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الملخص:
تطرق البحث إىل دراسة قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان وأبعاده اإلقتصادية ،حيث سبحور البحث حول
إبراز أنبية قطاع اإلستثمار ومقوماتو ،ومدى تأثَت ىذا القطاع على اغبياة اإلقتصادية بشكل عام ،باإلضافة إىل
تسليط الضوء على اؼبقومات اإلستثمارية وتوضيح اؼبزايا اإلستثمارية يف السلطنة ،كما أبرز الباحث دور القطاع
اإلستثماري يف سلطنة عمان من كافة جوانبو.
حيث قسم الباحث الدراسة إىل اؼبقدمة اليت إستعرض فيها األنبية واألىداف ومشكلة البحث والفرضيات،
مث تناول يف اؼببحث األول اإلطار النظري لئلستثمار ،بعد ذلك تناول باؼببحث الثاين التطور اإلقتصادي يف
السلطنة وعبل قتو باإلستثمار ،ويف اؼببحث الثالث ركز الباحث على اؼبؤشرات األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف
سلطنة عمان ،ؿبلبلًلنتائج العينات اليت مشلتها الدراسة ،واؼبنقسمة إىل التوجو العام للمستثمرين من جهة،
واؼبؤشرات األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان من جهة أخرى.
Summary:
This research paper aims to study the investment sector and its economic
dimensions in the Sultanate of Oman, as it highlights the importance of the
investment sector and its components, as well as the impact of this sector on the
economic life in general. In addition, the study sheds light on the investment
components and advantages in Oman, focusing on the role of the investment
sector in Oman in all its aspects.
The study is divided into a number of sections. In the introduction section the
researcher reviews the importance of study, objectives of study, research
problem and hypotheses. The first section discusses the theoretical framework
on investment. The second section throws light on the economic development in
Oman and its relationship to investment. The third section focuses on the initial
indicators of the investment sector in Oman in addition to an analysis of the
results of the samples included in the study, which are divided into the general
orientation of investors on the one hand, and the preliminary indicators of the
investment sector in Oman on the other hand.

مقدمة:

تتمتع سلطنة عمان دبقومات إستثمارية مشجعة سواءًلئلستثمار احمللي أواألجنيب،حيث أن اؼبوقع اعبغرايف
اؼبتميز للسلطنة واؼبطل على اؼبمرات البحرية الدولية واإلقليمية يف ظل تواجد ومشوخ اؼبوانئ العمانية يفتح ؽبا آفاق
اإلستثمار والتبادل التجاري اغبر ،كما تتميز السلطنة ببيئتها اإلقتصادية اؼبستقرة وبنيتها األساسية الرصينة ومواردىا
البشرية اؼبؤىلة اليت تكفل سهولة وإنسيابية اإلستثمار فيها ،وتضع السلطنة األطر والتشريعات القانونية لدعم ىذا

التوجو اإلقتصادي اؼبفتوح ولتشجيع اإلستثمار األجنيب الذي يزداد تنامياً مع إنضمام السلطنة لعدد من اؼبنظمات
الدولية بصفة عامة وؼبنظمات اليت تعٌت بشؤون التجارية بصفة خاصةكمنظمةالتجارة العاؼبية وإتفاقية التجارة اغبرة
مع الواليات اؼبتحدة األمريكية.
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من ىذا اؼبنطلق مبة فكرة ىذا البحث ،حيث تناول الباحث دراسة قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان وأبعاده
اإلقتصادية ،حيث سبحور البحث حول إبراز أنبية قطاع اإلستثمار ومقوماتو ،ومدى تأثَت ىذا القطاع على اغبياة
اإلقتصادية بشكل عام ،باإلضافة إىل تسليط الضوء على اؼبقومات اإلستثمارية وتوضيح اؼبزايا اإلستثمارية يف
سلطنة عمان ،كما أبرز الباحث دور القطاع اإلستثماري يف سلطنة عمان.
حيث قسم الباحث الدراسة إىل مقدمة إستعرض فيها األنبية واألىداف ومشكلة البحث والفرضيات ،مث تناول
يف اؼببحث األول اإلطار النظري لئلستثمار ،بعد ذلك تناول يف اؼببحث الثاين التطور اإلقتصادي يف السلطنة
وعبلقتو باإلستثمار ،ويف اؼببحث الثالث تناول الباحث اؼبؤشرات األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف سلطنة
عمان ،فركز الباحث يف ىذا اؼببحث على نتائج العينات اليت مشلتها الدراسة ،واؼبنقسمة إىل التوجو العام
للمستثمرين من جهة وإىل اؼبؤشرات األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان.
أىمية قطاع اإلستثمار:

تأيت أنبية عملية اإلستثمار من كوهنا تقوم يف تنمية الوضع اإلقتصادي سواءً على اؼبستوى الفردي أو مؤسسات

1

القطاع اػباص أو على مستوى مؤسسات الدولة ،من ىنا يبكن إصبال تلك األنبية اليت تنتج عن اإلستثمار،
فيما يلي:
 .1تعترب العملية اإلستثمارية من ا لعمليات اإلقتصادية الفاعلة اليت من شأهنا العمل على رفع مستوى الدخل
القومي فبا ينعكس على الدخل الفردي ويؤدي إىل رفع مستوى اؼبعيشة لؤلفراد والعمل على تدين
معدالت التضخم كما تعمل على رفع قدرة األفراد يف اغبصول على ما وبتاجونو من السلع األساسية
بسهولة ويسر.
 .2تع ترب العملية اإلستثمارية أداة من أدوات التنمية اإلجتماعية اليت من شأهنا العمل على زبفيض معدالت

البطالة وزيادة فرص العمل أمام الباحثُت عن عمل يف اجملتمع فبا ينعكس على السلوك اإلجتماعي للفرد.
 .3تعترب العملية اإلستثمارية من العوامل اليت تعمل على توفَت رأس مال كبَت يف الدولة فبا هبعل منها مصدراً
قوياً من مصادر التجارة اػبارجية ،واليت من خبلؽبا تنشط الصادرات احمللية اليت يقوم هبا اؼبستثمرون يف
حالة وجود إنتاجية كبَتة تفوق اإلستهبلك احمللي.
 .4تعمل العملية اإلستثمارية على إهباد فرص أمام الفنيُت وذوي اإلختصاص والعمالة اؼباىرة وإتاحة الفرصة
ؽبا يف العمل واغبد من ىجرهتا إىل اػبارج.
 .5توفَت ما وبتاجو السوق احمللي من سلع وخدمات ،وبأسعار مناسبة قد تكون أفضل وأجود من السلع اليت
يتم إستَتادىا من اػبارج.
 .6زيادة يف اإلنتاج بشكل عام ،فبا يؤدي إىل زيادة الدخل القومي وإرتفاع متوسط نصيب الفرد وربسن
اؼبستوى اؼبعيشي اؼبواطنُت.
 .7إهباد بيئة ماىر من شأهنا توفَت التخصصات اؼبختلفة من الفنيُت واإلداريُت والعمالة الوطنية القادرة على
اإللبراط يف القطاع اإلستثماري بكفاءة عالية.
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 .8أنتاج السلع واػبدمات اليت تشبع حاجات اؼبواطنُت وتصدير الفائض منها للخارج فبا يوفر العمبلت
األجنبية الآلزمة لشراء اآلالت واؼبعدات وزيادة التكوين الرأظبايل.
أىمية البحث:

 .1إبراز أنبية قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان ،ومقوماتو ،ومدى تأثَت ىذا القطاع على اغبياة االقتصادية يف
البلد.
 .2يتوقع أن تستنَت اعبهات اغبكومية واػباصة اؼبعنية بقطاع اإلستثمار ،بنتائج وتوصيات ىذا اؼبشروع البحثي،
الذي يبلمس اغبياة العامة.

