الذكرى الثانية لتولي
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لقد عرف العامل ُعمان عرب تاريخها العريق
واملشــرف كيا ًنا حضار ًيا فاعــ ًا ومؤثرًا يف مناء
ّ
املنطقة وازدهارها واســتتباب األمن والسالم
فيها تتناوب األجيال علــى إعالء رايتها وحترص
علــى أن تظــل رســالة ُعمــان للســام جتــوب
العــامل حاملة ً
عظيما وغايات ســامية تبني
إرثا
ً
تقرب وال تبعد وهذا ما سنحرص على
وال تهدم ّ
جميعا بكل عزم
اســتمراره معكم وبكم لنــؤدي
ً
وإصرار دورنا احلضاري وأمانتنا التاريخية.
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الذكرى الثانية
لتولي جاللتـه مقاليـد الحكـم
مع حلول الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب الجاللة

السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم ،ومع الذكرى
العطرة ليوم  18نوفمبر ،نقدم التهاني واألمنيات بمزيد
من التقدم واإلزدهــار للوطن الغالي ُعمان ،حيث كان
الوعد الذي أنجز ،والعهد الذي تحقق في العقود الخمسة
الماضية بقيادة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد
ــ طيب اهلل ثراه ــ  ،وفي بداية العقد السادس للنهضة
10

المباركة بقيادة السلطان هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل
ورعاه ــ وبداية العهد الجديد ،وبمناسة العيد الثاني حق
علينا أن نسجل بالكلمة والصورة رصدا للواقع والوقائع

التي تتحدث عن نفسها ،وتبوح بمكنونها حيثما وأينما
وجدت على أرض ُعمان في شتى القطاعات  ،التي تشهد
تحوالت جذرية تغير شكل الحياة على أرض ُعمان،
فالتعمير قائم والتجديد مستمر والتقنين يساير
مستجدات ومتغيرات العصر وتحوالته ،ومؤسسات
ـعــمــان
ال ــدول ــة تــمــثــل وجــهــات حــضــاريــة مــتــمــيــزة لـ ُ
المستقبل ،على الرغم من التحديات الجسيمة التي
تفرضها الوباءات الصحية العالمية أو الكـوارث الطبيعية
المتكررة  ،والجهود التي تبذل لمواجهتها أو مكافحتها،
حفاظا على الــمــكــونــات االقــتــصــاديــة واالجتماعية
للمجتمع  ،وفقا لرؤيتها المستقبلية  2040التي تضع
ُعمان في مصاف الدول المتقدمة  ،فإن العهد الجديد
يستثمر ذلك  ،مع التركيز على محور االنسان وتنميته،
ويضيف إليه لرسم صــورة ذهنية جديدة وجيدة عن
سلطنة ُعمان وتفاعالتها مع اآلخرين ومع قضاياهم
ومشاكلهم تؤثر فيها وتتأثر بها ،
حيث تنتهج ُعمان خطا يتسم ببعد النظر والحيدة
والحكمة والــمــرونــة ،حينما تنجح في تقوية جسور
التواصل مع العالم الخارجي بوضوح وشفافية ،من
خالل صنع ونسج عالقات متوافقة مع كل دول العالم،

من خالل القدرة الفائقة على التعامل مع متغيرات
العصر ومقتضيات السياسة ،ومتطلبات الواقع
الذي نعيشه ،وهذا يجعل ُعمان في قلب األحداث
العالمية التي تتالمس مع مشاكل المنطقة ودول
الخليج العربي ،وتؤثر على األمن واالستقرار الذي يقود
إلى النمو االقتصادي واالجتماعي الذي ينعكس على
حياة المواطنين ليس في ُعمان فقط بل في كل
الدول المجاورة أيضا ،وهذا يتحقق بالحكمة والفكر
والعقل الواعي المستنير القادر على استشراف آفاق
المستقبل الواعد ،ليرسم خريطة اآلمال والتطلعات
التي تتطلب منا جميعا التمسك بها والحرص

والتعقيدات وتتنازعها األهــواء واألفكار ،ألن ُعمان
دائــمــا هــى حمامة الــســام ورمــانــة الــمــيــزان التي
تحمل مسؤوليتها في الحادي والعشرين من يناير
2020م جاللة السلطان هيثم بن طــارق ــ حفظه

عليها ،وباإلضافة إليها بذات العزيمة والقوة التي

اهلل ورعــاه ــ وهى مسؤولية الحاضر والمستقبل

لم تكل أو تمل أو تفل استمرارا لمسيرة النهضة

لعمان مكانا
الواعد ،واألمــل المتجدد الــذي يحجز ُ

المباركة التي بدأت منذ السبيعنات وحتى اآلن لتصل

سامقا بين األمــم والشعوب ،ويحفر اسمها على

إلى مرحلة الشورى ودولــة المؤسسات والقانون..

خريطة العالم السياسية بحكمة ورؤية وذكاء ،مما

وتــتــجــاوزهــا على المستوى الــخــارجــي بمنظومة
متكاملة من العالقات الودية مع كل دول العالم،
تمكنت من خاللها أن يسود السالم والوئام ،حتى
فــي أحلك الــظــروف وأصــعــب الــمــواقــف ،خاصة في
الدائرة العربية والخليجية التي تموج بالمشاكل

يعطى السلطنة المكانة الدولية التي تستحقها من
االحترام والتقدير.

حممـد حممــود عثـمـــان
املــديـــــر الــعــــــام
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جاللة السلطان هيثم ..

ُ
قيادة سلطنة عمان نحو الحقبة السادسة
للمستقبل المشرق
نحن نستشرق بــدايــة العقد الــســادس فــي بناء
هذا الوطن الغالي بيد أبناء وبنات ُعمان المخلصين
وارادتهم القوية وبمناسبة العيد الوطني الـ  51المجيد
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ومع بداية الحقبة السادسة من عصر النهضة المباركة
الذي بدأه المغفور له بإذن اهلل جاللة السلطان قابوس
ابن سعيد ــ طيب اهلل ثراه ــ وتتواصل المسيرة بقوة
بقيادة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طــارق ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ يسعدني أن أهنئ جاللته والشعب
العماني األبي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعأ.
ُ
ونــحــن على ثقة مــن إستكمال مسيرة البناء
معتمدين على اهلل جــل عــاه آخــذيــن فــي اإلعتبار
التوجيهات السديدة والــرؤى الثاقبة لحضرة صاحب
الجاللة السلطان المفدى التي تضمنها برنامج رؤية
ُعــمــان  2040ومستغلين المكانة الــتــي اكتسبتها
السلطنة بين دول العالم بسياستها المتوازنة

النمو االقتصادي لهذا الوطن العزيز من خالل ضخ
استثمارتها التي تزيد عن  60مليون ريال عماني في
القطاعات المالية والخدمية والصناعية بالدولة
فض ً
ال عن القيام بدورها الرئيسي في الحفاظ على
مــقــدرات اإلنــتــاج والممتلكات العامة والخاصة
واستقرارها األمني والسياسي في المحافظة على
مكتسبات النهضة والبناء عليها ومستمدين
القوة والعزم من اهلل ومن تاريخ ُعمان الضارب
في الجذور وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي
الفريد وحاضر النهضة المباركة.
العمانية المتحدة للتأمين
وتساهم الشركة ُ
والتي بدأت نشاطها خالل الـ  51عام ًا في مسيرة

من خالل مظلة التأمين المتنوعة التي تقدمها
الشركة لعمالئها الكرام .حفظ اهلل ُعمان وحفظ
قائدها المفدى حضرة صاحب الجالله السلطان
لعمان
هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ذخرا ُ
وشعبها.

نا�صر بن �سامل البو�سعيدي
رئي�س الإدارة التنفيذية ــ ال ُعمانية املتحدة للت�أمني
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يد واحدة..
والخروج من الصعوبات بسالم وأمان
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نقدم كل التهاني لحضرة صاحب الجاللة الســلطان

العاميــن الماضييــن ،أولهــا وفــاة المغفور لــه بإذن اهلل

هيثــم بــن طــارق ـ حفظــه اهلل ورعــاه ـ وشــعب ُعمان

الســطان قابــوس بــن ســعيد ـ طيــب اهلل ثــراه ـ  ،ثــم

بالعيــد الوطني الــــ  51المجيــد ،الذي تتجســد من خالله

األحــداث التي واكبت هذه الفترة بداية من جائحة كورونا

العمانــي بوقوفهــم خلــف قيادتهــم
أصالــة الشــعب ُ

العمانيين،
وصوال إلى إعصار شاهين المدمر واصطفاف ُ

فــي كل الظــروف الصعبة التــي واجهتها الســلطنة في

وكل القطاعــات االقتصادية يد واحــدة للخروج من هذه

الصعوبات بسالم وأمان ،وقد شارك البنك المركزي

االستدامة المالية ،في ظل تطوير معظم القطاعات

مــع مختلــف البنــوك والشــركات والمؤسســات

واألنشــطة مثل الســياحة والتعليــم والتصنيع ،بما

المالية.

في ذلك الصناعات القائمة على النفط والغاز ،وتطوير

بفاعليــة فــي مواجهة هذه التحديــات التي مرت

الموانئ والمطارات.

بهــا الســلطنة منــذ تولى جاللــة الســلطان هيثم -

لالستــــفادة مــــن موقــع ُعمــان االســتراتيجي
ودعمــ ًا للبنيـــة التحتيــة للنقــل والخــــدمات

رؤيــة  2040وشــحذ العمانيين وتنشــيطهم ليكونوا

اللوجســتية ،التــي تســاعد علــى جــذب المزيــد مــن

مصــدر إلهــام وإطالق العنـــان لقدراتهــم ،لالنطالق

االستثمارات األجنبية.

حفظــه اهلل مقاليد الســلطة ،والســعي للوصول إلى

نحــو المســتقبل للتوجــه نحــو اقتصــاد متنــوع
ومســتدام يعتمــد علــى التكنولوجيــا والمعرفــة
واالبتــكار ،ويعمــل ضمــن أطــر متكاملــة ،ويضمن
التنافســية ،ويحتضن التكنولوجيــا الحديثة ،ويحقق

�سعادة حمود بن �سنجور الزدجايل
الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي العماين ال�سابق
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العمانية..
البنوك الوطنية ُ
واستقرار سياسي وأمني لجذب المستثمرين األجانب
في العيد الوطني المجيد الـ 51
المجيد نرفع أسمى آيــات التهاني
والــتــبــريــكــات لــلــمــقــام الــســامــي
لــمــوالنــا حــضــرة صــاحــب الجاللة
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السلطان هيثم بن طارق ـــ حفظه
اهلل ورعــاه ـــ وإلى كل أبناء ُعمان
المخلصين ونــحــن نخطو تحت
قيادة جاللته للحقبة السادسة
ـعــمــانــيــة
مـــن عــمــر الــنــهــضــة الـ ُ
المباركة وفق رؤية  ،2040التي نبني
من خاللها ُعمان الحديثة بجهد
أبنائها المخلصين وعزيمتهم
القوية ،وبالمحافظة على ماضي
السلطنة وحاضرها ومستقبلها
الــمــشــرق ،بقيادة مــوالنــا صاحب
الجاللة وتوجيهاته السديدة التي
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نضيف من خاللها نقلة نوعية للحياة على أرض

العمانية المتوازنة التي تحافظ على مد
السياسة ُ

ُعــمــان ،في مختلف المجاالت المتعلقه بالبنية

جسور التعاون مع جميع دول العالم مما جعل

األساسية للسلطنة وخاصة في مجاالت النقل

لها مكانتها الشامخة إقليميا وعالميا كموطن

واالتصاالت والسياحة والتعليم والصحة والثقافة،

سالم ومحبه للجميع.

ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنوع
االقتصادي وزي ــادة االستثمارات خاصة األجنبية
العمانية
منها ،إلى جانب ما تقدمه البنوك الوطنية ُ
من خدمات مصرفية متنوعة تساهم بقوة في
دعم األنشطة االقتصادية االستراتيجية وتمويلها،
في ظل ما تتمتع به السلطنة من مناخ استثماري
جاذب ،واستقرار سياسي وأمني مما يحفز ويشجع
عــلــى جـــذب المستثمرين األجـــانـــب ،إلـــى جانب

فكل التهاني بالعيد الوطني الـ  51المجيد أعاده
اهلل علي عماننا الحبيبة وسلطاننا المفدي باليمن
والخير والبركات وحفظ اهلل ُعمان واحة للمحبة
والسالم.

