
ا�ست�سراف التكنولوجياعطاء ال يعرف احلدود�ساحات تنب�ض باحلياة يف عماناأعياد واحتفاالت

م
2

0
1

6
ف 

ري
خ

طبع على ورق مت �إعادة تدويره





�أ�سا�سي  حمور  هي  �لإب��د�ع  بروح  �لتحلي  على  �لقدرة  �أن  يف  ريب  ل 

بالن�سبة ل�سناعة �لنفط و�لغاز و�لتي تتوخى �ل�سالمة وتعمل يف بيئة 

�أن  ميكننا  ل  وبالتايل  �ل�سوق.  يف  و�لطلب  �لعر�ض  لعو�مل  تخ�سع 

نتجاهل �أيا من جانبي هذه �ملعادلة. ومن ح�سن �حلظ �أن يعمل لدينا 

يف �ل�سركة ممن لديهم �لقدرة على �إيجاد طرق �سريعة وذكية للتغلب 

على �ل�سعوبات و�لتعامل مع �مل�ستجد�ت.

يف نوفمرب 2015م، كانت �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال على 

�لعمل  عنو�ن من حيث  للتميز  كانت  ب�سنة  لالحتفال  �ل�ستعد�د  �أهبة 

�ملو�طنة  نطاق  يف  �مل�ساهمة  تعزيز  عن  ف�ساًل  و�لتعاون،  �جلماعي، 

وح�سن �جلو�ر �لذي توؤمن به �ل�سركة. على �سعيد �آخر، كانت �ل�سلطنة 

�ل�سامية حل�سرة  �لرعاية  �أبرزها  �أفر�ح كبرية، لأ�سباب كثرية  تعي�ض 

�هلل  –حفظه  �ملعظم  �سعيد  بن  قابو�ض  �ل�سلطان  �جلاللة  �ساحب 

ورعاه - للعر�ض �لع�سكري مبنا�سبة �لعيد �لوطني �خلام�ض و�لأربعني 

�ملجيد، و�لذي ت�سمر خالله �لعديد من �أبناء هذ� �لوطن �أمام �سا�سات 

�لتلفاز لروؤية جاللته - �أيده �هلل - كما �حتفلت �لبالد من �أق�ساها �إىل 

�أق�ساها بالذكرى �خلام�سة و�لأربعني للعيد �لوطني �ملجيد.

�ل�سركة،  يف  �لتقنية  �لأنظمة  من  �لعديد  دمج  كان  �آخ��ر،  جانب  من 

فقد  �ملنعزلة.  ب��اجل��زر  �أ�سبه  وج��وده��ا  ك��ان  �أن  بعد  ك��ب��ريً�،  حت��دي��ًا 

يحمل  مهني  فريق  قبل  من  وبتوجيه  بحما�ض،  موظفونا  ��ستجاب 
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باحرت�م  حتظى  �ملعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  معتمدة  �سهاد�ت 

عاملي، �سار م�سروع تخطيط مو�رد �ملوؤ�س�سة على طريق �لنجاح متوجًا 

بروعة �لتن�سيق وح�سن �لإجناز يف �ملوعد �ملحدد. ويعزى هذ� �لنجاح 

ثمرة للجهود �ملخل�سة جلميع �ملوظفني يف جميع �أنحاء �ل�سركة �لذين 

�لرغم  فعلى  �لنور،  يرى  �أن  �إىل  �مل�سروع  دفع عجلة هذ�  �ساهمو� يف 

من �لعديد من �لعقبات �ملتوقعة وغري �ملتوقعة �لتي و�جهها �مل�سروع، 

�إل �أن نظام تخطيط مو�رد �ملوؤ�س�سات �ملتطور بال�سركة مت تد�سينه يف 

�لأول من نوفمرب  2015م.  وقد �أ�سبح من �سمن �لأنظمة �لر�ئدة يف 

�سناعة �لطاقة. 

من �لو��سح �أن �لتحلي بروح �لإبد�ع وح�سن �لكيا�سة يف �لعمل �سيء، 

وتوخي روؤية �إن�سانية �أو�سع لو�سع تلك �ملوهبة حتت ت�سرف �لآخرين 

2015م خ�سو�سًا  �ل�سرف يف عام  لنا عظيم  كان  لذلك  �آخر.  �سيء 

بالعيد  �حتفاًء  لُعمان«  »هدية  �إطار مبادرة  يف  م�سروعني  لتقدمي 

يف متويل  �ملبادرة  هذه  ومتثلت  �ملجيد.  و�لأربعني  �خلام�ض  �لوطني 

م�سروعني وطنيني يقدمان خدمات جليلة وي�سهمان يف حتقيق تطلعات 

�لتنمية �مل�ستد�مة لل�سلطنة وهما �ملركز �لوطني للتوحد ومعهد متقدم 

��ستثمار�ت  هذه  �أن  يف  م��ر�ء  �سور. ول  ولي��ة  يف  �ملرورية  لل�سالمة 

�سخمة لل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال من �لناحية �لنقدية، 

ولكن كال �مل�سروعني مفيدين ب�سكل كبري من �لناحية �لإن�سانية، حيث 

�سي�سهمان يف �إنقاذ �لأرو�ح وتعزيز �ل�سحة ومنط �حلياة �ل�سحي.

�أمتنى لكم طيب �لقر�ءة.

 ت�سدر �لغنجة ف�سليًا عن �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال �ض.م.م. �لإ�سر�ف �لعام:هالل بن علي �ل�سناين. لال�ستف�سار، 

يرجى مر��سلة: مدير �لت�سالت و �لهوية �لتجارية، �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال، �ض.ب: 560، م�سقط 116، �سلطنة عمان

حارب بن عبداهلل الكيتاين

�لرئي�ض �لتنفيذي



ياأتي هذ� �لتكرمي ليوؤكد �جلهود �لتي تبذلها �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي 

�أن  �ساأنها  من  �لتي  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  من  �لعديد  ��ستحد�ث  يف  �مل�سال 

ت�سهم يف غر�ض ون�سر ثقافة �ل�سالمة �ملرورية لدى جميع فئات �ملجتمع. 

فئاته  مبختلف  �ملجتمع  تفعيل  �إىل  �ملرورية  �ل�سالمة  م�سابقة  تهدف 

�ملرور،  حو�دث  من  للحد  �ملرورية  �ل�سالمة  �سبل  تعزيز  يف  للم�ساهمة 

�خلا�ض  و�لقطاع  �لأهلية  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية  �لوحد�ت  و�إ�سر�ك 

و�أفر�د �ملجتمع، للتعاون و�لعمل على ن�سر �لوعي �ملروري.

تعزيز الكوادر الوطنية

يف �إطار حر�ض قطاع �لنفط و�لغاز على دعم و��ستحد�ث بر�مج تدريب 

وتاأهيل �لكو�در �لوطنية، وقعت �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال 

و�لنتد�ب  �لتدريب  فر�ض  توفري  �تفاقية  على  �لعمانية  �لنفط  و�سركة 

�لتي  �حلثيثة  �جلهود  على  ليوؤكد  �لتعاون  هذ�  ياأتي  �لعمانية،  للكو�در 

�لوطنية، حيث  �لقدر�ت  وبناء  تطوير  و�لتز�مهما يف  �ل�سركتني  تبذلها 

�لتخ�س�سات يف نطاق  �ملوظفني من خمتلف  بتبادل  �ل�سركتني  �ستقوم 

�سناعة �لنفط و�لغاز.

وبناًء على �لتفاقية، تقوم �ل�سركتني بتطوير �ملوظفني من خالل توفري  

�أن يوؤدي �إىل  فر�ض �لتعلم و�لتدريب على ر�أ�ض �لعمل و�لذي من �ساأنه 

تنمية مهار�ت �ملوظفني وبالتايل �ل�ستثمار يف ر�أ�ض �ملال �لب�سري و�إثر�ء 

بني  موظفني   �نتد�ب  يتم  �أن  �ملقرر  ومن  �ل�سلطنة.  يف  �لعاملة  �لقوى 

�ثني  �إىل  ثالثة  من  وذلك  �لق�سري  �ملدى  على  هذ�  وياأتي   ، �ل�سركتني 

ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال حتوز 

على جائزة ال�سالمة املرورية

�لأول يف جائزة  �ملركز  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  حققت 

�ل�سلطانية  عمان  �سرطة  تنظمه  و�لذي   2015 لعام  �ملرورية  �ل�سالمة 

وذلك تقديرً� للجهود �لتي بذلتها �ل�سركة لتعزيز �ل�سالمة على �لطريق 

�لتكرمي حتت رعاية معايل حممد بن علي بن  �ل�سلطنة. جاء حفل  يف 

 - �لقت�سادي  �لتخطيط  ل�سوؤون  �ل�سلطان  جاللة  م�ست�سار   - �لزبري 

�لعام  �ملفت�ض   – �ل�سريقي  حم�سن  بن  ح�سن  �لفريق  معايل  بح�سور 

لل�سرطة و�جلمارك - وذلك مبعهد �ل�سالمة �ملرورية.

