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ُمنَجــــــز 
زمالئـــي األعزاء فـــي جهاز االســـتثمار العماني وموظفي 

الشركات التابعة للجهاز،

يتجـــدد الترحيـــب بكم عبـــر هذه النافذة التـــي تهدف إلى 
توثيـــق الروابط التي تجمعنا معا من أجل تحقيق الغايات 
المشـــتركة بمـــا يعزز مـــن أدوارنـــا الوطنيـــة. ويتزامن هذا 
العدد من نشـــرة "إنجاز وإيجـــاز" الذي يغطي أهم مالمح 
المرســـوم  صـــدور  مـــع  العـــام  هـــذا  مـــن  الثالـــث  الربـــع 
جهـــاز  نظـــام  بإصـــدار  القاضـــي   ٢٠٢١  /  ٥٧ الســـلطاني 
االســـتثمار العماني، حيث يمثل ذلـــك محطة مهمة في 
مســـيرة الجهاز، ونقطة انطالق نحو آفاق أرحب لتحقيق 

أهدافه.

كما شـــهد الربع الثالث من العام بدء العودة للعمل من 
المكاتـــب بعـــد اإلجـــراءات االحترازية التي رافقت انتشـــار 
جائحـــة كورونا منذ العام الماضي، حيـــث نأمل أن تعطي 
تلك العودة زخما أكبر لمختلف الجهود بما يجعلنا نتطلع 
إلـــى المزيـــد منكم جميعا. ولم تكن تلـــك العودة ممكنة 
لـــوال فضـــل اللـــه أوال وإســـهامات عـــدد مـــن الشـــركات 
التابعـــة للجهـــاز عبر دعـــم الحملة الوطنيـــة للتطعيم ضد 
فيـــروس كورونا وتمكينها، والتي كان لها األثر الكبير في 
خفـــض أعـــداد اإلصابات والوفيـــات وتخفيـــف اإلجراءات 

االحترازية.

فـــي هـــذا العدد مـــن نشـــرة "إنجـــاز وإيجاز" سنســـتعرض 
قطاعا حيويا ضمن استثماراتنا الوطنية؛ حيث يعد قطاع 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ممّكنـــا رئيســـيا للنمـــو 
االقتصـــادي الذي تتطلع إليه الســـلطنة؛ لـــذا فإن الحوار 
الـــذي يحويه هذا العدد مع الرئيس التنفيذي للمجموعة 
العمانيـــة لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات يبـــرز أهـــم ما 
تحقـــق فـــي مســـيرة المجموعـــة عبـــر مختلـــف مجاالت 

عملها، والتطلعات المستقبلية لها.

يحـــوي  كمـــا 
العـــدد إيجـــازا ألبرز 

إنجــــــــــــــازات الجهـــــــــــــــاز 
والشـــركات التابعـــة له خالل 

العـــام،  هـــذا  مـــن  الثالـــث  الربـــع 
باإلضافـــة إلى اســـتعراض بعض الكفـــاءات والمواهب التي 
يســـعدنا وجودهـــا بيننا. كما يلقـــي هذا العـــدد الضوء على 
مشروع المروج لأللبان الذي يتميز بطريقة عمل فريدة في 
تجميـــع منتجات األلبان وتخزينهـــا وتوزيعها بما يدعم مربي 
األبقـــار واإلبـــل فـــي محافظة ظفـــار، حيث نتطلـــع إلى بدء 

عمليات هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.
وختامـــا فإنـــي أود أن أعبـــر عـــن تقديـــري لكـــم علـــى جميع 
الجهـــود التي تبذلونهـــا، خصوصا دعمكم لمبـــادرات برنامج 
روابـــط بمـــا يضمن االرتقاء بأداء الشـــركات، ويعـــزز من أوجه 
التضافر بينها، ويسهم في وضوح الرؤية المشتركة من أجل 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركات.

        مع خالــــص تمنياتـــي لكم بــــدوام التوفيق،
عبدالســالم بن محمد بن عبدالّله المرشدي
رئيــــــــــــس جهــــــــاز االستثمـــــــــــار العمــــــــــاني
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أصـــدر حضرة صاحـــب الجاللة الســـلطان 
هيثم بـــن طـــارق المعظـــم – حفظه هللا 
ورعاه – مرســـوما ســـلطانيا رقم ٢٠٢١/٥٧ 
قضـــى بإصـــدار نظـــام جهـــاز االســـتثمار 
العماني الـــذي تضّمن عشـــرين مادة من 
واختصاصاتـــه،  الجهـــاز  أهـــداف  ضمنهـــا 
ومصـــادر تمويلـــه، إلى جانـــب اختصاصات 

مجلس إدارة الجهاز
اطلع على تفاصيل نظام جهاز االستثمار العماني

إصدار نظام جهاز االستثمار العماني

بحث االستثمار المشترك بين السلطنة والسعودية
بحث معالي عبدالســـالم المرشـــدي رئيس جهاز االســـتثمار العماني مع معالي المهندس خالد بن عبد 
العزيز الفالح وزير االســـتثمار الســـعودي آفاق العمل المشـــترك واإلمكانات والفرص الواعدة بما يلبي 
أولويـــات الســـلطنة والمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة. من جانب آخر شـــارك الجهـــاز وعدد من 
الشـــركات التابعة له فـــي  أعمال الُمنتدى االســـتثماري الُعماني الســـعودي الذي بحث فـــرص التعاون 
المشـــتركة في المجـــاالت االقتصاديـــة واالســـتثمارية المتاحة بين البلديـــن الشـــقيقين، والوصول إلى 

اقرأ المزيد عن الخبراتفاقيات وشراكات إستراتيجية بينهما.

نســـتعرض في الســـطور القادمة أبـــرز األخبـــار الصحفية المتعلقـــة بجهاز 
االستثمار العماني والشركات التابعة له خالل الفترة الماضية. 

https://www.oia.gov.om/frontend/web/uploads/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf?csrt=18395809180347364419
https://twitter.com/Oman_OIA/status/1432012006345920516?s=20
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هنا تفاصيل أكثر

الطيران العماني ُيثري
السياحـــــــة العمانيــــــة 

اتفاقيـــة شـــراكة  العمانـــي  الطيـــران  وقـــع 
إســـتراتيجية مع شـــركة "تريبس آند ســـتاي" 
بهدف رفد نشاط القطاع السياحي العماني، 
مـــن خالل ربـــط الضيـــوف المســـافرين من 
األســـواق العالميـــة بمجموعة واســـعة من 
العطالت الخاصة واإلقامات المتخصصة في 
الســـلطنة، وتوفير الفنـــادق والمنتجات لهم  

بأسعار وعروض تنافسية.

م ٧١ متطوًعا ..وُيكرِّ

تابع التفاصيل

مـــن جانـــب آخـــر كـــّرم الطيـــران العماني ٧١ 
متطوًعا من الموظفين والموظفات الذين 
شاركوا على مدى ثالثة أشهر لإلسهام في 
إنجاح حملـــة  التحصين الوطنية ضد فيروس 
كوفيد-١٩ كجزء من المســـؤولية االجتماعية 

تجاه المجتمع.