األىداف العامة لإلستثمار:

إن إدارة اإلستثمار هتدف بالدرجة األوىل إىل إحداث التغَتات والتطورات لتساعد على التكيف مع الظروف
احمليطة باجملتمع ،وبالدرجة الثانية إىل زيادة وتدفق الدخل القومي ،ومكافحة البطالة من خبلل تشغيل القوى
العاملة الوطنية ،وتوفَت العمبلت األجنبية لدعم ميزان اؼبدفوعات واؼبوارد اؼبالية للدولة ،وتوظيف أموال اؼبدخرين،

باإلضافة لتوفَت البنية التحتية اؼبناسبة للمجتمع ،ىذا من جهة األىداف العامة لئلستثمار ،ومن جهة أخرى ال
ننسي أن نأخذ بعُت اإلعتبار اؼبخاطر اليت ربيط بالعملية اإلستثمارية واؼبتمثلة يف عدم التأكد من إنتظام العائدات
بسبب عدم اؼبعرفة التامة بالتنبؤات اؼبستقبلية ،كحالة النمو اإلقتصادي مثبلً ،حيث هبب وضع أولويات للمخاطر

اإلستثمارية حسب أعلى درجة يف اػبطورة.2
لذا يعترب قطاع اإلستثمار من أىم قطاعات تشغيل األموال ،حيث يسعى اؼبستثمرين دائماً إىل ربقيق العديد من
األىداف ومنها:
 .1تأمين المستقبل:

يقوم دبثل ىذا النوع من اإلستثمارات األشخاص الذين بلغوا سناً معيناً ،ومقبلُت على التقاعد حيث أن
ميلهم كبو تأمُت مستقبلهم وبملهم على إستثمار أمواؽبم كلها أو معظمهاهبدف تأمُت عائد متوسط
ومضمون دورياً مع درجة ضعيفة من اؼبخاطرة.

 .2تحقيق تنمية مستمرة في الثروة مع عائد مقبول:

ىنا يهدف اؼبستثمر ضمان ربقيق عائد جاري ومقبول مع نسبة زيادة –وإن كانت طفيفة  -يف رأس
مال اؼبستثمر على الدوام ،حيث أن اؼبكاسب الرأظبالية اليت يبكن اغبصول عليها تعترب ىدف اؼبستثمر،

مضافاً إليها العائد احملصل.

 .3تحقيق أكبر دخل جاري:

من الطبيعي أن يركز اؼبستثمر ىنا ببالغ إىتمامو على اإلستثمارات اليت ربقق أكرب عائد حايل فبكن

بغض النظر عن اإلعتبارات األخرى.
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 .4حماية األموال من إنخفاض قوتها الشرائية نتيجة التضخم:
عند ظهور مثل ىذه اغباالت يهدف اؼبستثمر إىل ربقيق مكاسب رأظبالية ،والعائدات اعبارية ربقق
احملافظة على القدرة الشرائية لنقوده اؼبستثمرة.
 .5تحقيق أكبر نمو ممكن للثروة:
اؼبضاربوهنم الذين يبيلون إىل ربقيق مثل ىذا اؽبدف ،حيث ىبتارون اإلستثمارات اليت ؽبا درجة ـباطرة
عالية ويقبلون عندىا ما يًتتب عن إختيارىم ،إما بتحقيق توقعاهتم أو زبطئتها.
 .6حماية الدخل من الضرائب:
اؼبستثمر يهدف يف ىذه اغبالة إىل اإلستفادة من إستثماراتو يف اؼبيزات الضريبية اليت سبنحها التشريعات
والقوانُت والتعليمات اؼباليةاؼبطبقة يف البلد ،ألنو يعلم إذا قام بتوظيف إستثماراتو يف غَت ىذا النوع سيتم
إخضاعو إىل شرائح ضريبية عالية.
أىداف البحث:

 .1تسلط الضوء على اؼبقومات اإلستثمارية يف سلطنة عمان.
 .2توضيح اؼبزايا اإلستثمارية يف سلطنة عمان.
 .3إبراز دور القطاع اإلستثماري يف سلطنة عمان.

مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث ،يف النقاط التالية:
 .1عدم إستغبلل اإلستثمارات داخل البلد دبا ينمي اإلقتصاد القومي على كافة األصعدة.
 .2ضعف اإلستثمارات الوطنية الكبَتة وإنعدام عنصر الثقة بُت اؼبستثمرين الوطنيُت من جهة ،وبينهم وبُت
اؼبواطنُت من جهة أخرى.
 .3عدم وجود دراسة وافية عن قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان ،تعمل على تصحيح اؼبسار وتصويب األخطاء
اإلستثمارية يف البلد.

فرضيات البحث:

يركز ىذا البحث على الفرضيات التالية:
 .1عدم اإلستغبلل األمثل لقطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان ،على الرغم من أن القطاع يعترب من القطاعات
الواعدة يف تنويع مصادر الدخل القومي.
 .2عدم الًتكيز على القطاعات اغبيوية اإلستثمارية من قبل اؼبواطنُت.
 .3عدم منح اؼبواطن ؿبفزات إستثمارية من شأهنا ربويل ؾبريات السوق يف سلطنة عمان وصمودىا أمام
اإلستثمارات األجنبية.
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منهجية البحث:
مت إعتماد اؼبنهج الوصفي التحليلي ألىم ما ورد يف الكتب والدراسات السابقة العربية واألجنبية ،كما مت
اإلعتماد على نتائج اليت مت اغبصول عليها من خبلل االستبيان الذي إستهدف اؼبهتمُت بقطاع اإلستثمار بالًتكيز
على اؼبستثمر الفرد ومستثمر كشركة خاصة ومستثمر بالسندات واألسهم وعلى عامة الناس دبا يبتلكونو من ثقافة
يف ىذا القطاع اغبيوي،حيث ركز الباحث على ربليلمفردات االستبيان اؼبقسم إىل قسمُت رئيسيُت نبا :القسم
األول الذي يقيس التوجو العام ؼبتلقي االستبيان واؼبكون من طبسة أسئلة ،والقسم الثاين والذين يقيس اؼبؤشرات
األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان واؼبكون من طبسة عشر سؤال.
كلمات مفتاحية (مصطلحات):

