
70 متحدثًا و800 شخص للسنة الثانية ..  يجمع أكثر من 

2017 مع التركيز على التنمية االقتصادية  افتتاح مؤمتر عرب نت الكويت 

 برعاية وحضور وزي��ر الدولة 
ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب خ��ال��د ن��اص��ر 
عبدالله ال��روض��ان انطلق مؤمتر 
ع��رب نت الكويت للسنة الثانية 
على التوالي، بعد النجاح الكبير 
ال��ذي حّققه عام 2016. ش��ارك في 
املؤمتر 70 متحدًثا و أكثر من 800 
ش��خ��ص م��ن اجل��ه��ات احلكومّية 
ال����ب����ارزة وال���ش���رك���ات ال��ك��ب��رى 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى احملترفني ورّواد 
األعمال واملستثمرين في القطاع 
الرقمي باملنطقة والعالم. حيث وفر 
املؤمتر إمكانية التواصل والتعاون 
واالستفادة من الفرص واالجتاهات 
التكنولوجّية في الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
افُتتح املؤمتر في 17 أكتوبر مع 
كلمة لوزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد 

ناصر عبدالله الروضان أّك��د فيها 
على:« أن مؤمتر عرب نت الكويت 
ميثل أح��د امل��ؤمت��رات وال��ن��دوات 
التنموية ف��ي م��ج��ال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال، التي حتظى 
بأهمية بالغة ف��ي نقل التجارب 
الناجحة في ري��ادة األعمال ، وهو 
ف��رص��ة ج���اّدة للشباب الكويتي 
لالستفادة من التجارب العاملّية 
واإلقليمّية، وآخ��ر ما توصل اليه 
عالم األع��م��ال والتنمية الرقمّية، 
لتحفيز من��و اق��ت��ص��اد امل��ع��رف��ة، 
وهو ما يأتي منسجًما مع اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها املؤسسات 
ال��رس��م��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���اص في 

الكويت، من أج��ل حتقيق الرغبة 
األم��ي��ري��ة ال��س��ام��ي��ة إل���ى حتويل 
الكويت مركز مالي وجتاري عاملي، 
يأخذ االقتصاد والتجارة الرقمية  

فيه حيزا مهما.«
وأض��اف: »لقد خطت احلكومة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، خ���ط���وات واس��ع��ة، 
لتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم 
لالنخراط في مجال أعمال القطاع 
اخل��اص التي تتضمن تكنولوجيا 
املعلومات وتطبيقاتها، من خالل 
توفير بيئة حاضنة بدأت بتطوير 
امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة واجلامعية 
م��رورا بخلق حاضنات للشركات 
وتأمني التمويل والتشريع الالزم 

وتوفير البنى التحتية للمساهمة 
في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وخ��ل��ق ف��رص عمل 
جديدة للشباب، فضال عن إصدار 
التشريعات وال��ق��رارات الناظمة 
والتشجيعية للعمل الشبابي 
واملشاريع الشبابية، ومنها قرار 
املشروعات متناهية الصغر األخير، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تقليص إج���راءات 
التراخيص التجارية، وإصدارها 
إلكترونيا في فترة زمنية قياسية.«

وق�����ال امل���ؤس���س وال��رئ��ي��س 
التنفيذي لعرب نت عمر كرستيديس 
ف��ي كلمته الترحيبّية: »شهدت 
البيئة احلاضنة ل��ري��ادة األعمال 

في الكويت تطّورات عديدة العام 
 Delivery املاضي مع استحواذ
Hero على منصة توصيل الطعام 
كاريدج )Carriage( بعد حوالي 
14 شهًرا على تأسيسها واستحواذ 
 Faith( فيث كابيتال القابضة
على    )Capital Holding
م��زود خدمات التنظيف التجارية 
»مصبغتي«، وال��ت��ي تعرف اآلن 
باسم  JustClean. كما مّت إطالق 
عدد من الصناديق وبرامج تسريع 
األعمال ومؤّسسات الدعم اجلديدة 
ال��ت��ي ب��اش��رت العمل وال��ت��ع��اون 
م��ع ال��ش��رك��ات الناشئة ال��واع��دة 
ف��ي الكويت واملنطقة. كما تولي 

