اﻧﻀﻢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻴﺴﺎن
ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ
اﺧﺘﺮ ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻚ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺮوض اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺪﻫﺸﺔ
واﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ.

ﻧﻴﺴﺎن
إﻛﺲ-ﺗﻴﺮا

ﺗﺠﻤﻌﻜﻢ أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒﺘﻢ

ﻧﻴﺴﺎن ﺻﻨﻲ
اﻷذﻛﻰ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ

ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺗﺮول
اﻟﺠﺪﻳﺪ

أﻗﺴـﺎط ﺷﻬـﺮﻳــﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

١٣٨

ر.ع*

ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﺪروب

أﻗﺴـﺎط ﺷﻬـﺮﻳــﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

٧٦

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
#
 ٣ﺳﻨﻮات ٦٠,٠٠٠ /ﻛﻠﻢ

ﻧﻴﺴﺎن أﻟﺘﻴﻤﺎ

ر.ع*

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻀﻌﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧﻲ
@
ﻟﻠﻌﺎم اﻷول ﻓﻘﻂ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ
^
ﻟﻠﻌﺎم اﻷول ﻓﻘﻂ

أﻗﺴـﺎط ﺷﻬـﺮﻳــﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

٢٥٧

ر.ع*

أﻗﺴـﺎط ﺷﻬـﺮﻳــﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ

١٢٣

ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ

ر.ع*

ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

*@

ﻟﻠﺘـﻔــﺎﺻﻴــﻞ إﺿـﻐــﻂ ﻫـﻨــﺎ
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ  ٢٠ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ  ١٩أﻏﺴﻄﺲ  ٢٠٢٢وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮازات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ.ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﺴﺠﻞ ﺗﺠﺎري ،وﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ،واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻳﺠﺎر ،واﻟﻮزارات ،وﺳﻴﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ # .ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ دورﻳﺔ
ﻓﻘﻂ .أﻳﻬﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ً
أوﻻ .ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮازات .ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮض ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ١٠,٠٠٠ﻛﻠﻢ @ .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات ﻓﻘﻂ ^ .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ @ .و ^ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮازات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أورﻓﺎن .ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮازات اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري *@ .ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ دورﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻷﺧﺮى اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﻋﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻻﺳﺘﺒﺪال .اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﺰوﺟﺔ /اﻟﺰوج /اﻻﺑﻦ /اﻻﺑﻨﺔ /اﻷخ /اﻷﺧﺖ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ أﺧﺮى راﺋﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط* .اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺮازات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ،٪٢٠ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة  ٪٣وﻓﺘﺮة ﺳﺪاد
اﻟﻘﺮض  ١٠ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ .ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط.

٨٠٠٥٠٠١١
اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟـــﻤـــﺠﺎﻧـــﻲ

جاللة السلطان يهنئ
دوق لكسمبورج الكبرى

رئيس التحرير

حاتم الطايئ

 200بيسة

الخميس

الحياة  ..رؤية

مسقط -العامنية
بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه-
برقية تهنئة إىل صاحب السمو الدوق هرني دوق دوقية لكسمبورج الكربى مبناسبة
ضمنها جاللته أطيب التهاين وأصدق التمنيات لســموه بوافر
العيد الوطني لبالدهّ .
الصحة والسعادة ،ولشعب بالده الصديق مبزيد من التقدم واالزدهار.

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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قفزة باإليرادات واإلنفاق الفعلي في الحساب الختام لـ«ميزانية »2021

)Thursday 23 June 2022 - issue No (3382

أداء مالي يفوق التوقعات ..وال ّنية لرفع أسعار السلع األساسية
وزير المالية لـ«

» :نأمل عدم زيادة أسعار الوقود في 2023

الحبسي« :التضخم مستورد» ..وتوافر احتياطات آمنة من القمح واألرز
اإلنفاق العام الفعلي يزيد  %14.1إلى  12.418مليار ريال
 20.774مليار ريال حجم الدين العام بزيادة % 4.82
تقليص عجز الميزانية  % 45.4إلى  1.2مليار ريال
الرؤية -مريم البادية
كشــف الحســاب الختامي للدولــة أن األداء
الفعيل للميزانية العامة للدولة بنهاية ،2021
ســجل ارتفاعًــا بنســبة  %29.6يف اإليرادات

العامة لتصل إىل  11.195مليار ريال ،وزيادة
بنحــو  %14.1يف اإلنفــاق العــام لريتفــع إىل
 12.418مليــار ريــال؛ وبذلــك انخفض عجز
املوازنة الفعيل بنســبة  %45.4ليسجل 1.223
مليــار ريــال ،مقارنــة مع عجــز متوقع عند

 2.240مليــار ريال ،وانخفاض جملة وســائل
التمويــل بنســبة  ،%27.6كام تراجع نســبة
الديــن العام ليصل إىل  %68من الناتج املحيل
اإلجــايل مقارنة مع  ،%83وذلك وف ًقا للخطة
املعتمدة ملوازنة .2021
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منتدى ُعمان للموارد البشرية يرسم مسارات
مستقبل الوظائف ..ويدعو لحوكمة سياسات التدريب

وزير العمل :خطة حكومية لتأهيل الشباب على «الوظائف المستقلة»

تصوير /راشد الكندي

الرؤية -مدرين املكتومية -مريم البادية-
سارة العربية
أكد معايل األســتاذ الدكتور محاد بن سعيد
باعويــن وزيــر العمــل أن املــورد البرشي
الوطنــي ميثل أســاس التنميــة ،يف أي بلد
يحرص عــى االهتــام بكــوادره وطاقات
شــبابه ،مشــددًا عــى أن املــوارد البرشية

العامنية مــن الدعائم األساســية لالقتصاد
الوطني.
وكشــف معــايل وزيــر العمل أن الــوزارة
وضعــت ً
خططا لخلــق وظائــف مرتبطة
باقتصــاد الخدمات والعمــل الحر (“GIG
 ”economyو” ،)”Freelanceمــن خــال
تدريب وتأهيل الطاقات البرشية يف العديد
من القطاعات ذات الصلــة .وقال باعوين:

“إن الحكومــة تحرص عىل االهتامم باملوارد
البرشية واســتغاللها عىل النحو األمثل؛ ألن
تركها بدون عمــل يعد نوعًا من أنواع هدر
الطاقات وانتقاص من القدرات االقتصادية
التي تســاهم يف تقــدم البلــد وازدهاره”.
ولفــت إىل أن الحكومة تعمل عىل التأهيل
والتطوير قــدر اإلمكان لضم هذه الطاقات
البرشية إىل سوق العمل.
4-3

مدمر يودي بحياة  1000شخص في أفغانستان
زلزال ّ
كابول -رويرتز
قال مســؤولون يف إدارة الكــوارث إن عدد
ضحايا الزلزال املدمر الذي رضب أفغانستان
أمس األربعاء بلغ ألــف قتيل ،فيام أصيب
أكرث من  ،600وســط توقعات بارتفاع عدد
الضحايــا مع تدفق املعلومات من القرى يف
املناطق الجبلية النائية.

وأظهرت صور نرشتها وســائل إعالم أفغانية
منازل تحولــت إىل أنقاض وجثثــا ملفوفة
بأغطية عىل األرض بعد الزلزال الذي بلغت
قوته  6.1درجة .وأظهــرت الصور أن عددا
غري معروف من النــاس ما زالوا محارصين
تحــت األنقــاض ويف مناطق نائيــة .وقال
موظفو الصحة واإلغاثة إن عمليات اإلنقاذ
معقدة بســبب ظروف صعبة منها هطول

األمطار واالنهيارات األرضية ووجود العديد
مــن القرى يف مناطق تــال يتعذر الوصول
إليها.
وتشكل جهود اإلنقاذ اختبارا كبريا لطالبان،
التي ســيطرت عىل الســلطة يف أغســطس
وحرمت
املايض ،بعد حرب امتدت لعقدينُ ،
البــاد بعدها مــن الكثري من املســاعدات
الدولية بسبب العقوبات.
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متابعات
منتدى املوارد الب�رشية

نيرة
المشاركون يثرون أعمال «المختبر» برؤى وأطروحات ّ

05

منتدى عمان للموارد البشرية يرسم مسارات مستقبل الــــــــــــــوظائف ..ويرصد آليات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

رعى معايل األســتاذ الدكتور محاد بن ســعيد باعويــن وزير العمل،
صبــاح أمس األربعــاء ،انطالق أعامل منتدى عــان للموارد البرشية
والذي عُ قدت دورته الرابعة تحت عنوان “مســارات مســتقبل املوارد
البرشية” ،بتنظيم من جريدة الرؤية ،وبالرشاكة مع الجمعية العامنية
إلدارة املــوارد البرشيــة “أورشم” و”مرييت” للتنميــة البرشية .وقال
معايل وزير العمل“ :إن املوارد البرشية هي أســاس التنمية يف أي بلد
يحرص عــى االهتامم بكوادره وطاقات شــبابه” ،موضحــا أن املوارد
البرشية يف الســلطنة من الدعائم األساســية لالقتصاد الوطني .وأكد
معاليه عىل رضورة االهتامم باملوارد البرشية واستغاللها بشكل صحيح
ألن تركهــا بدون عمل يعد نوعا من أنواع هدر الطاقات وانتقاص من
القدرات االقتصادية التي تســاهم يف تقدم البلــد وازدهاره ،الفتا إىل
أن الحكومــة تعمل عــى التأهيل والتطوير قــدر اإلمكان لضم هذه
الطاقات البرشية إىل ســوق العمل .وأشــار معايل وزير العمل إىل أنه
تم وضع خطط لخلق وظائف مرتبطة باقتصاد الخدمات والعمل الحر
(“ ”GIG economyو” ،)”Freelanceمــن خــال تدريــب وتأهيل
الطاقات البرشية يف العديد من القطاعات ذات الصلة.
الرؤية -مدرين املكتومية -مريم البادية -سارة العربية
بدأ املنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها املكرم
حاتــم بــن حمد الطــايئ رئيــس تحرير
جريــدة الرؤية واألمني العــام للمنتدى؛
حيث قــال“ :إن هذا املنتــدى يف دورته
الرابعــة يســعى الســترشاف مســارات
مســتقبل املوارد البرشيــة والباحثني عن
خدمــة الوطــن يف مختلــف قطاعاته”،
مضيفــا أن ما تحقق عىل مــدى العقود
املنرصمة من تقدم معريف وتقني ســاهم
كثــ ًرا يف االرتقــاء مبســتوى الكفــاءات
الوطنية يف مختلــف املجاالت ،وأنه منذ
انطالق مســرة التطوير والتحديث تبزغ
النــاذج ا ُمل ّ
رشفة وتتألــق كنجوم تتألأل
يف ســاء الوطن ،وأن هــذا املنتدى يعد
استكامال لجهود استكشاف هذه النجوم
وصقلها باملهــارات التي يتطلبها ســوق
العمــل ،وتفرضها ا ُملتغــرات من حولنا،
محل ًيا وخارج ًيا.
وأوضــح أن الحديث عــن تطوير املوارد
البرشيــة ال يتوقــف ،يف ظــل الجهــود
املبذولــة مــن وزارة العمــل لالرتقــاء
باملواطــن ســواء كان موظفــا يف القطاع
الحكومي أو الخاص ،مســلطا الضوء عىل
منظومــة “إجــادة” التي تتبناهــا وزارة
العمل بهدف النهوض مبستوى املوظفني

ووضــع معايــر للرتقيــات تعتمــد عىل
الشفافية والتنافس والعدالة.
وأشــار الطايئ إىل أن نهــج وزارة العمل
يدعــم تطوير العاملني يف القطاع الخاص
مــن خــال برامــج التدريــب املقرون
بالتوظيف وبرنامج دعم األجور والربنامج
الوطني للتطوير القيادي من أجل متكني
اإلدارات العامنيــة الوســطى والعليا يف
القطــاع الخاص “اعتامد” ،والذي يهدف
إىل تدريــب ومتكني  10آالف مواطن من
العاملــن يف القطــاع الخــاص ،واالرتقاء
مبســتوى مهاراتهم القياديــة واإلرشافية؛
حيــث إن الربنامــج ُصمــم بالرشاكة مع
مؤسســات عامليــة متلــك مــن الخربات
الكبــرة ما يســاعد عىل صقــل املهارات
اإلدارية وتدريب القيادات.
وأشــار األمني العام للمنتدى إىل رضورة
تعزيــز الرشاكة بــن القطاعني الحكومي
والخــاص ،مــن خــال التعــرف عــى
متطلبــات واحتياجات ســوق العمل يف
القطاع الخاص ،وتوفري التدريب والتأهيل
للنهــوض بالــكادر العــاين يف مختلف
التخصصات؛ بهدف دعم جهود توظيف
الكفــاءات وضــان مواكبتهــا ملتغريات
ومتطلبات سوق العمل.

تصوير /راشد الكندي

باعوين :خطة حكومية
لتأهيل الشباب على
الوظائف المستقلة..
وغياب التوظيف هدر
للطاقات البشرية
سلطان الرمحي

وقال الطــايئ“ :إن من بني مســتهدفات
الرؤية املســتقبلية “عامن  ”2040إيجاد
ســوق عمل جاذب للكفــاءات ومواكب
للمتغريات مبختلف أنواعها؛ ســواء كانت
دميوغرافيــة أو اقتصاديــة أو معرفية أو
تكنولوجيــة ،وأن تحقيق تلــك الغايات
يعتمــد عىل تعزيز بيئة العمل من خالل
النهوض بالوضــع االقتصادي وخاصة منو
القطــاع الخــاص ،وأن هــذا
يدفعنا لإلشــارة إىل محفزات
النمو االقتصادي التي تضمن
تعزيز قدرة املؤسســات عىل
توظيــف الشــباب؛ ألنــه ال
ُيكن زيادة نســب التوظيف
يف ظــل انخفــاض معــدالت
النمو االقتصادي ،موضحا أن
الحكومة خالل جائحة كورونا
أطلقت عددًا من حزم التحفيز
االقتصادي وقدمت إعفاءات
مــن الرضائــب والرســوم
لعــدد من املؤسســات ،ومن
الرضوري استمرار هذه الحزم
التحفيزية خاصة للمؤسسات
الصغــرة واملتوســطة ور ّواد
األعــال لفرتة متتــد لخمس
سنوات.
الســ ُبل
وأكــد أن مــن بــن ُ
واآلليــات الداعمــة إليجــاد
ســوق عمل متطور وناهض
بكوادره البرشية ،تغيري ثقافة
العمل السائدة لدى قطاعات
عريضة من املجتمع ،فال يجب
أن ينظر الخريج إىل الوظيفة
مغنم مايل وحسب،
عىل أنها ٌ

ولكنها ً
أيضا قوة داعمة ملساره املهني من
أجــل النبوغ يف تخصصه وتطوير مهاراته
وضامن التدرج واالرتقــاء الوظيفي .كام
ال يجــب عــى الباحث عــن عمل رفض
التوظيف يف القطاع الخاص ،من منطلق
أنه ينتظر وظيفة حكومية ،فالواقع يؤكد
أن العمــل يف القطاع الخاص يحقق أعىل
قدر من الخربات املهنية والحياتية يف أقل
وقت ممكن ،مقارنة مع العمل الحكومي
امليلء بالبريوقراطية والقوانني التي قد ال
تساعد عىل اإلبداع والتميز.
وأوضح األمني العام ملنتدى عامن للموارد
البرشية أن نشــر إىل ما تحقق من تغري
نســبي يف ثقافــة العمل ،فقــد بتنا نجد
اآلن شبا ًبا عامن ًيا يعمل يف مختلف املهن
والوظائف ،وأحــرز فيها تقد ًما ال تخطأه
عــنٌ ،ولذلــك عندما كنــا نتحدث خالل
الســنوات املاضية عــن قدرة الشــباب
العامين عىل العمل يف أي بيئة وتحت أي
ظروف عمل ،مل نكن نبالغ؛ بل كنا نرتكز
عىل مــا نعمله يقينًا عن شــبابنا وروحه
التواقــة إىل العمل الحر وا ُملبــدع ،كانوا
فقــط يحتاجون من يغرس يف نفوســهم
الثقة والطاقة اإليجابية ،بينام البعض كان
دائم الحديث عن أن العامين ال يستطيع
العمل يف مهن كذا وكذا وكذا ..وتبني بعد
ذلك أنها كانت رؤية غري دقيقة ،وتعتمد
عــى التعميم ا ُملخــل ،والتنميط الذي ال
أساس له.
ً
قائــا“ :اآلن بات شــبابنا
وتابــع الطايئ
يعملون يف الكثري مــن املهن التي كانت
حك ًرا عىل غري العامين ســاب ًقا ،واســتطاع
املواطن أن يرفع مســتوى إنتاجيته متى
ما توافرت بيئة العمــل اإليجابية ،ومتى