ح�سن بن عبد الأمري �شعبان
مدير عام ـــ البنك الوطني العماين
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مكانة عالية عالميا ..

ُ
وتكملة مسيرة عمان الظافرة

18

يسرني أن أتقدم بالتهنئة بمناسـبة مضـي  51عاما
على نهضة ُعمان المباركة المجيدة لحضرة صاحب

لها جاللة السلطان هيثم بن طارق المفدى وشعبها
األبي.

الجاللة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه

وأحمد اهلل عز وجل على سائر نعمه وعظيم فضله

العماني األبي سائال اهلل العلي القدير أن
ـ وإلى الشعب ُ

لعمان
جلت قدرته ،أشكره تبارك وتعالى على أن هيأ ُ

يحفظ ُعمان الحبيبة آمنة مستقرة وأن يمن عليها

الحبيبة ابن بار مخلص محب لشعبه ووطنه حكيم

بالخيرات والبركات والتقدم والرقي واالزدهار ،وأن يحفظ

حليم السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب اهلل ثــراه ـ

فقاد مسيرة ُعمان الظافرة على مدار خمسون عاما
العماني قبل العمران
حرص فيها على تطور اإلنسان ُ
المادي فأظهر اهتمامه بالتعليم وقــال مقولته
المشهورة مع بداية توليه مقاليد الحكم في البالد
«سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة» ونقل ُعمان
إلى مصاف الدول المتقدمة وحظيت ُعمان بمكانة

لعمان الغالية في
هيثم بن طــارق المفدى وبــارك ُ

عالية عالميا ،وعمل ـ رحمه اهلل ـ على إصدار دستور

كل خططه وخطواته ووفق جاللته لتكملة مسيرة

لعمان بالمرسوم السلطاني رقــم  1996 /101أوجز
ُ

ُعمان الظافرة لتحقيق أهداف الخطة المستقبلية

فيه بكل ما يهـم ُعمـان فـي حاضـرها ومستقبلـها

 ،2040/ 2020وبناء خطط مستقبلية تنقل ُعمان نقلة

وكيف ستكون شعبا وحكومـة وتقـدما وازدهـارا ،ثم

سريعة مدروسة لتحقيق مزيد من النمو المتزايد

أوصى ـ رحمه اهلل ـ أن يتولى مقاليد الحكم من بعده

والتقدم في شتى مجاالت الحياة لصالح البشرية

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طــارق ـ

جمعاء.

حفظه اهلل ورعاه ـ  ،فرحم اهلل سلطاننا قابوس بن
سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ سلطان القلوب رحمة واسعة
وأسكنه الفردوس األعلى ووالديه وأرحامه وجميع
لعمان جاللة السلطان
المسـلمين ،وحفـظ اهلل
ُ

وعمان الخير والسالم والعطاء أكثر
وكل عام ُ
أمنا واستقرارا وعزة ورفعة ورخاء .

�أحمد بن عبد اهلل بن خلفان املدحاين
والية مدحاء ـــ حمافظة م�سندم
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العماني ..
االقتصاد ُ
وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل

20

إننا على ثقة أن األيام القادمة ستحمل الكثير من األخبار
الطيبة التي تسعد المواطن والمقيم على هذه األرض الطيبة
بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها جاللة السلطان هيثم بن
طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ وحكومته الرشيدة بهدف النهوض
العماني وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل
باالقتصاد ُ
من خالل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص
وإننا إذ نقدر هذه الجهود نرجو من اهلل أن يكون احتفالنا مميزا
بزوال وباء كورونا وتحسن أداء المالية العامة وبدء النشاط
االقتصادي وتدفق االستثمارات في كافة المجاالت.

د� .أحمد بن عبد الكرمي الهوتي
رئي�س اللجنة االقت�صادية بغرفة جتارة و�صناعة عمان
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الرؤية المستقبلية ..
ونهضــة متجـددة و مسـتمـرة
بمناسبة العيد الوطني الـــ  51المجيد لبالدنا
الحبيبة وبــعــد انــقــضــاء عــامــان على تــولــى مقاليد
الحكم حضــرة صاحـب الجاللــة السـلطان هيثـم

«وإننا ماضون بعون اهلل على طريق البناء والتنمية،

نــواصــل مسيرة النهضة الــمــبــاركــة كما أراد لها

السلطان الراحل ــ رحمه اهلل ــ».

ابـن طــارق ــ حفظه اهلل ورعــاه ــ  .يسرني أن اتقدم
بخالص التهاني والتبريكات لجاللته ولألسرة الكريمة
22

العماني األبي أن يعيد اهلل هذه المناسبة على
والشعب ُ
العماني األبي وقوات السلطان
جاللته وعلى الشعب ُ
المسلحة ونحن نتمتع باألمن واالستقرار واالزدهــار
االقتصادي.
و قد شهدنا الحمد هلل في عام  2020بمرور خمسين
عاما من عمر النهضة المباركة بقيادة المغفور له
سلطاننا الراحل قابوس بن سعيد ــ طيب اهلل ثراه ــ
وبــإذن اهلل ،سنشهد الخمسون عاما القادمة نهضة
متجددة و مستمرة بقيادة خلفه حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ« .خير
خلف لخير سلف» .حيث كان هذا من نطقه السامي ــ
حفظه اهلل و رعاه ــ :

هيثم بن طارق  -سلطان ُعمان
أشــرف جـاللة السـلطان هيثم بن طـارق ــ حفظه
اهلل ورعـاه ــ شخصيا في إعــداد الرؤيـة المستقبلية
ُعــمــان  2040بمعيـة وتنفــيـذا لــأوامـــــر السـامية
لســلطاننا الرحل قابوس بن سعيد ــ طيب اهلل ثراه ــ
التى أراد لها أن تستوعب الواقع االقتصادي واالجتماعي.
وتستشرق المستقبل بموضوعية لتعتد بها السلطنة
دلي ً
ال ومرجع ًا اساسي ًا ألعمال التخطيط في العقدين
القادمين.
قامت حكومة جاللة السلطان هيثم بن طارق
ــ حفظه اهلل ورعــاه ــ بإجراء تعداد إلكتروني للسكان
والمساكن والمنشآت لعام 2020م ،وقد تفضل جاللته
ــ حفظه اهلل ورعــاه ــ باعتماد نتائج التعداد والــذي تم

اساسية التى يعتمد عليها الخطط المستقبلية
للبالد وال يمكن تحقيق ذلك الخطط إال بوجود
رأس مال بشري من ذو الخبرة والكفاءة والعلم.
«الرجل المناسب في المكان المناسب» .وإننا
واثقون من جاللته ــ حفظه اهلل ورعاه ــ من تحقيق
اهداف الرؤية.
كل عام و جاللته وقواته المسلحة والشعب
العماني األبــي بــإذن اهلل بخير ورحــم اهلل سلطاننا
ُ
إنجازه بتعاون ومساندة مختلف االجهزة الحكومية
و مؤسسات القطاع الخاص واالفراد.
تعتبر هـــذه الــخــطــوات الــمــذكــورة مــبــادئ

الراحل بواسع رحمته  .انه سميع مجيب الدعاء.

مرت�ضى بن حممد جواد بن ابراهيم اجلماالين
رئي�س جلنة املال والت�أمني ـ غرفة جتارة و �صناعة عمان
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النهضة المباركة ..
نحن معك على الدرب سائرون
ونحــن نحتفــل بالعيــد الحــادي والخمســين لقيــام
نهضــة ُعمــان الحديثة ال يســعنا في هــذا المقــام إال أن
نرفع أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي
لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثم بن طــارق -

24

حفظه اهلل ورعاه  -مؤكدين لجاللته إننا معه على الدرب
لعمــان طامحون
ســائرون ولمســتقبل واعــد مشــرق ُ
ولتقديم كل ما بوسعنا ساعون وبالصحة وطول العمر
له داعون ،ونسأل اهلل أن يرحم باني نهضة ُعمان الحديثة
الســلطان قابوس بن سعيد -طيب اهلل ثراه -ويسكنه
فسيح جناته ويجزيه عن ُعمان وشعبها خير الجزاء
خاصة أن ســلطنة ُعمان بماضيها التليد  ،وحاضرها
المجيــد  ،وما تصبــو إليه من تطلعات وآمال لمســتقبل
فكر رشــيد ورأي ســديد،
مشــرق ســعيد مــا هو إال نتــاج
ٍ
ٍ
فالمتتبع لمســيرة النهضــة المباركة يجد أنها ســارت
بخطى واثقة واعدة مدروســة خطها الســلطان قابوس
ابــن ســعيد -طيــب اهلل ثــراه -فحقــق بنظرتــه الثاقبة

وتأســيس إدارة وقيــادة اقتصاديــة ديناميكيــة إال
لعمان األبية.
ترجمة للرؤية المستقبلية ُ
لعمــان جعلها يُشــار إليها
ورؤيتــه العميقــة مكانة ُ
بالبنان.

ولعــل ما يقــوم بــه جاللــة الســلطان هيثم بن
طارق  -حفظه اهلل ورعاه -من جهود كبيرة وإنجازات
عظيمة فــي فترة قصيــرة من تولي جاللتــه مقاليد

ومــا رؤية ُعمان  ٢٠٤٠بمحاورهــا الثالث المتمثلة

حرص من جاللته وســعي
الحكم فــي البالد ماهو إال
ٍ

في اإلنســان والمجتمع ،واالقتصــاد والتنمية ،واألداء

كريــم مــن لدنه بــأن تكون ُعمــان دوما فــي مصاف

المؤسســي وما اندرج تحت هذه المحاور من قائمة

الــدول المتقدمة وعلى مختلف األصعــدة ،وكل عام

كالتعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي ،والنظــام

وعماننا الغالية في تقدم وازدهار ورخاء ونماء
ُ

الصحــي ،وتعزيز المواطنة والهويــة والتراث والثقافة
الوطنيــة ،وتوفير حياة كريمة ومســتدامة للجميع،

حمفوظ بن حممد احلميدي ال�شحي
حمافظة م�سندم ــ والية بخاء
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عصر جديد ..

ُ
والمستقبل الواعد المشرق لعمان
ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ  ، ٥١أقدم
أجمل التهاني والتبريكات ارفعها للمقام
السامي حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ وللشعب
العماني بهذه المناسبة العظيمة
ُ
26

وفي مخيلتنا صورة المرحوم السلطان
قابوس ـ رحمه اهلل ـ  ،ولكن لهذا العيد نكهة
خاصة ،عصر جديد برمز ُعمان الجديد السلطان
هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ـ الذي يعمل ليل
ونهار في إسعاد المواطن والمقيم بالرغم
من التحديات التي رافقته من اليوم األول
ـوت عزيمته
لحكمه ،إال أن تلك التحديات قـ ً
في خدمة الوطن ،مؤكدين لجاللته إننا معه
على الدرب لصنع المستقبل الواعد والمشرق
لعمان.
ُ

جميـل عـلــي �سـلـطـان
رجـــل �أعـمــــال

27

مان

الم
ستق

بل

ُع

 18نوفمبر ..
وإشراقات العيد الوطني الـ  51المجيد
مــع قيادة موالنــا حضرة صاحــب الجاللة الســلطان

فبقدر المحافظة على تلك المكتسبات الوطنية ...

هيثــم بن طــارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــــ للحكم في البالد

بقدر العيون تتجه للمســتقبل بأن تكون ُعمان األفضل
تنمويــ ًا .منطلقــة مــن رؤية ُعمــان  2040التي تعــد وثيقة

الوطني الـ  51المجيد .وفــــي شــتى المجــاالت الحياتيــة ...

حكومية ومجتمعية لصناعة ُعمان المستقبلية تراعي

العماني بإعتباره هو محور
يتقدمها االهتمام باالنســان ُ

كافة المعطيات المحلية والخارجية.

تواصــل الســلطنة إشــراقاتها وســط االحتفــال بالعيــد
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وركيزة التنمية الشاملة وعنوانها الرئيــسي في التقدم
واالزدهـار.