ال��ش��رك��ات الكويتّية م��ن مختلف 
ال��ق��ط��اع��ات كالبنوك وال��وك��االت 
وجّت��ار التجزئة اهتماماً كبيراً في 
تطوير احملتوى واحلمالت الرقمّية 

اخلاصة بها.«  
هذا وعقد املؤمتر في الوقت الذي 
تشهد فيه  الكويت  نشاًطا بارزاً في 
قطاع ريادة األعمال واالبتكار حيث 
نشطت املؤسسات الداعمة لالبتكار 
على مدى السنوات الثالث املاضية 
مثل صناديق االستثمار املخاطر و 
مساحات العمل املشتركة وبرامج 
التدريب والتسريع اجلديدة. ومتلك 
الكويت قدرات هائلة القتصاد مبني 
على االبتكار ومنصة دفع رقمّية 

وطنية ناشطة، وبظّل استخدام 
أك��ث��ر م��ن 90% م��ن ال��ك��وي��ت��ّي��ني 
لإلنترنت والهواتف الذكّية وقنوات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ّي��ة. ف��ي ه��ذا 
اإلط��ار تناولت اجللسة احلوارّية 
االفتتاحّية التحديات والعوائق 
أم���ام  رواد األع��م��ال ف��ي الكويت 
مثل التمويل والثقافة واملهارات 
ودور القطاعني ال��ع��ام واخل��اص 
ف��ي دع���م االق��ت��ص��اد امل��ب��ن��ي على 
االبتكار. وضمت اجللسة  كّل من 
وكيل وزارة الدولة لشئون الشباب 
الشيخة الزين الصباح و ومدير 
إدارة الشؤون املالية في مؤسسة 
 )KFAS( الكويت للتقدم العلمي

ف���راس ال��ع��ودة، ورئ��ي��س مجلس 
 Markab( إدارة مركب كابيتال

Capital( أحمد العماني. 
ك��م��ا ش��م��ل��ت  ف��ع��ال��ّي��ات ال��ي��وم 
األول منتدى االستثمار واالبتكار 
ال����ذي اس��ت��ض��اف م��ت��ح��ّدث��ني من 
امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م م��ث��ل الشريك 
ف��ي STVentures وليد البالع 
وال���ش���ري���ك امل���ؤس���س ف���ي رائ���د 
ل��الس��ت��ث��م��ار ع��م��ر امل��ج��دوع��ي و 
امل��ؤس��س وال��ش��ري��ك اإلداري في 
سايفور فنتشرز رشيد سلطان. 
ن���اق���ش امل���ت���ح���دث���ون ت���ط���ورات 
وحتديات البيئة احلاضنة لريادة 
األعمال في الكويت وسلّطوا الضوء 
على اإلجن���ازات واستراتيجيات 
االس��ت��ث��م��ار وأف���ض���ل مم��ارس��ات 
احلصول على متويل وغيرها من 

املواضيع.

تصوير : محمد صابر انطالق املؤمتر برعاية خالد الروضان     الوزير الروضان في املؤمتر

ال����������������روض����������������ان: احل���������ك���������وم���������ة ال�������ك�������وي�������ت�������ي�������ة خ�������ط�������ت خ�����������ط�����������وات واس�����������ع�����������ة ل�����ت�����ش�����ج�����ي�����ع ال���������ش���������ب���������اب ودع������������������م م�������ب�������ادرات�������ه�������م

خ��الل مؤمتر »ق��ي��ادة منظمات 
االرعاية الصحية األول« وال��ذي 
ع��ق��د ف��ي ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون املنقف 
بنسخته األولى برعاية كرمية من 
معالي وزير الصحة الدكتور جمال 
منصور احل��رب��ي؛ مت تكرمي بنك 
وربة من قبل وكيل وزارة الصحة 
باإلنابة الدكتور محمد اخلشتي 
وذلك نظراً جلهوده في دعم القطاع 
ال��ص��ح��ي ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت من 
خالل رعايته للعديد من االنشطة 