(اإلستثمار  -اإلستثمار احمللي  -اإلستثمار األجنيب  -اإلقصاد  -التنمية اإلجتماعية  -البنية التحتية  -البطالة
 الناتج احمللي  -الناتج القومي)المبحث األول :اإلطار النظري لإلستثمار
أوالً :مفهوم اإلستثمار:

يعٍت اإلستثمار توظيف األموال يف مشاريع إقتصادية وإجتماعية وثقافية...اخل،من شأهنا العمل على ربقيق تراكم

رأظبال جديد ،ورفع القدرة اإلنتاجية أو ذبديد وتعويض الرأظبال القدًن ،أو ىي التضحية باإلستهبلك يف الوقت
3
اغبايل أمبلً يف اغبصول على عائدات أكرب يف اؼبستقبل.
تبدأ فكرة اإلستثمار من توفر فائض مايل لدى األفراد أو اؼبؤسسات الذي يزيد عن حاجتهم اإلستهبلكية مع
وجود رغبة يف تنمية تلك األموال الفائضة خاصة إذا توفرت العوامل احملفزة للفرد أو اؼبؤسسة ،مثل نسبة األرباح
والعائدات مع تدين نسبة اؼبخاطرة يف عمليات اإلستثمار.4
أصبح موضوع اإلستثمار من اؼبوضوعات اليت ربتل مكانة مهمة وأساسية يف أولويات الدراسات اإلقتصادية
واؼبالية واؼبصرفية واإلدارية وغَتىا من التخصصات اليت هتتم بالتطورات اؽبيكلية اليت شهدهتا اجملتمعات اؼبتقدمة،
ىذه التطورات صاحبها تطور فباثل يف ؾبال دراسة اإلستثمار جبانبيو العيٍت واؼبايل.5
تنطوي غاية اإلستثمار على ربقيق عائد من خبلل تعظيم اؼبنفعة الكامنة يف اؼبوارد اؼبتاحة واليت تشمل إشباع
اغباجات األساسية والثانوية لئلنسان ،ويعرف ذلك على أنو التخلي عن األموال اغبالية ،أي يف الوقت اغبايل إىل
فًتة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر هبدف اغبصول على التدفقات اؼبالية والنقدية اؼبستقبلية تساعده على
تعويض النقص اؼبتوقع يف تلك األموال أو عن اؼبخاطر الناشئة عن إحتمال عدم حصول التدفقات اؼبالية اؼبرغوبة
6
كما ىو متوقع عنها.
ىنا يتضح جلياً بأن اإلستثمار ما ىو إال رغبة من اؼبستثمرين يف تنمية أمواؽبم من خبلل فبارسات ذبارية رحبية يف
شىت القطاعات ووفق توجهات وقدرات وميول كل مستثمر ،وحجم اؼبال الذي سوف يدخل بو يف اؼبشروع
اإلستثماري.
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ثانياً :أنواع اإلستثمار:

لئلستثمار أوجو وأنواع يبكن من خبلؽبا رفد اإلقتصاد الفردي واحمللي واػبارجي باإلنتاج الذي يؤدي إىل ربسُت
اغبياة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ومستوى الدخل واؼبعيشة يف الدولة ومن ىذه األنواع:
 .1اإلستثمار الوطني:إن اؼبستثمر من داخل الدولة وبتاج إىل قدرات وموارد بشرية ربتاج إىل مستوى معُت
من التدريب والتعليم والتقنيات العالية للوصول إىل أىداف اإلستثمار الذي يطمح إليو اؼبستثمر ،كما
وبتاج اؼب ستثمر احمللي إىل اؼبعرفة التامة بقوانُت اإلستثمار احمللي وشروطو واؼبواصفات واؼبقاييس اليت
تتطلبها عملية اإلستثمار يف الدولة وحاجة السوق إىل اؼبنتج اؼبراد اإلستثمار فيو ووضع الدراسة الآلزمة
عبدوى العملية اإلستثمارية.
 .2اإلستثمار األجنبي:اإلستثمار األجنيب يعرف بأنو ىو اإلستثمارات اػبارجية اليت أصبحت من مصادر
التمويل اؽبامة ؼبشاريع التنمية االقتصادية ،حيث يتمثل يف شراء وسبلك أصول خارجية يف شركات عاملة
أو مسانبة فيها ،ونبلحظ أن التملك ىنا سبلك ألصول مادية ملموسة فبا يعطي اؼبؤسسة أو الدولة
7
اؼبستثمرة قوة وحق يف اؼبشاركة يف الشركة.
 .3اإلستثمار الحقيقي :اإلستثمار اغبقيقي ىو اإلستثمار الذي يضيف قيمة إنتاجية يف الناتج احمللي
ويضيف إىل الدخل القومي اإلصبايل من خبلل الزيادة اليت تضاف إىل السلع واػبدمات يف اؼبوارد اؼبتاحة
واليت يتم تشغيلها واإلستفادة منها بشكل مباشر ،فهو ريادة حقيقية يف اإلنتاجية للسلع واػبدمات اليت
8
يبكن أن نلتمسها بشكل مباشر.
 .4اإلستثمار المالي:يعتمد اإلستثمار اؼبايل على اإلستثمار يف األسهم والسندات وأذونات اػبزانة،،،اخل.
 .5إستثمار مباشر :وىو اإلستثمار يف صبيع أنواع اؼبشاريع بإستثناء اؼبتعلقة باؼبساعدات واؼبعونات اؼبالية
والفنية والتقنية اليت تقدم من الدولة للمستحقُت عرب ذبار مستثمرين.

 .6إستثمارات غير مباشرة :وىي اإلستثمارات اليت تتم عن طريق شراء أوراق مالية لشركات تسهم يف
النشاط اإلقتصادي اؼبباشر هبدف الربح عن طريق البيع.
 .7اإلستثمار الحكومي:أي إستثمارات لدولة وىو اإلستثمار اغبكومي خبطط التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية للدولة ،واإلذباه السياسي القائم فيها.

 .8اإلستثمار الخاص :وىو إستثمار القطاع اػباص الذي يعمل على تطوير اؼبشروعات الفردية أو العائلية
احملصور إستثماره بنشاط ؿبدود إىل شركات ومؤسسات تضم عدداً من اؼبستثمرين من ـبتلف الشرائح
اإلجتماعية ،والذين يقومون بتوظيف مدخراهتم يف ـبتلف اؼبشاريع اإلنتاجية واػبدمية.