اأخبـــار ال�سـركــــة
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 ال�سركة ت�سهم يف برامج 

متكني املراأة

�حتفاء بيوم �ملر�أة �لعمانية، ويف �إطار نهجها �ملتو��سل يف نطاق متكني 

�مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  نظمت  �ل�سلطنة،  يف  �ملر�أة 

موظفي  ��ستهدفت  حتفيزية  حلقة  لينك�ض«  »كرييتف  مع  بالتعاون 

وموظفات �ل�سركة، ت�سمنت �لور�سة جل�سات نقا�سية �أثرتها �سخ�سيات 

�مللهمة  ق�س�سهم  مب�ساركة  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  من  ناجحة  عمانية 

�ملوظفني  لدى  للعطاء  �لد�فعية  لتعزيز  و�جهتهم  �لتي  و�لتحديات 

و�ملوظفات وبذل �ملزيد من �لتفاين يف �لعمل.

�لعماين  �ملجتمع  بناء  يف  رئي�سيًا  م�ساهمًا  �لعمانية  �ملر�أة  كانت  لطاملا 

و�ملر�أة،  للرجل  مت�ساوية  فر�ض  وتوفري  �لتنمية  يف  �إ�سر�كها  خالل  من 

وتلتزم �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال بتطوير موظفيها للو�سول 

�إىل �أق�سى �إمكانياتهم وطموحاتهم ويت�سمن هذ� �للتز�م تطوير �ملر�أة 

لتحقيق روؤية �ل�سركة يف �أن »تكون �لأف�سل فيما تقوم به«.  ف�سال عن 

�ل�سركة  ت�سنم  و��ستد�مة  �لنمو  لتعزيز  �ملهار�ت  من  جمموعة   تقدمي 

ذرى �لنجاح.

ع�سرة �سهرً� وعلى �ملدى �لطويل من �سنة �إىل �أربعة �سنو�ت، وتعطي هذه 

�ملرونة يف �ملدة فر�سًا �أكرب لال�ستفادة من �لربنامج �لتدريبي.

تطبيقات حديثة لدعم التعليم العايل

�لعلوم  كلية  مع  �تفاقية  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  وقعت 

�لتطبيقية بعربي، تقوم �ل�سركة مبوجبها بتمويل تطوير وجتهيز جمموعة 

من �ملخترب�ت بالكلية وذلك من خالل تطبيق تقنية �لبيئة �لفرت��سية 

 )Virtual Desktop Infrastructure( �ملكتب  ل�سطح 

و�لذي �سيكون له دور �إيجابي يف توفري �ملرونة يف �لعمل لإجناح �لعملية 

�لتعليمية و�لتدريبية يف �لكلية �لتي ت�سم �أكرث 1200 طالبة وطالبة من 

خمتلف �لتخ�س�سات مثل تقنية �ملعلومات، �لت�سميم، و�إد�رة �لأعمال.

�ملكتب  ل�سطح  �لفرت��سية  �لبيئة  نظام  تطبيق  �أن  �إىل  �ل�سارة  وجتدر 

ي�سهم يف ت�سهيل عملية تلقي �ملعارف و�ملعلومات للطلبة عرب ��ستخد�م 

�لرقي  يف  �لإيجابي  باأثره  �سيعود  بدوره  و�لذي  �حلديثة  �لتقانة  و�سائل 

�لتح�سيلي  �مل�ستوى  رفع  وبالتايل  و�لإدر�كية  �ملعرفية  مب�ستوياتهم 

لديهم، ف�ساًل عن ن�سر �لوعي �لعلمي و�لثقايف ملختلف �سر�ئح �ملجتمع 

�لكلية كجزء من  تقدمها  �لتي  �لعمل  وور�ض  �لدور�ت  وذلك من خالل 

بر�جمها خلدمة �ملجتمع.
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 ح�سن ال�سني�سلة: بوتقة اأن�سهر فيها 

املا�سي واحلا�سر

يف خطوة من �ساأنها �أن تعزز �إمكانات �لبالد �ل�سياحية وتعزيز طموحها 

�ل�سياحة  وز�رة  �حتفلت  �لوطني،  �لدخل  يف  �لقطاع  م�ساهمة  لزيادة 

ترميم  م�سروع  من  بالنتهاء  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  و�ل�سركة 

ح�سن �ل�سني�سلة �لتاريخي بولية �سور.

ويعود تاريخ ح�سن �ل�سني�سلة �لأثري ويبلغ �رتفاعه 50 مرتً�، �إىل ثالثة 

�لتي  �ملهمة  �ل�سياحية  �ملقومات  ويعترب من  �سنة(.  قرون م�ست )300 

ت�ستقطب �لزو�ر بحكم موقعه على نتوء �سخري بالقرب من مركز ولية 

�ل�ساحل  بانور�مية على  نظرة  �إلقاء  و�ملتفرجني  للزو�ر  يتيح  �سور مما 

و�ملدينة �أدناه.  

بعد �كتمال عملية �لتاأهيل و�لتطوير �سي�ستقطب �مل�سرح �ملفتوح �لعديد 

من �لفعاليات �لتي �ستنظمها وز�رة �ل�سياحة.

�سيف  بنت  ميثاء  �سعادة،  رعاية  حتت  �لفتتاح  حفل  �أقيم  �أنه  ويذكر 

�ملحروقية وكيل وز�رة �ل�سياحة.

»معًا« ن�سهم يف النجاح

ملو�كبة عو�مل بيئة �لعمل �لتي ما فتئت تتغري با�ستمر�ر وبغية ت�سمينها 

يف �لعمل لتكون �أكرث ذكاء، �أكملت �ل�سركة بنجاح هذ� �لنتقال �إىل حل 

مبتكر للمو�رد �لب�سرية.

وتقدم �حللول �لتي تفي بالغر�ض، �لتي �أطلق عليها ��سم »معًا«، لل�سركة 

ميكن  مما  �لكفاءة  وحت�سني  �لعملية  تب�سيط  مثل  �ملز�يا  من  �لعديد 

للعمل،  �ملدرجة  �ملتميزة  وعودها  �إجناز  يف  �ل�ستمر�ر  من  �ل�سركة 

و�ل�سالمة �لبيئية وجمتمعاتنا.

4



. ميكن �حل�سول  �ملا�سي  �لتميز يف  �ل�سركة خالل رحلة  �لتي حققتها 

على ن�سخة �لكرتونية من �لتقرير وذلك عرب �ملوقع �للكرتوين لل�سركة 

www.omanlng.com لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال�

 ممثلو جلنة �سنن البحر ب�سور يزورون 

م�سنع ال�سركة

)قيد  �سور  ولية  يف  �ل�سيادين  وجمعية  �لبحر  �سنن  جلنة  ممثلو  ز�ر 

�لتاأ�سي�ض( م�سنع �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال للتعرف على 

�ل�سيادون  تعرف  حيث  لديها،  �ل�سالمة  و�إجر�ء�ت  �لبحرية  �أن�سطتها 

من خالل �لزيارة على �لأعمال �لتي ُتنجز يف �لر�سيف �لبحري لل�سركة 

م�ستويات  لأعلى  وفقًا  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  حتميل  �سمان  �أجل  من 

تخ�سهم  �لتي  �لأمور  بع�ض  بطرح  �للجنة  �أع�ساء  قام  كما  �ل�سالمة. 

ومتت مناق�ستها مع �ملخت�سني بال�سركة. 

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لزيارة مكنت �للجنة من �لتعرف على عمليات 

فهم  على  �حل�سول  عن  ف�ساًل  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  م�سنع  ت�سغيل 

�أف�سل حلجم �ملن�ساأة وعمليات �ل�سحن فيها، فالتعاون و�لعالقة �لطيبة 

يف  �ساهم  عامًا   15 من  لأكرث  �سور  ولية  يف  و�ل�سيادين  �ل�سركة  بني 

�لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  من  �لعديد 

�مل�سال من حيث موثوقيتها �مل�سهودة و�سجلها �لر�ئد يف جمال �ل�سالمة 

ف�ساًل عن توريد �سحنات �لغاز �لطبيعي �مل�سال. 

على  نعمل  فاإننا  �ل�سركة  يف  �لب�سرية  �ملو�رد  تكوين  تعزيز  خالل  ومن 

تاأهيلها لتكون �أكرث قدرة على �لتكيف مع �لتغري�ت يف �لبيئة �خلارجية، 

�لفطانة للحد من  �لوقت نف�سه على درجة عالية من  يف حني تبقى يف 

�لتحديات �لتي توؤثر على عملها.

