

أبريل

2021

اســـتكمال التعيينات في مجالس إدارة الشـــركات التابعة 
للجهـــاز، وتعيين خبراء من القطاعين العام والخاص فيها 

عبر برنامج "ثقات".

تعيين رئيس تنفيذي جديد لمجموعة عمران

8 أبريل 

2021
اإلعالن عن تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط

قيادة مهمة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي 
بالتعاون مع وزارة المالية

23 ديسمبر 

2020

إطالق منصة "ثقــــــــات" بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، 
واســـتقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات والقـــدرات المتميزة 

في عضوية مجالس إدارة الشركات التابعة للجهاز،

7 يناير 

2021

االنتهاء من مشروع ترشيد الرواتب والمزايـــا لموظـــفي 
الشركـــــات المملوكـــــــــة للدولــــــة، بهدف تقنينها على 

أسس من الواقعة، وتعزيز جانب  االستدامة المالية
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مسيرة عام

ثالًثا: مالمح عامة حول االستثمارات العالمية

إتمام صفقات استحواذ على حصص في شركات اتصاالت فضائية وتقنية وتعدينية. 
 الدخول في شراكات استثمارية في القطاع المالي والمصرفي. 

التوّسع في مشروعات لوجستية بشراكة مع موانئ عالمية.
التخارج من بعض االستثمارات مع تحقيق عوائد مالية ُمجزية.

 18 يناير 

2021

18 سبتمبر 

2020
افتتاح مشروع منتجع "أليال حينو" في مرباط

تدشين سفينة جوهرة الوســـطى التابعة لشركة 
الوسطى للصناعات السمكية

25 أبريل 

2021

اإلعالن عن التشغيل التجريبي لمستشفى عمان الدولي 
بشـــراكة بين شـــركة عمان بروناي لالســـتثمار والقطاع 

الخاص

 4 مايو 

2021
اإلعالن عن تولي جهاز االستثمار العماني إدارة مشروع 

زراعة المليون نخلة 

17 يوليو 

2020

23 يوليو 

2020

الكشـــف عن اكتمال اإلنشـــاءات فـــي فندق نسيــــــم - 
الجبــــــــل األخضــــر، وبدء المرحلة األولى مـــن مدينة يتي 
الســـياحية المســـتدامة، وتوقيع اتفاقية تطوير شاطئ 

بصة في مسندم بحديقة عامة وفندق ٤ نجوم.

اإلعالن عن مشروع شركة تسويق الخضروات والفواكه

ثانًيا: اإلسهام في جهود التنويع االقتصادي



جهود موظفي الجهاز والشـــركات 

فـــي  تســـهم  للدولـــة  المملوكـــة 

تحقيـــق أولويـــات رؤية عمـــان ٢٠٤٠

رئـيــــــــــــــس جــهــــــــــاز
االستـثمار العـمـاني:

ُيمّثـــل إنشـــاء جهـــاز االســـتثمار العمانـــي وفـــق 
المرســـوم الســـلطاني رقم ٢٠٢٠/٦١ رؤيـــة واضحة 
لتوحيد مظلة الشركات المملوكة للدولة؛ من أجل 
تعزيز جهود التنويـــع االقتصادي، وتعظيم العوائد 
منها لإلســـهام في التنمية المستدامة بالسلطنة، 
باإلضافة إلى اإلســـهام في االستدامة المالية عبر 
وتحقيـــق  والخارجيـــة،  الداخليـــة  االســـتثمارات 
احتياطيات ماليـــة لألجيال القادمة. وخالل عام من 
إنشـــائه اســـتطاع الجهـــاز المضي بمســـار واضح 
لترجمـــة الرؤيـــة الســـامية لموالنا حضـــرة صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه 
هللا ورعـــاه- وإرســـاء نظـــم الحوكمـــة للشـــركات 
المملوكة للدولة، وتحقيق االنسجام والتكامل بين 
أعمالها، إلى جانب االستمرار في إدارة االستثمارات 

الخارجية بكفاءة واقتدار. 

