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العنصر البشري حجر الزاوية في العمل األمني

المؤسسة تعرف بخدماتها األمنية
في ملتقى شمال الشرقية االقتصادي

رئيس مجلس اإلدارة بالوكالة: ماضون في تأهيل وتدريب 
الكوادر الوطنية على مختلف المستويات المهنية 

األمن 
والسالمة

»األمن والسالمة«.. 
ماضون في تأهيل 

وتدريب الكوادر الوطنية
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قسم الحراسات بمحافظة ظفار يحل وصيفا في بطولة نادي صاللة لشد الحبل
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الأمن وال�سالمة  ق�سم 
احل���ر����س���ات الأم��ن��ي��ة 
مب���ح���اف���ظ���ة ظ���ف���ار 
ال��ث��اين �سمن  امل��رك��ز 
م���ن���اف�������س���ات ب��ط��ول��ة 
ل�سد  ���س��الل��ة  ن�����ادي 
احلبل بعد و�سوله اإىل 
مع  النهائيه  امل��ب��اراه 
اخلا�سة  املهام  فريق 
م����ن ����س���رط���ة ع��م��ان 

ال�سلطانية.

العنصر البشري 
حجر الزاوية

في العمل األمني

كلمة
الرئيس التنفيذي

ت�ؤمن م�ؤ�ش�شة خدم�ت الأمن وال�شالمة ب�أن العن�شر الب�شري 
ه� حجر الزاوية يف العمل الأمني الأمر الذي حدا ب�مل�ؤ�ش�شة 
اأنه  حيث  ق�ش�ى  اأول�ية  الكف�ءات  اختي�ر  عملية  اإيالء  اإىل 
الكف�ءات  اختي�ر  يتم  الب�شرية  امل���ارد  اإدارة  اإن�ش�ء  ومنذ 
جهة   من  الإداري  الط�قم  م�شت�ى  على  �ش�اء  ف�ئقة  بعن�ية 
اأو على م�شت�ى الأفراد من جهة اأخرى، كم� مت رفد امل�ؤ�ش�شة 

ب�إدارات  متخ�ش�شة وكف�ءات ب�شرية بهدف الرقي به�.
لالأفراد،  التدريبي  الربن�مج  مراجعة  مت  ال�شدد  هذا  ويف 
على  الفرد  فيه�  يتح�شل  اأ�ش�بيع   8 لي�شبح  متديده  مت  حيث 
مه�رات متمثلة يف )احل�س الأمني، كيفية التع�مل مع اجلمه�ر، 
مه�رات  احلرائق،  اإطف�ء  مه�رات  النف�س،  عن  الدف�ع  مه�رات 
الن�ري  ال�شالح  اإ�شتخدام  مه�رات  الأولية،  ال�شع�ف�ت  تقدمي 

والكهرب�ئي، مه�رات خدمة العمالء(.
كم� مت عقد عدة ور�س متخ�ش�شة منه� ور�شة امل�شح الأمني 
التي ح��شر فيه� خرباء متخ�ش�ش�ن من �شنغ�ف�رة جنم عنه� 
رفد امل�ؤ�ش�شة بعدد 30 فردا متخ�ش�ش� يف اإجراء عملي�ت امل�شح 

الأمني متى م� طلب منهم ووفق� لحتي�ج�ت امل�شتفيدين.
وكم�ؤ�ش�شة اأمنية حتت�ج اإىل اأفراد يت�شف�ن ب�شف�ت معينة 
امل�ؤ�ش�شة  تفتح  جيدة،  واأمنية  ع�شكرية  خ��ربات  وميتلك�ن 
من  وامل�شتقيلني  املتق�عدين  الع�شكريني  لت�ظيف  امل��ج���ل 
الأجهزة الع�شكرية والأمنية الذين يتمتع�ن بلي�قة طبية 
الت�ظيف   �شروط  وي�شت�ف�ن  مهنية  خ��ربات  ولديهم 
خرباتهم  م��ن  ال���ش��ت��ف���دة  ميكن  بحيث  ب�مل�ؤ�ش�شة 
ال�ش�بقة يف مه�م وواجب�ت امل�ؤ�ش�شة الأمنية املختلفة 

ليك�ن هن�ك خليط من اخلربة وال�شب�ب.
وال�شالمة  الأمن  خدم�ت  م�ؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  اإن 
وتط�يره  الب�شري  ب�لعن�شر  الهتم�م  على  ترتكز 
اأكمل  على  الأمنية  مبه�مه  القي�م  من  ومتكينه  وت�أهيله 

وجه.