تأسيــــس مرحـــلة
جديدة من األداء

نجح جهاز االســـتثمار العماني خالل أكثر من 
عام على إنشـــائه في تنفيذ عـــدد من البرامج 
واإلجراءات الهادفة إلى إيجاد حوكمة واضحة 
تؤســـس لمرحلة جديدة من األداء العملياتي 
والمالي للشركات التي آلت ملكيتها إليه وفًقا 

للمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٦١

شاهد فيديو عن الموضوع

https://www.omanair.com/om/ar/PressRelease/oman-air-holidays-and-tripsnstay-sign-strategic-agreement-to-enrich-omans-tourism-offer-and-expand-choice-of-local-and-international-flight-hotel-packages
https://twitter.com/Oman_OIA/status/1405480780260950017?s=20
https://www.omanair.com/om/ar/PressRelease/oman-air-volunteers-recognized-for-their-role-in-national-vaccination-campaign
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أطلق جهاز االســـتثمار العماني بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة تتضمـــن أكثر من ٤٨٠٠ فرصة وظيفية 
وتدريبيـــة في مجموعة من الشـــركات المملوكة لـــه؛ وذلك انطالقا من حرص الجهاز والشـــركات على 
مواصلة االلتزام بالمسؤولية نحو المجتمع عبر السعي إلى توفير فرص وظيفية وتدريبية، واإلسهام في 
ملف تشـــغيل المواطنيـــن الذي ُيعّد ضمن األولويات الوطنية المهمة المتســـقة مـــع توجهات الرؤية 

اقرأ أكثر عن المبادرةالمستقبلية (ُعمان٢٠٤٠) ومستهدفاتها المختلفة.

أكثر من ٤٨٠٠ فرصة وظيفية وتدريبية

بلغ إجمالي قيمة األعمال المعلن عنها 
للمبيعات المحلية والعالمية لـ "كريدت 
ُعمـــان" فـــي الربـــع األول مـــن العام 
لایر  ألـــف  و٣٤٣  مليونـــا   ٢٦ الجـــاري 
عمانـــي، بزيـــادة قدرهـــا ١٤ فـــي المئة 
مقارنـــة مـــع الفتـــرة ذاتها مـــن العام 
الماضـــي، والذي بلـــغ ٢٣ مليونا و ١٢٣ 

ألف لایر عماني.

تعرف أكثر على كريدت عمان

مبيعات "كريديت عمان" ترتفع بأكثر من ٣ ماليين ريال

https://oia.gov.om/Index.php?r=site%2Fnewsview&nid=oman-investment-authority-oia-launches-an-initiative-for-more-than-4800-employment-and-training-opportunities&csrt=7351550880547055547
http://arabic.creditoman.om/aboutus.aspx
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وقعـــت الشـــركة العمانيـــة للتنميـــة الســـياحية 
(مجموعة ُعمـــران) - الذراع التنفيذية للســـلطنة 
لتنمية وتطوير القطاع السياحي - اتفاقية تطوير 
مـــع وزارة التراث والســـياحة إلنشـــاء مشـــروع 
يتي-ينكت بمحافظة مســـقط، الـــذي ُيعد واحًدا 
من أكبر مشـــاريع التطوير الحضري التي سيجري 
إنشـــاؤها في السلطنة، حيث يمتد هذا المشروع 

الحيوي على مساحة إجمالية تصل إلى أحد عشر 

إنشاء مشروع يتي-ينكت

كيلومترا مربعـــا، ويتميز بموقعه الفريد على بحـــر ُعمان ومقوماته الطبيعية الثرية التي تجمع الشـــطآن 
الممتـــدة بالجبال والمنحدرات الصخرية الرائعة، فضًال عن األوديـــة التي تتناغم ضمن طبوغرافية الموقع، 

اقرأ أكثر عن المشروعمما يضفي جماال طبيعيا أّخاذاً وقيمة تنافسية جديرة باالهتمام للمشروع.

... وإطالق "سياحة اإلبداع"

مـــن جانب آخـــر أطلقت المجموعة برنامج "ســـياحة اإلبداع" الـــذي يأتي ضمن مبادراتهـــا لتفعيل عناصر 
الفنون اإلبداعية وإبراز الموروث الثقافي في المشـــاريع التطويريـــة المختلفة والفنادق التابعة لها حيث 
يهـــدف البرنامج إلـــى دعم مختلف المبـــادرات التي من شـــأنها إيجاد قيمـــة إبداعية مضافة للمشـــاريع 
والوجهـــات الســـياحية التابعـــة للمجموعـــة، وذلك مـــن خالل تعزيـــز الفـــرص المتاحة لـــرواد األعمال 
المتخصصيـــن في مجـــال إدارة الفنون وتوظيـــف مهاراتهم وإمكاناتهـــم لدعم التجارب الســـياحية عبر 
تشـــغيل المحال التجارية واإلشراف على ساحات العرض، وإقامة األنشطة والمعارض الفنية والثقافية 

اضغط لمعلومات أكثر عن المبادرةفي مختلف المرافق السياحية.

https://www.omran.om/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88/?lang=ar
https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7
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ُمـوَجـز
ميناء صاللة الـ ٦ عالمًيا 

ســـّجل مينـــاء صاللـــة أداًء جيًدا فـــي النصف 

األول مـــن العام الجـــاري من خـــالل مناولة 

حوالي ١ر٢ مليون حاوية و٨ر٨ مليون طن من 

البضائع العامة، وحصد المرتبة السادسة من 

بين ٣٥١ ميناء على مستوى العالم في مؤشر 

الكفاءة التشـــغيلية التي تتمتع بهـــا الموانئ 

عند استقبال سفن الحاويات.

ع أول سفيــــنة ُتصنَّ
في الحوض الجاف 

قامت مجموعة أسياد بتسليم أول سفينة تم 
مت  بناؤها فـــي الحوض الجاف بالدقم. وُســـلِّ
الســـفينة التي تحمل اسم "حلم البحار" إلحدى 
الشـــركات المالحيـــة العاملة في الســـلطنة، 
وفق الخطـــة الزمنيـــة المعتمدة لهـــا، والتي 
بلغت ١١ ألف ساعة عمل، حيث يبلغ طولها ١٥ 
متًرا وعرضها ٧ أمتـــار وحمولتها القصوى ٢٥ 

طًنا، وبقوة سحب ٨ أطنان.
اضغط لقراءة المزيد

تابع معلومات أكثر عنها 

نحو ٧٠٪ من إنتاج "المياه الزرقاء" يتجه إلى السعودية 
يقتـــرب حجم صـــادرات شـــركة المياه الزرقـــاء التابعة 
للشـــركة العمانيـــة لتنميـــة االســـتزراع الســـميك إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية من الــــ ٧٠٪ مـــن إنتاج 
الشـــركة،  مع وجود تطلعات إلى زيادة نسبة التصدير 
في الخطة المقبلة مع افتتاح الطريق البري الذي يربط 
الســـلطنة بالمملكـــة الشـــقيقة التـــي ُتعد مـــن أبرز 
األسواق لتصدير منتجات أســـماك الكوفر المستزرع، 

هل تريد معرفة المزيد، اضغط هناالذي بدأ إنتاجه في عام ٢٠١٩م.

https://shabiba.com/article/159855-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81
https://shabiba.com/article/162076-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://alroya.om/post/285417/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-70-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ُمـوَجـز

حصـــدت "عمانتل" جائزة أفضل مشـــغل إقليمـــي لمنطقة 
الشـــرق األوســـط على هامش مؤتمر مشـــغلي االتصاالت 
الدولـــي ألعمـــال الجملـــة في برليـــن. ويعكس هـــذا التكريم 
الدولي نجاح الشركة في قطاع أعمال الجملة واألداء المتميز 
لها بشكل عام. وتعد الجائزة شهادًة على الجهود المتواصلة 
التـــي تبذلهـــا الشـــركة في مجـــال أعمـــال الجملـــة ونهجها 
االبتـــكاري ودورهـــا الريـــادي، حيث تواصـــل أداءهـــا المتميز 
وتحقيـــق اإلنجـــازات، مما يؤهلهـــا للحصول علـــى مزيد من 
الجوائـــز الدولية المرموقة تقديـــًرا إلســـتراتيجياتها المبتكرة 
وخطط التوســـع، وإســـهاماتها في عملية التحـــول الرقمي 

باإلضافة إلى دورها الريادي إقليميا وعالميا.