العمانية
فرؤية ُعمان  2040تؤكد على الثوابت والقيم ُ
النبيلــة وتدفــع للمزيد مــن التطوير والتحديــث والتنوع

االقتصــادي والتوازنــات فــي السياســات الداخليــة
والخارجية.
وتبعد السلطنة عن كافة المطبات والتصادمات
السياســية واالقتصاديــة وفــق سياســة حيادية تدار
بالحكمــة .لتؤكد ســلطنة ُعمان بأنهــا رقم مهم
إقليميــ ًا ودوليــ ًا ومرجعــ ًا الحتضان الســام والوئام
والمحبة لخير البشرية جمعاء.
األعيــاد الوطنيــة عند الشــعوب والــدول هي روح
جديدة في قطار التنمية الشــاملة التي تســعى إليها
األمم والمجتمعات.
وفــي بالدنــا ســلطنة ُعمــان للعيــد الوطنــي
واحتفاالته  ...وبرامجه له مدلوالته العظيمة حكومي ًا
وشــعبي ًا  ...فهــو محطــة للتقييــم والتطويــر وعلى
كافة المستويات واألصعدة.
فيــوم  18مــن نوفمبــر مــن كل عام هــو حدث
تاريخي فقد إرتبط بميالد السلطان الخالد قابوس بن

ســعيد ــ طيــب اهلل ثراه ــ فكان ميــاده ميالد وطن
بــل ميالد ُعمــان الحديثة ،فأصبحت ســلطنة ُعمان
محطــة لألنظــار فــي تطورهــا وتقدمهــا فــي كافــة
المجاالت الحياتية والتنموية وســط إشــادات محلية
وإقليميــة ودوليــة بالنقــات النوعيــة والتنمويــة
وبالوحــدة الوطنيــة ،وســوف تحقــق ُعمــان نقــات
نوعية جديدة بقيادة موالنا السلطان هيثم بن طارق
ــ حفظــه اهلل ورعاه ــ لتواصل الســلطنة إشــراقاتها
وسط االحتفال بالعيد الوطني الـ  51المجيد.

علي بن �صالح بن علي الكلباين
رجـــل �أعـمــــال
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العمانية األصيلة ..
الشخصية ُ
والمحافظة على أخالق ديننا الحنيف وعاداتنا
العمانية عام  1970على يد المغفور
منــذ إنطالق النهضة ُ
له الســلطان قابوس بن ســعيد ـ طيب اهلل ثراه ــ وأن دولتنا
تمشي بخطى حثيثة إلى التقدم والنهوض بمستوى االنسان
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العمانــي ،والرقــي بــه وبوعيــه فــي جميــع المجاالت ســواء
ُ
اقتصاديــ ًا أو علميــ ًا أو صحي ًا أو تعليمي ًا .وها نحن نســير على
نهجه وخطاه بقيادة ســلطاننا المفدى الســلطان هيثم بن
طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ ورؤية جاللته الثاقبة للمستقبل،
حيــث تبنى رؤية ُعمــان  2040 - 2020وهذه الرؤية التي تشــمل
العمانــي كيفية تطويره وبناء الشــخصية
في لبها اإلنســان ُ
العمانية األصيلة التي تســتمد قوتها وشخصيتها من تراث
ُ
األجداد وتستلهم حاضرها ومستقبلها منهم والمحافظة
على أخالق ديننا الحنيف وعاداتنا.
إن حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بــن طارق ــ
حفظــه اهلل ورعاه ــ حريص كل الحرص على اســتكمال بناء
الدولــة والمواطــن وجعلهم يواكبــون كل أصنــاف التقدم
والتطور الذي يدور من حولنا في جميع أنحاء العالم.

حــرص جاللتــه علــى بنــاء الثقــة بيــن الدولــة
والمواطــن حتى أصبــح إيمان المواطنيــن أن كل ما
يحدث هو من أجل الوطن والمواطن.
حتــى أصبحــت دولتنــا دولــة قويــة بــكل معنــى
الكلمــة ،حيــث إن ُعمــان اســتطاعت خــال الفتــرة
الوجيزة والتي توالها جاللة السلطان هيثم بن طارق
ـ حفظــه اهلل ورعــاه ـ أن تجتــاز الكثيــر مــن العقبــات
والصعوبــات منهــا انخفاض أســعار البتــرول الحادة،
وتالهــا أزمة فيروس كورونا ،وأخيرا ً أعاصير شــاهين
والتــي أثبتت بمــا اليدع مجال للشــك صالبــة الدولة
والوطــن والمواطــن حيث التعــاون المبهر للتصدي
لكل هذه األزمات ،فالجميع فداء للوطن.
حــرص جاللتــه علــى تنويــع مصــادر الدخــل حتى
ال تعتمــد علــى البتــرول فقــط ،فقــام جاللتــه ببنــاء
بنيــة تحتيــة عظيمة فــي كل المجــاالت وأخص هنا
مجــال اللوجســتيات والموانــيء والمطــارات والتــي
حــدث بها طفــرة عظيمــة تتواكــب مــع مقتضيات

العصــر الذي نحــن فيه ،ناهيــك عن تطويــر التعليم
العماني حيث
والصحة وهما أســاس تطوير اإلنسان ُ
اهتــم جاللته بكل شــيء يهــم الوطــن والمواطن،
وجاللتــه يفكــر في مســتقبل هــذا الوطن ليــل نهار
ونحــن اآلن نســتطيع أن نقول وبكل فخــر لقد اجتزنا
كل العقبــات بنجــاح تــام وبتضافر جهــود المواطن
مع جاللته وإن شــاء اهلل المســتقبل القــادم أفضل
وأفضل  ،فلتحيا ُعمان وجاللة السلطان.
وكل عام والجميع بخير

فهمي بن �سعيد الهنائي
املدير التنفيذي ل�شركة منتجات البويل املحدودة
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العيد الوطني الـ 51

ُ
والنهـضــة المتجــددة لعمــان
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العمانيــة
مــع بدايــة الحقبــة السادســة للنهضــة ُ

 51المجيــد  ،مؤكديــن وقوفنا صفــ ًا واحدا ً تحــت قيادته

المباركة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الســلطان هيثم

العمانيــة الوطنية  2040التي
الرشــيدة إنطالقا من الرؤية ُ

ابن طارق  -حفظه اهلل ورعاه ـ  ،نقدم أسمى آيات التهاني

تعد البوصلة لتوجهاتنا التنموية لتبدأ مسيرتها للحقبة

العماني بمناســبة العيــد الوطني الـ
لجاللتــه وللشــعب ُ

السادسة  ،والتي تحافظ على تقدم السلطنة و شموخها

بيــن األمم  ،لتســتمد قوتهــا من خالل خطــة توازن
محكمــة اعادت ماضيها العريق وحاضرها المشــرق
لتصنــع مســتقبلها الزاهــر ،مبنية علــى التكنولوجيا
عال ولتجعله
والطرق الحديثة لخلق مدن بمســتوى ٍ
امتــدادا لــإرث الخالد الذي صنعه الســلطان قابوس
ابن سعيد ــ طيب اهلل ثراه ــ .
خالل خمسة عقود احتلت ُعمان مكانة شامخة
عاليــة بيــن الشــعوب  ،لترتقي بمســتوى المعيشــة
لمصاف جديد ،ورؤية جديدة ترتكز على تطوير واســع
للمناطــق المختلفة والتي بدورها ســتنمي مهارات
جديــدة وتخلــق تدفقــات ماليــة قويــة وديمومــة
لمســتويات الدخل  ،كما تميزت عالقاتها بالحكمة
والعقالنيــة التــي جعلــت منهــا واحة لألمــن واألمان
واالســتقرار ألنها تنتهج سياســة بعيدة النظر  ،تدعو
إلى الســام وعدم التدخل في شــؤون الــدول األخرى،
التــي ســاهمت بإيجابيــة فــي تخفيــف حــدة األزمات
واالحتقانات العالمية.

وال شــــك أن ذلــــك لــه انعكســاته علــى حيــاة
المواطــن العماني حيث تفرغت الســلطنة بالخطط
التنمويــة والمشــروعات االســتثمارية التي تســهم
في بناء مجتمع العلم والمعرفة والرفاهية والرخاء
والتي بدورها ستنمي مهارات الشباب والتي ستساعد
علــى تنويــع مصــادر الدخل بعيــدا عن الدخــل الريعي
المستند على البترول فقط  ،إن هذا يعد من مقومات
العمانيين في
الدولــة العصريــة الحديثـــة التــي تضــع ُ
مقدمة األمم تحت قيادة جاللة السلطان هيثم بن
طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ .

م�صطفى بن �أحمد �سلمان
الرئي�س التنفيذي لل�شركة املتحدة للأوراق املالية
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تطوير ثقافة الشباب ..
واستراتيجية متكاملة لخلق جيل جديد
السلطنة في نهضتها المتجددة تسير تحت قيادة
حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق ــ حفظه
اهلل ورعاه ــ نحو رؤية ثاقبة تحقق لها المجد في جميع
األصعدة السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية والتي

34

العماني .وحين الرجوع إلى مفردات
محورها هو اإلنسان ُ
رؤية ُعمان  ٢٠٤٠فإنها تضمن في طياتها عوامل نجاحها
ومن أهمها :
¡الشمولية وترابط مختلف القطاعات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وغيرها كحلقة ومنظومة
واحدة فال يتخلف شيء على حساب اآلخر.
¡المرونة المقننة ،حيث أن المشرع الحظ أن فترة
العشرين سنة طويلة نسبيا ،والتغيرات العالمية
متسارعة والتحديات مختلفة لذلك فإن التغيير
المناسب في الوقت المناسب مما يضمن التفاعل
اإليجابي مع الواقع.

الــكــادر المتخصص وربــط هــذه المفردات مع
االقتصاد سيجعل السلطنة جاذبة لالستثمارات
العمالقة وذات قيمة مضافة ،فإن التشريعات
¡تطوير ثقافة الشباب ضمن رؤية واستراتيجية
متكاملة لخلق جيل ينتقل بــاألداء من العمل
إلى اإلنجاز ومن ثم إلى اإلنتاج وأخيرا إلى اإلنتاج
المفيد المستدام والحقيقي .ستخلق هذه
المعادلة الشكل واإلطار الجديد للقطاع الخاص

والقوانين قد تتغير وال تحتاج إلى تكلف ولكن
خلق اإلب ــداع واالبتكار والــكــادر الــذي يستطيع
ترجمة ذلك للواقع لهو التحدي الحقيقي القادم.
حفظ اهلل ُعمان وسلطانها المفدى وشعبها
األبي  ...وكل عام وأنتم بخير.

في المراحل القريبة القادمة.
¡إن البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم
وربطها مع االقتصاد المعرفي والرقمي وتهيئة

علي بن عبداحل�سني �شعبان
رجـــــل �أعـمـــــال
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أصدق التهاني والتبريكات
نرفعهـا إلـى المقـام السـامـي
لحضـرة صـاحـب الجاللـة السـلطان

هيثـم بـن طـارق المعظـم
حفظـه اهلل ورعـاه
بمناسبة الذكرى الثانية لتولي جاللته مقاليد الحكم

LAMA
ADVERTISING
اإلعالنية
لما للخدمات
SERVICES
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إننــا نقــف اليــوم بــإرادة صلبــة وعزميــة ال تلني علــى أعتاب
مرحلــة مهمة مــن مراحل التنميــة والبناء يف ُعمــان ،مرحلة
شــاركتم يف رســم تطلعاتنــا بالرؤيــة املســتقبلية ُعمــان
2040م ،وأسهمتم يف وضع توجهاتها وأهدافها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية مبا يجسد الرؤية الواضحة والطموحات
ومناء.
العظيمة ملستقبل أكرث ازدها ًرا
ً
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العمانية..
المرأة ُ
تفوق ونجاحات ومشاركات دولية
فـي مختلـف الميـاديـن

40

العمانية
االحتفال بيوم المرأة ُ

مع بداية العقد السادس للنهضة

هــنــاك شــروط أو قــيــود تميز بين

فــي السابع عشر مــن اكتوبر من

العمانية ومع تولي جاللة السلطان

الرجل والــمــرأة ،وشهدت صناديق

كل عــام عالمة بــارزة للعمانيات

هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه

االقتراع إقباال نسائيا كبيرا طوال

ويجسد التقدير الــذي حظيت به

ـ دعما كبيرا برعاية السيدة الجليلة

فــتــرات االنــتــخــابــات الماضية من

المرأة وانعكاسا لدورها الحيوي في

زوجة جاللته.