ت
ما

لو
مع

المؤسسة تعرِّف بخدماتها األمنية في ملتقى شمال الشرقية االقتصادي
�ساركت موؤ�س�سة خدمات الأمن وال�سالمة 
بركن   القت�سادي  ال�سرقية  �سمال  ملتقى  يف 
على  خ��الل��ه  م��ن  املوؤ�س�سة  حر�ست  خ��ا���ص 
التعريف بجميع خدماتها الأمنية والتي لقت 

ا�ستح�سانا من قبل ح�سور امللتقى.
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  امللتقى  و���س��ه��د 
املتنوعة التي جذبت اأعدادا كبرية من الزوار 
ت�سمن  كما  وخارجها  ال�سلطنة  داخ��ل  م��ن 
برناجما مو�سعا وثريا عرب عن واقع املحافظة 
والطبيعية  والبيئة  ال�سياحية  ومقوماتها 
وتراثها وفنونها والتنوع اجلغرايف واحل�سري 

الفريد واملناطق .

افتتاح ورشة صيانة المركبات  تساهم في تقديم أفضل الخدمات 
ت�����س��اه��م ور����س���ة ���س��ي��ان��ة 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��رك��ب��ات 
خ���دم���ات الأم�����ن وال�����س��الم��ة 
برعاية  موؤخرا  افتتحت  والتي 
ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن م��ت��ق��اع��د 
القريني  جميل  ب��ن  ع��ب��داهلل 
رئي�ص جمل�ص الإدارة بالوكالة 
اأن������واع  اأف�������س���ل  ت���ق���دمي  يف 
ا�ستدامتها  و�سمان  اخلدمات 
ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ج��ه��ة ، 
املتعلقة  الأع���م���ال  واإجن������از 

باملوؤ�س�سة من جهة اأخرى .

تضم 
مؤسسة 

خدمات 
األمن 

والسالمة 
10300 موظف

11 خطة 
انبثقت عن 

االستراتيجية 
العامة 

لمؤسسة 
خدمات األمن 

والسالمة

98% التزام 
بمستوى 

الخدمة في 
المؤسسة

البرنامج 
التدريبي 

للمؤسسة 
يستغرق 8 

أسابيع

308  مركبة 
لدى المؤسسة

23 افتتاحية

بار متنوعة
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العميد الركن متق�عد عبداهلل بن جميل بن �شيف القريني
رئي�س جمل�س الإدارة ب�ل�ك�لة

رئيس مجلس اإلدارة بالوكالة: ماضون في تأهيل وتدريب 
الكوادر الوطنية على مختلف المستويات المهنية 

كأكبر 
المؤسسات 
في السلطنة 

استيعابا 
للكوادر الوطنية 

وبنسبة 
تعمين %99.9

 أكثر من 10 
آالف عماني 
يعملون في 

مؤسسة 
خدمات األمن 

والسالمة

خدمة الربط 
باالنذار المبكر 

في محطة 
المراقبة 

المركزية 
تعمل على مدار 

الساعة

توفير 
المرافقات 

األمنية 
بواسطة فريق 

مدرب على 
كافة المهارات 

األمنية احدى 
الخدمات 

الهامة 
للمؤسسة

م�سقط )يناير 2019 م(:
 %99.9 وال�سالمة  الأمن  خدمات  موؤ�س�سة  يف  التعمني  ن�سبة  بلغت 
لتعترب بذلك من اأكرب املوؤ�س�سات يف ال�سلطنة ا�ستيعابا للكوادر الوطنية 

حيث يعمل يف املوؤ�س�سة 10 اآلف و300 عماين .
القريني  �سيف  بن  بن جميل  متقاعد عبداهلل  الركن  العميد  وقال 
اأهم  يعد  الوطنية  الكوادر  متكني  اإن  بالوكالة  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
العاملة  الأي��دي  ت�سغيل  مت  حيث  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  الإجن���ازات 
الوطنية وذلك يف خمتلف الدارات والق�سام كما اأن املوؤ�س�سة ما�سية 

امل�ستويات  خمتلف  على  وذل��ك  ك��وارده��ا  وتدريب  تاأهيل  يف 
املهنية.

بالوكالة  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأ���س��اف 
رقم )2004/39(  ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  

الأمن  املناط خلدمات  الهام  الدور  عزز 
اأمنية  خدمات  تقدم  والتي  وال�سالمة 
اإ���س��اف��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام اأف�����راد اأم���ن 
مدربني على حمل وا�ستخدام ال�سالح 
كافة  اخل��دم��ات  ه���ذه  ت�سمل  ح��ي��ث 
اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  اجلهات 

اإ�سافة اإىل حماية ال�سخ�سيات، وذلك 
ونظرا لحرتافية اخلدمات التي تقدمها 

املوؤ�س�سة ما اأهلها لع�سوية الحتاد الدويل 
لالأمن املهني.

