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إننــا نقف اليوم بإرادة صلبة وعزمية 
ال تلــن على أعتــاب مرحلــة مهمة من 
مراحل التنمية والبناء يف ُعمان، مرحلة 
بالرؤيــة  تطلعاتنــا  رســم  يف  شــاركتم 
املســتقبلية ُعمان 2040م، وأسهمتم 
فـــــي وضــــع توجهــاتـهـــا وأهدافهــــا 
االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية مبا 
يجســد الرؤيــة الواضحــة والطموحــات 
العظيمة ملستقبل أكرث ازدهاًرا ومناًء.
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ُعمان المستقبل

النا�شرثالث سنوات من العطاء واإلنجازات

طريق امل�ستقبل

الت�سوير

وكالة األأنباء العمانية

�شحيفة ال�سبيبة

الت�سميم

طريق األإبداع

الطباعة

مطبعة م�سقط �ش.م.م

رئي�س جمل�س األإدارة

املدير العام

حممد حممود عثمان

رقــــم األإيــداع : 5781/ 2022

جاللة ال�سلطان هيثم ..

رقم األإيداع الدويل: 978-99969-97-63-1

املوقع األألكرتوين :

https://www.future-road.me
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واستشراف آفاق المستقبل
ثالث سنوات ..

ونهضــة متجـددة و مسـتمـرة
الرؤية المستقبلية ..

نجاح وجدارة في مختلف الميادين ..
وتقدير من السيدة الجليلة

المرأة الُعمانية..  

ضمان للحماية ولألمن واالستقرار
 شرطة ُعمان السلطانية.. 

إعداد كوادر بشرية ُعمانية تلبي االحتياجات  التنموية
النهضة التعليمية ..

المرتكز األساسي في رؤية ُعمان 2040

وسط مشاركة واسعة من الموظفين والزبائن

الشباب ..

بنك مسقط يحتفل بالعيد الوطني 
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات
للمقام السامي حضرة صاحب الجاللة السلطان

هيثـم بـن طـارق المعظـم 
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ 

بمناسبة الذكرى الثالثة لتولى جاللته مقاليد الحكم في البالد 
سائلين اهلل العلي القدير أن يوفق جاللته ويسدد دائما خطاه 

لتحقيق المزيد من التقدم واالزدهار لُعمان وشعبها
تحت ظل قيادة جاللته الحكيمة

رقم الهاتف :  24763300  - رقم الفاكس : 24705006
www.usoman.com-www.e-tadawul.net    -    info@usoman.com





chamber_oman
wwwomanchamber.om





الذكرى الثالثـة لتولـي
جاللتـه مقاليـد الحكـم

ملف خاص عن..
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واستشراف آفاق المستقبل

ثالث سنوات ..

ن�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل مع حلول الذكرى الثالثة لتويل 

مقاليد  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

احلكم، ومع الذكرى العطرة ليوم 18 نوفمرب، والعيد الوطني 

التقدم  من  مبزيد  واألأمنيات  التهاين  نقدم  املجيد   52 الــ 

واألإزدهار للوطن الغايل عُمان حيث كان الوعد الذي اأجنز، 

والعهد الذي حتقق يف العقود اخلم�سة املا�سية ، ويف بداية 

بن  هيثم  ال�سلطان  بقيادة  املباركة  للنه�سة  ال�ساد�س  العقد 

ــ وبداية العهد اجلديد، ومبنا�سة  ــ حفظه اهلل ورعاه  طارق 

ر�سدا  وال�سورة  بالكلمة  ن�سجل  اأن  علينا  حق  الثالث  العيد 

مبكنونها  وتبوح  نف�سها،  عن  تتحدث  التي  والوقائع  للواقع 

القطاعات  �ستى  يف  ُعمان  اأر�س  على  وجدت  واأينما  حيثما 

اأر�س  على  احلياة  �سكل  تغري  جذرية  حتوألت  ت�سهد  التي   ،

ي�ساير  والتقنني  م�ستمر  والتجديد  قائم  فالتعمري  ُعمان، 

الدولة  وموؤ�س�سات  وحتوألته،  الع�سر  ومتغريات  م�ستجدات 

متثل وجهات ح�سارية متميزة لُعمان امل�ستقبل، على الرغم 

ال�سحية  الوباءات  تفر�سها  التي  اجل�سيمة  التحديات  من 

العاملية اأو الكـوارث الطبيعية املتكررة ، واجلهود التي تبذل 

األقت�سادية  املكونات  على  حفاظا  مكافحتها،  اأو  ملواجهتها 
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واألجتماعية للمجتمع ، وفقا لروؤيتها امل�ستقبلية 2040 التي 

ت�سع ُعمان يف م�ساف الدول املتقدمة ، فاإن العهد اجلديد 

وتنميته،  األن�سان  حمور  على  الرتكيز  مع   ، ذلك  ي�ستثمر 

وي�سيف اإليه لر�سم �سورة ذهنية جديدة وجيدة عن �سلطنة 

وم�ساكلهم  ق�ساياهم  ومع  األآخرين  مع  وتفاعالتها  ُعمان 

توؤثر فيها وتتاأثر بها ،

واحليدة  النظر  ببعد  يت�سم  خطا  ُعمان  تنتهج  حيث 

التوا�سل  ج�سور  تقوية  يف  تنجح  حينما  واملرونة،  واحلكمة 

�سنع  خالل  من  و�سفافية،  بو�سوح  اخلارجي  العامل  مع 

ون�سج عالقات متوافقة مع كل دول العام، من خالل القدرة 

ومقت�سيات  الع�سر  متغريات  مع  التعامل  على  الفائقة 

ال�سيا�سة، ومتطلبات الواقع الذي نعي�سه، وهذا يجعل ُعمان 

التي تتالم�س مع م�ساكل املنطقة  العاملية  يف قلب األأحداث 

الذي  واأل�ستقرار  األأمن  على  وتوؤثر  العربي،  اخلليج  ودول 

يقود اإىل النمو األقت�سادي واألجتماعي الذي ينعك�س على 

حياة املواطنني لي�س يف ُعمان فقط بل يف كل الدول املجاورة 

اأي�سا، وهذا يتحقق باحلكمة والفكر والعقل الواعي امل�ستنري 

لري�سم  الواعد،  امل�ستقبل  اآفاق  ا�ست�سراف  على  القادر 

خريطة األآمال والتطلعات التي تتطلب منا جميعا التم�سك 

بها واحلر�س عليها ،وباألإ�سافة اإليها بذات العزمية والقوة 

التي مل تكل اأو متل اأو تفل ا�ستمرارا مل�سرية النه�سة املباركة 

مرحلة  اإىل  لت�سل  األآن  وحتى  ال�سبيعنات  منذ  بداأت  التي 

ال�سورى ودولة املوؤ�س�سات والقانون.. وتتجاوزها على امل�ستوى 

اخلارجي مبنظومة متكاملة من العالقات الودية مع كل دول 

العامل، متكنت من خاللها اأن ي�سود ال�سالم والوئام، حتى يف 

اأحلك الظروف واأ�سعب املواقف، خا�سة يف الدائرة العربية 

وتتنازعها  والتعقيدات  بامل�ساكل  متوج  التي  واخلليجية 

األأهواء واألأفكار، ألأن ُعمان دائما هى حمامة ال�سالم ورمانة 

يناير  من  ع�سر  احلادي  يف  م�سوؤوليتها  حتمل  التي  امليزان 

2020م جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل ورعاه 

ــ وهى م�سوؤولية احلا�سر وامل�ستقبل الواعد، واألأمل املتجدد 

وال�سعوب،  األأمم  بني  �سامقا  مكانا  لُعمان  يحجز  الذي 

وروؤية  بحكمة  ال�سيا�سية  العامل  ا�سمها على خريطة  ويحفر 

ت�ستحقها  التي  الدولية  املكانة  ال�سلطنة  يعطى  وذكاء، مما 

من األحرتام والتقدير.

حممـد حممــود عثـمـــان

رئي�س جمل�س األإدارة
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مع بداية احلقبة ال�ساد�سة للنه�سة الُعمانية املباركة بقيادة 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ـــ حفظه اهلل 

الُعماين  ولل�سعب  التهاين جلاللته  اآيات  اأ�سمى  نقدم   ، ـــ  ورعاه 

مبنا�سبة الذكرى الثالثة لتويل جاللته احلكم و مبنا�سبة العيد 

الوطني الـ 52 املجيد، موؤكدين وقوفنا �سفًا واحدًا حتت قيادته 

ُتعد  التي   2040 الوطنية  الُعمانية  الروؤية  اإنطالقا من  الر�سيدة 

ال�ساد�سة،  للحقبة  م�سريتها  لتبداأ  التنموية  لتوجهاتنا  البو�سلة 

والتي حتافظ على تقدم ال�سلطنة و�سموخها بني األأمم، لت�ستمد 

العريق  ما�سيها  اعادت  حمكمة  توازن  خطة  خالل  من  قوتها 

على  مبنية  الزاهر،  م�ستقبلها  لت�سنع  امل�سرق  وحا�سرها 

التكنولوجيا والطرق احلديثة خللق مدن مب�ستوى عايل ولتجعله 

امتدادا لالإرث اخلالد الذي �سنعــه ال�سـلطان قابو�س بن �سعيد 

ــ طيب اهلل ثراه ــ .

خالل خم�سة عقود احتلت ُعمان مكانة �ساخمة عالية بني 

ال�سعوب، لرتتقي مب�ستوى املعي�سة مل�ساف جديد، وروؤية جديدة 

ترتكز على تطوير وا�سع للمناطق املختلفة والتي بدورها �ستنمي 

مل�ستويات  ودميومة  قوية  مالية  تدفقات  وتخلق  جديدة  مهارات 

والنهضة المتجددة مع العيد الوطني ال 52

الذكرى الثالثة....
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التي جعلت  والعقالنية  الدخل، كما متيزت عالقاتها باحلكمة 

�سيا�سية  تنتهج  ألأنها  واأل�ستقرار  واألأمان  لالأمن  واحة  منها 

بعيدة النظر، تدعو اإىل ال�سالم وعدم التدخل يف �سوؤون الدول 

األأزمات  حدة  تخفيف  يف  باإيجابية  �ساهمت  التي  األأخرى، 

واألحتقانات العاملية.

وأل �ســك اأن ذلــك له انعك�ساته على حياة املواطن الُعماين 

وامل�سروعات  التنموية  باخلطط  ال�سلطنة  تفرغت  حيث 

األ�ستثمارية التي ت�سهم يف بناء جمتمع العلم واملعرفة والرفاهية 

والرخاء والتي بدورها �ستنمي مهارات ال�سباب والتي �ست�ساعد 

امل�ستند  الريعي  الدخل  عن  بعيدا  الدخل  م�سادر  تنويع  على 

ُيعد من مقومات الدولة الع�سرية  اإن هذا  على البرتول فقط، 

قيـادة  حتـت  األأمـم  مقدمة  يف  الُعمانيني  ت�سع  التي  احلديثـة 

جاللـة ال�سـلطان هيـثم بن طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ .
م�سطفى بن اأحمد �سلمان

الرئي�س التنفيذي لل�سركة املتحدة لالأوراق املالية
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إنجازات كبيرة في فترة قصيرة

السلطان هيثم ..
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نقدم التهنئة جلاللة ال�سلطان هيثم حفظه اهلل مبنا�سة 

اإىل  وتطلعنا  احلكم  مقاليد  جاللته  لتويل  الثالثة  الذكرى 

كان  حيث  للم�ستقبل  رحبة  واآفاق  لل�سلطنة  زاهر  م�ستقبل 

توليه  بعد  ــ  اهلل  حفظه  ــ  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  جلاللة 

حيث  وبعده  كورونا  وباء  فرتة  يف  وبارزا  كبريا  دورا  احلكم 

اأزمة  احلكم  توليه  من  ب�سيطة  فرتة  بعد  جاللته  واجه 

واأحداث  النفط،  على  للطلب  العاملي  والرتاجع  كورونا  وباء 

مقاليد  جاللته  لتويل  الثالثة  الذكرى  مع  ولكنه  اأوكرانيا، 

خالل  من  ق�سرية،  فرتة  يف  كبرية  اإجنازات  حقق  احلكم 

و�سائل  واإيجاد  احلكومي  األإنفاق  خف�س  منها  قرارات  عدة 

وعلى  الدولة،  ايرادات  زيادة  يف  للتنويع  خمتلفة  وطرق 

لل�سلطنة  اخلارجية  العالقات  تعزيز  مت  اخلارجي  ال�سعيد 

وت�سجيع جذب األ�ستثمارات األأجنبية.

�سندوق  باإن�ساء  توجيات  ال�سلطان  جاللة  اأ�سدر  كما 

األأمن الوظيفي ومت ر�سد مبلغ 20 مليون دوألر لهذا ال�سندوق 

وم�ساركة اأ�سحاب العمل والعاملني يف القطاع اخلا�س.

والذي  األأجانب  اإقامة  قانون  تعديالت  اإىل  باألإ�سافة 

القطاع  داخل  اأخرى  اإىل  وظيفة  من  األنتقال  للعمال  �سهل 

ممانعة  عدم  �سهادة  على  للح�سول  احلاجة  بدون  اخلا�س 

على  ت�سهيال  العمل  ماأذونيات  ر�سوم  تخفي�س  جانب  اإىل 

القطاع اخلا�س ، واأللتزام باألتفاقيات الدولية يف املجاألت 

األجتماعية واألقت�سادية والثقافية ويف جمال حقوق العمل، 

وكذلك وجود اللجنة الرئي�سية للروؤية امل�ستقبلية لعام 2040 م 

ل�سلطنة عمان وهي اإطارا ُمهما للتنمية والتطوير يف األأعوام 

اإىل  وتنفيذها و�سوأل  الروؤية  لهذه  اأهداف  القادمة وو�سعت 

اآفاق امل�ستقبل حتت قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل ــ .

حممد علي بن عبد األأمري �سلطان

جمموعة تاول
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نحن ن�ست�سرق بداية العقد ال�ساد�س 

ب�سواعد  الغايل  الوطن  هذا  بناء  يف 

القوية   وارادتهم  املخل�سني  ُعمان  اأبناء 

الثالثة لتويل جاللته  مع  حلول الذكرى 

 52 الـ  الوطني  العيد  ومبنا�سبة  احلكم 

من  ال�ساد�سة  احلقبة  بداية  ومع  املجيد 

ار�سى  الذي  املباركة  النه�سة  ع�سر 

جاللة  اهلل  باإذن  له  املغفور  قواعدها 

اهلل  طيب  ـــ  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان 

بقيادة  بقوة  امل�سرية  وتتوا�سل  ـــ  ثراه 

بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

ي�سعدين  ـــ  ورعاه  اهلل  حفظه  ـــ  طارق 

اأن اأهنئ جاللته وال�سعب الُعماين األأبي 

قيادة سلطنة ُعمان نحو الحقبة 

السادسة للمستقبل المشرق

جاللة السلطان هيثم ..
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بهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميعاأ.