وللتعـــرف علـــى أولويـــات الجهـــاز خـــالل الفتـــرة 
الماضيـــة، وأبرز مالمح المرحلـــة المقبلة أجرينا هذا 
الحوار مع معالي عبدالســـالم بن محمد المرشدي 

رئيس جهاز االستثمار العماني.

قيـــادة
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في البداية ما تقييمكم لعمل الجهاز بعد مرور 
عـــام مـــن صـــدور المرســـوم الســـلطاني رقـــم 

٢٠٢٠/٦١ القاضي بإنشائه؟

ُيمكن تقييم هـــذه الفترة بعدة اعتبـــارات ومعايير، 
فالمهمة لم تكن سهلة؛ حيث بدأت بمراجعة لكل 
الشركات التي آلت ملكيتها للجهاز، شملت النواحي 
القانونية والمالية والتشـــغيلية، واللوائح المنظمة 
لهـــا، للخـــروج بمنظومـــة حوكمـــة تغطـــي جميع 
الجوانب المتعلقـــة بعملها، آخذيـــن بعين االعتبار 
واالنتشـــار  الشـــركات،  لهـــذه  القطاعـــي  التنـــّوع 
الخدمات  الجغرافـــي لعملياتهـــا، وكذلك طبيعـــة 
مها. فعلى ســـبيل المثال نجد  والمنتجات التي ُتقدِّ
أن بعضهـــا يقدم خدمات أساســـية ضرورية لحياة 
كل فـــرد على أرض هـــذا الوطـــن، وبعضها قد ال 
يكـــون معنًيـــا بتقديم خدمـــات للجمهور بشـــكل 
مباشـــر، لكن دورها مهم جًدا لرفـــد المالية العامة 
للدولـــة، باإلضافة إلـــى تنّوعها من حيـــث الهيكلة 
ولوائح الموارد البشـــرية وســـلم الرواتب، وكذلك 
الوضع المالي الـــذي يختلف اختالًفا كبيًرا فيما بينها؛ 
لذا فإن ما حققه القائمون على تلك الجهود خالل 
عام بذلك الزخم المتســـارع أضعه في خانة الممتاز، 
وأعّده إنجاًزا ُيحســـب لجميع كادر جهاز االســـتثمار 
العماني وهـــم الموظفون ذاتهم الذين كان نطاق 
عملهـــم محـــدًدا فـــي إدارة اســـتثمارات صنـــدوق 
االحتياطـــي العـــام للدولـــة، فـــي حيـــن توســـعت 
مســـؤولياتهم حالًيا لتشمل الشـــركات المملوكة 
للدولة، وفي الوقت نفســـه استمروا في أعمالهم 
إلدارة األصـــول االســـتثمارية الخارجيـــة بالكفـــاءة 
نفســـها. كما كان لتعاون الشركات التابعة للجهاز 

دور كبير في تسهيل مهمته.