عمانتل تحصد "أفضل مشغل إقليمي"

تابع هنا تفاصيل أكثر

ن "مختبرات االبتكار" ... وُتدشِّ

من جانب آخر أعلنت الشـــركة تدشـــين "مختبرات عمانتل لالبتكار" التي تســـعى إلى اإلسهام في تحقيق 
رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وتعزيز االبتكار وريادة األعمال في التقنيات الجديدة والناشئة، حيث سيتمّكن الشباب 
العماني عبر المبادرة من ترجمة تطلعاته وأفكاره فيما يخص التقنيات الرقمية الحديثة إلى واقع ملموس 
يرفد الســـوق المحلي بابتكارات تدعم مســـيرة الســـلطنة وتوجهاتهـــا الحالية في الرقمنـــة وتكنولوجيا 

اطلع أكثر على المختبراتالمعلومات. 

https://www.omantel.om/About%20us/Media%20Center/Details/gccm+award
https://alroya.om/post/285189/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
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ُمـوَجـز

أعلنت مجموعة أوكيو عن قيامها بتصدير أول شـــحنة من منتجات مصنع الغاز البترولي المسال بصاللة 
ا في وقت سابق  إلى األســـواق العالمية على متن سفينة الشحن أم تي ســـيرمبلر التي تم تدشينها تجاريًّ
محملة بمنتجـــي البروبان بما يقرب من ٥٠٠٠ طـــن متري والبيوتان بالكمية نفســـها.ويتكّون المصنع من 
محطة لالســـتخالص وصهاريج التخزين ومرافق الشحن ونظام خط أنابيب الربط، وُيعّد األول من نوعه 

تابع أكثر من هنالمعالجة الغاز في السلطنة الستخراج الغاز البترولي المسال والمكثفات.

تصدير أول شحنة من منتجات مصنع الغاز البترولي المسال

للغـــاز  العمانيـــة  الشـــركة  وقعـــت 
الطبيعي المســـال اتفاقية مع ورويال 
داتش شـــل  تهـــدف إلى تســـليم أول 
شـــحنة غـــاز طبيعـــي مســـال محايدة 
كربونيا مـــن مجمع الشـــركة الصناعي 
فـــي قلهات بوالية صـــور، حيث تعتمد 
هذه الشـــحنة على اســـتخدام "أرصدة 
الكربون" القائمة على الطبيعة الختزال 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون في 
سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال.

اقرأ لمعرفة فائدة هذا الحدث

تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال محايدة كربونًيا 

https://shabiba.com/article/160362-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://alroya.om/post/283524/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ُمـوَجـز

أعلنت ُعمان لإلبحـــار عن اختيارها من 
قبل االتحاد الدولي الستضافة بطولة 
بالمدينة   ٢٠٢١ الراديـــال  العالم لقوارب 
الرياضية بالمصنعة. ومن المتوقع أن 
بّحارا   ١٦٠ البطولة حوالـــي  تســـتقطب 
وبّحارة من ٥٠ دولـــة من مختلف أنحاء 
العالم، وذلك فـــي الفترة من تاريخ ٢٩ 
نوفمبر ولغاية ٦ ديسمبر ٢٠٢١م وعلى 
مدى تســـعة أيام من الســـباقات التي 

يسبقها يوم تدريبي واحد.

تابع إذا كنت مهتًما بمشاهدة الحدث

السلطنة تستضيف بطولة العالم لقوارب الراديال ٢٠٢١ 

... وبطولة العالم للمشي

مـــن جانب آخـــر أعلن االتحـــاد الدولـــي أللعاب 
القوى في مؤتمره الســـنوي بالعاصمة اليابانية 
طوكيـــو عن فوز الســـلطنة بملف اســـتضافة 
بطولة العالم للمشي ٢٠٢٢ والتي من المخطط 
إقامتها في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض 
خـــالل الفترة من تاريخ ١ ولغايـــة ٦ مارس ٢٠٢٢ 
بمشـــاركة ١٧٠٠ عداء وعداءة، حيث سيتم تنظيم 
البطولة بتعاون مشـــترك بين مؤسسة ُعمان 

لإلبحار واالتحاد الُعماني أللعاب القوى.

اقرأ أكثر؛ إذا كنت تنوي المشاركة فيه

https://shabiba.com/article/161497-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2021-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9
https://www.atheer.om/archives/565668/%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a1/#ixzz74R0zqVGY


قيـــادة 

الرئيـــــس التنفيـــــذي
للمجموعة العمانية لالتصاالت وتقنية المعلومات:

شـــركات المجموعة أوجدت بدائل ووســـائل تخفـــف من آثار 
جائحة كورونا
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قيـــادة 

إًذا؛ مـــا أبـــرز أدوار المجموعـــة لتحقيـــق األهداف 
المذكورة أعاله؟

تتمّثـــل أدوار المجموعة فيما يخص الشـــركات التابعة 
لهـــا في أربعة محـــاور هي الجانب اإلستــــراتيجي الذي 
يتعلق بمتابعة ضمان تنفيذ بنود اإلستـراتيجية، وكل ما 
يتعلق بالتوجيه والتنفيذ وقياس األداء، والجانب المالي 
واالســـتثماري المعنـــي بتقييم الجـــدوى المالية، ودعم 
اإلستــــراتيجية الماليـــة، وأنشـــطة التمويـــل، والجانب 
التكنولوجي المختص بتقديم الدعم التكنولوجي بأحدث 
التقنيـــات مع التركيز بشـــكل أكبر علـــى تقنيات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، وإدارة األعمال الهـــادف إلى إدارة 
أصول الشـــركة، والســـعي إلى إيجاد فرص استثمارية 

داخل السلطنة وخارجها. 

في البداية، حدثنا عن المجموعة وأهم األهداف 
التي تسعى إلى تحقيقها

ُتعـــّد المجموعـــة بمثابـــة الـــذراع االســـتثماري لجهاز 
االســـتثمار العماني في هذا القطـــاع المتجدد والواعد؛ 
وزيـــادة  منـــه،  العوائـــد  وتعظيـــم  تطويـــره  بهـــدف 
إســـهاماته في الناتج المحلي اإلجمالـــي، وبالتالي دعم 
الجهـــود الوطنية نحـــو تنويـــع مصـــادر الدخل ضمن 
توجهات رؤيـــة عمـــان ٢٠٤٠. وتعمـــل المجموعة على 
وتقنيـــة  لالتصـــاالت  متكاملـــة  إستــــراتيجية  تنفيـــذ 
المعلومـــات ُتركز على دعم االســـتثمارات في تقنيات 
الثورة الصناعيـــة الرابعة، ودعم االســـتثمارات الجريئة 
فيهـــا، باإلضافـــة إلـــى تعزيز االســـتثمارات فـــي البنى 
األساسية الالزمة لتمكين التوجه إليها. كما تعمل على 
تكامل أصول جهاز االستثمار في هذا القطاع وتوحيد 
اســـتثماراته داخل الســـلطنة من خـــالل توجيه الدعم 
اإلستراتيجي وتقديم المشـــورة للشركات التابعة لها، 
ووضـــع برامج زمنية لُمتابعة مؤشـــرات قياس أدائها؛ 
بهـــدف تمكينها من إنجاز أعمالهـــا، إضافة إلى العمل 
على جلـــب االســـتثمارات األجنبية، وتســـويق خدمات 
شركات المجموعة ومنتجاتها في األسواق اإلقليمية.