التقرير ال�سنوي 2015 

�أ�سدرت �ل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال موؤخر� تقريرها �ل�سنوي 

للعام 2015. ويقدم �لتقرير نظرة مف�سلة حول �لأعمال �لرئي�سية �لتي 

تقوم بها �ل�سركة و�لتي تغطي جميع موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية �مل�ستخدمة 

يف قيا�ض منوها . ويقدم �لتقرير مقارنة لأد�ء �ل�سركة �ملتني على مدى 

�ل�سنو�ت �خلم�ض �ملا�سية . كما يحتفي �لتقرير بالعديد من �لنجاحات 
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ففي مار�ض كانت فرحة �لعمانيني بعودة قائدهم حني ��ستقبلته جموع 

و�لأخ�سر  و�لأبي�ض  �لأحمر  �للون  من  ب�ساللت  �ملو�طنني  من  غفرية 

تعبريً� عن ولئهم وغريتهم �لوطنية ممزوجة باأحا�سي�ض مكبوتة تدفقت 

فرحًا وبهجة غمرت �لآفاق.

�أبنائه من  يتلقى حتية  كان جاللته  فيما  نوفمرب  �لثامن ع�سر من  ويف 

بولية منح خرجت جموع  �ل�سموخ  �لع�سكري يف ح�سن  �لعر�ض  طابور 

عن  تعرب  وهي  �لوطن  �أر�ض  من  �سرب  كل  يف  �ل�سو�رع  �إىل  �ملو�طنني 

فرحتها بثقة وطماأنينة مما �أك�سب �لحتفالت رونقها و�ألقها. فعلى مدى 

يومني ظل 45 �ألف طالب وطالبة ي�ساركون �لوطن فرحته وهم ير�سمون 

و�أحيانًا يج�سدون  �أحيانًا ويرق�سون،  �لوطنية  �لأنا�سيد  حينًا وين�سدون 

�لن�سوية  �ملجموعات  وت�ساندهم  �لعمانية  �لنه�سة  مر�حل  من  مالمح 

للم�ساركة  حما�سهم  دفعهم  �لذين  و�ملتطوعني  �ل�سعبية  �لفنون  وفرق 

و�لإعر�ب عن فرحتهم وولئهم فانطلقو� ميلوؤون �ل�سو�رع فرحًا يف كل 

�ل�سلطنة. وما ز�د هذ� �جلو �لحتفايل بهجة هو �سعادتهم  حمافظات 

كل  بد�أ  �لذي  -قائدهم  فرحتهم  ي�ساركهم  وهو  نه�ستهم  باين  بوجود 

1970 باإ�سافة �للونني �لأخ�سر و�لأبي�ض  �سيء مبا يف ذلك قيامه عام 

للعلم �لذي كان يتكون من �للون �لأحمر فقط. كان وجود جاللته بينهم 

معافى وهو ي�ساركهم �حتفالتهم بروح معنوية عالية وي�ست�سرف بروؤيته 

اأعياد واحتفاالت

يحمل العيد الوطني معه كل عام م�ساعر مفعمة بالعاطفة اجليا�سة التي تتج�سد يف احتفاالت عامة تزدهي بالفرح الغامر الذي يظهر 

مالمح املواطن العماين ب�سخ�سيته امل�سهورة بكرمها لل�سديق والغريب وبحبها للوطن بغرية ال �سفاف لها  كما معروف عن العماين اأي�سًا 

رغبته يف اأن ي�ساركه االآخرون فرحته.

مل يكن احتفالنا بالذكرى اخلام�سة واالأربعني لعيدنا الوطني يف الثامن ع�سر من نوفمرب هي املنا�سبة االأوىل لفرحة املواطنني خالل 

عام 2015 لكنه كان ي�سرتجع للذاكرة منا�سبة اأخرى �سابقة حني تدفقت األوان العلم العماين �سالالت من االألوان الزاهية غمرت كل 

�سيء بدءًا من الرثيات الكهربائية التي اأحالت ال�سوارع اإىل حلة زاهية وانتهاء بالعلم الذي ي�سرئب باألوانه خفاقًا اإىل عرو�س ال�سم�س 

ومن م�ستنبتات االأزهار اإىل النوافري وال�سيارات املزينة واالأزياء واالألعاب النارية ولعب االأطفال حتى االأطعمة مل تخل من األوان ت�سفي 

حلة بهية اإىل امل�ساعر فرحًا يف املنا�سبات الوطنية.

بعد�سة: حممد م�سطفى، و وكالة �لنباء �لعمانية، و�سحيفة عمان �أوبزيرفر
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بكل  مبهر�  �حتفاًل  �لوطني  للعيد  و�لأربعني  �خلام�سة  �لذكرى  كانت 

�لكل  �لنارية غائبة عن هذ� �جلو �ملده�ض.  �لألعاب  �ملقايي�ض ومل تكن 

يحب عر�سًا �ساحرً� من �لألعاب �لنارية لذلك كانت �سماو�ت ُعمان من 

م�سقط وحتى ظفار وعلى مدى ليال متتالية تتاألق باأ�سكال من �لألعاب 

�سكل  يف  �أخرى  وتارة  قلوب  �سكل  على  جتيء  كانت  تارة  �لتي  �لنارية 

دو�ئر وتارة �أخرى يف �سكل �ساللت من �لأنو�ر �ملتدفقة. وكانت �لرثيات 

�لكهربائية �لتي تزين �ل�سو�رع وقمم �ملباين �لعامة يف كل �أرجاء �لبالد 

حتيل �لليل نهارً� على طول �لطريق �ملمتد من دو�ر �لب�ستان وحتى دو�ر 

بركاء يف م�سقط. فيما كانت �ملبخرة ذ�ت �لدللت �لعميقة لأر�ض �للبان 

تعتلي طريق �ملرور �ل�سريع يف مطرح ي�سربل هامتها تاج من �لأعالم.

وفوق هذ� وذ�ك كان �لقمر ب�سكله �لهاليل ي�سهد هذه �ملناظر ليزيدها 

بعودة  �ل�سو�رع  به  وتدفقت  �لقلوب  غمر  �لذي  �لفرح  �إن  وبهاء.  روعة 

للعيد  و�لأربعني  �خلام�سة  بالذكرى  و�حتفاء  قابو�ض  �ل�سلطان  جاللة 

�لوطني �ملجيد �لتي �أعقبت ذلك بثمانية �أ�سهر كان عارمًا و�ساحرً� يف 

م�سامينه -بعيدً� عن �لبتذ�ل. فعامان من �لتخطيط بدقة و�لتجريب 

�سائبة.  ت�سبه  مل  �لذي  �ل�سكل  بهذ�  �لحتفال  يخرج  باأن  كفياًل  كان 

�لثاقبة �ملرحلة �لقادمة من مر�حل �لتطور و�لنماء �لتي ينبغي حتقيقها 

مدعاة لإح�سا�ض بال�سعادة و�لر�ساء. 

كانت  �لوطني  للعيد  و�لأربعني  �خلام�سة  بالذكرى  �لبالد  �حتفالت 

�حتفاء بتويل جاللة �ل�سلطان زمام �لأمور يف �لبالد عام 1970م وبولوج 

�لُعمانيني. فخالل  �لتطور يف كل مناحي حياة  �أفاقًا جديدة من  ُعمان 

هذه �لفرتة �لزمنية �لق�سرية من تاريخ �لبالد �لعريق حتققت �إجناز�ت 

ي�ساهمون من  بد�أو�  �لذين  �لُعمانيني  ��ستثنائية يف جميع مالمح حياة 

جديد يف م�سرية �حل�سارة �لعاملية برفدها بكو�در من �لعلماء و�لفنانني 

و�لتجار و�ملفكرين. هذ� هو �ملعني �حلقيقي للعيد �لوطني وما مظاهر 

و�غتنمها  �أتيحت  �لتي  للفر�ض  تقدير  �إل  �ل�سو�رع  تعم  �لتي  �لبهجة 

جيالن منذ بد�أت �لنه�سة �حلديثة يف �لبالد.

2015 م كان عامًا ��ستثنائيا لعمان منذ  و�إجماًل ميكن �لقول باأن عام 

بد�يته �إذ �أطل باإيقاعات من�سبطة وم�سى ليحقق خو�تيم مبهرة. فمع 

تقدم �لعام �سهرً� ور�ء �سهر ويف حني كان �لعامل ينجرف من �أزمة �إىل 

�أخرى كانعكا�ض جلو�نب �ل�سعف يف �لنف�ض �لب�سرية -مل تكن يف غالبها 

بعيدة عن �ل�سو�طئ �لعمانية- كانت �ل�سلطنة تنعم ب�سالم وبا�ستقر�ر 

�قت�سادي.
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�ملنا�سبة  باأهمية  �ملوؤمنة  �ل�سادقة  �لعزمية  من  تتاأتى  فالحتفالت 

�ملحتفى بها. 