ثالثاً :العوامل المشجعة على اإلستثمار:

نعم هبب أن تكون ىناك عوامل مشجعة لئلستثمار وأىم ىذه العوامل السياسة اإلقتصادية اليت هبب أن تتسم
بالوضوح واإلستقرار ،وأن تنسجم مع القوانُت والتشريعات ،ويكون ىناك إمكانية لتطبيق ىذه السياسة،
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فالسياسة هبب أن تتوافق مع ؾبموعة من القوانُت اؼبساعدة على تنفيذىا ،والقوانُت أيضاً هبب أن تكون ضمن

إطار ؿبدد من السياسة الشاملة.
إن اإلستثمار وبتاج إىل سياسة مبلئمة ربمي وتعطي اغبرية يف نفس الوقت ،ضمن إطار األىداف العامة للقطاع
اػباص يف اإلستَتاد والتصدير وربويل األموال والتوسع يف اؼبشاريع ،وهبب أن تكون مستقرة وؿبددة وشاملة،
وىذا يعٍت أن تشجيع اإلستثمار ال يتحقق يف قانون وإن أحتوى الكثَت من اؼبزايا واإلعفاءات واإلستثناءات ،بل
يتحقق ن تيجة صبلة من السياسات اإلقتصادية اؼبتوافقة اليت توفر مستلزمات اإلنتاج بأسعار منافسة من ناحية،
وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف اؼبنتوجات من ناحية أخرى ،وىذا من اؼبمكن أن يتوقف على:
♦ إعادة توزيع الدخل ،مع زيادة حصة الرواتب واألجور.
♦ تشجيع وربفيز نشاط التصدير وإزالة كافة العقبات اليت تعًتضو.
♦ تطوير إجراءات التسليف وتنشيط اؼبصرف اإلستثماري ،وزبفيض سعر الفائدة على القروض اؼبقدمة
للمستثمرين بشكل يساعد على زبفيض تكاليف اإلنتاج ويسمح للمنتوجات باؼبنافسة اػبارجية.
♦ الظروف اإلقتصادية اػبارجية ودورىا يف اإلستثمار الداخلي ،مثل أسعار الفائدة العاؼبية ،ومعدل
األرباح ،وحرية خروج رأس اؼبال ،ونقل اؼبلكية....اخل.
المبحث الثاني :التطور اإلقتصادي وحوافز ومقومات اإلستثمار في سلطنة عمان
أوالً :التطور اإلقتصادي.

لقد شهدت سلطنة عمان تنمية إقتصادية وإجتماعية خبلل فًتة النهضة اؼبباركة ،عندما مت إكتشاف النفط
والثروات الطبيعية األخرى الكامنة يف باطن األرض ،حيث عملت اغبكومة على إستخراجها وتسويقها دولياً ،وقد
سبخض عن ذلك إنشاء مناطق إمتياز لتنقيب عن النفط والغاز وكذلك اؼبعادن بكافة أنواعها عبلوة على

اإلست ثمارات يف احملاجر والكسارات فبا فتح آفاق أمام التجار واؼبستثمرين لتحرك بوتَتة متسارعة لتصبح سلطنة
عمان أكرب مصدر ػبام اعببس يف العامل خبلل األعوام  2019-2018-2017على التوايل.
من جهة أخرى فإن التطور اإلقتصادي يف سلطنة عمان هنض هنوض غَت مسبوق يف فًتة قصَتة جداً على كافة

األصعدة ،سواءاً على مستوى الداخلي أو على مستوى التصدير واإلستَتاد ،األمر الذي شجع اؼبستثمرين احملليُت
والدوليُت على اإلستثمار يف سلطنة عمان.
حيث تتمتع سلطنة عمان دبقومات إستثمارية من شأهنا تشجيع اإلستثمار احمللي واألجنيب وتسهيلو ،فاؼبوقع
اعبغ رايف اؼبتميز واؼبطل على فبرات حبرية دولية وإقليمية يف ظل تواجد ومشوخ اؼبوانئ العمانية يفتح ؽبا آفاق
اإلستثمار والتبادل التجاري اغبر ،كما تتميز السلطنة ببيئتها اإلقتصادية اؼبستقرة وبنيتها األساسية الرصينة ومواردىا
البشرية اؼبؤىلة اليت تكفل سهولة وإنسيابة اإلستثمار فيها ،وتضع السلطنة األطر والتشريعات القانونية لدعم ىذا
التوجو اإلقتصادي اؼبفتوح ولتشجيع اإلستثمار األجنيب الذي يزداد تنامياً مع إنضمام السلطنة لعدد من اؼبنظمات
الدولية بصفة عامة وؼبنظمات اليت تعٌت بشؤون التجاريكمنظمةالتجارة العاؼبية وإتفاقية التجارة اغبرة مع الواليات
اؼبتحدة األمريكية من جهة أخرى.9
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اعبدير بالذكر بأن عدد شركات اإلستثمار األجنيب بلغ عددىا  10392شركة بنهاية عام 2018م ،يف حُت أن
وزارة ا لتجارة والصناعة كوهنا اعبهة اؼبسؤولة عن التجارة بشقيها الداخلي واػبارجي ،فإهنا مستمرة يف تقدًن
التسهيبلت عبميع اؼبؤسسات والشركات احمللية واألجنبية والعمل على جذب اإلستثمارات إىل السلطنة،لذا تعمل
جاىدة ألجل ربويل خدماهتا إىل خدمات إلكًتونية لتمكن اؼبستثمرين من إقباز معامبلهتم من دون تكبد أي
عناء ،وذلك من خبلل نافذة إستثمر بسهولة.
ثانياً :حوافز تشجيع اإلستثمار في سلطنة عمان.

يعد توفَت الضمانات واغبماية الكافية وربسُت اإلطار القانوين لئلستثمار األجنيب من أىم عوامل جذب اإلستثمار

األجنيب لذا تستهدف السلطنة جذب االستثمارات األجنبية بتوفَت عدد من اغبوافز منها:
 أسعار خدمات تنافسية.
 إعفاء ضرييب ؼبدة طبس سنوات :ويبكن سبديده وفق شروط معينة.
 ال توجد ضريبة دخل لؤلفراد.









حرية ربويل رؤوس األموال واألرباحوخروجها من وإىل السلطنة وحرية التحويل للعمبلت األجنبية مع
ثبات سعر الصرف تقريباً.
سبلك لؤلجانب اؼبستثمرينيبدأ من  %70ويصل إىل  %100بعد موافقة ؾبلس الوزراء اؼبوقر.
توفَت خدمات احملطة الواحدة اليت تساعد اؼبستثمرين على اغبصول على كل اإلستفسارات واؼبعامبلت
اليت وبتاجوهنا يف أسرع وقت.
السماح للشركات اليت تقوم بتنفيذ أعمال عرب عقود أو إتفاقيات خاصة مع اغبكومة بأن تقوم بتأسيس
فرع أو فتح مكتب سبثيل ذباري يف سلطنة عمان.
السماحبتشكيل أكثر من كيان قانوين يف السلطنة لتنظيم عمل اؼبستثمر ،ومن بينها شركات اؼبسانبة
العامة ،وشركات اؼبسانبة اؼبغلقة وشركات ؿبدودة اؼبسؤولية والشركات القابضة.

ثالثاً :المقومات اإلستثمارية في سلطنة عمان.

