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یسرني في البدایة أن ارحب بكم جمیعاً أجمل ترحیب وأنتم تشرفون  

، في دورتھ الحادیة ۲۰۲۲أعمال منتدى الرؤیة االقتصادي للعام 

ینطلق  ، والذي "بیئة األعمال وجاذبیة االستثمار"عشر، تحت عنوان 

سعیاً لتعزیز بیئة المبذولة  الحكومیة مترجماً للخطوات والجھود

ثر جاذبیة واستدامة لالستثمارات األجنبیة  األعمال وجعلھا اك

  والمحلیة.
 
 
 

 َمعَاِلي َراِعي الَحْفل 

 الُحُضوُر الَكِرْیم 

 

من خالل العدید من الفعالیات واللقاءات   -ونؤكد  –لقد أكدنا مسبقاً 

والبرامج والمحافل المحلیة والدولیة على أھمیة ومحوریة وثقل قطاع  

األعمال واالستثمارات لبلورة وتحقیق األھداف اإلنمائیة لرؤیة 

  قتصادٍ ، حیث یعتبر ھذا القطاع محور التحول ال۲۰٤۰سلطنة عمان 



 بیان االفتتاح   ۲۰۲۲منتدى الرؤیة االقتصادي 
 

 لتلبیةِ الفرصة  ، مما یتیحُ مستھدف يٍ اقتصاد ومتنوع ولنموٍ  مستدامٍ 

اً  وتعزیز ،تشغیلیة عملٍ  فرِص  وتوفیرِ  الوطنیةِ  جمیع االحتیاجاتِ 

في التنمیة االقتصادیة. وھو دور نقوم بھ من  لدور القطاع الخاص 

تنظیٍم فِي األْدَوار بَْین ُمختلِف الِجَھات ذاِت االختَِصاص،  خالل 

ا  ساعین لتحقیق   وُمجتمعًا مدنی�ا، وأفراد.ُحكوَمةً وقطاعاً خاص�

 الطموحات المستقبلیة الى واقعٍ نلمسھ.
 
 
 

 اءى األعزَّ وف المنتدَ یُ ضُ 

 میْ رِ ور الكَ ضُ الحُ 
 

تمتلك بالدنا من المقومات الطبیعیة واالقتصادیة والسیاسیة ما یجعلھا 

في القطاعات االقتصادیة   مركزاً جاذباً لرؤوس األموال المستثمرة

لتقدیم   -كجھاٍت مختصة-مما یجعلنا اكثر حرصاً  ، المستھدفة

التسھیالت االستثماریة الجاذبة وتبسیط إجراءات تأسیس المشاریع  

وھو ما  تقدیم جمیع أوجھ المساعدة والدعم للمستثمر. االستثماریة و

تؤكده الخطوات الوطنیة التي تمت في ھذا المضمار والتي تمثلت في  
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٪ من األنشطة ۸۸لحوالي اطالق خدمة التراخیص التلقائیة 

االقتصادیة عبر منصة استثمر بسھولة في ابریل من العام الماضي،  

یتعلق بتسھیل ممارسة األعمال عمل قفزة نوعیة فیما والتي أدت الى 

 بالسلطنة. 

بدء تفعیل برنامج إقامة مستثمر في أكتوبر من العام   یعتبركما 

والذي یتیح للمستثمر األجنبي حق اإلقامة من الفئة األولى  ،الماضي 

والثانیة بحسب الشروط والضوابط المحددة، من أھم العوامل لجذب 

عدد المستثمرین المستفیدین   غاالستثمارات النوعیة للسلطنة. وقد بل

 مستثمراً. ۲۱۷من البرنامج منذ انطالقھ وحتى اآلن 

، لقد قمنا  استثماریة جاذبة في السلطنة فرٍص  ولسعینا الحثیث لتوفیرِ 

فرصة في   ۷٥بتدشین حزمتین من الفرص االستثماریة بلغ عددھا 

ویأتي ذلك ضمن خططنا لتنمیة ورفع مساھمة  ، القطاع الصناعي

 القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة. 

وقمنا بتفعیل العدید من المبادرات مثل كما تحركنا بخطواٍت واسعة 

تفعیل دور السفراء والقناصل الفخریین لمد أذرع الترویج للسلطنة 

حب الجاللة السلطان  وذلك بناًء على التوجیھات السامیة لصادولیاً 

ھیثم بن طارق المعظم، وعملنا على تطویر استراتیجیة خاصة 
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.  لألسواق الدولیة لجذب رؤوس األموال منھا وتعزیز التجارة البینیة

كما نقوم الیوم بالعمل على تطویر وتنفیذ محطة واحدة وشاملة 

لخدمات المستثمرین وذلك بعد االطالع على التجارب الدولیة في ھذا 

 لمجال، والعمل ایضاً على تطویر استراتیجیة وطنیة موحدة.ا

باإلضافة الى ذلك، لقد تم العمل على تشكیل فریق التفاوض الوطني 

، وفریق صناعة الفرص  الفرص االستثماریة الضخمة لجذب

 االستثماریة لقطاعات التنویع االقتصادي.

