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 تحت رعاية معالي/  مـحمـد بن سـالم التوبي      الموقر 

 وزيــر الــبـيـئـة والـشـؤون المـنـاخــية

 ندوة

 هـ  5341من شهر صفر 51السبت 

 م 7152نوفمبر  3الموافق 



القطاع الخاص هو أحد الركائـ  اسسـاسـيـة فـي الـتـنـمـيـة سـوا   ” 

بمفهومها اسقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجـارة والصـنـاعـة 

وال راعة والسياحة والمال واسقتصاد بشكل عـام أو بـمـفـهـومـهـا 

اسجتماعي الذي يتجلى في تنمية الـمـوارد الـبـشـريـة وتـدريـبـهـا 

وتأهليها وصقل مهاراتها العلمية والعملـيـة وجيـجـاد فـرص عـمـل 

متجددة وتقديم حواف  تشجع اسلتحاق بالعمل في هذا القطاع .. 

ومن غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنيـن بـأن 

القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه س يسـهـم بـدور 

فاعل في خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه اسجتمـاعـيـة 

وأنه س يهدف جس الى الربح فقط وس يحاول أن يرقى الى مسـتـوى 

 “ من العمل الجاد يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه . 

 مـــن الـــنطق الـســـامـــي



 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

 حفظه اهلل ورعاه



 الراعي الذهبي

 الصريح الدولية

 المنظم

 الشركا  الراعي الفضي

 مكتب والي الحمرا 

 الراعي اإلعالمي

 الـــرعـــــــاة والــشــــركـــــا 



   

 فريق التنظيم د 51اسستقبال والتسجيل 
1011 

شركة الحمرا  للتنمية السياحية والعقارية )منظم  -كلمة اسفتتاح 

 د  2الندوة( 

 د. سيف بن راشد الشقصي
1071 

 د  55المحــــــور األول  )الفرص الســــــياحية( 

 د 4مقطع عن وسية الحمرا    •

 د 10  الورقة األولى )فرص اسستثمار السياحي في وسية الحمرا ( •

 د 51(   الورقة الثانية )التطوير السياحي للحارات القديمة •

 د 10الورقة الثالثة ) تطوير حارة الحمرا  (  •

 د 71المناقشة  •

 

 

 عقيد متقاعد عبدالوهاب البلوشي •

 م. عبدالواحد بن عبدالع ي  الفارسي •

 م. مريم البلوشية •

11041 

 د  11المحــــــور الثاني ) جدارة الشركات األهلية( 

 د  4مقطع عن وسية الحمرا   •

 د  51الورقة األولى )بنا  الشراكات(  •

 د 10الورقة الثانية  )تجربة في التطوير العقاري(  •

 د 51(  الورقة الثالثة )أهمية الحوكمة في نجاح الشركات األهلية •

 د 71المناقشة  •

 

 

 سعادة محمد بن سليمان الكندي •

 م. راشد بن سليم المصلطي •

 األستاذ أحمد بن علي المخيني •

51071 

 د  30الجلسة الختامية 

 د 71الجلسة الحوارية  •

 د 1قرا ة التوصيات  •

 

 جميع المتحدثين •

 ممثل منظم الندوة •

 

55071 

 د 10جعالن الهوية  

 د 1 كلمة اإلدارة عن جعالن الهوية التسويقية  •

 د 1مقطع فيديو إلعالن الهوية   •

 

 م. غالب بن علي العبري •
55011 

 57011  التكريم

 جدول أعمال الندوة



 السالم عليكم

هذه الندوة مبادرة من جدارة شركة الحمرا  للتنمية السياحية والعقارية ش.م.ع.م  

من أجل حراك توعوي وتسويقي لوسية الحمرا  بما تتمتع به من مقومات سـيـاحـيـة 

وثقافية جعلت منها وجهة فريدة ومقصدا لل ائر المحلي والعالمي لـقـضـا  األوقـات 

الهادئة ولحظات المغامرات في سلسلة جبال ضمن أعلى سالسل جبلية في منـطـقـة 

 متر. 4111شبه الج ية العربية بارتفاع 

ترك  الندوة على مواضيع الفرص السياحية والـعـقـاريـة الـمـرتـبـطـة بـاسسـتـثـمـار  

السياحي من خالل أوراق وعروض يقدمها متحدثون قدمـوا مـن جـهـات فـاعـلـة فـي 

القطاع السياحي في السلطنة ليشاركوا بخبراتهم وتـجـاربـهـم ور اهـم عـن الـفـرص 

 المتوفرة لالستثمار وخاصة للشركات األهلية.