احلرا�سة  توفر  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح 
الأم���ن���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا وذل���ك 

اجلن�سني  من  اأم��ن  اأف��راد  با�ستخدام 
م��وؤه��ل��ون وم���درب���ون ت��دري��ب��ا اأم��ن��ي��ا 
تخ�س�سيا يف )احل�ص الأمني وكيفية 
عن  وال��دف��اع  اجلمهور  م��ع  التعامل 

اإط��ف��اء  يف  الأويل  وال��ت��ع��ام��ل  النف�ص 
الأولية،  ال�سعافات  وتقدمي  احلرائق، 

وم��ه��ارات عالية يف  ال��ع��م��الء،  ، خ��دم��ة 
الناري والكهربائي حيث  ال�سالح  اإ�ستخدام 

)حرا�سة  الأمنية  احلرا�سات  خدمات  ت�سمل  

مرافقة  اخلا�سة،  وامل��ب��اين  املن�ساآت  حرا�سة  احلكومية،  املن�ساآت 
توفري  اخلا�سة،  املنا�سبات  حرا�سة  الهامة،  ال�سخ�سيات  وحرا�سة 
احلرا�سة   خدمات  تقدمي  واملعار�ص،  للمهرجانات  الأمنية  احلرا�سة 

الأمنية الإ�سافية للمن�ساآت النفطية واملواين واملطارات( 
كذلك  تقدم  املوؤ�س�سة  اأن  القريني  عبداهلل  ركن/  العميد  واأ�ساف 
خدمة نقل النقد واملمتلكات الثمينة وذلك بتاأمني ونقل املبالغ النقدية 
املالية  واملوؤ�س�سات  والبنوك  امل�سارف  جلميع  الثمينة  واملمتلكات 
م�سلحني  اأف��راد  بوا�سطة  ذل��ك   يتم  حيث   ، ال�سلطنة  يف  والتجارية 
مبحطة  مت�سلة  الأمنية  التقنيات  باأحدث  جمهزة  ومركبات 

املراقبة املركزية.
خدمة  ت��ق��دم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
املراقبة  حمطة  يف  املبكر  بالنذار  الربط 
تقدمها  خ��دم��ة  تعترب  وال��ت��ي  امل��رك��زي��ة 
اأنها  حيث  عمالئها  لكافة  املوؤ�س�سة 
هذه  وتقوم  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 
التي  الن����ذارات  باإ�ستقبال  املحطة 
اإليها من مواقع امل�سرتكني حيث  ترد 
العاملني  قبل  من  معها  التعامل  يتم 
اإىل  باإر�سالها  وذل��ك  املحطة  ه��ذه  يف 
وفقا  امل��دين،  وال��دف��اع  ال�سرطة  مراكز 
– ك�سف  ي�سمل  وال��ذي  اإن��ذار  كل  لطبيعة 
وك�سف  م�����س��روع  ال��غ��ري  )ال���دخ���ول  الت�سلل 
ال�سرطة  رجال  اإ�ستدعاء  وطلب  احلرائق 

باأ�سرع وقت ممكن .
ع��ب��داهلل  رك���ن/  العميد  واأو����س���ح 
الفريدة  اخلدمات  من  اأن��ه  القريني 
توفري  خدمة  املوؤ�س�سة  تقدمها  ايل 
لل�سخ�سيات  الأم��ن��ي��ة   امل��راف��ق��ات 
ال��ه��ام��ة ورج����ال الأع���م���ال والأف����واج 
ال�سلطنة  زائ��ري  وخمتلف  ال�سياحية 
بوا�سطة فريق مدرب على  كافة املهارات 

الأمنية.
ك��ذل��ك ت��وف��ر امل��وؤ���س�����س��ة خ���دم���ات ت��وف��ري 

الأ�سلحة  وتخزين  الأمنية  املرافقات 
نقل  اإىل   بال�سافة  التجارية  لل�سفن 

و تخزين الأ�سلحة  واملعدات البحرية 
ب��وا���س��ط��ة م��رك��ب��ات جم��ه��زة اأم��ن��ي��ا  

وتخزينها يف خمازن خا�سة باملوؤ�س�سة  .
ون���ظ���را ل����الإمي����ان ال��ع��م��ي��ق م���ن قبل 
فاإن  الأمني  توفري احل�ص  باأهمية  املوؤ�س�سة 

الأمنية   التدريب  خدمة  تقدم  املوؤ�س�سة 
تدريب  يف  الراغبة  اجل��ه��ات  ملختلف 
التدريب  معهد  يقوم  حيث  موظفيها 
التدريب  خدمات  بتوفري  باملوؤ�س�سة  
الراغبة  اجل��ه��ات  ملختلف  الأم��ن��ي��ة 
اخل��دم��ات،  ه��ذه  م��ن  ال�ستفادة  يف 