مــشــاركــتــهــا ،جــســدتــه انــتــخــابــات

مجتمعها ،ومساهمتها الفاعلة
في بناء وطنها.

وعلى صعيد الحياة السياسة،
كفلت التشريعات الوطنية للمرأة

مــجــلــس الــشــورى والــمــجــالــس
الــبــلــديـــــة ،حيـث سـجلت الفترة

ويــعــد مــا حققته الــمــرأة من

الــعــمــانــيــة الــحــق فـــي مــمــارســة

الثانية النتخابات مجلس الشورى

إنجازات في كافة المجاالت ،محل

الــحــقــوق الــســيــاســيــة ،حــيــث صــدر

( )1997 - 1994ان ــط ــاق ــة الــمــرأة

قــانــون انــتــخــاب أعــضــاء مجلس

العمانية بمنحها حقي االنتخاب

الــشــورى بــالــمــرســوم السلطاني
رقـــــم ( ،)2013 /58مبين ًا شــروط

والــتــرشــح ،حيث كانت محافظة

فخر واعــتــزاز ،وضــع أسسا وأرضية
مــهــيــأة لــتــعــزيــز تطلعاتها نحو
ـمـ َ
ـن لها من
المستقبل ،بما يُـ َ
ـكـ ْ
اسباب ،لالرتقاء بذاتها ومجتمعها،
وارتياد آفاقا أوسع للعطاء واإلبداع
في مسيرة النهضة المتجددة.
وق ــد لقيت الــمــرأة العمانية

مسقط نقطة ارتكاز لها كتجربة
أولــــى جـــرى تعميمها بــعــد ذلــك

االنــتــخــاب فــي عضوية المجلس،
وقد جاء متوافق ًا مع أحكام النظام

فــي جميع محافظات السلطنة،

األساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة

وفــازت خــال تلك الفترة امرأتين

حق الترشح واالنتخاب بدون أن يكون

بعضوية المجلس.
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وش ــه ــدت الــفــتــرة الــتــاســعــة
النتخابات مجلس الشورى (2019ـ
 )2023ارتفاعا في عدد المترشحات
مــقــارنــة بالفترة الماضية حيث
بلغ عددهن  40مرشحة من بين
 637مرشحا تنافسوا على 86

و 335ناخبا ،وفازت في هذه الفترة

التنسيق

امرأتان بعضوية المجلس.

التابعة لالتحاد البرلماني الدولي

في المنظمات الدولية
وخــال مسيرتها فــي المجال
الدبلوماسي والقنصلي في داخل
السلطنة وخــارجــهــا ،استطاعت

للنساء

البرلمانيات

الــذي أقيم فــي شهر أكتوبر عام
2014م ،وترأست المندوبة الدائمة
الــســابــقــة للسلطنة ل ــدى األمــم
الــمــتــحــدة لجنة اإلعــــام التابعة
للمنظمة خــال الفترة من أبريل

مقعدا في المجلس ،وبلغ عدد من

المرأة العمانية أن تثبت جدارتها

كان لهن الحق في التصويت 337

وكفاءتها في المنظمات الدولية

2013م إلــى أبــريــل 2015م ،ومثلت

ألف و 534امــرأة مثلن  %47٫3من

وذلك ،على سبيل المثال ال الحصر

المرأة العمانية السلطنة كسفيرة

إجمالي عدد الناخبين البالغ  713ألف

بــانــتــخــابــهــا نــائــبــة لــرئــيــس لجنة

في عدد من الدول.
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أﻛﺘـﻮﺑــﺮ

تعدد المناصب
كما مثلت السلطنة في عدد
مــن المنظمات الــدولــيــة ومنها
42

اخــتــارت امـــرأة مــن بين ممثليها

وفـــي قــطــاع الــبــحــث العلمي

في الهيئة االستشارية للمجلس

واالبتكار فتحت للمرأة العمانية

األعلى لمجلس التعاون الخليجي.

آفاقا واسعة الرتياد فضاءات العلم
والتكنولوجيا والمعرفة والبحث

الــمــنــظــمــة اإلســامــيــة للتربية

وحــمــلــت الـــمـــرأة الــعــمــانــيــة

والــعــلــوم والــثــقــافــة اإليسيسكو

رس ــال ــة ال ــس ــام للسلطنة في

ومندوبية السلطنة الدائمة لدى

مختلف دول العالم وتمثيل بالدها

األمم المتحدة ،ومنظمة التجارة

بالصورة المثالية والمشرفة في

العالمية بجنيف ،وكانت السلطنة

بناء جسور العالقات الوطيدة مع

الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة األولـــــى الــتــي

دول العالم .كما تــشــارك المرأة

أوفدت ممثلة لها على مستوى

ـعــمــانــيــة شقيقها الــرجــل في
الـ ُ

وكــيــل وزارة فـــي االجــتــمــاعــات

تمثيل السلطنة فــي المحافل

الــتــي كــانــت تعقد عــلــى مستوى

الدولية ،حيث إن هناك العديد من

مجال العلوم ،وفي تحفيز الشابات

وكــاء وزارات دول مجلس التعاون

العمانيات الالتي يعملن
الموظفات ُ

على دراســـة الــعــلــوم وممارسة

لــدول الخليج العربية ،كما كانت

في السلك الدبلوماسي ،ويعملن

المهن في هذا المجال وفي عام

السلطنة هــي الــدولــة األولى الـتي

في سفارات السلطنة.

 2017حصلت الكندية على جائزة

الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار ،ومــــن أبـــرز
األمثلة فــي هــذا المضمار اختيار
البروفيسورة سلمى بنت محمد
الكندية فــي عــام  2013مــن قبل
وزارة الخارجية األمريكية للدخول
في قاعة النساء المشاهير في
العلوم لمنطقة الشرق األوسط
اعترافا بإنجازاتها وجهودها في
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(إن ــج ــاز ال ــح ــي ــاة) مـــن مــؤســســة

امرأة تتسلم زمام هذا المنصب

التنوع

فينس الدولية في الهند تقديرا

في تاريخ الكلية.

التي يتعرض لها األمــن الغذائي

لمساهماتها فــي مــجــال علوم
الــكــيــمــيــاء ،والــتــي تــعــد الكندية
واحدة من العمانيات اللواتي حققن

وإضـــافـــة إلــــى تــقــلــد الــمــرأة
العمانية مــنــاصــب قــيــاديــة في

البيولوجي

والتهديدات

وغيرها من المجاالت العلمية،
وفــي إنجاز آخــر للمرأة العمانية

مجال العلوم والبحث العلمي

عملت الدكتورة منى بنت محمد

في السلطنة ،هناك ثــاث نساء

الــحــبــســيــة مــع الــفــريــق البحثي

عــمــانــيــات ف ــزن بــجــائــزة لــوريــال

للبروفيسور

تاسوكو

بـــاريـــس الــيــونــســكــو لــلــنــســاء

هــونــجــو الــذي فــاز بــجــائــزة نوبل

فــي مجال العلوم ،الــتــي ترعاها

للطب للعام 2018م ،حيث عملت

منظمة اليونسكو ،إلسهاماتهن

فــي الــجــزء المتعلق بالسرطان

في البلدان النامية ،وهي أيضا التي

وإنــــجــــازاتــــهــــن فــــي مــواجــهــة

وهــو الــجــزء الحائز على الجائزة

تولت منصب عميدة كلية العلوم

الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة ،كتفشي

ويــخــتــص بــعــاج الــســرطــان عن

بجامعة السلطان قابوس كأول

األمـــــراض الــمــخــتــلــفــة ،وتــدهــور

طريق تحفيز جهاز المناعة.

إن ــج ــازات بــاهــرة عــلــى المستوى
المحلي والعالمي ،حيث إنها انتخبت
في عــام  2012لتكون أول عمانية
زميلة فــي األكاديمية العالمية
للعلوم ،التي كرمتها لمساهماتها
في مجال العلوم والتكنولوجيا

الياباني
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السلطنة..
موقع استراتيجي تنافسي
في مسارات المالحة العالمية
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تــزخــر السلطنة بالعديد من

الــســلــطــان قــابــوس بمحافظة

السمكي والتعليب ونحوها من

الــمــوانــئ البحرية الــهــامــة ومنها

مسقط ،وميناء صاللة بمحافظة

الصناعات السمكية األخرى.

ميناء السلطان قابوس ..واجهة

ظفار ،وميناء الدقم بمحافظة

بحرية سياحية متميزة.

الوسطى.

ومـــيـــنـــاء صـــحـــار الــصــنــاعــي
بمحافظة شمال الباطنة ،ويعتبر

حيث تعد الموانئ بوابة  لجـــذب

حيث تم تسليم ميناء الصيد

مــن الــمــشــروعــات االستراتيجية

االسـتثمارات وتطوير االقتصاد

الــبــحــري إلــى االئــتــاف ال ــذي تقوده

لذلك  شهدت السلطنة خالل

العماني
شركات جهاز االستثمار ُ

الــتــي تــخــدم الــتــجــارة والــصــنــاعــة
مع ًا نــظــرا ً الرتباطه بمشروعات

النهضة الحديثة إنــشــاء العديد

العمانية
المتمثلة فــي الشركة ُ

صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع

من الموانئ التجارية والصناعية

لتنمية الثروة السمكية والشركة

السلطنة فــي مــوقــع المنافسة

والمرافئ البحرية تجسيدا للدور

ـعــمــانــيــة لــاســتــثــمــار الــغــذائــي
الـ ُ

التجارية

بالمنطقة،

الــــذي تلعبه هـــذه الــمــوانــئ في

القابضة ،يعد الميناء أكبر ميناء

ويرتبط الميناء بمناطق صناعية

جـــذب االســـــتــثــمــارات وتطوير

للصيد فــي السلطنة بمساحة

واقــتــصــاديــة مــكــنــتــه م ــن جــذب

االقتصاد وتشجيع القطاعات غير

 600هكتار وعمق  10أمــتــار ،ويضم

مشاريع صناعية ضخمة معتمدة

النفطية للمساهمة في تنويع

منطقة للصناعات السمكية من

عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز كصناعـة

مصــادر الــدخــل القــومــي وتضم

المتوقع أن تحتضن حوالي  60منشأة

الــبـــــتــروكــيــمــاويــات

والصـناعـات

شبكة الموانئ الرئيسية :ميناء

متخصصة فــي مــجــال التصنيع

النفـــطيــة والتعـــدينيـة ،وميناء

والصناعية
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شناص بمحافظة شمال الباطنة

الــتــنــافــس فــي تــقــديــم الــخــدمــات

سنوي ًا مــلــيــارات مــن أجــل تهيئة

أيــضــا ،ومــيــنــاء خصب بمحافظة

اللوجستية بحسب بيانات البنك

البنية األساسية لقطاع الموانئ

مــســنــدم ،وتــــم تــحــويــل مــيــنــاء

الدولي.

السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه

ومنذ عام  2011قررت الحكومة

في كل من صحار والدقم وصاللة
وغيرها ،وجــاري حالي ًا تطوير ميناء

في عــام 1974م ،ابــتــداء من األول

العمانية استثمار موقع السلطنة

صحار لتطوير خدماته والوصول

مــن شهر يناير 2015م مــن ميناء

االستراتيجي ،وقربها من مسارات

به للمعايير العالمية ،واستقطاب

تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل،

المالحة العالمية وإشرافها على

الــمــزيــد مــن الــخــطــوط المالحية

والتخطيط لتحويله إلــى واجهة

مضيق هرمز ووقوعها على بحر

الــمــبــاشــرة وتــجــهــيــز األرص ــف ــة

بحرية سياحية ،بعد أن شهد تطويرا

البحر والخليج العربي ،فــي تنويع

الستقبال السفن العمالقة ذات الـ

مستمرا على مدى سنوات النهضة،

مصادر الدخل الوطني ،وكسر «القيد

 18ألف حاوية وتنفيذ مشروع تطوير

وتــطــويــر المنطقة المحيطة به

النفطي».