سوف يكون لوسية الحمرا  نصيب وافر للحديث عنها كمحور مهـم ومـثـال يـركـ   

عليه في يتعلق بالفرص المتوفرة للسياحة والحديث عن جدوى اسستـثـمـار الـعـقـاري 

الذي يخدم القطاع السياحي، فالحارات والمرتفعات الجبلـيـة بـالطـالستـهـا وطـقـسـهـا 

 المعتدل أهم المعالم الجاذبة للنشاط السياحي في الوسية.

جن هذه الندوة هي شكل من أشكال الحوار المجتمعي والتبادل المعـرفـي، فـي  

مجتمع متعلم س يمكن اسستغنا  عن أفكاره وتطلعاته، حيث تأتي هذه الندوة جيمانـا 

من الشركة بأهمية المجتمع في وضع استراتيجيتها كشريك أساسي في تأسـيـسـهـا 

 واستثماراتها،

 واهلل ولي التوفيق.    

 كلمة المنظم





 األهداف  .  الجمهور  .   التغطية

 التوعية

فرص اسستثمار السياحي في سـلـطـنـة عـمـان 

واعدة وفي وسية الحمرا  بصورة أكبر ويتطلب 

ذلك وعي مجتمعي يتعاون لـالـسـتـفـادة مـن 

 هذا القطاع 

 بنا  العالقات

تتمتع الندوة بحضور خبرا  من جـهـات فـاعـلـة 

في قطاع اسستثمار السياحي وحضـور أسـمـا  

لها اهتمام ورغبة فـي اإلسـهـام لـلـرفـع مـن 

 مستوى القطاع. 

 التسويق

وسية الـحـمـرا  مـنـدوس أثـري وبـري تـاريـخـي 

وبستان جـيـولـوجـي ثـري يـنـبـهـر مـنـه الـ ائـر 

 المحلي قبل العالمي 

 التعاون وتوحيد الر ى

المبادرات األهلية اسستثمارية تـتـطـلـب تـعـاون 

وتوحيد للر ى وتغليب المصالح العـامـة عـلـى 

 المصالح الخاصة لتحقيق الهدف 

 األهالي

األهالي هم حجر األساس في الـتـنـمـيـة وهـم 

 أصحاب األرض والطبيعة والموارد.

 المؤسسون

مبادرون بالفكـرة ومـتـحـمـلـون لـلـمـسـؤولـيـة 

 ومكرسون للوقت والمال 

 المساهمون

مــتــعــاونــون ومــدركــون ألهــمــيــة اإلســهــام 

وداعـمـون لـلـمـبـادرات األهـلـيـة والـمـسـاعــي 

 الوطنية 

 المستثمرون

داعمون لألفكار البنا ة ويضـعـون مـدخـراتـهـم 

فــي الــمــشــاريــع بــكــل ثــقــة ويــمــيــلــون جلــى 

 المخاطرة 

 شبكات التواصل

فضـا  واســع مـكــتـا بـسسف الــنـاس س يـهــدأ، 

 تصلهم المعلومات في الوقت الحقيقي.
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 البث المباشر

نقل حي وجنتاي آني بـالصـوت والصـورة عـلـى 

قناة يوتيوب وأنت في مكـانـك.. اشـتـرك فـي 

 الحساب وفعل خاصية التنبيه.
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 الصحف والمجالت

