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في ملحق    :

4500 هكتار متاحة 
لالستثمار في المنطقة 

الحرة بصحار

السلطنة تدخل مجال 
صناعة االنتيمون النظيف

ارتفاع الطلب العالمي على 
منتجات السلطنة من الفيروكروم 

الحديدي



األهداف

رواد في إدارة المشاريع
تمارس شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
جميع  وتنفيذ  إدارة  مجال  في  أعمالها  تطوير)   ) ش.م.ع.م 
المشاريع العامة والخاصة في المنطقة التي حددتها لها الهيئة 
وخاصة  الحرة،  والمناطق  الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة 

مشاريع البنية األساسية التي تدعم االستثمارات في الدقم.

• إكمال المشاريع في الوقت المحدد وحسب الموازنة 
المحددة لها.

• االلتزام بمتطلبات الجودة والصحة والسالمة 
والبيئة.

إدارة المشاريع االستراتيجية ومشاريع البنية 
األساسية بالمنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم.

ضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

إدارة المشاريع الداخلية – عقود الهندسة 
والمشتريات واإلنشاءات.

االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة 
طبقًا لمتطلبات الهيئة العامة للمناطق 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

مراقبة األعمال اليومية وتنفيذ المشاريع.

تقديم تقارير دورية للهيئة العامة للمناطق 
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والجهات ذات 

العالقه بما فيه الجهات الحكومية والممولون.

إبالغ الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة باألمور المهمة 

وتنفيذ القرارات الصادرة منها.

شركة عمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم (تطوير) 
العامة  للهيئة  مملوكه  مقفلة  عمانية  مساهمة  شركة  هي 

للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة ١٠٠٪

الخط الساخن: ٨٠٠٠٢٢٢٢
الهاتف: ٢٥٢٢٢٨٠٣ 

صندوق البريد: ٢٥، الرمز البريدي: ٧٠٠ الدقم – سلطنة عمان 

إكمال إنشاء الرصيف التجاري بميناء الدقم (IP2) الذي يتكون من الطرق، 
والخدمات األساسية واألرصفة، والمباني اإلدارية والورش.

إكمال إنشاء الطرق، والبنية األساسية، والمباني ، والبوابات والمحطة 
الجمركية (IP3) لميناء الدقم.

إكمال مشروع رصيف المواد السائلة والسائبة (IP7) وتسليمه إلى مصفاة 
الدقم لتطوير الحزمة الثالثة.

إكمال انشاء طريق الخدمة في منطقة حي األمان بالدقم من أجل 
تسهيل حركة المرور للمراجعين للجهات الحكومية المعنية.

إكمال إنشاء ميناء الصيد البحري وأعمال الطرق 
المرتبطة به في الدقم. وتعمل الهيئة على تحويل  

الميناء إلى ميناء متعدد األغراض 
ليستوعب سلعًا أخرى مثل المواد 

الغذائية، والمواشي وأعالف 
الحيوانات.

اإلنجـــــــازات

مؤشرات األداء الرئيسية
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الطاقة  ملشاريع  منطقة  املاضي  العام  أواخر  يف  الهيئة  إدارة  مجلس  خصص 
 150 بـ  تقدر  مساحة  على  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  يف  املتجددة 
كيلومترا مربعا بهدف استقطاب الصناعات ذات العالقة، وقد حظي اإلعالن عن 
هذه املنطقة باهتمام العديد من الشركات املتخصصة خاصة أن منطقة الدقم 
مبساحات  يتعلق  فيما  سواء  املشروعات  هذه  مثل  جناح  عوامل  كل  بها  تتوفر 
األراضي التي حتتاج إليها مشاريع الهيدروجني النظيف أو ما حتتاج إليه هذه 
املشروعات من مصادر الطاقة غير التقليدية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

األرض  اتفاقيتني حلجز  توقيع  اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  وقد مت خالل 
املشار  املنطقة  يف  سيقامان  واألمونيا  األخضر  الهيدروجني  إلنتاج  ملشروعني 
وهو  الدقم  هايبورت  مع شركة  والثانية  الهندية  أكمي  مع شركة  األولى  إليها؛ 
العمانية ومجموعة دميي  أوكيو  البديلة بني  الطاقة  مشروع مشترك يف قطاع 

البلجيكية.
وتؤكد الهيئة من خالل توقيع هاتني االتفاقيتني اهتمامها مبشروعات الطاقة 
على  االعتماد  تقليل  يف  ودورها  واالقتصادية  البيئية  ألهميتها  نظرا  البديلة 
الوقود األحفوري األخرى، وينسجم إنشاء هذه املشروعات مع  النفط ومصادر 

رؤية عمان 2040 واالهتمام العاملي مبشروعات الطاقة البديلة.
وتولي الهيئة كل االهتمام للمشروعات التي تدعم االقتصاد الوطني وتساهم يف 
خطط السلطنة للتنويع االقتصادي وتوفير فرص العمل وتأكيد ريادة السلطنة 
عدد  إلى  اإلشارة  اإلطار ميكننا  هذا  ويف  الصناعية،  املشروعات  من  العديد  يف 
للطاقة  صحار  قبس  مثل  بصحار  احلرة  املنطقة  يف  النوعية  املشروعات  من 
الشمسية، ومصنع معاجلة املعادن النفيسة واالستراتيجية الذي يسجل ريادة 
النظيف، ومصنع شركة سانفيرا  األنتيمون  للسلطنة يف مجال صناعة  عاملية 
للكربون الذي يعد أول مصنع من نوعه يف السلطنة لتحويل الفحم البترولي 
التي سعت مجلة  إلى منتج ذي قيمة صناعية وغيرها من املشروعات األخرى 
الدقم االقتصادية إلى تسليط الضوء عليها يف هذا العدد ضمن ملحق املناطق.
وهناك العديد من املشروعات األخرى املماثلة يف صاللة واملزيونة تؤكد اجلهود 
املشتركة لتوطني االستثمارات يف املناطق احلرة واملساهمة يف التنويع االقتصادي، 
االقتصادية  املناطق  مختلف  يف  املستثمرين  مع  املشترك  العمل  إلى  ونتطلع 
الهيئة لزيادة االستثمارات وتنفيذ  التي تشرف عليها  اخلاصة واملناطق احلرة 

مشاريع نوعية تعود بالنفع والفائدة على االقتصاد الوطني.

�لمهند�س �أحمد بن
ح�سن �لذيب

الم�شرف العام

مناطق استثمارية جديدة

االفتتاحية

تولي �لهيئة كل �الهتمام 
للم�سروعات �لتي تدعم 

�القت�ساد �لوطني وت�ساهم 
في خطط �لتنويع 

�القت�سادي وتوفير فر�س 
�لعمل وتاأكيد ريادة 

�ل�سلطنة في �لعديد من 
�لم�سروعات �ل�سناعية



تخصيص 13 موقعا ألبراج االتصاالت بالدقم

10وزير االستثمار السعودي: الدقم منطقة مشجعة لالستثمار    

٤٧

٣٦سفراء السلطنة: الدقم بوابة اقتصادية عالمية متكاملة         

�لمهند�س �أحمد بن ح�سن �لذيب

محمد بن �أحمد �ل�سيز�وي 

�ســالــح بن نبهـــان �لمعمـــري
عبد�لعزيز بن �أحمد �لجه�سمي

مريم بنت خميس اإلسماعيلية

�لم�سرف �لعام

رئي�س �لتحرير:

�لتحرير: 

التصميم:

المرا�شالت والإعالنات توجه 
با�شم : رئي�س التحرير

�س. ب: 77
الرمز البريدي: 100

م�شقط - �شلطنة عمان

الهاتف:
+ 968 24507572
+ 968 24507540

الفاك�س: 24587474 968 +

البريد اللكتروني: 
magazine@duqm.gov.om

تابعونا على: 
www.duqm.gov.om
www.opaz.gov.om 

الآراء المن�ش��ورة ف��ي المجل��ة تعب��ر 
عن وجهة نظر اأ�شحابها، ول تعّبر 

بال�شرورة عن راأي المجلة
المجلــة ترحــــــــب بالمقــاالت والبحوث 

المتخصصة والدراسات األكاديمية

مجلة ف�سلية متخ�س�سة في �سوؤون 
�لمنـاطــق �القت�سـاديــة و�لحــرة

ت�سدر عن: 
�لهيئة �لعامة للمناطق 

�القت�سادية �لخا�سة و�لمناطق 
�لحرة

sezaduqm

omanopaz

+ 968 71144433

أكتوبر
2021 ٦

داخل
العدد



من هنا مّر الحوت األحدب       

اكتمال المرحلة األولى من مشروع توسعة قرية 
النهضة بالدقم  

٤٩

٤0

الدقم مركز عالمي إلنتاج الهيدروجين األخضر     

عزبة المها بالدقم .. مشروع طموح إلحياء تراث 
البادية    

1140 غرفة فندقية بالدقم   

11

5٦ 50

20

عمر المحرزي: 918 مليون 
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سعيد البلوشي: ارتفاع 
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صاللة -  :

للمناطــق  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  عقــد 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة اجتماعا مع 
عــدد مــن الرؤســاء التنفيذيين بالمصانــع القائمة في 
المنطقــة الحــرة بصاللــة، كمــا قام أعضــاء المجلس 
الحــرة  المنطقــة  فــي  المصانــع  مــن  عــدد  بزيــارة 
بصاللــة والمتخصصة في مجال الصناعات الغذائية 

والكيماويات ومصنع لألدوية قيد التشــييد.

وجاءت الزيارة على هامش االجتماع الثالث لمجلس 
إدارة الهيئــة الــذي ُعقــد فــي 22 ســبتمبر 2021 فــي 
صاللــة برئاســة معالــي الدكتــور علي بن مســعود بن 

علي الســنيدي رئيس المجلس.

االجتماع الثالث للمجلس يشهد تحليل الوضع الحالي لالستثمارات بالمنطقة

مجلس إدارة الهيئة يلتقي بالرؤساء التنفيذيين 
في المنطقة الحرة بصاللة 

التأكيد على التوجه 
العام لتوطين 

مشروعات إنتاج 
األدوية واللوازم 

الطبية في 
المنطقة

المجلس 
يناقش سبل 

تعظيم الفائدة 
بين المناطق 
االقتصادية 

الخاصة والمناطق 
الحرة والموانئ

الحالــي  الوضــع  تحليــل  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
لالســتثمارات فــي المنطقــة الحــرة بصاللــة، موكــداً 
علــى التوجــه العــام لتوطين مشــروعات إنتــاج األدوية 
واللــوازم الطبيــة فــي المنطقــة الحــرة بصاللــة حيث 
الصناعــات  لهــذه  مواقــع  المنطقــة  إدارة  خصصــت 
فيمــا يجــرى حالياً في المنطقة إنشــاء واحد من أكبر 

مصانع األدوية في الســلطنة.
واطلــع المجلــس علــى خطة مجموعة أســياد لتعزيز 
المنظومــة  مــع  بصاللــة  الحــرة  المنطقــة  تكامليــة 
اللوجســتية فــي الســلطنة، كمــا ناقــش ســبل تعظيــم 
الفائــدة بيــن المناطق االقتصاديــة الخاصة والمناطق 

الحرة والموانئ.

صورة جماعية ألعضاء املجلس مع موظفي أحد املصانع يف املنطقة 

أعضاء املجلس يتابعون عرضا مرئيا عن أحد املصانع باملنطقة

أكتوبر
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الدقم -  :

عبدالعزيــز  بــن  خالــد  المهنــدس  معالــي  أشــاد 
الفالــح وزيــر االســتثمار الســعودي بمســتوى البنيــة 
األساســية فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 

بالمنطقة. القائمة  والمشروعات 
وأكــد فــي تصريــح صحفــي عقــب زيارتــه للمنطقة 
على رأس وفد اقتصادي واســتثماري رفيع المســتوى 
أن المنطقــة مشــجعة لالســتثمار، وقال: إنني ســعيد 
جــدا بهــذه الزيــارة التــي اطلعنــا خاللهــا علــى حجم 
االســتثمار فــي المنطقــة والعمل القائــم فيها، واصفا 
الدقم بأنها مشــروع طموح يبشــر بالخير ويؤكد قدرة 

أبناء الســلطنة على تنفيذ أصعب المشاريع. 

رغبة في االستثمار
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين الذين رافقوه 
أثناء زيارته للدقم شــاهدوا حجم العمل في المنطقة 
وهم متحفزون للشراكة مع الجانب العماني واألجهزة 
االســتثمارية بالســلطنة، مؤكــدا أن القطــاع الخــاص 
فــي البلديــن واألجهــزة االســتثمارية فيهمــا ســتحول 
طموحــات قيادتــي البلدين لتترجم علــى أرض الواقع 
فــي القريــب العاجل، مشــيدا في هذا الصــدد بنتائج 
الزيــارة التــي قام بها جاللة الســلطان هيثم بن طارق 
المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - إلى المملكــة العربية 
الســعودية فــي شــهر يوليــو 2021 والتــي تــم خاللهــا 
إنشــاء مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك.

المستثمرون 
السعوديون 

متحفزون للشراكة 
مع الجانب 

العماني واألجهزة 
االستثمارية 

بالسلطنة

الوفد السعودي 
يطلع على 

إمكانيات ميناء 
الدقم ومحطة 

تخزين النفط في 
رأس مركز

زيارة ميدانية للمشاريع القائمة
وتضمــن برنامــج زيــارة معالــي المهنــدس خالــد بن 
عبدالعزيــز الفالح وزير االســتثمار الســعودي والوفد 
المرافــق لــه إلــى الدقــم تقديــم عــروض مرئيــة عــن 
إمكانيــات المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم وما 
تتمتــع بــه من فرص اســتثمارية، وتم خــالل العروض 
األساســية  البنيــة  علــى  الضــوء  تســليط  المرئيــة 
بالمنطقــة والمشــروعات القائمة فيها والمشــروعات 

قيد اإلنشاء.
وتضمــن البرنامــج زيــارة ميدانيــة إلــى عــدد مــن 
المشــاريع مــن بينهــا محطــة تخزين النفــط في رأس 
مركــز ومينــاء الصيــد البحــري "متعــدد األغــراض" 

وميناء الدقم والحوض الجاف.

بحث فرص التعاون
وشــهدت الزيــارة التــي قــام بهــا الوفــد الســعودي 
إلــى الســلطنة فــي أغســطس 2021 تنظيــم المنتدى 
االســتثماري الُعمانــي الســعودي الــذي نظمتــه وزارة 
التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار بالتعــاون مــع 
جهــاز االســتثمار الُعمانــي والهيئــة العامــة للمناطــق 
وغرفــة  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
تجــارة وصناعــة ُعمــان، وتــم خــالل المنتــدى بحــث 
فــرص التعاون المشــترك في المجــاالت االقتصادية 
وشــراكات  اتفاقيــات  إلــى  والوصــول  واالســتثمارية 

اســتراتيجية بين الشركات الُعمانية والسعودية.

أكد أنها مشروع طموح يبشر بالخير

وزير االستثمار السعودي: الدقم منطقة 
مشجعة لالستثمار

أكتوبرالوزير السعودي يطلع على مجسم املنطقة
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الدقم -  :

التــي يمكنهــا اســتقطاب  تعــد الدقــم مــن المناطــق 
علــى  بنــاء  واألمونيــا  األخضــر  الهيدروجيــن  مشــاريع 
مــدار  علــى  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  توفــر 
العــام، ووجــود مينــاء يمّكنها مــن االســتيراد والتصدير 
بســهولة ويســر مــع توفر مســاحات كبيرة مــن األراضي 
تــم تخصيصها لمشــاريع الطاقة المتجــددة والتي تقدر 

بنحــو 150 كيلومترا مربعا.
ويعتبــر تخصيــص منطقــة للطاقــة النظيفــة إضافــة 
جديــدة للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم التــي 

تمتلك كل مقومات نجاح مثل هذه المشــاريع.

الدقـــــم .. 
مركز عالمي
إلنتـــــــــاج 

الهيدروجين 
األخضر

مقومــــــــــــــات االستثمــــــــــــــــار فــي 
قطــــــــــــــاع الهيدروجين األخضـــــــــــر 

بالدقم

محطـــــــات مهمــــــة

توفــر الطاقة الشمســــــــية وطاقة 
الرياح على مدار العام

وجود ميناء بالمنطقـــــــــة لتسهيل 
عمليات االستيراد والتصدير

إنشاء منطقة للطاقــــــــــــة النظيفة 
بمساحة 150 كيلومترا مربعا 

١٢٣٤
٩ ديسمبر ٢٠٢٠

مجلـــــــــــــس إدارة الهيئــة 
العامــة للمناطـــــــــــــــــــــــق 
الخاصــة  االقتصاديـــــــــــة 
يقــرر  الحــرة  والمناطــق 
المساحــــــــــة  زيــــــــــــــــادة 
ــة  ــة للطاقــــــــــ المخصصـــ
النظيفة في الدقم من ١٠٠ 
كيلومتــر مربــع إلــى ١٥٠ 

كيلومترا مربعا. 

٩ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيئــة  إدارة  مجلــس 
التفــاوض  آليــة  يعتمــد 
الستقطـــــــــــاب مشــاريع 
النظيفــة  الطاقــة  إنتــاج 
المحلـــــــــــــي  لالســتخدام 
وإنتــاج الهيدروجيـــــــــــــــن 
األخضــــــــــــــــــــر ألغــراض 
التصديــر فــــــــي كل مــن 
االقتصاديــــــــة  المنطقــة 
الخاصــــــــــــــــــــــــة بالدقــم 
والمنطقة الحرة بصحار. 