اأ�سا�سني  م�سارين  التدريب  وي�سمل 
احل��را���س��ات  : حم���ا����س���رات يف  ه��م��ا 

وال���دوري���ات  التفتي�ص  وكيفية  الأم��ن��ي��ة 
اخلا�ص  وامل��ايل  الإداري  والنظام  واأهميتها 

ال�سعافات  يف   : تطبيقي  نظري   – و   باملوؤ�س�سة 
الأولية والتدريب الع�سكري والدفاع عن النف�ص والأ�سلحة 

امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سة وطرق مكافحة احلرائق.
الفرد يف  اإن  بالوكالة  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  ال�سدد قال  ويف هذا 
عند  اأ�سابيع   8 مدته  مكثف  تدريبي  برنامج  على  يتح�سل  املوؤ�س�سة 
الأمني،  )احل�ص  التالية  املهارات  على  ي�ستمل  للموؤ�س�سة  ان�سمامه 
مهارات  النف�ص،  عن  الدفاع  مهارات  اجلمهور،  مع  التعامل  كيفية 
اإطفاء احلرائق، مهارات تقدمي ال�سعافات الأولية، مهارات ا�ستخدام 
اأن هذه  العمالء(، كما  والكهربائي، ومهارات خدمة  الناري  ال�سالح 
تقيمها  التي  النعا�سية  ال���دورات  يف  اأي�سا  ت�سمينها  يتم  امل��ه��ارات 

املوؤ�س�سة ب�سورة دورية بهدف �سقل مهارات منت�سبيها.
خمتلف  يف  تريبية  دورات  بتقدمي  املوؤ�س�سة  تقوم  كما  واأ���س��اف 
املجالت وذلك لكافة العاملني بها ووفقا لطبيعة كل عمل، ي�سمل كافة 
الدارين اأي�سا .. فاملوؤ�س�سة ما�سية يف �سقل مهارات كافة منت�سبيها 
وذلك ل�سمان حتقيق الغايات والأهداف ذات القيمة وتنمية الغايات 
كافة  وم��دارك  اآف��اق  وتو�سيع  املعرفية  اجلوانب  وتطوير  والأه���داف 
موظفي خدمات الأمن وال�سالمة مبا ي�سمن مواكبة التطورات يف هذا 

املجال.
التعاقد مع �سركات غري مرخ�سة  ال�سركات  وحول حماولة بع�ص 
اأن املر�سوم  باأعمال خدمات الأمن وال�سالمة الإ�سافية، رغم  للقيام 
عبداهلل  متقاعد  رك��ن  العميد  ق��ال  ذل��ك،  حظر  ال�سامي  ال�سلطاين 
 )2004/39( ال�سامي  ال�سلطاين  املر�سوم  باأن  �سك  ل  انه  القريني 
 99  /  24 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  بع�ص  بتعديل  �سدر  الذي 
والذي  الإ�سافية  الأمنية  اخلدمات  تقدمي  ن�ساط  ممار�سة  بتنظيم 
با�ستخدام  الأمنية  تقدمي  خدمات احلرا�سات  للموؤ�س�سة فقط  اأجاز 
دعم  وا�ستعماله  ال�سالح  حمل  على  مدربني  غري  اأو  مدربني  حرا�ص 

املوؤ�س�سة يف تقدمي اخلدمات  اأعمال 
الأم��ن��ي��ة ال���س��اف��ي��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م 
بع�ص  قيام  نالحظ  فاإننا  ذل��ك  من 
بن�سر  والأخ��رى  الفينة  بني  ال�سركات 
اأم��ن  اأف����راد  بتوظيف  تتعلق  اإع��الن��ات 
لل�سركات  اأم��ن��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
لن�ص  �سريحة  يعد خمالفة  الذي  الأخرى 

املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي.
م��ع اجل��ه��ات ذات  نعمل  واأ���س��اف 
املمار�سات،  هذه  ر�سد  على  العالقة 
بعدم  اجلهات  كافة  ندعو  اأننا  كما 
التعاقد مع مثل هذه ال�سركات وذلك 
مع  وال��ت��وا���س��ل  ذل��ك  قانونية  ل��ع��دم 
ظهور  عند  وال�سالمة  الأم��ن  خدمات 
نوع من احلرا�سات  اأي  لتوفري  احلاجة 
وذل���ك ل�����س��م��ان احل�����س��ول ع��ل��ى خدمة 