سبتاز سلطنة عمان بفرص إستثمارية كثَتة ومتنوعة ويف ـبتلف القطاعات ،ومنها على سبيل اؼبثال ال اغبصر
} اػبدمات اللوجستية ،الصناعات الغذائية ،الصناعات اؼبعدنية ،الصناعات اػبشبية ،صناعة اؼببلبس ،القري
السياحية واؼبنتجعات ،اجملمعات التجارية والسكنية واؼبكتبية ،الصناعات اػبفيفة ،الصناعات الببلستيكية ،صيانة
اآلليات واؼبعدات الثقيلة واؼبتوسطة ،مراكز اػبدمات اؼبختلفة ،التعبئة والتغليف ،خدمات النقل والتوزيع ،خدمات
النفط والغاز ،مراكز ا لتسوق ،األندية اإلجتماعية والًتفيهية ،مراكز التعليم والتدريب قطاع التعليم وقطاع
الصحة… اخل{.
بذلت سلطنة عمان ؾبهودات يف سبيل التنويع االقتصادي الذييتمركز على الصادرات والعمل على إستغبلل
وتصنيع مواردىا الطبيعية ال سيما الغاز الطبيعي ،وإىل زيادة القيمة اؼبضافة لتلك اؼبوارد حيث كثفت اغبكومة
جهودىا للًتويج لذلك وأشبرت تلكاعبهود إىل توقيع إتفاقيات إلنشاء بعض اؼبشاريع الصناعية الكربى دبشاركة
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رؤوس األموال األجنبية كمشروع البوليربوبلُت ومشروع اليوريا واالمونيا ومشروع اؼبيثانول ومصهر األؼبنيوم ومشروع
الصلب واغبديد وغَتىا من اؼبشاريعباإلضافة إىل مشروع األظبدة يف والية صور ومشروع شركة قلهات للغاز
الطبيعي اؼبسال ،وغَتىا من اؼبشاريع اإلستثمارية سواءاً اؼبسانبة أو اؼبملوكة بالكامل ؼبستثمرين أجانب.
من ىنا قبد بأن سلطنة عمان قد عملت على إهباد فرص إستثمارية إيبانناً منها دببدأ التنويع اإلقتصادي ،وربقيقاً
لئلستفادة القصوى من موقعها اإلسًتاتيجي ،وحرصاً على جٍت اؼبنافع اليت وبققها اإلستثمار األجنيب ،فقد تبنت
اغبكومة فكرة إقامة بعض اؼبناطق الصناعيةواغبرة واإلقتصادية يف أجزاء ـبتلفة من السلطنة ،هبدف فتح آفاق أمام
صبيع اؼبستثمرين سواءاً عمانيُت أو أجانب ،وىي:
أوالً :اؼبناطق الصناعية:
سلطنة عمان شأهنا شأن معظم دول العامل لديها مناطق صناعية عديدة ،ولكن ما يبيز ىذه اؼبناطق الصناعية أهنا
تقع صبيعاًيف مناطق رئيسية وحيوية يف البلد مثل "الرسيل ،صحار ،اؼبزيونة ،صور ،الربيبي ،نزوي ،ريسوت ،ظبائل"
وال زال جاري العمل علىإنشاء مناطق صناعية أخري مثل منطقيت "عربي ،مسندم" .اعبدير بالذكر أن صبيع تلك
اؼبناطق الصناعية تدار عن طريق ىيئة ـبصصة وىي اؼبؤسسة العامة للمناطق الصناعية ،حيث سبنح ىذه اؽبيئة
العديد من اإلمتيازات للمستثمرين فبا ؽبا األثر اإلهبايب على تنشيط اإلستثمار يف قطاع الصناعة.10
تنتهج سلطنة عمان ىذه السياسة االقتصادية هبدف تنويع مصادر الدخل من جهة ،ومن جهة أخرى إهباد
بيئة إستثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين يف تلك اؼبناطق الصناعية.
ثانياً :اؼبناطق اغبرة يف سلطنة عمان:
 .1منطقة صحار اغبرة:
تقع منطقة صحار اغبرة حول ميناء صحار وسبتاز بتوافر العديد من الفرص واؼبزايا كموقعها اعبغرايف
اؼبتميز ،حيث تقع يف مفًتق الطرق بُت أسيا وأوروبا ،وىذا يعٍت أن اؼبستثمرين يف ىذه اؼبنطقة لن
يواجهوا أي صعوبات إذا ما أرادوا تصدير اؼبنتوجات إىل األسواق األسيوية واألوروبية وحىت األفريقية،
عبلوة على قرهبا من إمارة ديب التجارية.
 .2منطقة صبللة اغبرة:
تقع منطقة صبللة اغبرة يف مدينة صبللة ،وسبتاز ىذه اؼبنطقة بتوافر العديد من الفرص اإلستثمارية
كموقعها اإلسًتاتيجي العاؼبي حيث يبكن النفاذ من خبلؽبا ايل أسواق اؼبغرب واؼبشرق ،عرب ميناء
صبللة.
 .3منطقة اؼبزيونة اغبرة:
تقع يف جنوب غرب سلطنة عمان على اغبدود مع اعبمهورية اليمنية ،وىي منطقة حرة هتدف إىل
اؼبسانبة يف زيادة القيمة التنافسية لسلطنة عمان إقليمياً ودولياً يف ؾبال جذب اإلستثمارات احمللية
والدولية وتنميتها.
ثالثاً :اؼبناطق االقتصادية يف سلطنة عمان:
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اؼبنطقة اإلقتصادية اػباصة بالدقم دبحافظة الوسطى:
سبتاز اؼبنطقة اإلقتصادية اػباصة بالدقمبموقعها اإلسًتاتيجي الرائع وقرهبا من األسواق اآلسيوية الناشئة ،فضبلً عن
قرهبا من أسواق دول ؾبلس التعاون اػبليجي واؼبوارد الطبيعية الوفَتة يف ؿبافظة الوسطى ،حيث أهنا تشتمل على
مناطق إقتصادية وخدمية متعددة وىي:
" اؼبنطقة الصناعية الثقيلة واػبفيفة ،اؼبطار ،اؼبيناء ،اغبوض اعباف ،األحياء السكنية ،اؼبنطقة السياحية واؼبنتجعات،
مركز األعمال التجارية ،اػبدمات اللوجستية ميناء الصيد واؼبدينة التعليمية".
فميناء الدقم وبقق قباحات كبَتة وهبلب إستثمارات فبيزة وسط كل التوترات اليت تعصف باؼبنطقة ،ففي الوقت
الذي تزداد فيو التوترات حول مضيق ىرمز ،يربز ميناء الدقم الذي يعد جزءاً من مشروع اؼبنطقة اإلقتصادية
اػباصة بالدقم ،حيث يقع ىذا اؼبيناء على الساحل اعبنويب الشرقي لسلطنة عمان ،ويطل على حبر العرب واحمليط
اؽبنديوهبنب اؼببلحة البحرية الدخول ؼبضيق ىرمز ،األمر الذي هبعلو مؤىبلً ليصبح واحداً من أكرب اؼبوانئ يف
الشرق األوسط على اؼبدى الطويل ،خاصة يف ظل التوتر الذي تشهده منطقة اػبليج.