ُأنِشـــئت المجموعة العمانية لالتصـــاالت وتقنية المعلومات التابعة لجهاز االســـتثمار العماني في بداية عام 

٢٠١٩م؛ لتحقيـــق مجموعة من األهداف ورســـم العديد من اإلســـتراتيجيات، حيث تقوم بـــأدوار مهمة في هذا 

القطاع الواعد. وخالل نحو عامين على إنشـــائها استطاعت المجموعة تحقيق عدد من المكاسب واإلنجازات 

ســـواء على صعيد العمل أو الكوادر البشـــرية ومســـتويات التعمين، حيث تنضوي تحت مظلة المجموعة، أو 

تمتلك حصة مباشـــرة فيها حالًيا عدة شـــركات هي (الُعمانية للنطاق العريـــض، وتقنية االتصاالت الفضائية، 

والصندوق الُعماني للتكنولوجيا، وعنصر للتكنولوجيا، وسلسلة الكتل "Blockchain"، واألبراج العمانية).   

ولتســـليط الضوء أكثر على المجموعة وأبرز مشـــاريعها وأعمالها أجرينا هذا الحوار مع المهندس سعيد بن 

عبدهللا المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ننفذ إســـتراتيجية تدعم االســـتثمارات 
في تقنيــات الثـورة الصناعيـــة الرابعــة
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قيـــادة 

شـــركة عنصر للتكنولوجيا؛ لتصميم أول جهاز حاســـب 

آلـــي ُعماني، باإلضافـــة إلى إعادة صياغة اإلســـتراتيجية 

العامة لالســـتثمار الجريء، وتعزيز حجم االستثمار في 

الصنـــدوق العمانـــي للتكنولوجيـــا والصناديـــق الخاصة 

األخـــرى، واالنتهاء من المرحلة األولى لمشـــروع القمر 

االصطناعي الُعماني (عمانسات)، واالنتهاء من خيارات 

تمويل المرحلـــة الثانية من مشـــروع النطاق العريض، 

والعمل على توافق إستــــراتيجية الشركات التابعة مع 

إستــــراتيجية المجموعـــة، ووضـــع اللمســـات النهائية 

لالســـتثمار في عـــدة شـــركات متخصصـــة بالتقنيات 

الحديثة والناشـــئة، إلى جانب وضع اللمســـات النهائية 

لالســـتثمار فـــي التحـــول الرقمـــي واألمن الســـيبراني 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، ودراســـة مشروع 

الكابالت البحرية لدعم عـــدد من مزودي المحتوى مثل 

فيســـبوك وجوجل بالشراكة مع أحد الشركاء الدوليين 

المتخصصين في هذا المجال. 

مشغل  وهي  (أوراكل)  اســـتقطبنا 
عالمـي في الخدمـــــــات السحابيـــــة

بعـــد نحـــو عاميـــن على إنشـــاء المجموعـــة؛ ما 
مالمح أدائها وأبرز المكاسب التي حققتها؟ 

حققت المجموعة منذ إنشـــائها العديد من اإلنجازات 

والمكاســـب، نذكـــر منها على ســـبيل المثـــال وليس 

الحصر: مراجعة إستراتيجـيـــــة المجموعــة على ضــــوء 

المســـتجدات والمتغيرات الناتجة عن جائحة كوفيد ١٩، 

حيث تم التركيز بشـــكل أكبر على تعزيز االســـتثمار في 

التحول الرقمي واألنظمة الرقمية المركزية والخدمات 

السحابية واألمن السيبـراني، ومضاعفة االستثمار في 

تقنيـــات الثورة الصناعيـــة الرابعة وزيـــادة التمويل في 

االســـتثمارات الجريئـــة لدعـــم ثقافـــة االبتـــكار وريادة 

األعمال في التقنيات الحديثة والناشئة. 

كما نجحت المجموعة في اســـتقطاب مشغل عالمي 

الخدمـــات الســـحابية (شـــركة أوراكل) لخدمـــة  فـــي 

ُمتطلبات المؤسســـات الحكوميـــة والخاصة، وضمان 

إدارتهـــا محلًيا؛ لضمان ســـرية المعلومـــات والبيانات، 

وإنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المساندة في 

الجوانـــب (الماليـــة، العقـــود والمشتــــريات، المـــوارد 

البشرية، اإلدارة، القسم القانوني)، واالستثمـــــــار في 
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قيـــادة 
مـــن المؤكد أن هذه المكاســـب لـــم تكن لتتحقق 
لوال وجود كوادر بشـــرية مؤهلة، فكم تبلغ نسبة 
التعمين في المجموعة، وما دورها في مبادرات 

التشغيل؟

تجاوزت نســـبة التعمين فـــي المجموعة والشـــركات 

التابعـــة لها الــــ ٩٦٪. أما بالنســـبة لمبادرات تشـــغيل 

الباحثيـن فإن المجموعة عملت بالتعاون مع الشركات 

التابعـــة لهـــا علـــى تنفيـــذ برنامـــج "تمكيــــن" لتدريب 

الخريجيــــن وصقل مهاراتهم في جميـــع التخصصات؛ 

ليتمكنوا من االنخراط في ســـوق العمل بكل سهولة 

ويســـر ونجني ثمار ذلك – ولله الحمـــد – حيُث بلغ عدد 

المتدربيـــن (٢٠٨) متدربيـــن بمعدل (٨٠) متدرًبا ســـنويا 

بينهـــم (٩٧) يعملون اآلن في وظائـــف دائمة، هذا إلى 

جانب التوظيف المباشـــر في المجموعة والشـــركات 

التابعـــة لها. كمـــا تقـــوم الشـــركة الُعمانيـــة للنطاق 

العريض التابعة للمجموعة حاليا بتنفيذ برنامج لتدريب 

(٧٠) ُعمانًيـــا بالتعـــاون مع وزارة العمـــل لوظيفة فني 

ربط أليـــاف بصرية، ومنحهم رخصـــة معتمدة لمزاولة 

هذه المهنة، سعًيا إلى تعمين هذه الوظيفة، وسيتم 

توظيف بعضهم مباشرة في الشركات المتعاقدة مع 

الُعمانيـــة للنطـــاق العريض، في حيـــن يعمل البعض 

اآلخـــر كعمـــل حر مـــع تلـــك الشـــركات.  كمـــا قامت 

المجموعة من خالل الشركات التابعة لها بدعم إسناد 

العقود للشركات، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة 

من هذه العقود (٧٢) شركة بينها (٥٠)  شركة صغيرة 

متوسطة، تم من خاللها توظيف أكثر من (٦٠) موظًفا 

خالل عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م.

المرحلة األولى لمشروع  انتهينا من 
القمر االصطنــــــاعي (ُعمانســــات)

أصبـــح االقتصـــاد الرقمـــي ُيمّثـــل أهميـــة كبيــــرة؛ 
فكيف تعمل المجموعة على استثماره ليـرفد نمو 

اقتصاد السلطنة ومؤشراته؟

ُيمكن ذلك من خالل االســـتثمار فـــي التقنيات الحديثة 
وتقنيات الثـــورة الصناعية الرابعة ودعم االســـتثمارات 
الجريئـــة في هذا الجانب؛ من أجـــل تعزيز ثقافة االبتكار 
وريـــادة األعمال في القطـــاع، وكذلك االســـتثمار في 
البنى األساسية الممكنة لهذه التقنيات مثل الحوسبة 
السحابية واألمن السيبراني والتحول الرقمي كما ذكرنا 
ســـابقا، باإلضافة إلـــى دعـــم القطاعـــات االقتصادية 
األخرى وتمكينها من خالل التقنيات الذكية، األمر الذي 
ينعكـــس إيجاًبـــا على نمـــو هـــذه القطاعـــات، وبالتالي 

اإلسهام في رفد االقتصاد الوطني.