البناء  م�سرية  اإ�ستكمال  من  ويقني  ثقة  على  ونحن 

يف  واآخذين  عاله  جل  اهلل  على  معتمدين  تتوقف  مل  التي 

حل�سرة  الثاقبة  والروؤى  ال�سديدة  التوجيهات  األإعتبار 

برنامج  ت�سمنها  التي  املفدى  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

روؤية ُعمان 2040 ومعتمدين على التقدير واملكانة الرا�سخة 

التي اكت�سبتها ال�سلطنة بني دول العامل ب�سيا�ستها املتوازنة 

وا�ستقرارها األأمني وال�سيا�سي يف املحافظة على مكت�سبات 

اهلل  من  والعزم  القوة  وم�ستمدين  عليها  والبناء  النه�سة 

عز وجل ومن تاريخ ُعمان ال�سارب يف اجلذور وح�سارتها 

النه�سة  وحا�سر  الفريد  اجلغرايف  وموقعها  العريقة 

املباركة.

وت�ساهم ال�سركة الُعمانية املتحدة للتاأمني والتي بداأت 

األإقت�سادي  النمو  م�سرية  يف  عامًا   52 الـ  خالل  ن�ساطها 

تزيد  التي  اإ�ستثمارتها  العزيز من خالل �سخ  الوطن  لهذا 

عن 60 مليون ريال عماين يف القطاعات املالية واخلدمية 

وال�سناعية بالدولة ف�ساًل عن القيام بدورها الرئي�سي يف 

احلفاظ على مقدرات األإنتاج واملمتلكات العامة واخلا�سة 

ال�سركة  تقدمها  التي  املتنوعة  التاأمني  مظلة  خالل  من 

لعمالئها الكرام.  

حفظ اهلل ُعمان وحفظ قائدها املفدى  ح�سرة �ساحب 

ـــ  ورعاه  اهلل  حفظه  ـــ  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلالله 

 ذخرا لُعمان و�سعبها. 

نا�سر بن �سامل البو�سعيدي

رئي�س األإدارة التنفيذية ــ الُعمانية املتحدة للتاأمني
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اإبـــراهـيـــــم ال�ســـاملـــــــــي

ال�سواِهدا اأعّد  اأْن  انتماٍء  اأحبُّ 

و�سلها نُت  وعمَّ اأفكاري  ومّيمُت 

وطاعًة و�سمًعا  وعرفاًنا  وألًء 

م�ساعًرا عانقتنا  املعاين  وهذي 

حمبًة واْنَتقتها  التقْتها  عماُن 

حديُثُه فخًرا،  األأياُم  بَك  اأعادْت 

الُعال من  البا�ِسقاِت  املُِتمُّ  واأنَت 

و�سُفها  بَك  يكْن  مَلْ  املعايل  فاأيُّ 

اإّنني هيثُم  ال�ّسلطاُن  اأيُّها  فيا 

موؤمٌن بك  اأّنني  مديحي  اأقلُّ 

ُروؤيًة الُعماينِّ  روُح  ْت  ا�ستْنَه�سَ بَك 

تعاظمْت روٌح  األآماِل  �ُسرفِة  ومْن 

خماِئاًل األأمنياِت  ظهَر  فاأ�سرْجَت 

الُعال اإىل  ال�ّسائريَن  اأّن  واأيقنَت 

مريرًة كلمى  األأياُم  مّرِت  َوَقْد 

عزائًما ن�سدَّ  اأْن  راأًيا  فاأم�سيَت 

روؤيًة نَت  مكَّ التجديِد  نه�سِة  على 

م�ساَرُه واتَّبعَت  نهًجا  وبا�سرَت 

و�سكيمًة هّمًة  فينا  فاأعلْيَت 

جنَمًة اأوقدَت  املجِد  �ُسُبحاِت  ويف 

اأثمَرْت واملحّبُة  التقينا  ففيَك 

اأمَرها اأحكمَت  التوقيِت  على حكمِة 

نفاُفها الّنعيِم  غيماِت  واأّوُل 

وعزوًة وجمًدا  فخًرا  �سيِّدي  فدْم 

و�ساِهدا و�سًفا  فيَك  �سعًرا  فعّظمُت 

�سواعدا  اإليَك  اأ�سرياٍت  فجئَن 

وعاِهدا وعهًدا  واإجالأًل  ا  وحبًّ

فرائدا  جاءْت  باحلبِّ  اأنها  �سوى 

ق�سائدا العالياُت  النفو�ُس  تلْتها 

ماِجَدا بَك  َعال  جمٌد  ٍة،  عزَّ على 

وقاِئدا عظيًما  و�سلطاًنا  جميًدا 

مراِفدا األأكرمنَي  �سليُل  واأنَت 

خرائدا  هانئاٍت  التحايا  اأمدُّ 

�ساِهدا فعُلَك  كاَن  يقيني  واأعلى 

مواِردا البالَد  اأحيا  مبا  فجادْت 

مواِجدا النفو�َس  اأزكى  مبا  فطابْت 

دا  ورا�سِ دلياًل  فيها  احِلجى  وكاَن 

وواِحدا  جمًعا  فاأْقبْلَت  ِثقاٌت 

�سدائدا  فا�ستحْلَن  نعيًما  وكنَّ 

فراِقدا ا�سَتَعْلَن  حتى  واأحِزَمًة 

قالئدا  ف�سارْت  �سعٌب  تقلَّدها 

اأماِجدا ِكراًما  نحيا  وعنواُنُه 

واِقدا الُعماينِّ  يف  �ساأًنا  واأغلْيَت 

�ساِمدا خلفك  �ساَر  من  يهتدي  بها 

حماِمدا العاملنَي  يف  نزدهي  مبا 

ح�سائدا فجادْت  جمراها  رَت  وقدَّ

عوائدا  فا�سْت  منَك  ُنعمى  ُل  واأوَّ

وتاِلدا طريًفا  اأرقى  بكْم  ُعَماُن 

جِد
لم

ِت ا
حا

ُ ب
ُ س
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ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  التهاين  كل  نقدم 

األأبّي  ُعمان  و�سعب  ـــ  ورعاه  اهلل  حفظه  ـــ  طارق  بن  هيثم 

بالعيد الوطني الــ 52 املجيد، الذي تتج�سد من خالله اأ�سالة 

الظروف  كل  يف  قيادتهم  خلف  بوقوفهم  الُعماين  ال�سعب 

ال�سعبة التي واجهتها ال�سلطنة يف العامني املا�سيني، اأولها 

ـ طيب  ال�سطان قابو�س بن �سعيد  باإذن اهلل  له  وفاة املغفور 

اهلل ثراه ـ ، ثم األأحداث التي واكبت هذه الفرتة بداية من 

جائحة كورونا و�سوأل اإىل اإع�سار �ساهني املدمر وا�سطفاف 

الُعمانيني، وكل القطاعات األقت�سادية يد واحدة للخروج من 

هذه ال�سعوبات ب�سالم واأمان، وقد �سارك القطاع امل�سريف 

واملوؤ�س�سات  وال�سركات  البنوك  خمتلف  من  مفا�سله  بكل 

بها  مرت  التي  التحديات  هذه  مواجهة  يف  بفاعلية  املالية 

ال�سلطنة منذ توىل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ـــ حفظه 

 2040 روؤية  اإىل  للو�سول  وال�سعي  ال�سلطة،  مقاليد  ـــ  اهلل 

واإطالق  اإلهام  ليكونوا م�سدر  وتن�سيطهم  العمانيني  و�سحذ 

نحو  للتوجه  امل�ستقبل  نحو  لالنطالق  لقدراتهم،  العنـان 

واملعرفة  التكنولوجيا  على  يعتمد  وم�ستدام  متنوع  اقت�ساد 

التناف�سية،  ت�سمن  متكاملة  اأطر  �سمن  ويعمل  واألبتكار، 

املالية،  األ�ستدامة  ويحقق  احلديثة،  التكنولوجيا  ويحت�سن 

األإقت�سادية  واألأن�سطة  القطاعات  معظم  تطوير  ظل  يف 

ال�سناعات  ذلك  يف  مبا  والت�سنيع،  والتعليم  ال�سياحة  مثل 

القائمة على النفط والغاز، وتطوير املوانئ واملطارات وذلك 

للبنيـة  ودعمًا  األ�سرتاتيجي  ُعمان  موقع  مــن  لال�ستــفادة 

على  ت�ساعد  التي  اللوج�ستية،  واخلــدمات  للنقل  التحتية 

جذب املزيد من األ�ستثمارات املحلية واألأجنبية. 

�سعادة حمود بن �سنجور الزدجايل

الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي العماين ال�سابق

والخروج من الصعوبات بسالم وأمان

مان ..
ُ

كلنا يد واحدة من أجل ع
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مبنا�سبة العيد الوطني الـ 52 املجيد لبالدنا احلبيبة 

وبعد انق�ساء فرتة ثالثة اأعوام على توىل مقاليد احلكم 

ـــ  طــارق  بن  هيثـم  ال�سـلطان  اجلاللــة  �ساحـب  ح�ســرة 

ـــ . ي�سرين اأن اتقدم بخال�س التهاين  حفظه اهلل ورعاه 

الُعماين  وال�سعب  الكرمية  ولالأ�سرة  والتربيكات جلاللته 

واملنا�سبات  الوطنية  املنا�سبة  هذه  اهلل  يعيد  اأن  األأبي 

وقوات  األأبي  الُعماين  ال�سعب  األأخرى على جاللته وعلى 

واأل�ستقرار  باألأمن  نتمتع  ونحن  امل�سلحة  ال�سلطان 

واألزدهار األقت�سادي.

كما اأنتهز هذه الفر�سة ان اأعرب وألئي و طاعتي للمقام 

ال�سامي حفظه اهلل ورعاه .

وقد �سهدنا احلمد هلل يف عام 2020 مبرور خم�سني عامًا 

من عمر النه�سة املباركة بقيادة املغفور له �سلطاننا الراحل 

�سن�سهد  اهلل،  وباإذن  ـــ  ثراه  اهلل  طيب  ـــ  �سعيد  بن  قابو�س 

بقيادة  وم�ستمرة  متجددة  نه�سة  القادمة  اأخرى  اأعوامًا 

ـــ حفظه  ال�سلطان هيثم بن طارق  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اهلل ورعاه ـــ حيث تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق ـــ حفظه اهلل ورعاه ـــ يف نطقه ال�سامي قال: 

»واإننا ما�سون بعون اهلل على طريق البناء والتنمية، نوا�سل 

ونهضــة متجـددة و مسـتمـرة

الرؤية المستقبلية ..



23

ـــ   الراحل  ال�سلطان  لها  اأراد  كما  املباركة  النه�سة  م�سرية 

رحمه اهلل ـــ «. نعم »خري خلف خلري �سلف«. 

ــ  طـارق  بن  هيثم  ال�سـلطان  اجلـاللة  �ساحب  اأ�ســرف 

امل�ستقبلية  الروؤيـة  اإعداد  يف  �سخ�سيًا  ــ  ورعـاه  اهلل  حفظه 

ل�ســلطاننا  ال�سـامية  لالأوامـر  وتنفــيـذا  مبعيـة   2040 ُعمان 

ــ التى  الراحل املغفور له قابو�س بن �سعيد ــ طيب اهلل ثراه 

واألجتماعي.  األقت�سادي  الواقع  ت�ستوعب  اأن  لها  اأراد 

دلياًل  ال�سلطنة  بها  لتعتد  مبو�سوعية  امل�ستقبل  وت�ست�سرق 

القادمني  العقدين  يف  التخطيط  ألأعمال  ا�سا�سيًا  ومرجعًا 

باإذن اهلل.

بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حكومة  قامت 

طارق ــ حفظه اهلل ورعاه ــ باإجراء تعداد اإلكرتوين لل�سكان 

ـ حفظه  وامل�ساكن واملن�ساآت لعام 2020م، وقد تف�سل جاللتهـ 

اهلل ورعاه ــ باعتماد نتائج التعداد والذي مت اإجنازه بتعاون 

القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومية  األأجهزة  خمتلف  وم�ساندة 

اخلا�س وال�سعب العماين األأبى وعامة األأفراد.

ا�سا�سية  مبادئ  من  املذكورة  اخلطوات  هذه  تعترب 

األقت�سادية  للبالد  امل�ستقبلية  اخلطط  عليها  يعتمد  التى 

واألجتماعية وأل ميكن حتقيق ذلك اخلطط اإأل بوجود راأ�س 

مال ب�سري من ذو اخلربة والكفاءة والعلم املوؤهلة. »الرجل 

ــ  جاللته  من  واثقون  واإننا  املنا�سب«.  املكان  يف  املنا�سب 

حفظه اهلل ورعاه ــ من حتقيق اأهداف الروؤية.

كل عام و جاللته وقواته امل�سلحة وال�سعب الُعماين األأبي 

باإذن اهلل بخري ورحم اهلل �سلطاننا الراحل بوا�سع رحمته. 

بن  هيثم  ال�سلطان  �ساحب اجلاللة  و�سدد خطاه  اهلل  وفق 

جميب  �سميع  اإنه  والعباد  البالد  خدمة  يف  املعظم  طارق 

الدعاء.

مرت�سى بن حممد جواد بن اإبراهيم اجلماألين

رئي�س جلنة املال والتاأمني ــ غرفة جتارة و�سناعة ُعمان
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بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جاللته مقاليد الحكم في البالد



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان

ـ حفظه اهلل ورعاه ـ 
بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جاللته مقاليد الحكم
متمنين لجاللته دوام الصحة والعافية والتمنيات 
للشعب الُعماني الوفي بالمزيد من التقدم والنماء
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بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جاللته مقاليد الحكم في البالد
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الـذكــرى الـثـالثـة لتولـي جـاللـتـه 
مــقـالــيـــد الـحـكــــم فــي الـبــالد
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تويل  ومع  الُعمانية  للنه�سة  ال�ساد�س  العقد  بداية  مع 

ــ لقيت  جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ــ حفظه اهلل ورعاه 

دعمًا كبريًا برعاية ال�سيدة اجلليلة زوجة جاللته. 

ال�سنوي  يومها  مبنا�سبة  الوزراء  جمل�س  اأكده  ما  وهذا 

عن  اأعرب  الذي  اأكتوبر،  من   17 الـ  يوافق  الذي  للمراأة 

يف  واملهم  األأ�سا�سي  لدورهن  كافة  لالأمهات  الكبري  تقديره 

العناية باألأ�سرة الُعمانية ورعاية اأفرادها.