ما أبـــرز األولويات التـــي وضعتموها فـــي االعتبار 
للعام األول من عمر الجهاز؟

ركزنا خالل هذه الفترة من عمر الجهاز على العديد من 
األولويات، تتمثل األولى في دراســـة وضع الشـــركات 
التي آلت تبعيتها للجهاز، ومراجعـــة جميع جوانبها في 
وقت واحـــد، بهدف الوقـــوف على الحقائـــق ومعرفة 
األمـــور بشـــكل واضح، ثم جـــاءت األولويـــة الثانية في 
الخـــروج بتصّور عام لعمل جميع هذه الشـــركات وفق 
منظومة حوكمة موحـــدة، ُتراعي االختالف بين طبيعة 
كلٍّ منهـــا بنـــاًء على القطـــاع الذي تعمل فيـــه، بعدها 
انطلقنا نحو األولوية الثالثة التي اســـتهدفت إشـــراك 
هذه الشركات والعمل كفريق واحد لتطبيق منظومة 
الحوكمـــة الجديدة؛ لـــذا خرجنـــا ببرنامج "روابـــط" الذي 
نتوقـــع أن يقدم لنـــا أكثر من مجـــرد منظومة حوكمة، 
وأن يعزز من اإلنتاجية والتعاون بين الشركات، وزيادة 
كفـــاءة عملها، والتشـــارك في المـــوارد المتاحة فيها، 
ســـواء كانت موارد بشـــرية أو أصوًال ثابتـــة أو منقولة؛ 
حيـــث إن الغاية األســـمى مـــن كل ذلك هـــي مصلحة 
الوطـــن. أما األولويـــة الرابعة فارتكزت علـــى االلتفات 
لتأثيرات جائحة كورونا كوفيد-١٩ على السلطنة، وتقييم 
الدور الذي يمكن أن تؤديه الشـــركات المملوكة للدولة 
عبر خدماتها في التخفيف من تلك اآلثار. فعلى ســـبيل 
المثـــال حرصـــت مجموعـــة "أســـياد" علـــى أن تكـــون 
منظومة الموانئ في الســـلطنة على أتم االســـتعداد 
لالســـتيراد المباشـــر بعد التحديات التي واجهت النقل

تعاون الشـــركات التابعة للجهـــاز كان له دور 
كبير في تسهيل مهمته

قيـــادة
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البـــري والجـــوي، وكذلك اســـتمرار قيـــام العبارات 

بالربط بين المحافظات لضمـــان حركة المواطنين 

والبضائع فـــي ظل اإلغالقـــات بيـــن المحافظات 

وكذلـــك إغالق الحدود البريـــة. إضافة إلى ذلك كان 

للمؤسســـات المالية التابعـــة للجهـــاز - مثل بنك 

التنميـــة العمانـــي - دور كبير في وضـــع التوجيهات 

السامية لمســـاعدة الفئات المتضررة جراء الجائحة 

حيز التنفيذ، وشمل ذلك األسر الُمنِتجة والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة وغيرهم.

كيف تنظرون لجهود الموظفين ومســـاعيهم 
إلى تحقيق رؤية الجهاز ورسالته؟

كل مـــا ذكرته ســـابًقا لم يكن ليتحقـــق لوال جهود 

موظفي جهـــاز االســـتثمار العماني ومســـاعيهم 

وقدرتهم على تحقيق األولويات المنبثقة من رؤية 

عمـــان ٢٠٤٠ ، وترجمتهـــا إلى اســـتراتيجيات وخطط 

عمل، حيث عملوا بـــروح الفريق الواحد فيما بينهم، 

وكذلـــك مـــع زمالئهم فـــي الشـــركات المملوكة 

للدولة ســـواء عبـــر برنامـــج "روابـــط"، أو غيره من 

المبادرات واألنشطة.

مـــا الدور الذي ُيمكـــن أن تلعبه الشـــركات التابعة 
للجهاز لتحقيق رؤيته التي ُأنشئ من أجلها؟

ال شك بأن رؤية الجهاز مستمدة من رؤية عمان ٢٠٤٠، 
وهـــذه الشـــركات تلعـــب دوًرا ملموًســـا فـــي تحقيق 
أهـــداف الرؤيـــة، وتقـــوم بجهـــود ملحوظـــة لتحقيق 
التكامـــل فيمـــا بينها، والبعد عـــن ازدواجيـــة األعمال، 
إّمـــا منهـــا  يؤمـــل  التـــي  كفاءتهـــا  زيـــادة  بهـــدف 
كفاءة فـــي اإلنتاجية أو زيـــادة في األرباح، واإلســـهام 
ســـنوًيا فـــي نمو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي للســـلطنة، 
وتنويـــع مصادر الدخـــل، ورفد الموازنـــة العامة للدولة 
باإليـــرادات. كما يلعـــب العديد منها أدواًرا رئيســـة في 
توفير خدمات وسلع استراتيجية لجميع القاطنين على 
هذا الوطـــن. كل ذلك ينســـجم مع األهـــداف التي تم 
تأســـيس الجهاز من أجلها، وهو يمـــارس دوًرا تكاملًيا 
مع هذه الشـــركات، نظًرا لتبعيتها له، من أجل ضمان 
ذلـــك. لتحقيـــق  والممارســـات  اآلليـــات  أفضـــل 