أخبار وتقارير مفصلة فـي الصـحـف الـيـومـيـة 

الورقية والمجالت المتخصـصـة فـي السـيـاحـة 

 والعقار

 الصحافة اإللكترونية

ثورة اإلعالم الجديد الذي يجعل القارئ شـريـك 

 في صناعة الخبر وتحليله ومصداقيته

www.alh-hamra.om 





 الـــمـــتــحـــدثــون

 سعادة محمد بن سليمان الكندي

 رئيس مجلس اإلدارة

 نخل األهلية لالستثمار

 م. راشد بن سليم المصلطي

 الرئيس التنفيذي

 الوطنية للمجمعات السكنية

 م. عبدالواحد بن عبدالع ي  الفارسي

 مدير جدارة الشؤون الخارجية

 الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران(

 عبدالوهاب البلوشي

 عضو مجلس جدارة

 ال هرا  للسياحة

 أحمد بن علي المخيني

 خبير بمكتب الرئيس التنفيذي

 الهيئة العامة لسوق المال

 م. مريم البلوشية

 مهندسة معمارية

 شركة أف آند أم الشرق األوسط

 سعادة هالل بن سعيد اليحيائي

 عضو مجلس الشورى بوسية بهال

 رئيس لجنة األمن الغذائي والمائي بالمجلس

 د. أحمد بن علي المعولي

 المستشار اسقتصادي

 المجلس األعلى للتخطيط

 م. سالم بن سليمان الذهلي 

 مدير  جدارة التطوير  

 الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران(

 ر سا  جلسات النقاش

 المتحدثون

رئيس جلسة 

 اسستثمار السياحي 

رئيس جلسة 

 جدارة الشركات 

 رئيس

الجلسة الحوارية    





 الــملـــخــصــات

عادة ما تكون الشركات األهلية مساهمة مغلقة على فئة من األهلي في منطقة جغرافية معينة 

بغية استغالل تعاوني لرأس المال أو استغالل الموارد المتوفرة في نفس المنطقـة الـجـغـرافـيـة أو 

 منطقة أخرى،

توجد أنواع للشركات األهلية عند تأسيسها وتختلف مساراتها حسب الظروف المرتبطة أو الهدق من 

جنشائها، ورغم ذلك فهناك تشابه كبير في األهداف بين معظم الشركات األهلية، وليس أقلـهـا بـنـا  

 مجتمع ذي وعي اقتصادي يمكن أن يعتمد على نفسه .

يعتبر تكاتف الشركات األهلية شكل من أنواع التكتل التجاري الذي يهدف جلى بنـا  اقـتـصـاد قـوي 

 ومتماسك.

 الشركات األهلية وأهميتها في دعم اسقتصاد الوطني

 عضو مجلس الشورى بوسية نخل—سعادة محمد بن سليمان الكندي

جن اسستثمار في العقار واحد من أكثر القطاعات نموا على مستوى األفراد والمؤسـسـات كـنـتـيـجـة 

حتمية ل يادة النمو اسقتصادي، لذلك يعتبر أحد القطاعات الموثوقة على المسـتـوى الـبـعـيـد رغـم 

 التكلفة التأسيسية المرتفعة له.

معظم القطاعات التجارية تحتاي جلى هذا النمو العقاري كحاجة بنا  المساكـن مـنـاطـق الـعـمـال أو 

توفير الفنادق والشقق للقطاع السياحي أو حتى توفير المنازل على شكل مجمعات سكنيـة كـأحـد 

 الحلول السريعة نتيجة ازدياد الطلب وقلة توفر األراضي.

رغم أن القطاع العقاري واعد ومغري جس أنه محفوف بتحديات ومخاطر ليس أقلها تـوفـر السـيـولـة 

المالية أو قلة الطلب عليه، لذلك فالن الدراسة المتأنية والبحث الـدقـيـق الـتـسـويـق الـذكـي عـوامـل 

 أساسية سستثمار عقاري ناجح.

 الوطنية للمجمعات السكنية -المهندس راشد بن سليم المصلطي 

 تجربة في اسستثمار العقاري )فرص وتحديات(



 الــملـــخــصــات

تقود عمران عجلة التطوير واسستثمار والنمو للقطاع السياحي والعقاري الواعد في سلطنة عمـان، 

وتضطلع الشركة بوضع مخططات استراتيجية لكبرى المشـاريـع الـعـقـاريـة والـحـضـريـة والسـيـاحـيـة 

والتراثية لترسيخ بصمتها الرائدة في صناعة وجه ات وتجارب تع ز من النمو اسجتماعي واسقـتـصـادي 

 للبالد. 

هناك نماذي رائعة لتطوير المواقع الطبيعية وتوظيفها تجاريا في وسية الحمرا  كالمـسـار الـجـبـلـي 

 الذي يقطع وادي غول وبنا  أبراي متعددة األنشطة كعامل جذب وسبب لتمديد وقت ال ائرين .

عن مبادرة الن ل التراثية إلضافـة مـنـتـي جـديـد لـلـغـرف  7151قامت وزارة السياحة باإلعالن في مارس 

 اإليوائية وبطابع من التراث الثقافي التقليدي للبيوت األثرية القديمة. 