كما قدمت ال�سيدة اجلليلة حرم جاللة ال�سلطان املعظم 

التهنئة مبنا�سبة يوم املراأة الُعمانية فيما يلي ن�سها:

نجاح وجدارة في مختلف الميادين ..

وتقدير من السيدة الجليلة

مانية..  
ُ

المرأة الع

بهذه  ُعمان  سلطنة  نساء  ُنهّنئ  أن  الُعمانّية،  المرأة  بيوم  نحتفل  ونحن  »يسرنا 
لوطنهن،  عطاء  من  يقدمنه  ما  على  والتقدير  الشكر  لهن  موّجهين  المناسبة، 
وُمشيدين بالمستوى الذي بلغته المرأة الُعمانّية في القطاعات العلمّية والعملّية 
وبما  المختلفة  المجاالت  في  ُعمان  نساء  حققتها  التي  اإلنجازات  ُنثّمن  كما  كافة، 
والصدارة.  السبق  لتبوء  أّهلهن  مستوى  من  إليه  وصلن  وما  تتويج،  من  به  حظين 
ال  كما  وتقدير،  إشادة  محّل  لهو  عطاء  من  تقدمه  ما  أّن  الُعمانّية  للمرأة  مؤكدين 
يفوتنا أن نبعث بالتهنئة والشكر لكل امرأة تقيم على هذه األرض الطيبة وتسهم 
في خدمة سلطنة ُعمان وأهلها، سائلين اهلل العلّي القدير التوفيق والسداد للجميع«.

المرأة الُعمانية تحظى باهتمام كبير من المسؤولين طوال سنوات النهضة المباركة 
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حيث ياأتي يوم املراأة الُعمانية يف ال�سابع ع�سر من اأكتوبر 

الُعمانية من  املراأة  به  تعبرًيا عما حتظى  ياأتي  من كل عام 

مّكنها  مما  املباركة،  النه�سة  فجر  منذ  ورعاية  اهتمام 

التنمية  م�سرية  يف  الرجل  مع  جنب  اإىل  جنًبا  األإ�سهام  من 

ال�ساملة التي تعي�سها البالد.

خا�سة اأن املراأة الُعمانية جدارتها يف اإجناز املهام املوكلة 

اإليها، مما اأّهلها للح�سول على جوائز التمّيز يف العديد من 

ا واإقليميًّا ودوليًّا. املجاألت حمليًّ

بارزة  الُعمانية عالمة  املراأة  بيوم  ياأتي األحتفال  لذلك 

للعمانيات ويج�سد التقدير الذي حظيت به املراأة وانعكا�سا 

يف  الفاعلة  وم�ساهمتها  جمتمعها،  يف  احليوي  لدورها 

بناء وطنها.

املجاألت،  كافة  اإجنازات يف  املراأة من  ما حققته  ويعد 

لتعزيز  مهياأة  واأر�سية  اأ�س�سا  واعتزاز، و�سع  فخر  حمل 

َكْن لها من ا�سباب، لالرتقاء  تطلعاتها نحو امل�ستقبل، مبا مُيَ

يف  واألإبداع  للعطاء  اأو�سع  اآفاقا  وارتياد  وجمتمعها،  بذاتها 

م�سرية النه�سة املتجددة.
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البحث العلمي واالبتكار

�سلطنة  ًتوجت  واألبتكار  العلمي  البحث  �سعيد  وعلى 

ُتنظمه  الذي  العلوم  جنوم  برنامج  يف  األأول  باملركز  عمان 

موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم 2022 بعد فوز املُبتكرة الُعمانية 

�ُسمية بنت �سعيد ال�سيابية باملركز األأول كاأول امراأة عربية 

يف برنامج جنوم العلوم.

بعد الدعم وامل�ساندة التي تلقته من احلكومة والقطاع 

اخلا�س واملواطنني يف خمتلف األأقطار العربية خا�سة اإن 

العاملية  ال�سعوبات  اإحدى  هي  »امليكروبال�ستيك«  ق�سية 

عرب  وتنتقل  معينة  دولة  بحار  يف  ح�سرها  ميكن  أل  التي 

من  املوا�سم  ح�سب  واملحيطات  للبحار  العابرة  األأ�سماك 

واأن  األأخرى،  للدول  التلوث  اآثار  وت�سل  اآخر  اإىل  موقع 

بحار �سلطنة ُعمان أل تخلو من هذه امللوثات وفًقا للتقارير 

الدورية وال�سنوية.

الت�سفيات  مرحلة  الُعمانية  املُبتكرة  وقدخا�ست 

التي  الـ14  ن�سخته  يف  العلوم،  جنوم  برنامج  من  النهائية 

املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�س�سة  ُتنظمها 

احليوي  »التحليل  البيئي  املجال  يف  العلمي  ابتكارها  عن 

والنانو  البايولوجي  من  جديدة  بطريقة  للميكروبال�ستيك 

تكنولوجي«.

العلوم  جنوم  برنامج  يف  ت�سارك  التي  وامل�سروعات 

حتليل  ا�ستخدام  م�سروع  واأن  �سابًقا،  لها  وجود  وأل  جديدة 

امليكروبال�ستيك يعد درا�سة حديثة ومل يتم عر�سها واأن ما 

مُييز هذا البحث اخت�سا�سه يف اجلانب البيئي الذي نحن 

بحاجة اإليه للحفاظ على البيئة.

كمااأن هذا األإبتكار العلمي ُيقدم حاًلّ واعًدا للتخل�س 

للبيئة  و�سديقة  اآمنة  بطريقة  امليكروبال�ستيك  من 

»اأك�سيد  املُحفز  والعامل  امليكروبية  احل�سر  با�ستخدام 

الزنك النانوين«.

واأي�سا يف قطاع البحث العلمي واألبتكار فتحت للمراأة 

والتكنولوجيا  ف�ساءات العلم  ألرتياد  وا�سعة  افاقا  العمانية 

األأمثلة  اأبرز  ومن  واألبتكار،  العلمي  والبحث  واملعرفة 

حممد  بنت  �سلمى  الربوفي�سورة  اختيار  امل�سمار  هذا  يف 

2013 من قبل وزارة اخلارجية األأمريكية  الكندية يف عام 

للدخول يف قاعة الن�ساء امل�ساهري يف العلوم ملنطقة ال�سرق 

العلوم،  جمال  يف  وجهودها  باإجنازاتها  اعرتافا  األأو�سط 

ويف حتفيز ال�سابات على درا�سة العلوم وممار�سة املهن يف 

جائزة  على  الكندية  ح�سلت   2017 عام  ويف  املجال  هذا 

)اإجناز احلياة( من موؤ�س�سة فين�س الدولية يف الهند تقديرا 
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الكندية  تعد  والتي  الكيمياء،   علوم  جمال  يف  مل�ساهماتها 

على  باهرة  اجنازات  حققن  اللواتي  العمانيات  من  واحدة 

 2012 انتخبت يف عام  انها  والعاملي، حيث  امل�ستوى املحلي 

لتكون اأول عمانية زميلة يف األأكادميية العاملية للعلوم، التي 

كرمتها مل�ساهماتها يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف البلدان 

العلوم  كلية  تولت من�سب عميدة  التي  اي�سا  النامية، وهي 

هذا  زمام  امراأة تت�سلم  كاأول  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة 

املن�سب يف تاريخ الكلية.

جوائز المرأة العمانية
يف  قيادية  منا�سب  العمانية  املراأة  تقلد  اىل  واإ�سافة 

جمال العلوم والبحث العلمي يف ال�سلطنة، هناك ثالث ن�ساء 

يف  للن�ساء  اليون�سكو  باري�س  لوريال  بجائزة  فزن  عمانيات 

ألإ�سهاماتهن  اليون�سكو،  منظمة  ترعاها  التي  جمال العلوم، 

كتف�سي  التحديات العاملية،  مواجهة  يف  واإجنازاتهن 

والتهديدات  البيولوجي  التنوع  وتدهور  املختلفة،  األأمرا�س 

املجاألت  من  وغريها  الغذائي  األأمن  يتعر�س لها  التي 

عملت الدكتورة  العمانية  للمراأة  اآخر  اجناز  ويف  العلمية، 

للربوفي�سور  البحثي  الفريق  مع  احلب�سية  حممد  بنت  منى 

الياباين تا�سوكو هوجنو الذي فاز بجائزة نوبل للطب للعام 

2018م، حيث عملت يف اجلزء املتعلق بال�سرطان وهو اجلزء 

طريق  عن  ال�سرطان  بعالج  ويخت�س  اجلائزة  على  احلائز 

حتفيز جهاز املناعة.

المجال الدبلوماسي والمنظمات الدولية
والقن�سلي  الدبلوما�سي  املجال  يف  م�سريتها  وخالل 

العمانية  املراأة  ا�ستطاعت  ال�سلطنة  وخارجها،   داخل  يف 

وذلك،  الدولية  املنظمات  يف  وكفاءتها  جدارتها  تثبت  اأن 

جلنة  لرئي�س  نائبة  بانتخابها  احل�سر  أل  املثال  على �سبيل 

الربملاين  لالحتاد  التابعة   الربملانيات  للن�ساء  التن�سيق 

وتراأ�ست  2014م،  عام  اأكتوبر  �سهر  يف  اأقيم  الذي  الدويل 

املندوبة الدائمة ال�سابقة لل�سلطنة لدى األأمم املتحدة جلنة 

األإعالم التابعة للمنظمة خالل الفرتة من اأبريل 2013م اإىل 

ك�سفرية يف  ال�سلطنة  العمانية  املراأة  ومثلت  2015م،  اأبريل 

عدد من الدول. 

مناصب دولية

كما مثلت ال�سلطنة يف عدد من املنظمات الدولية ومنها 

األإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  األإ�سالمية  املنظمة 

املتحدة، ومنظمة  األأمم  لدى  الدائمة  ال�سلطنة  ومندوبية 

اخلليجية  الدولة  ال�سلطنة  وكانت  بجنيف،  العاملية  التجارة 

يف  وزارة  وكيل  م�ستوى  على  لها  اأوفدت ممثلة  التي  األأوىل 

األجتماعات التي كانت تعقد على م�ستوى وكالء وزارات دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، كما كانت ال�سلطنة هي 

الدولة األأوىل الـتي اختارت امراأة من بني ممثليها يف الهيئة 

األ�ست�سارية للمجل�س األأعلى ملجل�س التعاون اخلليجي.

يف  لل�سلطنة  ال�سالم  ر�سالة  العمانية  املراأة  وحملت 

املثالية  بال�سورة  بالدها  ومتثيل  العامل  دول  خمتلف 

وامل�سرفة يف بناء ج�سور العالقات الوطيدة مع دول العامل. 

كما ت�سارك املراأة الُعمانية �سقيقها الرجل يف متثيل ال�سلطنة 

املوظفات  العديد من  هناك  اإن  حيث  الدولية،  املحافل  يف 

الُعمانيات الالتي يعملن يف ال�سلك الدبلوما�سي، ويعملن يف 

�سفارات ال�سلطنة.
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الهامة ومنها  البحرية  املوانئ  بالعديد من  ال�سلطنة  تزخر 

ميناء ال�سلطان قابو�س.. واجهة بحرية �سياحية متميزة.

وتطوير  األ�سـتثمارات  بوابة  جلـــذب  املــوانــئ  تعد  حيث 

األقت�ساد لذلك  �سهدت ال�سلطنة خالل النه�سة احلديثة اإن�ساء 

البحرية  واملــرافــئ  وال�سناعية  التجارية  املــوانــئ  من  العديد 

جت�سيدا للدور الذي تلعبه هذه املوانئ يف جـــذب األ�سـتثمارات 

للم�ساهمة  النفطية  القطاعات غري  وتطوير األقت�ساد وت�سجيع 

املوانئ  �سبكة  القــومــي وت�سم  الــدخــل  م�ســادر  تنويع  يف 

وميناء  م�سقط،  مبحافظة  قابو�س  ال�سلطان  ميناء  الرئي�سية: 

�ساللة مبحافظة ظفار، وميناء الدقم مبحافظة الو�سطى.

الذي  اإىل األئتالف  البحري  ال�سيد  ت�سليم ميناء  حيث مت 

ال�سركة  يف  املتمثلة  الُعماين  األ�ستثمار  جهاز  �سركات  تقوده 

الُعمانية  وال�سركة   )FDO( ال�سمكية  الــروة  لتنمية  الُعمانية 

لال�ستثمار الغذائي القاب�سة، يعد امليناء اأكرب ميناء لل�سيد يف 

منطقة  وي�سم  اأمتار،    10 وعمق  600 هكتار  ال�سلطنة مب�ساحة 

من�ساأة   60 اأن حتت�سن حوايل  املتوقع  ال�سمكية من  لل�سناعات 

من  ونحوها  والتعليب  ال�سمكي  الت�سنيع  جمال  يف  متخ�س�سة 

ال�سناعات ال�سمكية األأخرى.

وميناء �سحار ال�سناعي مبحافظة �سمال الباطنة، ويعترب 

وال�سناعة  التجارة  تخدم  التي  األ�سرتاتيجية  امل�سروعات  من 

اأن  معًا نظرًا ألرتباطه مب�سروعات �سناعية كبرية ينتظر منها 

ت�سع ال�سلطنة يف موقع املناف�سة التجارية وال�سناعية باملنطقة، 

جذب  من  مكنته  واقت�سادية  �سناعية  مبناطق  امليناء  ويرتبط 

ك�سناعـة  والغاز  النفط  على  معتمدة  �سناعية �سخمة  م�ساريع 

وميناء  والتعـــدينيـة،  النفـــطيــة  وال�سـناعـات  البـرتوكيماويات 

�سنا�س مبحافظة �سمال الباطنة اأي�سا، وميناء خ�سب مبحافظة 

اإن�ساوؤه  مت  الــذي  قابو�س  ال�سلطان  ميناء  حتويل  ومت  م�سندم، 

من  2015م  يناير  �سهر  من  األأول  من  ابتداء  1974م،  عام  يف 

لتحويله  والتخطيط  بالكامل،  �سياحي  ميناء  اإىل  جتاري  ميناء 

م�ستمرا  تطويرا  �سهد  اأن  بعد  �سياحية،  بحرية  واجــهــة  اإىل 

ومنها  به  املحيطة  املنطقة  وتطوير  النه�سة،  �سنوات  على مدى 

ومن  ال�سلطنة،  يف  البحرية  ال�سياحة  لدعم  مطرح،  كورني�س 

موقع استراتيجي.. ومسارات مالحية عالمية

مان.. 
ُ

سلطنة ع
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التجارية )الب�سائع  اأن�سطة األ�سترياد والت�سدير  ثم  نقل كافة 

امليناء  الرئي�سي  ليكون  �سحار،  ميناء  اإىل  العامة  واحلاويات( 

 62 ألأن�سطة األ�سترياد والت�سدير، كما حتتل ال�سلطنة الرتتيب 

بح�سب  اللوج�ستية  اخلدمات  تقدمي  يف  التناف�س  تقارير  وفق 

بيانات البنك الدويل.