عباس آل حميد

ما عملت مؤسسات القطاع الخاص عىل
منــح العامــل العامين ما يســتحقه ،من
خــال إذكاء روح االبتــكار واإلبــداع يف
نفسه ،ومواصلة جهود تدريبه وتطويره،
ومحاســبته ً
قص يف عمله أو
أيضا إذا ما ّ
ّ
أخل بواجباته.
وشــدد رئيس تحرير جريدة الرؤية عىل
أن دور املــوارد البرشية يف تحقيق رؤية
“عُ امن  ”2040يتجىل من خالل إسهاماته
يف بلوغ األهداف املنشــودة ،وعىل حصة
القــوى العاملــة الوطنيــة مــن إجاميل
الوظائف املســتحدثة يف القطاع الخاص،
والتي تقدر بنحو  ،%40وهي نسبة ميكن
الوصــول إليها إذا مــا توافــر اإلرادات،
وتكاتفــت الجهود من أجل متكني الكادر
البرشي العامين.
وأوضــح الطايئ أنــه عندما نقــرأ وثيقة
الرؤية املستقبلية هدف “مجتمع إنسانه
مبــدع ،معتــز بهويته ،مبتكــر ومنافس
عامل ًيا ،ينعم بحياة كرمية ورفا ٍه مستدام”،
نــدرك أننــا قــادرون عىل تحقيــق هذا
العامين من
الهدف ،بفضل ما يتســم به ُ
صفــات تصل به إىل بلوغ هــذا الهدف؛
فالحرص عــى إتقان العمــل وتجويده،
واإلخالص يف العمــل ،والرغبة يف التعلم،
من بــن صفات عدة يتحىل بها شــبابنا،
ولو بدرجات متفاوتة ،لكن يبقى أننا لن
نخرتع العجلة ،لكننا سنبني عىل ما سبق،
ونستفيد مام تحقق من منجزات شملت
مناحي الحياة كاف ًة.
تــى ذلك ،البيان االفتتاحــي الذي قدمه
ســلطان الرمحــي مــرف الــراكات
االســراتيجية ومكاتــب الرؤيــة بوحدة
متابعــة وتنفيــذ رؤية “عــان ”2040؛

حيــث قــال“ :إن املــورد البــري ميثل
الركيزة األساســية يف تنميــة املجتمعات،
والتــي تنعكــس بدورهــا عــى التنمية
االقتصاديــة واالجتامعيــة” .وأضاف أنه
يف إطــار اهتــام رؤية “عُ ــان ”2040
بتنميــة املــوارد البرشيــة ،ارتكزت أهم
أولوياتها عىل التعليــم والتعلم والبحث
العلمــي وتنميــة القــدرات الوطنيــة
املتمثلــة يف محــور اإلنســان واملجتمع،
والتــي ُتســاهم يف جاهزيــة املواطن يف
جوانب تعزيــز ال ّهوية الوطنية والكفاءة
واإلدراك واملعرفة واإلبتكارّ ،
مم ينعكس
عــى تحقيــق أولويــة الرفــاه والحامية
االجتامعية .وأضــاف الرمحي أن أولوية
التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي
وتنميــة القــدرات الوطنيــة تض ّمنــت-
عىل ســبيل املثال -عدة مؤرشات عاملية
ووطنية وذلــك لقياس مــدى التقدّم يف
تنمية القــدرات البرشية ،ومن بني هذه
املــؤرشات :االبتــكار العاملــي ،ومــؤرش
التنافســية العامليــة (ركيزة املهــارات)،
ومــؤرش تنافســية املواهــب العامليــة.
وأوضح أنه من أجل تحقيق املؤرشات يف
تنمية املوارد البرشية ،فقد بذلت سلطنة
عُ امن جهودًا ملموسة متمثلة يف الحوكمة
وتحديــث اإلجراءات والقوانني مبا يتوائم
مــع تحقيــق مســتهدفات رؤيــة عُ امن
تم
 .2040وتابع القول إنه يف هذا اإلطارّ ،
إنشــاء األكادميية الســلطانية لإلدارة من
خالل دمج معهد اإلدارة العامة مع معهد
تطويــر الكفاءات التابع لديــوان البالط
الســلطاين ،والربنامج الوطني للتشــغيل،
ومنظومــة إجادة لقيــاس األداء الفردي
واملؤســي ،ومنظومــة اإلبتــكار وإدارة
التغيــر ،ومركز الشــباب التابــع لوزارة
الثقافة والرياضة والشباب.
وفيــا يخــص املبــادرات التنموية ،قال
تم تكثيــف الجهود بني ٍّ
كل
الرمحــي إنه ّ
من وحــدة متابعــة تنفيذ رؤيــة عُ امن
 2040ووزارة العمــل ،مــن أجــل إعداد
املختص مبسار املستثمر،
إطار الكفاءات
ّ
وكذلك مبادرة تحديد املســارات املهن ّية
واســتحداث أنظمــة يف مجــال إدارة
املواهب والتطوير الوظيفي وتعزيز قيم
التع ّلم الذايت.
وذكــر الرمحي أنــه يف مجــال التعليم-
وا ُملتمثــل يف مرحلــة بنــاء القــدرات
تم إعــداد عدة مبادرات
الوطنية -فقد َّ

بــن وحدة متابعــة تنفيذ رؤيــة عُ امن
 2040وقطــاع التعليم مــن أجل تجويد
منظومة التعليم بشــتّى مراحلها .وأشار
إىل أن الجهود املشرتكة بني وحدة متابعة
تنفيــذ رؤية عُ امن  2040وقطاع التعليم
تضمنــت تطوير وتطبيــق إطار مهارات
املســتقبل ،وكذلك فتح مسارات جديدة
يف التعليم مثــل التعليم التقني واملهني
يف التعليم املدريس.
وأضــاف أن الوحدة تعكــف حال ًيا عىل
إعداد اســراتيجية وطنية شاملة لتنمية
القــدرات الوطنيــة مع الجهــات ذات
العالقة.
ومثــن الرمحــي اســتمرارية الجهــود
امللموسة لتنمية املوارد البرشية ،والعمل
عــى تحقيق مســتهدفات رؤيــة عُ امن
 2040يف مجال تنمية القدرات الوطنية.
وشــهد املنتدى انطالق مختــر “تعزيز
دور املــوارد البرشية العامنية يف تحقيق
رؤية عامن  ،”2040مبشــاركة كوكبة من
املشاركني من أصحاب التخصصات ذات
الصلة بتنمية وإدارة املوارد البرشية.
وقدم عباس آل حميد املرشف عىل املخترب
والرشيك التنفيذي لـ”مزارز” ومؤســس
رشكة “مرييت” للتنميــة البرشية ،كلمة

حول متكني الكادر الوطني ،أشــار خاللها
إىل املســتويات االســراتيجية لتمكــن
املــوارد البرشيــة ،والتــي تنقســم إىل
اسرتاتيجيات طويلة املدى؛ هي بطبيعتها
ذات تأثري واسع وغري مبارش ،مثل تطوير
نظام التعليم ،ونظــام األرسة ،واملجتمع،
والنظــام الديني ،وغري ذلــك ،أما النوع
الثــاين فهي اســراتيجيات قصرية املدى،
ورغم كونها ســهلة وواضحة ،ومنخفضة

التكلفــة ،لكنها ذات تأثري مبارش وعظيم
للغايــة يف تطويــر رأس املــال البــري
بشــكل احــرايف يف املهــن ذات الطلب
األكرب واألجور األكرث عامل ًيا ،واملهن األكرث
انتشا ًرا وأهمية اسرتاتيجية.
وعــ ّرج آل حميــد عــى املســارات
االســراتيجية املقرتحة باستخدام تحليل
تــوز ( ،)TOWSوالتــي تتضمن تعزيز
ثقافة اقتصاد املعرفة ،وتطوير املسارات

املهنيــة ،وتوظيف التعليــم اإللكرتوين،
وولــوج اقتصــاد الخدمــات املســتقلة
“ ،”GIG Economyوأخــ ًرا ولــوج
التجارة اإللكرتونية.
وأشــار آل حميد إىل الولــوج يف اقتصاد
الخدمات املستقلة ،والتجارة اإللكرتونية،
وقال“ :لــي ننهض باالقتصاد
العــاين نحتــاج إىل متكــن
املجتمع العــاين من الولوج
يف اقتصاد الخدمات املستقلة
(اقتصــاد جيــج) والتجــارة
اإللكرتونية بقــوة ،من خالل
تطويــر القــوى العاملــة
العامنية وتوجيهها ومتكينها”.
وتضمــن املحــور األول من
املنتــدى ورقــة عمــل مــن
تقديم الدكتور أحمد املعويل
املستشار االقتصادي السابق
يف البنــك الدويل بواشــنطن،
بعنوان “األهمية االسرتاتيجية
للمــورد البــري العامين يف
تنميــة واســتدامة االقتصاد
الوطني” .فيــا ألقى عباس
آل حميــد الرشيك التنفيذي
لـ”مزارز”ومؤســس رشكــة

توصيات المنتدى
التأكيــد عــى تعزيــز دور اإلعالم يف بنــاء الثقة
بــن املواطنني والحكومة والقطــاع الخاص وsocial
media
رضورة حوكمة سياسة التعليم والتدريب مع طرح
برامج تدريبية وتعليمية تتوائم مع اقتصاد املعرفة،
وتخطيــط املســارات املهنية واالهتــام مبخرجات
البحث العلمي ،وخلق بيئة داعمة لالبتكار.
إطــاق مبادرة حكومية متكاملــة إلدارة التغيري،
واســتقطاب خــراء مختصــن مبجــال التحــول إىل
االقتصاد املعريف.
تفعيل دور حاضنات األعامل الصغرية واملتوسطة.
إضافــة مقــررات تعليمية حول ريــادة األعامل
والثقافــة املهنية ،وإطالق حملــة مجتمعية مكثفة،
وتخصيص ميزانية للتحول املعريف مع وضع مؤرشات
أداء مبارشة لقياس املستوى املحيل.
إنشــاء حاضنات أعــال للتدريب عىل الـ”GIG

 ”Economyوإنشاء منصة حكومية وسن ترشيعات
داعمة.
متكني الشباب وتحفيزهم والرتويج لهم من خالل
اإلعالم واإلعالن مبا يخدم تغيري الصورة النمطية عن
التجارة املستقلة.
توفــر بيئة محفزة وداعمــة ومجهزة تتيح للفرد
التعلم املستمر وكســب املهارات املهنية ،مع وضع
خطــط إحالل واضحة مرتبطــة بالكفاءات العامنية
ودعمها وتعزيزها.
رضورة أن تكــون تبعية املــوارد البرشية لرئيس
الوحدة كرشيك اســراتيجي ذو صالحيات تنفيذية
كاملــة ،مــع أهمية تفعيــل قياس الرضــا الوظيفي
وتحديث القوانني الحالية.
وضــع اســراتيجية التدريب والتأهيــل واختيار
الــدورات التدريبيــة بدقــة وتقييــم العائــد مــن
االســتثامر،و الســعي لتكوين وإعــداد مدربني من

داخل املؤسسة حسب تخصصهم.
اكتشــاف القدرات القيادية ومنحهم الصالحيات
مع إيجاد سياسيات الدعم والتحفيز.
إيجــاد قنــوات تواصل مع مؤسســات حكومية
وخاصــة لتنفيــذ برامــج تدريبيــة للخريجني قبل
االلتحاق بسوق العمل.
إنهاء املركزيــة ،وتقليــص البريوقراطية يف اتخاذ
القــرارات من خالل منــح دوائر شــؤون املوظفني
الصالحيــات الالزمة ومتكينهــم ،أو أن تكون الدائرة
تحت إرشاف مبارش من رئيس الوحدة.
رضورة أن يكون املدير مؤهال بالشهادات املهنية
وله درايــة بعمل مختلف الدوائر مــع القدرة عىل
التأثري واالستامع لآلخرين مع وجود ثقافة الشفافية،
والتمتــع مبهــارات التفويــض والتمكــن والــذكاء
العاطفــي والتخطيط االســراتجي مــع غرس روح
املسؤولية لدى الجميع.

“مرييــت” ورقــة عمل يف املحــور الثاين
بعنــوان “متكــن الــكادر الوطني وفق
مــؤرشات رؤية عامن  .”2040أما املحور
الثالث فشــهد تقديم ســعيد الراشــدي
رئيس املوارد البرشية والشؤون اإلدارية
برشكــة “طــران الســام” ،ورقــة عمل

بعنــوان “التخطيط االســراتيجي إلدارة
املورد البرشي العامين”.
تىل ذلك عقد جلسة عمل مبشاركة عدد
من الخــراء واملتخصصني .ويقام املنتدى
عىل مــدار يومني ،ويتضمــن ورش عمل
متخصصة.
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متابعات

الخميس  ٢٣من ذي القعدة  144٣هـ املوافق  ٢٣يونيو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٢

 20.774مليار ريال حجم الدين العام بزيادة  %4.82مع استمرار «الفجوة المالية»

قفزة باإليرادات واإلنفاق الفعلي في الحساب الختام

لـ«ميزانية  ..»2021وتقليص العجز  %45.4إلى  1.2مليار ريال
وزير المالية لـ«

» :نأمل عدم رفع أسعار الوقود في  ..2023وتثبيت السعر الحالي حتى نهاية 2022

زيادة مبيعات الوقود في المناطق الحدودية يؤثر على المواطن ويستنزف الميزانية
كشف الحســاب الختامي للدولة أن األداء الفعيل للميزانية العامة للدولة
بنهاية  ،2021ســجل ارتفا ًعا بنســبة  %29.6يف اإليرادات العامة لتصل إىل
 11.195مليــار ريــال ،وزيادة بنحــو  %14.1يف اإلنفاق العــام لريتفع إىل
 12.418مليــار ريــال؛ وبذلك انخفض عجز املوازنة الفعيل بنســبة %45.4
ليسجل  1.223مليار ريال ،مقارنة مع عجز متوقع عند  2.240مليار ريال،
وانخفاض جملة وســائل التمويل بنســبة  ،%27.6كام تراجع نســبة الدين
العام ليصل إىل  %68من الناتج املحيل اإلجاميل مقارنة مع  ،%83وذلك وفقًا
للخطة املعتمدة ملوازنة  .2021وعقــدت وزارة املالية أمس مؤمت ًرا صحف ًيا
الســتعراض أبرز مؤرشات األداء املايل يف الحســاب الختامي للدولة للسنة
املالية  ،2021بحضور معايل ســلطان بن سامل الحبيس وزير املالية ،ومعايل
نارص بن خميس الجشمي االمني العام بوزارة املالية ،وسعادة الدكتور نارص
بن راشد املعويل وكيل وزارة االقتصاد.
الرؤية -مريم البادية
وأظهــرت تفاصيل الحســاب الختامي-
الذي تلقــت «الرؤية» نســخة منه -أن
السلطنة اســتطاعت بنهاية العام 2021
أن تحقق من ًوا يف إيراداتها الفعلية بنسبة
 %29.6لتصــل إىل  11.195مليــار ريال،
مقارنــة بتقديــرات امليزانيــة املعتمدة
للعام نفســه والتي بلغت وقتذاك نحو
 8.640مليار ريال عامين .وت ُعزى الزيادة
يف اإليرادات إىل تحســن أســعار النفط
يف األســواق العاملية خالل عــام 2021؛
حيث بلغ متوسط السعر الفعيل املحقق
لربميل الخام خالل السنة نحو  61دوال ًرا
أمريك ًيــا مقارنة مع الســعر املعتمد يف
امليزانية العامة للدولة والبالغ  45دوال ًرا
أمريك ًيا ،يف حني بلغ معدل اإلنتاج الفعيل
للنفــط  966ألف برميــل يوم ًيا ،مقارنة
مبتوســط  960برميل يوم ًيــا يف امليزانية
املعتمــدة وذلك بارتفــاع وقدره  6آالف
برميل يوم ًيــا .ويف املقابــل ،زاد اإلنفاق
الفعــي إىل  12.418مليــار ريال عامين
بنســبة ارتفــاع  %14.1مقارنة بتوقعات
اإلنفاق املعتمد يف امليزانية والتي كانت
عنــد  10.880مليار ريــال؛ وذلك نتيجة
االســتمرار يف ســداد مرصوفــات إنتاج
النفــط والغــاز حتى أغســطس .2021
وعــى الرغــم مــن ارتفــاع املرصوفات
الفعليــة مقارنة بتقديــرات املرصوفات
املعتمــدة ،فقد انخفــض العجز الفعيل
ليصل إىل  1.223مليار ريال؛ أي بنســبة
انخفاض  %45.4مقارنة مع العجز املقدر
يف بداية العام والبالغ  2.240مليار ريال.
وكشــفت البيانات كذلــك أن الحكومة
نجحت يف خفض وسائل التمويل بنسبة
%27.6؛ حيث بلغ اإلجاميل  1.621مليار
ريال ،مقارنة مع  2.240مليار ريال؛ مام
يشري إىل انخفاض حاجتها للتمويل.
وبلغ الدين العام حــوايل  20.774مليار
ريــال عامين ،بارتفاع مقداره  956مليون
ريــال؛ أي بنســبة زيادة ســنوية بلغت
 ،%4.82مقارنــة مع نحــو  19.818مليار
ريال يف  ،2020نتيجة الســتمرار الفجوة
بني اإليرادات واإلنفاق العام.
وســددت الحكومــة قروضً ــا خارجيــة
ومحلية بنحــو  1.729مليار ريال ،وذلك
وفق خطة السداد املعتمدة .كام متكنت
الحكومة مــن ســداد  418مليون ريال
عامين مــن املتأخرات املالية للســنوات
املاضية وســداد  2.1مليــار ريال عامين
من املســتحقات املالية لرشكات القطاع
الخاص حتى نهاية العام .2021
اإليرادات النفطية
ويف التفاصيــل ،ســجلت امليزانية ارتفا ًعا
فعل ًيا يف االيرادات النفطية بنسبة %52.1
مقارنة مع تقديــرات امليزانية املعتمدة؛
حيــث مثلت اإليــرادات النفطية %73.6
من إجــايل اإليــرادات الفعلية املحققة
بنهاية 2021؛ وذلــك بفضل ارتفاع صايف
إيرادات النفط بنســبة  %58.1مســجلة
 5.613مليار ريــال ،مقارنة مع تقديرات
امليزانية املعتمدة عند  3.550مليار ريال.
وحققت إيرادات الغــاز الفعلية ارتفا ًعا