٢٣ أغسطس ٢٠٢١

توقيــع اتفاقيــــــــــــة حجــز 
لمشــــــــــــــــــــــروع  األرض 
الهيدروجيــــــــــــن األخضــر 
واألمونيـــــــا الــذي تعتــزم 
الهنديــة  أكمـــــــي  شــركة 
بالمنطقــة  تنفيــــــــــــــــــذه 
الخاصــة  االقتصاديــة 

بالدقم. 

٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
حجــز  اتفاقيـــــــــــــة  توقيــع 
شــركة  لمشــــــروع  األرض 
إلنتــاج  الدقــم  هايبــورت 
األخضــر  الهيدروجيــــــــــــن 
المشـــــــــــــــــــــــــروع  وهــو 
قطــاع  فــــــــي  المشــترك 
بيــن  البديلــــــــــــة  الطاقــة 
ديمــي  ومجموعــة  أوكيــو 

البلجيكية. 

أكتوبر
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ضمن جهود الهيئة الستقطاب االستثمارات في الطاقة النظيفة

"أكمي" الهندية توّقع اتفاقية حجز األرض 
لمشروع الهيدروجين األخضر واألمونيا 

بالدقم

المرحلة األولى 
تتضمن تركيب 
مراوح لقياس 
سرعة الرياح 

ومحطة مراقبة 
الطقس 

الشركة المنفذة 
تعتبر أكبر مشّغل 
للطاقة الشمسية 

في الهند 

مسقط - دلهي -  :
وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة في 23 أغســطس 2021 اتفاقية حجز 
األرض لمشــروع الهيدروجيــن األخضــر واألمونيا الذي 
تعتزم شركة أكمي الهندية تنفيذه بالمنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وقــع االتفاقية نيابة عن الهيئة معالي الدكتور علي بن 
مســعود الســنيدي رئيس الهيئة، فيما وقعها عن شــركة 
أكمي رئيس مجلس إدارة الشــركة مانج أوبدياي ومدير 

عام تطوير األعمال جورشــارن جازال. 
وصــرح المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف 
بتســيير أعمــال المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
بأنه بموجب االتفاقية ستباشر شركة أكمي في المرحلة 
االولى إجراء الدراسات الميدانية للمشروع مثل تركيب 
مراوح لقياس ســرعة الريــاح في الدقم ومحطة مراقبة 

الطقس ألغراض المســوحات وجمع البيانات.

تعزيز االستثمار في الطاقة النظيفة 
ويأتــي توقيــع االتفاقية التي تمت عن بعد ضمن خطة 
الهيئة لتعزيز االســتثمار فــي مجال الطاقة النظيفة من 
خــالل إنتــاج الهيدروجين األخضر واألمونيا من الطاقة 
المتجــددة لتعزيــز اســتخدامها فــي مجــاالت مختلفــة 
كالنقــل والصناعــة جنًبــا إلــى جنب مع مصــادر الطاقة 

األخرى فــي المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وتعتبر شــركة أكمي أكبر مشــّغل للطاقة الشمسية في 
الهنــد حيث تدير محطات للكهربــاء تعتمد على الطاقة 
الشمســية بطاقــة تقدر بـ 3 جيجــاوات باإلضافة إلى 3 

جيجاوات قيد اإلنشاء. 

الجانب الهندي أثناء توقيع اإلتفاقية
أكتوبر
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مسقط -  :

ســبتمبر   26 فــي  والمعــادن  الطاقــة  وزارة  وقعــت 
الماضــي برنامــج تعاون مــع وزارة الطاقة فــي مملكة 
بلجيــكا فــي مجــال الطاقــة الخضــراء، وجــاء توقيــع 
بيــن  المتميــزة  العالقــات  مــن  انطالًقــا  البرنامــج 
السلطنة ومملكة بلجيكا، ورغبة من البلدين في تعزيز 
وتطويــر التعــاون بينهما في مجــال الطاقة الخضراء، 
وباألخــص فــي مجــال الهيدروجيــن األخضــر، ورغبة 

فــي تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
المتعلــق  التعــاون  تعزيــز  علــى  البرنامــج  وينــص 
ودعــم  الدقــم،  هايبــورت  االســتراتيجي  بالمشــروع 
جهــود التعــاون التــي تبذلهــا الشــركات في الســلطنة 
ومملكــة بلجيــكا لبنــاء تحالف دولي إلنتاج واســتيراد 
والــدول  بلجيــكا  لمملكــة  األخضــر  الهيدروجيــن 

بحث توطين 
صناعة الهيدروجين 
النظيف واألمونيا 

في المنطقة 
االقتصادية 

الخاصة بالدقم

دعم جهود 
الشركات في 
البلدين لبناء 
تحالف دولي 

إلنتاج وتصدير 
الهيدروجين 

األخضر إلى بلجيكا 
ودول االتحاد 

األوروبي 

ينص على تعزيز التعاون المتعلق بالمشروع االستراتيجي هايبورت الدقم

السلطنة وبلجيكا توقعان برنامج تعاون في 
مجال الطاقة الخضراء

المجاورة لها.

توطين صناعة الهيدروجين النظيف بالدقم
وعلــى الصعيــد نفســه بحــث معالــي الدكتــور علــي 
بــن مســعود بن علــي الســنيدي رئيــس الهيئــة العامة 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة مع 
معالي تين فان دير ســترايتن وزيرة الطاقة البلجيكية 
توطيــن صناعــة الهيدروجيــن النظيــف واألمونيــا في 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
كمــا تــم خالل اللقاء الذي عقد في مســقط في 20 
ســبتمبر 2021 بحــث ســبل ضمــان دخــول منتجــات 
التــي  الهيدروجيــن النظيــف واألمونيــا الخضــراء - 
ســوف تنتــج فــي الدقم  - إلــى دول االتحاد األوروبي 

من خالل الســوق البلجيكية.

جانب من لقاء رئي�س �لهيئة بالوزيرة �لبلجيكية

�أثناء توقيع برنامج �لتعاون

أكتوبر
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مشروع مشترك بين أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية
الهيئة توقع مع هايبورت الدقم اتفاقية حجز 

األرض لمشروع الهيدروجين األخضر 

االتفاقية تتيح 
للشركة المضي 

قدًما في األعمال 
الهندسية 

التحضيرية وجمع 
بيانات الموقع 

مسقط -  :

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
اتفاقيــة  ســبتمبر2021   27 فــي  الحــرة  والمناطــق 
حجــز األرض لمشــروع شــركة هايبــورت الدقــم إلنتــاج 
الهيدروجيــن األخضــر وهــو المشــروع المشــترك فــي 
بيــن أوكيــو ومجموعــة ديمــي  البديلــة  قطــاع الطاقــة 

البلجيكية.
وتتيــح االتفاقيــة لهايبــورت الدقــم المضــي قدًما في 
األعمــال الهندســية التحضيريــة وجمــع بيانــات الموقع 
إلنشــاء مشــروع الهيدروجيــن األخضــر واألمونيــا فــي 

المنطقــة االقتصادية  الخاصة بالدقم.
وقــع االتفاقيــة نيابــة عن الهيئــة معالــي الدكتور علي 
بــن مســعود الســنيدي رئيــس الهيئــة، فيمــا وقعهــا عن 
هايبورت الدقم الدكتور سالم بن سيف الهذيلي الرئيس 
التنفيــذي لقطــاع الطاقــة البديلة بأوكيــو رئيس مجلس 
إدارة شــركة هايبورت الدقم وأالن برنارد رئيس مجلس 

اإلدارة والمدير العــام لمجموعة ديمي البلجيكية.
وســيقام المشــروع في جزء من المنطقــة المخصصة 
للطاقــة البديلة بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم، 
ومــن المقــرر أن يقــوم مشــروع هايبورت الدقم بإنشــاء 
محطــة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة إلنتاج الطاقة 

الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 1.3 جيجاوات تنّفذ على 
مراحل قابلة للتوسع.

أعمال ميدانية
وتســتكمل هايبــورت الدقــم حالًيــا تركيب وتشــغيل 4 
صــواٍر للريــاح لألرصــاد الجويــة ومحطتيــن لألرصــاد 
الجويــة الشمســية داخل الموقــع للتأكد مــن اإلمكانات 
الواعــدة والمتمّيــزة للدقم طوال العام فــي مجال توليد 
الطاقة الشمســية ومن ثم البدء في إنشاء مصنع إلنتاج 
الهيدروجيــن األخضــر واألمونيــا الخضــراء. ويتناســب 
مشــروع هايبورت الدقم جيًدا مع استراتيجية السلطنة 
لتطويــر محافظــة الوســطى والمســاهمة فــي تحقيــق 
تطلعــات الطاقــة المتجــددة واألهــداف األخــرى لرؤية 

عمان 2040.

مشروع رائد
وتعليقــا علــى توقيع االتفاقية صرح ســعادة المهندس 
أحمــد بــن حســن الذيــب نائــب رئيــس الهيئــة العامــة 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصة والمناطــق الحرة قائال: 
ترحــب الهيئة بهذا المشــروع في المنطقــة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، ونتطلع إلى أن يكون أحد المشروعات 
واألمونيــا  األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج  فــي  الرائــدة 

أحمــد الذيــب: نتطلــع إلــى أن يكون 
المشــروع أحــد المشــروعات الرائــدة 
األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج  فــي 

واألمونيا بالسلطنة

يســاهم  أن  نتوقــع  برنــارد:  أالن 
المشــروع في زيادة وتيرة المشاريع 

االستثمارية في الدقم

أكتوبر
2021 1٤



تركيب محطتين 
لألرصاد الجوية 
الشمسية للتأكد 

من إمكانات الدقم 
في مجال توليد 
الطاقة الشمسية

بالســلطنة، ونؤكــد دعمنــا لنجاح المشــروع الذي يدعم 
جهــود الســلطنة فــي التنويــع االقتصــادي ورؤيــة عمان 

.2040

مركز عالمي
مــن جانبــه قــال الدكتــور ســالم بــن ســيف الهذيلــي 
الرئيــس التنفيــذي لقطاع الطاقــة البديلة في مجموعة 
أوكيــو: تعــد اتفاقيــة حجز األرض عالمــة فارقة أخرى 
فــي تطويــر هــذا المشــروع المهــم. ســتكون المنطقــة 
بالدقــم مركــًزا عالمًيــا إلنتــاج  الخاصــة  االقتصاديــة 
بيــن  يجمــع  للبيئــة؛  الصديــق  األخضــر  الهيدروجيــن 
الطاقــة والتصنيــع واألنشــطة اللوجســتية مــع التركيــز 

على جهــود التخلص من الكربون وإنتاج الكهرباء. 
وأضــاف: هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي تجعــل 
للمشــاريع  وتنافســية  جذابــة  وجهــة  الدقــم  منطقــة 
الممتــازة  المتجــددة  المــوارد  ذلــك  ومــن  المتجــددة 
والبنــى األساســية الحاليــة جنًبــا إلــى جنب مــع ربطها 
مســتقبال بالشــبكة الوطنيــة. تواصل الســلطنة ريادتها 
العالميــة فــي تقديــم مشــاريع الطاقة النظيفة لتســريع 
جهــود التحول في مجال الطاقة. وتواصل أوكيو وجهاز 
االســتثمار العمانــي دعــم هذا المشــروع واســتراتيجية 

الشــركة الخاصة بتنمية هذا القطاع المهم.

مشروع مشجع للطاقة البديلة
وقــال أالن برنــارد رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي 
لمجموعة ديمي البلجيكية: يمثل مشروعنا للهيدروجين 
المشــاريع  أحــد  الدقــم"  "هايبــورت  الرائــد  األخضــر 
المهمــة التــي تؤكــد التــزام مجموعة ديمــي بتنفيذ مثل 
هــذه المشــاريع. نــرى أن هــذا المشــروع ســيكون أحد 
الجهــات علــى  مــن  الكثيــر  التــي ستشــجع  المشــاريع 
التحــول إلــى الطاقــة الصديقــة للبيئة وســيكون له دور 
في زيادة وتيرة المشــاريع واالســتثمارات فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم تحت قيادة وتوجيه الهيئة 
العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، 
ويعزز هذا اإلنجاز التواجد المســتدام لمجموعة ديمي 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم ويســاعدها 

على تعزيز تواجد مســاهميها في ميناء الدقم.

وجهــاز  أوكيــو  الهذيلــي:  ســالم  د. 
االستثمار العماني يدعمان المشروع 
واستراتيجية الشركة لتنمية القطاع 

المشروع يتضمن 
إنشاء محطة 

لتوليد الطاقة من 
الرياح ومحطة 
إلنتاج الطاقة 

الشمسية بقدرة 
مشتركة تبلغ 1.3 

جيجاوات

 �أحد �الأبر�ج �لتي تم �إن�ساوؤها من قبل
 هايبورت �لدقم لقيا�س �سرعة �لرياح
�لخا�ســة �القت�ساديــة   بالمنطقــة 
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الهيدروجين النظيف .. 
طاقة المستقبل ومستقبل الطاقة

أُضيــف التخلص من الكربون كبُعد رابــع إلى ثالثية الطاقة 
التقليديــة المتمثلــة فــي توافــر الطاقــة وأمنها والقــدرة على 
تحمــل تكاليفها في الســنوات األخيــرة. فمنذ توقيــع اتفاقية 
باريــس للمنــاخ ومن خــالل التحضير لمؤتمر األمــم المتحدة 
لتغّيــر المناخ الذي ســيُعقد في نوفمبر من هذا العام، ســيطر 
جــدول أعمال إزالــة الكربون علــى العديد من الحــوارات في 
مجــال الطاقــة وظهــر الهيدروجيــن النظيــف كأحــد مصادر 
الطاقــة النظيفــة الواعدة التــي ينبعث منها فقــط بخار الماء 
عندمــا يتم اســتخراج طاقته مــرة أخرى، على عكــس الوقود 
األحفوري المرتبط بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان. 

ومنذ عام 2018، بلغ حجم ســوق الهيدروجين الحالي الذي 
يتم إنتاجه بشــكل أساســي من الغاز الطبيعي والفحم حوالي 
9٪ فقــط مــن حجــم ســوق الغــاز الطبيعــي، إال أنه مــع النمو 
المرتفــع في الطلب على الهيدروجين، والمتوقع أن يتضاعف 
في عام 2022، سيلعب الهيدروجين النظيف دوراً محورياً في 
الطلــب الجديد على الهيدروجيــن والطلب المتعلق بالتخلص 

من الهيدروجين التقليدي المنتج من الوقود األحفوري.

نرى اليوم أربع ركائز رئيســية في مستقبل استخدام الطاقة 
العالمي يبرز الهيدروجين فيها كالعب أساسي:

أوالً: يمكــن للهيدروجيــن تقليــل االنبعاثــات الصــادرة مــن 
الصناعــات التــي يصعــب إزالــة الكربــون منهــا مثــل صناعة 
الصلــب وصناعــة االســمنت التــي تتطلــب كميــات هائلة من 
الوقــود  علــى  حاليــاً  الصناعــات  هــذه  تعتمــد  إذ  الحــرارة؛ 
األحفــوري إلنتــاج الحــرارة المطلوبــة. وقــد ظهــر اإلعــالن 
األخير لشــركة ســاب )SAAB(، الشــركة الســويدية لصناعة 
الســيارات، عــن شــراء الفــوالذ األخضــر )الفــوالذ المصنوع 
باستخدام حرارة الهيدروجين(، ليؤكد وألول مرة أن مصاهر 
الصلب يمكن أن تعمل بنســبة 100٪ على الهيدروجين. عليه، 
فــإّن مثــل هــذه الخطوة ســتضع الفــوالذ األخضر فــي مرتبة 
أعلــى لــدى المصّنعيــن الذيــن يهتمــون بالبصمــة الكربونيــة 

لمنتجاتهم. 

ثانياً: يمكن للهيدروجين زيادة العائد االقتصادي من موارد 
الطاقــة المتجــددة إلــى أقصى حــد خاصة فــي األماكن التي 
ستســتنفد فيها مــوارد الغــاز الطبيعي. وتعتبر هــذه الفرصة 
مواتيــة للســلطنة وستســمح باســتخدام الطاقــة المتجــددة 

الزائــدة إلنتــاج الهيدروجين كبديل للغــاز الطبيعي. عادًة يتم 
إنتــاج الهيدروجين األخضر باســتخدام الكهربــاء المتجددة 
لفصــل الميــاه إلــى مكوناتهــا األساســية وهــي الهيدروجين 
واألكســجين والتــي يمكن تخزينهــا ونقلها واســتخدامها في 
أي مــكان لمعالجة مشــكلة تقطــع مصادر الطاقــة المتجددة 

ونضوب موارد الغاز الطبيعي. 

ثالًثــا: تتنــوع تطبيقــات الهيدروجيــن الصناعيــة من خالل 
اســتخدامه كمــادة وســيطة فــي الصناعــة الكيميائيــة مثــل 
األمونيــا أو عامــل لتشــغيل العديــد مــن العمليات مثــل إزالة 
الكبريــت من النفــط الخام في المصافي. ويبلغ االســتهالك 
المحلي للســلطنة من الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي 
حوالــي مليون طن ســنوياً، لــذا فإن إمكانات اإلنتــاج المحلي 
واســتهالك الهيدروجيــن النظيــف موجــودة، باإلضافــة إلى 
فرصــة التصديــر لالســتفادة مــن تاريــخ ُعمــان الطويــل في 

مجال الطاقة كدولة مصدرة للطاقة. 