اعبدير بالذكر أنيقدؿبوافز واؼبزايا للمستثمرين ،من حيث اإلعفاء الضرييب ؼبدة  30سنة من بداية األنشطة
التجارية ،وقابلية التجديد ؼبدة فباثلة ،باإلضافة إىل ملكية أجنبية تصل إىل  ،%100فضبلً عن اإلعفاء من اغبد
األدىن ؼبتطلبات رأس اؼبال اؼبنصوص عليو يف قانون الشركات التجارية والقوانُت األخرى ،وعدم وجود أي قيود
على العمبلت ،وحرية إستَتاد صبيع أنواع السلع.
لذا هبب على اؼبستثمر احمللي أو األجنيب الراغب يف إستثمار أموالو داخل السلطنة أن يدرس كافة اؼبناطق
الصناعية واغبرة واإلقتصادية دراسة جيدة ليختار من بينها اؼبنطقة األنسب لنوعية إستثماره ليضمن بذلك كسب
ميزات إضافية من شأهنا مساعدتو على ربقيق النجاحات ورفع معدالت األرباح.
المبحث الثالث :المؤشرات األولية الخاصة بقطاع اإلستثمار في سلطنة عمان
أوالً :التوجو العام للمستثمرين الذين شملتهم ىذه الدراسة:

تناول الباحث يف ىذا القسم التوجو العام للمستثمرين يف سلطنة عمان من عدة جوانب وىي :العبلقة

اإلستثمارية ،مث القطاع اإلستثماري الذي يفضلو اؼبستثمرون ،بعد ذلك عرج الباحث على اػبربة يف ؾبال
اإلستثمار ،مث اؼبدة الزمنية اؼبناسبة لئلستثمار ،وأخَتاً التصنيف اإلستثماري الذي يفضلو اؼبستثمرون ،حيث أتت
النتائج على النحو التايل:
 .1العالقة اإلستثمارية:
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يتضح من خبلل الشكل البياين الذي يقيس
العبلقة اإلستثمارية ،للمتلقُت الستبيان ىذه
الدراسة ،بأن أغلب اؼبهتمُت بالشؤون التجارية
واإلستثمارية وبسَت القضايا اؼبالية يف سلطنة
عمان ىم من عامة الناس أي غَت مستثمرين
ويشغلون نسبة  %41من ؿبيط الدراسة ،يف
حُت يتضح بأن اؼبستثمر الفرد ىو اػبيار األمثل

العالقة اإلستثمارية

40%

41%

للعمانيُت حيث يبثل ما نسبتو .%40
وهباتُت النتيجتُت يتضح جلياً بأن التوجو
اإلستثماري للعمانيُت يتجو كبو اإلستثمار
الفردي ،أما اإلستثمارات من خبلل اؼبؤسسات
والشركات اػباصة واؼبسانبة ،وكذلك اؼبستثمرين
بالسندات واألسهم ال يشغلون سوى %19
فقط من التوجو العام.

4%

15%

مستثمر كشركة خاصة

مستثمر فرد

غير مستثمر (من عامة الناس)

مستثمر بالسندات واألسهم

من ىنا يستنتج بأن الفكر اإلستثماري يف
سلطنة عمان مل ينضج بعد ،ووبتاج إىل دعم
ىذا القطاع من قبل اغبكومة خاصة يف ؾبايل
اإلعبلم وربسُت القوانُت.
 .2القطاع اإلستثماري:
تظهر نتيجة االستبيان بأن القطاعات اغبيوية
اإلستثمارية يف سلطنة عمان سبثل أقل من النصف،
أي ما نسبتو  %46وىذه القطاعات اغبيوية ىي:
(قطاع األوراق اؼبالية واألسهم والسندات ،وقطاع
التجزئة ،وقطاع اػبدمات ،وقطاع التصدير واإلستَتاد،
وقطاع النفط والغاز) يف حُت سبثل القطاعات األخرى
ما نسبتو  ،%54وىذا ما وبقق صدق نتيجة العبلقة
اإلستثمارية بأهنا تركز على اؼبستثمر الفرد الذي ىبتار
اإلستثمار يف القطاعات السريعة واؼبرحبة ،كالبيع
والشراء بالصفة الشخصية ،وبعيداً عن اؼبعامبلت
التجارية الروتينية.
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2%9%
25%

54%

4%
6%
قطاع األوراق المالية واألسهم والسندات
قطاع التجزئة
قطاع الخدمات
قطاع اإلستيراد والتصدير
قطاع النفط والغاز
أخرى
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 .3الخبرة في مجال اإلستثمار:
من خبلل طرح سؤال ؼبتلقي االستبيان
يتمحور حول سنوات اػبربة يف ىذا اجملال،
أثبتت النتيجة بأن أعلى نسبة ىي للخربة
اليت تقل عن طبسة سنوات حيث حققت
 ،%60تليها نسبة  %21للخربة اليت تًتاوح
بُت طبسة سنوات وعشرة سنوات ،يف حُت
اػبربة اليت تزيد عن عشرة سنوات تشغل
.%19
لذا يتضح بأن اإلستثمار الذي يًتاوح ما بُت

سنوات الخبرة في مجال اإلستثمار
19%

21%

60%

أقل من خمسة سنوات

من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات

أكثر من عشرة سنوات

سنة وطبسة سنوات ىو الذي يطغي على
ؾبريات قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان.
 .4المدة الزمنية المناسبة للمستثمر:
يف شأن اؼبدد الزمنية اؼبناسبة للمستثمر ،وبقق
اإلستثمار اؼبتوسط األجل الذي يًتاوح بُت
سنة وعشرة سنوات النسبة األعلى بواقع
 ،%48تليها اؼبدة القصَتة األجل االيت
تتمثل بسنة فما دون بنسبة  ،%34مث
إستثمار طويل األجل الذي يبدأ من عشرة
سنوات فأعلى بنسبة .%18
إذن كما أسلفنا سابقاً بأن اإلستثمار الذي
يًتاوح بُت سنة وعشرة سنوات ىي اؼبدة

إذا كنت مستثمر أي من المدد الزمنية
تختار إلستثماراتك
18%
34%

48%
إستثمار قصير األجل (سنة فما دون)
إستثمار متوسط األجل (من سنة إلى عشرة سنوات)
إستثمار طويل األجل (من عشرة سنوات فأعلى)

اؼبناسبة للمستثمرين ،حيث حققت ىذه
اؼبدة يف مؤشر سنوات اػبربة ما نسبتو
.%81
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 .5تصنيف اإلستثمار الذي يفضلونو المستثمرين.
من خبلل طرح سؤال ؼبتلقي االستبيان يتمحور
حول تصنيف اإلستثمار الذي يفضلو اؼبستثمرون،

إذا كنت مستثمر فإن صنف
إستثمارك هو

تظهر النتائج بأن اإلستثمار اؼبتوازن بُت النشط
والسليب وبظى بالنسبة األعلى بواقع  ،%68يف
حُت اإلستثمار النشط الذي يفوق أداءه،
واإلستثمار السليب الذي يتبع مؤشر السوق ،وبققان
 %15 - %17على التوايل.
لذا يتضح بأن التوازن يف اإلستثمار ىو الصنف
الذي يفضل من قبل اؼبستثمرين يف سلطنة عمان.

