
 

 

 
 برنامه پیش فرض روز یکم

 نشست اقتصاد و مناطق آزاد عمان
 29 و 30 مهرماه 1398

 مرکز همایش ها و نمایشگاهی عمان ، مسقط
 برنامه زمان

 ثبت ورود و صرف قهوه (' 30)   08:30 -  8:00
 

 خوش آمد گویی رسمی: آقای یحیی الجبری ، رئیس ایثرا (' 15)   9:00 -  8:45
 

 سخنرانی رسمی: واژیل هوداک ، نایب رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا (' 20)   9:20 -  9:00

 

 معرفی و سخنرانی شرکت شریک اصلی دیپلماتیک - دانشکده بین المللی پروتکل و دیپلماسی (' 15)   9:35 -  9:20

 "اهمیت و تأثیر دیپلماتیک شرکتها در معامالت و جذب سرمایه گذاری"

 تقدیر از آقای اینس پیرس ، مدیریت شبکه دیپلماسی نوآوری ، مفتخر به مدال شورای سلطنت

 عمان برای خدمات ارائه شده به کشور ،  رئیس سابق کابینه معاون پارلمان اروپا

 

 معرفی معامالت ، پروژه تفاهم نامه ، راه اندازی کتاب ، عکس برداری ، تشکر از شرکاء و (' 20)   10:00 -  9:35

 حامیان مالی

 پذیرایی و آشنایی با حاضرین (' 15)   10:15 -  10:00
 

10:15  - 11:00   (45 ')  

 بخش 1: عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری

 ساختار: مقدمه بحث / بحث اصلی / پرسش و پاسخ

 

 موضوع:

 

 عوامل تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری از جمله انتخاب سایت ، مؤلفه های مهم موفقیت

 در تجارت هستند و در قلب هر برنامه کاری قرار دارد. معیارهای کارآیی خالص ، هزینه هر

 متر مربع ، ارتباطات لجستیکی و دسترسی به یک مشتری بزرگ تعیین کننده های موفقیت

 هستند. مالحظات گسترده تر کالن و ژئوپلیتیک نیز نقش دارند. نحوه توازن هر یک از این

 عوامل به صورت خاص تعیین می شود. برای گوش دادن به نظرات متنوع کارشناسان - سرمایه

 گذاران ، سیاست گذاران ، مشاوران سرمایه گذاری - در مورد علم تصمیم گیری در مورد

 سرمایه گذاری و اینکه چرا سایتهای بزرگ صنعتی عمان ممکن است در مقصد مناسب سرمایه

 گذاری برای شما باشند .

 
 
 



 

 ارائه فرصت های کلیدی در سرمایه گذاری (' 60)    12:00 -    11:00

 ساختار: ارائه های ویدئویی مختصر به دنبال سخنرانی در ساختار بخش

 

 موضوع:

 تصمیم دولت برای تغییر متنوع با تمرکز بر پنج بخش کلیدی ، فرصتهای اقتصادی جدیدی را
 ایجاد کرده است. بخش کشاورزی و شیالت از تخصص بین المللی در زمینه آبزیان ، توسعه
 شیالت با تکنولوژی باال و فرآوری مواد غذایی بهره میبرد. در همین حال ، استراتژی ملی

 گردشگری عمان به خوبی مطابق با تحوالت لجستیکی در مسقط ، دوقم و سالله است ، با
 گسترش فرودگاه و سرمایه گذاری های جدید به هتل ها و تجربیات می رود. بودجه سال 2019
 با صدور مجوز از پروژه استخراج مس و برنامه هایی برای کارخانه تولید کاشی و سرامیک ،

 تحوالت بخش معدن را برجسته کرد. مناظر تولیدی عمان متنوع است و دارای خوشه های
 سنگین و سبک در مناطق مختلف و شهرک های صنعتی است. این بخش با سرمایه گذاری در

 پالستیک ، فوالد ، قطعات خودرو ، پتروشیمی و مصالح ساختمانی هدایت می شود . با شرکت
 در این نشست مستقیمًا از مناطق اصلی ، شهرکهای صنعتی و ایثرا ، مقامات دولتی ارتقاء

 سرمایه گذاری و توسعه صادرات و وزارت کشاورزی و شیالت در مورد پروژه های اصلی و

 فرصت های سرمایه گذاری که می تواند در عمان  استفاده شود بشنوید
 

 
 پذیرایی و آشنایی با حاضرین (' 15)    15;12 -    12:00

 