نشرة فصلية يصدرها جهاز االستثمار الُعماني15
العـــدد الثـــاني

قيـــادة 
يلقـــى قطـــاع األفـــكار الناشـــئة رواًجـــا ملموًســـا؛ 
صناعـــات  إلـــى  لتحويلهـــا  تســـتثمرونها  فكيـــف 

ومشروعات قائمة؟

هذا التوجه ضمن الركائز األساســـية في إستــــراتيجية 

المجموعة، مـــن خالل دعم االســـتثمارات الجريئة في 

تقنيات الثـــورة الصناعية الرابعة عبـــر تخصيص برنامج 

تمويلـــي إضافي للصنـــدوق العمانـــي للتكنولوجيا الذي 

يســـتثمر حالًيـــا فـــي (١٢٥) شـــركة وفكرة ناشـــئة في 

مختلـــف المجاالت بينها (٧٥) شـــركة محلية، إلى جانب 

تخصيص برنامج تمويلي آخـــر لصناديق القطاع الخاص 

المتخصصة. 

برز قطاع تقنية المعلومات بشـــكل كبير في ظل 
تعاملـــت  فكيـــف  كوفيـــد-١٩؛  كورونـــا  جائحـــة 

المجموعة مع هذا الموضوع؟

من أهـــم نتائج كوفيـــد-١٩ تعزيـــز االهتمـــام بالتحول 

الرقمي واســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة وكذلك زيادة 

االهتمام باألمن السيبراني الذي صاحب توجه كثير من 

األعمال نحو العمل عن بعد، وزيادة استخدام األنظمة 

الرقمية؛ الستمرار األعمال في ظل هذه الجائحة.  وقد 

عملت المجموعة على اســـتثمار هـــذه النتائج، والقيام 

بمراجعة شاملة إلســـتراتيجيها حيث ركزت على تعزيز 

االســـتثمار في التحـــول الرقمـــي واألنظمـــة الرقمية 

المركزيـــة والخدمـــات الســـحابية واألمن الســـيبراني، 

وكذلـــك دعم االســـتثمار الجـــريء في تقنيـــات الثورة 

الصناعية الرابعة كما ُذِكر سابقا.

 وقد لعب الكثير من الشـــركات التابعـــة للمجموعة أو 

تلك التي يســـتثمر فيها الصنـــدوق العماني للتكنولوجيا 

دوًرا فاعًال في إيجاد الحلول التقنية التي أوجدت البدائل 

والوسائل المساعدة للتخفيف من آثار الجائحة.

حدثنـــا عـــن عالقـــة المجموعـــة مـــع مؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص فـــي الســـلطنة، ومـــدى التعاون 

القائم معها

نؤمن بأن التقنية أحد أهم الممكنات ومســـرعات النمو 

عملـــت  لـــذا  االقتصاديـــة؛  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 

المجموعة منذ البداية على إنشـــاء شراكات إستراتيجية 

مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ عدد من 

مشـــاريع البنى األساسية، واســـتثمار التقنيات الحديثة 

لتعزيـــز هـــذه القطاعـــات، وعلـــى ســـبيل المثـــال  تم 

االســـتفادة مـــن مشـــاريع الصـــرف الصحـــي والمياه 

وخطوط الكهرباء لمد كابـــالت األلياف البصرية، وأيًضا 

التنســـيق فـــي تنفيذ المشـــاريع مع مشـــغلي خدمات 

االتصاالت في الســـلطنة. وتعمل المجموعة حالًيا على 

شـــراكات مع بعض المطورين إلنشاء مدن ذكية في 

مختلف محافظات السلطنة، وكذلك يجري العمل مع 

بعض المجموعات على إنشـــاء شـــراكات إســـتراتيجية 

لتعزيـــز اســـتخدام التقنيـــات الحديثة فيها مثـــل الذكاء 

االصطناعي وإنترنت األشياء.

التعميـــن يتجـــاوز الـ ٩٦٪ ولديــــــــنا
مبادرات للتدريــــــــب والتشغيــــــل



نشرة فصلية يصدرها جهاز االستثمار الُعماني16
العـــدد الثـــاني

قيـــادة 
ما اآلفاق المستقبلية التي ترونها في هذا القطاع، وكيف ُيمكن تعزيز استثمار المجموعة فيه؟

يعتقد كثيـر من الخبـراء االقتصاديين والتقنيين العالميين بمن فيهم المختصون في المجموعة بأن قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت سيصبح أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو األعمال في المستقبل القريب. كما أن كثيًرا 
من وظائف المســـتقبل ســـتوَجد في هذا القطاع. وتؤمن المجموعة بأن الســـلطنة تمتلك الكفاءات الوطنية 
القادرة على تعزيز إسهامات هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وزيادة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ودعم 
التوظيف. وتعمل المجموعة على تحقيق ذلك من خالل االســـتثمار في التوجهات المستقبلية في هذا القطاع 
خصوًصا تلك المتعلقة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء االصطناعي والبلوكشـــين وإنترنت األشـــياء 
والمدن الذكية وتحليـــل البيانات والطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات، باإلضافة إلى االســـتثمار في البنى 

األساسية الالزمة لتميكن استخدام تلك التقنيات.
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تعارف 
اّتبع مساًرا واضًحا؛ فتساقط النجــــاح

عليــــه "رطًبا جنيــــا"

سيف المحروقي
مسؤول أول -  استثمارات األسهم الخاصة المتنوعة

الصعود درجة درجة
ظلت المســـيرة العملية للمحروقي تصعد درجًة درجة في 

ســـلم التطّور والتدرج؛ فبدأ بشـــركة مصفاة صحار (آنذاك) 

وتحديًدا في قسم المالية، وبعد دمج المصفاة مع مصفاة 

نفط عمان اختير إلدارة صنـــدوق التقاعد، ثم انتقل للعمل 

في قســـم التخطيط  المالي والتحليل بشركة أوكسيدنتال 

ج مسيرته في عام ٢٠١٥م بالعمل في قسم إدارة  ُعمان، ليتوِّ

األصول واألســـهم الخاصـــة بجهـــاز االســـتثمار العماني؛ 

فكيف يا ُترى هي البيئة العملية في الجهاز؟

البيئة الرائدة
 ُيجيب المحروقي عن ذلـــك قائال: ُيعّد الجهاز الجهة الرائدة 

في مجال إدارة االستثمار في السلطنة، وتتميز بيئة العمل 

فيـــه بالمهنية العالية؛ وذلك نتيجة السياســـة التي اتبعتها 

اإلدارة التنفيذيـــة فـــي اســـتقطاب الخبرات فـــي مجاالت 

مختلفة. فعلى سبيل المثال، يوجد في قسم االستثمار في 

القطاعـــات المختلفة مختصـــون ذوو خبـــرة عالية في كل 

قطـــاع، وأوجـــد ذلك بيئـــة خصبة الســـتقطاب الشـــباب 

العمانيين وتدريبهم ونقل المعرفة لهم وتنمية مهاراتهم 

وتمكينهـــم والدفع بهم بحيث يكونـــوا قادرين على تحمل 

المســـؤوليات الملقاة على عاتقهم سواء كانت في الجهاز 

أو في الشركات التابعة له. 