كما أبدت تلك الشـــركات تفاعًال إيجابًيا حول التوجهات 
التي أبداها الجهاز سواًء في ما يتعلق بحوكمة أدائها أو 

تنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بعملها.

الشركات المملوكة للدولة لن ُتزاحم 
القطاع الخاص إذا أثبت مقدرته

قيـــادة
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حدثنا معاليكم عن عالقة الجهاز بالمؤسسات 
األخرى في الدولة

جهاز االستثمار العماني جزٌء من المنظومة الحكومية؛ 

لذا فهو يتعـــاون مع جميع مؤسســـات الدولة كونها 

المشـــّرع والمنّظم للقطاعات المختلفة في السلطنة، 

باإلضافـــة إلى التعاون مع مؤسســـات القطاع الخاص 

ذات الصلـــة. ويقـــوم الجهاز بصفته أحياًنـــا أو من خالل 

الشـــركات التابعـــة له بوضـــع الخطط الالزمـــة لتنمية 

القطاعات ومناقشـــة تنفيذها باالشتراك مع الجهات 

المعنية من القطاعين. وتتجســـد أهمية تكامل الجهاز 

مع المؤسسات الحكومية األخرى في كونه يدير األذرع 

فـــي  تتمثـــل  والتـــي  االقتصـــادي  للتنويـــع  التنفيذيـــة 

مجموعـــات الشـــركات التـــي تعمـــل علـــى مســـتوى 

قطاعات التنويع االقتصادي الرئيســـة، ولذلك كان من 

المهم بالنسبة لنا أن نؤسس منذ البداية قنوات تكامل 

فعالة مع المؤسســـات المشـــرفة عليهـــا، إضافة إلى 

الجهات المعنية بتنظيم بيئة ممارسة األعمال وغيرها 

من الجهات ذات العالقة.

فـــي ظل جائحة كورونـــا كوفيد١٩، كيف ُيمكن 
أن تنعكـــس تأثيراتهـــا على طريقـــة الجهاز في 

إدارة استثماراته الدولية؟

أســـهم وجود الجهاز في حوالي ٣٦ دولة على مستوى 

العالم – باإلضافة  إلى الســـلطنة – فـــي إعطائنا القدرة 

على تقييم ردات فعل تلك الدول تجاه الجائحة، ووّفر لنا 

ذلك رؤية مباشـــرة وتقييًما للحوافـــز وحزمات التحفيز 

االقتصادي التـــي قامت بها الدول، وبالتالي اســـتطعنا 

تقييـــم آثار تلك الحزم، واالســـتفادة من هـــذه التجارب 

للتعامل مع الواقع االقتصادي عندما يتأثر بأي ظروف، 

واســـتثمار هذا الثراء المعرفي من التجارب حول العالم

 مـــن أجل بلورتـــه داخل الســـلطنة. ومن ناحيـــة أخرى فإن 

الجهـــاز أســـهم عبـــر عالقاتـــه المتينة في تســـهيل تدفق 

المعـــدات واألجهزة الطبيـــة الالزمة حســـب الحاجة. ومن 

حسن الطالع أن اســـتراتيجية اســـتثمار الجهاز في القطاع 

الرقمـــي والتقنية تأكدت فاعليتها مع هذه الجائحة، وبالتالي 

ســـنواصل هذا النهج ونرّكز على هذا القطاع بثقة أكبر، إلى 

جانب زيادة االستثمار في الجانب الطبي، والمعدات الطبية 

وخالفه.