ال�سلطنة  مــوقــع  ا�ــســتــثــمــار  الــعــمــانــيــة  احلــكــومــة  ــررت  ــ وق

واإ�سرافها  العاملية  املالحة  م�سارات  من  وقربها  األ�سرتاتيجي، 

على م�سيق هرمز ووقوعها على بحر البحر واخلليج العربي، يف 

تنويع م�سادر الدخل الوطني، وك�سر »القيد النفطي«.

بينها،  فيما  التكاملية  على  تنمية   تقوم  خطة  وطرحت 

التي  املوانئ  من  بالقرب  لوج�ستية  وخدمات  �سناعات  واإن�ساء 

طريق  عن  وربطها  لل�سلطنة  اجلغرافية  الرقعة  كامل  تغطي 

املطارات وال�سكك احلديدية وخط الباطنة ال�ساحلي.

تهيئة  اأجل  مليارات من  �سنويًا  ت�سخ  ال�سلطنة  لذلك  فاإن 

والدقم  �سحار  من  كل  يف  املــوانــئ  لقطاع  األأ�سا�سية  البنية 

و�ساللة يف حمافظة ظفار لت�سدير املواد ال�سائلة وغريها، مع 

تطوير ميناء �سحار  والو�سول به للمعايري العاملية، وا�ستقطاب 

األأر�سفة  وجتهيز  املبا�سرة  املالحية  اخلــطــوط  مــن  املــزيــد 

تطوير  و  حاوية  األــف   18 الـ  ذات  العمالقة  ال�سفن  أل�ستقبال 

البوابات األآلية ذات التقنية العالية لدخول وخروج ال�ساحنات، 

يف حمافظة ظفار التي حتت�سن ميناء �ساللة، لت�سدير املواد 

ال�سائلة، 
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�سرطة  جنحت  عمان  لنه�سة  ال�ساد�س  العقد  بدايات  مع 

عمان ال�سلطانية  يف حتقيق األأمن واألآمان للمواطنني واملقيمني 

ال�سلطنة  اأعطى  عاما  مما   52 املمتدة  لــ  النه�سة  م�سرية  عرب 

لالأمن  حتقيقا  العامل  دول  اأوائل  من  باأنها  دولية  �سمعة 

واأل�ستقرار،  وهو من األإجنازات الهامة التي متيزت بها عمان 

املختلفة  للجرائم  الت�سدي  خالل  من  املا�سية،  احلقب  طوال 

وما ا�ستحدث من جرائم متعلقة ٍباإ�ساءة ا�ستخدام التكنولوجيا 

األأمر  واحتيال،  ن�سب  من  ي�ساحبها  وما  احلديثة  والتقنيات 

ضمان للحماية ولألمن واالستقرار

مان السلطانية.. 
ُ

 شرطة ع
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الذي انعك�س على التنمية يف جماألتها األجتماعية واألقت�سادية، 

وال�سياحة  األقت�سادية  واملقومات  األأرواح  يف  حماية  واألإ�سهام 

وحرا�ستها.

وأل�سيــما مع ا�ستـخدام �ســبكة املعلومات العاملية  »األإنرتنت« 

واإنهاء املعامالت والتعامالت اإلكرتونيا ويف اأوقات قيا�سية.

وميثل العن�سر الن�سائي يف �سرطة عمان ال�سلطانية عن�سرا 

مهما يف جناح هذه املنظومة األأمنية، خا�سة بعد اأن جنحت يف 

األرتقاء  من  متكنت  ثم  ومن  واملتغريات،  امل�ستجدات  مواكبة 

باأدائها على اأر�س الواقع، نتيجة للتدريب امل�ستمر مبعهد تدريب 

�سباط ال�سرطة  وبالدار�سات األأكادميية املتخ�س�سة باأكادميية 

يزود  علميا  �سرحا  تعد  التي  ال�سرطة  لعلوم  قابو�س  ال�سلطان 

اأفراد ال�سرطة باملعارف واملهارات الوظيفية التي توؤهلهم للرقي 

والنجاح والتقدم.
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األقت�ساد  ي�سهد  العمانية  للنه�سة  ال�ساد�س  العقد  مع 

منوا  األأ�سرع  األقت�ساد  لكونه  نوعية    طفرات  العماين 

عا�سرنا  وقد  املا�سية،  عاما   52 الــ  خالل  املنطقة  يف 

األآن،حيث  حتى  الت�سعينات  منت�سف  منذ  التحوألت  هذه 

مناخ  جلعل  م�ستمرة  ب�سفة  العمانية  ت�سعى  احلكومة 

األ�ستثمار باعثا على جذب امل�ستثمرين ومنا�سبا للم�ستثمرين 

املحتملني، وقد واكب ذلك حترير قانون ا�ستثمار راأ�س املال 

األأجنبي، لي�سمح مب�ساركة راأ�س املال األأجنبي يف ال�سركات 

حتى 70 % يف معظم القطاعات كما ي�سل حتى ن�سبة %100 

اأهمية  متثل  التي  للم�ساريع  األأجنبي  املال  راأ�س  ا�ستثمار 

وطنية  ، كما مت تعديل قانون �سريبة الدخل دون اأي معاملة 

تف�سيلية بني ال�سركات اململوكة بالكامل للعمانيني وال�سركات 

األأخرى ب�سرف النظر عن مدى امل�ساركة األأجنبية، باألإ�سافة 

امل�ستثمرين  م�ساعدة  اأجل  من  الواحدة  املحطة  اإىل  خدمة 

األ�ستف�سارات  كافة  على  للح�سول  واألأجانب  العمانيني 

واملعامالت من خالل نافذة واحدة  ل�سرعة األإجناز وت�سهيل 

األإجراءات كما هو الهدف من النافذة الواحدة، خا�سة اأن 

املقبلة  ال�سنوات  ال�سلطنة خالل  اقت�ساد  النوعية يف  النقلة 

لها اأهمية كبرية حيث تتمثل يف امل�ساريع العمالقة. 

لل�سناعات  رئي�سية  منطقة  اإىل  �سحار  حتول  بعد 

االقتصاد الُعماني طفرات نوعية للتنمية المستمرة

.. 
ً
األسرع نموا
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اجلغرايف  املوقع  من  لال�ستفادة  املوانئ  تطوير  مع  الثقيلة، 

الذي تتميز به خا�سة يف الظروف املواتية بعد قيام األحتاد 

نقاط  العمانية  املوانئ  اأ�سبحت  حيث  اخلليجي  اجلمركي 

دخول رئي�سية لل�سوق اخلليجية املوحدة، اإىل جانب م�ساعدة 

القطاع اخلا�س.

التنموية  وتعزيز  واخلطط  األ�سرتاتيجيات  مبختلف 

دوره، وتوفري البيئة املواتية التي متكنه من تقدمي اإ�سهاماته 

اجلهود  وبذل  واألجتماعية  األقت�سادية  للتنمية  الفعالة 

وا�ستطاعت  كفاءته،  من  حتد  التي  العقبات  ألإزالة  اجلادة 

انتهجتها  األقت�سادية  التي  ال�سيا�سات  ال�سلطنة  بف�سل 

متقدمة،  مراكز  على  احل�سول  املا�سية  من  ال�سنوات  يف 

التي  للمعايري  وفقا  األ�ستثمارات  جلذب  تاأهيلها  حيث  من 

مناخ  لتقييم  املتخ�س�سة  العاملية  املوؤ�س�سات  و�سعتها 

األ�ستثمار وأل �سيما معياري ال�سفافية واحلرية األقت�سادية 

الذي  خا�س،  األأمر  ب�سكل  ال�سلطنة  بهما  متيزت  اللذين 

يوؤكد على جناح اجلهود التي تبذلها احلكومة لتوفري املناخ 

تنويع  الطرق  بكل  ال�سلطنة  حتاول  كما  لال�ستثمار،  املالئم 

يعتمد  على  اقت�ساد وطني متطور  الدخل، وتكوين  م�سادر 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  متنوعة  اإنتاجية  اإيجاد  قاعدة 

من  تدريجيا  التقليل  ثم  ومن  متجددة،  وموارد  م�سادر 

ترتفع  بحيث  للدخل،  وحيد  كمورد  النفط  على  األعتماد 

م�ساهمة األأن�سطة غري النفطية يف الناجت املحلي اإىل 81 %، 

بالتزامن مع توفري اإطار اقت�سادي كلي م�ستقر يدعم حتقيق 

التوازن األقت�سادي والنمو املتوا�سل، بحيث ينمو األقت�ساد 

ب�سكل مطرد وبوترية تفوق معدل الزيادة يف ال�سكان.

حتى ميكن املحافظة على م�ستوى دخل الفرد وتعزيزه، 

الريادي  الدور  يتوىل  بحيث  اخلا�س  القطاع  تنمية  كذلك 

يف جممل األأن�سطة األقت�سادية والتجارية، وا�ستيعاب األأيد 

التي  اجلديدة  العمل  فر�س  خالل  من  الوطنية  االعاملة 

يوفرها القطاع اخلا�س.

القدرة  على  هو  العماين  األقت�ساد  مييز    ومما 

العاملية  واألقت�سادية  املالية  األأزمات  تاأثريات  امت�سا�س 

النفطية،  العائدات  تراجع  ومواجهة  األأخرية،  ال�سنوات  يف 

ب�سبب توفر عدد من عوامل الدعم، من اأهمها منو القطاعات 

غري النفطية وقوة األحتياطي النقدي األأجنبي وحتقيق منو 

الناجت املحلي األإجمايل.
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تتميز ال�سلطنة مبقومات جذب �سياحية وطبيعة خالبة 

اإىل جانب األإرث احل�ساري وهذا ي�ساعد على تنويع األأمناط 

ال�سياحية، اإذ يتم تنفيذ برنامج لتطوير القالع واحل�سـون 

�سياحة  على  الرتكيز  اأي�سـا  يتـم  كما  �سـياحيا،  وتوظيفـها  

أل�ستك�ساف  ال�سياحية  والرحالت  اجلبال  وت�سلق  املغامرات 

»�سياحة  ت�ساهم  اأن  املتوقع  من  حني  يف  ال�سحراء،  جمال 

املوؤمترات« يف تنويع األأمناط ال�سياحية يف ال�سلطنة، حيث مت 

ت�سييد مركز ُعمان للموؤمترات واملعار�س مبحافظة م�سقط.

وميّثل قطاع ال�سياحة اأحد القطاعات الداعمة لالقت�ساد 

ا�سرتاتيجية  اإعداد  على  ال�سياحة  وزارة  وتعمل  الوطني 

بعيدة املدى لتطوير القطاع ال�سياحي، وتركز األ�سرتاتيجية 

اجلديدة على جعل ال�سياحة اأحد امل�سادر الرئي�سية لفر�س 

املنتجات  من  عدد  على  الرتكيز  مع  القومي  والدخل  العمل 

باعتبارها منتجات ميكن  ا�ستحداثها  �سيتم  التي  ال�سياحية 

حديثة  باأ�ساليب  العاملية  ال�سياحية  ال�سوق  يف  بها  املناف�سة 

حتقيق  مع  ال�سياحية  املقومات  على  احلفاظ  يف  ت�ساهم 

املنفعة األقت�سادية.

تنوع األنماط السياحية والحضارية

طبيعة خالبة ..
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بدول  الرئي�سية  املهرجانات  اأحد  ظفار  مهرجان  ويعد 

فعاليات  يقدمه من  ما  التعاون اخلليجي من خالل  جمل�س 

التي  ظفار  حمافظة  على  ال�سياحي  التدفق  تواكب  متنوعة 

فرتة  خالل  رئي�سيًا  خليجيا  �سياحيًا  مق�سدًا  اأ�سبحت 

تكت�سي  حيث  جذاب  مناخ  من  به  تتميز  ملا  نظرًا  ال�سيف، 

املحافظة برداء اأخ�سر، وتتوارى ال�سم�س خلف ال�سحاب يف 

درجة  تتجاوز  أل  معتدل  الرذاذ يف جو  ويهطل  األأيام  اأغلب 

دون  ما  اإىل  وترتاجع  مئوية  درجة   )22( خالله  احلرارة 

الـ)15( درجة مئوية على اجلبال.

ال�سياح  ت�ستقطب  التي  ال�سياحية  املوا�سم  من  ويعترب 

تعي�سها  رائعة  اأجواء  و�سط  وخارجها  ال�سلطنة  داخل  من 

لالأ�سر  ال�سياحية  الوجهة  �ساللة  مدينة  وتعترب  املحافظة. 

الُعمانية واخلليجية التي تف�سل ق�ساء اإجازات ال�سيف بني 

اأح�سان الطبيعة والطق�س املعتدل طلًبا للراحة واأل�ستجمام 

بعيًدا عن اأجواء ال�سيف احلارة التي متر بها منطقة اخلليج 

ال�سائح من ح�سن  يلم�سها  التي  النف�سية  الراحة  ف�سال عن 

�سيافة وت�سابه العادات والتقاليد يف املنطقة.

وتزدان الطبيعة روعة وجماأًل يف مو�سم اخلريف حيث 

وتكت�سي  ال�سباب  وينت�سر  األأمطار اخلفيفة  يتوا�سل هطول 

اجلبال وال�سهول باللون األأخ�سر يف اأجواء بديعة.
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�سنوات  منذ  ال�سيا�سية  القيادة  باهتمام  التعليم  حظي 

النه�سة األأوىل حتت �سعار »التعليم ولو حتت ظل �سجرة« مع 

الرتكيز على توفري خمتلف املهارات واملعارف لالإ�سهام يف 

م�سرية  احتياجات  تلبي  التي  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  بناء 

اخلطة  تويل  حيث  وم�ستقبال،  حا�سًرا  البالد  يف  التنمية 

الدرا�سية للتعليم األأ�سا�سي وما بعد األأ�سا�سي اهتماًما اأكرب 

اللغات،  وتدري�س  والريا�سيات  العلمية  للمواد  قبل  ذي  من 

على  امل�ستجدات  ملواكبة  جديدة  درا�سية  مواد  وا�ستحداث 

من  العمل  �سوق  واحتياجات  املعلومات  تكنولوجيا  �سعيدي 

املهارات املهنية.

مب�ستوى  واملجتمعات،  البلدان  تقدم  مدى  يقا�س  حيث 

العلمية  والدرا�سات  البحوث  مراكز  توفر  مع  التعليم 

والثقافية، ومن هذا املنطلق كان التعليم العايل وما يزال من 

األأبجديات التاأ�سي�سية خلطاب النه�سة الُعمانية املعا�سرة، 

وقد متثل ذلك األهتمام باإن�ساء العديد من موؤ�س�سات التعليم 

العايل يف خمتلف املجاألت الفنية، وال�سحية، وامل�سرفية، 

وغريها،  واألإر�ساد  والوعظ  الق�ساء،  وجمال  والرتبوية، 

وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل املختلفة من الكوادر 

الب�سرية الُعمانية املوؤهلة. 