رابعــاً: يمكن للهيدروجيــن أن يوفر أمن الطاقــة في بُعدين 
أساســيين، أحدهما كحل لتقطع مصــادر الطاقة المتجددة، 
والثاني كبديــل لتراجع موارد الغاز الطبيعي في البلدان التي 
تعتمــد على الغاز الطبيعــي والتي أقامت بنية أساســية للغاز 

الطبيعي.
مــن جانٍب آخر، ســلط اإلعــالن األخيــر الضوء علــى أكبر 
مشــروع للهيدروجيــن األخضــر فــي العالم والــذي تحتضنه 
الســلطنة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، وقد 
حظــي هــذا المشــروع باإلشــادة الكبيــرة واالهتمــام البالــغ 
للهيدروجيــن  واعــد  مســتقبٍل  مــن  عليــه  يعــّول  لمــا  نظــراً 
النظيــف فــي الســلطنة. كما تــم توحيــد الخطط لمســتقبل 
صناعة الهيدروجين في الســلطنة من خالل تشــكيل تحالف 
الهيدروجيــن الوطنــي الــذي يســعى إلرســاء مكانة راســخة 

للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين. 
ســيدفع تحالــف الهيدروجيــن الوطنــي الــذي يضــم ثالثة 
عشــر عضــواً يمثلــون الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الطاقة 
وصنــع السياســات والتنظيــم وشــركات الطاقــة، باإلضافــة 
إلــى مراكز البحث والتطوير بجــدول أعمال الهيدروجين في 
السلطنة ويسعى إلبراز مكانة ُعمان في سوق الطاقة الناشئة 
والواعــدة المتجــه لتنويــع الطاقــة بحيــث ال يتــم اســتخدام 
مواردها المتجددة لتوفير للكهرباء فحسب، بل لتصبح قابلة 

للتصدير وتستخدم محلياً في العديد من الصناعات. 

د. خليل احلنشي
خبير تكنولوجيا الطاقة املستدامة

khalil.alhanshi@gmail.com
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الدقم - 

تســعى شــركة عمــان لتطويــر المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم "تطويــر" إلــى لعــب دور محّفز لجذب 
االســتثمارات في الدقم والعمل كشــريك استثمار محلي 
للمســتثمرين والمطوريــن اآلخريــن لزيــادة ثقتهــم فــي 

مشاريع التطوير التي تشهدها الدقم.
وعــالوة علــى األعمــال المناطــة بالشــركة فإنها تعمل 
إلــى  عديــدة  خدمــات  وتوصيــل  تســهيل  علــى  دائمــا 
المســتثمرين وخاصــة الجاديــن منهــم الذين بــدأوا في 
أعمالهــم، ومــن بيــن هذه األعمال: شــق وتعبيــد الطرق 
للمســتثمرين؛ األمــر الــذي يســاهم في تســهيل الحركة 
وإمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي المســتثمرة، وقــد تم 
خالل الفترة الماضية تعبيد الطرق الداخلية في منطقة 
الحي التجاري، ومنطقة الصناعات المتوســطة، كما تم 
تعبيــد الطريــق لقريــة المعرفة في نفــون، وقرية الذكاء 

االصطناعي في شوعير.

الحماية من مياه األمطار
وفــي مجــال الحمايــة من ميــاه األمطار قامت شــركة 
تطويــر بشــق قنــوات لتصريــف ميــاه األمطــار لحمايــة 
المنشــآت القائمة بالمنطقة، فقد تم شــق قنوات مائية 
وتوجيهها للقنوات الرئيســية لحماية المنشــآت القائمة 
فــي منطقــة الصناعات المتوســطة، وإقامة ســد حماية 
مــن فيضانــات األوديــة فــي المنطقــة المقابلــة للقريــة 

الصينية.

تعزز خدماتها للمستثمرين في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم

توصيل الخدمات 
إلى المستثمرين 

وشق الطرق 
الداخلية وقنوات 

تصريف مياه 
األمطار

إنشاء مخيم سياحي 
على شاطئ الدقم 
الستقبال أصحاب 

هوايات التخييم

المشاريع السياحية
وتعمــل الشــركة أيضــا علــى تســخير إمكانياتهــا فــي 
إقامة مزارات ســياحية تســاعد في الجذب الســياحي 
للمنطقة، فقد قامت بإنشاء مخيم سياحي على شاطئ 
الدقم الســتقبال أصحاب هوايــات التخييم، كما قامت 
بتنفيذ ممــرات داخلية لتنظيم حركة المركبات والزوار 
داخــل حديقــة الصخــور، باإلضافــة إلى توفيــر دورات 

مياه في حديقة الصخور.

صيانة المرافق العامة
وفي مجال صيانة المرافق العامة تقوم شــركة تطوير 
بشــكل مســتمر بتنظيف القنوات المائية وذلك لتسهيل 
جريــان األودية وحماية المرافــق العامة والخاصة، كما 
تقــوم بمســاعدة أهالــي المنطقــة فــي تنظيف شــبكات 
الصــرف الصحــي فــي حــي الســعادة الذي يضــم 150 
وحــدة ســكنية، كما تســاهم شــركة تطوير فــي تنظيف 
االمطــار،  عــن هطــول  الناتجــة  األتربــة  مــن  الطــرق 
باإلضافــة إلــى شــفط التجمعــات المائيــة الناتجــة من 
هطول األمطار وتصريفها في محطات معالجة المياه.

وتعتبر شركة تطوير الذراع االستثمارية للهيئة العامة 
للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتمتلكها 
الهيئــة بنســبة 100٪، وتقــوم الشــركة بــإدارة مختلــف 
األصول والبنية األساسية التابعة لـــلهيئة في الدقم من 
خــالل إدارة عمليــات آمنة وفعالة للمنشــآت، باإلضافة 
إلى دورها في جذب االستثمارات إلى المنطقة وإنشاء 

البنية األساسية فيها. 

حي صاي التجاري أحد األحياء التي تقوم شركة تطوير بتنفيذ مشاريع الطرق فيها أكتوبر
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إنشاء ساحة جديدة للتفتيش اجلمركي يعكس التعاون القائم بني املنطقة احلرة 
وميناء صاللة ومدينة ريسوت الصناعية

يقام على مساحة 42 ألف متر مربع

إنشاء مرفق متكامل
للتخليص الجمركي

بالمنطقة الحرة في صاللة

تطوير الخدمات 
المقدمة وتسريع 
إنجاز معامالت 
المستوردين 

والمصدرين أبرز 
األهداف

التصميم يراعي 
توفير أعلى معايير 
الجودة والكفاءة 

: صاللة - 

ذات  الجهــات  بيــن  القائــم  التعــاون  إطــار  فــي    
للتخليــص  متكامــل  مرفــق  إنشــاء  تقــرر  العالقــة؛ 
الجمركــي بالمنطقــة الحــرة بصاللة يتضمن ســاحة 
مــن  والعديــد  جمركــي  تخليــص  وبوابــة  تفتيــش 

الخدمات والمرافق األخرى.

وســيقام المرفــق الجديد على مســاحة حوالي 42 
ألــف متــر مربع في موقــع يقع بالقرب مــن المنطقة 
ريســوت  ومدينــة  صاللــة  ومينــاء  بصاللــة  الحــرة 
الصناعيــة ليقدم خدماته للشــركات العاملة في تلك 
المواقــع بما فيهم المســتوردون والمصدرون عبرها 
وبما يســاهم في تســهيل مرور البضائع والمركبات.

ويأتــي تنفيــذ المشــروع ضمن خطة الهيئــة العامة 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق 

لتطوير الخدمات المقدمة للشــركات المستثمرة في 
المنطقــة الحــرة بصاللــة، ويقام المشــروع بالتعاون 
بين الهيئة، وشــرطة عمان الســلطانية، ومكتب وزير 
الدولــة ومحافــظ ظفــار، ووزارة النقــل واالتصاالت 
وتقنيــة المعلومــات، وميناء صاللة، ومدينة ريســوت 

الصناعية، ومجموعة أسياد.

وعلمــت مجلــة  أن الجهات المعنية بدأت في 
وضــع خطــة عملهــا لتنفيذ المشــروع، وســيتم طرح 
مناقصة اإلنشــاءات مطلع العــام المقبل على أن يتم 
تنفيذ المشــروع خالل 8 أشــهر من اإلسناد، وقد تم 
تصميم المشــروع بشــكل يحقق الســرعة فــي إنجاز 
معامــالت المســتوردين والمصدريــن وتوفيــر أعلــى 

معاييــر الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة.

أكتوبر
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4500هكتار 
متاحة لالستثمار في

المنطقة الحرة بصحار .. على مراحل
اســتطاعت المنطقــة الحــرة بصحار خالل الســنوات 
الماضيــة تأكيد حضورها المحلــي والعالمي باعتبارها 
الســلطنة  أنشــأتها  التــي  الحــرة  المناطــق  إحــدى 
الســتقطاب رؤوس األموال المحليــة واألجنبية وزيادة 
القيمــة المضافة للمواد الخام المحلية وتوفير المزيد 
مــن فرص العمل للمواطنيــن وتنمية االقتصاد المحلي 

والمساهمة في التنويع االقتصادي.
تبلــغ مســاحة المنطقــة ٤500 هكتار ويتــم تطويرها 
علــى مراحــل. ُأنشــئت المنطقة في 20 ديســمبر 2010 
بموجب المرسوم الســلطاني رقم )12٣ / 2010(، وتقع 

داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار.
في هذا الملف يرصد ملحق    أبرز المشروعات 
في المنطقة والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين.

رسالة صحار من:
 محمد بن أحمد الشيزاوي 

الصور بعدسة:
صالح بن نبهان المعمري

ملحق متخصص عن المناطق الحرة. صدر ضمن العدد الـ 25 من مجلة الدقم االقتصادية - أكتوبر 2021

ملحق خاص عن 
المنطقة الحرة بصحار

أكتوبر
20211٩



: الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار لـ 
918 مليون دوالر حجم المشاريع القائمة بالمنطقة 

و200 مليون مشاريع قيد اإلنشاء

: صحار -  

أعلــن عمر بــن محمود المحرزي الرئيــس التنفيذي 
للمنطقــة الحــرة بصحــار أن حجــم االســتثمارات في 
المشــاريع القائمــة حاليــاً فــي المنطقــة يبلــغ حوالي 
353 مليــون ريــال ُعمانــي )أي مــا يعــادل 918 مليون 
دوالر أمريكــي( عــدا االســتثمارات التي تــم توظيفها 

في إنشاء وتحســين البنية األساسية للمنطقة. 
وقــال فــي حديث لـــ  إن إجمالي المشــاريع 
 44 يبلــغ  بصحــار  الحــرة  المنطقــة  فــي  القائمــة 
مشــروعاً صناعياً في قطاعــات مختلفة مثل المعادن 
وغيرهــا،  الغذائيــة  والصناعــات  والبتروكيماويــات 
كمــا تضــم المنطقة عدداً من الشــركات المســتأجرة 
توفرهــا  التــي  الجاهــزة  والمكاتــب  للمســتودعات 

المنطقة ضمن مزاياها التنافســية.  
قيــد  المشــاريع  قائمــة  إلــى  حديثــه  فــي  وتطــرق 
اإلنشــاء التي تضم المخازن المبردة لشركة الحصن، 
ومحطــة قبــس صحار للطاقة الشمســية، واســتراحة 
الشــاحنات، ومصنــع الكوارتــز والمنتجــات المعدنية، 
إلى جانب مصنع شركة سانفيرا للكربون. وأوضح أن 
حجم االســتثمار في هذه المشــاريع يصل إلى 76.5 

مليــون ريــال عمانــي )أي ما يعــادل 200 مليون دوالر 
تقريباً(، وقال إن المنطقة وقعت خالل العام الجاري 
اتفاقيــة تأجير مع شــركة إيجل ســيراميكس إلنشــاء 
مصنــع متطور إلنتاج الســيراميك في المنطقة الحرة 
بصحــار بتكلفــة 1.2 مليــون دوالر أمريكــي وســيقام 
المشــروع على مســاحة 20 ألف متر مربع. كما وقعنا 
مؤخــراً اتفاقيــة إلنشــاء مصنــع إلنتــاج ثانــي أكســيد 
التيتانيــوم في المنطقة الحرة على مســاحة تزيد عن 
120 ألــف متــر مربع وبســعة إنتاجية تبلــغ 150 ألف 
طــن ســنوياً بتكلفة تصل إلــى 43 مليون ريال عماني. 
األساســية  وبنيتنــا  وخدماتنــا  مرافقنــا  وستســاهم 
علــى تلبيــة متطلبــات المشــروع فيمــا يتعلــق بالمواد 
الخــام وتصديــر المنتــج النهائي نظراً لقــرب الميناء 
مــن األســواق المســتهدفة. كما أن هنــاك المزيد من 
المشــاريع في قطاع المعادن التي ســيتم تنفيذها في 

القريب. المستقبل 

تنوع في المشاريع
وأكــد الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار في 

نركز على استقطاب 
االستثمارات 

األجنبية الداعمة 
للنمو االقتصادي

عمر بن محمود المحرزي

أكتوبر
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حديثه أن المنطقة تشــهد تنوعاً في المشاريع القائمة 
حيــث تزدهــر العديــد مــن القطاعــات مثــل القطــاع 
اللوجســتي، وقطــاع الطاقة النظيفة، وقطــاع الحديد 
وقطــاع  الكيماويــات،  وقطــاع  والمعــادن،  والصلــب 
المنسوجات، منوها في الوقت نفسه بتنوع الجنسيات 
المســتثمرة فــي المنطقــة، وقــال إن المنطقــة تزخــر 
بمســتثمرين مــن الســلطنة، ودول الخليــج، وأوروبــا، 

والهند، وجنوب وشرق آسيا.

آثار إيجابية
وأشــار المحرزي إلى أن اســتقطاب هذه المشــاريع 
كبيــرة  أهميــة  يمثــل  بصحــار  الحــرة  المنطقــة  إلــى 
لمجتمــع األعمــال المحلي بمختلف أطيافه، إذ يشــكل 
وجودهــا فــرص أعمــال ومشــاريع لمختلف الشــركات 
المحليــة علــى مســتوى التمويــل واإلنشــاءات، فضــاًل 
عــن خدمــات العمليات التشــغيلية وغيرهــا من فرص 
األعمــال التي تتوافــر قدراتها لدى الشــركات العاملة 
فــي الســلطنة، األمــر الــذي يعــزز مــن دورة االقتصاد 
المحلــي والقيمــة المحلية المضافة، مؤكدا في الوقت 
نفســه أن إدارة المنطقــة الحرة تســتهدف الصناعيين 
والتجــار العمانيين لبدء أنشــطتهم مــن صحار لتعظيم 
اســتفادتهم مــن االرتبــاط المباشــر بالمينــاء، فضــاًل 
عــن البنيــة األساســية الرائــدة للمنطقــة وأســعارها 

التنافسية.   

مراحل التطوير
وحــول مراحــل التطويــر بالمنطقــة التي أُنشــئت في 
عــام 2010، أوضــح عمــر بــن محمــود المحــرزي أن 
مســاحة المنطقة تبلغ 4500 هكتار وقد تم تقســيمها 
إلــى 5 مراحــل، وخالل الســنوات الماضية تــم تأجير 
أغلــب المســاحة المتوفرة في المرحلــة األولى، األمر 
الــذي دفعنــا إلــى إطــالق المرحلــة الثانيــة التي تضم 

516 هكتارا.
وأكد أن تم تصميم المنطقة تم وفق نظام المجمعات 

الصناعيــة المتخصصــة والمتكاملــة فــي آن معاً، ويتم 
المجمعــات  هــذه  علــى  والمصانــع  الشــركات  توزيــع 
بشــكل يضمن أعلى مستوى من االنسيابية في عملها، 
فضاًل عن كونها توفر البنية األساســية وشــبكة حديثة 
مــن الطــرق وإمــدادات المــاء والكهرباء فــي المراحل 
التــي يتــم تطويرهــا، كما تم العمل علــى توفير مخازن 
والصناعــات  األعمــال  لمختلــف  مثاليــة  ومكاتــب 
وموفــري الخدمات اللوجســتية. وأكــد المحرزي على 
أن تصميــم المنطقــة الحــرة قد تم تنفيــذه مع مراعاة 
كافــة المعاييــر البيئيــة التــي تضمن الحــّد األدنى من 

االنبعاثــات والحفاظ على البيئة.