بنسبة  .%40.6أما اإليرادات غري النفطية
الفعليــة فقــد انخفضــت بنهايــة عام
 2021بنســبة  %8.3مقارنة مع تقديرات
امليزانية املعتمدة ،ومثلت اإليرادات غري
النفطيــة  %26.4من إجــايل اإليرادات
الفعلية املحققــة بنهاية  .2021وتتكون
هذه اإليــرادات من عائــدات الرضائب
وأرباح االســتثامرات الحكومية ورســوم
الخدمــات وقيمة اســردادات القروض
الحكومية واإليرادات الرأساملية .ويعزى
هــذا الرتاجــع إىل تنفيذ خطــة التحفيز
االقتصــادي ومعالجة تداعيــات جائحة
كورونــا ،وتراجــع األنشــطة االقتصادية
والتجارية بسبب الجائحة.
بينام سجل اإلنفاق العام الفعيل للدولة
بنهاية عام  2021ارتفا ًعا بنســبة %14.1؛
ليســجل  12.418مليــار ريــال مقارنة
بتقديرات اإلنفاق العام املعتمد والبالغة
 10.880مليار ريــال ،ويأيت هذا االرتفاع
مدفو ًعــا بارتفــاع املرصوفــات الجارية
لوحدات الجهاز اإلداري للدولة بنســبة
 ،%4.2واملرصوفات االســتثامرية بنســبة
 ،%32.6واملســاهامت والنفقات األخرى
بنســبة  ،%9إىل جانب اســتمرار الرصف
عــى قطــاع النفــط والغاز مببلــغ 780
مليون ريال حتى أغسطس  2021عندما
تــم اإلنتهاء مــن اإلجراءات التشــغيلية
لرشكة تنمية طاقة عامن.
وحققــت املرصوفــات الجاريــة ارتفا ًعا
بنســبة  %4.2لتبلــغ  9.388مليار ريال
مقارنة مع تقديــرات امليزانية املعتمدة
بنحو  9.012مليار ريال؛ حيث ســجلت
املرصوفــات الجارية للــوزارات املدنية
ارتفا ًعــا بنحــو  ،%8.6وكذلــك زيادة يف
مرصوفات رشاء ونقل الغاز بنحو ،%45.3
فيام انخفضت خدمة الدين العام بنحو
 %12.2وكذلك مرصوفات الدفاع واألمن
بنحو .%6.1
املرصوفات اإلمنائية
ويف جانــب املرصوفــات الفعليــة
للمرشوعات اإلمنائيــة للوزارات املدنية،
فقــد بلغــت  1.192مليار ريال بنســبة
ارتفــاع  %32.4مقارنة مــع املخصصات
املعتمــدة يف امليزانيــة والتي كانت عند
 900مليــون ريــال عــاين .وتوزعــت
املرصوفــات اإلمنائية عىل مــا ييل%33 :
لقطــاع الهيــاكل األساســية املتمثلة يف

 11.195مليار
ريال إيرادات عامة
بزيادة %29.6
اإلنفاق العام
الفعلي يزيد
 %14.1إلى
 12.418مليار
ريال
تراجع نسبة الدين
العام للناتج
المحلي إلى
%68
انخفاض
مصروفات الدفاع
واألمن ..%6.1
وتراجع خدمة
الدين بـ%12.2

الطــرق واملطــارات واملوانــئ وتخطيط
املــدن واإلدارة الحكوميــة ،و %32مــن
املرصوفات عىل قطــاع اإلنتاج الخدمي
كاإلســكان والكهربــاء وامليــاه والتجارة
والســياحة .فيام شــكل قطــاع الهياكل
االجتامعيــة كالتعليــم والصحة واالعالم
ومراكــز الشــباب نســبة  %30مــن
املرصوفات ،بينام اســتحوذ اإلنفاق عىل
قطاع اإلنتاج الســلعي املتمثل يف النفط

الخام والغاز واملعادن والزراعة واألسامك
عىل نسبة .%5
املؤرشات االقتصادية
وســجل الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار
الثابتة ارتفا ًعا بنســبة  %3بنهاية ديسمرب
2021؛ حيــث بلــغ  34.667مليار ريال
عامين مقارنــة مــع  33.673مليار ريال
عامين بنهاية ديســمرب  .2020وارتفعت
القيمة املضافة لألنشــطة النفطية بنحو
 %4.1مســجلة ما قيمتــه  11.327مليار
ريال عامين يف نهايــة عام  ،2021مقارنة
مع  10.884مليار ريال يف الفرتة نفســها
مــن  .2020وزادت القيمــة املضافــة
لألنشــطة غري النفطية بنهاية عام 2021
بنسبة  %2.2مسجلة نحو  24.384مليار
ريــال مقارنة مــع  23.848مليــار ريال
بنهاية ديسمرب .2020
أمــا فيــا يتعلــق بالتصنيــف االئتامين
للدولة ،فقد ع ّدلت وكالتي فيتش وموديز
للتصنيــف االئتامين نظرتها املســتقبلية
خــال العــام  2021إىل مســتقرة ،فيام
عدلت وكالة ســتاندارد آند بورز نظرتها
املستقبلية إىل إيجابية.
أسئلة ونقاشات
وعقــب اســتعراض الحســاب الختامي
خالل املؤمتر الصحفي ،فُتح باب النقاش
أمام الصحفيني واإلعالميني.
ور ًدا عــى ســؤال لجريــدة الرؤية حول
ارتفاع أسعار وقود املركبات خالل الفرتة

املقبلــة ،أوضح معايل ســلطان الحبيس
وزيــر املاليــة أن تكلفــة دعــم الوقود
املتوقعة للعام الجاري سترتاوح بني 600
و 640مليون ريــال عامين؛ كمبلغ إضايف
عىل جملــة اإلنفاق العــام املق َّدر لهذه
الســنة .لكــن الحبيس طــأن املجتمع
بتأكيد ســعي الحكومة لتثبيت أســعار
الوقــود عنــد املســتويات الحالية حتى
نهايــة  ،2022معربًا عن أمله أن ال تلجأ
الحكومة لرفع الســعر مع بداية ،2023
مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها
الحالية.
غــر أن معاليه أبــدى قلقه حــول بيع
الوقــود يف املناطــق الحدوديــة؛ حيث
لوحظ زيادة مبيعات الوقود يف املحطات
القريبــة من الحــدود مــع دول الجوار
لالستفادة من سعر الوقود املثبت محل ًيا،
مش ًريا إىل أن هذا األمر ال ينبغي أن يؤثر
وأل يســتنزف من
عىل املواطنني هناكّ ،
ميزانية الدولة .وكشف معاليه أن اللجنة
الفنية املعنية تعكف عىل دراســة األمر
للخروج مبقرتحات ال تؤثر عىل املواطن.
ور ًدا عىل سؤال جريدة الرؤية حول أسعار
املواد الغذائية ،قــال معايل وزير املالية:
«إن الجميــع يعلــم أن هناك مشــاكل
يف جميــع دول العــامل نظــ ًرا للظــروف
االقتصاديــة والسياســية واللوجســتية»
مش ًريا إىل أن الحكومة تنبهت لهذا األمر
مبكــ ًرا وعملت عىل تأمــن احتياطيات
الغذاء ،وأن الســلع األساسية مثل القمح
واألرز متوافــرة؛ إذ أعلنــت الجهــات

املعنيــة عن توافــر احتياطيــات القمح
ألكرث من  6أشــهر؛ وهو مستوى طبيعي
للحفاظ عىل االحتياطيات .وأكد الحبيس
أنه حتى اآلن ال توجد لدى عامن مشاكل
تتعلق مبصادر االســترياد ،مشــ ًرا إىل أنه
عامن قبل األزمة كانت تســتورد كميات
كبرية من القمح الرويس ،لكن بعد األزمة
توجهت السلطنة ملصادر أخرى وبأسعار
جيدة .وأوضــح أن الحكومة تدعم جز ًءا
من مشــريات القمح وتحديــ ًدا طحني
الخبز ،وأن هذا الدعم سيســتمر إىل أن
تعود األمور إىل طبيعتها .وأوضح الحبيس
أن سعر طن القمح ارتفع من  280دوال ًرا
إىل  400دوالر ،مشــرا إىل أن الحكومــة
تتحمــل فارق الدعم لضــان عدم تأثر
معيشة املواطن.
أمــا فيــا يتعلــق بأســعار األرز ،ذكر
الحبــي أن األســعار العامليــة مل تتغري،
والحكومة سعت إىل استرياد كميات من
األرز لضامن توافرها يف األســواق ضمن
املستويات اآلمنة والتي تصل إىل  6أشهر.
وحــول ارتفــاع التضخــم يف الســلطنة،
أكــد معايل وزيــر املاليــة أن «التضخم
مســتورد» ،مشريا إىل أن جهود الحكومة
أسهمت يف الحفاظ عىل استقرار األسعار
قدر املســتطاع ،وأنها مســتمرة يف دعم
الســلع األساســية ،وال ن ّية لرفع األسعار
وخاصة السلع األساسية.
وتعليقًا عــى ميزانية تنمية املحافظات،
أكــد الحبــي أن وزارة املاليــة ملتزمة
بتوفري املخصصات.

ر�ؤى

الخميس  ٢٣من ذي القعدة  144٣هـ املوافق  ٢٣يونيو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٢
رحمة الله تغشاك
يا بهوان
طالب المقبالي

1

أين الشراكة مع
اإلعالم؟

مدرين المكتومية

تسريح ُع َّمال «حديد
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صحار»

د .خالد بن علي الخوالدي

جهود مبذولة الســتيعاب هذه الطاقات
وتأهيلها للمشاركة يف مسرية التنمية.
إن العامل اآلن يشــهد تطورات رسيعة يف
متطلبات ســوق العمل ،هذه املتطلبات
تحتــاج إىل مهــارات خاصــة ملســايرتها،
ولذلــك ســلط املنتــدى الضــوء عــى
اقتصاد الخدمــات والعمل الحر («GIG
 »economyو» )»Freelanceووضعــت
الحكومــة ممثلــة يف وزارة العمل خططا

لتأهيل الشــباب عىل بيئــة األعامل ذات
العالقة.
لقــد أثبتــت مؤسســات الدولــة العامة
والخاصة من خالل مساعيها نحو تحقيق
رؤية «عامن  »2040أنها قادرة عىل إيجاد
مجتمع مبدع مبتكر منافس عامل ًيا ،وقادر
عىل الوصول إىل أهدافه املســتقبلية ،مبا
يتمتع به من صفــات وقدرات متيزه عن
غريه من املجتمعات.

ناصر بن سلطان العموري

المرأة والمجتمع
أنيسة الهوتية
عندما أقول املــرأة واملجتمع فإنني ال أصفق
للحركة النسوية وال أطبل باسم املساواة بينها
وقرنائهــا مــن الرجال كام تفعل املؤسســات
«الب ّياعــة للكالم» باســتخدام تلــك العناوين
عــى الفتات عريضة للفت انتباه الرأي العام،
ــلم تدوسها درج ًة درجة حتى
فتستخدمها ُس ً
تصل إىل أهدافها التي ال تخدم املرأة باسرتجاع
حقوقها املجتمعية واإلنسانية الضائعة بحجم
خدمتها ملن ينادون برفع تلك الالفتات سياس ًيا
وتجاريًا وترويج ًيا و»مبيعات ًيا».
فكثــ ٌر مــن البرش اســتخدم تلــك العناوين
املبهرجــة حتى تقــع أضواء الشــهرة عليهم،
ومنهم من ســعى إىل األشخاص ذوي اإلعاقة،
واأليتــام ،واألرس املعرسة ،والقضايا املجتمعية
واإلنســانية املختلفة التــي من بني كل عرشة
موجودين تحت مظلتهــا ثالث ٌة فقط يهتمون
حقًا بالقضية والسبعة الباقون يسعون لفائد ٍة
ومصلحــ ٍة خاصــ ٍة لهم -كنســبة متوســطة-
حتــى وإن كانوا من أبناء القضية نفســها إال

اســتقوا ذموها رغم غرامهم بهــا! إذًا يف تلك
املعركــة الثالثية نجــد أن الرجل كائن تائ ٌه يف
منجذب متناف ٌر اليعلم ماذا يريد
براثن املرأة
ٌ
منهــا! أمــا املرأة فهــي تعلم مــاذا تريد من
الرجل وكيف تخرج مبتغاها منه ،وأيضً ا كيف
تجنده ضد امرأ ٍة أخــرى ..والخالصة هنا تأيت
بنتيجــة أن مجرم الحرب األســايس ضد املرأة
هي املرأة نفسها والرجل ليس سوى سالح يف
يدهــا تعرف متى تتفاخر بــه كـ»تفق برزة»
ومتى تلقمه بالذخــرة فيفتعل جرميته التي
وجهته لها ضد امرأ ٍة أخرى.
يرض
واإلســام كــ ّرم املــرأة ورفع شــأنها ومل َ
أن تكــون ممتلكًا من ممتلــكات الرجل ،لها
حقهــا اإلنســاين الكامل وإن ورثــت النصف
إال أن لهــا حق الرب ثالثًــا مقابل واحد ٍة لألب،
وإن أمرت بالســر أضعافًا عــن الرجل إال أن
الجنة تحت قدميها ،وأمر هو بأن يكون قوا ًما
عليها ،حام ًيا لهــا ،وإن أبكاها وقهرها فيام ال
يــريض الله ،غضب عليه -جل وعال -من فوق

ٍ
ســاوات طباق .وأوىص بهن الحبيب
ســبع
املصطفى خ ًريا فإنهن القوارير اللوايت مل ينزلن
الرجال من الجنة إمنا من أرحامهن.
وبعــد كل ذلــك التكريم أتــت املجتمعات
وضيقت عليها الدائرة حتى كادت أن تختنق
مــن العــادات والتقاليد التــي أوجدت ليس
بفعل الرجــل -الــذي دوره كان تنفيذيًا -بل
بفعل املرأة املوجهــة لتلك القيود خوفًا عليه
من امرأ ٍة أخرى!! أو غريةً ،وحســ ًدا ،وحق ًدا...
إلخ.
وبعد التحليل نجــد أن املعركة الثالثية ليس
فيهــا رجــل ،إمنا هــي بــن املــرأة ،واألنثى،
وجميع النساء ..هي نفسها الضحية ،والجاين،
واملحامي ،والقايض ،واآلمر الناهي ..أما الرجل
فليس ســوى منفذ ملا قادته إليــه امرأ ٌة ضد
أخرى بكيدها .فالرجل مل يكن أب ًدا ن ًدا للمرأة،
خلقهام الله تعاىل مختلفان مكمالن لبعضهام
البعض مثل قطبي املغناطيس ،اليتساويان بل
هام متوازيان متعادالن باتحادهام م ًعا.