�كتمال  �سهد  2015م  عام  �أن  �إل  �لنفط  �أ�سعار  �نخفا�ض  من  وبالرغم 

�للم�سات  وو�سع   )2015-2011( بنجاح  �لثامنة  �خلم�سية  �خلطة 

�لأخرية للخطة �خلم�سية �لتا�سعة )2016-2020( وهي �ملرحلة �لأخرية 

�لتا�سعة  �خلم�سية  فاخلطة   .)2020( لل�سلطنة  �لقت�سادية  �لروؤية  من 

�لأن�سطة  وم�ساندة  �لوطني  �لدخل  و�أوجه  جو�نب  تعزيز  على  �سرتكز 

�لتجارية بدءً� بامل�ساريع �لتجارية �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�نتهاء بامل�ساريع 

�ل�سخمة كما تركز على �لتنويع �لقت�سادي وتو�سيع نطاق �لقطاع �خلا�ض 

و�لطاقة �ملتجددة وحتفيز �لإنتاج و�خلدمات بوجه عام. ويف هذه �لأثناء 

بدماء جديدة من �سناع  �ل�سورى  �لثامنة ملجل�ض  �لدورة  �نتخابات  �أتت 

�لقر�ر مع م�سى �لنه�سة قدمًا ملو�جهة �لتحديات �لعاملية �جلديدة. 

يف  كان  �سو�ء  حتدياتها  مو�جهة  يف  ثابته  بخطى  مت�سي  �ل�سلطنة  �إن 

حماية حدود �أر��سيها �أو �لرتويج عن معتقد�تها دون �لتدخل يف �سوؤون 

ُعمان �ساخمة كمثال  �لعنف تقف  ي�سوده  �لذي  �ليوم  �لغري. ففي عامل 

حي ل�سيا�سة عدم �لتدخل يف �سئون �لآخرين و�إقامة �لعالقات �لودية بني 

�لفكر  �لأر��سي ويف  �لو��سحة يف  �أن �حلدود  �إىل جانب �ميانها  �لدول 

ردهات  من  جعل  ُعمان  يف  �لتوجه  هذ�  وجناح  لل�سالم.  �ل�سمان  هي 

يف  و�لدبلوما�سية  �حلكمة  �سادته  �لذي   للحو�ر  ملتقى  �لهادئة  م�سقط 

حلحلة �لعديد من �لق�سايا �لقليمية و�لدولية �ل�سائكة .

مزدهر  باقت�ساد  ُعمان  تتمتع  و�لأربعني  �خلام�ض  ميالدها  عيد  ففي 

�لعاملية  �لأ�سعار  تقلبات  مو�كبة  على  وقادر  لال�ستثمار  وجاذب 

منطقة  يف  �لأحفوري  للنفط  منتجة  دولة  ولكونها  �ملالية.  و�لإ�سكاليات 

��ستو�ئية مل تاأل ُعمان جهدً� يف �سون بيئتها كما �أن مو�طنيها يتمتعون 

مبر�فق تعليمية و�سحية ��ستثنائية. فن�سبة �لتعليم عالية. و�حلفاظ على 

�لرت�ث ل تهاون فيه. وترت�سخ ثقافة �لت�سامح �لديني و�لعرقي يف �أذهان 

�لُعمانيني متامًا بقدر �إكر�مهم للغرباء. �إن �ل�سلطنة بلد �آمن وم�ستقر يف 

جزء من �لعامل ت�سوده �لتوتر�ت �حلادة. ففي عام 2015م �حتلت عمان 

�ملرتبة �ل�سابعة يف موؤ�سر جودة �حلياة على �مل�ستوى �لعاملي.

�لوطني  بالعلم  عاليًا  و�لتحليق  لالحتفال  كافية  �أ�سبابًا  يعد  ذلك  كل 

لريفرف خفاقا يف عرو�ض �ل�سم�ض ��ست�سر�فًا لعام جديد -2016م. 
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وتت�سل  للجميع  تعود  �لعامة  �ل�ساحات  ملكية  �أن  يف  �ثنان  يختلف  ل 

�لوظائف �لتي توؤديها ب�سكل وثيق باملباين �لتي ت�سكل حدودها. وتتباين 

ي�سلكها  كمد�خل  تعمل  �أحيانًا  جندها  �إذ  �ل�ساحات  هذه  ��ستخد�مات 

و�أحيانًا  �لتذكارية  �لأماكن  �أو  �لثقافية  �أو  �لتاريخية  للمو�قع  �لزو�ر 

�ملهار�ت.  فيه  وت�ستعر�ض  �لفريدة  �مل�سنوعات  فيه  تعر�ض  تكون مكانًا 

وتعترب �لعالقة �لتي تربط بني �ملباين و�ل�ساحات �خلارجية مهمة للغاية 

�لأكرث  و�لفعاليات  �لأن�سطة  تقام  فحني  بينهما.  �لتنا�سق  يتعزز  لكي 

ما  وغالبًا  ل�ستيعابها.  �لأف�سل  �ملكان  هي  �ل�ساحات  هذه  تكون  �سعبية 

�لأن�سطة  ت�ستفيد  بحيث  و��سرت�تيجية  هامة  مو�قع  يف  �ل�ساحات  توجد 

�ملعرو�سة من بع�سها �لبع�ض وت�ستوعب �ل�ساحات �لأعد�د �لكبرية من 

�لزو�ر. وحتولت هذه �ل�ساحات تدريجيًا �إىل نقاط تالٍق لتو��سل �لنا�ض 

وتفاعلهم مع بع�سهم �لبع�ض.

ومن �جلدير بالذكر �أن ثقافة �لتفاعل بني �لنا�ض يف �ل�ساحات �لعامة 

�لقدم.  منذ  متار�ض  ظلت  عادة  هي  و�إمنا  �حلديثة  باملمار�سة  لي�ست 

و�لتنزه و�تخاذ  و�لت�سويق  �لتجاري  �لن�ساط  �ل�سلع وممار�سة  فمقاي�سة 

هذه  يف  متار�ض  �لتي  لالأن�سطة  فقط  كاأمثلة  تاأتي  �لهامة  �لقر�ر�ت 

موؤ�سرً�  �لتقليدية  و�ل�سبالت  �ملفتوحة  �لأ�سو�ق  ظهور  وكان  �ل�ساحات. 

فقط لبد�ية �إن�ساء �ل�ساحات �لعامة يف ُعمان.

�حلاجة  وبد�أت  �لعامة  �ل�ساحات  ��ستخد�م  تغري  �لزمن  ومبرور  ولكن 

مكانًا  يكون  �أن  �ل�ساحات  �إن�ساء  يف  ير�ع  مل  لذلك  تدريجيًا  تقل  �إليها 

لتجمع �لنا�ض. فالظروف �ملناخية و�لعتماد على �ل�سيار�ت بد�أت ترجح 

�إن  �ل�ساحات �خلارجية �ملفتوحة.  �لد�خلية �ملكيفة على  �ل�ساحات  كفة 

�ل�سوؤ�ل �لذي يتبادر لالأذهان �ليوم هو: ما �لذي جذب �لنا�ض للتالقي 

 يربز التفاعل الناجح بني ال�ساحات العامة واالأن�سطة اجلاذبة واملعمار ذي الدالالت ما�سي البالد وحا�سرها وم�ستقبلها 

كما يعد حلقة و�سل بني املا�سي التليد واحلا�سر املجيد وامل�ستقبل.

�ساحات تنب�س باحلياة يف ُعمان

تاأليف: �إلك�سندر قادر، �أ�ستاذ م�ساعد، رئي�ض ق�سم �لتخطيط �حل�سري و�لت�سميم �ملعماري
عميد كلية �لعمارة و�لتخطيط �لعمر�ين، �جلامعة �لأملانية للتكنولوجيا يف م�سقط

ت�سوير: �ساهارين �أني�سا، م�ساعد للك�سندر قادر
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يف �ل�ساحات �لعامة �ملفتوحة يف �ملا�سي؟ ما هي فو�ئد �لتو��سل مع بع�ض 

�ملفتوحة  �لعامة  لل�ساحات  �حلاجة  بد�أت  هل  �خلارجية؟  �ل�ساحات  يف 

تطل بر�أ�سها من جديد يف ُعمان؟

العامة  ال�ساحات  ال�ستخدام  مثال  القدمي:  نزوى  �سوق 

املفتوحة من املا�سي:

لُعمان تعد مثاًل و��سحًا  �لإ�سالمية �لقدمية  �لعا�سمة  �إن نزوى لكونها 

لوجود مو�قع مهمة ذ�ت �سلة فيها. ونذكر على �سبيل �ملثال ل �حل�سر 

�لقلعة و�مل�سجد �جلامع و�ل�سوق �لتي تكون كلها معًا جمموعة متنا�سقة 

من �ملباين. 

ويحتل �ل�سوق موقعًا ��سرت�تيجيًا بني مدخل �ملدينة و�لقلعة �ل�سخمة. 