إعداد كوادر بشرية ُعمانية تلبي االحتياجات  التنموية

النهضة التعليمية ..
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فاعلية  اأكر  �سكل  وتقدميها يف  التعليمية  العملية  ولت�سهيل   

تعليميًا  نظاما  متثل  التي  التعليمية  البوابة  توجد  وت�سويق 

التعليمية  العملية  عنا�سر  تربط  رقمية  وبيئة  تفاعليا 

الوزارة(  املدر�سة،  األأمر،  ويل  املعلم،  )الطالب،  الكرتونيًا 

الربامج  من  جمموعة  طريق  وعن  األنرتنت  خالل  من 

م�ستقبلية  روؤية  متثل  التعليمية  والبوابة  املحو�سبة  واألأنظمة 

�ساملة تواكب وتوازي ب�سكل عام خطة احلكومة األإلكرتونية 

،ويلبي  املعرفة  الرقمي واألقت�ساد املوجه نحو  نحو املجتمع 

ثالث  يف  املت�سمنة  األأهداف  التعليمية  البوابة  م�سروع 

ع�سر  الرقمي،  املجتمع  وهي:  وم�ستقبلية  حالية  توجهات 

فكرة  جاءت  حيث  لالأداء،  امل�ستمر  والتطوير  األإنرتنت 

الكثري  راود  طموح  كم�سروع  التعليمية  ُعمان  �سلطنة  بوابة 

من  العديد  �سوئه  على  وو�سعت  الُعمانيني،  الرتبويني  من 

ا�سرتاتيجيات التطوير املرتبطة مبختلف املنا�سط الرتبوية. 
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بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسون للنهضة
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان

ـ حفظه اهلل ورعاه ـ 
متمنين لجاللته دوام الصحة والعافية والتمنيات 
للشعب الُعماني الوفي بالمزيد من التقدم والنماء
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إثراء لمسيــرة التنمية السياسية

دولة المؤسسات ..
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جنحت �سلطنة عمان يف التعامل مع املتغريات العاملية من 

لل�سورى من خالل  ملمار�سة عميقة  �سلبة  اأ�س�س  اإر�ساء  خالل 

اإقامة »دولة املوؤ�س�سات« وعرب »موؤ�س�سات الدولة« وفى مقدمتها 

املجال�س  اإن�ساء  ذلك  وتبع  وال�سورى،  والدولة  ُعمان  جمال�س: 

مفاهيم  بتفعيل  العميق  األهتمام  تعبريا عن  يعد  ما  البلدية، 

»ال�سراكة الوطنية« يف اإطار تطبيقات متعـــددة ت�سمن ا�ستمرار 

أل  ا�سرتاتيجي  لتخطيط  وفقـــا  متتالية  مراحل  عرب  التطور 

اإن ما  اأو يتع�سف حدوثها،  النتائج  ي�ستبق األأحداث وأل يفتعل 

ميكن  ما  اإثراء  يف  واملواطن  املواطنة  دور  تعظيم  على  يعمل 

ا�ستحدثت  كذلك  ال�سيا�سية«..  التنمية  »مب�سيــرة  ت�سميته 

والتقاليد،  العادات  مع  تتوافق  وم�سارات  وم�سميات  اآليات 

حتقق امل�ساركة عرب حوار دميقراطى تتوافر له اآليات الع�سر، 

الفائقة على اجلمع ما  الُعماين وقدرته  النهج  مع خ�سو�سية 

بني األأ�سالة واملعا�سرة، والتم�سك باألإرث العماين.
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األ�ستقرار ال�سيا�سي واألأمن واألأمان مميزات جتعل من ال�سلطنة وجهة 

املختلفة  األقت�ســادية  للقطاعات  ومظلة  األأجنبية،  لال�ستثمارات  جاذبة 

ومنـها القطاع ال�سـياحي كرافد هام لتنويع م�سادر الدخل، واإيجاد املزيد 

من  فريدة  ا�ستثمارية  مقومات  ال�سلطنة  متتلك  العمل،  حيث  فر�س  من 

نوعها تعزز اإمكانياتها كوجهة جاذبة لال�ستثمار األأجنبي، خا�سة مع األإقبال 

م�ساريع  يف  للم�ساركة  امل�ستثمرين  قـبل  من  األأخــرية  األآونــة  يف  املتزايد 

ال�سيا�سي  األ�ستقرار  نتيجة  ملحوًظا  منًوا  ي�سهد  الذي  ال�سياحي  القطاع 

التجارية  اتفاقيات  من  العديد  عقد  جانب  اإىل  ال�سلطنة  به  تتمتع  الذي 

احلرة و قوانني التملك األأجنبي لل�سركات، اإ�سافة اإىل املوقع األ�سرتاتيجي 

املوقع  نتيجة  امل�ستثمر  يجذب  ما  اأهم  من  يعد  الذي  املوانئ  متلكه  الذي 

األأ�سواق  جانب  اإىل  واألأفريقية  األآ�سيوية  األأ�سواق  من  القريب  اجلغرايف 

األأوروبية الرئي�سية، وت�سهد ال�سلطنة ن�ساًطا ملحوظا على �سعيد التنمية 

امل�ستدامة والتنويع، حيث ي�سهد القطاع ال�سياحي يف ال�سلطنة تطوًرا كبرًيا 

خا�سة مع خطط اإن�ساء العديد من الفنادق وامل�ساريع ال�سياحية املتنوعة، 

وأل �سيما املتعلقة بالبنية ال�سياحية، يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة.

استقرار سياسي ووجهة جاذبة 

لالستثمارات األجنبية

التنمية المستدامة ..
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تر�سيخ  على  دائما  عمان  �سلطنة  حتر�س 

األحرتام املتبادل بني ال�سعوب مع األهتمام بالهوية 

تاريخية  خربة  من  لها  مبا  الُعمانية،  ال�سخ�سية 

مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها يف التعامل مع 

خمتلف التطورات واملواقف، خالل الــ 52 عاما من 

عمر النه�سة املباركة.

امتداد  على  اخلارجية  ال�سيا�سة  ات�سمت  كما 

ال�سنوات املا�سية وأل تزال حتر�س علـى مـد ج�سـور 

الطيبة  والعالقات  التعاون  اآفاق  وفتح  ال�سداقـة 

مع خمتلف الدول وفق اأ�س�س را�سخة من األحرتام 

واحرتام  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  املتبادل 

كل  حلل  �سبياًل  احلوار  واعتماد  اجلوار  ح�سن  عالقات 

األأطراف، وبف�سل هذه  واملنازعات بني خمتلف  اخلالفات 

بناء عالقات  52 عامًا من  ال�سلطنة خالل  األأ�س�س متكنت 

وثيقة متنامية ومتطورة مع الدول وال�سعوب األأخرى، تت�سع 

وتتعمق على خمتلف امل�ستويات، ومن ثم اأ�سبحت ال�سيا�سة 

التنمية  جهود  لدعم  و�سبياًل  جماأًل  الُعمانية  اخلارجية 

األقت�سادية واألجتماعية ولتحقيق ال�سالم واأل�ستقرار لكل 

ال�سعوب. 

امتداد آلفاق التعاون والعالقات الطيبة 

مع مختلف الدول

جسـور الصداقـة ..
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المرتكز األساسي في رؤية ُعمان 2040

الشباب ..
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ال�سباب من األأ ولويات األأ�سا�سية يف اهتمام �سلطنة عمان 

هذا  اأكد  وقد   ، ثراه  اهلل  طيب  قابو�س  ال�سلطان  عهد  منذ 

لطان هيثم بن  النهج احلكيم حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سُّ

طارق املعظم- حفظه اهلل الذي ُيوىل ال�سباب األهتمام،من 

ال�سباب  احتياجات  ألإيالء  الدائمة  جاللته  توجيهات  خالل 

الرعاية الالزمة، ودرا�سة متطلباتهم الطموحة، باعتبار اأن 

تهدف  التي   ،2040 ُعمان  روؤية  اأهمِّ مرتكزات  ال�سباب من 

الغد،  واأجيال  اليوم  ألأبناء  والرخاء  األ�ستدامة  حتقيق  اإىل 

وال�سباب  والريا�سة  الثقافة  وزارة  اهتمام  اإىل  باألإ�سافة 

بدعم ومتكني املواهب ال�سابة واملبدعني من ال�سباب ، ودعم 

اءة،  البنَّ العقول  واأ�سحاب  املواهب،  ذوي  ومتكني  األإبداِع، 

اآخذين بالنافع املفيد من اأدوات الع�سر احلديث، وُمعتزين 

مركز  ن�سئ 
ُ
اأ لذا  الُعماين؛  والثقايف  احل�ساري،  باألإرث 

ال�سباب ليكون م�ساحًة لالبتكار، والتفكري األإبداعي، والعمل 

ومتكني  األإبداِع،  دعم  �سبيل  يف  ُقدًما  ما�سني  ال�سبابي. 

اءة، مثّمنني ما يوؤدونه  ذوي املواهب، واأ�سحاب العقول البنَّ

ال�سواء«،  حد  على  والبالد  ال�سباَب  تنفُع  عديدة  اأدوار  من 

باعتنبار اأن ال�سباب هم اأمل ُعمان وحا�سرها امل�سرق، 
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را�سخة  مباديء  ترتكزعلى  الُعمانية  اخلارجية  ال�سيا�سة 

منذ بداية النه�سة العمانية قائمة على تدعيم اأوا�سر ال�سداقة 

اأ�سا�س  مبنية على  اإقامة عالقات  اإىل  وال�سعي  الدول  كافة  مع 

يف  التدخل  وعــدم  املتبادل  واألحـــرتام  املتحدة،  األأمم  ميثاق 

ال�سوؤون الداخلية وحل املنازعات بالطرق ال�سلمية.

52 عاما،  ُعمان طوال  التنموية يف �سلطنة  النه�سة  ومتتد 

منذ فجر يوم الثالث والع�سرين من �سهر يوليو عام 1970 والتي 

اهلل  حفظه  ـــ  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة  اليوم  ويقودها 

اأكرب  ولتحقيق  واحل�سارية  التنموية  اجلوانب  جميع  لت�سمل  ـــ 

طفرة تنموية يف املنطقة يف كافة املجاألت.

وت�سع م�سرية الـ 52 عاما من التنمية األقت�سادية والنه�سة 

مهارته،  لتنمية  اهتمامها،  بوؤرة  يف  الُعماين  املواطن  الُعمانية 

لبناء  واألنطالق  التقدم  كل مقومات  امتالك  يتمكن من  حتى 

حا�سر زاهر وم�ستقبل م�سرق، وب�سكل عملي ملمو�س يف جوانب 

حياته املختلفة، حتى يتمكن من مواكبة الع�سر ومتابعة تطوراته 

بناء  يف  العلمية  منجزاته  من  واأل�ستفادة  امليادين  خمتلف  يف 

لالإن�سان  حتقق  التي  الع�سرية  الدولة  اأركــان  وتوطيد  املجتمع 

الُعماين طموحاته يف م�ستقبل م�سرق بالنور ومفعم باألأمل.

وكان املغفور له ال�سلطان قابو�س طيب اهلل ثراه قد اأكد على 

ذلك يف العيد الوطني الُعماين األأول بقوله: خطتنا يف الداخل 

اأن نبني بلدنا ونوفر جلميع اأهله احلياة املرفهة والعي�س الكرمي، 

وهذه غاية أل ميكن حتقيقها األ عن طريق م�ساركة اأبناء ال�سعب 

اأبوابنا  فتحنا  ولقد  البناء.  ومهمة  امل�سوؤولية  اعباء  حتمل  يف 

ملواطنينا يف �سبيل الو�سول اإىل هذه الغاية، و�سوف نعمل جادين 

واقعنا  اإطــار  يف  بالدنا  يف  عادل  دميقراطي  حكم  تثبيت  على 

الُعماين العربي وح�سب تعاليم األ�سالم الذي ينري لنا ال�سبيل 

دائما. 

لقد م�ست 52 عاما على ذلك اخلطاب مت خاللها اإجناز 

العديد من اخلطوات على طريق اعداد املواطن وتاأهيله للقيام 

اإدارة  يف  وفاعلية  ات�ساعا  واأكــر  اأكرب  ب�سكل  واألإ�سهام  بــدوره 

توطيد أركان الدولة العصرية واحترام 

عالقات الصداقة الدولية

مباديء راسخة ..
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القرار  �سنع  يف  وامل�ساركة  األقت�سادية  التنمية  عملية  وتوجيه 

عرب موؤ�س�سات الدولة املختلفة، ومن خالل تر�سيخ دعائم �سورى 

�سحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه الثابتة.

كثرية  اآمــال  حتققت  قد  املا�سية  املرحلة  خالل  اأنه  �سك  وأل 

ال�سريعة  الــتــطــورات  واكــبــت  عــديــدة،  منجزات  فيها  وجت�سدت 

املجتمع  نقلت  املجاألت،  �ستى  يف  العامل  ي�سهدها  التي  املتالحقة 

الُعماين اإىل القرن احلادي والع�سرين.

حتققت  املا�سية،  واخلم�سني  احلادية  األعــوام  امتداد  وعلى 

عملية تنمية املوارد الب�سرية و�سقلها وتدريبها وتهيئة فر�س العلم 

واخلربة  املفيدة،  املعرفة  ك�سب  اإىل  التوجه  من  ميكنها  مبا  لها، 

العمل  �سوق  يتطلبها  التي  الالزمة،  الفنية  واملــهــارات  املطلوبة، 

املتنوعة وقد  امل�ستدامة يف ميادينها  التنمية  اليها برامج  وحتتاج 

األأ�سا�سية  البوابة  املختلفة،  وم�ستوياته  مبراحله  التعليم،  �سكل 

ألإعداد وتنمية املواطن الُعماين.

وت�ستخدم  كافة  القطاعات،  يف  النمو  ألت  ُمعدَّ ترتفع  حيث 

بــ�ــســكــل خــا�ــس لتحقيق  ــاز  ــغـ الــنــفــط والـ اإيـــــــرادات  احلــكــومــة 

التنمية  وت�سييد البنية األأ�سا�سية وبناء ركائز اقت�ساد وطني قادر 

على النمو والتفاعل مع التطورات  األإقليمية والدولية، واأل�ستجابة 

اأي�سا ملتطلبات حتقيق م�ستوى حياة اأف�سل للمواطن  الُعماين اأينما 

كان على امتداد اأر�س ُعمان الطيبة، مع حتقيق تطّور م�ستمر يف 

على  ذاتــه  الوقت  يف  والعمل  واألجتماعية  املجاألت األقت�سادية 

عائدات  على  األعتماد  واحلد من  القومي  الدخل  م�سادر  تنويع 

النفط والغاز بقدر األإمكان.