17%

15%

68%
إستثمار نشط (يفوق أداءه مؤشرات السوق)
إستثمار متوازن (بين النشط والسلبي)
إستثمار سلبي (إتباع مؤشر السوق)

ثانياً :المؤشرات األولية الخاصة بقطاع اإلستثمار في سلطنة عمان.

مت الًتكيز يف ىذا القسم على دراسة اؼبؤشرات الرئيسية لقطاع اإلستثمار ،على إعتبار أن ىذا البحث ما ىو سوى
مقدمة لعدة حبوث يف قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان ،لذا تناول الباحث التوجو العام لئلستثمار وتوجو
اغبكومة ومدى تسهيلها ودعمها ؽبذا القطاع اغبيوي ،كما تناول البنية التحتية اؼبهيأة لئلستثمار ،وعنصر األمان
واإلستقرار خاصة على اؼبدى البعيد ،وأخَتاً أختتم الباحث ىذا القسم دبدى هتيأت اجملتمع وإستعداده على
اإللبراط يف قطاع اإلستثمار ،حيث حققت الدراسة النتائج اؼبوضحة باعبدول رقم ( ،)1واليت سوف نتطرق
إللقاء الضوء على مضموهنا فيما يلي:
اعبدول رقم ()1
م

المؤشرات األولية الخاصة بقطاع اإلستثمار في سلطنة عمان

موافق محايد غير
موافق

1

سلطنة عمان من الدول التي تشجع اإلستثمار

53

17

30

2

اإلجراءات اإلدارية للحصول على التراخيص الآلزمة لمزاولة األنشطة 29

37

34

اإلستثمارية ميسرة وسهلة
3

البنية التحتية في سلطنة عمان مهيأة لإلستثمار

62

14

24

4

البيئة اإلستثمارية في سلطنة عمان تعتبر بيئة جاذبة للمستثمرين

69

12

19

5

تتميز سلطنة عمان بمقومات إستثمارية واعدة (قصيرة ومتوسطة 84

15

1

وطويلة األجل)
6

المستوى اإلعالمي (المقروء والمسموع والمريء) لو دور قوي في 44
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نجاح المشروع اإلستثماري في سلطنة عمان
7

يحظى المستثمر العماني واألجنبي بتسهيالت من كافة قطاعات 24

46

30

الدولة ذات الصلة
8

ىناك مهددات لقطاع اإلستثمار في سلطنة عمان تتمثل في العادات 20

32

48

والتقاليد وفي الجوانب الدينية
9

يتسم السوق العماني بخلوه من عوامل المخاطرة التجارية (كحساسية 29

48

23

السوق وتقلبات األسعار)
 10المؤشرات السياسية واإلقتصادية والثقافية في سلطنة عمان تعتبر ذات 75

18

7

داللة واضحة لنجاح قطاع اإلستثمار في السلطنة
 11اإلستثمار في سلطنة عمان غير آمن خاصة على األجل البعيد

8

 12العمانيون من الشعوب التي تفضل اإلستثمار الفردي أكثر من 54

23

69

31

15

اإلستثمار الجماعي العائلي أو الجماعي العامي
 13الضرائب والرسوم في سلطنة عمان تعيق نمو اإلستثمارات وتدفقها

34

38

28

 14تزخر سلطنة عمان بأرث تاريخي جاذب لقطاع اإلستثمار

80

15

5

 15المجتمع العماني مهيئ إلستقبال واإلنخراط في قطاع اإلستثمار

77

20

3

كما ىو واضح أعبله فإن ىذا القسم تضمن طبسة عشر مؤشر وكذلك تضمن ثبلثة بدائل لئلجابة وىي (موافق،
ؿبايد ،غَت موافق) ،ويف ىذا الشأن سوف كباول ربليل ىذه النتائج وربطها بنتائج القسم األول وكذلك بالوضع
اإلستثماري الذي وصلت إليو سلطنة عمان حىت ىذا الوقت.
ففي اؼبؤشر األول الذي يتمحور حول مدى تشجيع سلطنة عمان لقطاع اإلستثمار ،أكثر من النصف فبن
مشلتهم ىذه الدراسة يوافقون على أن السلطنة تشجع ىذا القطاع اغبيوي ،إال أن ىناك ما يقلل من شأن ىذا
التشجيع إذا ما أخذنا بعُت اإلعتبار بأن أكثر من  % 70بُت ؿبايد وغَت موافق ،فبن تلقوا ىذا االستبيان على أن
اإلجراءات اإلدارية للحصول على الًتا خيص الآلزمة ؼبزاولة األنشطة اإلستثمارية ميسرة وسهلة ،يف حُت أن نتائج
مؤشر البنية التحتية اؼبهيأة للمستثمرين ومؤشر البيئة اإلستثمارية اعباذبة للمستثمرين يف سلطنة عمان يوضحان
بأن أكثر من  % 60فبن تلقوا ىذا اإلستبيان موافقُت عليهما ،ويف اإلجابة على السؤال الذي سبحور حول أن
سلطنة عمان تتميز دبقومات إستثمارية واعدة (قصَتة ومتوسطة وطويلة األجل) فإن أكثر من  %80فبن تلقوا
االستبيان يتوافقون مع ىذا اؼبؤشر.
يف ؾبال اؼبستوى اإلعبلمي ودوره يف قباح اؼبشروع اإلستثماري يف سلطنة عمان ،فهناك ما نسبتو  %44موافقُت
دور اجملال ا إلعبلمي يف قباح اؼبشروع ،يف حُت أكثر من النصف بُت ؿبايد وغَت موافق على الدور اإلعبلمي ،يف
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ذات الوقت  % 75فبن تلقوا االستبيان يتوافقون مع أن اؼبؤشرات السياسية واإلقتصادية والثقافية يف سلطنة عمان
تعترب ذات داللة واضحة لنجاح قطاع اإلستثمار يف السلطنة.
ىناك مؤش ر عام ىبوف الكثَت من اؼبستثمرين وىذا اؼبؤشر يتمحور حول أن ىناك مهددات لقطاع اإلستثمار يف
سلطنة عمان تتمثل يف العادات والتقاليد ويف اعبوانب الدينية ،حيث أن نتيجة االستبيان أتت مطمئنة ،بأنو ما
نسبتو  %48فبن تلقوا ىذا االستبيان غَت موافقُت ،و  %32ؿبايدين ،فيما أن  %20متوافقُت مع ىذا التوجو،
وىذه النسبة ال تشكل خطر.
أما فيما ىبص اؼبيزات والتسهيبلت اليت وبظى هبا اؼبواطن واألجنيب يف ؾبال اإلستثمار فقد أتت النتائج سلبية
ويعًتيها نوع من الضبابية ،حيث أن أكثر من ثبلثة أرباع فبن تلقوا االستبيان تراوحت إجاباهتم بُت ؿبايد وغَت
موافق على أن ىناك تسهيبلت من كافة قطاعات الدولة كبلً يف ؾبال إختصاصو ،كما أن ىناك أكثر من %70
على أن السوق العماين يتسم خبلوه من عوامل اؼبخاطرة التجارية (كحساسية السوق وتقلبات األسعار).
تناول االستبيان مؤشر مهم جداً وىو اإلستثمار يف سلطنة عمان غَت آمن خاصة على األجل البعيد ،حيث أتت
النتائج بأن أكثر من  % 90فبن تلقوا االستبيان بُت ؿبايدين وغَت موافقُت ،وىذا ما يدعوا إىل البهجة والسرور،
ألن اإلستثمار اغبقيقي الذي يتدفق يف اغبسابات القومية ىو االستثمار البعيد األجل.
وفيما ىبص اؼبفاضلة بُت اإلستثمار الف ردي وغَته ،فقد تطرق االستبيان إىل ذلك يف القسم األول والثاين حيث
تطابقة النتيجتان ،فكانت اإلجابة على السؤال الذي يقول بأن (العمانيون من الشعوب اليت تفضل اإلستثمار