تسهيالت داعمة من ميناء صحار
وتطــرق الرئيــس التنفيــذي للمنطقة الحــرة بصحار 
والــذي يشــغل أيضــا منصب نائــب الرئيــس التنفيذي 
لمينــاء صحــار في حديثه إلى التســهيالت والخدمات 
التــي يقدمهــا ميناء صحار للمســتثمرين فــي المنطقة 
الحــرة، وقــال إن مينــاء صحــار يمتلــك العديــد مــن 
المقومــات واإلمكانــات التــي تؤهلــه للعــب دور حيوي 
ومهــم في ربط الســلطنة باألســواق العالمية مســتمداً 
قوته من موقعه االســتراتيجي في مركز طرق التجارة 
العالميــة بيــن آســيا وأوروبا، باإلضافة إلــى ما يقدمه 
مــن خدمــات ومزايــا  والمســتثمرين  زبائنــه  لقاعــدة 
وحوافز بتكلفة تنافســية تكملها البنية األساســية التي 
تعــزز مــن الكفاءة التشــغيلية للمشــاريع المختلفة وكل 
هــذه العوامل من شــأنها جذب االســتثمارات المحلية 

واألجنبية على حد سواء.
وأضــاف: نقــدم فرًصا واعدة لالســتثمار فــي ميناء 
المحتمليــن.  للمســتثمرين  الحــرة  صحــار والمنطقــة 
ومع وجود عدد من المشــاريع قيد اإلنشــاء، وتشــغيل 
مشــروع قبــس للطاقــة الشمســية نتطلــع إلــى تحقيق 
المزيــد مــن التوســع واالســتفادة مــن األســواق علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي والــذي ســيمكننا مــن 
تعزيــز دورنــا فــي تحقيــق أهــداف رؤية عمــان 2040 

نستهدف الصناعات 
التصديرية وندعو 
مجتمع األعمال 

المحلي لالستفادة 
من الفرص المتاحة 

بالمنطقة

نعمل على 
استقطاب أكبر 

األسماء في عالم 
الصناعة على 

المستوى الدولي

نمتلك خططًا 
استراتيجية 

وتسويقية تعزز من 
نمو وتطور ميناء 
صحار والمنطقة 

الحرة 

ميناء صحار داعم أساسي لنمو املنطقة احلرة
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وتعزيز مكانة القطاع اللوجســتي في السلطنة.
وأكــد أن مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة يقدمــان 
قائمــة متكاملة من المزايا والمقومات الجاذبة لكبرى 
الشــركات فــي القطاع بما في ذلك إمــدادات الطاقة، 
ووفــرة المــواد الخام، والخدمــات اللوجســتية عالمية 
المســتوى تُكملها الحوافز المتعددة للشركاء المحليين 
والدولييــن، فضــاًل عــن مركــز ونظــام واحــد إلتمــام 

وتخليــص اإلجراءات الحكومية والتنظيمية.

جهود ترويجية وتسويقية
وأكــد عمــر بن محمود المحــرزي أن المنطقة الحرة 
بصحــار تبــذل جهــودا كبيرة فــي الترويــج إلمكانياتها 
اســتثمارية  مشــروعات  اســتيعاب  بهــدف  وقدراتهــا 
متنوعة، وقال إن خططنا التســويقية تركز على جذب 
وعلــى ســبيل  العالــم،  دول  مــن مختلــف  مســتثمرين 
المثــال قمنا مؤخراً بإطالق سلســلة ندوات افتراضية 
مــن خمســة أجــزاء بالتعاون مــع اتحاد غــرف التجارة 
صناعيــة  "حلــول  بعنــوان  وهــي  الهنديــة  والصناعــة 
ولوجســتية تعــزز مــن خططــك التوســعية". وانعقــدت 
أولى هذه الجلســات في شــهر يوليو الماضي وهدفت 
الستعراض المزايا والمقومات االستراتيجية للمنطقة 
الحرة أمام الشــركات الهندية وسبل توظيفها للوصول 
إلــى األســواق الخليجيــة واألفريقيــة واألمريكية، كما 
ســلطت الضــوء على مــا تتميز به المنطقــة الحرة من 
تكلفة تنافسية، وما تقدمه من حوافز جاذبة، ومصادر 
غنيــة بالمــواد الخــام باإلضافــة إلــى مزايــا اتفاقيــة 
التجارة الحرة بين الســلطنة والواليات المتحدة، وفي 
ثاني الندوات االفتراضية ســلطنا الضوء على الفرص 
االســتثمارية الواعدة أمام الشــركات الهندية، وركزت 
الندوة االفتراضية على الحوافز والفرص التي يوفرها 
مجمــع الصناعات الغذائية فــي المنطقة الحرة والتي 
من شــأنها تعزيز النفع المتبادل للمصدرين من الهند 

ازدهار قطاعات 
الحديد والصلب 

والمعادن والنسيج 
والطاقة النظيفة

ندعو الصناعيين 
والتجار العمانيين 
لبدء أنشطتهم 

من صحار وتعظيم 
استفادتهم من 
االرتباط المباشر 

بالميناء

المنطقة 
مصممة وفق 

نظام المجمعات 
الصناعية 

المتخصصة لضمان 
أعلى مستوى 
من التكامل 

بين الشركات 
المستثمرة

بدأنا بتطوير 
المرحلة الثانية 

مع ارتفاع الطلب 
على االستثمار في 

المنطقة

والموزعيــن الُعمانييــن، وتضمنــت أيضــاً إبــراز ثــالث 
قصــص نجــاح محلية شــملت شــركة مطاحــن صحار، 
والشــركة الُعمانيــة لطحــن الحبــوب الزيتيــة، وشــركة 
الحصــن للخدمــات اللوجســتية والتخزيــن، ونعتقد أن 
مــا نقدمــه لقاعــدة زبائننــا والمســتثمرين من خدمات 
ومزايــا وحوافــز بتكلفــة تنافســية مــن شــأنه جــذب 

االســتثمارات المحلية واألجنبية على حٍد سواء.
 

المساهمة في التنويع االقتصادي
واســتعرض المحرزي في حديثه إســهامات المنطقة 
الحرة بصحار في تعزيز االقتصاد الوطني والمساهمة 
إن مســاهمة مينــاء  وقــال  التنويــع االقتصــادي،  فــي 
صحــار والمنطقــة الحرة في الناتــج المحلي اإلجمالي 
بالســلطنة يبلغ حوالي 2.7٪، مشــيرا إلى أن المنطقة 
تحــرص علــى إســناد العقــود إلــى الشــركات المحليــة 
وقــد وصلــت نســبة إســناد العقود لهــا إلــى 13٪، كما 
قمنا بإســناد نســبة كبيــرة من العقود إلى المؤسســات 

المحلية الصغيرة والمتوسطة.

المجتمعية المساهمة 
أن  المحــرزي  أكــد  المجتمعــي،  الصعيــد  وعلــى 
المســؤولية المجتمعيــة تأتــي فــي مقدمــة األولويــات 
ناجــح،  نحــو مســتقبٍل  المفتــاح  كونهــا  مــن  انطالقــاً 
للشــركة  المجتمعيــة  المســؤولية  جهــود  أن  موضحــا 
مبنيــة علــى ثــالِث ركائــز هــي: االســتدامة وااللتــزام 
والشــفافية، وفــي الوقت نفســه تدعــم المنطقة الحرة 
التعليــم والتدريــب المهنــي مــن خــالل تقديــم المنــح 
الدراســية وبرامــج تطوير الطالب والبرامــج الصحية 
والرياضيــة للمــدارس، فضــاًل عــن إيجاد فــرص عمل 
جديــدة ودعــم خطط تدريــب الشــباب والتدريب العام 

لزيــادة إمكانات التوظيف الفردية.
آالف  توفيــر  اســتطاعت  المنطقــة  أن  إلــى  وأشــار 

إمكانيات عالية للمنطقة احلرة لتخزين البضائع فور وصولها إلى السلطنة 
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توفير البنية 
األساسية وشبكة 
حديثة من الطرق 
وإمدادات الماء 
والكهرباء في 

المراحل التي يتم 
تطويرها

الصناعات 
البالستيكية وقطع 

الغيار والطاقة 
المتجددة ضمن 

خططنا المستقبلية

ميناء صحار 
والمنطقة الحرة 
يقدمان قائمة 

متكاملة من المزايا 
ويساهمان بـ %2.7 
في الناتج المحلي 

نركز على المشاريع 
المتكاملة للشق 

السفلي التي تطرح 
فرصا لتأسيس 

مشاريع تعتمد على 
منتجات المصانع 

القائمة

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة، مؤكــدا حــرص 
المنطقــة علــى إيجاد فرص عمــل جديدة ودعم خطط 
إمكانــات  لزيــادة  العــام  والتدريــب  الشــباب  تدريــب 

الفردية. التوظيف 

المستقبلية الخطط 
وتطــرق الرئيــس التنفيــذي للمنطقــة الحــرة بصحار 
في حديثه إلى تطلعات المنطقة وخطتها المســتقبلية، 
وقال إن المنطقة ســتركز خالل السنوات القادمة على 
قطاعــات الصناعــات البالســتيكية والغذائيــة، وقطــع 
غيــار المركبــات، ومشــاريع الطاقــة المتجــددة، إلــى 
جانــب التعدين والحديد والصلب، فضاًل عن مشــاريع 

االقتصاد الدائري.
وأضــاف: تركــز إدارة المنطقة الحــرة بصحار ضمن 
خطتها لزيادة االســتثمارات  على المشــاريع المتكاملة 
للشــق الســفلي التــي تطــرح فرصا لتأســيس مشــاريع 
قــادرة علــى االســتفادة من منتجــات المصانــع القائمة 

بشــكل يعزز من القيمة المضافة.

وأوضح أن إدارة المنطقة تعمل حالياً على استقطاب 
الصناعــات التــي تعتمد علــى منتج البولــي إثلين الذي 
ســيتم إنتاجه في مجمع لوى للصناعات البالســتيكية. 
مؤكــدا أن إدارة المنطقــة تســتهدف الصناعــات التــي 
تســعى لتصديــر منتجاتها والتي يمكنها االســتفادة من 
والمنطقــة  للمينــاء  المتكاملــة  اللوجســتية  المنظومــة 
الحــرة ككيــان مرتبــط بــإدارة واحــدة، كمــا تســتهدف 
المصانــع التــي تصــدر منتجاتها لدول المنطقة ســواء 
مجلــس التعــاون الخليجــي، أو الهنــد، بحيــث تؤســس 
أســواقها  مــن  أكثــر  فــي صحــار لالقتــراب  أعمالهــا 

االستهالكية المستهدفة، مشيرا إلى أن إدارة المنطقة 
تقوم بزيارة هذه األسواق وطرح المزايا التنافسية التي 
توفرها، أو دعوة رجال األعمال المســتهدفين في هذه 
األسواق لزيارة صحار والتعرف على مزاياها الفريدة.

صحار 20٤0
وتطرق المحرزي إلى الرؤية المســتقبلية التي تحمل 
اســم "صحــار 2040" مؤكــداً أن هدفهــا هــو تشــكيل 
أحــدث  يوظــف  متكامــل  وصناعــي  لوجســتي  مركــز 
التقنيــات العالميــة ويتبــع أعلى معايير االســتدامة في 
أنشــطته المختلفة، وقد تم تحديد األهداف والمحاور 
والممكنــات اســتلهاماً وتوافقــا مع أهــداف رؤية ُعمان 
للبــالد. مضيفــا:  اللوجســتية  واالســتراتيجية   ،2040
نؤمــن بــأن قطــاع اللوجســتيات يعــد أحد أبــرز مكامن 
القــوة وأهــم القطاعــات الواعدة التي تُســهم في تنويع 

االقتصاد الوطني.

تعزيز إمكانات المنطقة
وأكــد عمر بــن محمود المحــرزي الرئيــس التنفيذي 
التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب  الحــرة بصحــار  للمنطقــة 
لمينــاء صحــار فــي ختام حديثه أن هنــاك تعاونا وثيقا 
بيــن إدارة المنطقــة الحــرة والهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، وقــال: منــذ 
لتعزيــز  دائــم  تواصــل  علــى  ونحــن  الهيئــة  تأســيس 
إمكانــات المنطقة وخدمــات المحطة الواحدة  بصحار 
خصوصا في عملية التحول الرقمي وذلك الســتقطاب 
االســتثمارات وتســريع إنجــاز معامــالت المســتثمرين 
وتســهيل ممارســة  األنشــطة االقتصاديــة وتحويلها من 

معامــالت ورقية إلى معامالت إلكترونية . 

أحد املشروعات القائمة يف املنطقة والتي توظف املواد اخلام احمللية يف صناعاتها

أكتوبر
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إمكانيات المنطقة
الحرة بصحــــــــــــــــار

 الستقطاب االستثمارات
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ارتباطها المباشر بالميناء تحت إدارة واحدة، األمر الذي ينعكس 
إيجابًا على تسهيل عمليات االستيراد والتصدير.

تصميم المنطقة وفق نظام المجمعات الصناعية المتخصصة 
والمتكاملة، وتوزيع المصانع على هذه المجمعات بشكل يضمن 

أعلى مستوى من االنسيابية في عملها.

توافر مصادر الطاقة والمياه بأسعار منافسة على المستوى 
اإلقليمي.

تكلفة تنافسية للخدمات اللوجستية وتكاليف اإلنشاء.

مساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة للتأجير بأسعار مخفضة.

توفير مستودعات جاهزة ومستودعات مبردة لخدمة مختلف 
الصناعات.

التحول الرقمي يتيح للمستثمرين والموردين ومزودي الخدمات 
تقديم طلباتهم عبر منصة "تسهيل" والحصول على تصاريحهم 

بسرعة قياسية.

حلول المناولة والتخزين jجعل المنطقة بوابة لوجستية  مهمة لنقل 
البضائع في منطقة الخليج. 

توفر المنطقة وصوًال سهًال للمواد الخام. 

إتاحة المجال أمام شركات تعبئة األغذية لالستفادة من  شركات 
إنتاج األلمنيوم والبالستيك الموجودة في المنطقة.

أكتوبر
2021 2٤



توفير خدمات 
استئجار المكاتب 
والمخازن وتعريف 

المستثمرين 
بخطوات تأسيس 

مشروع ناجح

صحار -  :

خدمــات  مديــر  العيســائي،  علــي  بــن  فهــد  أكــد 
المســتثمرين باإلنابــة بالمنطقــة الحــرة بصحــار، أن 
المنطقــة تقــدم خدمــات متكاملــة للمســتثمرين تبــدأ 
مــن لحظــة التســجيل وتســتمر إلى مــا بعد التشــغيل 
التجــاري. وأوضــح أنــه بمجــرد اســتقبال المســتثمر 
بالمحطــة  األماميــة  المكاتــب  فــي  العاملــون  يقــوم 
وتزويــده  االســتثمار  بخطــوات  بتعريفــه  الواحــدة 
بالنشــرات والمعلومــات والكتيبــات التــي تشــرح لــه 
مختلــف الخطــوات التــي تمّكنه من تأســيس مشــروع 

بالمنطقة. ناجح 
وقال: إننا نعمل على تشــجيع المستثمرين لدينا من 
خــالل تخصيــص موظف لكل شــركة عاملــة أو ترغب 
بالعمــل فــي المنطقــة. ويتابــع هــذا الموظــف جميــع 
الجوانــب المتعلقــة بــكل شــركة وحــل أي إشــكاليات 
أو تحديــات تواجههــا، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة ثقــة 

المستثمرين في المنطقة.
وأشــار إلــى أن المحطة الواحدة تضم أيضا قســماً 
للعالقــات الحكومية مهمته التواصل مع هذه الجهات 

وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الشــركات.
تقدمهــا  التــي  التســهيالت  أن  العيســائي  وأكــد 
المنطقــة الحــرة بصحــار أدت إلــى تســريع البدء في 
الســجل  فإصــدار  االقتصــادي؛  النشــاط  ممارســة 
التجاري للشركة يتم خالل أقل من ساعة ثم يستطيع 

المســتثمر بعدها ممارسة أعماله.
وقــال: تقــدم المنطقــة خدمــات اســتئجار المكاتب 
مــن خالل شــركة تم التعاقد معهــا لتوفير بيئة مكتبية 
مريحــة يســتطيع المســتثمرون مــن خاللهــا ممارســة 
نشــاطهم االســتثماري. كما تتوفر بالمنطقة مجموعة 
مــن المخــازن الُمجهزة من بينها مخــازن مبردة يمكن 
للمســتثمرين استئجارها وبدء نشاطهم االقتصادي. 

فهــد العيســائي: تخصيــص موظف 
لــكل شــركة عاملــة لتســريع إنشــاء 
المشروعات والتغلب على التحديات

تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين عبر 
المحطة الواحدة 

مبنى املكاتب الذي مت إنشاؤه من قبل إحدى شركات القطاع اخلاص املستثمرة يف املنطقة أكتوبر
202125



صحار -  :

أعلنت شــركة سانفيرا للكربون أنها تستعد للتشغيل 
الحــرة  المنطقــة  فــي  الواقــع  لمصنعهــا  التجريبــي 
بصحار والذي يعد أول مصنع من نوعه في الســلطنة 
لتحويــل الفحــم البترولي إلى منتج ذي قيمة صناعية، 
وتقدر استثمارات الشركة في المشروع بـ 150 مليون 

دوالر.
وقال ســعيد بن ســالم الحجري الشــريك في شركة 
ســانفيرا للكربــون إن المصنــع ســيعمل علــى تحويــل 
الفحــم البترولــي المنتج من المصافي - والذي يعتبر 
مــن المخلفــات الصعبة فــي عمليات تكريــر النفط - 
إلــى منتــج ذي قيمــة صناعيــة عاليــة يتم اســتخدامه 
فــي صناعــات األلمنيــوم وغيرهــا من االســتخدامات 

الصناعية والتعدينية األخرى.
وتعــد شــركة ســانفيرا للكربــون إحــدى الشــركات 
وتــم  البتروكيماويــة  الصناعــات  فــي قطــاع  العاملــة 
تأسيســها مــن قبل جهاز االســتثمار العماني وشــركة 
المتحــدة لألعمــال التجاريــة باإلضافــة إلــى شــركة 

ســانفيرا للصناعــات المحــدودة الهنديــة التــي تديــر 
مصانــع مماثلــة بالواليــات المتحــدة والهنــد ولديهــا 

خبــرة فــي هذه الصناعة تزيد على 40 عاما.

