
 
 

االقتصاد  التعاون  من جديدة مرحلة / والسعودية  السلطنة  
 

 
يوليو / العمانية/ تستقبل السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة خالل األيام القادمة مرحلة جديدة من 7مسقط في   

السياسيتين وحرصهما على تعزيز عالقاتالشراكة االقتصادية والتجارية واالستثمارية التي تحظى بدعم القيادتين   
يه مصالح البلدين والشعبين الشقيقينالتعاون الثنائي لما ف  . 

  

"، وما تتضمنانه من فرص استثمارية2030" ورؤية "المملكة 2040وتنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية "ُعمان   
ور األكبر مستقبًل الخاص والمستثمرين، ليكون لهم الد االقتصاد وتهيئة الظروف للقطاعهائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في   

 ،في إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنمية االقتصاد، اعتماًدا على ما يفرضه العلم واالبتكار من تقنيات حديثة
قتصادي معإلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع اال  2040حيث يتجه االقتصاد العُماني ضمن رؤية ُعمان    

 االهتمام بالتنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة واالبتكار، ويستند إلى تعزيز الترابطات األمامية والخلفية بين
 القطاعات االقتصادية بهدف توسيع القاعدة اإلنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق االستثمار في

العالية، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي القطاعات ذات القيمة المضافة . 
  

 وتؤكد المملكة العربية السعودية على قدراتها االستثمارية لتكون المفتاح والمحّرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته، فيما
" على تطوير البنية األساسية2030رؤية المملكة ة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن " يعمل برنامج تطوير الصناع  

 لقطاعاته لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للستثمار، إلى جانب االستغلل األمثل
 للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار

 القطاع الخاص المحلي واألجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية تنافس في 
 .األسواق العالمية، وميزات تنافسية مستدامة قائمة على االبتكار وتحفيز االستثمارات

  

ية وضع رؤية تمّكن الطرفين من تحديدوقد بدأ مسؤولون حكوميون وفي القطاع الخاص في البلدين خلل األيام الماض  
 مجاالت التعاون االقتصادية واالستثمارية المشتركة، وطرح مقترحات لتفعيل العلقات التجارية بين الطرفين وتعزيز

 ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص االستثمارية والتركيز على األنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية، وفي
من الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم، باإلضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العاممجال األ  

 .والخاص على مستوى الوزراء والوكلء لتنفيذ ومتابعة وتعزيز سبل التعاون
دات والصادراتوأكد الجانبان أن اإلسراع في افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الوار   

قليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين االفراد والتجار والمستثمرين، وتعزيز القطاعين اللوجستي والسياحيبين البلدين وت  
 وسيدعم بشكل كبير نمو االستثمار والتبادل التجاري وسيفتح آفاقًا واسعة تمّكن البلدين من تحقيق اآلمال والطموحات التي

بلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إضافة إلى االستفادة من الميزة النسبية لميناءيوردت في رؤيتي ال  
 صحار والدقم خاصة بعد أن يتم تدشين الطريق الجديد أو في حال إنشاء سكة للقطار، وذلك لقربهما من المنفذ الحدودي

ة في منطقة صحار الصناعية وفي المنطقة االقتصاديّة الحرةبين البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشترك  
أحد أهّم مراكز االستثمار الخاص في السلطنة بالدقم التي تعد  .   

  

 وينطلق الطريق البري الذي سيربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية من دوار "تنعم" بوالية عبري بمحافظة الظاهرة
ي يبدأ الطريق من( كيلو متًرا تقريبًا، وفي الجانب السعود155دود السعودية بطول )حتى منطقة رملة "خيلة" على الح  

( كيلومتًرا564بطحاء، ويصل حتى حقل شيبة ثم إلى منفذ أم الزمول على حدود السلطنة بطول) -تقاطع طريق حرض  . 
  

في م  2020ل العام الماضي وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خل  
 المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة

 .التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة
التعاون الخليجي والرابعة على مستوى دول العالم المستوردةفيما جاءت في المركز الثاني على مستوى دول مجلس   

م2019لألسماك العُمانية خلل عام  . 
    

 ( وتشير إحصاءات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي 
ألف لاير ُعماني 279مليين و 506بـ م مقارنة 2020 مليون لاير ُعماني خلل العام الماضي  )960   
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New Stage of Omani-Saudi Economic Cooperation in the 
Making 

  
 
Muscat, 7 Jul (ONA) --- Over the next few days, the Sultanate and the Kingdom 
of Saudi Arabia (KSA) will enter into a new stage of economic, commercial and 
investment partnership that gains the support of the two countries’ political 
leaderships and their keenness to foster ties of cooperation aimed at realizing 
their common interests. 
 