ممتازة وباأطر قانونية �سحيحة.
تعمل  التي  املوؤ�س�سات  و  اجلهات  ع��دد  وح��ول 
موؤ�س�سة خدمات الأمن و ال�سالمة على توفري خدماتها لها 
قال رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة خدمات الأمن وال�سالمة بالوكالة: اإن 
ال��وزارات  لكافة  خدماتها  توفر  وال�سالمة  الأم��ن  خدمات  موؤ�س�سة 
والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، كما توفرها لكربى �سركات القطاع 
اخلا�ص والبنوك وحمالت ال�سرافة وحمالت الذهب واملجوهرات ، 

بال�سافة اإىل بع�ص املنازل اأي�سا. 
من  ال�سلطنة  رب��وع  كافة  يف  تتوزع  املوؤ�س�سة  خدمات  اإن  قال  كما 

حمافظة م�سندم وحتى حمافظة ظفار.
الأمن  خدمات  لت�سويق  متخ�س�سة  اإدارة  اإن�ساء  مت  اإنه  واأ�ساف 
وال�سالمة، وهي اإدارة الت�سويق والعالقات العامة والإعالم، وو�سعت 
هذه الدارة خططا ت�سويقية واإعالمية  بهدف ت�سويق خدمات املوؤ�س�سة 
وخلق الوعي من قبل خمتلف �سرائح املجتمع باأهمية اخلدمات التي 
للت�سويق  احلديثة  لال�س�ص  وفقا  بها  التعريف  على  والعمل  تقدمها 

وذلك  لتحقيق اأف�سل النتائج.   
العمل يف موؤ�س�سة خدمات  لتعزيز منظومة  القادمة  و حول خطط 
الأمن و ال�سالمة قال العميد ركن متقاعد نهدف اإىل مواكبة التطور يف 
خمتلف املجالت ، حيث اأن املوؤ�س�سة ما�سية يف التحول من اخلدمات 
الأمنية التقليدية اإىل احللول الأمنية الرقمية املتكاملة بال�سافة اإىل 
تطوير كافة اخلدمات التي تقدمها، وتطوير غرفة املراقبة املركزية 
املوؤ�س�سة ب�سدد تطوير  اأن  ،كما  والأجهزة  التقنيات  باأحدث  ورفدها 
خدمة نقل النقد واملمتلكات الثمينة  لت�سمل اإدارة النقد ب�سكل كامل 
وذلك وفقا لأف�سل التقنيات احلديثة. واختتم العميد الركن متقاعد/ 
عبداهلل بن جميل القريني حديثه بالقول "نوؤمن اإميانا �سديدا باأهمية 
العمل مع خمتلف اجلهات وذلك لتعزيز منظومة العمل ب�ستى اأ�سكاله، 

واملوؤ�س�سة ما�سية يف هذا امل�سار بعون اهلل".
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مستوى 
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الرقمي  

يعمل على 
تيسير 

اإلجراءات 
المالية 

والبشرية 
والخدمات 

اللوجستية 

املعلومات  تقنية  نظام  تد�سني  يعد 
وال�سالمة  الأم����ن  خ��دم��ات  مبوؤ�س�سة 
الإ�سرتاتيجية  حم��اور  اأح��د  نوعية  نقلة 
للتحول  املوؤ�س�سة  تتبناها  التي  العامة 
اإىل  التقليدية  الأمنية  اخل��دم��ات  م��ن 
احللول الأمنية الرقمية املتكاملة وياأتي 
من�سجما مع توجه احلكومة الإلكرتونية 
ال�سلطنة يف �سبيل رقمنة  تنتهجه  الذي 
التعامالت واإحالل التقنية احلديثة بدل 

من التعامالت التقليدية.
وي��ع��ت��رب ن���ظ���ام ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات  
ب��ن��ظ��ام  م��اي��ك��رو���س��وف��ت داي��ن��م��ك�����ص 
 Microsoft Dynamics  on(    365
الأول  يعترب   )premise installation
من نوعه يف ال�سلطنة من حيث التطبيق  
كما ُيعد من الأنظمة احليوية التي تعتمد 
الإج��راءات  اإدارة  يف  املوؤ�س�سات  عليها 

الت�سغيلية والإدارية.
ويحتوي هذا النظام على منظومات 
وامل��وارد  املالية  ب��الإج��راءات  تعنى  عدة 
والعقود  امل�����س��اري��ع   واإدارة  الب�سرية 
اللوج�ستية كما �سيعمل على   واخلدمات 
���س��رع��ة  ت��ق��دمي اخل��دم��ة ل��ك��اف��ة فئات 
ويعمل  احرتافية  وب�سورة  امل�ستفيدين 