مـــا أبـــرز المالمـــح التـــي ترونهـــا لجهاز االســـتثمار 
العماني خالل األعوام القادمة؟

تتمثل المالمح األساســـية في النهوض بالتنوع االقتصادي 

الذي ترجمته رؤية عمان ٢٠٤٠، فالجهاز يعمل على تخصيص 

موارد لكل قطاع من القطاعات االقتصادية المختلفة التي 

حددتهـــا الرؤيـــة، ويركز أثنـــاء قيامـــه بهـــذه المهمة على 

التعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص وتمكينـــه، وبالتالـــي فـــإن 

الشـــركات التابعة للجهاز لن تزاحم القطـــاع الخاص في أي 

عمـــل عندما ُيثبت هو قدرته على القيـــام به، وإذا لم يتمكن 

-منفرًدا- من القيام بذلك، يمكن حينها االشتراك مع الجهاز 

والشـــركات التابعة له. ونحن نرى بأن الدور األكبر في قيادة 

االقتصـــاد العماني خـــالل الفترة المقبلة ســـيكون للقطاع 

الخـــاص، وفي هذا الصدد نأمل أن يتجّســـد ذلـــك عبر الدور 

الـــذي ســـتؤديه بورصة مســـقط؛  ألنهـــا ســـتكون إحدى 

األدوات التـــي سنســـتخدمها لتحويل قيـــادة االقتصاد من 

الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص.

اســـتثمار الجهـــاز فـــي القطـــاع 
فاعليته  تأكدت  والتقنية  الرقمي 

مع جائحة كورونا

قيـــادة
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نتحدث هنا عن صبا بنت يونس األخزمية – المتدربة في 

برنامج نمـــو بمجال التصميم- التي تؤمن أن حب المجال 

الـــذي يعمل فيـــه الشـــخص هو الحافـــز نحـــو اإلبداع، 

فتقـــول:  "كنت أعلـــم بأنني لن أقـــّدم شـــيًئا إبداعًيا إذا 

عملت في مجـــاالت ال أحبها. وفي مجال التصميم الذي 

أحبـــه وجدت نفســـي أعمـــل بحمـــاس؛ لذا أعتقـــد بأن 

الشغف يجعل نتيجة العمل أفضل دائًما".

درست صبــا تخصــص الرســوم المتحركة ثالثية األبعاد 

في كلية ســـــــــافانا للفنـــــــــــون والتصميـــم بالواليات 

المتحـــدة األمريكيـــة، وتـــرى من خــــــالل دراستـــــــها 

وبحوثـــــــها بأن التصميم بشـــكل عام هـــو أمر ضروري 

ومهم في بيئـــات العمل؛ فهو وســـيلة لجذب الناس، 

وتقديم المعلومة لهم بسالسة وبساطة، وفي قالٍب 

يغلـــب عليه الجمـــال البصري، مؤكـــدًة بـــأن اآلراء التي 

تســـتنقص من التصميـــم وترى بأنه تخصـــص ليس له 

مســـتقبل وظيفي خاطئة؛ فالتصميـــم الُمبِدع هو في 

األصل فكرة خام يستطيع المصمم تحويلها إلى رسمة 

فنيـــة تحصد اإلعجاب، بالجمع بين حّســـه الفنــــــــــــــــي 

واألدوات التصميميــــــة المتوفرة لديه.

الشغف "سر" إبداعها التصميمي

صبا األخزمية
متدربة في برنامج نـمـو 

بجهاز االستـثمار الُعماني

منـــذ اللحظة األولـــى التـــي يتمّكن فيها اإلنســـان من 

إمساك القلم، ويبدأ في "الخربشة"، تتجّلى أمام ناظريه 

مالمـــح الغـــد، فربمـــا تكـــون هـــذه "الخربشـــات" غير 

المفهومة "خطوة" نحو إبداع يّسر كلَّ َمن رآه.