فـــي كل خطوة يخطوهـــا أثناء ممارســـته لرياضـــة الجري 

يتراءى له المســـار واضًحا، وعندما يتجـــه إلى هوايته األخرى 

بالمشـــي الجبلي تتأكد له إرادة الحيـــاة؛ فمن ال يحب صعود 

الجبال يعش أبـــد الدهر بين الحفر. أما أثنـــاء قراءته للكتب 

فـــإن الحروف تتراقص أمـــام ناظريه كأرقام األســـهم في 

سوق المال؛ ليمسكها ويسترشـــد بها في عالم االقتصاد 

والسياسة والقيادة وبناء الشخصية.

 حديثنـــا اليـــوم فـــي "إنجـــاز وإيجاز" عـــن ســـيف المحروقي 

الموظـــف الطموح الذي بدأت مســـيرته العلمية الجامعية 

فـــي المملكـــة المتحـــدة حيـــث حصـــل منهـــا علـــى درجة 

البكالوريوس في إدارة االستثمار من جامعة ريدنج، ثم عاد 

إليها ليأتـــي منها بماجســـتير المالية، لكن هـــذه المرة من 

جامعة كارديف.
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تعارف 
ويواصـــل وصف البيئة العملية التـــي يحبها: بيئة العمل في 

الجهاز تشـــبه بيئات العمل ذات المهنية العالية في الدول 

المتقدمة؛ ففيها من السالسة في أداء األعمال والهيكل 

الخبـــرات  ذوو  والموظفـــون  األفقـــي،  شـــبه  التنظيمـــي 

والمؤهالت العالية. كما تتميز المحفظة االســـتثمارية في 

الجهاز بالتنوع من ســـندات وأسهم مدرجة وأسهم خاصة 

وعقـــارات ســـواء كانـــت إدارتهـــا مباشـــرة أو عـــن طريق 

صناديق. كما نجد التنّوع في القطاعات التي يســـتثمر فيها 

الجهاز لتشمل القطاعات التي ترتكز عليها رؤية عمان ٢٠٤٠. 

ويدعم وجود هـــذا التنوع الجميل عنصـــر التخصصّية، حيث 

يتخّصـــص كل فريق فـــي إدارة قطاع محدد بمـــا يعزز خبرة 

الفريق فـــي ذلك القطـــاع. ومما يميز طبيعـــة العمل في 

الجهاز أيضا حجم المسؤولية الملقاة على الموظفين؛ حيث 

مـــن المتوقع مـــن كل موظف فـــي الجهـــاز - مهما كان 

منصبـــه  - القيام باتخاذ قرارات جوهرّية لها تبعات مختلفة؛ 

لذلـــك ينبغـــي أن يضـــع الموظف نصـــب عينيـــه المصلحة 

العاّمة فوق كل اعتبار. 

تجربة مثرية
ز المحروقـــي في أعماله وإخالصه فـــي وظيفته أتاح له  تميُّ

فرصـــة ذهبية للذهـــاب للواليات المتحـــدة وتحديًدا مدينة 

نيويـــورك؛ وذلـــك لالنتـــداب مـــع شـــركة رائدة فـــي إدارة 

األسهم الخاصة هي "كرينمير"؛ وهي تجربة أراد الحديث عن 

فوائدها بشيء من التفصيل حيث يقول:  شركة "كرينمير" 

هي شـــركة مختصة باالستثمار في األســـهم الخاصة في 

الواليـــات المتحدة األمريكية وأوروبـــا وذلك من خالل تبّني 

سياسة اســـتثمار فريدة ُتعنى بالشـــراكة طويلة األمد مع 

مؤسسي شـــركات وعوائل مالكة لشركات في قطاعات 

مختلفـــة منها الصناعة واالســـتهالك، وخدمـــات األعمال 

والخدمات الصحية واالستدامة.

 وكانت تجربتي مع الشـــركة مثرية مـــن نواٍح عّدة؛ فالعمل 

فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وفي مدينـــة نيويورك 

خصوًصا ُيعلّمـــك كثيًرا فهي ُتعّد من أهم مدن العالم على 

الصعيد التجاري والمالي والثقافي، باإلضافة إلى االستفادة 

مـــن الطريقة األمثـــل للبحـــث، والتنافـــس للحصول على 

الفرص االســـتثمارية الجيدة التي قد يبـــدو الحصول عليها 

ســـهال، لكن في واقعها صعب بســـبب التنافس الشديد 

عليها وكثرة األموال المرصودة لالســـتثمار. كما استفدت 

من خبرة الشـــركة في وضع سياســـة اســـتثمارية محددة 

تعنى باالســـتثمار في قطاعات معينـــة وتطبيقها، وتركيز 

الجهود الكتســـاب المعرفـــة في تلك القطاعـــات، وإيجاد 

قيمة من خالل حوكمة الشركات، ومراجعة خطط العمل 

وترشـــيد اإلنفاق وإيجاد فرص التضافر بين الشـــركات في 

القطاع الواحد.
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تعارف 
طموح ونصيحة

حمـــل المحروقي كل هـــذه الفوائد فوق أكتافـــه وعاد إلى 

وطنـــه محّمـــًال بالطمـــوح الكبيـــر الكتســـاب المزيـــد من 

المعرفـــة، وتطوير مهاراته بما يتوافـــق مع أهداف الجهاز، 

ليكون عضًوا فاعًال ُيفيد ويســـتفيد، لكنـــه لم ينس أن من 

زكاة المعرفة والخبـــرة تعليمها لغيره؛ لذا ينصح الشـــباب 

العماني بالتركيـــز على بناء الخبـــرة والتخصصية في المجال 

الذي يعملون فيه، وأن يسعوا دوًما إلى التعّلم واالستفادة 

والتركيز على الجانب المهني في السنوات األولى، مع وضع 

أهـــداف واضحـــة ومراجعتهـــا بمـــرور الوقـــت، إلـــى جانب 

االســـتفادة من الخبـــرات الموجـــودة حولهـــم، بالتواصل 

المســـتمر معها، والمبادرة بالقيام بأعمـــال خارج األعمال 

الموكلـــة لهـــم، واقتنـــاص الفـــرص التدريبية ســـواء التي 

توفرها المؤسسة التي يعملون بها، أو تلك المتوفرة على 

منصات اإلنترنت. 

المسار المتجدد
ال يـــكاد يصل ســـيف المحروقي إلـــى نهاية مســـار الجري 

الممزوج بلهفة الوصول، حتى يتجدد عنده الطموح كتجدد 

الـــدورة الدموية داخل الجســـم، فتكبر الخطوات وتتســـع، 

ويصنع منها نقطة كبرى في خريطة مســـاره، ويطمح من 

خاللهـــا إلـــى أداء دور قيـــادي فـــي إحـــدى شـــركات جهاز 

االســـتثمار العماني التي ُيعّول عليها اإلسهام في اقتصاد 

السلطنة خالل الفترة القادمة.

كذلك عـــززت التجربـــة لدي مهـــارات التواصـــل والعرض 

واإللقاء والتفاوض، وأثبتت التجربة أن الشركة تعمل بروح 

الفريـــق الواحـــد، وأن الجميع مرحب به في إبـــداء الرأي، كما 

لفت انتباهي أن الجميع يدرك بأن مجال التعّلم واالستفادة 

كبيـــر لذلك ينبغي للجميع أن يســـعى إلـــى تقديم أقصى ما 

لديه ليكـــون عضًوا فاعًال في الفريق، وأخيـــًرا أثبتت التجربة 

بـــأن الشـــباب العماني قـــادر علـــى العطـــاء والتفاعل مع 

متطلبات العمل في الدول المتقدمة.
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معرفة

محمد الحارثي 
متـدرب في برنامج نـمــو 
ويضيـــف: لقد ســـاعدني الخيال في ابتـــكار أفكار ونصوص بجهاز االستـثمار الُعماني

متجددة. كما كان للقراءة دوٌر كبيٌر في صقل هذه الموهبة 

والكتابة بالشكل الذي خرج به الكتاب. لقد كنُت أسعى دائًما 

إلى تحقيق هذا الهـــدف مهما كلفني األمر؛ فأنا مؤمٌن بأن 

بعض التجارب تستحق الخوض فيها. 