الفردي أكثر من اإلستثمار اعبماعي العائلي أو اعبماعي العامي)  %54متوافقُت مع ىذا التوجو ،يف حُت أن
القسم األول تطرق ؽبذه اعبزئية عندما تساءل عن العبلقة اإلستثمارية ،فكان  %40يفضلوا عبلقة إستثمارية
فردية
ىناك تباين وتقارب يف اإلجابات على السؤال اػباص بقطاع الضرائب والرسوم ،حيث أن  %34فبن تلقوا
االستبيان يوافقون على أن الضرائب والرسوم يف سلطنة عمان تعيق مبو اإلستثمارات وتدفقهما ،يف حُت %28
ال يتوافقون مع ذلك ،أما النسبة اؼبتبقية وىي  %38فهم احملايدون والذين يرجح بأهنم غَت مستثمرين.
وفيما ىبص اؼبؤشر الذي يتناول األرث التارىبي ،فقد توافقوا مع ذلك  %80فبن تلقوا االستبيان ،على أن سلطنة
عمان تزخر بأرث تارىبي جاذب لقطاع اإلستثمار ،أما فيما ىبص اجملتمع العماين ومدى هتيئتو لئللبراط يف قطاع
اإلستثمار ،فقد توافق  %77فبن تلقوا االستبيان مع ىذا اؼبؤشر.
أخَتاً يتضح بأن قطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان من القطاعات الواعدة ،سواءً على األجل القصَت أو اؼبتوسط

أو البعيد ،شريطة أن يتم التخطيط لو بإسلوب علمي فبنهج ومنظم.
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج.

من خبلل مؤشرات التوجو العام للمستثمرين واؼبؤشرات األولية اػباصة بقطاع اإلستثمار يف سلطنة عمان،

يبكننا تسليط الضوء على أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث ،يف النقاط التالية:
 .1توضح النتائج بأن اجملتمع العماين على قدر كبَت من الوعي واإلؼبام الكامل بقطاع اإلستثمار ،فبا يدل
على أن سلطنة عمان بيئة خصبة لئلستثمار ،سواءً على مستوى اجملتمع أو اؼبوقع اعبغرايف للبلد.
 .2من خبلل اؼبؤشرات األولية يتضح بأن اؼبستثمرين يف سلطنة عمان ،خاصة اؼبواطنُت يركزون على
اإلستثمارات قصَتة ومتوسطة اؼبدى.
 .3إن اإلستثمار اؼبتوازن بُت اإلستثمار النشط واإلستثمار السليب وبظى بقابلية أكثر يف سلطنة عمان.
 .4سلطنة عمان من الدول اليت تشجع اإلستثمار ،كما أن البنية التحتية يف سلطنة عمان مهيأة لئلستثمار،
وسبتلك مقوما ت إستثمارية واسعة،إال أنو من خبلل نتائج العينة اليت مشلتها الدراسة يتضح بأنو مازالت
اإلجراءات اإلدارية للحصول على الًتاخيص الآلزمة ؼبزاولة األنشطة اإلستثمارية.
 .5إن اإلستثمار يف سلطنة عمان يتضح من خبلل نتائج الدراسة بأنو آمن خاصة على اؼبدى البعيد.
 .6يتضح من خبل ل الدراسة بأن العمانيون من الشعوب اليت تفضل اإلستثمار الفردي أكثر من اإلستثمار
اعبماعي العائلي أو اعبماعي العامي.
 .7تأيت نتائج الدراسة متوافقة مع ما ىو معروف لدى العمانيُت بشكل خاص ولدى اعبميع بشكل عام،
بأنسلطنة عمان تزخر بأرث تارىبي جاذب لقطاع اإلستثمار.
ثانياً :التوصيات.

بعد تعمق الباحث يف تفاصيل اؼبوضوع الذي بصدد دراستو ،وبعدما مت إستعراض النتائج اؼبهمة للبحث ،وما
أسفرت عليو نتائج االستبيان ،فإن الباحث يضع أمام اعبهات اؼبعنية والباحثُت  -بصورة مقتضبة  -التوصيات
التالية:
 .1تذليل الصعاب أمام اؼبستثمرين خاصة الوطنيُت ،سواءً على مستوى الضرائب والرسوم أو التعقيدات
اإلدارية من تراخيص وما صاحب إجراءات اؼبوافقات اؼببدئية والنهائية ،فبا يرغب اؼبستثمر بالتوجو إىل
سلطنة عمان ،كقبلة آمنة وسياحية وذات موقع جغرايف فبيز.
 .2إحكام الرقابة على اؼبستثمرين سواءً كانوا مواطنُت أم أجانب فبا يضمن سبلمة إستثماراهتم وقباحها ومن
مث مسانبتهم يف االقتصاد احمللي اإلصبايل فبا يعزز من مكانة القطاع يف الدخل القومي اإلصبايل.
 .3مراجعة التشريعات والقوانُت ذات الصلة ،دبا يضمن إنسجامها مع السياسة العامة للقطاع.
 .4تشجيع اإلستثمارات اعبماعي(أي اجملمعة) وطويل اؼبدى ،ؼبا لذلك من فوائد عظيمة وإنعكاسات إهبابية
لقطاعات أخرى ،مثل قطاع التوظيف وقطاع اػبدمات اؼبساندة وقطاع العقارات...اخل.
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