البوابات اآللية ذات التقنية العالية
لدخول وخروج الشاحنات.

ومنها كــورنــيــش مــطــرح ،لدعم

وطــرحــت خطة تنمية   تقوم

السياحة البحرية في السلطنة ،ومن

على التكاملية فيما بينها ،وإنشاء

وفي محافظة ظفار التي تحتضن

ثم  نقل كافة أنشطة االستيراد

صناعات وخدمات لوجستية بالقرب

ميناء صــالــة ،يتم  تجهيز رصيف

والــتــصــديــر الــتــجــاريــة (الــبــضــائــع

من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة

المواد السائلة ،والبدء في أعمال

العامة  والحاويات) إلى ميناء صحار،

الجغرافية للسلطنة وربطها عن

التصاميم

لمنطقة

ليكون الميناء  الرئيسي ألنشطة

طريق المطارات والسكك الحديدية

البضائع العامة وتنفيذ الطريق الرابط

االســتــيــراد والــتــصــديــر ،كما تحتل

وخط الباطنة الساحلي.

بين دوار ريسوت ومدخل الميناء.

السلطنة الترتيب  62وفق تقارير

لــذلــك  فــإن الــســلــطــنــة تضخ

التفصيلية
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أصدق التهاني والتبريكات نرفعها إلى المقام السامي
لحضرة صاحب الجاللة السلطان

هيثـم بـن طـارق المعظـم
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ

بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسون

رقم الهاتف  - 24763300 :رقم الفاك�س 24705006 :
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األمـن واألمـان..

ُ
وشرطة عمان السلطانية
مــع بــدايــات الــعــقــد الــســادس
لنهضة عــمــان نجحت شرطة
عمان السلطانية  في تحقيق األمن
واآلمــان للمواطنين والمقيمين
48

عبر مسيرة النهضة الممتدة  لــ 51
عاما  مما أعطى السلطنة سمعة
دولية بأنها من أوائل دول العالم
تحقيقا لألمن واالســتــقــرار  ،وهــو
من اإلنجازات الهامة التي تميزت
بها عمان طوال الحقب الماضية،
مـــن خــــال ال ــت ــص ــدي لــلــجــرائــم
المختلفة ومـــا اســتــحــدث من
جرائم متعلقة ٍبإساءة استخدام
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة
وما يصاحبها من نصب واحتيال،
األمر الذي انعكس على التنمية في
مجاالتها االجتماعية واالقتصادية،
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المعامالت والتعامالت إلكترونيا
وفي أوقات قياسية.
ويمثل العنصر النسائي في
شرطة عمان السلطانية عنصرا
مهما في نجاح هــذه المنظومة
األمنية ،خاصة بعد أن نجحت في
مواكبة المستجدات والمتغيرات،
وم ــن ثــم تمكنت مــن االرتــقــاء
بأدائها على أرض الــواقــع ،نتيجة
للتدريب المستمر بمعهد تدريب
ضــبــاط الــشــرطــة وبــالــدارســات
األكاديمية المتخصصة بأكاديمية
السلطان قابوس لعلوم الشرطة
واإلســـهـــام فــي  حــمــايــة األرواح

والســيــــــــمــا مـــع اســتـــــخــدام

والمقومات االقتصادية والسياحة

شـــــــــــبـــكـــة الــــمــــعــــلــــومــــات

وحراستها.

الــعــالــمــيــة«  اإلنــتــرنــت» وإنــهــاء

التي تعد صرحا علميا يــزود أفراد
الشرطة بالمعارف والــمــهــارات
الوظيفية التي تؤهلهم للرقي
والنجاح والتقدم.
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صناعة السالم والوئام ..
وعـدم التدخـل فـي شــؤون الغـير

50

جهود صــادقــة ومخلصة للسلطنة التي تتسم

بقوة بقيادة جاللة السلطان هيثم بن طارق ــ حفظه

بالحكمة وبالنظرة الثاقبة في حل العديد من الملفات

اهلل ورعاه ــ وما يتمتع به من نهج حكيم وقيادة رشيدة

والقضايا الساخنة ،تعد من أهم اإلنجازات على الساحة

عادلة ،تدعم الــحــوارات الهادفة لنصرة الحق والعدل

الخارجية خالل الــ  51عاما من عمر النهضة العمانية،

والسالم في ربوع المـعمورة ،من خالل إرساء دعائم

وهي تعكس مدى االحترام والتقدير ،وتتواصل المسيرة

السالم ،وحوار أصحاب األديان والحوار بين الحضارات ونبذ
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استخدام القوة في حل النزاعات بين الدول خير شاهد

ولــذلــك تعد السلطنة نــمــوذجــا يحتذى فــي تطوير

على هذا النهج والرؤية السديدة .وهذه الرؤية قائمة

العالقات بين الدول والمحافظة عليها ،حتى في ظل

على  الحرص كل الحرص على مصلحة األمــة العربية

أسوأ المتغيرات ،ووفر لها ذلك مكانة عالية  وتقديرا

واإلسالمية والعالم أجمع تحت شعار السالم ..الوئام..

عالميا لقائد السفينة العمانية ولشعبها.

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ..وبما يحفظ
للبشرية جمعاء األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.

وال شــك أن ذلــك لــه انعكاسات إيجابية على
االقتصاد والتنمية وإيجاد بيئة جاذبة لالستثمار،

ومن هنا كسبت السلطنة صداقة وحب وتقدير

الذي يبحث عن االستقرار السياسي والمناخ المالئم،

اآلخرين ،نظرا لنجاح جهودها ومساعيها خالل الـ 51عاما

مما ساعد السلطنة على تخطي الكثير من األزمات

الماضية ،في تقريب المواقف وتجاوز الخالفات بين دول

االقتصادية التي شهدتها كل دول العالم في السنوات

المنطقة وخارجها وبين دول مجلس التعاون الخليجي،

السابقة.
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بنك مسقط داعم أساسي في
تطوير وتنمية الموارد البشرية العمانية
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لطالما وضع بنك مسقط موظفيه كركيزة من
ركــائــزه األساسية وهــذه القوة البشرية هي السبب
الرئيسي للنجاح الــمــتــواصــل الـــذي يشهده البنك،
ولهذا يواصل البنك استثماره في الــمــوارد البشرية
من خالل تنفيذ الخطط والبرامج لمساعدتهم على
تحقيق تطلعاتهم ،فمنذ انضمامهم للبنك ،يحصل
الموظفون على التدريب وفــرص التطوير المناسبة
لتمكينهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه ،كما
أن هذه البرامج مبنية على مالحظات موظفي البنك
وتهدف إلى توفير بيئة عمل مهنية مبنية على التوزيع
العادل للفرص بين كافة الموظفين ،وتوفير أحدث
التكنولوجيا والــحــرص على اتــبــاع أفضل االتجاهات
العالمية المصرفية .وما يزيدنا فخرا في بنك مسقط أن
نسبة التعمين وصلت إلى  %95تشكل نسبة متساوية
بين الجنسين حيث وصلت نسبة النساء العامالت في
البنك  %48من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم
 3800موظف وموظفة ،ولهذا يمكننا القول إن بنك
مسقط مكان عمل يتوافق مع طموحات الشباب
العماني وخاصة المهتمين منهم بالقطاع المصرفي.

خطة واستراتيجية طموحة
وأوضــح سعيد بن سالم العوفي ،نائب مدير عام
مجموعة الــمــوارد البشرية ببنك مسقط ،إننا نعمل
وفق خطة واستراتيجية تساهم في تحقيق المزيد من
النجاحات واإلنجازات في مجال تنمية وتطوير الموارد
البشرية وتعمل على فتح آفــاق جديدة أمــام الشباب
العماني إلظهار قدراتهم ومهاراتهم في مجال العمل
لذلك نقوم سنو ًيا وبالتنسيق مع مختلف الدوائر في
البنك لمعرفة كافة االحتياجات واألخــذ بعين االعتبار
كافة المستجدات ومتطلبات البنك من القوى البشرية
من كافة التخصصات المصرفية لذلك يتم التعاون مع
مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بهذا القطاع
وأيضا مع مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات
والكليات لتنظيم االختبارات والمقابالت للمترشحين
لمختلف الوظائف كذلك نقوم بنشر الفرص الوظيفية
المتوفرة عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك،
مشي ًرا العوفي أن هناك إقبال كبير من الشباب ومن
الجنسين على التنافس للحصول على وظيفة في بنك
مسقط والحمدهلل ننجح سنو ًيا في استقطاب المزيد من
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الكوادر العمانية للعمل في مختلف الدوائر والتخصصات.
وأشــار نائب مدير عام مجموعة الموارد البشرية
ببنك مسقط إننا سنواصل هذا النهج وتنفيذ الخطة التي
نعمل عليها في هذا المجال وتوفير المزيد من الوظائف
للشباب العماني خالل الفترة المقبلة مع تنظيم البرامج
التدريبية لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم المختلفة
ليكونوا قادرين على القيام بأعمالهم والمشاركة في
مقدما العوفي الشكر والتقدير
مسيرة البنك الناجحة،
ً
لكل موظفي بنك مسقط على جهودهم وعملهم
المخلص الستمرار تحقيق البنك لمزيد من النجاحات
واإلنــجــازات كما نشكر كافة المؤسسات المعنية
بهذا القطاع ومؤسسات التعليم العالي والتدريب على
تعاونهم في تنفيذ خطط البنك في تنمية وتطوير
الموارد البشرية.

رعاية المواهب العمانية
وعــن توجه البنك في رعاية المواهب العمانية،
قال العوفي إن البنك وضع خطة استراتيجية لتطوير
الــمــوارد البشرية العمانية في مختلف التخصصات
والمواقع الوظيفية ،وألجل تحقيق هدف السلطنة في
تطوير الكوادر البشرية ،حرص البنك على الشراكة مع
المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي،
وهذا يوضح حجم المكانة التي يحتلها البنك كونه أحد
المؤسسات الرائدة والمفضلة التي يبحث عنها الشباب،
كما أنــه يضم أمثلة عــديــدة على الشباب العماني
الموهوب ممن يحتلون مواقع ووظائف مختلفة في
ً
مضيفا العوفي أن البنك يحرص على توفير فرص
البنك،
التدريب والتطوير طــوال العام ،ففي عام  2020وظف
بنك مسقط  186من الشباب العماني لدعم مبادرات
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سعيد العوفي :البنـك ينـفذ بنجـاح

 3800موظــف وموظفــة يعملون

استراتيجية مســتدامة تهدف إلى

بالبنــك في مختلــف التخصصات

تعزيز بيئة عمــل نموذجية لتمكين

والدوائـــر والفروع بنسبة تعميـن

الموظفين من القيام بواجباتهم.