قطاعات  ا�ستكمال  على  التالية  التنمية  خطط  ركــزت  وقــد 

واخلدمات  واملوانئ،  واملطارات  الطرق  ومنها  األأ�سا�سية  الهياكل 

األأ�سا�سية يف حمافظات ال�سلطنة املختلفة.



52

تزامنًا مع احتفاألت �سلطنة ُعمان بالعيد الوطني الثاين 

واخلم�سني املجيد للنه�سة املباركة يقف جمل�س ال�سورى على 

لت�سل  مراحلها  يف  تدرجت  ال�سوري  العمل  يف  خا�سة  جتربة 

التجربة  مــن  الــقــومي  نهجه  ي�ستمد  وا�ــســح  عمل  اإىل  الــيــوم 

م�سلحة  يلّبي  مبا  والقوانني  باألأنظمة  املدعومة  النا�سجة 

الوطن وي�ستجيب لتطلعات املواطنني، وعك�ست م�سرية ال�سورى 

ونه�سة  اخلــالــدة،  النه�سة  عمر  من  عامًا   )52( الـــ  خــالل 

الوطني،  القرار  �سنع  يف  الفاعلة  ال�سراكة  املتجددة  عمان 

واألأدوار التكاملية بني املجل�س واحلكومة يف دفع عجلة التنمية 

ال�ساملة عرب اأدواٍر ت�سريعية جلية، وممار�سة وا�سحة ملختلف 

ال�سالحيات يف حتقيق متطلبات امل�ساركة املجتمعية، واإيجاد 

واخلطة   ،»2040 »عمان  روؤيــة  اأهــداف  لرتجمة  مواتية  بيئة 

اخلم�سية العا�سرة )2021-2025م( ومتطلبات حتقيقهما.

وا�ستهل املجل�س اأعمال دور األنعقاد ال�سنوي الرابع )2022-

التا�سعة )2019-2023( مع مطلع �سهر  2023م( من الفرتة 

حل�سرة  والعرفان  الــوألء  معاين  اأ�سمى  برفع  املجيد  نوفمرب 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ــ حفظه اهلل 

اأدواره  العيد الوطني املجيد موؤكدًا ا�ستمرار  ــ مبنا�سبة  ورعاه 

الوطنية واإدراكه التام للم�سوؤوليات التي تتطلبها م�سرية العمل 

اأعماله  والتي يعمل املجل�س على ترجمتها من خالل  الوطني، 

وي�ستح�سرها �سمن اأولويات خططه وبراجمه؛ لتكون حا�سرة 

القوانني  م�سروعات  على  املجل�س  وتو�سيات  مالحظات  عرب 

وامليزانية العامة للدولة واألتفاقيات األقت�سادية واألجتماعية، 

خالل  الـــوزراء  املــعــايل  اأ�سحاب  مــع  املجل�س  مناق�سات  ويف 

ا�ست�سافته لهم ألإلقاء بياناتهم الوزارية، مع تاأكيد ال�سعي اإىل 

النهو�س باأعمال املجل�س وممار�سة �سالحياته يف اإطار النظام 

يف  بفاعلية  ي�سهم  مبا  عمان  جمل�س  وقانون  للدولة  األأ�سا�سي 

موا�سلة م�سرية التطور والنماء ل�سلطنة عمان. 

يواكب التطلعات بإنجازات تشريعية، وجهود تؤكد الشراكة الفاعلة

مع الحكومة في ترجمة الرؤى واألولويات الوطنية في مختلف المجاالت

مجلــس الشورى ..

الفرتة التا�سعة �سهدت اجناز )13( م�سروعًا لقوانني حمالة من احلكومة، و)18( مقرتحًا مل�سروعات قوانني

من قبل املجل�س، وتفعياًل وا�سحًا ألأدوات املتابعة يف خمتلف القطاعات اخلدمية وال�سحية والتعليمية واألجتماعية
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جهود وا�سحة يف الت�سريع واملتابعة

)2019-2023م(  للمجل�س  التا�سعة  الفرتة  واكت�سبت 

�ســهدت  كونهـا  واأدواره  عمله  م�سار  يف  ا�ستثنائية  اأهمية 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  للدولة  األأ�سا�سي  النظام  �سدور 

)6/ 2021(، وقانون جمل�س عمان باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

عمان  نه�سة  ظــل  يف  الــبــالد  ملتطلبات  تلبية   ،)2021  /7(

بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  املتجددة 

طارق املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ، و�ساهمت تلك امل�ستجدات 

املجل�س  عــالقــة  جــوانــب  ر�ــســم  يف  والــقــانــونــيــة  التنظيمية 

الدولة  جمل�س  مع  الت�سريعي  العمل  واإجـــراءات  باحلكومة، 

اإدارة جل�سات  اآليات  الداخلية يف  العمل  اإجراءات  اإىل جانب 

املجل�س وجلانه الدائمة لتحقيق متطلبات العمل الوطني. 

و�سهدت اأدوار املجل�س الثالثة املا�سية من الفرتة احلالية 

املتابعة،  اأدوات  وتفعيل  الت�سريعي،  العمل  يف  وا�سحًا  حراكًا 

امل�سلحة  حتقيق  اأجــل  مــن  احلكومة  مــع  ال�سراكة  وتعزيز 

الوطنية، وا�ستطاع جمل�س ال�سورى خاللها حتقيق العديد من 

األإجنازات يف اإطار �سالحياته الت�سريعية؛ حيث اأجاز املجل�س 

)13( م�سروعًا لقوانني حمالة من احلكومة من بينها : م�سروع 

قانون مكافحة التجارة امل�سترتة، وم�سروع تعديل قانون �سريبة 

الدخل، وم�سروع قانون �سريبة القيمة امل�سافة، باألإ�سافة اإىل 

تعديل  وم�سروع  ال�سخ�سية،  البيانات  حماية  قانون  م�سروع 

قانون  تعديل  وم�سروع  التاأمني،  �سركات  قانون  اأحكام  بع�س 

التاأمني التكافلي، وم�سروع القانون )النظام( املوحد ملكافحة 

العربي،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  التجاري  الغ�س 

وم�سروع تعديل بع�س اأحكام قانون األأحكام املدنية، وم�سروع 

تعديل  وم�سروع  املركبات،  تاأمني  قانون  اأحكام  بع�س  تعديل 

األأوراق  قانون  وم�سروع  األأجانب.  اإقامة  قانون  اأحكام  بع�س 

املالية، وم�سروع تعديل بع�س اأحكام قانون الوثائق واملحفوظات 
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ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60، وم�سروع تعديل 

بع�س اأحكام قانون الُكتاب بالعدل.

مقرتحًا   )18( بــ  التا�سعة  الفرتة  خالل  املجل�س  وتقدم 

تعديل  م�سروع  مقرتح  اأبــرزهــا:  من  كــان  قوانني  مل�سروعات 

م�سروع  ومقرتح  األأجــانــب،  اإقامة  قانون  من  الرابعة  املــادة 

ومقرتح  التنفيذّية،  وألئحتها  البلدّية  املجال�س  قانون  تعديل 

م�سروع قانون ب�ساأن اإن�ساء حمكمة م�ستقّلة للنظر يف القوانني 

تعديل  ومقرتح  للدولة،  األأ�سا�سي  للنظام  املخالفة  واللوائح 

اأحكام قانون املحاماة، ومقرتح م�سروع قانون �سالمة الغذاء 

وكذلك  امل�سترتة،  التجارة  مكافحة  قانون  ومقرتح  والــدواء، 

قانون  م�سروع  ومقرتح  ال�سن،  كبار  قانون  م�سروع  مقرتح 

قانون  تعديل  م�سروع  مقرتح  اىل  اإ�سافة  العماين،  العمل 

قانون  م�سروع  ومقرتح  احليوانية،  ــروة  ال واإدارة  املــراعــي 

واإدارة  املــراعــي  قانون  تعديل  ومقرتح  النظامية،  املحكمة 

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر  احليوانية  الــروة 

)2003/8م(، ومقرتح م�سروع قانون حقوق و�سالمة املر�سى 

يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  تعديل  م�سروع  ومقرتح 

 /81( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الريا�سي  املجال 

2007(، ومقرتح م�سروع قانون باإلغاء املادة )32( من قانون 

املطبوعات والن�سر.

اأ�سحاب  جهود  عرب  املجل�س  �سخر  املتابعة  اإطــار  ويف   

جمل�س  قانون  حددها  التي  املتابعة  اأدوات  األأع�ساء  ال�سعادة 

اأعمال اجلهات احلكومية والتنفيذية واجلوانب  عمان ملتابعة 

املجتمعية التي ت�سغل الراأي العام، حيث قدم اأع�ساء املجل�س 

�ــســوؤاأًل يف خمتلف  مــن )429(  اأكــر  احلالية  الــفــرتة  خــالل 

واألجتماعية،  والتعليمية  وال�سحية  اخلدمية  القطاعات 

باألإ�سافة اإىل )299( طلب اإحاطة، كما بحث املجل�س )60( 

باهتمامات  مبا�سر  ب�سكل  ات�سلت  جوانب  يف  مبداه  رغبًة 

ب�سكل  حياته  على  املــتــغــريات  مــن  الكثري  ــاأثــري  وت املــواطــن 

 )27( على  املوافقة  متت  كما  املجاألت،  خمتلف  يف  مبا�سر 

عاجاُل  بيانًا   )25( املجل�س  اأع�ساء  األقى  و  للمناق�سة،  طلبًا 

واتخاذ  معها  التعامل  بهدف  الهامة  الق�سايا  من  عدٍد  حول 

من  يخفف  مبا  املعنية  اجلهات  قبل  من  ب�ساأنها  األإجـــراءات 

الباحثني  ت�سغيل  بينها  من  املواطن  حياة  على  تاأثريها  حدة 

عن عمل، والدور املاأمول من املركز الوطني للت�سغيل، وتعديل 

عن  املعينني  العمانيني  التقنية  الكليات  حما�سري  اأو�ــســاع 

طريق �سركات التوظيف، وحتديات التعليم املدمج والتعلم عن 

التعليم، و�سوابط  واأثرها على   19 بعد يف ظل جائحة كوفيد 

روؤية عمان  اآخر حول  بيان  اإىل جانب  األأرا�سي  و�سروط منح 

2040 والتطلعات حول حتقيقها، اإ�سافة اإىل بيان عاجل حول 

للمواطنني  والتعوي�سات  امل�ساعدات  �سرف  يف  املتبعة  األآلية 



55

وامل�سرحني  �ساهني(،  )اإع�سار  املدارية  املتاأثرين من احلالة 

جلان  وعــقــدت  ــل،  اأقـ بــرواتــب  تعيينهم  واإعــــادة  العمل  عــن 

جانب  اإىل  اجتماًعا،   )255( التا�سعة  الفرتة  خالل  املجل�س 

األخت�سا�س  جهات  خمتلف  من  للمعنيني  ا�ست�سافة   )132(

كما  اللجان،  درا�سات  مو�سوعات  يف  مبرئياتهم  لال�ستئنا�س 

على  الــوقــوف  �ساأنها  من  التي  العمل  فــرق  بع�س  ت�سكيل  مت 

التحديات واألإ�سكاألت التي تواجه خمتلف قطاعات التنمية يف 

البالد. 

تعزيز العالقات اخلارجية 

ويحر�س جمل�س ال�سورى عرب م�سار الدبلوما�سية الربملانية 

بح�سور  ُعــمــان،  ل�سلطنة  اخلارجية  العالقات  تعزيز  على 

والدولية،  األإقليمية  األأحــداث  خمتلف  يف  فاعلة  وم�ساركاٍت 

وتاأكيد  الت�سريعية؛  املجال�س  مع  الثنائية  الــزيــارات  وتبادل 

اخلارجية  �سيا�ستها  ومرتكزات  وروؤيتها  عمان  �سلطنة  موقف 

واألحتـــادات  املنظمات  ت�سهدها  التي  ــداث  األأحـ خمتلف  يف 

الربملانية، كما ي�سعى عرب زياراته للدول ال�سقيقة وال�سديقة 

الداعمة  والــروؤى  اخلربات  لتبادل  التعاون  جماألت  فتح  على 

لتعزيز العمل امل�سرتك بني �سلطنة عمان عرب جمل�س ال�سورى، 

وغريها من الدول ال�سقيقة وال�سديقة. 

كما يج�سد املجل�س عرب ا�ست�سافته لالجتماعات املجال�س 

الت�سريعية، وا�ستقبال الوفود الربملانية دورًا حموريًا يف تعزيز 

عمان  �سلطنة  بني  اجلــوانــب  خمتلف  يف  الثنائية  العالقات 

والدول ال�سقيقة وال�سديقة، ودعم الق�سايا العربية امل�سرتكة 

م�ستندًا على وجهة النظر العمانية حيال تلك الق�سايا، ودورها 

األإقليمية  امل�ستويات  بها على  املرتبطة  امللفات  التعامل مع  يف 

والدولية. 

 م�ساركة جمتمعية فاعلة 

يويل جمل�س ال�سورى امل�ساركة املجتمعية اهتمامًا وا�سحًا 

كونها جزء أل يتجزاأ من منظومة األأدوار الوطنية عرب منهجية 

امل�ستجدات  بكل  وترفدهم  املجتمع  ثقافة  من  تعزز  وا�سحة 

املجاألت،  خمتلف  يف  واإجنازاته  املجل�س  بــاأدوار  ال�سلة  ذات 

من  الوطنية  الق�سايا  خمتلف  مع  تعاطيه  م�ستوى  تعك�س  كما 

الت�سريعي  العمل  حــول  واألإحــ�ــســاءات  التقارير  ن�سر  خــالل 

واملتابعة ب�سكل م�ستمر، كما يحر�س املجل�س على حتقيق تلك 

امل�ساركة عرب ر�سالة األإعالم املوؤ�س�سي من خالل تقدمي املواد 

خمتلف  مع  الفاعلة  ال�سراكة  عرب  �سواء  ون�سرها  األإعالمية 

و�سائل األإعالم ) امل�سموعة ـــ املقروءة ـــ املرئية ـــ األإلكرتونية( 

احلكومية واخلا�سة وربطها بعمل املجل�س، اأو من خالل ن�ساطه 

ون�سطة  فاعلة  ح�سابات  عرب  باملوؤ�س�سة  اخلا�س  األإعــالمــي 

تواكب امل�ستجدات، وتنقل األأحداث، وتقدم الثقافة الربملانية 



56

املــعــارف  مــن  اجلــمــهــور  حلــاجــة  ي�ستجيب  ب�سكل  للمجتمع 

املعلومات  ن�سر  مب�سوؤولية  منه  واإدراكـــًا  وذلــك  واملعلومات، 

األآنية ودورها يف تعزيز ذلك التوا�سل املجتمعي مع املواطنني، 

وي�ستقطب املجل�س الباحثني واملهتمني بتوثيق م�سرية ال�سورى 

العمانية يف كتاباتهم وا�سداراتهم وتقدمي الدعم املعريف لهم، 

وم�ستجداتها  وتاريخها  امل�سرية  بتلك  الن�سء  بربط  يهتم  كما 

واجلامعات  املدار�س  لطلبة  الزيارة  برامج  توفري  خالل  من 

واألحــداث  املنا�سبات  خمتلف  يف  ح�سوره  على  اإ�سافة  هذا 

الثقافية التي ت�سهد م�ساركة جمتمعية مبا�سرة، واألقرتاب من 

فئات املجتمع املختلف بطرح ق�ساياهم عرب جلان املجل�س كال 

ح�سب اخت�سا�سه ومناق�سة الق�سايا التي ميكن بحث احللول 

املنا�سبة لها مع اجلهات ذات ال�سلة.