This partnership stems from ambitious goals set by Oman Vision 2040 and Saudi 
Vision 2030. The two visions encompass a huge volume of investment opportunities 
that collectively constitute a springboard for economic diversification. This approach 
envisages the creation of favourable conditions for the private sector and investors so 
that they could play a greater role in the future in generating employment opportunities 
for the national manpower and stimulating economic growth based on innovation. 
 
Within the context of Oman Vision 2040, the Sultanate strives to build solid grounds of 
economic diversification informed by technology, knowledge and innovation.  It will be 
a type of economy based on consolidating frontline connections and rear-side support 
with the purpose of expanding a production-export base, in addition to achieving 
diversity of commercial partners. The trend will deepen investment in high added value 
sectors and enhance the contribution of non-oil sectors to the Gross Domestic Product 
(GDP). 
 
The Kingdom of Saudi Arabia affirms that its investment capabilities constitute a 
propeller of economic diversification. “Programme of Development of National Industry 
and Logistic Services”, which is seen within the context of Saudi Vision 2030, boosts 
the infrastructure of basic sectors. Saudi Vision 2030 forms one of the core pillars for 
promoting the Kingdom’s competitiveness and its attractiveness as an ideal investment 
hub. 
 
This is in addition to the Kingdom’s ideal use of resources, the improvement of 
commercial balance, the creation of cutting-edge local industry that competes in global 
markets and the realization of other sustainable advantages based on innovation and 
stimulation of investments. 
 
Over the past few days, a number of government officials and private sector 
representatives joined hands in formulating a vision that enables the two sides to 
identify areas of economic cooperation and joint investment. They presented proposals 
to activate trade ties between the Sultanate and Saudi Arabia, augment commercial 
exchange and increase investment opportunities, with emphasis on non-oil fields 
(logistic and tourism) and in areas of food security, mining, industry, health and 
education. They also formed a joint public-private sector committee at the level of 
ministers and under-secretaries to follow up and enhance cooperation. 
 
The two sides affirmed that the speeding up of the Oman-Saudi direct carriageway will 
help cut down the cost of transport and import-export freighting and facilitate the 
movement of merchants and investors. They pointed out that the road will power the 
sectors of logistics and tourism and greatly enhance the setting up of joint ventures. It 
will also benefit from the ports of Sohar and Duqm. Once the Omani-Saudi highway is 
opened and, in case a railway route is added, the two sides can easily set up joint 



investments at Sohar Industrial Estate and at the Special Economic Zone in Duqm 
(considered one of the most important private investment hubs in the Sultanate). 
 
  
 
On the Sultanate’s side, the Omani-Saudi road begins at Tan’am roundabout in the 
Wilayat of Ibri, A'Dhahirah Governorate, and runs till the area of Ramlat Khailah on the 
Saudi borders (155 kilometres). On the Saudi side, the road begins at the Haradh-
Bat’ha junction and runs till Shaiba oilfield and further to Um-Azzumool checkpoint 
along the borders with the Sultanate, a stretch of 564 kilometres. 
 
Saudi Arabia figures among the most important trade partners of the Sultanate. In 
2020, it occupied second place in the list of top importers of Omani non-oil exports, as 
well as fourth place in the list of re-export countries and fifth place in the list from which 
the Sultanate imports goods. 
 
In terms of Omani fish imports in 2019, Saudi Arabia occupied second place among 
GCC states and fourth place among world countries. 
 
Data released by the National Centre for Statistics and Information (NCSI) show that 
the total volume of commercial exchange touched RO 960 million in 2020 compared 
to RO 506,279,000 in 2010. In that year, the value of imports from Saudi Arabia stood 
at RO 240,769,000. 
 
The value of Omani exports stood at RO 265,510,000 of which RO 182,578,000 were 
non-oil exports and RO 82,932,000 as re-exports. 
 
The Kingdom of Saudi Arabia is considered a strategic partner in many economic 
projects in the Sultanate. These projects include one for the development of Kazaen 
Economic City, the independent power plant “Salalah 2” )a synergy combing Saudi 
Arabia’s “Aqua Power”, Japan’s “Mitsui” and “Dhofar International Development and 
Investment Holding Company”( and Salalah Desalination Plant. 
 