 

وفي بيئتنـــا العملية بجهـــاز االســـتثمار العماني هناك 

الكثير من النماذج  التي نستلهم منها اإلبداع واالجتهاد. 

وفي السطور القادمة نتعرف على فتاة تبلغ من العمر 

٢٣ عاًما، وجدت منذ أن أمسكت بالقلم شغًفا بالرسم 

والفنون والتصميم؛ لذا لم يكن اختيار مسارها الوظيفي 

ه. صعًبا، فقد اختارت شيًئا ُتحبِّ

تعارف ومعرفة

اضغط للمزيد

www.sabalakhzami.com


االستعداد: ما يحتاجه األطفال لحياة كاملة 
المؤلف: ديان تافينر

هذا الكتاب عبارة عن مخطط يساعد أولياء األمور على 

تطويـــر الثقة وغرســـها فـــي أطفالهـــم، ويتحدث عن 

كيفيـــة تجهيزهـــم بشـــكل أفضـــل لمواجهـــة العالم. 

ويوضـــح آليـــة لآلبـــاء يك يتوقفـــوا عـــن القلق بشـــأن 

مســـتقبل أطفالهـــم. كمـــا يتنـــاول األشـــكال البديلة 

للتعليـــم التي تجمع بين المعـــارف األكاديمية والخبرات 

الواقعية.

رجل نبيل في موسكو  
المؤلف: عمر تاولز

رواية روســـية ُتعّد من الكتب األكثـــر مبيًعا في العالم، 

وهي تصّور بأسلوب خيالي تجارب ومحن حياة ألكسندر 

روســـتوف، وهو كونت روسي في عشـــرينيات القرن 

الماضـــي. وتقّدم هذه الرواية دروًســـا تجبر القارئ على 

التســـاؤل عن كيفيـــة رد فعل األرســـتقراطيين إذا تم 

تجريدهم من الكماليات التي يتمتعون بها.
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"وخيُر جليـــٍس في الزمـــان كتاب" مقولـــة لطالما 
ســـمعناها منذ الصغـــر، فيها دعوة إلى مجالســـة 
الكتـــب، والنهل مـــن مِعينها. واليـــوم، وفي ظل 
جائحـــة كورونا فإن االنغماس بين دفتي كتاب ُيعّد 
ز معارفنا، وُنثري قاموســـنا، بل  خياًرا جيًدا، بـــه نعزِّ
ر مهاراتنا قراءًة وفهًما. وهنا اخترنــا لكم ثالثة  نطوِّ

كتب، نتمنى أن تحوز إعجابكم.

 قوة العادة 
المؤلف: تشارلز دوهيج

يقـــّدم هـــذا الكتـــاب فهًما عميًقـــا لكيفيـــة تطّور 
العادات، وقيمـــة الجيدة منهـــا، ومخاطر العادات 
السيئة. ويعّلمك الكتاب التفاعلي كيفية استعادة 
الســـيطرة على حياتك، ويوفر دليًال إلنشاء عادات 

جيدة خطوة بخطوة.

وخيــُر جليــٍس في 
الزمــــان كتـــاب

لنتشارك المعرفة

تعارف ومعرفة

إعداد: مزنة الرئيسية
محلل استثمار في األسهم العالمية بجـهـاز 

االستثمار العماني



أليــال حينـــو
لوحُة جماٍل على بحر العرب

علـــى ضفاف شـــاطئ بحـــر العرب فـــي محافظة ظفـــار، يمتدُّ ببناِئـــه البيئي 
الُمميـــز ليحضـــن األمـــواج الهادئة، ويشـــّكل معها لوحة جماليـــة فريدة من 

نوعها، تأسر لبَّ السياح وعاشقي الهدوء والسكينة.