مواكبة الروؤية الوطنية »عمان 20٤0« 

مواكبته  يوؤكد  واملجل�س   »2040 »عمان  روؤية  انطالق  منذ 

الفاعلة جلميع مراحلها وخطواتها بح�سور وم�ساركة يف ر�سم 

خطط  مع  موائمتها  خالل  من  األأهــداف  وترجمة  األأولــويــات 

املجل�س وبراجمه يف خمتلف املجاألت من�سجمة مع �سالحياته 

التي حددها قانون جمل�س عمان �سعيًا اإىل حتديد اآليات ونظم 

يحقق  مبا  ــداف  األأه لتلك  ال�سليم  التطبيق  على  تعينه  عمل 

روؤية  لتوجهات  مواكبة  املجل�س  �سعى  كما  الوطنية،  امل�سلحة 

من  متطور  م�ستوى  وتقدمي  العمل  جتويد  اإىل   »2040 »عمان 

الفعالية واألجناز؛ مب�ساريع تواكب توجهات احلكومة الذكية 

والتحول األلكرتوين وتب�سيط األإجراءات من خالل احلوكمة، 

اجلل�سات  لنظام  األلكرتوين  التحول  م�سروع  يف  ذلك  وظهر 

لعمل  األلــكــرتوين  واألنــتــخــاب  الت�سويت  عمليات  مت�سمنًا 

ألأدوات  األلكرتوين  النظام  تفعيل  اإىل  اإ�سافة  هذا  املجل�س، 

خالل  املجل�س  عمل  كما  األأع�ساء،  ي�ستخدمها  التي  املتابعة 

الداخلية بعد �سدور قانون  املا�سية على و�سع ألئحته  الفرتة 

جمل�س عمان؛ وذلك من خالل ت�سمينها باملواد التي ت�ساهم 

يف اإحداث نقلة نوعية يف اأداء املجل�س، وتعنى اجلل�سات ب�سكل 

األإجــراءات  تنظم  التي  الالئحة  مواد  من  كبري  بجزء  خا�س 

واألخت�سا�سات،  ال�سالحيات  انعقاد اجلل�سات وحتدد  اأثناء 
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القوانني  منظومة  حتديث  على  احلــر�ــس  اإىل  اإ�سافة  هــذا 

والت�سريعات مبا يواكب األأولويات التي ركزت عليها روؤية »عمان 

2040«، ويعمل املجل�س يف هذا األإطار ووفقًا ألخت�سا�ساته على 

مراجعة منظومة الت�سريعات والقوانني، كما يقوم عرب جلان 

متخ�س�سة يف املجل�س تتابع اأداء احلكومة يف هذه املجاألت، 

املقرتحات  وتقدمي  للدولة  العامة  املوازنة  م�سروع  ومراجعة 

حولها، ومراجعة تقرير جهاز الرقابة املالية واألإدارية للدولة، 

وتقدمي اأدوات متابعة للوقوف على بع�س التحديات التي تواجه 

املوؤ�س�سات، ومراجعة م�ساريع خطط التنمية من خالل درا�سة 

اخلطط اخلم�سية ومتابعة تنفيذها.

ال�سراكة الوطنية مع موؤ�س�سات الدولة 

وقانون  للدولة  األأ�سا�سي  النظام  عليه  ن�س  ملا  وترجمة 

والعمل  التكامل  ال�سورى حتقيق  يوا�سل جمل�س  جمل�س عمان 

الوطني امل�سرتك مع موؤ�س�سات الدولة األأخرى يف كافة املجاألت 

ودعًما  عمان؛  �سلطنة  يف  التنموي  العمل  م�سرية  يعزز  مبا 

للتعاون امل�ستمر بني كافـة موؤ�س�سات الدولة، و�سوأًل اإىل و�سع 

روؤى م�سرتكة ت�ساعد على تنفيذ اخلطط والربامج األقت�سادية 

واألجتماعية باأعلى معدألت األأداء، مت عقد عدد من اللقاءات 

وجمل�س  ال�سورى  جمل�س  مكتب  بني  امل�سرتكة  واألجتماعات 

عقد   2023-2019  ( التا�سعة  الفرتة  و�سهد  املوقر  ــوزراء  ال

اإ�سافة  املوقر، هذا  الوزراء  عدد من األجتماعات مع جمل�س 

ناق�ست  والتي  التن�سيقية،  الوزارية  اللجنة  اجتماعات مع  اإىل 

بني  ال�سراكة  تعزيز  اأهمية  يف  متثلت  املو�سوعات  من  الكثري 

جمل�س الوزراء وجمل�س ال�سورى، وا�ستعرا�س خطـط احلكومـة 

لتنويع م�سادر الدخل وزيادة األإنتاج دعًما لالقت�ساد الوطني، 

واأكدت تلك اللقاءات على اأهمية الدور الذي ي�سطلع به جمل�س 

ال�ساملة،  التنمية  تعزيًزا مل�سرية  مل�سوؤولياته  اأدائه  ال�سورى يف 

الهادفة  ال�سورى  جمل�س  ومقرتحات  ملرئيات  احلكومة  ودعم 

مبا  واملــرافــق  القطاعات  يف  التطوير  من  املزيد  حتقيق  اإىل 

يراعي التوازن املطلوب وفق اأولويات كل مرحلة، ودعم الدور 

الذي يقدمه املجل�س ك�سريك مع احلكومة يف األ�سطالع بالعمل 

الوطني، كما اأكدت على تفعيل دور اللجنة الوزارية التن�سيقية 

امل�سرتكة بني املجل�سني، وموا�سلة بذل اأق�سى اجلهود خلدمة 

بف�سل  واأل�ستقرار  بال�سالم  ينعم  الذي  العزيز  الوطن  هذا 

تكاتف اجلميع مع قيادته امل�ستنرية.

املباركة  النه�سة  ال�سورى يف ظل م�سرية  ومي�سي جمل�س 

طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

املعظم ــ حفظه اهلل ــ بخطى ثابته يف ترجمة اأهدافه الوطنية 

عرب اأدوار ت�سريعية وا�سحة، ومتابعة م�ستمرة ألأداء املوؤ�س�سات 

ال�سنوي  األنعقاد  دور  خالل  اإجنــازاتــه  م�ستكماًل  احلكومية 

الرابع من الفرتة التا�سعة �سعيًا لتحقيق املزيد من اجلهود مبا 

يخدم روؤيته ور�سالته، ويعمل على ت�سخري �سالحياته للم�ساهمة 

يف �سنع القرار الوطني القائم على م�ساركة املجتمع وتكاملية 

العمل مع موؤ�س�سات الدولة. 

»قانون مجلس عمان« رسم مسار العمل ُمؤكــداً ترسيخ منهج 

الشورى تلبية لمصلحة الوطن واستجابة لتطلعات المواطنين
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و�ــســط فــرحــة وبــهــجــة ارتــ�ــســمــت 

بنك  موظفو  احتفل  اجلميع  وجوه  على 

يف  الــرائــدة  املالية  املوؤ�س�سة  م�سقط، 

الثاين  الوطني  بالعيد  ُعمان،  �سلطنة 

نظمه  بهيج  حفل  يف  املجيد  واخلم�سني 

البنك مبقره الرئي�سي مبرتفعات املطار 

التنفيذية  األإدارة  مبــ�ــســاركــة  وذلـــك 

وموظفي وزبائن البنك، �ساحب احلفل 

عدد من الفقرات والفعاليات التي تعرب 

وعن احلب  الُعماين  الثقايف  األإرث  عن 

�ساحب  ح�سرة  املفدى  للقائد  والــوألء 

ــ  طـــارق  بــن  هيثم  ال�سلطان  اجلــاللــة 

احلبيبة،  ولُعمان  ــ  ورعــاه  اهلل  حفظه 

تو�سح  فقد  الفرحة،  هذه  عن  وتعبرًيا 

ال�سلطان  جاللة  ب�سور  الرئي�سي  املقر 

اندمج  لوحة  لري�سم  ال�سلطنة  واأعــالم 

ــر  فــيــهــا األأبــيــ�ــس واألأحـــمـــر واألأخــ�ــس

لت�سيف الفرحة والبهجة على احتفاألت 

العيد الوطني. 

اأنغام  البهيج  احلفل  هذا  �ساحب 

فرقة  قدمتها  الُعمانية  ال�سعبية  الفنون 

�سارك  كما  ال�سعبية،  للفنون  ــداع  األإبـ

جمــمــوعــة مـــن الـــعـــازفـــني املــحــرتفــني 

عن  عــربت  متنوعة  معزوفات  بتقدمي 

و�سمن  الوطني،  العيد  وبهجة  فرحة 

ا  معر�سً البنك  نّظم  احلــفــل،  فــقــرات 

ــيــة مثل  ــمــان ــُع ال ــلــحــرف الــتــقــلــيــديــة  ل

تقدمي  اإىل  اإ�سافة  والــفــخــار،  ال�سعف 

واحللوى  املــاأكــوألت  من  خمتلفة  اأنـــواع 

املوظفني  فرحة  عن  والتعبري  الُعمانية 

واملواطنني بهذه املنا�سبة الوطنية. هذا 

كبري  تفاعل  األحتفالية  �سهدت  وقــد 

الفقرات  كافة  مع  البنك  موظفي  من 

و�سط  تنظيمها  مت  الــتــي  والــفــعــالــيــات 

الوطني  بالعيد  كــبــرية  وفــرحــة  بهجة 

العيد  احتفاألت  مــع  وتزامنا  املجيد. 

الوطني الثاين واخلم�سني املجيد، اأطلق 

التوا�سل  قنوات  على  م�سابقات  البنك 

ــقــنــوات األإذاعـــيـــة  ال األجــتــمــاعــي ويف 

الفائزون املحظوظون على  فيها  ح�سل 

جوائز قيمة. 

املا�سية،  ــة  ــع األأرب الــعــقــود  طـــوال 

قرب  عن  بالعمل  م�سقط  بنك  التزم 

التنموية  امل�ساريع  دعم  يف  للم�ساهمة 

العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  وتعزيز 

ُعمان  �سلطنة  جهود  لدعم  واخلــا�ــس 

وثقافية،  و�سياحية  اقت�سادية  كوجهة 

اأحد  لذا يوا�سل بنك م�سقط باعتباره 

م�سريته  الُعمانية  النه�سة  منجزات 

59



ويفتخر  الــوطــنــيــة،  اجلــهــود  دعـــم  يف 

التعمني  ن�سبة  بو�سول  الــيــوم  البنك 

من  جــاءت  نتيجة  وهــي   %95 حلــوايل 

يف  لال�ستثمار  املتوا�سل  العمل  خــالل 

تطوير املوارد الب�سرية حيث يعد البنك 

اليوم اأحد وجهات العمل املف�سلة لدى 

ال�سباب بف�سل بيئة العمل التي يوفرها 

األإبداع واألبتكار واحلر�س على  ودعم 

األلتزام مبمار�سات ال�سحة وال�سالمة 

اخليار  م�سقط  بنك  يعد  كما  والبيئة. 

ــون يف  ــ زب مــلــيــون   2 ــن  م ألأكــــر  األأول 

البنك  ميتلك  حيث  ــمــان،  ُع �سلطنة 

�سبكة وا�سعة تت�سمن 174 فرعا موزعة 

من  ــر  واأكـ املــحــافــظــات  خمتلف  على 

ال�سراف  اأجهزة  تت�سمن  اأجهزة   800

واألأجـــهـــزة  الــنــقــدي  واألإيــــــداع  األآيل 

متعددة اخلدمات، جاء تطوير خمتلف 

املايل  ال�سمول  لتعزيز  اخلدمات  هذه 

للزبائن  اخلــدمــات  ــول  و�ــس ل�سمان 

احتياجاتهم  كانت  واأيــا  كانوا  ما  اأيــن 

وتطلعاتهم. 

كما حقق البنك جناحات عدة يف 

جمال امل�سوؤولية األجتماعية من خالل 

والربامج  املبادرات  من  العديد  تنفيذ 

امل�ستدامة التي ا�ستفاد منها الكثريين، 

اأحــد  البنك  ــان  ك ذلـــك،  اإىل  اإ�ــســافــة 
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امل�ساهمني يف دعم التنمية الوطنية يف 

تعزيز  ذلك  يف  مبا  املجاألت  من  عدد 

امل�ستدامة،  وال�سياحة  املالية،  الثقافة 

واألهتمام بالبيئة وتعزيز منط احلياة 

ينفذ  األإطـــــار،  هـــذا  ويف  الــعــ�ــســري. 

امل�ستدامة  امل�ساريع  مــن  عــدد  البنك 

منها  األجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف 

برنامج املالعب اخل�سراء، واأكادميية 

واملتو�سط،  ال�سغرية  لل�سركات  الوثبة 

املــالــيــة،  للتوعية  مــالــيــات  ــامــج  ــرن وب

والتي  املايل  للتدريب  اإر�ساد  وبرنامج 

خمتلف  دعـــم  اإىل  جميعها  ــهــدف  ت

القطاعات يف املجتمع العماين. وخالل 

هذا العام، قدم البنك دعمه لع�سرين 

برنامج  �سمن  اأهليا  ريا�سًيا  فريًقا 

بتنفيذ  قام  كما  اخل�سراء«،  »املالعب 

ال�سمان  اأ�سر  برنامج »ت�سامن« لدعم 

مــوؤخــًرا  البنك  وقــع  كما  األجتماعي، 

لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم  اتفاقية 

عمانيني  اأعمال  ــدة  ورائ رائــد  لثالثني 

ــامــج اأكـــادميـــيـــة الــوثــبــة،  ــرن �ــســمــن ب

بنك  يوا�سل  األأهـــداف  هــذه  ولتحقيق 

وثيق  ب�سكل  والــتــعــاون  العمل  م�سقط 

واملوؤ�س�سات  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع 

ت�ساهم  التي  الربامج  لدعم  املجتمعية 

يف اإحداث تغيريات م�ستدامة واإيجابية 

يف املجتمع.
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DHOFAR INSURANCE COMPANY (S.A.O.G)

dhofarinsurance.comdhofarinsurance 80007777  Insurancedhofar

National Day 52
Dhofar Insurance Company is pleased to 
extend its warmest congratulations and 
blessings to His Majesty Sultan Haitham 
bin Tariq Al-Muazzam, may God protect 
him and preserve him, and the honorable 
Omani people on the occasion of the 52nd 
Glorious National Day, hoping that God 
Almighty grants His Majesty good health 
and long life, and preserves it for Oman and 
its people. Every year, Oman, its leader and 
its people are safe and secure.