اإلنتاجية الطاقة 
وتعمــل الشــركة فــي مجــال إنتــاج الفحــم البترولــي 
مــن  الشــوائب  بســحب  المنتــج  ويختــص  المكلســن، 
األلمنيوم ليكون نقيا، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للشــركة 
مــن الفحــم البترولي المكلســن حوالــي 600 ألف طن 
ســنويا، في حين يقدر الطلب الخليجي على المنتج بـ 

1.5 مليون طن.
وقال ســعيد بن ســالم الحجري الذي يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي لشــركة المتحدة لألعمال التجارية 
إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تضــم أكبــر تجّمع 
لمصاهر األلمنيوم في العالم نتيجة لوجود الغاز فيها، 
ولهــذا تــم إنشــاء المصنــع بالمنطقــة الحــرة بصحار 
لســهولة الوصــول إلــى منتجــي األلمنيــوم الخليجيين 

600 ألف طن 
الطاقة اإلنتاجية 

للشركة من الفحم 
البترولي المكلسن 
سنويا .. والطلب 
الخليجي يناهز 1.5 

مليون طن

سعيد الحجري الشريك في شركة سانفيرا للكربون لـ : 
هدفنا تحويل الفحم البترولي المنتج من المصافي إلى منتج 

ذي قيمة صناعية عالية

....
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مــن جهــة وليكــون المصنــع قريبا من مصفــاة صحار 
التي تــزوده بالمواد الخام التي يحتاج إليها.

إضافة كبيرة للصناعات العمانية 
وأكــد أن المصنــع يعتبــر إضافــة كبيــرة للصناعات 
القيمــة  زيــادة  فــي  مســاهمته  خــالل  مــن  العمانيــة 
االقتصاديــة للفحــم البترولــي الــذي تنتجــه مصفــاة 
صحــار والذي يصدر كمادة خام إلى خارج الســلطنة، 
وقال إن قيام الشــركة بإعــادة تصنيع الفحم البترولي 
ليصبــح منتجــا نهائيــا يدخــل فــي صناعــة األلمنيــوم 
التــي  الخــام  للمنتجــات  االقتصاديــة  القيمــة  يرفــع 
جيــدة  عوائــد  يحقــق  وبالتالــي  المصفــاة  تنتجهــا 

الوطني. لالقتصاد 

المستهدفة األسواق 
وحول األســواق التي تركز عليها الشــركة قال سعيد 
بن ســالم الحجري إننا نســتهدف الســوق المحلية من 
خالل شــركة صحار ألمنيوم، كما نســتهدف األســواق 
الخليجية واألوروبية، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام 
الشــركة بتوقيــع مذكــرات تعاون مع عدة شــركات في 
 BP قطر واإلمارات والســعودية باإلضافة إلى شــركة

في فرنســا، موضحا أن الشــركة تعتزم أيضا تصدير 
منتجاتهــا إلى عدد من الدول األوروبية األخرى.

العمانية مكاسب للشركات 
واختتم سعيد بن سالم الحجري الشريك في شركة 
ســانفيرا للكربــون حديثــه باإلشــارة إلى دور الشــركة 
فــي تحفيــز الشــركات المحليــة علــى االســتفادة مــن 
المشــروع، وقــال إننــا اعتمدنــا خــالل فتــرة اإلنشــاء 
بشــكل كبيــر علــى الشــركات العمانية، كمــا اننا نركز 
علــى تأهيل الشــباب العماني للعمل في الشــركة وهو 
مــا ســوف يســاعدنا علــى زيــادة عــدد الموظفين إلى 
200 موظــف ورفــع نســبة التعميــن إلــى 50٪ خــالل 
الســنوات الخمــس المقبلة، وباإلضافــة إلى هذا فإن 
المصنع سوف ينتج حوالي 24 ميجاوات من الكهرباء 
ســنوياً عبــر البخــار المنتــج خــالل عمليــة الكلســنة 
وســتتاح هــذه الطاقــة الكهربائيــة للشــركات العاملــة 
فــي المنطقــة الحــرة بصحــار بتكلفــة أقل مــن تكلفة 
الكهربــاء الســائدة، وتخطــط الشــركة أيضــا إلنشــاء 
مصنــع للحجر الجيري من خالل شــركة معادن عمان 
التــي بحثنــا معها هذا المشــروع ونتطلــع إلى أن يرى 

المشــروع النور خالل السنوات القليلة المقبلة. 

المصنع إضافة 
كبيرة للصناعات 
العمانية ويرفع 

القيمة االقتصادية 
للفحم البترولي

إنشاء المصنع 
بصحار يسهل 

لنا الوصول إلى 
منتجي األلمنيوم 

الخليجيين

نستهدف السوق 
المحلية واألسواق 
الخليجية واألوروبية 

ووقعنا مذكرات 
تعاون معها

مصنع الشركة قيد التشييد كما بدا خالل زيارة ملحق  للموقع

أكتوبر
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صحار -  :

 2019 عام  من  أكتوبر  يف  أي  اآلن؛  من  عامني  قبل 
انطلقت أول شحنة من معدن األنتيمون النظيف 
الدولية،  األسواق  إلى  بصحار  احلرة  املنطقة  من 
لتضع السلطنة يف أوائل الدول املنتجة لألنتيمون، 
ويف 18 نوفمبر من نفس العام مت تصدير أول شحنة 
املصنع  نفس  من  النقية  شبه  الذهب  سبائك  من 
الذي أكد جناحه يف واحدة من الصناعات الدقيقة 
فإنه  الثالثة  سنته  املصنع  يدخل  إذ  واليوم  عامليا، 
بنسبة  النظيف  األنتيمون  إنتاج  على  قدرته  يؤكد 

نقاوة تصل إلى ٪99.8.
يعد مصنع معاجلة املعادن النفيسة واالستراتيجية 
أول  بصحار  احلرة  املنطقة  يف  الواقع   "SPMP"
نوعه  من  مصنع  وأكبر  العالم  يف  نظيف  مصنع 
ألف   15 مساحة  على  املصنع  يقام  الصني.  خارج 
من  ألف طن   20 تبلغ  إنتاجية  وبطاقة  مربع  متر 

منتجات االنتيمون.

مصنع معالجة المعادن النفيسة واالستراتيجية يسجل ريادة عالمية 

السلطنة تدخل مجال صناعة األنتيمون 
النظيف

أكتوبر
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األنتيمون 
يستخدم على 

نطاق واسع في 
صناعة البالستيك 
وصناعات أخرى 
كمادة مثبطة 

للهب

المنتجات الثانوية 
تشمل سبائك 

الذهب غير النقية 
والجبس 

فــي هــذا المصنع يجتمع 200 موظف من 13 دولة 
يتشــاركون خبراتهــم فــي هــذه الصناعــة الدقيقــة، 
محدديــن هدفــا واحــدا - كمــا يقــول علي البلوشــي 
مديــر المــوارد البشــرية واإلداريــة – وهــو إحــداث 
أثــر إيجابــي فــي صناعــة األنتيمــون على المســتوى 
العالمــي وتوفيــره بخيــارات متعددة وإنتاجــه بأعلى 
معاييــر الســالمة المهنيــة والبيئيــة بدءاً مــن مرحلة 
مــن  التخلــص  بمرحلــة  وانتهــاء  المــوارد  اســتيراد 

الصناعية. المخلفات 

استراتيجية شراكة 
بيــن  بشــراكة   2014 عــام  فــي  المصنــع  تأســس 
ســتار  تــراي  وشــركة  العمانــي  االســتثمار  جهــاز 
ريسورســز البريطانية وشــركة دي إن أر انديســتريز 
المحــدودة التابعــة لمجموعة داتكو فــي دبي، وتعود 
فكــرة إنشــاء المصنــع إلــى عــام 2012 عندمــا حّفز 
التطــور التكنولوجــي فــي القطــاع المســاهمين على 
إنشــاء مصنــع حديــث بمواصفات عالميــة لتحميص 
التــي  النوعيــة  النقلــة  مــن  باالســتفادة  األنتيمــون 
أحدثهــا مجــال التقنيــة واالبتكار في هــذه الصناعة 

الدقيقة.

اإلنتاج
يعمــل المصنــع علــى تحويــل مركــزات الكبريتيــد 

األولية إلى أنتيمون أكثر نقاوة واســتدامة، كما يقوم 
بتصديره لدول المنطقة واألســواق الدولية. 

ديفيــد فــوري رئيــس العمليــات بالشــركة يقول إن 
أكبــر تطبيقــات واســتخدامات األنتيمــون المعدنــي 
تكــون في الســبائك مــع الرصــاص والقصدير؛ مثل 
صناعــة ألــواح األنتيمــون الرصاصيــة المســتخدمة 
ويســتخدم  الحمضيــة،  الرصــاص  بطاريــات  فــي 
األنتيمــون فــي بطاريــات الجيــل الجديــد )المعدنية 
الســائلة( وبطاريــات أيــون الليثيــوم. كمــا يســتخدم 
األنتيمــون على نطاق واســع في صناعة البالســتيك 
كمادة مثبطة للهب تشمل لوحات الدوائر الكهربائية 

المطبوعــة واألجهزة الكهربائية واإللكترونيات.

منتجات إضافية 
ويعتبــر األنتيمــون النظيــف هــو المنتــج األساســي 
للشركة، إال أن هناك منتجات أخرى تنتجها الشركة  
تحــدث عنهــا عبدالعزيــز الغطريفــي مديــر اإلنتــاج 
بقولــه: إن المصنــع ينتج أيضا ســبائك الذهب شــبه 
النقيــة وهــي عبارة عن قضبان من ســبائك النحاس 
بيئيــا  المفيــد  الجبــس  إلــى  باإلضافــة  والذهــب، 
كمنتــج ثانوي، موضحــا أن إنتاج األنتيمــون النظيف 
يتحقــق عــن طريــق حــرص الشــركة علــى اســتيراد 
المــواد الخام من مصادر نظيفة واســتخدام تقنيات 
وأســاليب مبتكرة لضمان إنتاج المنتج بأعلى معايير 

.....

عبدالعزيــز الغطريفـــــــــــي: نســتخدم 
تقنيــات وأســاليب مبتكــرة لضمــان 
المعاييــر  بأعلــى  األنتيمــون  إنتــاج 

البيئية 

علــي البلوشــي: هدفنــا إحــداث أثــر 
إيجابــي في صناعــة األنتيمــون على 
المستوى العالمي وتوفيره بخيارات 

متعددة ومستدامة
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كينيــث يبــواه: ملتزمــون بالمعاييــر 
واللوائــح البيئيــة العالميــة ونضمن 
مســتقباًل أكثــر اســتدامة فــي مجال 

البيئة 

الموقع 
االستراتيجي 

للسلطنة يمنح 
أسواق المعادن 

والفلزات الوصول 
إلى منتجات 

الشركة

منح الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
أسعارًا تفضيلية 

تمّكنها من 
المشاركة في 

المناقصات

البيئــة والصحة والســالمة المهنيــة، مما يضمن أقل 
تأثيــر ممكــن على البيئــة والمجتمــع مقارنة بالطرق 

التقليدية.

موقع مثالي
وحــول اختيــار المنطقــة الحــرة بصحــار إلقامــة 
المشروع قال ديفيد فوري رئيس العمليات إن الهدف 
هــو االســتفادة من ميزات المنطقة مثــل توفر البنية 
األساســية اللوجستية الحديثة وسهولة الوصول إلى 
طــرق التجــارة العالميــة عبــر مينــاء صحــار؛ األمــر 
الــذي يمّكن الشــركة من تحقيق ربــط أكبر ألعمالها 
التجاريــة وزيــادة فرص نموها واتســاعها. كما تقدم 
المنطقــة الحــرة بصحــار خدمــة النافــذة الواحــدة 
باإلضافــة إلى العديد من الخدمات الرئيســية تحت 
ســقف واحــد، ممــا يوفــر لنــا فرصــة للعمــل بشــكل 
أكثــر كفــاءة وفعالية وتقديــم خدمات عاليــة الجودة 
للزبائــن والشــركاء. كمــا أن الموقــع االســتراتيجي 
للســلطنة يجعل الشركة قادرة على المنافسة عالمًيا 
مــن خــالل تقديم إمــدادات أكثر تنوًعــا يُعتمد عليها 

لتوفير األنتيمون النظيف ألســواق دولية عديدة.  

البيئية االلتزام بالمعايير 
وأكــد كينيــث يبــواه مديــر الصحــة والســالمة أن 
SPMP تضمــن مســتقباًل أكثــر اســتدامة فــي مجال 
البيئة بالسلطنة، فهي تلتزم تماًما بالمعايير واللوائح 
البيئيــة العالميــة، بمــا في ذلك معاييــر وكالة حماية 
البيئــة األمريكيــة ووكالــة البيئــة األوروبيــة وكذلــك 

إرشــادات وقوانين هيئة البيئة بالسلطنة.

تسويق المنتجات محليا أو خارجيا
وتطــرق ديفيــد فــوري فــي مداخالتــه إلــى جهــود 
وخارجيــا،  محليــا  منتجاتهــا  تســويق  فــي  الشــركة 
قائال: إن الشــركة تواكب التطــور اإلقليمي والعالمي 
مــن خــالل التزامهــا بإقامــة عالقــات اقتصادية مع 
األســواق الخارجية الرئيسية، كما أنها تسعى لتوفير 
حلــول تركــز علــى الزبائــن بصفة خاصــة، باإلضافة 
علــى  والتشــجيع  المتميــزة  الخدمــة  توفيــر  إلــى 
الممارســات الصحيحة تجاه البيئة. أما في الســياق 
المحلــي فيتماشــى إنتــاج الشــركة مــن المعــادن مــع 
مســاعي حكومــة الســلطنة لتعزيز االقتصــاد وجعله 

أكثــر تنوًعا وأقل اعتماًدا على النفط والغاز.

سبائك األنتيمون

ديفيــد فــوري: وجــود الشــركة فــي 
لهــا  يتيــح  الحــرة بصحــار  المنطقــة 

تحقيق ربط أكبر ألعمالها التجارية 

أكتوبر
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بناء عالقات قوية مع الشركاء
وتشــترك في الحوار ليلى الراشــدية مديرة سلسلة 
اإلمــدادات متحدثــة عن مدى اســتفادة الشــركة من 
التسهيالت المتوفرة بالمنطقة الحرة وميناء صحار، 
وقالــت إن المنطقــة الحــرة بصحــار تتميــز بتوفــر 
المرافــق والبنيــة األساســية الحديثــة باإلضافة إلى 
قربهــا من المركز اللوجســتي الدولــي لميناء صحار، 
وهو ما يجعل الشركة قادرة على أداء مهمتها بفعالية 
وإتقــان، كمــا أن موقــع الشــركة في المنطقــة الحرة 
بصحــار مّكنهــا مــن بناء عالقــات قوية مع شــركائها 
مــن  واالســتفادة  الصناعــة،  مجــال  فــي  المحلييــن 
اإلعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة، والخدمــات التي 
توفرهــا المنطقــة مثــل: خدمات التخليــص، والنقل، 
والخدمــات اللوجســتية، والخدمــات األمنية المتاحة 
علــى مــدار الســاعة، ومرافق التخزيــن  والعديد من 

المزايا األخرى.

المستهدفة األسواق 
وعــاد الحديــث مجددا إلــى عبدالعزيــز الغطريفي 
ليحدثنا عن األســواق المســتهدفة، فقــال إن الموقع 
االســتراتيجي للســلطنة بيــن الشــرق والغــرب يتيــح 
للعديــد من أســواق المعادن والفلزات االســتراتيجية 
ترحيــب  مؤكــدا  الشــركة.  منتجــات  إلــى  الوصــول 
فائــدة  ذات  اقتصاديــة  عالقــات  بإقامــة  الشــركة 

متبادلة مع جميع األسواق.
التعمين

وأكد علي البلوشي مدير الموارد البشرية واإلدارية 
فــي حديثــه حــرص الشــركة علــى توظيــف الشــباب 
العماني لالســتفادة من الخبرات المتوفرة بالشــركة، 
وقال إن لدينا حوالي 200 موظف، وكشــركة عمانية 
فإننــا - وبكل فخر - نســعى دائما لاللتــزام بتحقيق 

التعمين.  استراتيجية 

وأضــاف: حققنــا إلــى اآلن معدل تعميــن يبلغ ٪44 
ومــن المتوقــع تحقيــق مــا نســبته 50٪ بحلــول الربع 
األول مــن عــام 2022. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
وخبــرات  قيــادات  اســتقطاب  إلــى  ســعت  الشــركة 
اســتثمارا  يضمــن  الــذي  األمــر  ومحليــة؛  عالميــة 
حقيقيــا فــي بنــاء المهــارات مــن خــالل ضمــان نقل 
المعرفــة من الموظفيــن أصحاب الخبــرة الصناعية 
والكفــاءات المتقدمة إلى الكفاءات المحلية الناشــئة 
فــي هــذه الصناعة، كما أن الشــركة تعمل دائما على 

والمهنييــن  العمانييــن  الخريجيــن  مهــارات  تطويــر 
الشــباب وتأهيلهــم للعمل فــي مجال معالجــة وإنتاج 

النفيسة. المعادن 

المساهمة في االقتصاد الوطني 
وحــول إســهامات الشــركة فــي االقتصــاد الوطنــي 
قالــت ليلــى الراشــدية مديــرة سلســلة اإلمــدادات: 
نفتخــر فــي SPMP بدورنا الفعال فــي تحقيق أجندة 
رؤيــة عمــان 2040 التــي تهــدف لبنــاء اقتصــاد أكثر 
إنتاجية وتنوًعا، مع توفير الفرص لتعزيز التنافســية 
االقتصاديــة وتحفيــز النمــو االقتصــادي، وقــد بلغت 
والخدمــات  الســلع  علــى  الداخلــي  اإلنفــاق  نســبة 
باســتثناء خــام االنتيمون مــا يقــارب 69٪ منذ بداية 

العــام الجاري وحتى الربع الثالث منه.

مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأكدت ليلى الراشــدية أن الشــركة ملتزمة بتسهيل 
الصغيــرة  للشــركات  مواتيــة  عمــل  بيئــات  وإنشــاء 
والمتوســطة وتطوير األعمال الصغيرة في الســلطنة 
العلــوي  الشــقين  فــي  عملياتهــا  خــالل جميــع  مــن 
والسفلي، مشيرة إلى أن الشركة تستفيد من خدمات 
الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة في مجاالت 
النقــل وخدمــات الهاتــف المحمــول وتوفيــر القــوى 
العاملــة ومعــدات الحمايــة الشــخصية واإلمــدادات 
العامــة وغيرهــا مــن المتطلبات األخــرى. مؤكدة أن 
الشركة تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة أسعاراً 

تفضيلية تمّكنها من المشــاركة في المناقصات. 

مشغل أفران يقوم بأخذ عينات من املعدن

بيئــات  إنشــاء  الراشــدية:  ليلــى 
الصغيــرة  للشــركات  مواتيــة  عمــل 
األعمــال  وتطويــر  والمتوســطة 

الصغيرة بالسلطنة

الشركة تخطط 
لزيادة نسبة 

التعمين إلى %50 
بحلول الربع األول 

من 2022
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صحار -  :

قــال أحمد بن ســعيد المقبالي مديــر دائرة الموارد 
البشــرية بشركة التمان إندسل فيروكروم إن منتجات 
الشــركة مــن الفيروكــروم الحديــدي تشــهد طلبا قويا 

في األسواق العالمية.
وكشــف فــي حديث لـــ  أن منتجات الشــركة 
تلقــى قبوال جيدا في األســواق العالمية نظرا لحرص 
الجــودة،  عاليــة  منتجاتهــا  تكــون  أن  علــى  الشــركة 
موضحــا أن الصيــن والواليات المتحدة ودول االتحاد 
تســتهدفها  التــي  األســواق  مقدمــة  فــي  األوروبــي 
الشــركة، باإلضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وكندا 

والبرازيل والهند ومصر والشــرق االوسط.
ويدخــل الفيروكــروم الحديــدي فــي تصنيــع الفوالذ 
المقــاوم للصــدأ وهــو مــا يمنحــه المظهــر والشــكل 

المعتــاد للفــوالذ، كمــا يســتخدم فــي تصنيــع فــوالذ 
األدوات وســبائك الفوالذ، ويدخل أيضا في كثير من 

الثقيلة.  الصناعات 
وتمتلــك الشــركة فرنين لصهر المعــادن التي تدخل 
فــي صناعــة الفيروكــروم الحديدي يعمــالن بالطاقة 

الكهربائية. 

حجم اإلنتاج
وقــال أحمد بن ســعيد المقبالي إن مصنع الشــركة 
الكائــن بالمنطقــة الحــرة بصحــار ينتــج 60 ألف طن 
ســنويا من معدن الفيروكروم الحديدي عالي النقاوة، 
موضحــا أن لــدى الشــركة خطــة لزيــادة اإلنتــاج إلى 
120 ألف طن في المستقبل لمواكبة الطلب المتزايد 

على منتجاتها.

نقدم للعالم 
منتجات عالية 

الجودة ونساهم 
بـ 25 مليون ريال 
في الناتج المحلي 

سنويا

التمان إندسل فيروكروم: 60 ألف طن حجم اإلنتاج سنويا 

ارتفاع الطلب العالمي على منتجات 
السلطنة من الفيروكروم الحديدي

أحمد المقبالي: الصين والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
في مقدمة األسواق المستهدفة  
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إنجازات عديدة 
وأضــاف إن المصنــع الذي بــدأ إنتاجه التجاري في 
عــام 2014 يضــع الســلطنة علــى الخارطــة العالميــة 
الحديــدي  للفيروكــروم  والمصــدرة  المنتجــة  للــدول 
وأول دولــة منتجــة ومصنعــة لهــذا المنتــج فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجي والشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا، كما أنه يســاهم في تعزيز الصناعة العمانية 
مــن خالل تزويــد دول العالم بمنتجات عالية الجودة.

تنشيط قطاع المحاجر
وقــال إن الشــركة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المــواد 
الخــام المتوفرة بالســلطنة، وقد ســاهم إنشــاؤها في 
تنشيط المحاجر التي تنتج المواد الخام المستخدمة 
فــي إنتاج الفيروكــروم الحديدي ومــن أبرزها الكروم 
الذي يعد مصدرا رئيســيا لإلنتاج. مؤكدا أن الشــركة 
تســاهم من خالل تصنيعها لخــام الكروم العماني في 

تنشيط قطاع 
المحاجر واستقطاب 

النقد األجنبي 
وتوفير فرص العمل 

أبرز المكاسب 
االقتصادية

خام الكروم العماني 
هو المصدر 

الرئيسي إلنتاج 
الفيروكروم .. 

ونعمل على رفع 
قيمته االقتصادية 

أثناء صهر املعادن

زيــادة نقاوته ورفع قيمته االقتصادية.

اقتصادية مكاسب 
وأكد أن تأسيس الشركة حقق العديد من المكاسب 
االقتصاديــة وســاهم فــي التســويق للســلطنة كوجهة 
اســتثمارية متخصصــة فــي العديــد مــن الصناعــات 
الثقيلــة، وباإلضافــة إلــى دورهــا فــي تنشــيط قطــاع 
المحاجــر فإن الشــركة تقــوم بتصديــر منتجاتها إلى 
خارج الســلطنة وتســاهم بذلك في اســتقطاب النقد 
األجنبــي إلــى البــالد، وتبلــغ مســاهمة الشــركة فــي 
الناتــج المحلــي للبالد 25 مليون ريال عماني ســنويا، 
كما تقوم الشــركة ســنويا بإســناد العديد مــن العقود 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وللشــركة أيضــا 
دور بــارز فــي توفيــر فــرص العمــل للشــباب العماني 

وتأهيلهــم للعمل في هذا القطاع الحيوي.

إحدى املعدات تقوم بتغذية 
الفرن باملواد اخلام أكتوبر

2021٣٣



mesbahkotb@gmail.com

م�سباح قطب  
كاتب م�سري متخ�س�س في �ل�سوؤون �القت�سادية

آفاق التصنيع فى صحار  

ليــس مــن الصعــب علــى الناظر إلــى خريطة ســلطنة 
عمــان أن يعــرف القيمــة االســتراتيجية الكبــرى للمثلث 
الــذي رأســه صحــار علــى بحــر عمــان، وقاعدتــه كل 
مــن صاللــة والدقم علــى بحر العــرب وقبالــة المحيط 
الهنــدي، ســواء بالنســبة إلى الســلطنة أو إلــى المنطقة 
ومــا يحيــط بهــا، بل ومــا يتعداهــا. المزيــد أيضا يمكن 
أن يقــال عــن األهميــة الفائقــة لموقــع الســلطنة ككل 
تاريخــا وحاضــرا، وقد ضاعفت التطــورات االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية الجاريــة وطبيعــة التحالفــات 
والتداخــالت والتعارضــات الدوليــة بيــن شــرٍق وغــرٍب 
مــن حيويــة وارتكازيــة الموقع العماني ومــا يوجد به من 
مواقع لوجستية مؤثرة بمقاييس حسابات كل األطراف، 
وعبر خطوط الذهاب واإلياب إلى ومن آسيا، وكذا خط 

العمق الخليجي.

ستتعاظم مكانة صحار وغيرها من الموانئ والمناطق 
الحــرة العمانيــة بعــد إقامــة مزيــد من طــرق الربط مع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإنشــاء شــبكة الســكة 
الحديــد، وبفعــل منطق الجغرافيا فــي كل العصور، فإن 
الموضــع والموقع يجلبان تحديــات بقدر ما يقدمان من 
فرص. في اللحظة الراهنة فإن التحديات تشمل توفير 
التمويــل للخطــط التنموية الطموحة والتعامل المرن مع 
تقلبات أسعار النفط، وتهيئة واستكمال البنية األساسية 
العصريــة فــي كل مدن وموانىء ومناطق ســلطنة عمان، 
والتعامل الحكيم، على النهج العماني مع توترات اإلقليم 
المعروفة، وارتباكات النقل والشحن البحري وتحوالتهما 

العاصفة مع، وربما بعد، كورونا. 

في أجواء، وظروف كتلك تبرز قيمة الصناعة والتصنيع 
أكثر من أي وقت مضى، وبما يتجاوز الحديث التقليدي، 
والضروري أيضا، عن تنويع اقتصاد السلطنة، فصناعة 
جانب مناسب من االحتياجات األساسية للبالد ضرورة 
حيــاة، كمــا أوضحــت دروس كورونا، حيــث حركة النقل 
الدولــي يمكــن أن تتوقــف كلها فجأة، وحســن اســتغالل 
مــوارد البــالد وتعظيــم قيمتهــا بمــا يدعم رفاه شــعبها؛ 
ال طريــق لــه ســوى الصناعــة، وفي هــذا اإلطــار، وبكل 
الحســابات الواقعيــة والمســتقبلية فــإن نقطــة انطــالق 
الصناعــة فــي عمــان هــي المثلــث الــذي تحدثنــا عنــه، 
وباألخــص فــى صحار، فهــي من أقدم وأهــم المدن في 
السلطنة، فقد كانت مركزا الستخراج وتصدير النحاس 

إلــى دول العالــم القديــم، فضــال عــن انها تشــكل ميناء 
عالميــا متعدد األغــراض يربط بين الموانــئ الخليجية 
وموانــئ الهنــد والصيــن، ووقوعهــا علــى نقطــة تجعلها 
قريبــة مــن دبــى بقــدر قربهــا مــن مســقط العاصمــة 
تقريبــا، وتنــوع جغرافيتهــا مــا بيــن ســاحلية وســهلية 
وجبليــة، وقوتهــا الســياحية والتجاريــة، وأيضــا لقربها 
مــن مناطــق إنتــاج النفــط والخامــات المعدنيــة عاليــة 
القيمــة كالنحــاس والكروم، فضال عــن الزنك والجبس 
الــخ، وهــي رائدة وواعدة ليس لما تقدم وحســب، ولكن 
أيضا ألنها رســخت بالفعل مكانتها في الصناعات ذات 
القيمــة المضافة العاليــة، كالبتروكيماويــات واأللمنيوم 
والتكريــر والطاقة، مع الصناعــات الغذائية والتعدينية، 
وكل ذلــك لــم يــأت من فــراغ بل يقــف وراءه جهد إداري 
وفنــي وتنظيمــي علــى أعلــى  مســتوى؛ ما اجتــذب إلى 
منطقتهــا الحــرة اســتثمارات ضخمــة، لكــن يبقــى ان 
التجميعيــة  غيــر  الصناعــة  فــي  األجنبــي  المســتثمر 
بالــذات، ال يأتــي لوفــرة الخامــات وحدهــا، وال حتــى 
المزايــا والحوافــز والبنيــة األساســية العصريــة ولكــن 
األهم من كل ذلك وجود سياسة صناعة شاملة  تتكامل 
فيها المدخالت والمخرجات على مســتوى البالد، وحد 
أدنــى مــن الطلب الداخلي النشــط، واســتعداد حكومي 
ومجتمعي لمســاندة الصانع وقت حدوث المخاطر غير 
التجاريــة، أو غيــر النظامية، كما يتعيــن ان يكون هناك 
تحفيــز خــاص  مرتبط بالقيمــة المضافة للصانع الذي 
يســتخدم 100٪ خامات محلية، ويقل الحافز كلما قلت 
القيمــة، علما بــأن الجمهور العام عادة ما يحمل امتنانا 
دائمــا للصانع الذي يســتغل مدخــالت وخامات محلية، 
ســواء كان أجنبيا أو وطنيــا، ولمن يوظف أكبر عدد من 
العمالة الوطنية ويستعين باألجانب في حدود الضرورة. 
وكمــا يقولــون أيضا: "الكبير كبيــر". فقد أقامت صحار 
شــراكات صناعية مع شــركات عمالقة، وســتكمل على 
هــذا الطريــق مع كبار آخرين، بيــد أن بعض الصناعات 
التعدينيــة الخاصــة بالخامــات المحجريــة بالــذات قد 
ال تحتــاج إلــى شــركات ضخمة، ويأتي هنــا دور الصانع 

الوطني. 

وألن الخامــات لن يتم تصنيعها في كل مراحلها داخل 
المنطقــة الحــرة فمــن المهــم أيضــا أن يكــون التكامــل 
بيــن مــا هو خــارج المنطقــة وداخلها قائما على أســس 

مستدامة.

أكتوبر
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المزيونة - 

قــال ســعيد بن عبداهلل البلوشــي مدير عــام المنطقة 
الحرة بالمزيونة إن المنطقة تشهد خالل الفترة الحالية 
حركــة تجارية نشــطة مــع العــودة التدريجية لألنشــطة 
االقتصاديــة والتعافــي من اآلثــار المترتبــة على جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

وأضــاف فــي تصريــح صحفــي إن المنطقــة ســجلت 
نمــواً ملحوظــاً في عــدد مــن المؤشــرات الرقمية، فقد 
نمــا إجمالــي عــدد المركبات الــواردة إليها خالل شــهر 
أغسطس 2021 بنسبة 111 ٪ مقارنة بالشهر نفسه من 
عام 2020، كما شهدت المنطقة خالل الفترة ذاتها نموا 
فــي عــدد المشــاريع بنســبة بلغــت 126٪، وارتفاع عدد 

الموظفين العمانيين بنسبة 61 ٪.

المشاريع االستثمارية
الحــرة  بالمنطقــة  االســتثمارية  المشــاريع  وحــول 
بالمزيونــة قــال ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي إن الفترة 
الماضيــة شــهدت االفتتــاح الرســمي لمصنــع منتجــات 
البالســتيك في المنطقة، مشــيراً إلى أن مشــروع مبنى 
الخدمات والتســهيالت في المنطقــة وصل إلى مراحله 
النهائيــة، ومــن المتوقــع البــدء في توزيــع الوحدات قبل 
نهاية العام الجاري، موضحا أن إدارة المنطقة بدأت في 

افتتاح مصنع 
البالستيك .. ومبنى 
الخدمات في مراحله 

النهائية

إدارة المنطقة 
تبحث التحديات 

التي تواجه 
أصحاب األعمال 
والمستثمرين 

مع العودة التدريجية لألنشطة االقتصادية والتعافي من آثار كوفيد - 19

            المنطقة الحرة بالمزيونة تسجل
            نموا في عدد من مؤشراتها 

إعداد مناقصة تصميم الطابق الرابع من المبنى والذي 
سيكون إلدارة المنطقة ومركز الخدمات الموحدة، وتبلغ 
تكلفــة المشــروع أكثر من 3 ماليين ريــال عماني، ويقام 
علــى مســاحة إجماليــة تصــل إلــى 11 ألــف متــر مربع، 

ويضم مكاتب ومحالت تجارية ومعارض.

بحث التحديات
علــى الصعيــد نفســه عقــدت إدارة المنطقــة الحــرة 
بالمزيونة لقاء مع أصحاب الشــركات المســتثمرة وعدد 
مــن المســؤولين وممثلــي الشــركات ومكاتــب التخليص 
الجمركــي فــي المنطقة، وذلك للوقــوف على التحديات 
التــي تواجــه المســتثمرين والشــركات العاملــة وتعزيــز 
الجهــود المشــتركة لتطويــر بيئــة األعمال واالســتثمار، 
والتعريــف بالمشــاريع الحاليــة والمســتقبلية التي تعمل 
المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة – مدائــن علــى 

تنفيذها في المنطقة.
يذكــر أن المنطقــة الحــرة بالمزيونــة التــي تديرهــا 
وتشــّغلها المؤسســة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 
افتتحــت فــي 24 نوفمبــر 1999 كأول منطقة من نوعها 
بالسلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من السلطنة، 
وتعد البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية 

اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا.

سعيد البلوشي: ارتفاع عدد المشاريع 
االستثمارية والعاملين والمركبات الواردة 

إلى المنطقة

أكتوبر
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صالــح الحارثــي: تســويق المنطقــة 
أمــام  متكاملــة  اقتصاديــة  كوجهــة 

المستثمرين األجانب في كينيا

أكدوا استعدادهم للتعريف بالدقم وإبرازها كوجهة استثمارية رئيسية

سفراء السلطنة لـ   : الدقم بوابة 
اقتصادية عالمية متكاملة

الدقم -  :

أكــد عدد من ســفراء الســلطنة لــدى الدول الشــقيقة 
والصديقة اســتعدادهم للتعريــف بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم وإبرازهــا كوجهة اســتثمارية رئيســية 
بالســلطنة، معبريــن فــي تصريحــات لهــم لـــ  عقب 
زيارتهم للمنطقة عن فخرهم بما شــاهدوه من إنجازات 
تحققــت علــى أرض الواقع مثــل ميناء الدقــم والحوض 
الجــاف ومطــار الدقــم ومينــاء الصيد البحــري "متعدد 
األغراض" والمشروعات االستثمارية المتنوعة، مؤكدين 
للمنطقــة  الشاســعة  المســاحة  أن  نفســه  الوقــت  فــي 
والموقــع الجغرافي والمناخ االســتثماري الجذاب تدعم 

الجهود الترويجية للدقم.
وتــم خــالل الزيــارة التي نظمتها في أغســطس 2021 
وزارة الخارجيــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمناطــق 
واســتغرقت  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  مبنــى  زيــارة  يوميــن 
بالدقــم واالطالع علــى الفرص االســتثمارية بالمنطقة،   
وزيــارة مجمــع الحــوض الجــاف، ومينــاء الدقــم، وحــي 
صــاي التجــاري، ومنطقــة الصناعات الثقيلــة، ومصفاة 
الدقــم، وكــروة موتــورز، وميناء الصيد البحــري )متعدد 
األغــراض(، ومنطقــة الصناعــات الســمكية والغذائيــة، 

والمنطقة السياحية، وحديقة الصخور.