ومتاجر  حمالت  ت�سم  مبان  فتحدده  لل�سوق  �خلارجي  �لف�ساء  �أما 

�لأزمنة  ففي  و�لزو�ر.  لالأهايل  ظليلة  ممر�ت  توفر  �لتي  باأروقتها 

و�لتجار  �لأهايل  فيه  يعر�ض  �لذي  �لف�ساء  ميثل  �ل�سوق  كان  �ملا�سية 

و�لبهار�ت  �لتقليدية  �ليدوية  �مل�سنوعات  لبيع  منتجاتهم  �لأجانب 

ويف  كثرية.  �أخرى  و�سلع  �لف�سية  و�مل�سغولت  و�خل�سرو�ت  و�لفو�كه 

�لأخبار  يتبادلون  �لنا�ض  كان  ب�سيطة  وفوق مفرو�سات  �لأ�سجار  ظالل 

�أعد�د  تزور  هذ�  يومنا  ويف  �لتمر.  مع  �لقهوة  من  كوبًا  يتناولون  وهم 

كبرية من �ل�سياح من خمتلف �أنحاء �لعامل و�لأهايل قلعة نزوى ملختلف 

�لأغر��ض. ففي حني يق�سدها �لزو�ر �لأجانب من �أجل �لتنزه و�لرتفيه 

يق�سدها �لأهايل �إما للعمل �أو لتاأدية و�جباتهم �ملعي�سية �ليومية. ويف 

�لوقت �لذي تتمثل فيه �آخر مرحلة من مر�حل �لتنزه للزو�ر يف م�ساهدة 

�ملو�قع �لعمر�نية كالقلعة �أو �لدكاكني �أو �مل�سجد �إل �أنهم يق�سون جزءً� 

كبريً� من �أوقاتهم وهم يتنزهون يف �ل�ساحة �ملفتوحة �أثناء تنقلهم من 

موقع لآخر.

و�إىل جانب ذلك مير �لأهايل عرب �ل�ساحة �لعامة �أثناء توجههم للقيام 

تنب�ض  �ساحة  �إن  �لقول  وعمومًا ميكن  �ملعي�سية.  و�جباتهم  بو�جب من 

باحليوية و�لن�ساط قد ظهرت �إىل حيز �لوجود مما كان �سببًا لجنذ�ب 

�لنا�ض لهذه �ملنطقة.

للتفاعل و�لتو��سل  �أن �ساحة �سوق نزوى تتيح جماًل مغريًا  لذلك جند 

بني �لأهايل وكذلك �لزو�ر �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل.
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وجاء على ل�سان م�سمم �لعمر�ن �حل�سري �ل�سهري جان جيل �أن »�لنا�ض 

حني  �إنه  �لقول  ميكننا  وختامًا  بع�ض«.  �إىل  بع�سهم  يجذبون  من  هم 

على  ويقبلون  يحرتمونها  فاإنهم  للنا�ض  منا�سبة  مفتوحة  �ساحات  توفر 

للتجمع  يدعوهم  ل�سبب  يحتاجون  �لنا�ض  �أن  �لو��سح  من  ��ستخد�مها. 

يف هذه �ل�ساحات و�أن يكون هناك ما يجذبهم لق�ساء وقت ممتع فيها. 

برغبتهم  مدركون  �لنا�ض  �أن  �ملوج  جممع  يف  »�ملم�سى«  مثال  ويو�سح 

فقط  لي�ض  عمان  �ست�سهد  وقريبًا  �ملفتوحة.  �ل�ساحات  لهذه  وحاجتهم 

�ملفتوحة  �لعامة  �ل�ساحات  من  �ملزيد  و�إمنا  �ملميزة  �ملباين  من  �ملزيد 

�أي�سًا �لتي مت�سي قدمًا وبان�سجام مع �مل�سروعات �ملعمارية.

ميدان املدخل اجلنوبي ل�سوق مطرح: مثال ل�ساحة عامة 

مفتوحة ليومنا هذا 

فمنطقة  كميناء.  �لتاريخ  عرب  �أهميتها  و�زد�دت  مطرح  تطورت 

غاد  بني  �لنا�ض  من  متز�يدة  �أعد�دً�  يوم  كل  ت�سهد  ظلت  �لكورني�ض 

ور�ئح. وتطورت �ملدينة �قت�ساديًا وتو�سعت مهامها يف م�ساعدة �أن�سطة 

�لت�سدير و�ل�ستري�د و�زدهرت �لتجارة ب�سكل كبري. و�أ�سحت �ملنطقة 

حول �لكورني�ض ر�سيفًا ي�ستخدمه �لتجار لعر�ض منتجاتهم.

و�سيئًا ف�سيئًا ظهرت �لدكاكني �ملرخ�سة وغري �ملرخ�سة لبيع و�سر�ء �ل�سلع.

�لبحر  على  يطل  �لذي  �ل�سمايل  �ملدخل  �أهمها  مد�خل  عدة  وللمدينة 

�ملدخل  ويقع  �ملدنية.  من  �جلنوبية  �لأجز�ء  على  �ملطل  و�جلنوبي 

�ملدينة  �سور  مع  حماذ�ة  يف  ��سرت�تيجي  موقع  يف  لل�سوق  �جلنوبي 

�ملدينة  �ملركزي بني  ملوقعها  ونظرً�  بو�بة مطرح.  وبرج مر�قبة  �لقدمي 

ولها  ن�سطة  بحركة  تتميز  عامة  �ساحة  �ليوم  �ملنطقة  �أ�سبحت  و�ل�سوق 

وم�سجد  ثالثة  �أو  طابقني  من  تتكون  �سخمة  جتارية  وحمالت  بو�بتان 

�سوق مطرح. �إن �لتفاعل �ملثمر بني �ل�ساحات �لعامة �ملفتوحة �ملتنا�سقة 

ب�سكل جيد و�ل�ستخد�مات �جلاذبة و�ملباين �لكبرية كلها ت�سهم بدرجة 

�أ�سحاب �لدكاكني  كبرية يف حيوية جناح هذه �ل�ساحة �لعامة. ويحدد 

�ملطلة على �ل�ساحة معامل حمالتهم بعر�ض �ملنتجات خارج �لدكاكني. 

وهناك من يعمل بالبيع بدون ترخي�ض وهوؤلء يحتلون بع�ض �لف�ساء�ت 

تاأدية فر�ئ�سهم يف  بعد  �مل�سلون  فيما يجتمع  �لنهار  �ساعات  بع�ض  يف 

�لأخبار  وتبادل  �أطر�ف �حلديث  �لف�ساء�ت لال�سرتخاء وجتاذب  هذه 

لل�ساحة  �ملتعددة  لال�ستخد�مات  ر�ئعًا  ما ميثل منوذجًا  وهذ�  �ليومية. 

�ملفتوحة خالل �ليوم. 

»املم�سى« يف جممع املوج: مثال لل�ساحات العامة املفتوحة 

يف امل�ستقبل

يعد جممع �ملوج �ل�سكني من �لوجهات �لعمر�نية �لتي �سهدتها �ل�سلطنة 

يكتمل  مل  عامة.  جتارية  وحمالت  خا�سة  �سكنية  قطع  وي�سم  موؤخرً� 

�مل�سروع بكل مر�حله حتى �لآن مما يعني �أن �لكثري من �ل�ساحات �لعامة 

ل تز�ل حتت �لت�سييد.

�إن �أبرز ما يق�سده �لزو�ر يف هذ� �ملجمع هو »�ملم�سى« وهو عبارة عن 

�سارع تظلله �لأ�سجار وعلى جانبيه توجد مبان ذ�ت ��ستخد�مات خمتلفة 

�لتن�سيق  ذو  �ل�سارع  هذ�  وي�سهم  طو�بق.  �ستة  �إىل  خم�سة  من  وتتكون 

و�لأ�سجار  �لأروقة  بوجود  للف�ساء  �لأف�سل  �ل�ستغالل  يف  �ل�ستثنائي 

وهناك  و�ملقاهي.  �ملطاعم  �أمام  �ملوجودة  �خلارجية  و�ملقاعد  �لظليلة 

�أر�سفة لل�سارع تف�سل بني ممر�ت �مل�ساة و�لطريق ذي �لجتاه �لو�حد 

�لذي ت�سلكه �ملركبات لدخول �ملجمع خالل �أيام �لأ�سبوع. �أما يف نهاية 

�لأ�سبوع فتكون �ملنطقة حمجوزة ح�سريًا ل�ستخد�م �مل�ساة.

�ساحتها  تتميز  �لتي  �ملنطقة  لهذه  يوم  بعد  يومًا  �لزو�ر  �أعد�د  وتتز�يد 

�ملفتوحة باأنها تتيح للنا�ض فر�سة لتجاذب �أطر�ف �حلديث �أو �لتالقي 

�أو جمرد م�ساهدة بع�سهم �لبع�ض. ومنذ �أن بد�أت �أعد�د �لزو�ر تتز�يد 

روعي �أن يكون �ل�سارع مغلقًا جزئيًا �أمام �ل�سيار�ت يف نهاية �لأ�سبوع. 