ُيذكر أن محمد الحارثي في صدد إصدار روايته األولى التي بدأ 

بكتابة أجزاء منهـــا منذ فترة، آمًال أن يصـــل يوًما إلى ُحلمه، 

وأن تقع روايتـــه يوًما في يديك أيها القـــارئ الكريم؛ فماذا 

عنك؛ هل تحلم أيًضا بما يحلم به كاتبنا الصاعد؟

صدر للكاتـــب الُعماني الصاعد محمـــد الحارثي وهو متدرب 

في برنامج "نمو" بجهاز االســـتثمار العماني كتاب "مشاعر 

غائرة" الذي يحتوي على  ثالثة فصول مختلفة.

ويتضمن الفصل األول مجموعـــة قصصية روائية قصيرة 

من صفحتين إلى أربع صفحـــات، متنوعة في موضوعاتها، 

مختلفة في األزمان والشـــخوص. بينما يضم الفصل الثاني 

نصوًصـــا طولية مختلفـــة العناويـــن ذات كلمـــات ُمختارة 

ومليئة بالُحب والمشـــاعر. أما الفصـــل الثالث واألخير فهو 

عبارة عن شـــعور لّخصـــه الحارثي في قالب مـــن الكلمات 

اآلسرة التي قد يشعر فيها القارئ أن الكالم ُكِتب عنه.

يقول الحارثي عن بداياته الكتابية: بدأت بكتابة النصوص في 

ُمقتبل العمر، ربما لم تكن جاهزة للنشـــر، لكن بما أّني حالٌم 

وطموح جًدا فقد قررت أن أجمع نصوصي من بين األكوام، 

أعّدل بعضها وأشـــطب أخـــرى، وقد راودتني فكرة نشـــر 

كتابي األول منذ ســـنتين تقريًبا. وبعـــد جهد وعمل دؤوب 

وعناء طويل نستطيع القول بأن كتاب "مشاعر غائرة" قد 

رأى الّنور أخيًرا. 

 

الحارثـــي يجمـــع حروفـــه فـــي 
"مشاعر غائرة"
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ِثمــــار

حديثنا في العدد الجديد من "إنجاز وإيجاز" عن مشروع 
"المـــروج لأللبـــان" األول مـــن نوعـــه في الســـلطنة 
والخليج بشكل عام، والذي تســـتعد الشركة العمانية 
لجهـــاز  المملوكـــة  القابضـــة  الغذائـــي  لالســـتثمار 
االســـتثمار العمانـــي الفتتاحـــه قريًبا، بعـــد تجهيزات 

متواصلة شارفت على االنتهاء.

ويرتكـــز المشـــروع علـــى مجموعـــة أبعـــاد اجتماعية 
واقتصاديـــة؛ فهو يزيد من دخـــل مربي اإلبل واألبقار 
بشراء منتوجاتهم من الحليب بشكل مباشر، وُيسهم 
في إيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة العاملة فـــي هذا المجال. كما 
أنه يعزز األمن الغذائي عبر تحقيق االكتفاء الذاتي في 
قطاع منتجات األلبان، واإلســـهام فـــي زيادة الطلب 

المحلي والدولي على الحليب خصوًصا حليب اإلبل.

"المـــروج" ُيفيد أصحاب اإلبل  واألبقــــار اقتصادًيا

شراء الحليب الطازج من أصحاب اإلبل واألبقار في محافظة ظفار، وصناعة ُمنَتج منه.
فكرتــــــــــه:

تحفيز المربين على رفع إنتاجهم اليومي من الحليب، وزيادة دخلهم. أهدافـــــه:

إيجاد فرص عمل للمواطنين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استثمار الثروة الحيوانية بالطرق المثلى عبر التكنولوجيا الحديثة. 

تعزيز األمن الغذائي في السلطنة باالكتفاء الذاتي من منتجات األلبان 

اإلسهام في جهود التنويع االقتصادي للسلطنة.

ويتكون مشروع "المروج لأللبان" من ثالثة مراكز 
لتجميـــع الحليب وتبريده مجهـــزة بأحدث التقنيات 
التـــي تضمـــن الجـــودة، ومنفذ متكامل لتســـويق 
المنتجات، حيث ســـُتفتح المراكـــز مرتين في اليوم 
صباًحـــا ومســـاًء بالتزامـــن مـــع الموعـــد المعتاد 
بالنســـبة لمربـــي اإلبل واألبقـــار للحلـــب يومًيا، ثم 
تحـــّول هـــذه الكميـــات إلـــى المصنـــع المتكامل 

إلنتاجها وتسويقها بعد ذلك في المنافذ.

لـــن يكـــون أصحـــاب اإلبل  واألبقار في محافظـــة ظفار بحاجة إلى البحث عـــن منافذ لبيع ما 
ينتجونـــه مـــن حليب؛ حيث ســـُيقام مشـــروع جديـــد يوّفر لهـــم الجهد والمـــال، ويحقق لهم 

استدامة مالية، واستقراًرا اقتصادًيا واجتماعًيا.
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ِثمــــار

استقبال ١٨ ألف لتر من 
حليب األبقار واإلبل يومًيا

إنتاج ٦ ماليين لتر 
من الحليـــــب سنـوًيا. 

أرقــــــام متوقعــــــة:

آليـــــــــــــــة التنفيـــــذ:

فتـــح ٣ مراكـــز متخصصة 
في تجميع الحليب وتبريده 

اســـــتقبال الحليــــــب 
الطازج صباًحا ومساًء

تحويلـــه إلـــى ُمنتـــج فـــي 
مصنع المروج

بيع الحليب عبر منافذ متعددة 
داخل السلطنة وخارجها

بـــــدء األعمــــــال:
الربع الرابع من عام ٢٠٢١م.

الشركــــــة المنّفــــــــذة:
شـــركة المـــروج لأللبـــان التابعة للشـــركة 
القابضـــة  الغذائـــي  لالســـتثمار  العمانيـــة 

المملوكــــة لجهـــــاز االستثمــــار العمــاني



جولــــة

ُمقتنياٌت ُسلطانية
تسّر الناظرين 

ســـيكون زوار المتحف الوطني على موعد مـــع ركن جديد ومهم ســـيتم افتتاحه خالل هذا 
العام ٢٠٢١م، وهو ركن المغفور له بإذن هللا تعالى الســـلطان قابوس بن ســـعيد بن تيمور- 
طّيب هللا ثراه- الذي سيضم مقتنيات ُتخّلد هذه الشخصية العمانية العظيمة، وتنقل بصورة 
شـــمولية األبعاد المختلفة لفكره السامي، ورؤيته الثاقبة الحكيمة طوال خمسين عاًما من 
عمـــر النهضـــة المباركة، وتقـــّدم لمحة عـــن جوانبـــه السياســـية واالجتماعيـــة والروحانية. 
واســـتعداًدا الفتتاح الركن؛ فقـــد حظي المتحف الوطنـــي ببعض القطـــع والمقتنيات التي 
ُعِرضت للجمهور، اخترنا أربًعا منها، سنســـتعرضها بالصـــور.  وُيمكن لزوار المتحف الوطني 
االطـــالع على هـــذه التحف حالًيا فـــي ركن النهضـــة الذي يعـــرض أيًضا علم الدولـــة والراية 
السلطانية والشعار الوطني والنظام األساسي للدولة الصادر في عام ١٩٩٦م، وأّول كرسي 

جلوس للسلطان عند توّليه مقاليد الحكم عام ١٩٧٠م.