بوابة اقتصادية عالمية 
ســفير  الحارثــي  ســليمان  بــن  ســعادة صالــح  وقــال 
الســلطنة لدى جمهورية كينيا والممثل الدائم للســلطنة 
لــدى برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة: لقــد ســررنا بمــا 
شاهدناه من جهود كبيرة وحثيثة للنهوض بهذه المنطقة 
التــي تعــد بوابًة اقتصادية عالميــة متكاملة تمتلك ميناء 
بحريــا متعــدد األغراض يمكنه خدمــة خطوط المالحة 

والنقل البحري من الشرق إلى الغرب. 

السفراء يعبرون 
عن اهتمامهم 

بتسويق المنطقة 
لتنال مكانتها 
على الخارطة 
االقتصادية 

العالمية

�إمكانيات عالية لميناء �لدقم في ت�سهيل حركة �لتجارة بين �ل�سرق و�لغرب
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إدريس الخنجري: الزيارات الترويجية 
تســاهم فــي اســتقطاب المزيد من 

االستثمارات 

ميناء الدقم مؤهل 
لخدمة خطوط 
المالحة والنقل 

البحري بين الشرق 
والغرب

السفراء يؤكدون 
استعدادهم 
لتنسيق عقد 
اجتماعات عبر 
الفيديو بين 

إدارة المنطقة 
والمستثمرين

مضيفا: باعتبارنا شركاء أساسيين في دعم االقتصاد 
العماني في الخارج فإن زياراتنا التعريفية مهمة وسوف 
تفتــح لنــا آفاقــا جديدة مــن التواصــل والتعــاون بقصد 
تســويق هــذه المنطقــة الواعــدة لتنــال مكانتهــا علــى 

الخارطة االقتصادية العالمية.

وجهة اقتصادية متكاملة
وقــال: نعمــل علــى تســويق الدقــم كوجهــة اقتصاديــة 
متكاملــة صناعيــا وســياحيا وتجاريا أمام المســتثمرين 
األجانــب فــي كينيا والــدول المجاورة من خــالل تنظيم 
موضحــا  المتبادلــة،  والزيــارات  المباشــرة  اللقــاءات 
أن كينيــا تعــد ملتقــى دائمــا لكثيــر مــن رجــال األعمال 

والمستثمرين األجانب.
وأضــاف: تعتبــر جمهوريــة كينيــا - من خــالل موقعها 
علــى المحيــط الهنــدي - بوابــة تجاريــة مهمــة للــدول 
المغلقة المجاورة لها ولهذا فإنه من المهم التركيز على 

المستثمرين ورجال األعمال في كينيا والدول المجاورة 
لها وذلك من خالل اللقاءات المباشرة.

زيارة الدول المستهدفة
من جهته أكد ســعادة الســفير إدريس بن عبدالرحمن 
الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى األمم المتحدة 
والمنظمــات الدولية في جنيف علــى أهمية زيادة وتيرة 
الزيــارات إلــى البلدان المســتهدفة للتعريــف بالمنطقة 
ومقوماتهــا وعــرض الحوافــز والفــرص المتوفــرة بمــا 
االســتثمارات  مــن  المزيــد  اســتقطاب  علــى  يســاعد 
المتنوعــة التــي تحقق القيمة المضافــة وتعزز األهداف 

االستراتيجية.
وأشــار إلــى أهميــة تكثيــف الجهــود فــي التواصل مع 
معظــم البلــدان من خالل التنســيق مــع وزارة الخارجية 
وبعثات الســلطنة في الخارج وجهاز االســتثمار العماني 
وغرفة تجارة وصناعة عمان التي ترتبط بعالقات جيدة 
مع غرف التجارة العربية المشتركة في العديد من دول 
العالم؛ فمن خالل هذه الغرف نســتطيع المســاهمة في  
تســويق منطقــة الدقــم على المســتوى العالمــي وتنظيم 

ندوات وبرامج تعريفية وبشكل دوري ومستمر.

بيئة مناسبة لالستثمار
وقال سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير 
الســلطنة لــدى دولــة الكويــت إن المنطقــة االقتصاديــة 
المناســبة  للبيئــة  أنموذجــا  تعتبــر  بالدقــم  الخاصــة 
لالســتثمار فهــي تحتــل مســاحة شاســعة وتعــد أكبــر 
المناطــق االقتصاديــة علــى مســتوى الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا، مشــيرا فــي الوقت نفســه إلــى جهود 
الســلطنة في اســتقطاب االســتثمارات وما تتمتع به من 
مناخ اســتثماري جذاب واستقرار سياسي وأمني وموقع 

جغرافي متميز.
وأشاد بالعالقات المتميزة بين السلطنة ودولة الكويت، 
واالستثمارات المشتركة في إنشاء مصفاة الدقم، وقال 

�ل�سفر�ء يطلعون على مج�سم �لمنطقة �القت�سادية �لخا�سة بالدقم 

أكتوبر
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المساحة الشاسعة 
للمنطقة والموقع 
الجغرافي والمناخ 
االستثماري تدعم 
الجهود الترويجية 

للدقم

إن هنــاك إمكانيــات كبيــرة لدخول المؤسســات الكويتية 
الحكومية منها والخاصة في إقامة مشاريع في المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم أو االستثمار فيها.

الترويج للمنطقة أمام الشركات العالمية
وأكد ســعادة الســفير صالح بن محمد الصقري سفير 
الســلطنة المعتمد لــدى جمهورية فيتنام االشــتراكية أن 
الســفارة ســتقوم بدورهــا فــي الترويــج لالســتثمار فــي 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم خاصة في المجال 
الثــروة  وقطــاع  المتوســطة  والصناعــات  اللوجيســتي 

السمكية.

وقال إن اقتصاد فيتنام قائم على االستثمارات األجنبية 
بنسبة تقارب 70٪ ووجود شركات أجنبية كورية ويابانية 
وأوروبيــة هي فرصة لاللتقاء بمســؤولي هذه الشــركات 
موقــع  وأهميــة  االقتصاديــة  الدقــم  لمنطقــة  للترويــج 
الســلطنة االســتراتيجي وإمكانية ربط الدقــم والمناطق 

االقتصاديــة االخــرى بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا إضافــة إلى الحوافز والتســهيالت التي تقدمها 
الســلطنة للمســتثمرين األجانب خاصــة وأن ُعمان دولة  
تتمتع باســتقرارها األمني وبموانــئ مفتوحة مع مختلف 

دول العالم. 

اجتماعات عبر الفيديو مع المستثمرين
وأضــاف: اطلعُت علــى المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم كأول زيــارة لــي إليهــا وهــي بال شــك الشــريان 
االقتصادي الواعد للسلطنة، وقد اقترحت خالل الزيارة 
أثنــاء االجتمــاع بمســؤولي المنطقــة أن يقــوم المعنيــون 
بالتنســيق عن طريق وزارة الخارجية وسفارات السلطنة 
في الخارج لعقد اجتماعات مرئية مباشرة عبر الفيديو 
مع المســتثمرين ورجال األعمال في الدول التي تتواجد 
بهــا بعثــات للســلطنة؛ والســفارات فــي أتــم االســتعداد 
لترتيب مثل هذه اللقاءات وهذا ســيعود بالنفع لتشــجيع 

االستثمار في السلطنة والدقم خاصة. 

د. صالح الخروصي: هناك إمكانيات 
كبيــرة لقيــام المؤسســات الكويتية 

باالستثمار في الدقم

صالح الصقري: سنركز على الترويج 
للمنطقــة أمــام الشــركات العالمية 

في فيتنام

�سورة تذكارية لل�سفر�ء �أمام �إحدى �ل�سفن �لر��سية في �لحو�س �لجاف
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30 مليون ريال تكلفة المشروع .. والسعة اإلنتاجية 27 ألف طن سنويا 

إنشاء مجمع لتعليب أسماك التونة 
والسردين والمنتجات البحرية بالدقم

مسقط -  :

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة في 5 سبتمبر 2021 اتفاقية حق انتفاع 
بــاألرض مــع الشــركة الدوليــة للمنتجــات البحرية التي 
تعتــزم إنشــاء مجمــع لتعليب أســماك التونة والســردين 

والمنتجات البحرية على مســاحة 85 ألف متر مربع.
وقــع االتفاقيــة مــن جانــب الهيئة المهنــدس يحيى بن 
خميــس الزدجالــي المكلــف بتســيير أعمــال المنطقــة 
االقتصادية الخاصة بالدقم ومن جانب الشركة الدولية 
للمنتجــات البحريــة المهندس نبيل بن ســالم الرويضي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.
الصناعــات  منطقــة  فــي  الجديــد  المشــروع  ويقــع 
الســمكية والغذائيــة بالقــرب من مينــاء الصيد البحري 
"متعــدد االغراض"، وقالت الشــركة إن تكلفة المشــروع 
تقــدر بـــ 30 مليــون ريال عماني مشــيرة إلى أن الســعة 

اإلنتاجية تبلغ 27 ألف طن ســنويا قابلة للتوســعة.

تعظيم العائد من الثروة السمكية 
وأوضــح المهنــدس علــي بــن ناصــر الراســبي المدير 
أحــد  يعــد  الــذي  المشــروع  هــذا  أن  بالشــركة  العــام 
مخرجــات برنامــج "تنفيذ" يتواءم مع رؤية عمان 2040، 

إذ ســيحقق رؤية الســلطنة فــي التنويــع االقتصادي من 
خالل تعظيم العائد من الثروة الســمكية التي تزخر بها 
الســلطنة وزيــادة القيمــة المضافة للمنتجات الســمكية 
قبــل تصديرهــا إلــى األســواق العالميــة، مشــيرا إلــى 
أن المصنــع ســيقوم برفــد الناتــج المحلــي مــن خــالل 
سالســل التوريــد المحليــة التي ستســتفيد منها العديد 
مــن الشــركات المتوســطة العمانيــة مما ســيعزز فرص 
االســتثمار في القطاع وإيجاد فرص وظيفية تخصصية 

ومساندة.
مقــرون  تدريــب  برنامــج  الشــركة ســتطلق  إن  وقــال 
بالتشــغيل يســتهدف الشــباب العمانــي بهــدف تأهليهم 
للعمــل فــي مختلف مجاالت عمليات الشــركة، وســتقوم 
لتحفيــز  الالزمــة  األساســية  البنــى  بتوفيــر  الشــركة 
المؤسســات العمانيــة الصغيرة والمتوســطة لالنخراط 
فــي مجال تصنيــع ومعالجــة منتجات القيمــة المضافة 

والبحرية. السمكية 
الجدير بالذكر أن الشــركة الدولية للمنتجات البحرية 
هــي إحــدى الشــركات المنضويــة تحــت شــركة تنميــة 
أســماك عمان وســتكون الــذراع التصنيعيــة للمجموعة 
القابضــة التــي هــي حاليــا قيــد التوســع فــي مجــاالت 
الصيــد البحــري التجــاري فــي أعالي البحار ومشــاريع 

االستزراع السمكي والروبيان.

علي الراسبي: 
تعظيم العائد 

من الثروة 
السمكية وزيادة 
القيمة المضافة 

للمنتجات 
السمكية قبل 

تصديرها 
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اكتمال المرحلة األولى من مشروع 
توسعة قرية النهضة بالدقم

الرئيس التنفيذي لشركة النهضة للخدمات لـ  :
توفير 28 ألف سرير بنهاية المرحلة الخامسة من 

ستيفن توماسالتوسعة

أكتوبر
2021 ٤0

تخصيص 50 مليون 
ريال لتنفيذ مشروع 
التوسعة .. والتنفيذ 

على 5 مراحل

القرية تم إنشاؤها 
وفق معايير منظمة 

العمل الدولية

أجــرى الحوار: عبد العزيز بن أحمد الجهضمي:
 

تمكنــت شــركة النهضــة للخدمــات فــي يوليو 2021 
مــن اســتكمال المرحلــة األولــى مــن مشــروع توســعة 
قرية النهضة بالدقم، وجاء المشروع استجابة للطلب 
المتزايــد علــى خيارات الوحــدات الســكنية المجّهزة 
فــي المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم، والتي يتم 
إنشــاؤها وفــق معاييــر منظمة العمــل الدولية لضمان 
توفير كافة معايير الســالمة وسبل الراحة والخدمات 

الطبية والتغذية الالزمــة للقاطنين بقرية النهضة.  
وفــي حديثــه لمجلــة  ، أشــار ســتيفن توماس، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة النهضــة للخدمــات، إلــى 
أن الشــركة خصصــت حوالــي 50 مليون ريــال ُعماني 
لتنفيــذ هذا المشــروع الذي يهدف إلــى زيادة الطاقة 
الطلــب  لتلبيــة  بالدقــم  النهضــة  االســتيعابية لقريــة 
الســكنية،  والوحــدات  المجمعــات  علــى  المســتمر 
موضحــاً أن المشــروع سيســاهم فــي زيــادة الطاقــة 
االســتيعابية بإضافــة أكثــر مــن 10000 ســرير خالل 
خمــس مراحــل، متضمنــة إنشــاء عــدد مــن المرافــق 
الترفيهية والخدمية بما في ذلك المجمعات الســكنية 
والمطاعــم وقاعــات الترفيه ومرافق خدمات غســيل 

المالبــس ومرافق تخزيــن المياه ومحطة معالجة مياه 
الصرف الصحي.

إنجاز المرحلة األولى
وقــال الرئيــس التنفيذي لشــركة النهضــة للخدمات 
إن التكلفــة اإلجماليــة للمرحلــة األولــى مــن مشــروع 
توســعة قريــة النهضــة بالدقــم بلغــت 30 مليــون ريال 
ُعمانــي، وقد بلغ عدد األســرة في القريــة بعد اكتمال 
هــذه المرحلــة حوالي 22500 ســرير، مشــيراً إلى أن 
تنفيــذ المراحــل األربــع التالية ســيتم بنــاء على زيادة 
الطلــب وحجــم اإلقبال من قبل الشــركات والمشــاريع 

الجديدة في الدقم.
وأضاف: يعمل الفريق على مراجعة خطة المشروع، 
وقد تم تمديد الجدول الزمني لبدء األعمال اإلنشائية 
للمراحل األربع القادمة نظراً الستمرار تبعات جائحة 
كورونــا، إال أّن قريــة النهضة تمكنت مــن تلبية طلبات 
زبائنها خالل هذه الفترة من خالل إنجاز األعمال في 

المباني وتسليمها تدريجياً.  

نسبة إشغال جيدة 
علــى الرغم من اآلثار التــي فرضتها جائحة فيروس 
كورونــا علــى األعمــال بمختلــف أرجــاء العالــم، فقــد 
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هدفنا توفير كافة 
معايير السالمة 

والراحة والخدمات 
الطبية والتغذية 

لضيوفنا

نسعى إلى تقديم 
خدمات إقامة 

متكاملة وشاملة 
لمختلف أنماط 

المعيشة 

تحقيق نسبة عالية 
في رضا الزبائن 

تتجاوز %94 

تمّكنــت قريــة النهضــة بالدقــم مــن المحافظــة علــى 
نســبة إشــغال جيــدة بلغــت 70٪ خــالل شــهر مــارس 
2020. وفــي هــذا الصــدد، صــّرح الرئيــس التنفيذي 
لشــركة النهضة للخدمــات قائاًل: لقد تم اتخاذ جميع 
التدابيــر الوقائيــة الالزمة منذ بدايــة الجائحة وذلك 
تأكيــداً علــى التزامنا بالحفاظ على ســالمة موظفينا 
ونزالء القرية وزوارها العاملين في مختلف المشــاريع 
بالدقــم، إال أن العــدد شــهد انخفاضــاً بنســبة ٪50 
مــع بدايــة تداعيــات الجائحــة، بينما عــاودت األرقام 
باالرتفــاع مجــدداً، موضحــا أن الطاقــة االســتيعابية 
للقرية ســتبلغ 28,000 شــخص بعد اكتمــال المراحل 

الخمس للمشروع.

ارتفاع الطلب المستقبلي
وتوقــع الرئيــس التنفيذي لشــركة النهضة للخدمات 
أن يشــهد الطلب على أماكن اإلقامة في الدقم إقباال 
أكبر خالل الفترة المقبلة نظراً لزيادة عدد المشاريع 
االقتصاديــة بالمنطقــة، وقال إننــا نعمل لنكون الخيار 
األول دائمــاً للزبائــن مــن خالل ســعينا المســتمر إلى 

تقديم خدمات إقامة متكاملة وشاملة لمختلف أنماط 
المعيشة، لذا فإن وجود مثل هذه المجمعات السكنية 
المتميزة والمتكاملة يعمل على توفير وحدات ســكنية 

خاصة للعمال خارج األحياء الســكنية بوالية الدقم.