قد  ونظراً ألھمیة وجود إرشادات واضحة وصحیحة للمستثمرین، ل

قمنا بتدشین مبادرات محددة مثل مبادرة دلیل المستثمر ومبادرة دلیل 

المستوردین، ونقوم بالعمل حالیاً على تطویر دلیل الحوافز  

 االستثماریة القطاعیة وذلك لتوجیھ بالمستثمر بالطریقة األمثل. 

 
 

 اءى األعزَّ وف المنتدَ یُ ضُ 

 میْ رِ ور الكَ ضُ الحُ 
 

الیوم، تشھد بالدنا نقلة نوعیة تتجلى في حرص جاللة السلطان  

المعظم حفظھ هللا ورعاه في اصدار األوامر السامیة المتعلقة بتحفیز 



 بیان االفتتاح   ۲۰۲۲منتدى الرؤیة االقتصادي 
 

بیئة االستثمار، وھو ما یتجلى في األوامر الصادرة مؤخراً والمتعلقة 

٪ وتخفیض  ۸۹بتقلیل الرسوم الخاصة باألنشطة التجاریة بأكثر من  

سعیاً لتحقیق التنافسیة عن عدد من السلع، ة المضافة ضریبة القیم

 وتحسین الجودة واالرتقاء باالقتصاد الوطني وتشجیع االستثمار. 
وبھذه النظرة الواسعة والشاملة، تفتح جمیع ھذه اإلجراءات للمستثمر ابواباً  

معدالت عوائد اعلى لالستثمار األجنبي  واسعة، وتحقق ھذه الرسوم المتدنیة 

نة، تشجیعاً للمستثمرین من مختلف الفئات لالستثمار بالسوق  بالسلط

 العماني.

 

الیوم، وبكل ثقة، یمكننا الحدیث بصوٍت مسموع عن جاذبیة المناخ  

االستثماري وتحقیق التنافسیة واالھداف المستدامة. ویمكننا التأكید كذلك  

بأننا على الطریق الصحیح لجعل السلطنة رقماً في معادلة جذب  

  تثمارات لتصبح بذلك اقتصاداً مستقراً ومزدھراً. االس 

 

 
 
 
 

 ل فْ الحَ  يَ اعِ ي رَ الِ عَ مَ 
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 م یْ رِ الكَ  الحضورُ 

 

اننا الیوم في رحاب ھذا المحفل االقتصادي السنوي الواعد، نستھدف  

الخروج برؤى متكاملة للواقع والمستقبل لتحدید المقومات األفضل 

وآفاق استثماریة واسعة تدفع بعجلة النمو نحو بیئة اعمال مرنة 

االقتصادي للمستویات المطلوبة والمخطط لھا من خالل الرؤیة 

 . التنمویة المستقبلیة 
 

تفعیل جمیع الى ان اآلمال الوطنیة المعقودة على  تكما نود ان نلف

، االستثماریة بیئة االعمال والبیئةلتسھیل األدوات والممكنات 

والحدیث عن ضرورة تسریع وتیرة تنفیذھا بشكل عاجل، لیضع  

على عاتق مقدمي أوراق العمل الیوم، والمشاركین ضمن اعمال ھذا  

تنتقل ببیئة األعمال الى  المنتدى، مسؤولیة الوصول لمخرجاٍت عملیٍة 

مستویات المرونة المطلوبة لتحقیق األھداف المؤمل منھا وتوسیع  

ثمار للوصول بعمان في مصاف الدول حركة التجارة واالست

 المتقدمة.
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 رالموقَّ  خمیس بن ناصر الجشميالي عَ مَ 

 أمین عام وزارة المالیة

 

َدْعِمكم   على  والتقِدیر  الشكر  ِعبَارات  أسَمى  األخیر  في  ِمنِّي  تقبَّلوا 

َدْوَرتِِھ  فِي  المنتَدى  أعماِل  افتِتَاح  برعایِة حفل  الُمتَواِصل، وتشریِفُكم 

أوراِق   ِمي  ُمقّدِ من  اِء  األعزَّ المنتَدى  لَُكم ضیوِف  والشُّكُر  العَام،  لھذا 

ئیسِ  ثِْین الرَّ ِلین العََمل، والُمتَحّدِ ییِّن، والُمَشاِرِكین بَجلََسات النِّقَاش، ُمؤّمِ

فِي أن یُحاِلفُكم السََّداَد والتَّْوفِیِق لبَْلَوَرة ُمْخَرَجات یَعمُّ نَْفعَُھا أرجاَء َھذَا 

وللشُّرَكاء   العَِزْیز..  َولَُكم    االستراتیجیینالَوَطن  والدَّاِعِمین،  َعاة  والرُّ

 ُحُضوِرنا الَكِرْیم..

م علیكم ورحمة هللا وبركاتھ...،والسال  

 