لكل مرحلة رجال
خليفة بن عبيد المشايخي
حينــا كانت عامن يف القــرون املاضية -من
ظفار إىل مســندم ومن مصــرة ورأس الحد
جنوبًا ،إىل محضة والربميي شاملً  -متر مبرحلة
زهيدة يف التشكل املجتمعي ،ومللمة نسيجه
وتوحيد أصقاعه ،واحتــواء كل ناحية منه يف
تكتل مجتمعــي واحد ،يجتمعون فيه وعليه
عىل كلمة ســواء ،ويســتقيمون عىل محيطه
واتســاعه يف صفــوف مرتاصــة؛ كل صــف
يعضد اآلخر ويشــد مــن أزره .كانت عامن
آنذاك بأراضيها البكر ومســاحاتها الشاسعة،
وعرب الســنوات الســحيقة ،ترتدي شــيئًا ما
عباءة التأخر عــن التطور والتمدن ،واللحاق
بركب الحداثة والتكنولجيا التي سبقنا العامل
املتحرض إليها بسنوات.
ومنذ ســنوات النهضــة األوىل ،كانــت بلدنا
تنشــد النمــو وتتلهف أن تــراه يكرب بحجم
الطموحــات والتطلعات التــي كان يرجوها
لنا آنذاك الســلطان الراحل قابوس بن سعيد
طيب الله ثراه -الرجل الويف املخلص الخالدجم؛ إذ تــرك لنا آثا ًرا
فينــا ،الذي نحبــه ح ًبا ً
ومنجزات نفاخر عىل الدوام بها .وجاء بعده
حرضة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن
طــارق املعظم -حفظــه الله ورعاه وســدد
عىل طريق الخري خطاه -بنهج ســديد وبرؤى
وثابة وللخــر طموحة ،ومعهــم أبناء عامن
الربرة وشــعبها األوفياء املخلصني ،مشــكلني
معا لحمة وطنيــة محمودة آخذة يف التمدد
والنامء مبا يحقق الرخاء ،ويجلب السخاء.
ظلــت أرضنا وقتها تنام عىل أتون الســاحة

والبساطة ،ويغمر ساكنيها املحبة والتسامح،
يعتصمــون فيــا بينهــم ويف تداخل وطني
وأرسي ضــارب يف القــدم بعراقتــه وأصالته،
بالثوابت اإلســامية وبقيم املجتمع واألصالة
املعارصة ،وبعاداته وتقاليده التي فطرت عىل
التعاضد والتآلــف ،واملحافظة والتجديد ،مبا
يتامىش مع روح العرص ومتطلباته.
و ُجبلت عــان من أقصاهــا إىل أقصاها مع
تنــوع الثقافــات بها ،عــى اإللــزام بتعاليم
ديننا اإلسالمي الحنيف ،وبرشعيتنا السمحاء
الغراء ،التي ال شــك أن بهــا فوزنا وصالحنا،
تغشــانا من خاللها عــرى املحبة ،وتربطنا يف
ثناياها وشــائج قــرىب رصنا بها أقــوى ،وبها
أضحينا رجالً فغدونا بها أغنى.
إن أجدادنــا وآباءنــا وثلة مــن الناس هناك،
ونخ ًبــا منهم هنــا وجامعات عنــدك وأفرا ًدا
حولــك ،كانــوا يتشــكلون يف قبائل شــتى،
وتراهم يتوجهون بعــد الفجر نحو حقولهم،
ُممتطــن الفأس ومتأبطــن بالقفري ،وعدتهم
األخــرى املجــز والحابــول .وكان هناك من
يرسم لهم مالمح الطريق نحو الرقي والتطور،
وكان هناك من يرى مســتقبلهم بعينه ماثال
أمامه ،بينام هم بنفوســهم األبيــة العزيزة،
يــرون فيام عندهــم آنذاك بأنــه حياة ،فلم
يهنوا ومل يتخاذلوا؛ فســادوا األرض بعروبتهم
وبطوالتهــم ،مل ال وهم عرب أقحاح جحاجح
ش ّم ترجى فضائلهم.
فخطواتهم كانت ترتســم عــى دروب ال بها
شــدة ،وهممهــم العالية ومالحــم البطولة

والســؤدد ،ونظراتهم للمعايل ،كانت ال متتاز
بالحدة لدرجة القســوة والجربوت ،بقدر ما
كانــوا نجبا هينني طيبني ،كرماء األصل رحامء
بينهم ،تراهم ركعا ســجدا تــارات ،وأصحاب
ذكاء وفطنة ونباهة وبشــارات تارات أخرى،
فنعم الرجال هم الذين تعاقبوا علينا .
إن أحــام العامنيــن قد ًميا ،كانــت تغفو يف
هدوء يســتجيل النور ،ويستحث املسري نحو
العمل ومستقبلً واع ًدا بالرسور؛ فجزء منهم
معلم شاهقًا
كان يطوع األرض والرتبة لتكرب ً
هنــا ،ولتعلــو أخرى منجــ ًزا وآثــا ًرا تاريخية
متنوعة هناك ،فكانوا يرون وقتها أن مزارعهم
وبســاتينهم ومهنهــم املتواضعــة واعاملهم
البســيطة وتجارتهم الصغرية ،هي الخري كل
الخري الذي كانــوا يعتمدون عليه يف أرزاقهم
وأقواتهم ،فكانوا ليتحقق لهم مكسب الرزق
الحالل ،يي ّم ُمون قبيل الرشوق ،نحو وجهات
عدة طلبا له وملآرب أخرى ،ويف الجانب اآلخر
كانت السفن متخر ببعض منهم عباب البحار
واملحيطــات ،فــكان منهم نواخــذة وربابنة
وبحارة مهــرة .أصبحوا ســادتها ورجاال عىل
أهوالها ،وفرسانا عىل أخطارها.
ويف خضــم التجانس املعتاد للبيت واملجتمع
رشب
العــاين والفكر البــدايئ الذي قلــا ت ّ
العلم ،وعرف الســبورة والطبشورة والكتابة
آنــذاك ،لظروف مختلفة إال من بضع كلامت
وآيات وســور حفظوها من املعلم صالح ود
غروبه  -يرحمه الله -وغريه ،كان ذلك الوطن
يتــوق إىل أن يكــون هالة وضّ ــاءة بالنعيم

رئيس التحرير

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

والراحة ،يزهى بها بعد سنوات عجاف أتعبته
وأرهقته.
فجاء الثالث والعرشون من يوليو املجيد عام
 ،1970ليحقــق للعامنيني ذلــك ،وليعيد لهم
ولعامن هيبتها وليجدد طاقاتها ،ويســتحدث
موضعها ومكانتها عىل الخريطة الدولية بكل
ما هو مرشف.
ويف وقــت كانت ســاوات األمل تكرب مبنجز
هنــا وآخر هنــاك ،كانت عــان بحاجة إىل
رجال ليخدموها ،وليشــاركوا يف عملية البناء
والتطور ،فاختار السلطان قابوس -طيب الله
ثراه -لتلــك املرحلة رجالً  ،قدمــوا ما قدموا
لعــان ،وعملوا ما عملوا لها بإخالص وتفان،
كل يف مجالــه وموقعــه ،لتمــي عامن بعد
ذلــك ،تتجدد وتكرب برجال آخرين تركوا أيضا
بصامتهم.
ويف هذا العهد الجديد عهد الســلطان هيثم
بن طــارق املعظم -حفظه اللــه -كانت كل
مرحلــة تتطلــب عملً مختلــف نيط برجال
آخريــن من أبناء عــان الذيــن كانت بهم
الكفــاءة ،فهكذا هــي الحياة؛ لــكل مرحلة
رجالها.
وفَّق الله تعاىل من نالوا مؤخ ًرا الثقة السامية
بتويل مناصب حكومية يف مختلف القطاعات
مدنية كانت أو عسكرية ،والشكر كل الشكر
ألولئك الذين خدموا وقدموا وأخلصوا وعملوا
وفكروا وابتكروا ،فبالســابقون والحاليون من
املسؤولني واملوظفني عامن تتقدم ،فبارك الله
يف الجميع وشكرا للجميع.

االقتصاد

حاتم بن حمد الطايئ

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

التحرير

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

حمد بن سالم العلوي

بانتظار التنمية الشاملة

اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

أن ســعيهم للمصلحة الشــخصية هي أساس
مطلبهم وليست املصلحة العامة.
وال أقــول إن املــرأة حقها غــر مهضوم ،فإن
هنــاك الكثــر مــن النســاء اللــوايت ضاعت
حقوقهن! ولكن! من الذي ضيع حقوقهن! أو
من التي ضيعــت حقوقهن! فإنه من املعلوم
املغضــوض عنه مــن املرأة -أن عــدو املرأةاألول هي املرأة نفسها ويف املرتبة الثانية هي
ضد نفســها ،أما الرجل فهــو يف املرتبة الثالثة
واألخرية طب ًعا ..ألن املعركة تلك ثالثية األبعاد
ال بعد رابع لها.
ومن يتفكر فيها كث ًريا دون إدراك ذهني سيجد
نفســه يدور يف دوام ٍة فلســفي ٍة ال نهاية لها،
فلسفي ال مخرج
كام يركض الرجال يف دهلي ٍز
ٍ
منــه حني يكرهــون املرأة وهم يعشــقونها!
ويهربون منها إليها! ويتمنون موتها فيموتون
ألجلهــا! يصفونها بالدمار والهالك ويســعون
لذات الدمار والهالك! فال مفر لهم منها؛ ألنها
أرضهــم التي زرعوا فيها ،ونبتــوا منها ،وحني

التَّ نمية الحر!
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والية السحاب ..الجبل األخضر

االستثمار في الطاقات الشبابية
َ
اختــاف حــول أهمية املــورد البرشي
ال
أساســا للتنميــة يف
الوطنــي باعتبــاره ً
مختلــف القطاعات ،يف ظــل ما يزخر به
املجتمــع من طاقات شــبابية قادرة عىل
البناء واإلسهام يف ازدهار البالد.
ومن منطلق حرصها عىل إثراء النقاشــات
واملامراســات الداعمة لتطويــر الكوادر
الوطنيــة ،نظمــت جريــدة الرؤية أمس
الــدورة الرابعة من منتدى عامن للموارد

المحافظات ..ومضمار

لقراءة جميع المقاالت زورواhttps://alroya.om/category/3 :

المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس

البرشيــة ،إميانا منها برضورة اســترشاف
مســتقبل الوظائــف وتأهيــل الكــوارد
الوطنية مبا يتواكب مع مستجدات سوق
العمل املحلية والعاملية.
ويجســد انعقــاد هــذا املنتــدى تعزي ًزا
للتعــاون بــن املؤسســات الحكوميــة
والخاصة والتنسيق املشرتك بينهام؛ إليجاد
ســوق عمــل متطــور وناهض بكــوادره
الوطنية ،ال ســيام يف ظل ما نشــهده من
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املحليات

``

يصــف الشــيخ العالمة نــور الدين
الســاملي يف كتابــه “تحفــة األعيان
بســرة أهل ُعامن” الجبــل األخرض
يتميز الجبل
قائــا“ :ويف عــان الجبــل األخرض،
ً
ويقــال له رضــوى ،وهــو جبل من
األخضر بنسيجه
عجائــب الدنيا مملــوء بالفواكه من
الرمــان والعنــب والجــوز والخــوخ
االجتماعي
واملشمش والبوت والنمت وغريها”،
فمن منا ال يعشــق الجبــل األخرض؛
األصيل الذي لم
ففيه قمم تعانق الســاء وجو عليل
جميل يرشح النفــس ،ويبهج الفؤاد
يغيره الزمن وال
يقطنه أناس الكرم شــيمهم ،والنخوة
المدنية فهو ال
طبعهم ،والطيب معدنهم.
مل تكن الزيارة السامية للجبل األخرض
يزال يحافظ على
يف أواخر شــهر أغســطس من العام
املايض زيارة عابرة؛ بل كان لها مغزى
إرثه الممتد منذ
كبري ،ونظرة ثاقبة من صاحب بصرية؛
إذ تجســدت مالمحهــا وانبثقت من
قرون
خالل املرسوم السلطاين الذي تضمن
رفــع املســتوى اإلداري لنيابة الجبل
األخــر إىل مســتوى واليــة لتكون
مبسمى “والية الجبل األخرض”.
وكان لســاع املرســوم نشــوة تناثر
شــذاها بــن قــرى الجبــل األخرض
غمرت ســكانها فرحــة عارمة بالخرب
الســعيد الذي طال انتظاره منذ أمد األخرض ،وكذلك ندرة بعض املحاصيل
فقــد امتدت مطالبــات األهايل برفع التــي كانت موجــودة بكرثة ســابقا
مستوى نيابة الجبل األخرض ألكرث من وبكميــات وفرية مثل الثــوم العامين
ثالثة عقود ،وقد تطرقنا سابقا يف أكرث ومعانــاة بعض املحاصيل الحالية من
من مقال حول أهمية الجبل األخرض اآلفات الزراعيــة كالرمان ،فال بُد هنا
من الناحية االسرتاتيجية وما ميثله من مــن تعجيل إمداده باملياه ،وإنشــاء
موقع جغرايف متميز وما يحتاجه ليك السدود يف األماكن املناسبة ،من أجل
يكون وجهة سياحية واعدة؛ فالجبل استغالل مناخ الجبل األخرض الخالب
األخرض من خالل موقعه االسرتاتيجي وجعله واحــة خرضاء غنــاء ،منتجة
يعد واســطَة العقــد والقلب النابض ألصناف شــتى من الفواكــه املتنوعة
شــهية املذاق مــن جوز ومشــمش
لعامن.
يتميــز الجبــل األخــر بنســيجه ورمان ،وهــذا ما يقودنــا إىل إضافة
االجتامعــي األصيــل الــذي مل يغريه محاصيــل أخرى تتناســب مع نفس
الزمن وال املدنية فهو ال يزال يحافظ املناخ لتعزيز منظومة األمن الغذايئ.
عىل إرثه املمتد منــذ قرون ومل يغري ونأمل وضــع برامــج التنمية بصورة
الناس عاداتهــم وتقاليدهم وطريقة مدروســة وواضحــة املعامل تناســب
معيشــتهم ،وترابطهــم ،وتآلفهــم ،احتياجــات والية الجبل األخرض بكل
ومتســكهم باملــكان ،رغــم قســوة دقة والســعي نحو تحســن وتهيئة
التضاريــس ووعورة املنطقــة والتي الطريق املؤدي للجبل األخرض وجعله
جعلت من هــذا الجبل حياة نابضة ،مناسبا لصعود السيارات ذات الحجم
كام إن النســيج القبيل مل يتغري وتراه الصغري تشجيعا للســياحة ،والتفكري
ثابتــا راكزا منــذ األزل وهو ما تجده أكــر مــن أي وقت مىض يف إنشــاء
يتجــى يف كل قرية مــن قرى الجبل مطار مبواصفــات دولية لربط الجبل
األخــر بالعــامل الخارجــي وجعله
األخرض.
ال شك أن رفع املستوى اإلداري للجبل وجهة ســياحية متميزة مام من شأنه
األخرض إىل والية من شأنه أن يعطي ان يضيف لســمعة الســلطنة الكثري
بعــدا تنمويا شــامال نتيجــة ملوقعه عىل الخارطة السياحية.
الجغرايف ،ومتيزه بعوامل شتى يحتاج ونتيجة لصعوبة جغرافية والية الجبل
إىل نظرة شــمولية متكاملــة لتنمية األخــر الوعــرة وقلــة املخططات
البنى التحتية وتنمية القرى والريف الســكنية وارتفاع تكاليــف البناء بها
فيه كام إنه يلعب دورا يف استقطاب نتيجة عدم توفر املواد األولية ،شــهد
الســياحة ،ولذلك فــإن تأهيل وبناء الجبــل األخــر فيام مــى هجرة
مرافق سياحية أصبح واجبا؛ ملا تتميز ســكانية ألبنائه للســكن خارجه ،وال
به املناطق الجبلية والتي تربز معاملها بُــد هنا مــن اســتحداث مخططات
وعنارص جاملها األخّاذ ستقدم إضافة ســكنية حديثــة ،وإعــادة النظر يف
قيمــة للقطــاع الســياحي وتجعله بعــض املســاحات الشاســعة التــي
منافســا ملناطق أخــرى تتميز بنفس متلكها بعض الجهات الحكومية الغري
املناخ ،فالتنمية املســتدامة ستساعد مستغلة بالشكل األمثل ،والعمل عىل
عىل تحسني جميع أمناط الحياة ومنها بناء منطقة صناعية متكاملة لتغذية
الصحيــة عىل ســبيل املثال ال الحرص املنطقة كونها ســوف تشهد زخام يف
من خــال إقامة منتجعــات صحية البناء والعمران يف املرحلة القادمة.
للنقاهة كام أنــه أصبح من الرضورة إن االهتامم الســامي بالجبل األخرض
مبــكان العمل عــى تأهيــل وترميم يدل ّأيــا داللة عىل النظــرة الثاقبة
بعض الحواري والقرى الرتاثية بالجبل للقيــادة الحكيمــة ملوالنــا حــرة
صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن
األخرض وجعلها مزا ًرا سياح ًيا خالبًا.
من هنا ،يجب أن ال نغفل عن معضلة طارق املعظــم -حفظه اللــه -فهل
نقص املياه يف الجبل األخرض وتسببها سرنى وجهة ســياحية جبلية متميزة
يف شــح الرقعــة الخــراء وتجــى ذات صبغة عامنية يشد إليها السواح
مستقبل؟
ً
ذلك يف اندثــار املدرجــات الزراعية الرحال من أرجاء املعمورة
(املساطب) -كام تعرف محل ًيا -بعدما وعمو ًمــا األيام ُحبىل مبــا تحمله من
كانــت مــن أوجــه الجــال بالجبل أخبار سعيدة.

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة

وزارة اإلعالم
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�إعالنات مبوبة

الخميس  ٢٣من ذي القعدة  144٣هـ املوافق  ٢٣يونيو 202٢م  -العدد رقم 3٣٨٢

الخميس  23من ذي القعدة  1443هـ املوافق  23يونيو 2022م  -العدد رقم 3382

وزير المكتب السلطاني يستقبل
سفيري العراق وإيران
مسقط -العامنية
اســتعرض معايل الفريق أول ُسلطان بن
الســلطاين
محمد النعامين وزير املكتب ُّ
مســرة العالقة التي تربط سلطنة عُ امن
بجمهوريــة العــراق الشــقيقة ،خــال
استقباله اليوم سعادة قيس سعد العامري
ســفري جمهوريــة العــراق املعتمد لدى
ســلطنة عُ امن .وتم خالل املقابلة تبادل
األحاديث الودية حول عد ٍد من مجاالت
التعاون املشــركة للبلدين ،والتطرق إىل
عــد ٍد من األمور ذات االهتامم املشــرك
وسبل تطويرها.
كام استقبل معايل الفريق أول ُسلطان بن
الســلطاين
محمد النعامين وزير املكتب ُّ
ســعادة عيل نجفــي خورشودي ســفري
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانية املعتمد

رحب معايل
لدى ســلطنة عُ ــان .وقــد ّ
الســلطاين يف
الفريــق أول وزير املكتب ُّ
بداية املقابلة بسعادة السفري الذي قدّم
شــكره وتقديره لســلطنة عُ امن لتعزيز

ســبل التعاون لتحقيق املصالح املشرتكة
بني البلدين الصديقني .وتم خالل املقابلة
تبــادل األحاديث الودية وبحث عد ٍد من
األمور ذات االهتامم.