املختصة بهذا القطاع.
نّظم املؤمتر من قبل أكادميية 
ال��ع��ل��وم احلياتية وال��ت��ي عملت 
على جمع نخبة م��ن احملاضرين 
العامليني واملختصني ف��ي علوم 
ال��ق��ي��ادة  الل��ق��اء احمل��اض��رات في 
مجال الرعاية الصحية األولية 
وإع��ط��اء الفرصة لطرح وتبادل 
األف��ك��ار واالستراتيجيات ونقل 
ال���ت���ج���ارب واخل����ب����رات ألف��ض��ل 
املمارسات المھنية احلديثة لھذا 
ال��ق��ط��اع  احل���ي���وي. وق���د حضر 
املؤمتر كبار املسؤولني ومديري 
امل��ؤس��س��ات والھي���ئ���ات احمللية 

والعاملية املرموقة واملختصة في 
قطاع الرعاية الصحية.

م��ن ج��ان��ب��ه ع��ّب��ر أمي���ن سالم 
امل��ط��ي��ري – م��دي��ر أول اإلت��ص��ال 
املؤسسي – ملجموعة التخطيط 
االستراتيجي في بنك ورب��ة، عن 
سعادته برعاية هذا املؤمتراألول 
في دولة الكويت » قيادة منظمات 
الرعاية الصحية األول« مشيراً الى 
أن تطور أنظمة التعليم والصحة 
يعتبر من أهم عناصر ومؤشرات 

تقّدم ال��دول، كما ركز على أهمية 
العناية بتطّور القطاع الطبي في 
دول��ة الكويت على األخ��ص بغية 
تلبية االحتياجات الصحية لألفراد 
��ل واح���داً من  ال سّيما لكونه مي��ثّ
أكبر القطاعات وأهمها وأكثرها 
من��واً على مستوى العالم وب��أن 
بنك وربة لن يتوانى عن املشاركة 
ف��ي ه��ذه مثل الفعاليات املهمة 
والتي تعكس اهتمامه بهذا القطاع 

والعاملني به.

نظرًا جلهوده في دعم القطاع الصحي

تكرمي »وربة« خالل مؤمتر 
»قيادة منظمات الرعاية الصحية األول«

البورصة تنهي تعامالتها 
0.19 باملئة على ارتفاع املؤشر السعري 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها  ام��س  الثالثاء 
على ارتفاع مؤشرها السعري 3ر12 نقطة ليصل إلى 
مستوى 3ر6648 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 
في املئة. في املقابل ارتفع املؤشر الوزني ليكسب 28ر0 
نقطة ويصل إلى 2ر432 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 
06ر0 في املئة كما ارتفع مؤشر )كويت 15( بواقع 
2ر1 نقطة ليصل إلى 8ر1008 نقطة بنسبة ارتفاع 
بلغت 13ر0 في املئة. وبلغت قيمة األسهم املتداولة 
حتى ساعة اإلغ���الق نحو 12 مليون دي��ن��ار كويتي 
)نحو 6ر39 مليون دوالر أمريكي( في حني بلغت 
كمية األسهم املتداولة نحو 5ر80 مليون سهم متت عبر 
3119 صفقة. وتابع بعض املتعاملني إفصاحا من )بنك 
اخلليج( بشأن نتائجه املالية عن الفترة املنتهية في 30 
سبتمبر املاضي إضافة إلى إفصاحات بنوك )التجاري( 

و)برقان( و)اخلليج( و)بنك الكويت الدولي( بشأن 
تصنيفها اإلئتماني. وكانت أسهم شركات )منشآت( 
و)م��راك��ز( و)املغاربية( و)جت���ارة( و)رمي( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم شركات )البيت( و)آبيار( 
و)صناعات( و)منشآت( و)االمتياز( األكثر ت��داوال. 
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني 
األرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها )آبار( 
و)فيوتشر كيد( و)ارزان( و)املعدات( و)متدين ع( في 
حني شهدت اجللسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض 
أسهم 51 شركة في حني كانت هناك 22 شركة ثابتة من 

إجمالي 115 شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 
15( على 7ر11 مليون سهم متت عبر 718 صفقة نقدية 

جانب من تداوالت البورصة بقيمة 02ر6 مليون دينار )نحو 6ر19 مليون دوالر(.