أكثـر مـن . % 95

السلطنة لتوفير الوظائف ،وهذا العام ،2021
البنك .توفر «أكاديمية جـــدارة» برامج
أنضم إلى البنك حتى نهاية شهر أكتوبر 216
تدريبية على مدار العام لجميع الموظفين،
شابا عمانيا في مختلف فروع ودوائر البنك.
ففي كل عام يكمل كافة موظفي البنك
دور ريادي في التدريب
 3برامج تدريبية على األقل ،وفي عام ،2020
يــتــبــع بــنــك مــســقــط عملية رسمية
وفــرت األكاديمية حــوالــي  18ألــف فرصة
لتحديد الــمــواهــب الــتــي تساهم بشكل
تدريبية ،وما زال البنك يعمل على زيادة
مباشر في بناء مسيرته الريادية ،حيث
عــدد الــفــرص المقدمة كــل عـــام ،حيث
يقدم البنك برامج ريادية ممتازة يتولى سعيد بن سالم العوفي وصلت عدد الفرص التدريبية التي قدمتها
مسؤوليتها طــاقــم عــمــل متخصص نائب مدير عام مجموعة الموارد األكاديمية في عام 2021م حوالي أكثر من
البشرية ببنك مسقط
من أفضل مــدارس األعمال اإلداريــة حول
 31ألف فرصة متنوعة ،وهذه األرقام دليل
العالم ،وتمثل «أكاديمية جـــدارة» أحد
واضح على مدى االهتمام الذي يوليه البنك
أهم المبادرات الناجحة للبنك في هذا المجال حيث لمجال التدريب والتطوير.
وتشمل البرامج التدريبية التي يقدمها البنك ،دورات
تساهم األكاديمية في تعزيز الكفاءات الوطنية من
خالل برامج مجاالت التدريب والتطوير اإلداري والمهني مخصصة لمختلف المؤهالت المهنية ذات العالقة
بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها المستقبلية بالقطاع المصرفي مثل شهادات المحاسبة القانونية
وإعطائها الفرصة لشغل مناصب قيادية عليا في وشهادة المحللين الماليين وشهادة الدبلوم إلدارة
المستقبل وفــي مختلف الــمــجــاالت والتخصصات الخزانة ،إضافة إلى تقديم بنك مسقط منح خارجية
الموجودة بالبنك .باإلضافة إلى أن البنك يقدم برامج للموظفين العمانيين إلكمال دراساتهم العليا في
عدة لتعزيز الصحة النفسية واالجتماعية للموظفين ،أفضل الجامعات على مستوى العالم في تخصصات مثل
وضعت جميع هذه الخيارات لتضمن وجود موظفين التسويق االستراتيجي واالستثمار ،وتقنية المعلومات،
موهوبين من أصحاب الكفاءات العالية يعملون في والخزينة و غيرها.
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أهمية االبتكار
بنك مسقط يعمل على تطبيق عدة مبادرات جديدة
تتضمن تطبيق االبتكار لتحقيق نقلة نوعية للبنك
كأحد البنوك المستقبلية ،ولهذا الغرض تم إنشاء
لجنة لالبتكار تماشيا مع القيم المؤسسية للبنك
حيث تضمن هذه اللجنة تشكيل ورعاية ثقافة االبتكار
باإلضافة إلى حرصها على االستجابة لالتجاهات العالمية،
كما أن البنك أكمل مسابقة إبداع الب في نسخته الثانية
هذا العام  2021بعد النجاح الذي حققته النسخة األولى في
 ،2019كما حصل عدد من موظفي البنك على شهادات
اعتماد من معهد إدارة االبتكار العالمي باعتبارهم في
المستوى األول من شركاء االبتكار.
من خالل العمل في فرق مختلفة الوظائف تحت
إشراف لجنة االبتكار ،عدد كبير من خريجي إبداع قدموا
عددا من أفكار العمل المبتكرة والتي يمكن تطبيقها
في خطط العمل المستقبلية للبنك ،لذلك سيحرص
البنك على المحافظة على تكرار هذه العملية بشكل
دوري مع مختلف الفرق في المستقبل ،أم ً
ال في جعل
اإلبداع جزءا أساسيا مغروسا لدى جميع موظفي بنك
مسقط ،لجعل البنك جهة يطمح أن ينضم لها أفضل
العقول وأفضل المواهب في البالد للعمل معا إليجاد
األفكار والحلول الرائعة.
التوجهات المستقبلية
يعتز بنك مسقط بــالــدور والعمل الــذي تقوم به
الــكــوادر العمانية في إنجاح مسيرة البنك الناجحة
حيث يعمل الشباب العماني في كافة التخصصات
والمستويات ولدى البنك نسبة كبيرة من العمانيين
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يشغلون مناصب عليا في اإلدارة التنفيذية وكمدراء
للدوائر والــفــروع حيث أثبت العماني كــفــاءة وقــدرة
عالية في مجال تحمل المسؤولية وتنفيذ األعمال
المختلفة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق بنك
مسقط للريادة في القطاع المصرفي ،ويفخر البنك في
كون معظم أعضاء اإلدارة العليا والمتوسطة تمت
ترقيتهم من موظفي البنك أنفسهم.
وبكل تأكيد سيواصل البنك هذا النهج في توفير
المزيد من الوظائف للشباب العماني وتوفير الفرص
التدريبية لتأهيلهم بحيث يساهم البنك ولو بجزء
بسيط فــي تحقيق االستراتيجية الوطنية للموارد
البشرية والتي تتبناها الحكومة ،فكلمة شكر وتقدير
لكل موظفي بنك مسقط الحاليين أو الذين كان لهم
دور سابق في مسيرة البنك ،على جهودهم وعملهم
المخلص الستمرار تحقيق البنك لمزيد من النجاحات
واإلنــجــازات كما تمثل هــذه المناسبة العزيزة وهي
مناسبة العيد الوطني الــواحــد والخمسين المجيد
فرصة لتقديم الشكر لكافة المؤسسات المعنية
بقطاع العمل ومؤسسات التعليم العالي والتدريب على
تعاونهم في تنفيذ خطط البنك في هذا المجال.
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أرض السالم ..
وترسيخ مباديء التعايش السلمي
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حتى يتمكن من مواكبة العصر ومتابعة تطوراته في

العمانية على مباديء
ارتكزت السياسة الخارجية ُ
راسخة منذ بداية النهضة العمانية قائمة على تدعيم

مختلف الميادين واالستفادة من منجزاته العلمية في

أواص ــر الصداقة مــع كافة ال ــدول والسعي إلــى إقامة

بناء المجتمع وتوطيد أركان الدولة العصرية التي تحقق

عــاقــات مبنية على أســاس ميثاق األمــم المتحدة،

العماني طموحاته في مستقبل مشرق بالنور
لإلنسان ُ

واالحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

ومفعم باألمل.

وحل المنازعات بالطرق السلمية.

وكان المغفور له السلطان قابوس طيب اهلل ثراه

وتمتد النهضة التنموية في سلطنة ُعمان طوال

العماني األول بقوله:
قد أكد على ذلك في العيد الوطني ُ

 51عاما ،منذ فجر يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو

خطتنا في الداخل أن نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله

عام  1970والتي ويقودها اليوم جاللة السلطان هيثم بن

الحياة المرفهة والعيش الكريم ،وهذه غاية ال يمكن

طارق ـــ حفظه اهلل ـــ لتشمل جميع الجوانب التنموية

تحقيقها اال عن طريق مشاركة أبناء الشعب في تحمل

والحضارية ولتحقيق أكبر طفرة تنموية في المنطقة

اعباء المسؤولية ومهمة البناء .ولقد فتحنا أبوابنا

في كافة المجاالت.

لمواطنينا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية ،وسوف

وتضع مسيرة الـ  51عاما من التنمية االقتصادية
العماني في بؤرة اهتمامها،
العمانية المواطن ُ
والنهضة ُ
لتنمية مهارته ،حتى يتمكن من امتالك كل مقومات

نعمل جادين على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في
العماني العربي وحسب تعاليم
بالدنا في إطار واقعنا ُ
االسالم الذي ينير لنا السبيل دائما.

التقدم واالنطالق لبناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق،

لقد مضت  51عاما على ذلك الخطاب تم خاللها إنجاز

وبشكل عملي ملموس في جوانب حياته المختلفة،

العديد من الخطوات على طريق اعداد المواطن وتأهيله
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للقيام بــدوره واإلســهــام بشكل أكبر وأكثر اتساعا

المختلفة ،البوابة األساسية إلعداد وتنمية المواطن

وفاعلية في إدارة وتوجيه عملية التنمية االقتصادية

العماني
ُ

والمشاركة فــي صنع الــقــرار عبر مؤسسات الدولة
المختلفة ،ومن خالل ترسيخ دعائم شورى صحيحة
نابعة من تراث الوطن وقيمه الثابتة.

عدالت النمو في كافة القطاعات،
حيث ترتفع ُم َّ
وتستخدم الحكومة إيـــرادات النفط والــغــاز بشكل
خــاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية األساسية

وال شك أنــه خــال المرحلة الماضية قد تحققت

وبناء ركائز اقتصاد وطني قــادر على النمو والتفاعل

آمــال كثيرة وتجسدت فيها منجزات عديدة ،واكبت

مــع الــتــطــورات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ،واالســتــجــابــة

التطورات السريعة المتالحقة التي يشهدها العالم في

أيــضــا لــمــتــطــلــبــات تــحــقــيــق مــســتــوى حــيــاة أفــضــل

العماني إلى القرن الحادي
شتى المجاالت ،نقلت المجتمع ُ

ـعــمــانــي أيــنــمــا ك ــان عــلــى امــتــداد أرض
لــلــمــواطــن الـ ُ

والعشرين.

تـــطـــور مــســتــمــر في
ُعـــمـــان الــطــيــبــة،مــع تــحــقــيــق
ّ

وعلى امتداد االعوام الحادية والخمسين الماضية،
تحققت عملية تنمية الــمــوارد البشرية وصقلها
وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها ،بما يمكنها من

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والعمل في الوقت
ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من االعتماد
على عائدات النفط والغاز بقدر اإلمكان.

التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة ،والخبرة المطلوبة،

وقد ركــزت خطط التنمية التالية على استكمال

والمهارات الفنية الالزمة ،التي يتطلبها سوق العمل

قطاعات الهياكل األساسية ومنها الطرق والمطارات

وتحتاج اليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها

والموانئ ،والخدمات األساسية في محافظات السلطنة

المتنوعة وقد شكل التعليم ،بمراحله ومستوياته

المختلفة.
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طفرات نوعية ..
والعقد السادس للنهضة العمانية
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يشهد االقتصاد العماني طفرات نوعية  ومع العقد

الهدف من النافذة الواحدة ،خاصة أن النقلة النوعية في

السادس للنهضة العمانية لكونه االقتصاد األسرع

اقتصاد السلطنة خالل السنوات المقبلة لها أهمية

نموا في المنطقة خالل الــ  51عاما الماضية ،وقد عاصرنا

كبيرة حيث تتمثل في المشاريع العمالقة.

هذه التحوالت منذ منتصف التسعينات حتى اآلن،حيث

بعد تحول صحار إلى منطقة رئيسية للصناعات

تسعى  الحكومة العمانية بصفة مستمرة لجعل

الثقيلة ،مع تطوير الموانئ لالستفادة من الموقع

مناخ االستثمار باعثا على جذب المستثمرين ومناسبا

الجغرافي الــذي تتميز به خاصة في الظروف المواتية

للمستثمرين المحتملين ،وقــد واكــب ذلــك تحرير

بعد قيام االتــحــاد الجمركي الخليجي حيث أصبحت

قانون استثمار رأس المال األجنبي ،ليسمح بمشاركة

الموانئ العمانية نقاط دخول رئيسية للسوق الخليجية

رأس المال األجنبي في الشركات حتى  % 70في معظم

الموحدة ،إلى جانب مساعدة القطاع الخاص.

القطاعات كما يصل حتى نسبة  %100استثمار رأس

بمختلف االستراتيجيات والخطط التنموية  وتعزيز

المال األجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية،  

دوره ،وتوفير البيئة المواتية التي تمكنه من تقديم

كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة

إسهاماته الفعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين

وب ــذل الجهود الــجــادة إلزالـــة العقبات الــتــي تحد من

والشركات األخــرى بصرف النظر عن مدى المشاركة

كفاءته ،واستطاعت السلطنة  بفضل السياسات

األجنبية ،باإلضافة إلى  خدمة المحطة الواحدة من أجل

االقتصادية  التي انتهجتها في السنوات الماضية  من

مساعدة المستثمرين العمانيين واألجانب للحصول

الحصول على مراكز متقدمة ،من حيث تأهيلها لجذب

على كافة االستفسارات والمعامالت من خالل نافذة

االستثمارات وفقا للمعايير التي وضعتها المؤسسات

واحدة  لسرعة اإلنــجــاز وتسهيل اإلجـــراءات كما هو

العالمية المتخصصة لتقييم مناخ االستثمار وال
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التقليل تدريجيا من االعتماد على النفط كمورد وحيد
للدخل ،بحيث ترتفع مساهمة األنشطة غير النفطية
في الناتج المحلي إلــى  ،% 81بالتزامن مع توفير إطار
اقتصادي كلي مستقر يدعم تحقيق التوازن االقتصادي
والنمو المتواصل ،بحيث ينمو االقتصاد بشكل مطرد
وبوتيرة تفوق معدل الزيادة في السكان.
حتى يمكن المحافظة على مستوى دخــل الفرد
وتعزيزه ،كذلك تنمية القطاع الخاص بحيث يتولى
الدور الريادي في مجمل األنشطة االقتصادية والتجارية،
واستيعاب األيد االعاملة الوطنية من خالل فرص العمل
سيما معياري الشفافية والحرية االقتصادية اللذين

الجديدة التي يوفرها القطاع الخاص.