متابعات
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«التأمينات» 300 :مليون ريال زيادة في اإليرادات
مسقط -العامنية
عقد مجلــس إدارة الهيئة العامــة للتأمينات
االجتامعيــة اجتامعــه الــدوري لالطالع عىل
مؤرشات قياس األداء املؤسيس العام ،وموقف
مرشوعات ومبادرات الخطة التنفيذية األوىل
لرؤية الهيئة .2040
وقــد وافق املجلــس خالل اجتامعه برئاســة
معايل الدكتور محاد بن ســعيد باعوين وزير
العمل رئيــس مجلس اإلدارة ،عىل متديد فرتة
إعفــاء أصحــاب العمل من املبالــغ اإلضافية
املرتتبــة عليهــم نتيجــة التأخر يف تســجيل
وإخطار الهيئة بانتهــاء خدمة املؤمن عليهم
العاملني لديهم والتأخر يف ســداد االشرتاكات
الشهرية عنهم.
وأشــار املجلس إىل جهــود اإلدارة التنفيذية
املوجهــة لزيادة إيرادات االســتثامرات للعام
املنرصم ،والتــي تجاوزت قيمتهــا مبلغ 300
مليــون ريال ناتجة عن اســتثامر الهيئة لجزء
مــن أصولهــا يف أدوات اســتثامرية محليــة

وخارجيــة .كــا وافــق املجلس عــى إعفاء
املؤمن عليهم املســجلني يف نظام التأمني عىل
ال ُعامنيــن العاملــن لحســابهم الخاص ومن
يف حكمهــم ،واملســجلني يف نظــام التأمينات
االجتامعية عىل ال ُعامنيني العاملني يف الخارج
ومــن يف حكمهم ،من ســداد املبالغ اإلضافية
املرتتبة عليهم ،وذلك وف ًقا لألحكام والرشوط
التي سيتم اإلعالن عنها .واطلع املجلس خالل
االجتامع عىل عــدد من التقارير املحاســبية
والرقابيــة تصدرها تقرير مراقب الحســابات

الخارجي املستقل حول نتائج أعامل مراجعته
للحســابات الختامية للســنة املالية املنتهية،
واطلــع كذلك عىل تقارير جهاز الرقابة املالية
واإلداريــة للدولة عن نتائج أعــال مراجعة
بعض أنشــطة وأعامل الهيئــة املختلفة خالل
األعــوام املاضيــة .واختتم املجلــس اجتامعه
بالنظر يف عدد من املقرتحات املعروضة عليه
بهدف تطوير وتحسني بعض إجراءات العمل
بالهيئــة ،وذلك بحضــور عدد مــن أصحاب
السعادة وأعضاء املجلس.

طرح  35ورقة عمل بحضور أكاديميين وخبراء

«ندوة التعليم» تستشرف المستقبل لمواكبة المعايير العالمية
مسقط -ال ُعامنية
بدأت أمس أعامل ندوة “التعليم يف ســلطنة
عُــان نحو تعليم مســتدام و ُمعــزز ملهارات
املســتقبل” ،والتــي ُتنظمهــا وزارة الرتبيــة
والتعليــم بالتعاون مــع وزارة التعليم العايل
ُ
وتهدف إىل رصد
والبحث العلمي واالبتــكار،
واقع التعليم واســترشاف مســتقبله واقرتاح
األفــكار واآلراء التي تخدم العملية التعليمية
عىل مدى يومني.
ُيشارك يف الندوة خرباء تربويون من منظامت
دولية معنيــة بقطاع التعليــم ،وصانعو قرار
وباحثــون وأكادمييــون محليــون ،وتتضمن
تقديم ما ُيقــارب  35ورقة عمل؛ حيث رعى
افتتاح أعامل الندوة معايل الدكتور أحمد بن
سعيد الصقري وزير االقتصاد.
وتهــدف النــدوة إىل التقاء جميــع األطراف
املعنيــة بتطويــر التعليم يف ســلطنة عُامن؛
للخــروج بخارطــة طريــق لتحويــل التعليم
من خالل الرتكيز عــى جهود جميع األطراف
املعنيــة مبســتقبل التعليم يف ســلطنة عُامن
لتحفيز نقاش وطني ،وبحث كيفية االستفادة
واســتثامر الدروس واألفكار املكتســبة أثناء
جائحــة كوفيــد 19-يف مجــال االســتجابة
التعليمية واالبتكار.
ُ
تهــدف النــدو ُة إىل مناقشــة آلي ِة دمج
كــا
األساليب والنهج الجديدة للتعلم يف سياسات

ومامرســات التعليــم ،ورصد جهود ســلطنة
عُــان يف تحقيق الهدف الرابــع من أهداف
التنمية املســتدامة ،واملبادرة ال ُقطر ّية بشأن
التعليم من أجل التنمية املســتدامة واملعايري
الوســطية للمؤرشات الوطنية ،وتطوير رؤية
مشرتكة ،والتزام بني مختلف الجهات لتطوير
وتحويل التعليم بحلول عام .2030
وأ ّكــدت معايل الدكتــورة مديحة بنت أحمد
الشــيبانية وزيــرة الرتبيــة والتعليم رئيســة
اللجنــة الوطنيــة العامنية للرتبيــة والثقافة
والعلــومّ ،أن الوزارة عازمة عىل الســر قدما
لتطوير املســرة الرتبوية واالرتقاء باملنظومة

التعليميــة من أجل مســتقبل أفضل للطالب
والطالبات ،ومتكينا ملخرجــات قطاع التعليم
من املنافسة العلمية والتقنية إقليم ًّيا وعامل ًّيا.
وقالــت معاليهــاّ :
“إن مــن األولويــات التي
يحــرص عليها النظــام التعليمي يف ســلطنة
عُــان املواءمة بــن التعليــم واالحتياجات
الفعليــة لســوق العمــل؛ من أجــل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،عرب تنمية مهارات
املســتقبل من خالل اإلطــار الوطني ال ُعامين
ملهــارات املســتقبل وترجمــة للتوجيهــات
السامية لحرضة صاحب الجاللة -حفظه الله-
التخــاذ اإلجراءات الالزمة لدراســة متطلبات

واحتياجات تطبيق التعليم التقني واملهني يف
التعليم ما بعد األسايس.
وأشارت وزيرة الرتبية والتعليم إىل ّأن الوزارة
أوشــكت من االنتهاء من تحليل االحتياجات
واملتطلبات الرضورية لتطبيق التعليم التقني
واملهني يف التعليم ما بعد األسايس مبا يتكامل
مع مؤسســات التعليم العــايل ،ويتوافق مع
متطلبات سوق العمل واحتياجاته املستقبلية
واملهارات األساسية للوظائف واملهن املختلفة
بالرشاكة مــع املؤسســات الحكومية املعنية
بالتعليم والعمل ومؤسسات القطاع الخاص.
وأفــادت معاليهــا ّ
بــأن النــدوة أوجــدت

مســاحات كافية للشباب لالستامع إىل آرائهم
ومقرتحاتهــم فيام يخص دورهــم يف صياغة
مســتقبل التعليــم ،وتزويدهــم بالكفايــات
األساســية الالزمة السترشاف املســتقبل ،وما
يتطلبه من مهارات االتصال واالبتكار والتفكري
النقــدي وحل املشــكالت ،والتعاون من أجل
متكينهم إلحداث تغيري إيجايب يف التعليم عىل
كل املستويات.
و ّمثنت معاليها األدوار االستثنائية التي قام بها
املعلمون الســيام يف وقت األزمات وتستحق
كل اإلشــادة والتقدير؛ مؤ ّكدة عىل ّأن املعلم
ال ُعــاين أثبت كفــاءة عاليــة يف التعامل مع
جائحة “كوفيد  ”19-من خالل دوره املحوري
يف تســهيل التعليم والتعلم عن ُبعد ،وتفاعله
اإليجايب مع املنصــات التعليمية اإللكرتونية،
وإنتاج املحتوى التعليمــي ،وتقديم الدروس
عرب القنــوات التلفزيونيــة املختلفة ،وإيجاد
طرائــق مبتكرة للتدريس ،وبنــاء مجتمعات
التعلم الهادفة إىل تبــادل التجارب والخربات
الرتبويــة ،مشــرة إىل ّأن الوزارة مســتمرة يف
دعم جهود املعلمني ملواصلة أدائهم التدرييس
بكل كفاءة واقتدار.
من جهتها قالت معــايل الدكتورة رحمة بنت
إبراهيــم املحروقيــة وزيــرة التعليــم العايل
والبحث العلمي واالبتــكار“ :إن هذه الندوة
الوطنيــة ُتع ُّد فرصة تجمع املختصني والخرباء
مــن مختلف الجهــات الحكوميــة والخاصة

ومؤسسات التعليم العايل واملهني واملؤسسات
الرتبوية ومؤسســات املجتمع املدين والشباب
وتركز عــى جملة من املوضوعــات الحيوية
لقطاع التعليم؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية فيه
تضمن جودته ورق ّيه ليواكب املعايري العاملية
ً
مستقبل مرش ًقا
ويسمو بهذا البلد ،ويوجد له
وتنمي ًة مســتدام ًة واقتصادًا متنوعًا مبن ًيا عىل
املعرفة”.
وأضافت معاليها ّأن“ :الندوة تزخر من خالل
جلساتها النقاشية واألوراق العلمية املطروحة
بكثري من األفــكار اإليجابية والتقدمية والتي
ســيكون لها األثر الكبــر يف الرتكيز عىل واقع
التعليم يف ســلطنة عُامن واســترشاف معامله
املســتقبلية مبا يتامىش مــع الخطط الوطنية
االسرتاتيجية القامئة عىل أولويات رؤية عُامن
.”2040
وبينــت معاليهــا ّأن وزارة التعليــم العــايل
والبحث العلمــي واالبتكار اتخــذت العديد
مــن الخطــوات لدعــم وتطويــر التعليــم
العايل بســلطنة عامن من بينهــا دعم جهود
مؤسســات التعليم العايل الهادفة إىل االرتقاء
بجودة التعليم العــايل وتب ّوء مراتب متقدمة
يف التصنيفــات العاملية واالهتــام مبنظومة
التدريــب املهنــي ووضــع الخطــط الكفيلة
بتطويرها بنــا ًء عىل دراســة معمقة وجهود
حثيثة يتضامن فيهــا جميع الرشكاء من كافة
القطاعات.

توقيع اتفاقية إنشاء البوابة اإللكترونية لمحافظة الداخلية توقيع خطة التعاون ُ
القطري مع منظمة الصحة العالمية
نزوى -نارص العربي
وقع ســعادة الشــيخ هالل بن ســعيد
بــن حمدان الحجري محافــظ الداخلية
اتفاقية توفري منظومة خدمات إلكرتونية
“البوابة اإللكرتونيــة” للمحافظة ،وذلك
مع رشكة التكامل لحلول الربمجيات.
وتهــدف االتفاقيــة إىل إنشــاء البوابــة
اإللكرتونيــة لتكــون مبثابــة الواجهــة
التعريفية للمحافظة مبقوماتها الطبيعية
والســياحية واالقتصاديــة وغريهــا من
املقومــات التــي تزخــر بهــا محافظة
الداخلية ،وستضم البوابة مجموعة من
الخدمات الداخليــة املقدمة للموظفني
وللمراجعني ،ومنها فتــح قنوات مبارشة
للتواصل مع مكتب املحافظ والتقسيامت
التابعة له وتقديم املقرتحات والشكاوى
وغريهــا مــن الخدمــات املعلوماتيــة
واإلجرائية.

ونصت اإلتفاقية عىل تنصيب وتشــغيل بن حمدان الحجــري محافظ الداخلية :مسقط -الرؤية

املنظومــة اإللكرتونية التــي تضم بوابة
الخدمات اإللكرتونية واألنظمة املشغلة
للخدمــات الداخلية وخدمات املراجعني
واســتضافة املنظومــة اإللكرتونيــة يف
الســحابة اإللكرتونيــة Oman Data
 ،Mountواإللتــزام مبعايــر تصميــم
املواقــع ونوافــذ الخدمــات الحكومية
الصــادرة مــن وزارة النقــل واالتصاالت
وتقنية املعلومات.
كام تضمنت بنود االتفاقية إدارة املنظومة
اإللكرتونية وأجهزة االســتضافة وتقديم
كافة أنواع الصيانة والدعم الفني وعمل
التحديثات والرتقيــات لألنظمة وبصورة
دورية ،وتدريب املوظفني عىل استخدام
وتشــغيل املنظومة وخدماتها من خالل
تدريب مجموعــة معينة تقوم بتدريب
بقية املوظفني مبختلف القطاعات .
وقال ســعادة الشــيخ هالل بن ســعيد

“إن توفــر البوابة اإللكرتونية يأيت ضمن
حزم الخطة املوســعة للتحول اإللكرتوين
وانطالقا من النهج الذي تتبعه الحكومة
الرشــيدة يف تثبيــت دعائــم منظومــة
التحــول اإللكــروين وتحقــق األهداف
الوطنيــة املنشــودة يف رسعــة إنجــاز
املعامالت وتبسيط اإلجراءات “.
وأضــاف ســعادته أن البوابــة ســتتيح
الوصول إىل جميع الخدمات واملعلومات
واألعــال التي يقدمهــا مكتب املحافظ
والقطاعــات التابعــة له؛ حيــث ميكن
للمســتفيد أو املتصفــح الوصــول إىل
املعلومات بسهولة كام ميكن من خاللها
تنفيــذ العمليــات اإللكرتونيــة املقدمة
برسعة وكفــاءة عالية ،كام أنها ســتوفر
روابــط الخدمــات املتعلقــة باملــوارد
البرشية ،وتسهيل التنســيق املبارش بني
التقسيامت الداخلية.

تكريم طلبة الدبلوم العام المجيدين بهيماء
الوسطى -محفوظ الشيباين
كرمت املديرية العامة للرتبية والتعليم
مبحافظة الوسطى طلبة دبلوم التعليم
العام املجيدين مبــدارس والية هيامء
خــال الفصل الدرايس األول من العام
الــدرايس 2022 /2021م وذلك خالل
الحفل الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ
سليامن بن ســامل بن سيف املحروقي
وايل هيامء وبحضور عدد من رؤســاء

املؤسسات الحكومية ومديري العموم
املســاعدين ومديري مــدارس الوالية
وأولياء أمور الطلبة.
ويهدف الحفل الــذي أقيم بدعم من
رشكــة املخيزنــة العاملية إىل تشــجيع
الطلبة عىل مواصلة التفوق وتشــجيع
زمالئهــم عىل املنافســة والســر عىل
خطاهم لتحقيق التفوق والتميز.
وعرب حامد بن بخيت املشــيخي مدير
عام مساعد لشؤون التعليم باملديرية

عن سعادته مبا حققه الطلبة املجيدون
متوجها بالشــكر إىل أولياء األمور عىل
ما بذلوه يف تشجيع أبنائهم الطلبة.
ويف ختام الحفل قام ســعادة الشــيخ
راعــي الحفل مبعية حامد املشــيخي
مديــر عام مســاعد لشــؤون التعليم
بتكريــم الطلبــة املجيديــن وتقديم
هدية تذكارية للرشكــة الراعية ،بينام
قام املشــيخي بتقديم هدية تذكارية
لسعادة الشيخ راعي الحفل.

وقع معايل الدكتور هالل بن عيل بن هالل السبتي
وزير الصحة خطة التعاون ال ُقطري 2023-2022
مع منظمــة الصحة العاملية التي مثلها ســعادة
الدكتور جان جبور ،والتي تعد اإلطار التشــغييل
لتنفيذ اسرتاتيجية التعاون ال ُقطري ،2025-2021
ودعم الخطة الخمسية العارشة للتنمية الصحية
 2025-2021يف وزارة الصحة.
وقــد أعــدت هذه الخطــة املتضمنة لألنشــطة
التي ســتنفذ خالل العامني القادمني؛ بعد جهود
مشــركة بــن الفريــق الفنــي واإلداري مبكتب
منظمــة الصحــة العاملية وقيادات الــوزارة عىل
املستوى املركزي ،وحرص خاللها عىل دعم خطط
برامج الصحة العامة يف املديريات التابعة للوزارة
كافة.
وتعمــل الخطة عــى تحديد ما ســتقدمه أمانة
منظمــة الصحة العاملية عىل جميع املســتويات
وذلــك ملســاندة البلــدان يف تحقيــق أولوياتها
ونتائجها مبا يتامىش مع تنفيذ برنامج عمل العام
الثالــث عــر للمنظمــة ،باإلضافــة إىل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وتضمنــت عملية وضع خطة التعــاون ال ُقطري
 2023-2022مشــاورات مكثفــة مــع الربامــج
املعنية يف وزارة الصحة وذلك للتنبؤ باملســتقبل
واالســتفادة من تجربة جائحة كوفيد ،19استنادا
إىل إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة حول
التخطيط اإلســراتيجي وتحديد األولويات للفرتة
من  2019إىل .2023
وأكــدت ســعادة الدكتورة فاطمــة بنت محمد
العجميــة وكيلة وزارة الصحة للشــؤون اإلدارية
واملاليــة والتخطيــط ،أن اســراتيجية التعــاون
القطري تتكون من خمس أولويات اســراتيجية،
تشــمل :الربامــج املختلفــة املتعلقــة بالتغطية
الصحية الشــاملة وحامية األفراد مــن الطوارئ