 فرص اسستثمار لتع ي  السياحة في سلطنة عمان 

 الشركة العمانية للتنمية السياحية )عمران( -المهندس عبدالواحد بن عبدالع ي  الفارسي 

م ،  وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال سيـاحـة الـمـجـمـوعـات  5125تأسست شركة ال هرا  عام 

وتنظيم المؤتمرات وسياحة المغامرات والرحالت البحرية جضـافـة جلـى مـرشـديـن سـيـاحـيـيـن بـلـغـات 

 متعددة وأسطول من السيارات السياحية.

جن تجربة الشركة جديرة بمشاركتها مع المجتمع لرفع الوعي جلى أهمية القطاع السياحي وأهمية 

 اسهتمام بالفرص المتاحة، كتجربة ناجحة تستحق عرضها للجمهور.

للشركة حصة كبيرة من األنشطة السياحية في وسية الحمرا  من خالل تفويي السـيـاح جلـى مسـفـاة 

العبريين وحارة حمرا  العبريين التراثية المحفوفة بواحة النخيل، كما للـشـركـة جسـهـام فـي تـطـويـر 

 الموجود في حيل الشص بالوسية.  The Viewسياحة المنتجعات من خالل جدارة منتجع 

هناك فرص استثمار سياحية س حصر لها وبعضها يمكن ابتكارها كقيمة جضافيـة ألنشـطـة مـوجـودة، 

 ويعتبر الطبيعة والتراث أهم عنصرين يتمي ان وسية الحمرا .

 تجربة في اسستثمار السياحي في وسية الحمرا 

 ال هرا  للسياحة -العقيد متقاعد/ عبدالوهاب البلوشي 



 الــملـــخــصــات

ماهية الحوكمة ودوافعها وفوائدها؟ أن وجود معايير حوكمة قوية توفر فرص أفضل لـ يـادة رأس 

المال والنمو اسقتصادي للمؤسسات، جذ تعد حوكمة الشركات نظامًا يضـبـط عـمـل جـمـيـع األطـراف 

المعنية في الشركة من مساهمين وجدارة تنفيذية ومجلس جدارة، كما تضـمـن الـحـوكـمـة الـجـيـدة 

توفير بيئة عمل تضمن المساواة والمسا لة والعدالة والشفافية بـيـن األطـراف ذات الـعـالقـة مـمـا 

 يمكن الشركات من تطوير أعمالها.

كما تعد حوكمة الشركات أكثر أهمية من خطة العمل األساسية جلى جانب أهمية تصميم وتـنـفـيـذ 

هياكل حوكمة الشركات القانونية واسدارية من قبل المدرا  لمعـالـجـة الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا 

 الشركات مثل التدقيق وجدارة المخاطر وجعداد التقارير ألدا ، أشكال الحوكمة وآلياتها.

 حوكمة الشركات األهلية

 الهيئة العامة لسوق المال -أحمد بن علي المخيني 

يعتبر موقع وسية الحمرا  محوريا عندما يتعلق األمر بالرحالت سيـاحـيـة فـي مـحـافـظـة الـداخـلـيـة، 

وجضافة مهمة جلى قائمة أهم الوجهات ويشجع زيارتها الم يد مـن السـيـاح عـنـد تـوفـر الـخـدمـات 

 والتسهيالت لقضا  الم يد من األوقات في الوسية.

كيلومتر مربع تقريبا، وتشتهر بمبانيها  711قرية، موزعة على مساحة  21تضم وسية الحمرا  حوالي 

 القديمة وهندستها المعمارية الرائعة من طابقين جلى ثالثة طوابق.

يعكس تخطيط حارة الحمرا  طبيعة المنطقة الصخرية والتحصينات العسكرية. وتمتلك سوقا قـديـمـا 

 بوابات و منازل كبيرة مثل "بيت الصفاة" و "بيت الفوق" و "بيت الجبل" 6جضافة جلى 

هذه الواحة جميلة و ممي ة، وتستحق جعادة تأهيلها وتع ي  ها بترميم المساكن كما تتطلب تـأهـيـل 

 وصيانة الفلي الذي يقطعها.

 مشروع دراسة حماية وصيانة حارة الحمرا 

 شركة أف آند أم الشرق األوسط -م. مريم البلوشية 



 الــملـــخــصــات