 مطالعات موردی (' 45)    13:00 -    12:15
 

 ساختار: معرفی چندرسانه ای توسط سرمایه گذاران

 

 دوکم
 

 خزائن

 

 سوهار

 

 سالم

 

 موضوع:

 این جلسه فرصتی برای سرمایه گذاران آینده دار است تا در مراحل مختلف چرخه سرمایه

 گذاری داستان تعدادی از سرمایه گذاران با تجربه را بشنوند. سخنرانان ما شامل روسای

 سازمانهایی هستند که به تازگی سرمایه گذاری در عمان را انتخاب کرده اند و سایرین که تصمیم

 خود را برای انتخاب سلطنت عمان به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری نهایی کرده اند. از چالش

 ها ، نقاط عطف و درسهایی که در طول راه آموخته اند ،  صریح بشنوید.



 

 حمل و نقل ، زیرساختها و تحول دیجیتال (' 45)    13:45 -    13:00

 

 ساختار: مقدمه بحث / بحث اصلی / پرسش و پاسخ

 

 موضوع:

 مطابق با شاخص تدارکات بازارهای جدید در سال 2019 ، عمان اکنون در رده ی دوازدهم در
 سطح جهانی و چهارم قرار دارد. از نزدیک به 80 میلیارد دالر بودجه عمومی که بین سالهای

 2015 و 2020 برای پروژه های عمرانی تخصیص یافته است ، زنجیره ارزش گسترده

 تدارکات ، از فرودگاهها تا زیرساخت های جاده ای و بندری ، اولویت اصلی داشته است. با این
 حال ، چالش ها همچنان ادامه دارد. در این جلسه ، ما می بینیم که زیرساخت های حمل و نقل و

 لجستیک عمان به چه میزان مجهز است تا از نیازهای عملیاتی شما پشتیبانی کند و چگونه
 فناوری های دیجیتال شکل و تقویت رقابت صنعتی عمان را فراهم می آورد

 

 

 پذیرایی و صرف نهار (' 45)    14:30 -    13:45
 

14:30   - 18:00  
  (3:30 ساعت)

 اتاق های معامله فرصتی منحصر به فرد برای نمایندگان شرکت هاست تا جلساتی را با نمایندگان

 ارشد هر یک از مناطق آزاد ، ایترا ، اتاق تجارت و صنعت و نهادهای مهم حمایت کننده ما انجام

 دهند. بسته به اهداف ، جلسات از قبل رزرو شده و در مدت زمان 15 تا 30 دقیقه تنظیم می

 شوند.

 

 
18:00 -   14:30  
   (3:30 ساعت)

 انجمن بین المللی B2B عمان

 این انجمن بین المللی اولین بار در مسقط و در حاشیه نشست اقتصاد و مناطق آزاد برگزار

 میشود

 مجمع بین المللی B2B عمان از مشاغل مختلف در سراسر جهان استقبال می کند تا از مجموعه

 های اختصاصی و اختصاصی برای جلسات یک به یک با توسعه دهندگان ، اپراتورها ، سرمایه

 گذاران و تأمین کنندگان عمان روبرو شوند.

 

 شرکتهای مجرب و منتخب از عمان آماده و مایل به انجام کار با یک شریک بین المللی -

 با بهره مندی از راهنمایی حرفه ای توسط تیم ما ، فرصت ها و مشاغل مشخص شده را تحلیل و
 ارزیابی نموده و از فرصت های ارتباط با مشاغل بین المللی که به دنبال گسترش در  خاورمیانه

  ، شرق و زیر صحرای آفریقا و همچنین جنوب آسیا هستند استفاده کنند
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه پیش فرض روز دوم

 برنامه زمان
  

 

 

 بازدید از سابت: نمایندگان قبل از این رویداد فرم را برای بازدید از هر منطقه آزاد / منطقه
 اقتصادی / امالک صنعتی که می خواهند پر نموده و برنامه دریافت می کنند. بازدید از سایت به

 .همه یا بعضی از مکان های زیر ترتیب داده می شود

 سهر ، دوقم ، صالح ، روسیل ، خازن 

 

 آخرین روز این اجالس سرمایه گذاران بالقوه را قادر می سازد تا سایت ها ، پروژه ها و ،
 .امکانات واقعی را مشاهده کنند

 تدارکات از طریق ایثرا تأمین و تنظیم می شود.

 
 

 

 * عناصر برنامه در معرض تغییر هستند.

 