الصحية ،والتشــجيع عــى تبني أمنــاط صحية،
وكذلــك الرتكيز عىل اســتخدام البيانــات وتقنية
املعلومــات ،وتوســيع أوجه التعاون للســلطنة
مع مختلــف دول العامل يف مجال الدبلوماســية
الصحية .وأشــارت العجمية إىل أن سلطنة عامن
قطعت أشــواطا عديدة يف كل تلك املجاالت ،إال
أنها مســتمرة يف أداء دورها الريادي وساعية إىل
حصد املزيد من اإلنجازات؛ من أجل توفري أرقى
مستوى ممكن من الخدمات الصحية للمواطنني
والقاطنني عىل أرضها.
وأضافت أن خطة الدعم القطري أعدت لتوضيح
النتائج املتوقعة واملخرجات املبارشة التي سريكز
عليها خالل العامني القادمني ،كام تم االتفاق مع
الجهات املختلفة بالوزارة عىل األنشطة األساسية
التي ســتنفذ من أجل
تحقيق تلكــم النتائج
واملخرجــات ،الفتة إىل
أن هذه الجهود تعمل
عــى تحقيــق أهداف
التنميــة املســتدامة
وبرنامــج العمل للعام
الثالث عــر من أجل
الوصــول إىل األهداف
املليارية الثالثة.
وقال ســعادة الدكتور
جــان جبــور ممثــل
منظمة الصحة العاملية
بالســلطنة“ :إن هذه
الخطــة التشــغيلية
تعمــل عــى التقــدم
بخطــى ثابتــة لتنفيذ
املرتكــزات والخطــط
التالية“ :برنامج العمل
للعــام الثالــث عــر
ملنظمة الصحة العاملية

( )GPW13لتحقيــق الغايــات املليارية الثالث،
رؤية املكتــب اإلقليمي للمنظمة “ 2023الصحة
للجميع وبالجميع” ،2023 EMR visionالخطة
الخمســية للتنميــة الصحيــة  25-2021ورؤية
عــان  ،2040خطــة التحول الخاصــة باملنظمة
.”Transformational agenda
وتضمن برنامج التوقيع عرضــا للدكتورة حليمة
بنــت قلــم الهنائية املديــرة العامــة للتخطيط
والدراســات بوزارة الصحة ،ســلطت من خالله
الضــوء عــى مراحل العمــل التي أنجــزت منذ
التوقيع عىل اسرتاتيجية التعاون ال ُقطري (-2021
 )2025وإىل وضــع مســودة الخطــة التي جرى
توقيعهــا ،وأهداف الخطة الخمســة واملبادرات
املشرتكة بني الصحة ومنظمة الصحة العاملية.
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«العز اإلسالمي» يوفر خدمة
تمويل السفر بخيارات سداد مرنة
مسقط -الرؤية
أعلن بنك العز اإلسالمي توفري خدمة متويل
الســفر للراغبني يف قضاء عطلة يف أي دولة
يختارهــا الشــخص ،كــا عزز البنــك هذا
العرض بخيارات الســداد املرنــة التي متتد
مــن  3إىل  10ســنوات مع نســب متويلية
مرنة ،عىل أن يســتمر هذا العرض حتى 31
أغسطس املقبل.
ويندرج متويل الســفر تحــت منتج “إجارة
الخدمات” أحد املنتجات التي تأيت متوافقة
مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعة اإلســامية

واملصــادق عليهــا مــن قبل هيئــة الفتوى
والرقابة الرشعية ،وميكن الحصول عليه من
خالل التوجه إىل أي مكتب ســفريات ومن
ثم الحصول عىل عرض أســعار وتقدميه إىل
أحد أفرع بنك العز اإلســامي مع ســهولة
ومرونــة يف تنفيذ املعامــات خالل مدة 24
ساعة.
وتبدأ نسب التمويل من  %4.5وفرتة سداد 3
ســنوات ،علام بأن أدىن مبلغ للتمويل 1000
ريال ،وأن هذه العروض تنطبق عىل العمالء
الذين لديهم حسابات رواتبهم يف بنك العز
اإلسالمي ،وبإمكان الذين ال ميلكون حسابات

يف بنــك العــز اإلســامي تحويــل رواتبهم،
واالستفادة من عرض متويل السفر أو غريها
من العــروض األخرى املصاحبــة؛ كالتمويل
السكني والشخيص ومتويل السيارات.
وعىل ســبيل املثال إذا تقدم العميل بطلب
الحصول عىل متويل السفر مببلغ  1500ريال
فقــط ملدة متويل تصل إىل  10ســنوات فإن
قســطه الشــهري لن يتجاوز  18ريال ،ومع
زيادة عدد ســنوات التمويل سيقل القسط
الشــهري تلقائيا ،وكلام قلت مدة ســنوات
التمويل كلام تراجعت نســبة ربح التمويل
بشــكل تلقايئ؛ حيــث بإمــكان العمالء أو

الذين يحولــون رواتبهم التوجــه إىل أقرب
فرع من فروع بنك العز اإلســامي وتقديم
املعاملة أو االستفســار عن رشوط التمويل
أو االتصال مبركز خدمة العمالء.
ويتاح هــذا التمويل للعامنيــن واملقيمني،
مع مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات
رسيعة ،ومتويل  %100مــن تكلفة الخدمة،
كــا أنه متاح للجميع؛ ســواء للموظفني أو
أصحاب األعامل الخاصة ،أما من ناحية الحد
األدىن للراتــب  300ريال ملوظفــي القطاع
الحكومــي و  350ريــال ملوظفــي القطاع
الخاص.

 % 2.5معدل فائدة مع حساب شركتان عمانيتان ضمن قائمة أقوى
 100شركة في الشرق األوسط
العائد العالي من بنك ظفار
مسقط -الرؤية

ديب -الرؤية

يقدم بنك ظفار لزبائنه حســاب العائد
العايل مبعدل فائدة يصل إىل  ،%2.5كام
يشــمل الحســاب عددًا من املزايا التي
تتيح للزبائن إمكانية تحقيق أهدافهم
املالية بوترية متسارعة.
وقال الدكتور طارق طه رئيس مجموعة
التجزئة املرصفية ببنك ظفار“ :إن البنك
يســعى من خالل خدماتــه ومنتجاته
املرصفية إىل تلبيــة احتياجات الزبائن،
وأنه مع حساب العائد العايل يتاح لهم
فرصة تنميــة أموالهم دون أي مخاطر،
مشجعا الزبائن عىل فتح حسابهم اليوم
واالستفادة من نســبة الفائدة املقدمة
عالوة عىل املزايا األخرى”.
ويتم احتســاب الفائــدة التي تصل إىل
 %2.5عــى الرصيــد اليومــي وترصف
شــهر ًيا ،كام يســمح للزبــون إجراء ما
يصل إىل  3عمليات سحب دون فقدان
الفائدة.
وباإلضافة إىل حســاب العائــد العايل،
يقــدم بنــك ظفــار لزبائنه عــددًا من
املنتجات ،والخدمات والحلول املرصفية
األخــرى؛ حيث يعــد بنك ظفــار أحد
البنــوك الرائــدة يف املنطقــة ويقــدم

كشــفت فوربس الرشق األوســط عــن قامئتها
الســنوية “أقوى  100رشكة يف الرشق األوسط”
لعام  ،2022لتسلط الضوء عىل الرشكات األكرب
واألكرث قيمة وربحية يف املنطقة.
أعــدت القامئــة باالعتــاد عــى املعلومــات
والبيانــات من أســواق املــال يف دول املنطقة،
لتصنيــف الــركات وف ًقــا للقيمة الســوقية
واملبيعات وإجاميل األصول وصايف األرباح لعام
 ،2021وقد اســتبعدت الرشكات التي مل تفصح
عــن قوامئهــا املاليــة املجمعة واملدققــة لعام
 ،2021وذلك حتى  20أبريل .2022
وللعــام الثالث عــى التوايل ،تصــدرت عمالق
النفط والغاز أرامكو السعودية ،مببيعات بلغت
 400.5مليار دوالر ،وقيمة ســوقية بلغت 2.3
تريليــون دوالر ،بينــا ّحلت رشكة ســابك يف
املركــز الثاين مــع مبيعات بلغــت  46.6مليار
دوالر ،وقيمة سوقية بلغت  100.5مليار دوالر،
تليهــا مجموعة بنــك قطر الوطنــي يف املركز
الثالث مببيعات  14مليار دوالر ،وقيمة سوقية
بنحــو  59.1مليار دوالر ،وهي الرشكة القطرية
الوحيدة املصنفة ضمن أول  20مركز يف القامئة.
فيام هيمنت الســعودية عىل قامئة العام ب33
رشكة ،تليها اإلمارات ب 25رشكة ،ثم قطر ب16
رشكة ،لتشــكل  3دول خليجيــة نحو  %75من

د .طارق طه

خدمات مرصفيــة متكاملة لزبائنه من
الــركات واألفــراد ،وكذلــك خدمات

التمويل التجاري ،كام يعمل عىل تلبية
احتياجــات الزبائن من خــال تطبيق
أفضــل املامرســات العامليــة يف عــامل
الصريفة والبنوك.
ويحرص البنــك عىل تشــجيع االبتكار
وإثــراء التجربة املرصفيــة للزبائن عرب
املنتجــات والخدمات املبتكــرة ،عالوة
عىل توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا
العرصية ،كام يســعى البنــك لتحقيق
رؤيته وتنفيذ اســراتيجيته التشــغيلية
الشــاملة والتي تتمحور حــول تقديم
أفضل تجربة مرصفية للزبائن من خالل
تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف عامل
الصريفة والبنوك ،وقــد مكن ذلك بنك
ظفار مــن تصدر قامئة أفضل البنوك يف
املنطقة.

«خليج مسقط» يطلق حملة ترويجية
لنمط الحياة الحصرية

التصنيــف .بينام جــاءت الكويت ب 8رشكات
واألردن  3رشكات والبحرين  5رشكات ومرص 3
رشكات واملغــرب  5رشكات باإلضافة إىل رشكتني
يف سلطنة عامن هام بنك مسقط وعامنتل.
وتصدر قطــاع البنوك والخدمات املالية القامئة
بواقع  42رشكة؛ حيث تشكل البنوك نحو %50
من الرشكات املصنفة ضمن أقوى  10رشكات يف
الرشق األوسط .يليه قطاعا الصناعة واالتصاالت
بواقــع  11رشكــة لــكل منهــا ،إال أن رشكات
الطاقة والصناعة والبرتوكيامويات كانت األكرث
ربحية؛ حيث ّشــكلت  %65مــن إجاميل أرباح
 100رشكة يف القامئة.
وقــد أدت الزيادة الكبرية يف أســعار النفط إىل
التعايف الرسيع يف دول الخليج؛ حيث شــهدت
رشكات منطقــة الرشق األوســط أدا ًء قو ًيا؛ إذ

يزود
«ويندام جاردن مسقط» ّ
مستشفى برجيل بخدمات األغذية

مسقط -الرؤية
مسقط -الرؤية
أطلــق خليــج مســقط ،املنتجــع املتكامل
الوحيــد يف ســلطنة عُامن ،حملتــه الخاصة
بنمط الحياة العرصيــة الهادفة للرتويج عن
املرافــق الحرصية ووســائل الراحة الجديدة
التــي تم إضافتها مؤخــ ًرا ضمن خطة خليج
مســقط الراميــة إىل توفري منتجــع متكامل
للس ّكان والز ّوار.
وتركــز الحملة عىل االحتفــاء بتجربة يومية
ألجواء العطالت ،والتي يتم تقدميها يف خليج
مســقط تحت شــعار “ ِعش حياة استثنائية
كل يوم”؛ حيث يقع خليج مسقط بني جبال
الحجــر املهيبة وشــواطئ بحــر عامن ،وهو
وجهة فريدة لألفراد والعائالت الباحثني عن
الحياة االستثنائية من مختلف أنحاء العامل.
ويتميــز املنتجع بوحدات ســكنية مصممة

بدقة لتناســب جميع االحتياجات واألذواق،
باإلضافة إىل مجموعة من املحالت واملطاعم
وتشــكيلة متنوعــة من األنشــطة الرتفيهية
والرياضيــة التــي ُتقــام وســط الحدائــق
واملنتزهــات الخرضاء التــي يواجهها منتجع
جمريا خليج مسقط  5نجوم.
وســيوفر فندق جمريا خليج مســقط الذي
ســ ُيفتتح قري ًبا للمقيمني والزوار  206غرفة
وجناحــا واســ ًعا ،مــع منازل صيفيــة وفلل
ً
سانكتشــواري متنــح ز ّوارها تجربــة ضيافة
تجمع بــن املغامــرة والراحة ،كام ســيوفر
املنتجــع تجربة اســتثنائية لتنــاول الطعام
الشهي مع سبا ومركز للياقة البدنية والرتفيه
وسط مناظر تخطف األنفاس ل ُعامن النابضة
بالجامل ،ســتكون هذه املرافق متاحة ً
أيضا
لســ ّكان خليج مسقط ألول مرة يف عُامن من
خالل عــروض العضوية الحرصيــة الخاصة

بنادي الس ّكان والحياة العرصية.
وقال بول جيســوب نائب الرئيس -املبيعات
والتســويق يف خليــج مســقط“ :إن خليــج
مسقط يحقق وعده باعتباره املنتجع الفاخر
الوحيد يف سلطنة عامن ،مضيفا“ :لقد وجدنا
أن الســوق بعد كوفيــد  ،19-يتخذ خيارات
طويلة املدى لالستثامر؛ بهدف تحسني نوعية
الحيــاة اليومية مــن خالل اختيــار العيش
يف مــاذ ميتلك كافــة االحتياجــات اليومية
البســيطة مثل صفوة الهواء وجامل الطبيعة
وفخامة وسائل الراحة املتاحة لهم”.
وستســلط الحملــة الضوء عــى الوحدات
الســكنية املتنوعة التي يضمها املنتجع مثل
فلل كلوبهاوس املطلة عىل الواجهة البحرية،
فلل كلوبهاوس بارك النــد ،فلل جزيرة منري،
فلل وجد الفريدة ،شــقق الخليج وســكاي
جاردن بنتهاوس ،التي متثل كل منها تحفة يف

التخطيط ا ُملتقــن والفريد مع إضافات ذات
طابع عُامين أصيل.
وتشمل الوحدات السكنية املختارة يف خليج
مســقط مجموعة ً
فلل مكونــة من  5غرف
نــوم والتي تقــع عىل قمة التــل املطل عىل
بحــر عامن ،مجموعة فلــل جزيرة منري ،فلل
زهاء كلوبهاوس املطلة عىل الواجهة البحرية
والبــارك النــد ،ســكاي جــاردن بنتهاوس،
باإلضافة إىل مجموعة مختارة من الوحدات
الســكنية الفاخرة املكونة من غرفة وغرفتي
نوم ،والتي تعد فرصة رائعة لالســتثامر ،كام
أنــه مل يتبــقّ إال عــدد قليل مــن الوحدات
الســكنية التــي مل يتم بيعها ضمــن القامئة
التي تضم  260وحدة ســكنية فاخرة مطلة
عىل املناظر الجذابة مع مجموعة رائعة من
الخدمــات ،وعىل بعــد  20دقيقة فقط من
قلب العاصمة مسقط.

أرباحا مجمعة بقيمة
سجلت أقوى  100رشكة ً
 201.7مليار دوالر يف عام  ،2021مقارنة ب91
مليار دوالر يف عام  .2020ووصل مجموع القيم
الســوقية لـ 100رشكــة إىل  4تريليــون دوالر،
مقابل  3تريليــون دوالر يف قامئة العام املايض،
كذلك ارتفــع إجاميل أصول الــركات إىل 4.2
تريليون دوالر ،وقفزت اإليرادات بنســبة %44
أي بنحو  794مليار دوالر.
وبفضل انتعاش بيئة األعامل ،شــهدت القامئة
لعــام  2022دخول  24رشكة جديــدة ،بعضها
أدرج يف أســواق املنطقــة ً
مؤخــرا ،مثل :هيئة
كهرباء وميــاه ديب “ديوا” ،وألفا ظبي القابضة،
وفريتيغلــوب ،وأدنــوك للحفــر ،وأكــوا باور،
ومجموعــة موانئ أبوظبــي و(Solutions by
 )stcورشكة النهدي الطبية.