We raise our highest congratulations
and blessings to His Majesty Sultan

Haitham bin Tariq
 may God protect and preserve him

On the occasion of the third anniversary of
His Majesty assuming the reins of power in the country

We ask God Almighty to grant His Majesty success and always 
direct his steps to achieve more progress and prosperity for 

Oman and its people under the wise leadership of His Majesty

رقم الهاتف :  24763300  - رقم الفاكس : 24705006
www.usoman.com-www.e-tadawul.net    -    info@usoman.com



The Bank has achieved re-
markable successes in the field 
of corporate social responsi-
bility (CSR) and sustainability 
through the implementation 
of many sustainable initiatives 
and programs, which have 
benefited many citizens. Fur-
thermore, it has contributed a 
lot to the development of the 
Omani society in a number 
of spheres including financial 
literacy, sustainable tourism, 
green environment and an en-
riched lifestyle. Bank Muscat, 

which is Oman’s leading finan-
cial services provider, runs over 
10 long-term social responsibil-
ity projects including the flag-
ship Green Sports programme, 
Al Wathbah SME Academy, the 
Maliyat financial literacy pro-
gramme and Irshad financial 
coaching, which are all aimed 
at supporting different seg-
ments of Omani society. 

In 2022, the Bank extended 
its support to 20 youth sports 
teams as part of its flagship 
Green Sports programme. The 

Bank has recently signed an 
agreement to implement an 
advanced training programme 
for 30 Omani entrepreneurs. 
The bank also successfully con-
tinued the 2022 edition of its 
Tadhamun Programme for so-
cial welfare families. Bank Mus-
cat continues to work closely 
with government institutions 
and a number of civil-society 
organisations to support pro-
grammes, which create sustain-
able, positive changes in com-
munities across the Sultanate.
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been closely involved in fa-
cilitating the development of 
projects in Oman, in line with 
its strong support for Public-
Private Partnership efforts in-
cluding those that promote 
Oman as a unique destination. 
Bank Muscat, which is itself a 
major milestone in the Renais-
sance of Oman, continues to 
contribute significantly to the 
rapid growth and development 
of the Sultanate of Oman and 
its people. With about 95 per-
cent Omanisation across its var-

ious departments and sections 
as a result of its continuous in-
vestments in human resources, 
Bank Muscat is a dream em-
ployer for Omani youth and 
well known for its positive work 
culture, common values, foster-
ing of innovation, employee 
engagement activities, and 
sound HSE (Health, Safety and 
Environment) practices.

Bank Muscat is also the 
first choice for over 2 million 
customers in Oman, with 174 
branches and more than 800 

touchpoints including Auto-
matic Teller Machines (ATMs), 
Cash Deposit Machines (CDMs) 
and Fully Functional Machines 
(FFM) installed across the coun-
try. The Bank continues to play 
an important role in enhanc-
ing financial inclusion in Oman 
through a number of new prod-
ucts and services targeting dif-
ferent demographic segments 
like the youth, pensioners and 
persons with disabilities as well 
as by expanding its network in 
rural areas.
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Bank Muscat, the leading fi-
nancial services provider in the 
Sultanate of Oman, celebrated 
the Glorious 52nd National Day 
with a grand celebration at its 
Head Office at Airport Heights. 
National pride and patriotic 
fervor were on full display at 
the mega event at the Head Of-
fice, which was well decorated 
with the national colours of red, 
green and white. The bank’s 
Management Team and em-
ployees participated actively in 
the celebrations and extended 
their sincere appreciation and 
best wishes to His Majesty Sul-
tan Haitham Bin Tarik and the 
people of Oman on the occa-
sion. 

The highlights of the 52nd 
National Day celebrations in-
cluded live performances by a 
traditional Omani music band 
and a classical ensemble. An 
Omani crafts exhibition featur-
ing traditional weaving and 
pottery stations was the other 
highlight of the festivities. It 
enthralled both employees and 
visitors alike while showcasing 
the Sultanate’s vibrant heri-
tage and culture and offering 
a rare  opportunity to interact 

with veteran craftsmen pursu-
ing popular traditional crafts. A 
selection of traditional Omani 
cuisine was also served to those 
gathered for the festivities via a 
live food station featuring tradi-
tion Omani cuisine like Rakhal 
bread, Luqaimat and Omani 
halwa, with large numbers of 
customers and visitors enjoy-
ing the celebrations.

As the nation’s flagship 
bank, Bank Muscat seizes every 
opportunity, especially occa-
sions of national importance, 

to reach out to citizens and 
residents across Oman. To en-
hance public participation in 
National Day celebrations, the 
Bank launched competitions 
on its social media channels 
(Instagram and Twitter) and FM 
radio channels for the general 
public to promote the National 
Day celebrations. Exciting priz-
es were given away to the lucky 
winners. 

Over the past decades, Bank 
Muscat which is celebrating its 
40th Anniversary this year, has 



12

Bank Muscat celebrates 52nd Glorious National 
Day with a grand event at the Head Office

Showcasing the Sultanate’s vibrant heritage and culture...



 Young people have been among the main 
priorities of the Sultanate of Oman since the era 
of Sultan Qaboos, may God rest his soul. This 
wise approach was confirmed by His Majesty 
Sultan Haitham bin Tariq - may God protect him, 
who pays attention to young people, through 
His Majesty’s permanent directives, to give the 
needs of young people the necessary care, and 
study Their ambitious requirements, given that 
young people One of the most important pil-
lars of Oman Vision 2040, which aims to achieve 
sustainability and prosperity for today’s and 
tomorrow’s generations In addition to the in-
terest of the Ministry of Culture, Sports and 

Youth in supporting and empowering young 
talents and creative youth, supporting creativ-
ity, empowering talented people and construc-
tive minds, Taking the useful benefits from the 
tools of the modern era, and being proud of 
the Omani civilizational and cultural heritage; 
Therefore, the Youth Center was established to 
be a space for innovation, creative thinking, and 
youth action. We are moving forward in order 
to support creativity, empower talented people, 
and constructive minds, valuing the many roles 
they play that benefit the youth and the coun-
try alike.” Considering that the youth are Oman’s 
hope and its bright present,
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The main pillar of Oman Vision 2040

Youth... 
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the Omani women who have achieved Outstand-
ing achievements at the local and international 
levels, as she was elected in 2012 to be the first 
Omani Fellow in the World Academy of Sciences, 
which honored her for her contributions in the 
field of science and technology in developing 
countries. in the history of the college. 

Omani Women Awards
In addition to Omani women holding leader-

ship positions in the field of science and scientific 
research in the Sultanate, there are three Omani 
women who won the L’Oréal Paris UNESCO Prize 
for Women in Science, sponsored by UNESCO, for 
their contributions and achievements in facing 
global challenges, such as the outbreak of vari-
ous diseases, the deterioration of biodiversity 
and threats to Food security and other scientific 
fields are exposed to it, and in another achieve-
ment for Omani women, Dr. Mona bint Moham-
med Al Habsi worked with the research team of 
Japanese Professor Tasuku Honjo, who won the 
Nobel Prize in Medicine for the year 2018, where 
she worked in the part related to cancer, which is 
the award-winning part and specializes in treat-
ing cancer through By stimulating the immune 
system.
Diplomatic field and international organizations

 During her career in the diplomatic and 
consular field inside and outside the Sultanate, 
the Omani woman was able to prove her worth 
and competence in international organizations, 
for example, but not limited to, by electing, for 
example, a Vice-Chairman of the Coordination 

Committee for Parliamentarian Women of the In-
ter-Parliamentary Union, which was established 
in October 2014, and chaired the permanent del-
egate The Sultanate’s predecessor at the United 
Nations, the organization’s media committee, 
during the period from April 2013 to April 2015, 
and Omani women represented the Sultanate as 
ambassadors in a number of countries. 

international positions
The Sultanate was also represented in a num-

ber of international organizations, including the 
Islamic Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (ISESCO), the Sultanate’s permanent del-
egate to the United Nations, and the World Trade 
Organization in Geneva. The Cooperation Coun-
cil for the Arab States of the Gulf, and the Sultan-
ate was the first country to choose a woman from 
among its representatives in the advisory body 
of the Supreme Council of the Gulf Cooperation 
Council. The Omani woman carried the message 
of peace to the Sultanate in various countries of 
the world and represented her country in an ex-
emplary and honorable way in building bridges 
of close relations with the countries of the world. 
Omani women also participate in the represen-
tation of the Sultanate in international forums, 
as there are many Omani female employees who 
work in the diplomatic corps and work in the em-
bassies of the Sultanate.
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tion for Education and Science 2022. After the 
Omani innovator Sumaya bint Saeed Al-Siyabiya 
won first place as the first Arab woman in the 
Stars of Science program. After the support and 
support it received from the government, the 
private sector and citizens in various Arab coun-
tries Especially since the issue of “microplastics” 
is one of the global difficulties that cannot be 
limited to the seas of a particular country, and 
it moves through fish that cross the seas and 
oceans according to seasons from one site to 
another, and the effects of pollution reach other 
countries, and that the seas of the Sultanate of 
Oman are not free of these pollutants, according 
to periodic and annual reports. The Omani inno-
vator competed in the final qualifiers of the Stars 
of Science program, in its 14th edition, organized 
by Qatar Foundation for Education, Science and 
Community Development, for her scientific in-

novation in the environmental field 
“biological analysis of microplas-
tics in a new way of biological and 
nanotechnology.” The projects that 
participate in the Stars of Science 
program are new and did not ex-
ist before, and that the project us-
ing microplastic analysis is a recent 
study and has not been presented, 
and that what distinguishes this re-
search is its specialization in the en-
vironmental aspect that we need to 
preserve the environment. Also, this 
scientific innovation offers a prom-

ising solution for the safe and environmentally 
friendly disposal of microplastics using microbial 
traps and the “Nano Zinc Oxide” catalyst. Also, in 
the scientific research and innovation sector, it 
has opened wide prospects for Omani women to 
enter the spaces of science, technology, knowl-
edge, scientific research and innovation. One of 
the most prominent examples in this field is the 
selection of Professor Salma bint Mohammed Al-
Canadian in 2013 by the US State Department 
to enter the Hall of Fame for Women in Science 
for the Middle East region In recognition of her 
achievements and efforts in the field of science, 
and in motivating young women to study sci-
ence and practice professions in this field, and 
in 2017, the Canadian woman received the Life 
Achievement Award from the Vince International 
Foundation in India in recognition of her contri-
butions in the field of chemistry, which is one of 
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As the Omani Women’s Day comes on the 
seventeenth of October each year, it is an expres-
sion of the attention and care that Omani wom-
en have received since the dawn of the blessed 
Renaissance, which enabled them to contribute 
side by side with men to the comprehensive de-
velopment process that the country is experi-
encing. Especially that the Omani woman is well-
deserved in accomplishing the tasks entrusted 
to her, which qualified her to obtain awards of 
excellence in many fields locally, regionally and 
internationally. Therefore, the celebration of 
Omani Women’s Day is a milestone for Omani 
women and embodies the appreciation that 

women have received and a reflection of their 
vital role in their society, and their effective con-
tribution to building their nation. The achieve-
ments made by women in all fields are a source 
of pride and pride. They laid the foundations and 
prepared grounds to enhance their aspirations 
towards the future, with the means that would 
enable them to elevate themselves and their so-
ciety, and pioneer broader horizons of giving and 
creativity in the path of renewed renaissance. 
Scientific research and innovation

In terms of scientific research and innovation, 
the Sultanate of Oman won first place in the Stars 
of Science Program organized by Qatar Founda-
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Success and worthiness in various fields.. 
and appreciation from the venerable lady

Omani women... 

 Omani women have received great atten-
tion from officials throughout the years of the 
blessed Renaissance With the beginning of the 
sixth decade of the Omani renaissance and with 
the accession of His Majesty Sultan Haitham bin 
Tariq - may God protect him - I received great 
support under the patronage of the venerable 
Lady, His Majesty’s wife. This was confirmed by 

the Council of Ministers on the occasion of its 
annual Women’s Day, which falls on October 
17, which expressed its great appreciation to all 
mothers for their essential and important role 
in caring for the Omani family and its members. 
The venerable wife of His Majesty the Sultan also 
offered congratulations on the occasion of the 
Omani Women’s Day, as follows: 

“As we celebrate the Omani Women’s Day, we are pleased to congratu-
late the women of the Sultanate of Oman on this occasion, expressing 
their thanks and appreciation for their dedication to their country, 
and praising the level reached by the Omani women. In all scientific 
and practical sectors, we also value the achievements made by Omani 
women in various fields, and the awards they have received, and the 
level they have reached in terms of enabling them to take the lead. 
We assure the Omani women that their tender is commendable and 
appreciated, and we do not fail to send congratulations and thanks 
to every woman who resides on this good land and contributes to the 
service of the Sultanate of Oman and its people, asking God Almighty 
for success and payment for all.”
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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 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 twenty-first 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.
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Chairman of Board of Directors



With the third 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 
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and looking forward to future prospects
Three years.. 
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We stand today with firm invincible will on 
the threshold of a vital stage of development 
and nation building. It is a stage which you all 
have participated in drawing out its prospects 
in Oman 2040 Future Vision, and contributed to 
devising its economic, social and cultural goals, 
in a manner that embodies a clear-cut vision, 
great expectation towards a more prosperous 
future. We are all aware of the challenges 
imposed by the current global conditions, and 
their implications to the region and to us, since 
we are part of this world, influencing it and are 
influenced by it.

Haitham bin TariqHaitham bin Tariq
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Wise Leadership
Prosperous Renaissance

Guided by His Majesty’s visionary leadership, we remain committed to 
contribute to the growth and prosperity of Oman.

Congratulations to
His Majesty Sultan Haitham bin Tarik 

and the people of Oman on the occasion of the 52nd National Day.

#52NationalDay
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