جولــــة

رسالة الوصية 
هي رســـالة من الســـلطان قابوس بن ســـعيد بن تيمور -طيب هللا ثراه- موجهة إلى 
أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة المالكة الكرام عبر مجلس الدفاع، تم من خاللها 
تثبيت حضرة صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بن طـــارق المعّظم- حفظه هللا ورعاه- 

سلطاًنا لعمان.

نشرة فصلية يصدرها جهاز االستثمار الُعماني24
العـــدد الثـــاني



جولــــة

 رأس ذراع 
هـــو رأس ذراع عرش الســـلطان تيبـــو، حاكم 
سلطنة ميســـور الهندية، مصنوع من الذهب 
ومطعم باألحجار الكريمة (١٣هـ/ ١٨م)، ُمهدى 
من العائلة المالكة الكريمة للسلطان قابوس 
بن ســـعيد بن تيمور -طيب هللا ثراه- بمناسبة 
زواجـــه الميمون من صاحبة الســـمو الســـيدة 
كاملة بنت طارق آل سعيد( ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م ).
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جولــــة

مخطوط نفيس
هو مخطـــوط (كتاب األوراد لســـبعة أيام لكل يـــوم ورد مخصوص من 
القـــرآن العظيـــم) (١٢٤٠هــــ /١٨٢٥م - دولة البوســـعيد)، نســـخه ناصر بن 
خميس بن سليمان بن سعيد الحارثي األبروي السمدي حيث ُنسخ لعمير 

بن سويلم بن عبد هللا األبروي 
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جولــــة

جائــزة دوليــة
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هي جائزة السالم الدولية التي ُمِنحت للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب هللا ثراه- 
فـــي (١٥ أكتوبر ١٩٩٨م) من قبـــل المجلس الوطني للعالقات العربيـــة األمريكية، والتي قام 

بتسليمها فخامة الرئيس جيمي كارتر، رئيس الواليات المتحدة األمريكية األسبق.
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رؤيـــــة
مؤشرات وتوقعات حول أداء االقتصاد خالل عام ٢٠٢١م

ُتعنى مديرية البحوث االقتصادية و االســـتثمارية في جهاز االســـتثمار العماني برصد 
التوقعـــات االقتصاديـــة العالمية، وتقديم المشـــورة حول محركات األســـواق محلًيا 
وخارجًيا. ونســـتعرض لكم هنا تقريًرا من المديريـــة عن أبرز األحداث االقتصادية خالل 

الفترة الماضية والتوقعات للربع األخير من العام الجاري 

سجلت مؤشـــرات األســـهم العالمية أداًء قياسًيا 

فـــي النصـــف األول من العـــام الجـــاري مدعومة 

باســـتمرار توزيع لقاح فيـــروس كورونا كوفيد- ١٩، 

إضافة إلى سياسات التيســـير النقدي حول العالم 

التي أســـهمت في ارتفاع األصول عالية المخاطر، 

حيث ارتفع مؤشـــر ســـتاندرد اند بورز بنسبة ١٤٫٤ 

بالمئـــة، كمـــا ارتفـــع كٌل مـــن مؤشـــر داو جونـــز 

الصناعي، ومؤشـــر ناسداك  بنســـبة ١٢٫٧ بالمئة و

١٢٫٥ بالمئة على التوالي. 

كما اســـتمر انتعـــاش األداء االقتصـــادي العالمي 

السيما في قطاع الخدمات الذي شهد أسوأ ركود 

له خالل النصف األول من عـــام ٢٠٢٠م، حيث ارتفع 

مؤشـــر مديري المشـــتريات في قطـــاع الخدمات 

(وهو مســـح شـــهري يقدم نظرة دقيقة ويوضح 

التوقعات المستقبلية للشركات عن القطاع) إلى 

أعلى مستوياته في ١٥ عاًما. 

ومع بداية النصف الثاني من العام، شـــهدت الدول 

المتقدمـــة عودة ارتفـــاع حاالت اإلصابـــة بفيروس 

المتحدة         الواليـــات  وباألخـــص  كوفيـــد-١٩،  كورونـــا 

األمريكيـــة والمملكـــة المتحدة، األمر الـــذي أّدى إلى 

تراجـــع األنشـــطة االقتصادية خالل شـــهري يوليو 

وأغســـطس علـــى الرغم من قلـــة حـــاالت التنويم 

والوفيات مقارنة بالموجات السابقة. 

وأظهر مسح معنويات المستهلكين في الواليات 

المتحدة تراجًعا حاًدا، مالمًســـا أدنى مســـتوياته في 

عشرة أعوام خالل شهر أغسطس الماضي وسط 

تدهور آراء المستهلكين بشأن توقعاتهــم الماليـــة 
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رؤيـــــة

 سبتمبر وأكتوبر، حيث سيحدد حجم تقليص برنامج 

شـــراء األصول الشهري وتيرة التعافي االقتصادي 

العالمي من اآلن فصاعًدا. ويواجه صناع سياســـات 

مجلس االحتياطي الفيدرالـــي عملية موازنة صعبة 

بين التحفيـــز المالي واالنتعـــاش االقتصادي؛ فقد 

يؤدي التراجع عن التحفيز بمعدالت عالية إلى عرقلة 

االنتعاش االقتصـــادي، خصوًصا مع عودة مخاوف 

تفشي إصابات فيروس كورونا كوفيد-١٩، في حين 

أن بطء وتيرة التشـــديد النقدي قد ُيفاقم ضغوط 

التضخم وســـط عـــودة النشـــاط االقتصـــادي إلى 

مستويات طبيعية أكثر. 

الشخصية. كما تراجع أداء سوق العمل األمرييك 
مسجًال أقل زيادة في عدد الوظائف في سبعة 
أشـــهر مع اســـتمرار تأثير متحور دلتا على قطاع 
الخدمات، إضافة إلى المزايا المعززة للبطالة التي 
ثنت العمال ذوي األجور المنخفضة عن العودة 

إلى سوق العمل.

وكذلك الوضع في األسواق الناشئة، فقد شهدت 

الصين، التي كانـــت أول المتعافين من آثار فيروس 

كورونا كوفيد-١٩، تراجًعا في األنشـــطة االقتصادية 

منذ الربع الثاني من العام الجاري، حيث أظهر مسح 

مديـــري  المشـــتريات تباطؤ نمو نشاط المصانع 

وانكماش نشـــاط قطاع الخدمات وسط عودة 
قيـــود الحركة التـــي فرضتها الحكومـــة الصينية 
للتصدي لبؤر تفٍش محلية للفيروس، إضافة إلى 
تباطؤ نمـــو مبيعات التجزئة بأضعـــف وتيرة لها 
منذ شـــهر ديســـمبر الماضي، وتراجع معنويات 
المســـتهلكين إلى أدنى مســـتوياتها في سبعة 
أشـــهر، وهي عوامل أجبـــرت الحكومة الصينية 
على إعادة إجراءات التحفيـــز االقتصادي، بعد أن 
ســـمح نمو األنشـــطة االقتصادية لها بتشديد 
السياســـة المالية. وبالنظر إلـــى الربع األخير من 
العام الجاري، فمن المتوقع أن تهيمن محادثات 
تقليص برنامج شـــراء األصول من قبل مجلس 
االحتياطي الفيدرالي على أداء األسواق العالمية، 
علـــى الرغم من عـــدم التوقـــع بأن تبـــدأ عملية 
التقليص قبل شـــهر ديســـمبر المقبل، اعتماًدا 
على مسار البيانات االقتصاديــــــة في شـــــهري
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