على تطويرها م�ستقبال.
ويتوفر للنظام تطبيق خا�ص لأجهزة 
ومعرفة  طلب  يتيح  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
يتعلق  ما  كل  ومتابعة  الإج��ازات  ر�سيد 
ال��روات��ب  م��ن  امل��ال��ي��ة  باملخ�س�سات 
تتعلق  اأخ����رى  اأم����ور  واأي  وال���ع���الوات 

بالفرد. 
خدمات  موؤ�س�سة  تد�سني  فاإن  كذلك 
الأمن وال�سالمة التي يعمل بها اأكرث من 
جمال  يف  ُعماين  مواطن  اآلف  ع�سرة 
املتعددة  الأمنية  احلرا�سات واخلدمات 
يف  مهما  تطورا  يعد  للنظام  تد�سينها 
ال��ذي  التقني  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  �سبيل 
ي�سهده العامل وباعتبار املوؤ�س�سة جزءا ل 
�سوف  التي  التطور  منظومة  من  يتجزاأ 

تغطي كل جمالت عملها .
الإ�سماعيلي  حممد  بن  هيثم  وق��ال 
باملوؤ�س�سة  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير 

داينمك�ص  مايكرو�سوفت  املوؤ�س�سة  م��وارد  اإدارة 
 Microsoft Dynamics on premise(  365
نوعه  من  الأول  يعترب  وال��ذي    )installation
التطبيق  اآلية  حيث  من  ال�سلطنة  م�ستوى  على 
التي  احليوية  النظمة  م��ن  النظام  ه��ذا  وي��ع��د 
الإج���راءات  اإدارة  يف  املوؤ�س�سات  عليها  تعتمد 
الت�سغيلية والإدارية ويحتوي على منظومات عدة 
تعنى بالإجراءات املالية واملوارد الب�سرية واإدارة 
يتوفر  واأي�سا   ، اللوج�ستية  واخلدمات  امل�ساريع 
اأجهزة الهواتف الذكية مما  للنظام تطبيق على 

يتيح متابعة كل مايخت�ص ب�سوؤون العاملني .
الأنظمة على  اأن��واع  اأح��دث  تطبيق  وكذلك مت 
�سبيل املثال نظام تتبع مركبات نقل النقد والذي 
املركبات  ع��ن  تقارير  اإ���س��ت��خ��راج  على  ي�ساعد 
خ��ارج  التواجد  اأو  امل��ح��ددة  ال�سرعات  كتجاوز 
نطاق العمل وغريها من التقارير، ويقوم النظام 
باإر�سال اإ�سعارات تلقائية اإىل الأ�سخا�ص املعنيني 

باإ�ستخدام النظام .
احلمد  وهلل  مل�سنا  لقد   � الإ�سماعيلي  واأ�ساف 
حر�ص املوؤ�س�سة وموظفيها على تطوير اخلدمات 
ج��دي��دة  تقنية  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��ب��ي��ق  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ومتجددة مما يعك�ص حقيقة اإ�سرار املوؤ�س�سة على 
التوجه الذي  التقني والذي �سي�ساهم يف  التحول 
تدعمه هيئة تقنية املعلومات لتعزيز التكامل بني 
التكامل  من�سة  خ��الل  م��ن  احلكومية  النظمة 

املركزية.
واأ�ساف اإن حتقيق املزيد من التقدم يف تطوير 
املعلومات  تقنية  من  والإ�ستفادة  الرقمية  البنية 
لتعزيز العمل باملوؤ�س�سة يحتاج اإىل تكاتف اجلهود 
تنفيذ  وترية  لت�سريع  وذلك  الأط��راف  جميع  من 

هذه امل�ساريع .
يوؤكد  باملوؤ�س�سة  التقني  التطور  هذا  اإن  وقال 
الإ�سرتاتيجية  وتطبيق  املوؤ�س�سة  توجه  �سحة 
العامة للموؤ�س�سة والتي تو�سح اأهمية تطور اأنظمة 
الأداء  وتطوير  الكفاءة  لتح�سني  املعلومات  تقنية 
الأه��داف املو�سوعة يف جمال تقنية  نحو حتقيق 
تطوير  يف  ما�سون  �سك  بال  ونحن   ، املعلومات 
التقنية باملوؤ�س�سة يف كل فئاتها ب�سكل اأكرب حيث 
تتجلى روؤيتنا يف ت�سخري التقنية لتطوير املوؤ�س�سة 
املنا�سبة  البيئة  لتوفري  باإ�ستمرار  ن�سعى  لذلك   ،
املعلومات  تقنية  مبهارات  املوظفني  تزويد  عرب 

لرن�سم اأمامهم اآفاقا جديدة لالإبداع والإبتكار.