تميزت بهما السلطنة بشكل خاص  ،األمر الذي يؤكد

  ومما يميز االقــتــصــاد العماني هــو القدرة  على

على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير المناخ

امتصاص تأثيرات األزمات المالية واالقتصادية العالمية

المالئم لالستثمار ،كما تحاول السلطنة بكل الطرق

في السنوات األخيرة ،ومواجهة تراجع العائدات النفطية،

تنويع مصادر الدخل ،وتكوين اقتصاد وطني متطور

بسبب توفر عدد من عوامل الدعم ،من أهمها نمو

يعتمد  على إيــجــاد  قــاعــدة إنتاجية متنوعة تعتمد

القطاعات غير النفطية وقوة االحتياطي النقدي األجنبي

بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة ،ومن ثم

وتحقيق نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
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ﻋﻤﺎن ﻧﻬﻀﺔ زاﻫﺮة
ُ
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السياحة ..
واإلرث الحضاري وطبيعة خالبة
تتميز السلطنة بــمــقــومــات جـــذب سياحية
وطبيعة خالبة إلى جانب اإلرث الحضاري وهذا يساعد
على تنويع األنماط السياحية ،إذ يتم تنفيذ برنامج
لتطوير القالع والحصـون وتوظيفـها سـياحيا ،كما
يتـم أيضـا التركيز على سياحة المغامرات وتسلق
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الجبال والــرحــات السياحية الستكشاف جمال
الصحراء ،في حين من المتوقع أن تساهم «سياحة
المؤتمرات» في تنويع األنماط السياحية في السلطنة،

حيث تم تشييد مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض
بمحافظة مسقط.
ّ
ويمثل قطاع السياحة أحــد القطاعات الداعمة
لالقتصاد الوطني وتعمل وزارة السياحة على إعــداد
استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي ،وتركز
االستراتيجية الجديدة على جعل السياحة أحد المصادر
الرئيسية لفرص العمل والدخل القومي مع التركيز على
عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها
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باعتبارها منتجات يمكن المنافسة بها في السوق

ويعتبر من المواسم السياحية التي تستقطب

السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ

السياح من داخل السلطنة وخارجها وسط أجواء رائعة

على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة االقتصادية.

تعيشها المحافظة .وتعتبر مدينة صاللة الوجهة

ويعد مهرجان صاللة السياحي أحد المهرجانات

العمانية والخليجية التي تفضل قضاء
السياحية لألسر ُ

الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي من خالل ما
يقدمه من فعاليات متنوعة تواكب التدفق السياحي
على محافظة ظفار التي أصبحت مقصدا ً سياحي ًا
خليجيا رئيسي ًا خالل فترة الصيف ،نظرا ً لما تتميز به
من مناخ جذاب حيث تكتسي المحافظة برداء أخضر،

إجازات الصيف بين أحضان الطبيعة والطقس المعتدل
بعيدا عن أجواء الصيف الحارة
طل ًبا للراحة واالستجمام
ً
التي تمر بها منطقة الخليج فضال عن الراحة النفسية
التي يلمسها السائح من حسن ضيافة وتشابه العادات
والتقاليد في المنطقة.

وتــتــوارى الشمس خلف السحاب فــي أغلب األيــام

وتــزدان الطبيعة روعة وجما ًال في موسم الخريف

ويهطل الــرذاذ في جو معتدل ال تتجاوز درجة الحرارة

حيث يتواصل هطول األمطار الخفيفة وينتشر الضباب

خالله ( )22درجة مئوية وتتراجع إلى ما دون الـ( )15درجة

وتكتسي الجبال والسهول باللون األخضر في أجواء

مئوية على الجبال.

بديعة.

63

ُع

مان

الم
ستق

بل

التعليم والتنمية ..

ُ
والنهضة العمانية المعاصرة
ركزت النهضة العمانية منذ سنواتها األولــى على
االهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف
لإلسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي
احتياجات مسيرة التنمية في البالد حاض ًرا ومستقبال،
64

حيث تولي الخطة الدراسية للتعليم األساسي وما بعد
اهتماما أكبر من ذي قبل للمواد العلمية
األساسي
ً
والرياضيات وتدريس اللغات ،واستحداث مواد دراسية
جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا
المعلومات واحتياجات ســوق العمل من المهارات
المهنية.
بــاعــتــبــار أن التعليم مــع تــوفــر مــراكــز البحوث
والــدراســات العلمية والثقافية المعيار األول لقياس
مدى تقدم البلدان والمجتمعات ،وعام ً
ال أساسي ًا لرسم
استراتيجيات بناء اإلنسان والمكان ،ومن هذا المنطلق
كان التعليم العالي وما يزال من األبجديات التأسيسية
العمانية المعاصرة ،وقد تمثل ذلك
لخطاب النهضة ُ
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االهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي

وقد جاء مشروع البوابة التعليمية بناء على رؤية

في مختلف المجاالت الفنية ،والصحية ،والمصرفية،

مستقبلية شاملة تواكب وتــوازي بشكل عام خطة

والتربوية ،ومجال القضاء ،والوعظ واإلرشــاد وغيرها،

الحكومة اإللكترونية نحو المجتمع الرقمي واالقتصاد

وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من

الموجه نحو المعرفة .هــذا ويلبي مــشــروع البوابة

العمانية المؤهلة.
الكوادر البشرية ُ

التعليمية األهداف المتضمنة في ثالث توجهات حالية

وتمثل البوابة التعليمية نظاما تعليمي ًا تفاعليا

ومستقبلية وهــي :المجتمع الرقمي ،عصر اإلنترنت

وبيئة رقمية تربط عناصر العملية التعليمية الكتروني ًا

والتطوير المستمر لــأداء ،حيث جــاءت فكرة بوابة

(الطالب ،المعلم ،ولي األمر ،المدرسة ،الوزارة) من خالل

سلطنة ُعمان التعليمية كمشروع طموح راود الكثير

اإلنترنت وعن طريق مجموعة من البرامج واألنظمة

العمانيين ،ووضعت في ضوئه العديد
من التربويين ُ

المحوسبة بــهــدف تسهيل العملية التعليمية

من االستراتيجيات التطويرية ذات االرتباط بالكثير من

وتقديمها في شكل أكثر فاعلية وتشويق.

مفاصل العمل التربوي.
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أصدق التهاني والتبريكات
نرفعهـا إلـى المقـام السـامـي
لحضـرة صـاحـب الجاللـة السـلطان

هيثـم بـن طـارق المعظـم
ـ حفظـه اهلل ورعـاه ـ
بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسون

الرواحـي الدولـيـة..

Best wishes and congratulations
We raise it to the lofty position
To His Majesty the Sultan

Haitham bin Tariq
- God Bless and Keep Him on the Occasion
of the 51st National Day

Al Rawahi International
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منظومة صحية ..
ونظرة مستقبلية حتى عام 2050
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المنظومة الصحية في ُعمان لها نظرة مستقبلية

وقدنجحت هــذه المنظومة في التصدي لوباء

حتى عــام  2050حيث تسعى السلطنة دائــمــا نحو

كورونا في الفترة الصعبة التي شهدتها السلطنة،

توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما

ويــؤدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه

كان على هذه األرض وبمستوى كفاءة يضارع أفضل

السلطنة من خالل خطط التنمية الصحية والتي تنفذ

المستويات.

ـدءا من عــام 1976م ،إلى
تباعا كل خمس سنوات بـ ً

مس
ال

ُعم
ا
ن

بل
تق
69

دعم النظام الصحي من خالل توفير البرامج والخدمات

الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام

الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام

الصحي على مستوى العالم .وتتكون منظومة الرعاية

للسكان .والتي تمثل استمرا ًرا ألسلوب جديد في

الصحية من مستويات متكاملة هي :الرعاية الصحية

التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو

األولية الفعالة وعالية الجودة التي تقدمها المراكز

منهجية «التخطيط االستراتيجي ،األمر الذي أدى إلى

والمجمعات

المحلية

توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد

التي تغطي كافة محافظات وواليــات السلطنة ،ثم

ومعالجة المشكالت واالحتياجات ذات األولوية .وتأتي

المستوى الثاني وهــو الرعاية الصحية الثانوية التي

خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي  ،»2050وهي

تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل

خطوة طويلة األمد ،لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام

محافظات السلطنة.

الصحية

والمستشفيات
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صالحيات تشريعية ..
وخطوات ديموقراطية على طريق الشورى
المجال البرلماني والشورى في سلطنة ُعمان يتمتع
بصالحيات تشريعية وخطوات ديموقراطية على طريق
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وألجــل أن يــؤدي المواطــن دوره مــن منطلــق مــا
تقتضيه هذه الشراكة ،أُقيمت المؤسسات التي تتيح له

الشورى.

أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه ،حيث

العماني
وهــي خطوات وثابة في إطار تهيئة اإلنســان ُ
ً
شــريكا حقيق ًيا للحكومة فــي عملية
وتأهيلــه ليكــون

كان إنشــاء مجلس ُعمان بمجلســيه الدولة والشورى
عالمة أخرى ومفص ً
ال من مفاصل التاريخ.

التنمية والتطوير.

كذلك إن اســتقاللية وشــفافية العمليــة االنتخابية
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مضافا إليها الصالحيات التشريعية والرقابية التي أنيطت

وإذا كانــت الصالحيــات التشــريعية والرقابيــة التــي

بمجلس الشــورى ،والتي جاءت منسجمة مع التطورات

منحــت لمجلــس ُعمــان ،قــد جعلتــه أكثــر قــدرة على

التي شــهدتها الســلطنة فــي مختلف المجاالت ،تشــير

التعبيــر عــن تطلعــات المواطنيــن ،وإتاحــة الفرصــة

بــأن العمليــة االنتخابة فــي الفتــرات القادمة ستشــهد

أمامهم لمشــاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار،

زيادة المشــاركة في العملية االنتخابية سواء من حيث

فــإن تجربة المجالس البلدية شــكلت في الواقع خطوة

أعــداد المترشــحين لعضويــة المجلــس ،أم مــن حيث

أخــرى مهمــة وذات داللة علــى صعيد دعم الممارســة

ارتفاع أعداد الكتلة الناخبة والتي يحق لها المشــاركة في

الديمقراطيــة وتوســيع نطاق مشــاركة المواطنين في

االنتخابــات مما يوفر فرصــة للمواطن النتخاب من يراه

خدمــة مجتمعاتهــم المحليــة وتعزيــز نهــج الشــورى

مناسبا لتمثيله في المجلس.

العمانية.
ُ
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المـواطـنـة ..
والشـراكـة الوطنية االستراتيجيـة
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علــى مــدار الســنوات توالــت متغيــرات كبيــرة فى

عصريــة من خــال إقامــة «دولــة المؤسســات» وعبر

ظل إرســاء أســس صلبة لممارســة عميقة للشورى

«مؤسســات الدولــة» وفــى مقدمتها مجالــسُ :عمان

والمشــاركة من خالل حوار ديمقراطــى تتوافر له آليات

والدولة والشــورى ،وتبع ذلك إنشــاء المجالس البلدية،
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ما يعد تعبيــرا عن االهتمام العميــق بتفعيل مفاهيم

«بمسيــــرة التنميــة السياســية» ..كذلك اســتحدثت

«الشــراكة الوطنيــة» فــي إطــار تطبيقــات متعـــــددة

آليــات ومســميات ومســارات تتوافــق مــع العــادات

تضمــن اســتمرار التطــور عبر مراحــل متتالية وفقـــــا

والتقاليد.