وت�سهد هذه �ملنطقة خمتلف �ملنا�سبات من عرو�ض وفعاليات لالأطفال 

�لنا�ض  �إقبال  �إن  ترفيهي يف �خلارج.  ت�سهم كلها يف خلق جو  ومطاعم 

�خلارجية  �ل�ساحات  �سممت  لو  �أنه  على  يوؤكد  �ملكان  هذ�  على  بكرثة 

ب�سكل جيد و�أعطيت للنا�ض يف �سياق منا�سب فال �سك �أنهم �سي�سعدون 

با�ستخد�مها. 
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المؤسسة التنموية 
للشركة العمانية 

للغاز الطبيعي 
المسال
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عطاء ال يعرف احلدود
والتقدِم  التطور  مظاهُر  فيها  جتلت  الظافرة  م�سريتها  من  عامًا   45 العمانية  النه�سة  اأكملت   ،2015 عام  يف 

م�سريات  عمت  فقد  للفرح،  العنان  يطلق  اأن  اإجنازاته  هذه  كانت  ملن  ويحق  اأنحائها،  كافة  يف  واالزدهار 

الفرح وكرنفاالت االبتهاج اأنحاء ال�سلطنة و�سارك فيها املواطن واملقيم �سيبة و�سبابًا. 

وقد قدمت النه�سة املباركة، التي �سارفت اأن تكمل ن�سف قرن، العديد من املنجزات الكبرية للوطن واملواطن 

اأينما حل على هذه االأر�س املعطاء. وتعد ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال اإحدى هذه املنجزات، وهي 

ثمرة يانعة ال�ستثمار ال�سلطنة يف حتويل املوارد القيمة يف البالد اإىل اقت�ساد ت�سدير ذي كفاءة يف ا�ستخدام 

الطاقة ومكتٍف ذاتيًا. وها هي ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال ت�سهم بدور حيوي يف الن�سيج االجتماعي 

واالقت�سادي لل�سلطنة.
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مبادرة  متويلها  عن  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لُعمانية  �ل�سركة  �أعلنت  فقد 

خدمات  يقدمان  وطنيني  م�سروعني  متويل  يف  تتمثل  �لتي  لُعمان«  »هدية 

وياأتي  لل�سلطنة.  �مل�ستد�مة  �لتنمية  تطلعات  حتقيق  يف  وي�سهمان  جليلة 

�إعالن �ل�سركة يف �إطار �لحتفاء بالعيد �لوطني �خلام�ض و�لأربعني �ملجيد.

ويتمثل �مل�سروع �لأول يف متويل �إن�ساء �ملركز �لوطني للتوحد يف حمافظة 

م�سقط بالتعاون مع وز�رة �لتنمية �لجتماعية، و�سيقدم �مل�سروع خدماته 

لكافة �أنحاء �ل�سلطنة.

وذلك  حاليًا  �ملبذولة  �جلهود  دعم  �إىل  فيهدف  �لثاين،  �مل�سروع  �أما 

للم�ساهمة يف �حلد من �حلو�دث، حيث كانت �ل�سرت�تيجيات �لأخرى 

قا�سرة عن حتقيق �لأهد�ف و�لطموحات. و�سوف يعمل معهد �ل�سالمة 

�ملرورية �نطالقًا من ولية �سور مبحافظة جنوب �ل�سرقية، حيث �ملقر 

�لرئي�سي مل�سنع �ل�سركة �لغاز �لطبيعي �مل�سال �لر�ئدة يف �ل�سلطنة.

على  و�لتحاليل  �لدر��سات  من  للعديد  ثمرة  �ملبادرتني  هاتني  وتاأتي 

خمتلف �ملبادر�ت �خلدمية و�لجتماعية و�لبيئية و�ل�سحية.

من  �لعديد  فيها  �ساركت  �لتي  �ملكثفة  �لفحو�سات  من  �سل�سلة  وبعد 

�ملتعلقة  �لعتبار�ت  ومناق�سة  �لخت�سا�ض  وذوي  �ملعنية  �جلهات 

�أقر  للمجتمع،  �ملقرتحة  �مل�سروعات  و�أهد�ف  و�ل�ستد�مة  بالبتكار 

جمل�ض �إد�رة �ل�سركة �أخرًي� �مل�سروعني بتكلفة �إجمالية تبلغ حو�يل 15 

مليون دولر �أمريكي.

وتعك�ض كلتا �ملبادرتني حر�ض �ل�سركة �لدوؤوب على ترجمة �لتوجيهات 

�ملعظم  �سعيد  بن  قابو�ض  �ل�سلطان  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة  �ل�سامية 

ثقافة  وغر�ض  �لجتماعية  �لرعاية  تعزيز  حول  ورعاه-  �هلل  -حفظه 

�ل�ساملة  �لتنمية  ظل  يف  �ل�سلطنة  �أنحاء  خمتلف  يف  �ملرورية  �ل�سالمة 

�لتي ت�سهدها �لبالد.

و�لر�ئدة  �ملتو��سلة  �ل�سركة  �أن�سطة  �مل�سروعان  يعزز  �إىل ذلك،  بالإ�سافة 

ومبادر�ت  �لجتماعية  بالتنمية  �ملتعلقة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال  يف 

�ل�سالمة من خالل �إن�ساء �ملوؤ�س�سة �لتنموية لل�سركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي 

�مل�سال -ذر�ع �ل�سركة للم�سوؤولية �لجتماعية- و�لتي تاأ�س�ست موؤخرً�.

�لوقت، فقد  لبع�ض  �ملجتمع  توؤرق  �ملرورية ظاهرة  كانت �حلو�دث  لقد 

�أكد ح�سرة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�ض بن �سعيد �ملعظم -حفظه 

عام  يف  �سحار  بولية  �ملكارم  ب�سيح  �ل�سامي  �خلطاب  يف  ورعاه-  �هلل 

�ملرورية جهد م�سرتك بني �حلكومة و�لقطاع  �ل�سالمة  �أن  2009، على 

معريف  جمتمع  وبناء  �لقدر�ت  تطوير  عرب  وذلك  و�ملو�طنني،  �خلا�ض 

»إنها لحظة فخر واعتزاز للشركة العُمانية 

للغاز الطبيعي المسال للعمل مع شركائنا في 

التميز: وزارة التنمية االجتماعية وشرطة عُمان 

السلطانية. أن المشروعين سيعززان مساهمات 

الشركة المستمرة في النسيج االجتماعي 

واالقتصادي للسلطنة. هذا في حد ذاته هدف 

 نبيل جدًا، وكال المبادرتين ذات أولوية 

 وطنية وتالمسان حياة الجميع 

بشكل مباشر«.

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير 
النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الشركة



حث  فقد  �لطرق.  على  �ل�سليمة  و�ملمار�سات  �لآمن  �ل�سلوك  حتقيق  يف 

حد  و�سع  على  و�ملجتمع  �لر�سيدة  �حلكومة  �هلل-  -حفظه  جاللته 

�حلني،  ذلك  ومنذ  �لآمنة.  غري  �لقيادة  وممار�سات  �لطرق  حلو�دث 

�ملرورية  �ل�سالمة  لتعزيز  و�ملبادر�ت  �لتد�بري  من  �لعديد  ��ستحدثت 

و�لإح�سائيات �حلديثة جناحها  �لأرقام  �أثبتت  �أكلها؛ حيث  �أتت  و�لتي 

�إىل  �ملخت�سة  �جلهات  عن  �ل�سادرة  �لإح�ساء�ت  ت�سري  �إذ  وكفاءتها. 

�نخفا�ض 50 % يف �لوفيات �لناجمة عن حو�دث �لطرق.

�أن  �ملتوقع  ومن  به،  �لقيام  يتعني  �لذي  �لعمل  من  �لكثري  هناك  ولكن 

متقدم  معهد  باإن�ساء  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  م�ساهمة 

�أبناء  على  فوري  تاأثري  لها  �سيكون  �سور  بولية  �ملرورية  �ل�سالمة  يف 

حمافظتي جنوب و�سمال �ل�سرقية.

و�سيوفر �ملعهد بيئة تعليمية وتدريبية لي�ض ملنت�سبي �لإد�رة �لعامة للمرور 

م�ستخدمي  جميع  كذلك  ي�سمل  بل  فح�سب،  �ل�سلطانية  عمان  ب�سرطة 

�لطريق ومدربي �ل�سياقة و�لفاح�سني.

�لتي  �لعمل  و�لدور�ت وحلقات  �لرب�مج �خلا�سة  تعزيز  ي�ساعد يف  كما 

تعقد لرت�سيخ ثقافة �ل�سالمة �ملرورية.