وجهة فاخرة

منتجع "أليال حينو" ذو الخمس نجوم، الواقع في والية مرباط بمحافظة ظفار ُيعّد 
وجهـــة فاخرة جديدة ُيضيفها جهاز االســـتثمار الُعماني إلى المقومات الســـياحية 

العمانية.

صفاء وخصوصية

تم بناؤه بتصميم ُيراعي الطبيعة، ويتفاعل معها بدون أي تأثير بيئي على المنطقة 
الواقع فيها، ويوّفر موقعه الذي تبلغ مســـاحته ٤٥ هكتـــاًرا الصفاء والخصوصية 

والسكينة، وفرصًة للتعرف على الحياة البحرية القريبة منه.

ـمـار ثـِ

مكوناته

١١٢ وحدة فندقية: ١٦ 
فيال بمسبح خاص،
 ٩٦ وحدة استرخاء

منتجع 
صحي

مسبح 
خارجي

شاطئ 
خاص

قاعة 
مناسبات

غرف 
لالجتماعات / 

المؤتمرات

أماكن خاصة 
لألطفال
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مشاهدة الطيور 
المهاجرة، وطيور 
النحام، والغزالن.

أسواق تراثية 
موسمية تشمل 
الحرف المحلية 

والموسيقى.

أنشطة للغطس 
والغوص في 
أعماق المياه.

ال يكتفي منتجـــع أليال حينو مرباط بتقديم خدمات حجـــوزات فندقية فقط، بل يمنح 
زائريه تجربة سياحية متكاملة تشمل خدمات متنوعة، منها: 

إضافة جديدة 

ُيشّكل منتجع أليال حينو مرباط إضافة جديدة للمقومات السياحية في سلطنة عمان، 
التـــي تتفـــرد بتكوينات جغرافيـــة متنّوعة بين الجبال الشـــاهقة، والســـواحل الرملية، 
واألودية الُمنســـابة، والصحارى الذهبية، لتوّفر جميعها حافًزا للســـياح لقضاء أوقات 

سعيدة.

هل تود زيارته؟

        يقع المنتـجع في مربـاط إحدى واليات محافـظة ظـفـار. وتستطيـــع 
        الوصول إليـه بًرا من أي وجهـة أو جًوا؛ حيث يبـعد عــن مطار صاللـــة 

          بحوالي ٤٥ دقيقة.

ـمـار ثـِ

نشرة فصلية يصدرها جهاز االستثمار الُعماني
العدد األول

خدماته

اضغط هنا للموقع

https://goo.gl/maps/JX5tkceoAEjWmgwq6


أحداث اقتصادية
ُتعنـــى مديريـــة البحـــوث االقتصادية و االســـتثمارية في جهـــاز االســـتثمار العماني برصد 
التوقعات االقتصادية العالمية، وتقديم المشورة حول محركات األسواق محلًيا وخارجًيا.

ونســـتعرض لكم هنـــا تقريًرا من المديرية عـــن أبرز األحداث االقتصاديـــة في عام ٢٠٢٠م.

شـــهد عـــام ٢٠٢٠م أحداًثـــا عديـــدة أّثـــرت علـــى 
األسواق العالمية؛ فقد بدأ العام بإعالن كورونا 
كوفيد١٩ جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة 
العالمية، وما تبعه من إجراءات شملت عمليات 
حظر تجـــّول وإغالق حـــدود الكثير مـــن الدول، 
األمر الذي أّدى إلى عمليات بيع حادة في أسواق 
األســـهم، وهبوط أسعار النفط إلى مستويات 
قياســـية متدنية. كما خســـر الرئيـــس األمرييك 
السابق دونالد ترامب ســـباق االنتخابات لصالح 
الرئيس الحالي جـــو بايدن، بينمـــا توصل االتحاد 
األوروبي والمملكـــة المتحدة إلـــى اتفاق تجاري 
بعد أربع سنوات من المفاوضات؛ ونتيجًة لهذه 
األحـــداث فقد قّدر صنـــدوق النقـــد الدولي بأن 

يكون انكماش االقتصاد العالمي بنسبة ٣,٣٪.