لتخطيــط اســتراتيجي ال يســتبق األحــداث وال يفتعــل
النتائــج أو يتعســف حدوثهــا ،إنمــا يعمل علــى تعظيم
دور المواطنــة والمواطن في إثراء ما يمكن تســميته

نتيجــة لــكل ذلــك تتأكــد دومــا خصوصيــة النهج
العمانــي وقدرته الفائقة علــى الجمع ما بين كل عناصر
ُ
األصالة والمعاصرة.
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 51عـامـًا ..
وجسور الصداقة تمتد مع العالم شرقه وغربه
خــال الــــ  51عامــا مــن عمــر النهضــة المباركــة..
اتســمت السياســة الخارجيــة للســلطنة بمالمــح
العمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة
الشخصية ُ
74

القيــادة وبعد نظرها في التعامل مــع مختلف التطورات
والمواقف.
وقــد دأبت هــذه السياســة وعلــى امتداد الســنوات
الماضيــة وال تزال تحرص علـــى مـــد جســـور الصداقـــة
وفتــح آفاق التعاون والعالقات الطيبة مع مختلف الدول
وفق أسس راسخة من االحترام المتبادل وعدم التدخل
فــي الشــؤون الداخليــة واحتــرام عالقات حســن الجوار
واعتمــاد الحوار ســبي ً
ال لحل كل الخالفــات والمنازعات
بيــن مختلف األطــراف ،وبفضــل هذه األســس تمكنت
السلطنة خالل  51عام ًا من بناء عالقات وثيقة متنامية
ومتطورة مع الدول والشــعوب األخرى ،تتســع وتتعمق
علــى مختلف المســتويات ،ومن ثم أصبحت السياســة
العمانية مجا ًال وســبي ً
ال لدعم جهود التنمية
الخارجيــة ُ
االقتصادية واالجتماعية ولتحقيق الســام واالســتقرار
والطمأنينة.
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أصدق التهاني والتبريكات نرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان

هيثـم بـن طـارق المعظـم

ـ حفظه اهلل ورعاه ـ

بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسون

�ص.ب 1040 :روي ،الرمز الربيدي� ،112 :سلطنة عمان  -هاتف)+968 24526166( :

www.wjtowell.com

general@wjtoell.com
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بيئة سياسية مستقرة ..
ومقـومـات استثمـاريـة جـاذبـة
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تتميز ســلطنة عمان باالســتقرار السياســي واألمن

االقتصــــادية المختلفة ومنـــها القطاع السـياحي كرافد

واألمــان وهــذه المميزات تجعــل من الســلطنة وجهة

هــام لتنويــع مصــادر الدخــل ،وإيجــاد المزيد مــن فرص

جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة ،ومظلــة للقطاعــات

العمل  ،حيــث تمتلــك الســلطنة مقومات اســتثمارية
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فريــدة مــن نوعهــا تعــزز إمكانياتهــا كوجهــة جاذبــة

نتيجة الموقع الجغرافي القريب من األســواق اآلســيوية

لالستثمار األجنبي ،خاصة مع اإلقبال المتزايد في اآلونــــة

واألفريقيــة إلــى جانــب األســواق األوروبيــة الرئيســية،
ً
نشــاطا ملحوظا على صعيد التنمية
وتشهد السلطنة

األخــيرة من قـبل المستثمرين للمشاركة في مشاريع
ً
ملحوظــا نتيجــة
نمــوا
القطــاع الســياحي الــذي يشــهد
ً

المســتدامة والتنويع ،حيث يشــهد القطاع السياحي في

االســتقرار السياســي الذي تتمتع به الســلطنة إلى جانب

الســلطنة تطــو ًرا كبي ًرا خاصــة مع خطط إنشــاء العديد

عقد العديد من اتفاقيات التجارية الحرة و قوانين التملك

من الفنادق والمشــاريع الســياحية المتنوعة ،وال سيما

األجنبي للشــركات ،إضافة إلى الموقع االســتراتيجي الذي

المتعلقــة بالبنيــة الســياحية ،فــي مختلــف محافظات

تملكــه الموانئ الذي يعد من أهم ما يجذب المســتثمر

السلطنة.
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Oman, a flourishing
renaissance.
Congratulations to
His Majesty Sultan Haitham bin Tarik
and the people of Oman, on the occasion of
Oman’s 51st National Day.
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Said Al Aufi: The bank is
successfully implementing a
sustainable strategy aimed at
promoting an exemplary work
environment for employees

Bank Muscat has 3,800
employees across its
departments and branches and
enjoys an Omanisation rate of
more than 95%

Role of Innovation
deeply in our DNA, thereby making
Bank Muscat has been implementing
the bank a dream employer where the
several new initiatives including Applied
sharpest minds and the best talent in
Innovation in the quest to become
the country work together on great
future-ready. In line with the bank’s
ideas and solutions.
Plans for the Future
Corporate Values and efforts to develop
Bank Muscat has been greatly
a culture of innovation and agility in
encouraged by the results of its
our business, an Innovation Committee
Said
Salim
Al
Aufi
continuous investments in human
was established by the bank to create
Group Deputy General Manager
resources. As a result of its strong HR
and foster a culture of innovation as
Human Resources
Bank Muscat
processes, and abundant learning
well as agility in responding to global
and
development
opportunities
trends. Bank Muscat’s Ibdaa Lab 2.0
for employees, most of its senior and middle
was done in in 2021, after successfully completing
management today have been promoted from
the first version of the programme in 2019. So far,
within the bank’s ranks. It must also be noted in this
a number of employees have been certified by the
regard that as part of its strategic plan, the bank
Global Innovation Management Institute as Level 1
continually creates a pipeline of leaders, which not
Innovation Associates.
Working in cross-functional teams under
only benefits the bank, but also contributes to the
the guidance of the Innovation Committee,
overall growth and development of the nation.
many of the Ibdaa graduates have come up with
Driven by its vision of serving the people of Oman
innovative business ideas, which can be applied
better every day, Bank Muscat continues to actively
in the bank’s business plans in the future. By
nurture and support Omani youth so as to play its
repeating this process regularly with multiple
important part in the progressive march of the
teams the bank plans to ingrain Innovation
nation across all realms.
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and is able to attract, and retain the best and most
talented Omani nationals.”
Employees are provided with learning and
development opportunities throughout the year
so as to build their on the job capabilities as well
as soft skills. In 2021, Bank Muscat has recruited
216 Omanis till date to support the Sultanate’s job
creation initiatives.
Leading role in training and development
Bank Muscat has a formal talent identification
process for developing its human resources and
building a pipeline of leaders. It offers excellent
leadership programmes, which are facilitated by
faculty from some of the best business schools
around the world. Also, the bank’s Jadara
Academy conducts custom-designed functional

development programs for different job roles
blending international best practices with the
bank’s business know-how for our employees
based on “on the job requirements”. Each bank
employee completes at least three training
programmes annually. In 2020, the bank’s
Jadara Academy provided about 18,000 training
opportunities to all employees. Training provided
by the bank includes the induction programme
as well as various finance, regulatory, IT and
software-related training programmes. Courses
dedicated to various professional qualifications
such as Chartered Accountancy and Financial
Analysis are among those that are helping Omani
youth to prepare for higher job responsibilities
and roles.
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Bank Muscat Continues to

support the development of Omani human resources

81

MUSCAT, November 2021 - Bank Muscat has
always seen its employees as its core strength
and partners in the bank’s various successes and
accomplishments. Hence, the bank constantly
invests resources and time to further develop their
skills and help them reach their peak potential. This
in turn helps retain talent within the bank. From the
moment of joining the bank, suitable training and
development opportunities are provided to make
employees skilled with work-related processes
and procedures such that they can perform to the
best of their abilities. Bank Muscat focusses on
enhancing employee satisfaction and the morale
of its employees. It is responsive to employee
feedback and strives to ensure a professional
work environment. The bank takes pride in the
fact that it has achieved over 95% Omanisation
and also has an excellent gender ratio with over
48% of its employees being women. With over
3,800 employees in total, Bank Muscat is a dream
employer for Omani youth, particularly those who
are interested in the financial services sector.

Ambitious strategy
Said Salim Al Aufi, Group Deputy General
Manager - Human Resources, Bank Muscat, said:
“The bank has a strategic plan for developing Omani
human resources in the best manner possible.
This plan takes into account the need to develop
human resources across different specialties
and disciplines for the all-round development of
Omani youth. To ensure success in its mission to
develop the Sultanate’s human resources, the bank
works in close partnership with many government
organisations and higher education institutions
to conduct tests and job interviews to hire fresh
candidates for the vacancies at the bank. With its
positive work culture, common values, fostering
of innovation, employee engagement activities,
and sound HSE (Health, Safety and Environment)
practices, Bank Muscat is a dream employer for
many job seekers in the Sultanate, particularly
those who are interested in the banking and
financial services sector. It is a matter of great pride
that Bank Muscat is a much sought after employer

the changes of the times and the requirements
of politics, and the requirements of the reality in
which we live. This makes Oman at the centre of
global events that touch with the problems of the
region and the Arab Gulf states, and affect security
and stability, which leads to economic and social
growth that is reflected in the lives of citizens not
only in Oman but in all neighbouring countries as
well. This is achieved through wisdom, thought
and a conscious, enlightened mind that is able to
anticipate the prospects of a promising future, to
draw a map of hopes and aspirations that require
all of us to adhere to and care for it, in addition to
it with the same determination and strength that
never tires, tires or drops in continuation of the
blessed renaissance march that began since the
seventies until now to reach to the stage of shura
and the state of institutions and law. It is surpassed
on the external level by an integrated system of
friendly relations with all countries of the world,
through which peace and harmony have been
able to prevail, even in the darkest circumstances
and the most difficult situations, especially in the
Arab and Gulf circles that are rife with problems
and complications and are contested by whims
and ideas, because Oman has always been the

dove of peace and the pomegranate of balance.
Which assumed its responsibility on the twentyfirst of January 2020, His Majesty Sultan Haitham
bin Tariq -may Allah bless and preserve him- and
it is the responsibility of the present and the
promising future, and the renewed hope that holds
Oman a lofty place among nations and peoples,
and etches its name on the political map of the
world with wisdom, vision and intelligence, which
gives the Sultanate status It deserves international
respect and appreciation.Mohamed Mahmoud
OthmanGeneral Manger2

Mohamed Mahmoud Othman

General Manager
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On the Second Anniversary..

of His Accession to the Throne
With the Second Anniversary of His Majesty
Sultan Haitham bin Tariq and with the fragrant
memory of a day,November 18, We offer our
congratulations and wishes for further progress and
prosperity for the dear homeland of Oman, where
the promise that was fulfilled, and the covenant
that was fulfilled in the past five decades under
the leadership of the late Sultan Qaboos bin Said
- may his soul rest in peace, and at the beginning
of the sixth decade of the blessed renaissance, led
by His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, to embody
the glorious memory and the beginning of the
New Testament, we have the right to record by
word and image monitoring the reality and facts
that speak for themselves, and reveal their secrets

wherever and whenever they are found on the land
of Oman in various sectors, which are witnessing
radical transformations that change the form of life
on the land of Oman. Construction is in progress,
renewal is continuing, and rationing keeps pace
with the developments and changes of the era
and its transformations, and state institutions
represent distinct civilizational destinations for the
future Oman. Despite the serious challenges posed
by global health epidemics or recurring natural
disasters, and the efforts being made to confront
or combat them, in order to preserve the economic
and social components of society, according to its
future vision 2040, which places Oman in the ranks
of developed countries, the new era invests in that,
focusing on The human axis and its development,
and adds to it to draw a new and good mental
picture of the Sultanate of Oman and its interactions
with others and with their issues and problems that
affect and are affected by it.As Oman follows a path
characterized by foresight, impartiality, wisdom
and flexibility, when it succeeds in strengthening
the bridges of communication with the outside
world with clarity and transparency, by creating
and weaving compatible relations with all countries
of the year, through the superior ability to deal with
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We salute the visionary leadership of

His Majesty Sultan Haitham bin Tarik
and extend our greetings to His Majesty and the people of
Oman on the occasion of the 51st National Day.
P.O. Box: 1040 Ruwi, Postal Code: 112, Sultanate of Oman - Tel: (+968 24526166)

@Towell_Group

@Towell_Group

general@wjtoell.com

www.wjtowell.com

Best Wishes to our Great Leader
and the People of Oman
On the occasion of the 51st National Day it is our great honour to extend our sincere wishes and
heartfelt congratulations to His Majesty Sultan Haitham bin Tarik and the people of Oman.

CR No: 1/14573/8

We pray to the Almighty Allah to bless him with good health, long life and happiness.
We remain dedicated to serving under the wise leadership of His Majesty for the growth,
progress and prosperity of Oman, and its loyal people.

years

On the Second Anniversary
of His Accession to the Throne