وقــع فندق «وينــدام جاردن مســقط
الخوير» اتفاقية مع مستشــفى برجيل
ليكون املزود الحرصي لخدمات األغذية
للمستشــفى؛ حيــث أوضحــت إدارة
الفنــدق أن هذه االتفاقيــة تعد خطوة
لتنمية األعامل التجارية للفندق؛ حيث
يكون وينــدام جاردن مســقط الخوير
مــن الرواد يف تقديــم خدمات التموين
للمستشــفيات ،من خــال توفري نظام
غذايئ صحي ومغ ٍّذ للمرىض باإلضافة إىل
املوظفني والزوار.
وقــال محمــد محــارب املديــر العــام
لرشكة أصول الخليج لالســتثامر املالكة
للفندق»:لطاملا أراد مستشــفى برجيل
باعتبــاره أحــد املستشــفيات الفاخرة
الرائــدة يف ســلطنة عــان ،أن يقــدم
للمــرىض أفضــل الخدمــات الغذائيــة
أثناء اإلقامة؛ حيث يحتوي املستشــفى

عىل العديد مــن التخصصات وخدمات
التخصصات الفائقــة جن ًبا إىل جنب مع
مركــز تقويم العظــام املتميز مع جناح
املســكري برجيــل للعظــام وخدمــات
األورام الوحيدة يف القطاع الخاص».
وأوضح الدكتور روهيل راغافان الرئيس
التنفيــذي اإلقليمي ملستشــفى برجيل:
«إن التعاون مع فنــدق ويندام جاردن
مســقط الخوير سيمكن املستشفى من
تقديم خدمة مميزة لجميع املرىض».
ويتكــون فندق ويندام جاردن مســقط
مــن  143غرفة ويوفــر للضيوف أماكن
إقامة فردية ومزدوجة وأجنحة مصممة
بعنايــة فائقة ومجهزة بوســائل الراحة
لضــان الراحة القصــوى للنزالء بغرض
العمل والرتفيه ،وميكن للضيوف الوصول
إىل مركــز اللياقة البدنيــة ومركز رجال
األعــال ومســبح داخــي باإلضافة إىل
مســبح يف الهواء الطلــق وخدمة الواي
فاي املجانية.
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اتفاقية لتطوير المرحلة األولى من مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر بالدقم
مسقط -العامنية
وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة واملناطــق الحرة
اتفاقية حــق انتفاع بــاألرض مع رشكة
الهيدروجني األخرض والكيامويات ،التي
ّأسستها رشكتي أكمي الدولية التي تتخذ
من اململكة املتحدة مق ًّرا لها ،وسكاتيك
الرنويجيــة ،لتطويــر املرحلة األوىل من
مــروع إنتــاج الهيدروجــن األخرض
واألمونيا الــذي تعتزم الرشكــة تنفيذه
باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقــع االتفاقية معــايل الدكتور عيل بن
مســعود الســنيدي رئيس الهيئة ،فيام
وقعهــا عن الرشكــة مانــوج أوبادياي،
رئيس مجلس إدارة ومؤســس مجموعة
أكمي.
وســتقوم رشكــة الهيدروجــن األخرض
والكيامويات ومبوجب االتفاقية ،بتنفيذ
املرحلة األوىل من املرشوع عىل مساحة
تبلــغ  12كيلومــرا مربعــا يف املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم ،وذلك بطاقة
إجاملية ت ُقــدر بحــوايل  100ألف طن
مرتي من األمونيا ســنويًّا ،ومن املتوقع
أن تصــل الطاقــة اإلنتاجية بعد اكتامل

املرشوع إىل  1.2مليون طن من األمونيا
الخرضاء سنويًّا .وأوضح املهندس يحيى
بن خميــس الزدجايل املكلف بتســيري
أعــال املنطقــة االقتصاديــة الخاصة
بالدقم ،أن املنطقة ستلعب دو ًرا رئيس ًّيا
يف مســتقبل تحــول الطاقة يف ســلطنة
ُعــان ،األمر الذي ســيجعل من الدقم

بحث التعاون العماني النيذرالندي في

اللوجستيات والبنى األساسية للموانئ

أمسرتدام -العامنية

مركــ ًزا ملشــاريع الهيدروجــن األخرض،
حيــث سيســهم اســتقطاب مثل هذه
املشاريع واالســتثامرات للدقم إىل إثراء
قطاع الطاقة النظيفة الواعد يف سلطنة
ُعامن.
وأضاف أن توقيع هــذه االتفاقية ميثل
شاه ًدا عىل مكانة سلطنة ُعامن كوجهة

رائــدة ملشــاريع الهيدروجــن األخرض
واألمونيا؛ نظ ًرا لتوفّر الطاقة الشمســية
وطاقة الريــاح عىل مدار العــام ،األمر
الذي سيشجع عىل استقطاب املزيد من
االستثامرات ومشــاريع الطاقة النظيفة
إىل سلطنة ُعامن والدقم بشكل خاص.
وأفــاد راجــات سيكســاريا الرئيــس

التنفيــذي ملجموعة أكمي ،بأنه ســيتم
قري ًبا بدء األعامل اإلنشــائية للمرشوع
الذي يتضمن إنشاء محطة وفق أحدث
املعايري والتقنيات املســتخدمة يف هذا
املجــال والتي متثل بدايــة فصل جديد
للتعــاون التجاري بني الهنــد واململكة
املتحــدة وســلطنة ُعــان ،معربًا عن
امتنانــه لســلطنة ُعــان عــى دعمها
ومساهمتها يف مسرية االبتكار ،والتح ّول
إىل استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وقال تريجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي
لرشكة سكاتيك« :إن توقيع اتفاقية حق
االنتفاع باألرض يشــكّل خطوة أساسية
للميض يف تنفيذ مــروع إنتاج األمونيا
الخــراء الــذي يعكــس الرشاكــة مع
مجموعة أكمي؛ حيث يعد الهيدروجني
األخرض واألمونيــا الخرضاء من العوامل
الحيويــة للحــد من ظاهــرة االحتباس
الحــراري إىل  1.5درجــة مئويــة فقط؛
مؤكــ ًدا ســعي الرشكة من خــال هذا
املــروع إىل إنتــاج إمــداد قــوي من
الهيدروجني األخرض للمساعدة يف إيجاد
طاقة نظيفة وآمنة».
وأوضــح جورشــارن جــازال املديــر
اإلقليمــي لرشكــة الهيدروجني األخرض

والكيامويات بســلطنة ُعامن ،أن توقيع
اتفاقية حق االنتفــاع يعد عالمة فارقة
للجهــود املســتمرة لتطويــر مــروع
الهيدروجني األخــر واألمونيا الخرضاء
يف الدقــم؛ حيث ســيتم البــدء بتنفيذ
األعامل الخاصة باملــروع عىل األرض
التي تــم حجزها ،مث ّم ًنــا دعم حكومة
ســلطنة ُعامن والهيئة العامة للمناطق
االقتصاديــة الخاصــة واملناطــق الحرة
للمــي قد ًمــا باملــروع .وأشــار إىل
إن مجموعــة أكمــي ورشكة ســكاتيك
ســتُعلنان يف األيــام القادمــة بالرشاكة
مع الهيئــة ووزارة الطاقة واملعادن عن
بدء تنفيذ هــذا املرشوع ،الــذي يأمل
أن يســهم بشــكل كبري يف تحقيق رؤية
ســلطنة ُعامن يف مجال الطاقة الخرضاء
ويضعهــا كمركز عاملــي لتصدير الوقود
األخــر .يشــار إىل أن االتفاقية جاءت
عقــب اتفاقية حجز األرض التي وقعتها
الهيئة ورشكة أكمي الدولية يف أغسطس
 ،2021وتضمنت إجراء دراسات ميدانية
تحليليــة للمــروع من خــال تركيب
عدة محطات ملراقبــة الطقس ألغراض
املسوحات وجمع البيانات وقياس رسعة
الرياح يف الدقم.

اتفاقية لتحقيق خطط توسعية لمجمع السيارات في ميناء صحار

صحار -الرؤية
أبــرم ميناء صحــار واملنطقــة الحرة
اتفاقية تأجري أرض مع رشكة مجموعة
الفــردان القابضــة مبســاحة تقارب
الـ 3.5هكتارا ضمن مجمع السيارات
الخاص بها يف املنطقة الحرة ،من أجل
إنشاء مخزن مج ّهز بأحدث التقنيات
وخدمات عالية الجودة لرشكة املتميزة
للســيارات ورشكة الفردان للسيارات،
الوكيلــن الحرصيــن لتشــكيلة من
العالمــات التجارية الفاخــرة ،والتي
تضم أودي وفولكــس واجن وفرياري
ومازيرايت يف ســلطنة ُعــان ،بجانب
عدد من العالمــات التجارية التابعة
للمجموعة مثــل ،رولز-رويس والند
روفر وميني كوبر وأستون مارتن ويب
إم دبليــو وفرياري وميــزرايت وفيات
وأبارث وألفا روميو يف قطر.
تتضمــن االتفاقية قيام رشكة املتميزة
للسيارات اللوجســتية بإنشاء مرافق
خاصــة لعمليــات فحص الســيارات
قبل التسليم يف املوقع ،وذلك لضامن
توفري أعىل معايري الجودة والســامة

عقدت ســفارة ســلطنة ُعامن لــدى مملكة
نيذرالندز واملجلس البلدي ألمســردام وإدارة
ميناء أمسرتدام الدويل يف املقر الرئييس إلدارة
امليناء اجتام ًعــا تناول املوضوعــات املتعلقة
بتفعيــل التعــاون القائم بني ســلطنة ُعامن
وميناء أمســردام وفتح مرشوعات مشــركة
جديدة خاصــة يف مجال طاقــة الهيدروجني
األخرض وقطاع اللوجستيات والبنى األساسية

للموانئ .وقد مثّل الســفارة ســعادة الشيخ
الدكتــور عبداللــه بــن ســامل الحاريث ســفري
سلطنة ُعامن لدى مملكة نيذرالندز ،كام مثّل
الجانــب النيذرالندي خريت يــان نيوهاوزن
املديــر اإلداري مبيناء أمســردام؛ حيث تناول
االجتــاع بحــث فرص التعــاون بــن ميناء
الســلطان قابوس وميناء أمسرتدام يف املجال
الســياحي مبا يف ذلك تبــادل الخربات وتبادل
تســيري رحالت بحرية ســياحية بني السلطنة
ونيذرالندز.

مسقط -العامنية

يف دعم املبــادرات التي تســهم يف التنويع إيقــاع القطاع مبا يحقــق األهداف املرجوة الرياض -العامنية

للســيارات قبل تســليمها إىل الوكالء
والعمالء.
وأوضح عمر حســن الفردان الرئيس
التنفيــذي ملجموعــة الفــردان ،أن
اســتئجار مســاحة ما يقارب من 3.5
هكتــارا يف املنطقــة الحــرة بصحار
ســتتيح لرشكــة املتميزة للســيارات
ورشكــة الفــردان للســيارات تزويد
العمالء بأفخم السيارات يف السوق من

خالل جهة محلية معروفة وموثوقة.
وأضــاف“ :يُعد ميناء صحار واملنطقة
الحرة الوجهــة املثالية بالنســبة لنا،
وذلك بفضــل موقعه االســراتيجي،
وشــبكته املتنامية إقليميا ودوليا ،وما
يقدمــه من مزايا اســراتيجية فريدة
كقدرتــه عــى التعامــل مــع أضخم
الحاويات يف العامل وتوفري العديد من
الحلول األخرى ،ونتطلع إىل املزيد من

العمل وتقديم الخدمــات والتجارب
االستثنائية هنا ،لهذا تتجه خططنا نحو
إنشاء مرافق خاصة لفحص السيارات
قبل تســليمها للتجار والعمالء خالل
املرحلــة القادمــة” .وأشــار عمر بن
محمــود املحرزي الرئيــس التنفيذي
للمنطقة الحــرة بصحار حرصهم عىل
تعزيــز اإلمكانيات والقــدرات لتلبية
الطلب املتزايد عىل السيارات الفاخرة
يف السوق ،مضيفا“ :نثق أن من خالل
تواجد أبرز وكالء الســيارات سيسهم
يف تعزيــز أطــر التعــاون التجــاري
املتبادل بني ســلطنة ُعــان وقطر”.
وأكــد أن هــذا التعاون يعــد خطوة
إضافيــة وقيمــة نحو ترســيخ مكانة
ميناء صحــار كوجهة مثالية وموثوقة
للرشكات من مختلــف القطاعات يف
املنطقــة ،وإيجاد فرص اســتثامرات
إضافية يف املــروع ،موضحا“ :نفخر
أننا نجحنــا حتى اآلن بتأجري أكرث من
 340هكتــار مــن األرايض ملختلــف
القطاعــات يف املنطقــة الحرة لزيادة
تنافســية املرشوع ودعم جهود البالد
الرامية للتنويع االقتصادي ”.

تم خالل اللقاء تعريف رشكاء القطاع السياحي
يف اململكــة العربيــة الســعودية باملقومات
الســياحية التــي تتمتــع بها ســلطنة ُعامن.
وتحرص وزارة الرتاث والسياحة ال ُعامنية عىل
الرتويج للمواقع الســياحية التي متتاز مبناخها
املعتدل وطبيعتها الخالبــة يف فصل الصيف،
وأبرزهــا محافظة ظفار التي تشــهد موســم

خريف صاللــة املمتد من شــهر يونيو لغاية
شهر ســبتمرب ،وهي من املواقع املفضلة لدى
الســائح املحيل والخليجي .كام تتمتع سلطنة
ُعامن بوجــود عدد من الوجهات الســياحية
االســتثنائية التي تتميز باعتدال الطقس؛ من
ضمنها الجبل األخرض وجبل شمس وسواحل
محافظتي جنوب الرشقية والوسطى.

قانون األوراق المالية يستقطب رؤوس األموال المحلية واألجنبية تعريف شركاء السفر في السعودية بالمقومات السياحية العمانية
يعمــل قانــون األوراق املاليــة الذي صدر
مبوجب املرسوم الســلطاين رقم 2022 /46
عىل االنطالق باملســتوى التنظيمي لصناعة
األوراق املالية بسلطنة ُعامن إىل مستويات
تواكــب املتطلبات الراهنة واملســتقبلية يف
ظل الثورة التقنية ،وما تفرضه من معالجات
قانونية لتنظيم التكنولوجيا املالية ،وإيجاد
مظلة قانونية ألدوات التمويل املبتكر.
وأكــد ســعادة عبدالله بن ســامل الســاملي
الرئيــس التنفيــذي للهيئة العامة لســوق
املــال أن القانــون جاء لحاميــة املتعاملني
بالدرجة األوىل يف ســوق رأس املال ال ُعامين
وضامن توفــر بيئة متويليــة ذات خيارات
متعددة وقدرة عالية عىل استقطاب رؤوس
األموال املحليــة واألجنبية من خالل تعزيز
ثقة الجمهور بتوفري بيئة اســتثامرية عادلة
قوامهــا النزاهة والشــفافية وســوق ذات
متطلبــات وأدوات توفر الحاميــة الكافية
ألصحاب رؤوس األموال.
وأشار ســعادته إىل أن إصدار قانون جديد
لألوراق املالية يســهم يف تحقيق األولويات
االســراتيجية لرؤية ُعــان  2040واملتمثلة

االقتصادي وضامن االستدامة املالية ،ودعم
القطاع الخاص واالستثامر والتعاون الدويل،
إضافة إىل توفري بيئة أعامل تنافسية وجاذبة
لالســتثامر متــارس فيهــا الحكومــة الدور
التنظيمي املقرتن بكفاءة إدارية ناجحة ،إىل
جانب الشفافية واإلفصاح املؤسيس الراسخ
ويكفل حق الوصــول إىل املعلومة ،كام أن
مــواد القانون جاءت لرتجمة االســراتيجية
التي وضعتهــا الهيئة املتمثلة يف تعزيز أداء
أساسا
قطاع ســوق رأس املال ليكون محركًا ً
يف التنمية االقتصادية.
وحول أبرز مالمح القانون أشــار ســعادته
إىل أن قانون األوراق املالية الجديد يســهم
يف إيجــاد قانــون مســتقل ينظــم صناعة
األوراق املالية يف ســلطنة ُعــان ويتامىش
مــع متطلبات املرحلــة التنمويــة الراهنة
واملستقبلية؛ حيث يتّســم باملرونة الكافية
التي تحــدد املبادئ العامة ويرتك التفاصيل
للقرارات والالئحة التنفيذية التي ستصدرها
الهيئة تبا ًعا وخالل مدة ال تتجاوز عا ًما من
تاريخ العمل بالقانون ،وهو اليوم التايل من
تاريخ النرش ،والقانون مينح الهيئة ممكنات
أفضــل يف مجال التنظيــم والتطوير وضبط

والتطلعات املعقودة.
وأضــاف ســعادته أن القانــون يواكــب
مســتجدات ما أحدثته الثــورة التقنية عىل
اعتبار أنه يوفر مظلة قانونية تتعلّق بتنظيم
متطلبــات التكنولوجيا املاليــة املعروفة بـ
 ،Fintechوهو ما يسهم يف توفري الدعم املايل
للقطاعــات االقتصادية باســتخدام الحلول
املاليــة املبتكرة؛ حيــث إن القانون يعطي
الهيئة العامة لســوق املال صالحية لتنظيم
التمويــل املبتكــر واملوافقــة عــى تطبيق
التكنولوجيا واالســتثامرات االفرتاضية ،كام
أن القانون يتيح توســيع خيــارات التمويل
من خالل تنظيم منتجات وخدمات جديدة
مثــل إيصاالت املســتودعات واملشــتقات
واملستقبليات وغريها.
وأشــار ســعادته إىل أن قانــون األوراق
املالية يدعــم الربامج واملبــادرات الخاصة
لتمويل املؤسســات الصغرية واملتوســطة؛
نظــ ًرا لألهمية االقتصادية لهــذا النوع من
املؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية
ذات طبيعة خاصة ،األمر الذي يعالج واح ًدا
من أهم التحديات التي تواجه رواد األعامل
من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة.

نظّمت وزارة الرتاث والســياحة لقا ًء مع عدد
من رشكاء قطاع الســياحة والسفر يف اململكة
العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو
السيد فيصل بن تريك آل سعيد ،سفري سلطنة
ُعامن لدى اململكة العربية السعودية.