 وفـــي ظل هذه األحداث قامـــت بنوك مركزية 
في مجموعـــة دول بإعـــالن إجـــراءات تحفيزية 
ســـعى  كمـــا  الفائـــدة.  ألســـعار  وخفـــٍض 
المســـتثمرون األفراد إلى الحصـــول على عوائد 
أسرع وأكبر من األســـهم؛ األمر الذي سّرع من 

عملية تعافي أسواق المال. 

وتكشـــف التحليالت االقتصاديـــة وجود تباينات 
لتأثير هذه األحداث على البلدان؛ ففي األسواق 
الناشـــئة بدأت الصين بتشـــديد الحوافز المالية 
بسبب تخّوفها من تحّمل أعباء الديون الثقيلة. 
وفـــي الواليات المتحدة، مـــن المتوقع أن تظل 
أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت، وكذلك 
انخفـــاض قيمة الـــدوالر األمريـــيك، األمر الذي 
الجنيه  الناشـــئة. وســـّجل  ط األســـواق  سُينشِّ
التوقعات،  األســـترليني تعافًيا بمســـتوى دون 
علـــى الرغم مـــن تالشـــي الضبابية التـــي كانت 
محيطـــة باتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن االتحاد 
األوروبي، والذي بدأ سريانه مطلع العام الجاري 

٢٠٢١م.

وختاًما، بدأ العالم حالة مـــن التفاؤل باالنتعاش 
االقتصـــادي فـــي الربـــع الثالث من عـــام ٢٠٢٠م، 
بســـبب اإلعالن عن إنتاج مجموعة من لقاحات 
كورونـــا كوفيـــد١٩، ورفـــع القيـــود التـــي كانت 
مفروضة بســـببه. ورغم أن التوقعات تشير إلى 
حدوث انتعاش غيـــر متكافئ يختلف من بلد إلى 
آخـــر، إال أن بعض السياســـات المالية ســـتبقى 

دون تغيير حتى عام ٢٠٢٢م.

رؤيـــة
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نواصيها الخير
معقود في

جـولـة



كشته
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تقليـــدي  إرث  الخيـــل"  "عرضـــة 
عمانـــي، يأخـــذه األبناء عـــن اآلباء 
جــيــــــل. بــعـــــد  جــــيًال  واألجـــداد، 

فيـــــــــها يتسابقـــــون؛ إلظهـــــــار قوتهـــــــم، 
ويتنافســـون بحمـــاٍس شــــديد؛ الســـتعراض 

مهاراتهم.

يســـتعرض كلُّ فارس إمكاناته، محاوًال التفّوق 
على منافســـه، وفي بعض األحيان يشـــتركان 
مًعا في رســـم مشـــهد فني، ُيبرز الثقة بينهما، 

وقدرتهما على التحكم.

ع  والجمهـــور بين ُمتابٍع باســـتئناس، وُمشـــجِّ
بحمـــاس، ليشـــّكلوا جميًعا لوحة جمالية تســـّر 
الناظرين، وترمز لعالقة خاصة بناها اإلنســـان 

الُعماني مع الخيل.

وقـــد زرنـــا إحـــدى عرضـــات الخيل فـــي والية 
المضيبي بمحافظة شـــمال الشرقية، ورصدنا 
لكم بعدســـتنا هـــذه اللوحـــات الجماليـــة التي 
رســـمها الفرسان المشـــاركون في "العرضة" 

بحماٍس وإقدام.

تصويـــر: سلــطــان الحـبــسي 
من جهاز االستثمار العـمــاني

جـولـة
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www.oia.gov.om
www.twitter.com/Oman_OIA
https://www.linkedin.com/company/oman-investment-authority