جانب من التكرمي

 2017 خالل الربع الثالث من 

اإلصدارات السيادية اخلليجية تسيطر 
مع تغيرات طفيفة في العوائد

قال تقرير البنك الوطني الصادر 
امس الثالثاء لقد مت ت��داول عوائد 
أدوات الدين العاملية واخلليجية 
ضمن نطاق م��ح��دود خ��الل الربع 
الثالث من العام 2017 وذلك على 
خلفية ظهور العديد من العوامل التي 
قابلت سياسات البنوك املركزية 
املتشددة والتوقعات االقتصادية 
املتحسنة كاملخاطر اجليوسياسية 
والتحديات السياسية في أميركا 
وال���ت���دن���ي امل��س��ت��م��ر ف���ي م��ع��دل 
التضخم. وق��د ت��س��ارع��ت وتيرة 
اإلص��دار في دول مجلس التعاون 
اخلليجي خ��الل الربع الثالث من 
العام 2017 وج��اءت اإلص���دارات 
السيادية احمللية في الصدارة، فيما 
ع��دا البحرين التي اجتهت لطرح 
سندات في األس��واق العاملية. ومن 
املتوقع أن يحافظ نشاطأسواق 
الدين اخلليجية األوليةعلى قوته ملا 

تبقى من العام 2017.
وتراجعت عوائد أدوات الدين 
العاملية األساسية خالل معظم الربع 
نظراً الستفادة بعض األصوالآلمنة 
من التطورات السياسية مع كوريا 
الشمالية. وتسبب استمرار تدني 
م��ع��دل التضخم ف��ي االق��ت��ص��ادات 
الرئيسية باحلّد من ارتفاع العوائد، 
ولكنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً في 
ن��ه��اي��ة ال��رب��ع نتيجة السياسة 
املتشددة التي أشارت إليها رئيسة 
مجلس االحتياط الفيدرالي جانيت 
يلني، باإلضافة إلى سياسة الرئيس 
ت��رام��ب ل��إلص��الح الضريبي التي 
من املفترض أن تؤثر إيجابياً على 

االقتصاد.  
وش��ه��دت ال��ع��وائ��د على أوراق 

اخلزينة األميركية لفترة العشر 
سنوات تراجعاً خالل معظم الربع 
الثالث من العام 2017، ولكنها أنهته 
على ارتفاع طفيف بواقع نقطتي 
أس���اس عند ٪2.3. وق��د ساهمت 
التطورات مع كوريا الشمالية في 
خلق بيئة جتنباملخاطر، ووّل��دت 
بعض الضغوط على العوائد نحو 
التراجع. كما تسارعت وتيرة الطلب 
على األصوالآلمنة نتيجة األعاصير 
التي ضربت الساحل األميركي، 
ولكن سرعان ما تعافت العوائد بعد 
أن تبنّي أن التأثير كان أقل وقعاً من 
التصورات املسبقة. فقد ارتفعت 
العوائد بعد ذل��ك على إث��ر اتخاذ 
مجلس االحتياط الفيدرالي سياسة 
أك��ث��ر ت��ش��دداً، وق��ف��زت ف��ي أواخ��ر 
الربع نتيجة الكشف عن آخر خطة 
إصالح الضريبيللرئيس األمريكي 
ترامب باإلضافة إلى إصرار مجلس 
االحتياط على التشديد املالي. فقد 
ارتفعت توقعات األس���واق بشأن 

رفع الفائدة الفيدرالية في ديسمبر 
إل��ى ٪80حيث ك��ان��ت تبلغ 25٪ 
منذأسابيع قليلة فقط و ذلك على 
إث��راج��ت��م��اع اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة ال��ذي مت اإلعالن 

