�ضمن النماذج الناجحة فـي القطاع اخلا�ص

حممد الر�شيدي ا�صغر تاجر بربكاء
وميتلك اربع �شركات فـي زمن قيا�سي
بركاء � -سيف ال�سيابي
ي�سجل املواطنون وجودهم الفاعل يف القطاع اخلا�ص الذي يزخر بنماذج عمانية جميدة ومتفوقة
وتدير ومتتلك �أعماال يف غاية الأهمية ،وهي منتجه على م�ستوى ال�سلطنة وخارجها يف عدد من
املجاالت من �ضمن هذه النماذج حممد بن را�شد بن �سيف الر�شيدي �صاحب �شركات التقنية
الدولية لألواح ال�صاج والتقنية للم�صابيح الكهربائية.
و�شركة طيف بركاء للكهرباء و�شركة �صلد االر�ض هو منوذجا ا�ستثنائيا ناجحا من
ال�شباب العماين الذين نفتخر بهم كونه يعترب من ا�صغر التجار يف والية بركاء
و�شابا طموح ي�سعى ان يري كل ال�صناعات وقد اقيمت على ار�ض ال�سلطنة  ،حيث
يعتمد يف ادارة �ش�ؤون �شركاته االربع التى ا�س�سهن ،يف زمن قيا�سي وهو �صاحب
العديد من املبادرات االن�سانية وكذلك الداعم للعديد من امل�شاريع اخلريية يف
الوالية وخارجها بداء حياته يف جمال التجارة من ال�صفر اىل ان و�صل اىل ما
هو عليه االن واحلمد اهلل.

�صلد الأر�ض اول �شركة بال�سلطنة تنتج احللقات املعدنية امل�ستخدمة فـي جماالت النفط والغاز
ويقول حممد بن را�شد الر�شيدي عن م�شوار حياته :بد�أت
م�شواري يف عامل التجارة بتجارة العقار حيث كان يراودين
حلم التجارة منذ ال�صغر وكنت احلم بان اكون يف م�صاف
التجار الذين يبنون وي�ساهمون يف بناء الوطن من خالل
امل�شاريع التي كانت تدور يف خميلتي وكنت ا�سعى اىل ان�شاء
�شركة خا�صه بي اديرها بنف�سي اال انه �سرعان ما حتقق
احللم يف ان�شاء اوىل ال�شركات اخلا�صة بي وكانت حتت
ا�شرايف املبا�شر ومتابعتي اول ب�أول وهي �شركة الواح ال�صاج
 ،وبعدها قمت بالتفكري بافتتاح �شركات اخري واحلمداهلل
بلغت جمموعة �شركاتي اىل اربع �شركات وهذه ال�شركات
مل ت�أتي من فراغ حيث قمت بعدد من اجلوالت خارج
ال�سلطنة لالطالع على كل جديد يف عامل ال�صناعة كذلك
امل�شاركة يف املعار�ض الدولية واكت�ساب اخلربة واملعرفة يف
هذا املجال .

ق�صة بداية امل�شوار يف عامل التجارة واول
ال�شركات :
وعن بداياته يف م�شوره قال  :كانت البداية مب�شروع
�صغري ب�إنتاج الواح ال�صاج بوالية بركاء وذلك بعد عمل
درا�سة للم�شروع وكان ال�سبب وراء ان�شاء هذا امل�شروع
الطلب املتزايد لهذا املنتج ملا له من ا�ستخدامات يف الت�صنيع
مثل الت�سقيف والعوازل احلراريه التي تدخل يف ت�سقيف
املنازل واملخازن وغرف التربيد وال�سيارات املربدة وكذلك
مت ادخال ا�شكال اخرى تابعه للمقاوالت واالن�شاءات
احلديدية ومن ثم بعد مرور ثالث �سنوات مت تطوير
خطوط انتاج جديده ومت تطوير امل�صنع مب�ساحة اكرب
وبتقنيه فنيه ومت ادخال متطلبات جديده يف ال�سوق املحلي
حيث يعترب ت�صنيع احلديد عامل اخر والزلنا ندخل املعدات
ح�سب طلبات ال�سوق ومت احداث خط جديد للت�صدير وهي

ب�أيدي عمانية

امل�شاريع امل�ستقبلة:

م�صنع ال�صاج هو الأول من نوعة بال�سلطنة مكتمل بخطوط �إنتاج
دولة قطر بعد ذلك.