اإن  وال�����س��الم��ة   الأم���ن  العامة خل��دم��ات 
يف  حت���ول  اإح����داث  اإىل  �سعت  امل��وؤ���س�����س��ة 
ناحية  م��ن  لعمالئها  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي 
اجلودة والفاعلية وال�سرعة لتواكب روؤيتها 
التوا�سل  تفعيل  واأي�سا  وا�سرتاتيجيتها 

وخدمة املوظفني بالطريقة املثلى.
ال��روؤي��ة  م��ع  اإن����ه  ومتا�سيا  واأ����س���اف 
الأم���ن  خ���دم���ات  مل��وؤ���س�����س��ة  امل�ستقبلية 
على  تعتمد  بيئة  من  بالتحول  وال�سالمة 
اأف�سل  تطبق  اإلكرتونية  بيئة  اإىل  الأوراق 
الإلكرتوين  التحول  فاإن   ، العمل  اأ�ساليب 
�سي�ساعد على اإ�ستغالل امل�سادر من اأجل 
وت�سهيل  التكاليف  وتقليل  الإنتاجية  رفع 
العمل يف املوؤ�س�سة ، وذلك من خالل توفري 

اخلدمات الإلكرتونية لكل من يتعامل مع 
الكفاءة  وحتقيق  بها  يعمل  اأو  املوؤ�س�سة 

واجلودة وفق اأعلى املعايري التقنية.
وا�ساف مدير اإدارة تقنية املعلومات  اأن 
تطور املوؤ�س�سات وال�سركات وجودة اأدائها 
يف  للتقنية  توظيفها  مبدى  يقا�ص  اأ�سبح 
 ، وعمالئها  ملن�سوبيها  خدماتها  تقدمي 
الأم��ن  خ��دم��ات  موؤ�س�سة  خطت  ول��ذل��ك 

وال�سالمة خطوات كبرية يف هذا املجال.
وق����ال ل��ق��د مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة 
لالإت�سالت  الُعمانية  ال�سركة  مع  تفاهم 
يف  املتكاملة  احل��ل��ول  لتوفري  )عمانتل( 
باملوؤ�س�سة.  الت�سغيلية  القطاعات  كافة 
نظام  تطبيق  مت  ق��د  اأن����ه   اإىل  واأ����س���ار 

نظام تقنية المعلومات بـ »األمــــن والسالمة« 
يوفر حلوال أمنية رقمية متكامـــلة 
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■ ■ ا�شتقبل مع�يل 

ال�����ش��ي��خ ال��ف�����ش��ل بن 
اأمني  حممد احل�رثي 
ال���زراء  جمل�س  ع�م 
ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن 

الأمن  خدم�ت  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شديري  �ش�مل  بن  �شعيد  بن  را�شد  متق�عد 
وال�شالمة حيث مت ا�شتعرا�س الدور الذي تلعبه امل�ؤ�ش�شة يف جم�ل تقدمي خدم�ت الأمن 

وال�شالمة ملختلف اجله�ت ب�ل�شلطنة واخلطط امل�شتقبلية لتط�ير خدم�ت امل�ؤ�ش�شة ■ ■

ب���ح���ث���ت   ■  ■

م���ؤ���ش�����ش��ة خ��دم���ت 
الأم����ن وال�����ش��الم��ة 
ت��ط���ي��ر ال��ت��ع���ون 
م���ع غ��رف��ة جت����رة 

العميد الركن متق�عد را�شد بن �شعيد بن �ش�مل  و�شن�عة وعم�ن وذلك خالل لق�ء 
بن  قي�س  ب�شع�دة  وال�شالمة  الأمن  خدم�ت  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شديري 

حممد الي��شف رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جت�رة و�شن�عة عم�ن ■ ■

اإط�������ر  يف   ■  ■

ح���ر����س م���ؤ���ش�����ش��ة 
خ�����دم������ت الأم������ن 
وال�������ش���الم���ة ع��ل��ى 
مب�شت�ى  الرت���ق����ء 
ت�ا�شل   .. اأف��راده��� 
تنظيم  امل���ؤ���ش�����ش��ة 

الربامج التدريبية ومنه� الربن�مج التدريبي تنمية مه�رات فرد الأمن الذي يتم ب�إ�شراف 
مب��شر من النقيب متق�عد �شيف بن حمد ال�شملي مدير اإدارة احلرا�ش�ت الأمنية■ ■

■ ■ التقى العميد 

ال����رك����ن م��ت��ق���ع��د 
بن  �شعيد  بن  را�شد 
���ش���مل ال�����ش��دي��ري 
التنفيذي  الرئي�س 