فيه عن البدء بخفض امليزانية.
وس��ج��ل��ت ال��س��ن��دات األمل��ان��ي��ة 
Bunds أداًء مماثالً.فعلى الرغم 
من استمرار تدفق البيانات التي 
عكست قوة اقتصاد منطقة اليورو، 
إال أن ال��ع��وائ��د واج��ه��ت تراجعاً 
نتيجة اس��ت��م��رار ت��دن��ي معدل 
التضخم أكثر من املتوقع. وتسببت 
ال��ت��ط��ورات ف��ي ك��وري��ا الشمالية 
بتراجع العوائد على السندات 
األملانية أيضاًوغيرها من األصول 
اآلم��ن��ة.ك��م��ا شكلتاالنتخابات 
األمل��ان��ي��ة ع��ام��الً آخ����راً لتراجع 
العوائد على السندات األملانية 
في الربع الثالث من 2017. فقد 
جاءت نتيجةاالنتخابات ضعيفة 
ن��ظ��راً ل��ق��وة أداء ح���زب اليمني، 

فبالرغم من فوز حزب املستشارة 
أجنيال ميركل. إال أنالعوائد على 
ال��س��ن��دات األمل��ان��ي��ة أن��ه��ت الربع 
الثالث دون تغيير في مستواها 
عند ٪0.46 وذل��ك نتيجة اتخاذ 
البنك األوروب��ي املركزي سياسة 
أكثر تشّدداً. وقفزت العوائد على 
السندات األملانية بعد أن أش��ار 
رئيس البنك امل��رك��زي األوروب��ي 
م��اري��و دراغ���ي إل��ى ضّممناقشة 
تخفيض عمليات ش��راء األص��ول 
الشهرية البالغة60 مليار يورو 
ألجندة االجتماع املزعم عقده في 

أكتوبر اجلاري.
واس��ت��م��ر ال���ف���ارق ب��ني ع��وائ��د 
أوراق اخلزينة االميركية لفترة 
العشر سنوات والسندات األملانية 
لفترة العشر سنوات بالتقّلص. 
حيث اتسع ال��ف��ارق مسبقاً ليصل 
إل����ى ٪2.4 ب��ع��د ف����وز ال��رئ��ي��س 
ت��رام��ب فياالنتخابات األميركية 
ف��ي ن��وف��م��ب��ر. وارت��ف��ع��ت األس��ه��م 

والعوائد األميركية على إثر خططه 
اإلص��الح��ي��ة وت��وق��ع��ات األس���واق 
املتفائلة بشأن االقتصاد األميركي، 
وذلك في الوقت نفسه الذي سجلت 
ف��ي��ه ال��ع��وائ��د األمل��ان��ي��ة ت��راج��ع��اً 
نتيجة خروج بريطانيا مناالحتاد 
األوروب������ي وت���زاي���د ال��ت��وج��ه��ات 
امل���ض���ادةل���الحت���اد ال��ت��ي أث����ارت 
العديد من املخاوف. إال أن الفارق 
ب��دأ بالتقلص ب��ص��ورة ملحوظة 
منذ ذل��ك احل��ني ليتراوح اآلن عند 
نسبة قريبة من ٪1.8 متاشياً مع 
خفض األسواق األميركية توقعاتها 
املتفائلة بشأن قرب تنفيذ اخلطط 
اإلصالحية، ذلك باإلضافة إلى تقّدم 
األح��زاب املؤيدةلالحتاد األوروبي 
في منطقة اليورو. كما أن اكتساب 
من��و منطقة ال��ي��ورو زخ��م��اً خالل 
األرب���اع امل��اض��ي��ة، أدى إل��ى تغير 
سياسة البنك األوروب���ي املركزي 
نحو البدءبالتخفيف من برنامجه 

للتيسير الكمي. 