«الغرفة» تشارك في الملتقى االقتصادي العربي األلماني
برلني -العامنية
تشــارك غرفة تجارة وصناعة ُعامن يف امللتقى
االقتصــادي العريب األملاين الـ 25بهدف تطوير
العالقــات االقتصاديــة بــن الــدول العربية
وجمهورية أملانيا ،وتأســيس رشاكات تجارية
يف مختلــف القطاعــات االقتصادية من بينها
التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
كام هدف امللتقــى إىل تعزيز التعاون العريب
األملاين مــن ناحية اســترياد وتصدير البضائع
والخدمــات ،وتطويــر مجــاالت التعــاون يف
قطاع التعليــم إىل جانب تكنولوجيا الطاقات

املتجددة .من جانب آخر ،شــاركت الغرفة يف
اجتامع مجلــس إدارة الغرفة العربية األملانية
واجتامع الجمعيــة العمومية للغرفة العربية
األملانيــة ومتــت املوافقــة عىل الحســابات
الختاميــة لعــام  2021وموازنــة الغرفة لعام
2023؛ حيث ناقــش االجتامع األوضاع املالية
بالغرفة العربية األملانية والعديد من التقارير
التــي قدمها رئيــس الغرفــة واألمــن العام
بالغرفة العربية األملانية ،واالطالع عىل أنشطة
الغرفة للعام الحايل.
وذكر املهنــدس رضا بن جمعــة آل صالح
رئيــس مجلس إدارة غرفــة تجارة وصناعة

ُعــان أن هــذه امللتقيــات واالجتامعات
تعزز جوانب التعاون االقتصادي بني الدول
العربيــة والجمهوريــة األملانية ،وتســهم
يف تبــادل التجارب والخــرات يف مختلف
القطاعات التقنيــة والتكنولوجية والتعليم
وغريها مــن القطاعــات االقتصادية ورفع
مستويات االســترياد والتصدير بني مختلف
الدول ،ما يرفع معــدالت التبادل التجاري
واملســاهمة يف التنويــع االقتصــادي .مثّل
الغرفــة زاهــر بــن محمد الكعبــي عضو
مجلــس اإلدارة ورئيس مجلــس إدارة فرع
الغرفة مبحافظة الربميي.

جامعة السلطان قابوس تجري دراسة خليجية

حول أمراض القلب واألوعية الدموية
www.alroya.om

فايزة بنت سويلم الكلبانية
Faizaalkalbani1@gmail.com
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علي الرا�شدي
يف هــذا الصيف القاتل يكــون الهــروب إىل الحدائق املائية
خاصة لألطفال متعة التفوقها متعة .سابقا كانت توجد
حديقة يتيمة تم إزالتها ملرشوع املوج ،وظللنا سنوات
طــوال يف انتظار مرشوع مامثل .هــل يعقل عاصمة
كمسقط بدون متنفس مايئ ألطفالنا؟! وبعدها نقول:
ازدحام عىل الحدود .ترى الناس باغيه تتنفس.
د .يحيي البو�سعيدي
ال تســتنزف وقتــك وجهدك وصحتك يف جــدال كالمي عبثي،
مل ولــن يقدم لــك إضافة أو حال أو فائــدة بقدر ماهو
يســتهلك وقتــك وصحتك ورمبا عالقاتــك االجتامعية
وأمنك النفــي؛ ولتتيقن بأن هناك سفســطائيون ال
ميتهنون سوى الجدال العقيم ؛ بدافع الظهور أو الغور.
وحده التغافل والتجاهل الحل األرسع واألنجع لهؤالء.
خليفة الهنائي
لســت أعلم إن كانت التوزيعات الجديدة ألرايض اإلســكان ،قد
راعت وجود مساحات كافية ،للتشجري ،وطرق للمشاة،
وراكبي الدراجات ،ومواقف للسيارات ،أم أنها وقعت
يف نفــس الخطأ الســابق ،الذي جعل مــن مناطقنا
الســكنية العرصية ،مقفرة وخالية من التشــجري إال
القليل .وعىس أن تتم مراعاة هذا األمر مستقبال.
هالة الزدجالية
أرى أنه من الواجب االستفادة من خربات الشباب املشاركني
يف جائزة صاحب الســمو السيد #بلعرب_بن_هيثم
للتصميــم املعامري ،يف تطوير ســوق الحافة ،إذ
كانت مشاركاتهم تعكس النمط املعامري املبتكر
مع إبقاء الهوية العامنية الراســخة وذلك ملواكبة
متطلبات الحياة املعارصة.

مسقط -العامنية
وقعت جامعة الســلطان قابــوس ممثلة يف مركز
البحــوث الطبية ورشكة مختــرات أبوت اتفاقية
بحثية إلجراء دراســة عىل مستوى الخليج العريب
حــول عالقة دهون الدم الثالثيــة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.
وســيتم إجــراء هــذه الدراســة يف خمــس دول
خليجية هي :ســلطنة عُامن واإلمــارات العربية
املتحــدة والكويت والبحرين وقطر ،بهدف جمع
وتحليــل البيانات الرسيرية حــول ارتباط ارتفاع
مســتوى الدهون الثالثية يف الــدم بخطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية وأهم الوســائل
املتبعة يف العالج واملتابعة.

وسيقود الفريق البحثي يف هذه الدراسة الدكتور
خالــد بن حميــد الرصادي مدير مركــز البحوث
الطبية بالجامعة ،الذي أوضح أن هذه الدراســة
ً
استكامل ملسرية الدراسات السكانية الخليجية
تأيت
السابقة لتسليط الضوء عىل أهم عوامل الخطورة
املرتبطة بأمــراض القلب واألوعية الدموية والتي
تعد األكرث انتشــا ًرا واملسبب الرئييس للوفيات يف
منطقة الخليج العريب .وقع االتفاقية عن الجامعة
الدكتــور عامــر بن ســيف الهنايئ نائــب رئيس
الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي ،وعن
رشكــة مختربات أبوت الدكتور مازن بشــر مدير
وحــدة األدوية يف رشكــة أبــوت يف دول الخليج
واألســواق النامية ،والدكتورة ندين بوعون مديرة
الشؤون الطبية يف دول الخليج واألسواق النامية.

الفريق الوطني يشارك في

بطولة العالم العسكرية للقفز الحر
فيينا -ال ُعامنية
السلطاين ال ُعامين ممثال يف الفريق
يشــارك الجيش ُّ
الوطني للقفز الحر التابع ملظالت ُسلطان عامن يف
فعاليات بطولة العامل العســكرية “السيزم” 2022
للقفز الحر ،مبدينة جوســينج بجمهورية النمســا
والتــي تســتمر حتى يوم  29يونيو ،مبشــاركة 34
فريقا مظل ًيا ميثل  34دولة ،وقد تم تقســيمهم إىل
 3فئات  .وسينافس الفريق الوطني للقفز الحر يف
مسابقة الدقة عىل الهدف؛ حيث أكد قادة الفرق
املشــاركة جاهزيتهم لخوض غامر هــذا التحدي
العاملــي ،كام شــهد حفــل االفتتاح مراســم رفع
علم البطولة وعرضا موســيق ًّيا اشــتمل عىل عدد
من املعزوفات املوســيقية قدمته فرقة موســيقى

القوات املسلحة النمساوية باإلضافة إىل استعراض
لطابور الفرق املشــاركة يف البطولة ،وبعد ذلك تم
اإلعالن الرسمي عن افتتاح منافسات البطولة.
يشــار إىل أن الفريــق الوطنــي للقفــز الحر أقام
معســك ًرا تدريب ًّيــا يف مدينة تورينــو بجمهورية
إيطاليــا من  30مايو ولغاية  19يونيو  2022قبيل
انطالق البطولة.
حــر حفل افتتاح البطولة قائد مظالت ُســلطان
الســلطاين ال ُعــاين وأعضاء بعثة
عــان بالجيش ُّ
الفريــق الوطني للقفــز الحــر إىل جانب حضور
عدد مــن كبار الضباط والضبــاط وضباط الصف
من مختلف دول العامل ،باإلضافة إىل رؤساء وفود
الدول الشــقيقة والصديقة املشــاركة يف البطولة،
وعدد من املدنيني املهتمني بالقفز الحر.

نظــام املحافظات الجديد وترســيخ نهج الالمركزية وفق متطلبــات رؤية “عامن ”2040
كانت العنوان األبرز للمراســيم الســلطانية الســامية الصادرة قبل أيام ،والتي اســتبرش
الجميــع بها خ ًريا ،ملا مــن املتوقع أن يكون لها من دور يف ترسيــع وترية التنمية املحلية
للمحافظــات ،وتعزيز نهــج الالمركزية من خــال إعطاء الفرصة لفــرق العمل واللجان
املختصة باملحافظات للتخطيط؛ مبا يتناسب مع بيئة األعامل ،وما يخدم املنطقة وأبناءها.
والــذي نرجوه من خالل هذه التوجهات الجديــدة أن تأيت اللوائح منظمة آلليات العمل
واالختصاصات بشــكل متزن ومرن للمحافظني صالحياتهــم؛ ليتمكنوا من القيام مبهامهم
التنفيذيــة لتســخري إمكانيات وموارد املحافظة مبا يعود عــى املحافظة وأبنائها بالفائدة
رسيعــا من خالل تنميتهــا اقتصاديا ،وإيجــاد مصادر بديلة للدخل وجذب اســتثامرات
جديدة للمحافظة ،والعمل عىل بناء قاعدة متينة من رواد األعامل ،وكذلك إتاحة الفرص
أمام رجال األعامل واملســتثمرين باملحافظة للخوض مبشــاريع جديــدة وقيام الرشكات
األهلية وغريها من املشــاريع االســتثامرية ،وإيجاد فرص للتدريب بالقطاعني الحكومي
والخاص للباحثني عن عمل بشــكل يتوائم مع الخطط واالســراتيجيات التي تعمل عليها
اللجان املختصة باملحافظة ومتطلباتها ،وهذا جميعه يتطلب املزيد من املرونة والتخطيط
والرسعة يف التنفيذ يف ظل التنافســية املتوقعة بني املحافظات؛ لتفعيل هذه الصالحيات
واملهام املطلوبة ،مســتفيدين مام تتميز به طبيعة وبيئة كل محافظة من موارد طبيعية
ومناخ وموقع جغرايف ،وبيئة األعامل وحيويتها.
ال نريد القول إن معيار التنافســية واإلنجــاز يف تنمية املحافظات يعتمد عىل مدى نجاح
الخطط واالســراتيجيات واملشــاريع يف املحافظة بتوفري فرص للتوظيــف ،وتقليل أعداد
الباحثــن عن عمل باملحافظة ،ولكن البد أن نربط قضية الباحثني عن عمل بشــكل أكرب
بكل مرشوع أو قرار قادم لكونها من أولويات املجتمع واحتياجات الشعب.
ومــن هذا املنطلق ال ُبــد وأن تكون قضيــة صناعة فرص عمل باملحافظــات ،وتوظيف
أبنــاء املحافظة عىل رأس أولويات وأهداف اســراتيجيات العمل خــال املرحلة املقبلة
باملحافظــات ،والتي تطلب ربط كل قرار وتوجه يف خلق فرص عمل باملحافظات نفســها
الســتيعاب هذا الكم الهائل من الباحثني بسلطنة عامن ،وإنعاش القطاع الخاص وتفعيل
ريادة األعامل.
مــن جانب آخر ..يجــب أن تعمل الحكومة خــال املرحلة املقبلة عــى إنعاش الحراك
االقتصادي من إطالق مبادرات تدعم خلق فرص عمل للباحثني ،عرب التوسع بشكل أكرب يف
التدريب والتأهيل ال سيام يف التخصصات التقنية ،إىل جانب دعم رواد األعامل بتسهيالت
يف القروض ،لتحفيز ثقافة ريادة األعامل والعمل الحر ،واألهم من كل هذا تحفيز القطاع
الخاص ومؤسســاته من خالل املزيد من التســهيالت يف الرسوم والرتاخيص ورسعة إنجاز
اإلجراءات واملعامالت لتســهيل قيام مشاريع تنعش مسرية التنمية واالقتصاد ،وتزيد من
فرص قيام املشاريع وهذا بدوره مرتبط بتوفري فرص العمل.
إن الحــراك واالنتعاش االقتصادي اليوم لن يتحقق دون محفزات ومبادرات من الحكومة
والقطــاع الخاص بالرشاكة يف التنمية ،وتوجيه الفائض يف امليزانية لبدء مشــاريع تنموية
جديدة تحرك األعامل الراكدة ،ومواكبة خطط الالمركزية لتنمية املحافظات مع متطلبات
الســوق واحتياجاته لخلق فرص توظيف للباحثني عن عمــل بكل محافظة ،وكلام كانت
هناك تنافســية بــن املحافظات لتفعيــل املحافظة والنهوض بها ،كلام كانت االســتفادة
اقتصاديا واجتامعيا وتوظيف الباحثني بشكل أكرب ً
أيضا.

«الدفاع المدني» :مستعدون لخدمة الزوار خالل موسم الخريف
العامنية
صاللة ُ -
أعلنــت هيئة الدفاع املدين واإلســعاف
جاهزيتها لتقديم خدمات الدفاع املدين
واإلســعاف للمواطنني واملقيمني وزوار
محافظة ظفار خالل موسم الخريف.
وقــال العقيد مبارك بن ســامل العرميي
مديــر عام العمليــات والتدريب بهيئة
الدفــاع املــدين واإلســعاف“ :إن الهيئة
أنهــت خططهــا العملياتيــة املتعلقــة
مبوسم الخريف 2022م من خالل تعزيز
مراكزها الحالية ونرش نقاط أخرى عىل
الطــرق املؤدية إىل محافظــة ظفار يف
ٍّ
كل من محافظــات الداخلية والظاهرة
والوســطى للتعامل مــع البالغات التي
ترد إليها”.

وأضاف أنــه تم تعزيز نقاط أخرى عىل
الطريق الســاحيل الذي يربط محافظة
جنــوب الرشقيــة مبحافظة الوســطى
ً
وصول إىل محافظة ظفار بواقع نقطتني،
باإلضافــة إىل خمس نقاط عىل الطريق
من محافظتي الداخليــة والظاهرة إىل
محافظة ظفــار لتقديم خدمات الدفاع

املدين واإلســعاف .وأشــار العرميي إىل
أنه عىل املؤسســات والــركات ومالك
العقــارات واملبــاين التقيد باشــراطات
السالمة من خالل عمل الصيانة الالزمة
للمنشــآت واتباع كل إجراءات السالمة
وغريها من جوانب السالمة األخرى التي
من شــأنها حامية األرواح واملمتلكات،

مبينا أنه ستتم مضاعفة جهود الحامية
املدنية بالهيئة لتكثيف التفتيش ورصد
املخالفــات واتخاذ اإلجراءات املناســبة
لها.
ودعــت هيئة الدفاع املدين واإلســعاف
زوار موسم الخريف إىل اتباع إرشادات
السالمة أثناء زيارة املحافظة واالستعداد
الجيــد للرحلة وصيانــة املركبة وتجهيز
حقيبــة لإلســعافات األوليــة والتأكــد
من وجــود وصالحية مطفــأة الحريق
والتعــرف عــى مواقــع االســراحات
ومحطــات خدمــة متويــن املركبــات
عىل خط ســر الرحلــة واختيار الوقت
املناسب للحركة والوقوف لالسرتاحة يف
حال الشعور بالتعب واإلرهاق وااللتزام
بقواعد السالمة.

تواصل جهود توثيق الروايات الشفوية في الظاهرة
مسقط -الرؤية
تواصــل هيئــة الوثائــق واملحفوظات
الوطنية توثيق الرواية الشــفوية وحفظ
الذاكــرة الوطنيــة يف محافظة الظاهرة،
وذلــك من خالل فريــق العمل املتمثل
بدائرة التاريخ الشفوي.
ويعمل فريق العمل عىل حفظ الذاكرة
الوطنيــة مــن خــال إجــراء مقابالت
وحــوارات مع عدد من الشــخصيات يف
املحافظة ،م ّمــن كان لهم وال يزال دورا
مهام يف الحيــاة االجتامعيــة والثقافية
واالقتصاديــة والسياســية والعســكرية

وغريها مــن املجــاالت ،أو مــن الذين
عارصوا التطور الذي تعيشه البالد ،ويأيت
اهتامم الهيئة بهــذا الجانب إميانا منها
بأهمية توثيق تاريخ السلطنة من خالل
حفظ الوثيقة “الرواية” الشفوية.
وتقوم منهجيــة العمل يف حفظ التاريخ
الشــفوي وفق األسس العلمية املتعارف
عليها يف هــذا املجال ،واالســتفادة من
خربات وتجــارب اآلخرين؛ حيــث ُيعدُّ
التاريــخ الشــفوي من الوثائــق املهمة،
التــي ال تقــل أهمية عن تلــك الوثائق
املكتوبة؛ إذ ّإن التاريخ الشــفوي يحفظ
جوانب مهمة من تاريخ الوطن.

وتــرز قيمة الوثيقة الشــفوية يف حالة
عــدم وجود وثيقــة مكتوبــة أو تاريخ
مدون عــن حــدث مــا ،أو ّأن املصادر
املدونــة مل تتناولهــا بالتفصيــل ،فمــن
خالل حديث الــراوي ُتضاف الكثري من
املعلومات حول املوضــوع الذي يطرح
عىل مائدة الحوار.
ويقول الدكتــور عبدالعزيــز بن حميد
بن سيف املحذوري مدير دائرة التاريخ
الشــفوي بهيئة الوثائــق واملحفوظات
الوطنيــة“ :إن الفريــق التقــى عــددا
مــن الشــخصيات ذات الــدور البــارز
يف املجتمــع لتوثيــق روايتهــم ّ
كل يف

مجالــه ســواء الســيايس أو االقتصادي
أو االجتامعــي وغريهــا مــن املجاالت،
مضيفا أن الفريــق القى ترحيبا وتجاوبا
مع املرشــحني من الرواة ومن الوســط
االجتامعي باملحافظة.
وأوضــح نرص بــن منصــور بن راشــد
الحرضمي رئيس قســم إعــداد وتنظيم
املقابــات ،أن الزيــارة تأيت ضمن جهود
الفريــق يف توثيق الرواية الشــفوية يف
مختلــف محافظات الســلطنة ،مضيفا
أن محافظــة الظاهرة لهــا أهمية كبرية
يف التاريــخ العامين ،حيث إنها شــهدت
أحداثا مهمة عرب حقب زمنية مختلفة.