�لوقائية  �لقيادة  �لطريق  مل�ستخدمي  �ملخ�س�سة  �لدور�ت  ت�سمل  كما 

من  عدًد�  يرتكبون  �لذين  �لطريق  م�ستخدمو  ويخ�سع  �ملرور.  وقو�عد 

�ملعهد  ميثل  كما  خا�سة.  تاأهيل  لدور�ت  �ملرورية  و�حلو�دث  �ملخالفات 

�لقيادة  عن  �ساملة  �إر�ساد�ت  توفري  خاللها  من  يتم  مهمة  من�سة 

عن  �لعامة  و�ملعلومات  �لأولية  و�لإ�سعافات  �ملرور  وقو�عد  �لوقائية، 

�لطرق و�ل�سالمة �ملرورية لإفادة جميع م�ستخدمي �لطريق.

قيمها  من  �ل�سالمة  تعترب  �مل�سال،  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  �إن 

باهتماماتها  للم�ساركة  فريد  ب�سكل  موؤهلة  يجعلها  مما  �لأ�سا�سية، 

�مل�سروعني  وهذين  �لبالد،  يف  �لطرق  على  �ل�سالمة  لتعزيز  وخرب�تها 

لي�سا �أول مبادرة يف هذ� �ملجال.

يف  �ل�سركة  خاللها  من  �أ�سهمت  لعمان«  »هدية  مبادرة  �أول  كانت  فقد 

�سر�ء وجتهيز 26 �سيارة �إ�سعاف بتكلفة 2.5 مليون دولر وذلك �سمن 

�حتفالت �ل�سلطنة بالعيد �لوطني �لأربعني �ملجيد.

وياأتي يف جوهر هذه �ملبادرة �لعتقاد باأن �ل�سالمة على �لطرق �سوف 

�لبنية  على  حت�سينات  و�إدخال  و�لتدريب  �لوعي  خالل  من  تتحقق 

�لأ�سا�سية للطرق.
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على �سعيد �آخر، �أ�سبح مر�ض �لتوحد يثري قلقًا متز�يدً� يف �ل�سلطنة، 

يف  �لتوحد  ملر�ض  �مل�سجلة  �حلالت  تز�يد  �إىل  �لتقارير  ت�سري  حيث 

�ل�سلطنة. حيث يتم ت�سخي�ض �لأطفال بالتوحد �إذ� ظهرت عليهم بع�ض 

�لأعر��ض مثل: م�ساكل يف �لتو��سل �للغوي وغري �للغوي، و�سعوبات يف 

بطبيعة  تت�سم  حمددة  �سلوكية  �أمناط  وممار�سة  �لجتماعي،  �لت�سال 

تقييدية �أو جتنح �إىل �لتكر�ر.

يف    - �ل�سركة  �ستموله  �لذي   – �لوطني  �لتوحد  مركز  دور  ويتمحور 

م�ساعدة �مل�سابني بالتوحد وتعزيز �لوعي �لعام بهم. كما يهدف �ملركز 

�إىل حتديد �حلالت وعالجها ف�ساًل عن تثقيف �ملجتمع يف كيفية رعاية 

�ملتعاي�سني مع مر�ض �لتوحد، و�مل�ساعدة على تاأقلمهم يف �ملجتمع.

�إن �ملركز -�لذي �سوف ين�ساأ وفق �أحدث �ملو��سفات و�لتقنيات- يعزز 

ت�سخي�ض  يف  وي�ساعد  �ملر�ض،  هذ�  وفهم  �لتوحد  حول  �لعام  �لوعي 

يعانون  �لذين  �ملجتمع ودعم  ت�سجيع م�ساركة  �ملر�ض وعالجه، وكذلك 

وتي�سري  وتعزيز  وت�سجيع  دعم  لت�سمل  خدماته  �ستمتد  بل  �لتوحد،  من 

وت�سخي�سه  للمر�ض  �جلذرية  �لأ�سباب  معرفة  يف  و�لدر��سات  �لبحوث 

وعالجه وفهم �لظروف �ملرتبطة به.

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لكيتاين،  عبد�هلل  بن  حارب  �أو�سح  جانبه  من 

لل�سركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال »باأنه من دو�عي �لفخر �إن نهج 

�ل�سركة �لطموح يف مو��سلة ت�سجيع �ل�سر�كات �لهادفة مع وز�رة �لتنمية 

�ل�سلطانية وغريهما من �جلهات �حلكومية  �لجتماعية و�سرطة ُعمان 

و�لأهلية، من خالل هذه �ملبادر�ت، لتعزيز خدمات �لتنمية �لجتماعية 

مبا  �لأ�سا�سية  و�لبنية  �ملرورية  �ل�سالمة  مر�فق  وتعزيز  �ل�سلطنة  يف 

ي�سمن �مل�ساهمة يف توفري �لحتياجات �لأ�سا�سية للمجتمع باأكمله.

للموؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �مل�سن،  عبد�هلل  بن  خالد  �ل�سيخ  وقال 

�أحدث  �إىل  م�سريً�  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لُعمانية  لل�سركة  �لتنموية 

»هدية لعمان«: نتطلع �إىل تطوير هذه �مل�سروعات وتنفيذها بالنيابة عن 

�ل�سركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال.

�لطبيعي  للغاز  �لعمانية  لل�سركة  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  م�ساهمات  �أن 

�مل�سال و�سلت �ليوم �إىل �ستى �أرجاء �ل�سلطنة، حيث �ساهمت يف �لتنمية 

�لجتماعية و�لقت�سادية للبالد، و�سوف ت�ستثمر �ملوؤ�س�سة �لتنموية �لتي 

�أن�سئت حديثًا ن�سبة 1.5% من �سايف دخل �ل�سركة بعد خ�سم �ل�سر�ئب 

�ستى  م�ستد�مة يف  بر�مج  �لجتماعية من خالل  �لتنمية  للم�ساهمة يف 

�أنحاء �لبالد.

�إجر�ء  لها  يتيح  �أف�سل  مكان  يف  �ستكون  تنموية،  موؤ�س�سة  وبو�سفها 

�لدر��سات �لالزمة خلدمة �ملجتمع وتنميته، ويف �لوقت ذ�ته �ملحافظة 

على م�ستويات �لدعم.

وقد قدم برنامج �ل�سركة لال�ستثمار �لجتماعي بالفعل �إ�سهامات كبرية 

�لرعاية  جمالت  يف  �فتتاحها،  منذ  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  جمال  يف 

�أن  �لأهم من ذلك  ولعل  �ملرورية.  و�ل�سالمة  و�لبيئة  و�لتعليم  �ل�سحية 

»�لنو�يا  تغلفها  �مل�ساهمات  هذه 

�حل�سنة« �لتي ت�سجع فكرة »�لدفع 

�لأمام«  �إىل  قدمًا  �مل�ساريع  بهذه 

ور�ء  ما  �مل�ستفيدين.  قبل  من 

فائدة  هناك  �لعملية،  �لتفا�سيل 

يف  تتمثل  وطويلة  حقيقية  د�ئمة 

�لجتماعية  �مل�سوؤولية  قيم  غر�ض 

�ملجتمع  �سر�ئح  خمتلف  لدى 

�لعمانية  �ل�سركة  ح�سدت  وقد 

�لعديد  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز 

تقديرً� جلهودها يف   من �جلو�ئز 

هذ� �ل�سدد.
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�لد�خلي  �لتدقيق  تقرير  حددها  �لأنظمة«  من  »جزر  مع  �سيء  كل  بد�أ 

�أنظمة  باعتماد  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  �أو�سى  �لذي 

متكاملة لإيجاد حل �سامل يربط جميع �لنظم معا حتت مظلة و�حدة. 

وما لبث �أن بد�أ �ل�سعي لتحقيق هذ� �لهدف، و�رتئي �أن »نظام تخطيط 

مو�رد �ملوؤ�س�سات« هو �حلل �لأن�سب. بتاأييد من جمل�ض �لإد�رة ومو�فقة 

�سوى  �لأ�سا�سية  �ملتطلبات  من  يبقى  مل  لل�سركة،  �لعليا  �لإد�رة  من 

مو�رد  تخطيط  لربنامج  �سامل  ملدير  خارجية  مب�سادر  �ل�ستعانة 

�ملوؤ�س�سات و�سريك يف �لتنفيذ قبل �ل�سروع يف �لرحلة.

ومن �أجل �لإبالغ عن هذ� “�لتغيري �لكبري” �ملرتقب يف طريقة ممار�سة 

و��ستلم  و�سعاره.  �مل�سروع،  ��سم  م�سابقة  تد�سني  مت  لأعمالهم،  �جلميع 

ما يقرب من 100 م�ساركة، ومتثل �مل�ساركات �لتي مت �ختيارها �مل�سروع 

عك�سنا  و�إذ�  »مناء«  هم  �لختيار  عليه  وقع  �لذي  و�ل�سم  �ليوم.   حتى 

�لتي  �لرئي�سية  �أمان؛ وكالهما من �جلو�نب  كلمة  حروفه ح�سلنا على 

يدل عليها هذ� �مل�سروع. �أما �ل�سعار �ملختار فهو: »معًا من �أجل �لتغيري«.