والثالث يف التننب الذهبي بربكاء لتتما�شى مع ال�شركة

لدي خطه بعمل خطط انتاج جديد مواكبة ل�شركة
التقنية الدولية لإنتاج ال�صاج لإدخال خط ( الكاليدن)
االملنيوم  .وهو عبارة عن �صفائح من االملنيوم ت�ستخدم
لواجهة بيانات املوالت اخلارجية حيث يعد االول من
نوعه يف ال�سلطنة.
وهنا ال ي�سعني اال ان اتقدم بال�شكر اجلزيل اىل كل من
وقف بجانبي يف هذا النجاح كما ا�شكر معايل ال�شيخ
�سيف بن حممد ال�شبييبي وزير اال�سكان املوقر على دعمه
الحمدود لأ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ولأخذ
بيد هذه ال�شركات.

االوىل واي�ضا لتوفري متطلبات ال�سوق املحلي  ،مبا يتما�شي امنية

اما عن ال�شركة الثانية فتحدث قائال :
مع متطلبات املواطن من كل انواع الإنارة وكذلك مت ادخال
ال�شركة الثانية هي طيف بركاء ملقاوالت لكهرباء من الفئة انواع �صديقه للبيئة يف جميع فروع ال�شركة وقريبا �سوف
املمتازة ومقرها والية �صحار وهي �شركة مقاوالت الكهرياء يتم افتتاح فروع يف �صحار و�صالله .
حيث يتم الت�شغيل يف عدد من امل�شاريع الكهربائية املهمة اما عن ال�شركة الرابعة فقال الر�شيدي :ال�شركة
والتى ت�شمل متديد اخلط العايل للكيبالت وغريها من
االعمال الكهربائية  ،كذلك خمت�صة يف ت�أجري املولدات الرابعة هي �شركة �صلد االر�ض
الكهربائية بطاقم مهند�سني وفنني ذو خربة وكفاءة يف وهي �شركة عمانية معنية بت�صنيع وانتاج احللقات املعدنية
هند�سة الكهرباء
التى تربط بني االنابيب  ،وقد مت اختيار ا�سم ال�شركة
و مت االتفاق مع عدد ال�شركات اخلارجيه للدخول يف ان�شاء بعناية ويعني القوة وال�صالبة  ،ويعترب منتج �صلد االر�ض
امل�شاريع الكهربائية التي تطرحها احلكومة.
ك�أول منتج عماين يف هذا املجال وي�ستخدم يف العديد من
املجاالت مثل املجاالت النفطية والغاز واملجاالت املائية
اما ال�شركة الثالثة التى مت افتتاحها هي �شركة
وال�صرف ال�صحي والعديد من املجاالت الأخرى التي
التقنية للم�صابيح الكهربائية
ت�ستعمل االنابيب يف عملها  ،كما تطمح �صلد االر�ض ان
لها ثالثة افرع االول يف العامرات واالخر يف املعبيلة تكون يف مقدمة امل�صانع العمانية التى ت�صنع منتوجاتها

امتني من اهلل العلي القدير ان اراء يف بالدي خمتلف
ال�صناعات اخلفيفة واملتو�سطة والثقيلة وذلك من اجل
�سد النق�ص وعدم االعتماد على ال�صناعات اخلارجية علما
بان م�صانعنا تتمتع ب�سمعة جيدة النها تطبق املوا�صفات
العاملية يف الت�صنيع ,كذلك امتني ت�سهيل الإجراءات على
ا�صحاب االعمال ودعم القطاع اخلا�ص ب�أ�سنادهم م�شاريع
لدوران االقت�صاد املحلي ،وتوفري �سبل وطرق لت�سويق
املنتجات املحلية خارج ال�سلطنة  ،واالخذ بيد ال�شباب حتى
يتمكنو من ان�شاء �شركات م�صنعة تدعم الرافد ال�صناعي
كما اراد لها موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاة وامد يف عمره والذي ينادي بالأخذ بيد
ال�شباب الطموح .
كما امتني من خمتلف اجلهات احلكومية عدم الت�ساهل مع
العمالة الوافدة التى تناف�س املواطن بطرق غري م�شروعة .