مجموع الدين القائم في دول مجلس التعاونالعوائد السيادية العاملية

أصدرت وزارة السياحة العمانية مؤخراً تعميماً 
ملؤسسات ومنشأت ومكاتب السفر والسياحة في 
السلطنة لتسهيل منح التأشيرات السياحية غير 
املكفولة لعدد من رعايا بعض الدول حيث تقرر تقدمي 
هذه التسهيالت لرعايا دول الهند والصني وروسيا 
مم��ن ه��م مقيمني وح��اص��ل��ني على ت��أش��ي��رة دخ��ول 
الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو أستراليا أو 

اململكة املتحدة أو دول اتفاقية تشينغن. 
وأشاراملهندس محمد بن محمود الزدجالي، مدير 
ع��ام خ��دم��ات املستثمرين وإدارة اجل���ودة ب��وزارة 
السياحة إلى أن تسهيالت منح التأشيرات السياحية 
غير املكفولة لرعايا دول الهند والصني وروسيا ضمن 
الضوابط والشروط املوضوعة تأتي في إطار التعاون 
والتنسيق املشترك م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات املعنية 
واملختصة من بينها شرطة عمان السلطانية ووزارة 
اخلارجية حيث تعد هذه التسهيالت من ثمار مبادرة 
تسهيل إجراءات احلصول على التأشيرات السياحية 
لألسواق اجلديدة واملستهدفة املصدرة للسياح وهي 
إحدى املبادرات السياحية التابعة للبرنامج الوطني 

لتعزيز التنويع االقتصادي.«
وق���ال ال��زدج��ال��ي ال���ذي ي��ت��رأس مجموعة عمل 
املبادرات املختصة بتسهيالت التأشيرات السياحية 
وخدمة العمالء: » مت إص��دار تعميم بالتسهيالت 
اجلديدة إلى شركائنا في القطاع السياحي العماني 
كاملنشآت الفندقية وش��رك��ات السفر والسياحة 
بالتوازي مع الترويج لها عبر مختلف قنوات اإلتصال 
ومكاتب التمثيل السياحي اخلارجية التابعة للوزارة 
بهدف العمل املشترك إلجن��اح األه���داف املوضوعة 
ملبادرة تسهيل إج��راءات احلصول على التأشيرات 
السياحية والترويج لنظام التأشيرات اإللكترونية 

من جهة ومن أجل تقدمي خدمات اكثر كفاءة وسالسة 
بالتعاون مع اجلهات املعنية واملختصة مبا تعزز 
اجلهود الرامية لتنمية وتطوير القطاع السياحي 
واستقطاب املزيد من السياح وفتح آفاق االستثمار 

السياحي.«

وأض��اف مدير ع��ام خدمات املستثمرين وإدارة 
اجلودة بوزارة السياحة: » تعد هذه التسهيالت أيضا 
خطوة ضمن ع��دة خطوات مرسومة يأتي تنفيذها 
وص��والً إلى حتقيق أه��داف االستراتيجية العمانية 
للسياحة واستقطاب املزيد من السياح وحتديداً من 
األسواق السياحية التي تستهدفها السلطنة وتتوافق 
مع توجهات السياحة املسؤولة واملستدامة التي 
نسعى إليها بالتوازي مع النمو التدريجي للبنية 
األساسية للقطاع وإفتتاح مطار مسقط الدولي 
بهويته اجلديدة وتوسعة شبكة وجهات الطيران 
العماني وزيادة املنشآت السياحية وتنويع اخلدمات 

وتطوير املنتج السياحي العماني«.
ه��ذا واشتملت التسهيالت التي مت اإلع��الن عنها 
والتي من شأنها فتح نافذة جديدة الستقطاب السياح 
من رعايا دول الهند والصني وروسيا إلى السلطنة 
على ع��دد من الضوابط وال��ش��روط ملنح التأشيرة 
السياحية غير املكفولة وأبرزها أن يكون لدى طالب 
التأشيرة ج���واز سفر س���اري املفعول مل��دة ال تقل 
عن ستة أشهر وأن يكون طالب التأشيرة مقيماً أو 
حاصال على تأشيرة دخول إحدى الدول التالية وهي 
الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأستراليا واململكة 
املتحدة ودول اتفاقية تشينغن على أن تكون إقامته 
أو تأشيرته في تلك الدول سارية املفعول أثناء تقدمي 

طلب التأشيرة.

في إطار الرؤية الهادفة إلى النهوض بالقطاع السياحي 

»السياحة العمانية« تصدر تعميمًا ملؤسسات 
السلطنة لتسهيل منح التأشيرات السياحية
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