مل�ؤ�ش�شة خدم�ت الأمن وال�شالمة مع الرئي�س التنفيذي لبنك عم�ن العربي ■ ■



األمن والسالمة

م�شرية  يف  ق��دم���  امل�شي  م��ع 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش���م��ل��ة ال��ت��ي 
ت�����ش��ه��ده��� ال�����ش��ل��ط��ن��ة ع��ل��ى 
خمتلف الأ�شعدة القت�ش�دية 
والج���ت���م����ع���ي���ة ت���ت���زاي���د 
معه�  يتع�ظم  التي  التحدي�ت 
تعمل  ال��ت��ي  امل���ؤ���ش�����ش���ت  دور 
الأمنية  احلل�ل  تقدمي  على 
مع  تت�ش�رك  وال��ت��ي  املبتكرة 
املعنية  واجل���ه����ت  الأج���ه���زة 
ملختلف  الت�شدي  يف  ب�لدولة 

التحدي�ت الأمنية.
على  ت��ع��م��ل  وك��م���ؤ���ش�����ش��ة 
اإ�ش�فية  اأمنية  تقدمي خدم�ت 
ل��ك���ف��ة ال���ق���ط����ع����ت وذل���ك 
مدربني  اأمن  اأف��راد  ب�إ�شتخدام 
ال�شالح  وا�شتخدام  حمل  على 
الق�ئمة  ال�����ش��راك��ة  اأ���ش��ه��م��ت 
الأم��ن  خ��دم���ت  م�ؤ�ش�شة  ب��ني 
املخت�شة  واجله�ت  وال�شالمة 
ال���ع��ي  ن�����ش��ر  يف  ب�ل�شلطنة 
خدم�ت  ت�فري  واأهمية  الأمني 
من  للعديد  وال�شالمة  الأم���ن 
وب�لقط�ع  احلك�مية  اجله�ت 

اخل��س .
العديد من ك�ادر  اأ�شهم  فقد 
ال��ك��ث��ري  امل���ؤ���ش�����ش��ة يف ك�����ش��ف 
ف�شاًل  الأم��ن��ي��ة،  الق�ش�ي�  م��ن 
ع���ن ت�����دارك وق������ع ال��ع��دي��د 
امل���اق��ع التي  م��ن احل����ادث يف 
هذه  واأن  خ��شة  فيه�  يعمل�ن 
الك�ادر تخ�شع لت�أهيل وتدريب 
ال��ق��ي���م  ع��ل��ى  ق�����درة  يجعله� 

ب�اجب�ته� على اأكمل وجه .
بن�شبة  ال������ش���ل  اأن  ك��م��� 
خدم�ت  م�ؤ�ش�شة  يف  التعمني 
 %99.9 اإىل  وال�شالمة  الأم��ن 
اأن  حيث  قي��شي�  اجن���زا  يعد 
امل���ؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ت��رب الأك����رب يف 
ت�شغيل الق�ى الع�ملة ال�طنية 

ب�ل�شلطنة. 
اإن الكثري من امل�ؤ�ش�ش�ت ب�تت 
خدم�ت  ب�أهمية  اإدراك����  اأك��ر 
وانعك��شه�  وال�شالمة  الأم���ن 

الإيج�بي على اأعم�له�.

شراكة في 
حديثالحلول األمنية

الكاميرا

انطالق� من م�ش�ؤوليتهم يف حم�ية 
اأف��راد  يق�م   .. وت�أمينه�  املن�ش�آت 
وال�شالمة  الأم��ن  خدم�ت  م�ؤ�ش�شة 
وفق  ال�ش�عة  مدار  على  ب�اجب�تهم 
جمم�عة من القيم ي�أتي على راأ�شه� 
تعزيز اله�ية ال�طنية والن�شب�ط 
واجل���������دة والإب����������داع وال���ع���دل 

وامل�ش�واة.
خدم�ت  م�ؤ�ش�شة  اأفراد  يعمل  كم� 
الفريق  ب���روح  وال�����ش��الم��ة  الأم����ن 

امل��ت�����ش��ف ب����لأم����ن���ة  والإخ���ال����س 
وال�������لء والن���ت���م����ء م���ع ح��ر���س 
امل���ؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق م��ب��داأ 
لتقدم  وامل��ح������ش��ب��ة  وامل�����ش���ؤول��ي��ة 
املهنية  مبنتهى  الأمنية  خدم�ته� 

واحلرفية.
ولأن فرد الأمن مت�اجد من اأجل 
معه  التع�ون  ف���إن  واملقيم  امل���اط��ن 
اآداء  على  وي�ش�عده  اآدائه  من  يعزز 

واجب�ته وم�ش�ؤولي�ته.

متواجدون ألجلكم
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