�ملقدمة  �لعرو�ض  �لتقييم  فريق  تفح�ض  مكثفة،  عملية  خالل  من 

�لتوقيع  للتنفيذ. مت  للمناق�سة و�ختيار »ويربو �خلليج �ض م م« �سريكًا 

لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  قبل  من  2013م  يونيو   18 يف  �لعقد  على 

�ض  �خلليج  ويربو  ل�سركة  �لعام  و�ملدير  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية 

5 �سنو�ت لتنفيذ  �أقيمت �سر�كة ��سرت�تيجية ملدة  م م. ومبوجب �لعقد 

وبعد  مر�حل   3 يف   )ERP( �ملوؤ�س�سات  مو�رد  لتخطيط  �أور�كل  نظام 

ذلك تقدمي �لدعم لها حتى يونيو 2018م.

ت�سكيل  �ملوقع. مت  �إىل  ويربو  �سركة  ��ست�ساريو  و�سول  مع  �لرحلة  بد�أت 

جميع  ميثل  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  من  كبري  فريق 

من  �لعمل  ر�أ�ض  على  �لتعلم  �لفريق  من  �لغر�ض  وكان  �لعمل.  وظائف 

فريق �لتنفيذ. و�كت�سب �لفريق �ملعرفة من خالل �لتدريب �ملكثف على 

وحد�ت تخطيط مو�رد �ملوؤ�س�سات �لتي �أدخلت يف �مل�سروع. 

كان �أمام فريق �ملالية �ملهمة �ل�سعبة �ملتمثلة يف ��ستبد�ل نظام »�سن« 

�ملتهالك بنظام �أور�كل للم�ساريع �لتجارية )EBS( �لإ�سد�ر 12.1.3.  

فقد كانت �جلد�ول �لزمنية �سيقة ب�سبب �إغالق �لنظام �لقدمي يف نهاية 

�ل�سنة و�لبدء من جديد يف نظام تخطيط مو�رد �ملوؤ�س�سات �جلديد. َقبل 

�إىل  �لتحدي وعمل جنبًا  �مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  فريق 

جنب مع فريق ويربو للوفاء باملهلة �لتي حددها جمل�ض �لإد�رة لتد�سني 

ودعم  �لتز�م  ��ستمر�ر  مع  �جلديدة.  �ملالية  �ل�سنة  يف  �جلديد  �لنظام 

فريق �ملالية باأكمله، د�سنت �ملرحلة �لأوىل بنجاح يف 5 يناير 2014م.

وكان �أكرث �لأجز�ء حتديًا يف هذه �ملرحلة هو حتويل عمليات �ملحا�سبة 

مو�رد  تخطيط  نظام  �إىل  ب�سال�سة  �لآيل  �لنظام  على  �لهيدروكربونية 

�ملوؤ�س�سات و�ل�ستغناء عن جد�ول �لبيانات �ملعقدة �لتي  ل ميكن �لتعامل 

معها �إل عدد قليل من �ملخت�سني. بنيت �لعملية برمتها على ��ستخد�م 

 Advanced  وحدة �إد�رة �لنظام �أور�كل �ملعياري جنبًا �إىل جنب مع

Pricing، و�إد�رة �ملخزون وعمليات �ل�سر�ء. وفقا مل�سادر �ل�سناعة، 

يف  �ملوؤ�س�سات  من  قليل  عدد  قبل  من  �إل  �حللول  هذه  تطبيق  يتم   مل 

عامل �لطاقة.

هذ�  جتاه  �لإد�رة  �لتز�م  وتاأكيد  ويربو  �سركة  مع  �لعالقات  لتعزيز  و 

�مل�سال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�سركة  من  فريق  ز�ر  �لهام،  �مل�سروع 

رئي�ض  �لفريق  �لتقى  بالهند.  بنغالور  ل�سركة ويربو يف  �لرئي�سي  �ملكتب 

�لكامل  �لدعم  تقدمي  على  �أكد  �لذي  �لتنفيذية،  و�لإد�رة  ويربو  �سركة 

و�للتز�م بت�سليم هذ� �مل�سروع بنجاح وجعله موقعًا مرجعيًا يف �ملنطقة.

فريق  كان  �لأوىل،  للمرحلة  �لزمني  �مل�سروع ح�سب �جلدول  تقدم  ومع 

�لطبيعي  للغاز  قلهات  ب�سركة  �ملالية  وفريق  �لب�سري  �ملال  ر�أ�ض  �إد�رة 

�مل�سال �ملالية ي�سممان �أنظمتهما. �أ�سفر تطبيق وحد�ت �ملو�رد �لب�سرية 

عن حتد خمتلف حيث �أثر على �ل�سركة باأكملها.

ا�شت�شراف التكنولوجيا
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خم�سة  �أثبات  من  �لتحقق  مع  متز�منًا  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �لعمل  كان 

مفاهيم مهمة يتعني �إجنازها. �أ�س�ست هذه �ملفاهيم يف حتديد �خليار 

�لأف�سل لل�سركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�سال، مع �لأخذ يف �حل�سبان؛ 

�ملوجهات  بو�سفها  و�لتوحيد  �لتكنولوجيا  و�عتماد  �لتكاليف،  تر�سيد 

�لأ�س�ض  لبنة  و�سع  مت  �ملفاهيم،  �إثبات  نتائج  وبا�ستخد�م  �لرئي�سية. 

�لأجز�ء  �أكرث  هذ�  كان  �لهند�سية.  للخدمات  �حللول  �أنظمة  لت�سميم 

�لذي �كتنفته �لتحديات يف مرحلة �لتنفيذ.

د�ئرة  مثل  �لذي  �لهند�سية،  �خلدمات  مدير  �لطائي،  حممد  و�سف 

�لهند�سة يف هذ� �مل�سروع، �لفرتة �لتي ق�ساها مع �مل�سروع على �أنها من 

»كان  �ل�سدد  هذ�  يف  وقال  �ملهنية.  م�سريته  من  �ملرثية  �لأوقات  �أكرث 

معينة  �حتياجاٍت  لتلبية  خ�سي�سًا  �سمم  �لذي   Pacer نظام  لدينا 

و�أحبه �جلميع!  وكانت حماولة تطبيق �لرب�مج �لقيا�سية مع عدم وجود 

�لتخ�سي�ض �أ�سعب جزء من وظيفتي! كما كان حجم كميات �لبيانات، 

�لتي يتعني تكاملها، و�لوقت  �لأنظمة �ملختلفة  بالنظر يف  وتعقيد �حلل 

�مل�سروع.   هذ�  يف  �لتحديات  من  بع�سًا  �لنظام  تد�سني  لبدء  �مل�ستغرق 

بلي فيه بالًء ح�سنًا! ».
ُ
ولكن، يف نهاية �ملطاف، هو عمل �أ

�سل�سلة  �إد�رة  وحدة  يف  وتكييفها  �لتعاقد  �إجر�ء�ت  جتديد  مت  كما 

�لتمويل يف نظام Oracle و�حلد من �خلطو�ت   �لتي ل ت�سيف قيمة. 

�إ�سافيًا  عن�سرً�  جلب  للخدمات   UNSPSC ترميز  ��ستحد�ث  �إن 

لالإبالغ عن �لتقدم �ن�سجامًا مع مبادرة وز�رة �لنفط و�لغاز �لتي �أطلق 

عليها »�لنظام �مل�سرتك لت�سجيل �ملوردين« )JSRS(. وقد مت حت�سني 

�لتي  �لكافية  �إجر�ء�ت �مل�سرتيات بالكامل مع �ل�سالحيات و�ل�سو�بط 

تن�سجم مع دليل �حلوكمة �ملعدل.

�سارك  �مل�سروع  فريق  �أن  �إل  �ل�سيقة،  �لزمنية  �جلد�ول  رغم  وعلى 

على  كبرية  تنظيف  مببادرة  قام  فقد  �لجتماعية.  �لأن�سطة  بع�ض  يف 

�ل�سركة  �إد�رة  بذلت  �لتي  باجلهود  �أ�ساد  وقد  �سور.  يف  �ل�ساطئ  طول 

و�ملوظفني و�جلمهور على حد �سو�ء.

كما �سارك فريق �مل�سروع يف بع�ض �أن�سطة بناء �لفريق لتعزيز �لحرت�م 

�ملتبادل و�ل�سد�قة و�ملودة لزيادة �لإنتاجية يف فريق متعدد �لثقافات. 

ومن �ملوؤكد �أن هذه �جلهود قد �آتت �أكلها. كما ينظم �لفريق �حتفالت 

ولقاء�ت منتظمة عززت من روح �لعمل �جلماعي بني جميع �أع�سائه.
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