تحقيق رضا الزبائن
وتأكيــداً علــى أهميــة تحقيــق رضا الزبائــن، أوضح 
ســتيفن تومــاس الرئيــس التنفيــذي لشــركة النهضــة 
للخدمات أن الشــركة حققت نسبة عالية لقياس رضا 
الزبائــن تتجــاوز 94٪ فــي عــام 2020 حســب نتيجــة 
االســتطالع الــذي تم تنفيــذه مع زبائننــا لقياس مدى 
رضاهم عن تجربة إقامتهم في قرية النهضة بالدقم. 
الحجــم  بهــذا  ســكنية  منشــأة  إدارة  صعوبــة  ورغــم 
والمرافــق المتعــددة، إال أننــا نحــرص دائمــاً لتقديــم 
األفضل من خالل تنظيم جلسات خاصة بشكل دوري 
لتلقــي اآلراء والمالحظــات الخاصــة بخدمــة الزبائن 
وذلك سعياً منا لتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم 
والعمــل علــى تحســين خدماتنا المقدمة لهم ونســعى 

لزيادة هذه النســبة سنوياً.   
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تجارب الذكاء 
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األشياء
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تخصيص 18 كيلومترا مربعا
لمنطقة الذكاء

االصطناعي بالدقم

رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة الذكاء االصطناعي:
بدأنا الترويج للمنطقة بهدف جذب

االستثمارات إلى القطاع

مسقط -  :
 

االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  خصصــت 
الخاصــة والمناطــق الحــرة منطقــة لتجــارب الــذكاء 
االصطناعي والطائرات المســيرة وتقنيات المستقبل 
فــي الدقم بإجمالي مســاحة تبلــغ 18 كيلومترا مربعا 
وبارتفــاع 80 متــرا عن مســتوى البحر، وتقــع بالقرب 
مــن منطقــة الصناعــات الســمكية والطاقــة النظيفة، 
كما تم تشــكيل لجنة تســييرية لإلشــراف على أعمال 

المنطقة. 
وقــال أحمــد بــن صالــح الفارســي رئيــس اللجنــة 
التــي  اللجنــة  إن  لـــ   حديــث  فــي  التســييرية 
تــم تشــكيلها فــي شــهر يونيــو 2021 تضــم عــددا من 
المختصيــن مــن مختلف الجهــات ذات العالقة وهي: 
ووزارة  الســلطانية  عمــان  وشــرطة  الدفــاع  وزارة 
ووزارة  واالبتــكار  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهيئــة تنظيم 
االتصــاالت، مشــيرا إلــى أن اللجنــة قامــت في شــهر 
لتجــارب  المخصصــة  المنطقــة  بزيــارة  أغســطس 
الــذكاء االصطناعــي، كمــا زارت المنشــآت الحيويــة 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وتعــرف 
الفريــق خــالل الزيــارة علــى األعمال التشــغيلية لهذه 
المشــاريع، كمــا تعرف على أهــم المبــادرات المنفذة 

فيهــا فــي مجال الــذكاء االصطناعي، مشــيرا إلى أن 
الغــرض مــن هذه الزيارة هــو النظر في آلية تســهيل 
إجــراءات التجــارب والمشــاريع االســتثمارية وتوفير 
ما يلزم من بنى أساســية وخدمات ومســتوى التغطية 
تــم الحديــث عــن تصــور  لشــبكة االتصــاالت، كمــا 
المكاتــب التــي ســيتم توفيرهــا في المنطقــة على أن 
تكــون مدمجة بين اســتخدام تقنيــة الطابعات ثالثية 

األبعاد واســتخدام الحاويات لبناء المكاتب. 

توطين الفرص االستثمارية
واســتعرض فــي حديثــه أهــداف اللجنــة، موضحــا 
الفــرص  توطيــن  هــو:  األهــداف  هــذه  أبــرز  أن 
االســتثمارية في مجال الذكاء االصطناعي، وتجارب 
الطائــرات المســيرة عن بعــد "الــدرون"، وتكنولوجيا 
المســتقبل، باإلضافة الى تهيئة وضمان وجود البنية 
األساســية لتطبيق اســتراتيجية الحكومة االلكترونية 
تشــرف  بحثيــة  فــرص  وإيجــاد  الذكيــة،  والمــدن 
واالســتفادة  المنطقــة،  فــي  تطبيقهــا  علــى  اللجنــة 
منهــا لالســتخدامات العلميــة واألكاديميــة، وتذليــل 
التحديــات والصعــاب التــي تواجــه تطبيــق مشــاريع 

الــذكاء االصطناعي في المنطقة.

أحمد الفارسي

أكتوبر
2021 ٤2



هدفنا هو 
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أبــــــــــــــرز اختصاصات اللجنة

وضع الضوابط والسياسات 
لمشاريع الذكاء االصطناعي 

وتجارب الطائرات المسيرة عن 
بعد وتكنولوجيا المستقبل في 
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توطين الفرص االستثمارية 
في مجال الذكاء االصطناعي 
وتجارب الطائرات المسيرة 

عن بعد "الدرون" وتكنولوجيا 
المستقبل.

للمنطقة  الترويج 
وأكــد أحمــد بــن صالــح الفارســي فــي حديثــه انــه 
تــم البــدء فــي الترويــج لهــذه المنطقــة بهــدف جذب 
اســتثمارات تجــارب الــذكاء االصطناعــي مــن قبــل 
الشــركات المحليــة وغيرهــا مــن الشــركات فــي هذا 
المجــال للبــدء في إقامــة أبحاث ومشــاريع تجريبية، 
موضحا أنه في ظل السعي الى إنجاح هذا المشروع 
والتســهيالت  اإلعفــاءات  مــن  عــدد  تقديــم  ســيتم 
للمهتمين، مشيرا إلى أن اللجنة تركز على استقطاب 
االصطناعــي،  الــذكاء  مشــاريع  فــي  االســتثمارات 

والطائرات المســيرة، وتطبيقات انترنت األشياء. 
وقــال إن خطة اللجنة تتضمن تنفيذ تجربة المســح 
الجــوي لمينــاء الصيــد متعــدد األغــراض، وتجربــة 
المســح الجغرافي ألغــراض التفتيش وذلك للكشــف 
العشــوائي  والــردم  القانونيــة  غيــر  المخلفــات  عــن 
فــي المنطقــة، وتجربــة توصيــل األغــراض والطرود 

البريديــة بالتعاون مع بريد عمان.

أنشطة متنوعة
اللجنــة لتنفيذهــا  التــي تخطــط  وحــول األنشــطة 
بالمنطقــة قــال أحمد بــن صالح الفارســي إن اللجنة 
ســتعمل على تنفيذ العديد من األنشــطة من أبرزها: 
الطائــرات  وتجــارب  االصطناعــي،  الــذكاء  تجــارب 

األشــياء،  انترنــت  وتطبيقــات  "الــدرون"،  المســيرة 
وتجارب الســيارات ذاتية القيادة. 

وأكــد فــي ختام حديثه أن خطة اللجنة الســتقطاب 
مشــروعات كبــرى فــي قطــاع المــدن الذكيــة بالدقم 
تتضمن توفير خدمات االتصاالت بالشراكة مع هيئة 
تنظيم االتصاالت، وتوفير مكاتب للشــركات واألفراد 
خدمــات  وتوفيــر  التجــارب،  إجــراء  فــي  الراغبيــن 
الكهربــاء والميــاه والطرق وشــبكة األليــاف البصرية 
التــي ســيتم االســتثمار فيهــا، معربــا  المواقــع  فــي 
عــن أملــه فــي أن تتحقــق الرؤيــة والهــدف مــن هــذا 
المشروع الذي سيعزز من قدرات األعمال في جميع 
المجــاالت وجــذب االســتثمارات الخارجيــة لالرتقاء 

بها الى أعلى المســتويات كونها األولى من نوعها.

املخطط  على  لالطاع 
ملنطقــــة  املبـــــــــــــــدئي 
الذكـــــــــاء االصطناعي 
بالدقـم يرجى املســــــح 
الضــــــــــــوئي لرمــــــــــز 
السريعـــــة  االستجـابـة 

.)QR Code(

تذليل التحديات والصعاب 
التي تواجه تطبيق مشاريع 
الذكاء االصطناعي والدرون 
وتكنولوجيا المستقبل في 

المنطقة.

تهيئة وضمان وجود البنية 
األساسية لتطبيق استراتيجية 
الحكومة االلكترونية والمدن 

الذكية.

إيجاد فرص بحثية تشرف اللجنة 
على تطبيقها في المنطقة 

واالستفادة منها لالستخدامات 
العلمية واألكاديمية.

استغالل المنطقة إليجاد 
فرص لتطبيق التجارب 

للتقنيات الحديثة المستخدمة 
محليا وعالميا قبل اعتمادها.

أحمد الفارسي

أكتوبر
2021٤٣



انطالق تجارب الطائرات المسّيرة "الدرون" 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

توظيف 
المعلومات 

ألغراض رسم 
الخرائط والمسح 

الطوبوغرافي

التجارب تستهدف 
تفعيل تقنيات 

الذكاء االصطناعي 
في أعمال 
المنطقة

الدقم -  :
 

انطلقت في شــهر ســبتمبر 2021 تجارب الطائرات 
المســّيرة عــن بعــد "الــدرون" بالمنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم فــي خطــوة تعكــس اهتمــام الهيئــة 
العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 
لالســتفادة من التقنيات التــي توفرها هذه الطائرات 
الطوبوغرافــي  والمســح  الخرائــط  رســم  ألغــراض 

وإعــداد نماذج ثالثية األبعاد للمنطقة.
وتضمن العرض التجريبي األول الذي نظمته الهيئة 
بالتعاون مع شــركة إسبار تســيير طائرة الدرون حول 
مدينــة واجهــة الدقم التــي تم تصويرهــا بزاوية 360 
درجة تمهيدا  لتحويل المادة المرئية آلياً إلى تصميم 

ثالثي األبعاد. 
وتأتــي هــذه التجربة ضمــن مجموعة مــن التجارب 
التــي يتضمنهــا برنامــج اللجنــة التســييرية لمنطقــة 
الــذكاء االصطناعــي بالدقــم والتــي تتضمــن تجــارب 
توصيــل الطعام والطرود البريديــة والتفتيش وغيرها 
مــن التجــارب األخــرى التي تســتهدف توفيــر بيانات 
وصــور جويــة تســاهم فــي بنــاء رؤى شــاملة ودقيقــة 
اإلمكانيــات  تعزيــز  إلــى  إضافــة  للتنفيــذ،  وقابلــة 
فــي  المهندســين  قبــل  مــن  المســتخدمة  والتقنيــات 
مجــال اإلنشــاءات والصيانة، وبما يؤدي إلى تحســين 
تنفيــذ العمليــات الفنية بدقة أفضــل وزيادة االنتاجية 
والكفــاءة وتقليــل توقف األعمال وغيرهــا من الفوائد 

األخرى.

تفعيل تقنيات الذكاء االصطناعي 
وتعليقــا علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة قــال قصــي بن 
العامــة  بالهيئــة  أنظمــة  محلــل  اإلســماعيلي  ســيف 

الحــرة:  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق 
يأتــي تنظيــم هذه التجربــة العملية األولــى من نوعها 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تحقيقــاً 
ألهــداف الهيئــة الراميــة إلــى االســتفادة مــن تفعيــل 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي أعمــال المنطقــة 
والبحــث عــن الشــركات المحليــة العاملــة فــي هــذا 
المجال وإتاحة الفرصة أمام الشــباب العماني لتنمية 

مهاراتهم وقدراتهم.

تجربة ناجحة
وعــن تجربــة العمــل في الدقــم قال خالــد بن عامر 
الحجري مشغل طائرات مسيرة بشركة أسبار: نشكر 
الهيئــة علــى إتاحــة الفرصة لنا للقيام بتجربة تســيير 
طائــرات درون فــي الدقم حيــث األجواء االســتثنائية 
وســرعات الريــاح المتفاوتــة التي مكنتنا مــن التعرف 
علــى هــذه الظــروف المختلفــة عــن باقــي محافظات 

السلطنة. 
مضيفــا: تعــد هــذه التجربــة إضافة قّيمــة لخبراتنا 
العملية كونها أول تجربة لنا بالدقم والتي من خاللها 
اســتطعنا دراســة الحالــة الجويــة واتخــاذ خطة عمل 
سليمة وبدون أية عوائق، وقد تكللت التجربة بالنجاح 
مــن خــالل اســتخدام نوعين مــن الطائرات المســيرة 

البيانات. لتجميع 
التســييرية  اللجنــة  خــالل  مــن  الهيئــة  وتســعى 
المشــكلة لإلشــراف على المنطقة المخصصة للذكاء 
االصطناعــي بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
والبالغة مســاحتها 18 كيلومترا مربعا إلى اســتقطاب 

التجــارب وتوطينها في المنطقة. 
الجدير بالذكر أن شــركة إســبار هي شــركة عمانية 
متخصصــة فــي تقديــم خدمــات الــذكاء االصطناعي 

واألنظمة الذاتية.

أكتوبرالعاملون يف املشروع يناقشون خطة العمل قبل بدء التجربة األولى
2021 ٤٤



استخدام طائرة 
مسّيرة يمكنها 

الطيران لـ 25 كم 
ونقل حمولة بوزن 

5 كجم

التركيز على 
المكاسب 

المحققة في 
الحياة اليومية 

وتجنب االزدحامات 
المرورية

الدقم -  :
 

الطائــرات  تجــارب  مــن  الثانيــة  المرحلــة  ركــزت 
المســّيرة عــن بُعــد "الــدرون" علــى الخدمــات التــي 
تســاهم في تســهيل الحياة اليوميــة خاصة مع ارتفاع 
وتيــرة االزدحــام المــروري، فقــد تــم في مطلع شــهر 
أكتوبــر 2021 إجــراء تجربتيــن تــم تنفيذهما من قبل 
 "UVL Robotics" روبوتيكــس  إل  فــي  يــو  شــركة 
فــي  المتقدمــة  التقنيــات  مجــال  فــي  المتخصصــة 
الذكاء االصطناعي والطائرات المســيرة ويقع مقرها 
الرئيســي في الواليــات المتحدة االمريكيــة؛ بالتعاون 
مع شــركة عزم التقنية وهي إحدى الشركات المحلية 
العاملــة في مجال تقديم خدمات الذكاء االصطناعي 

واألنظمة الذاتية.
ففــي التجربــة األولــى تــم توصيل عدد مــن الطرود 
والرســائل البريديــة مــن مبنــى بريــد عمــان - فــرع 
الدقــم إلى مبنى إدارة المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، وقــد نجحت التجربــة في توصيــل البضاعة 
خــالل بضع دقائق فقط وقــد قطعت الطائرة خاللها 

مســافة تقدر بنحو 11 كيلومترا.
وفــي التجربــة الثانية تم توصيل ســلة مــن األطعمة 

والمشــروبات مــن مطعــم "911" بحي صــاي التجاري 
إلى مباني قرية النهضة العمالية على مســافة نحو 6 
كــم، وقــد نجحت التجربة فــي توصيل األطعمة خالل 

فترة زمنية قياسية.
وتــم خــالل التجربتيــن اســتخدام طائــرة كهربائيــة 
مســّيرة يمكنها الطيران لمســافة 25 كم ونقل حمولة 

تصل إلى 5 كيلوجرامات.
وعبــر ســلطان الهطالي من شــركة عــزم التقنية عن 
شــكره وتقديــره للهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحــرة علــى دعوتهــا للشــركات 
بُعــد فــي  لتنفيــذ تجــارب الطائــرات المســّيرة عــن 
إن  وقــال  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
المنطقــة تتميــز بالكثيــر مــن المميزات التي تســاهم 

في نجاح هذه التجارب.
مــن جهتــه قــال موســى البلوشــي المديــر اإلقليمي 
لشــركة يــو في إل روبوتيكــس إن التجربة التي نفذتها 
الشــركة فــي الدقــم ســاهمت فــي تأكيــد إمكانيــات 
الشــركة وقدراتهــا في تنفيذ مثل هــذه التجارب التي 
تســاهم في تســريع نقل الطــرود البريديــة والوجبات 
الغذائيــة وغيرها من الخدمــات األخرى التي تنعكس 

بشــكل إيجابي على الحياة اليومية.

"الدرون" أثناء هبوطها أمام مبنى املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم وهي حتمل الطرد البريدي

أكتوبر
2021٤5

في المرحلة الثانية من تجارب "الدرون" بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

تنفيذ تجربتين لتوصيل الطرود البريدية 
واألطعمة 



جميــع  عــرض  الفــزاري:  أحمــد 
لكافــة  الشــاغرة  األراضــي 

األنشطة في خرائط تفاعلية

تحقيقا للشفافية والعدالة لجميع المستثمرين بالمنطقة

تدشين خدمة اختيار األراضي إلكترونيا 
للمستثمرين بالدقم

مسقط -  :

أعلنــت الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصــة والمناطق 
الحرة في أكتوبر 2021 تدشين خدمة اختيار األراضي إلكترونيا 

للمســتثمرين بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتي تدشــين الخدمة الجديدة في إطار جهود الهيئة لتســهيل 
وتســريع اإلجــراءات أمــام المســتثمرين بالمنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم، وتقليــل الجهــد والوقــت، وتحقيــق الشــفافية 
والعدالة لجميع المســتثمرين بالمنطقة، وتخطط الهيئة لتوســعة 
هــذه الخدمة خــالل الفترة المقبلة لتشــمل المناطــق الحرة التي 

تشرف عليها. 

وقــال أحمــد بــن ســليمان الفــزاري أخصائــي نظــم 
معلومــات جغرافيــة بالهيئة إن الخدمــة الجديدة تتيح 
للمستثمرين اختيار قطعة األرض مباشرة فور تحديد 
األرض  قطعــة  ومســاحة  المشــروع  لنــوع  المســتثمر 
المطلوبــة، إذ يقــوم النظــام بعــرض المخطــط العــام 
للمســتثمر مظِهــًرا األراضــي المتوفرة حســب بيانات 
الطلــب وذلك من خالل أنظمــة المعلومات الجغرافية 
التــي أصبحت إحــدى التقنيــات الحديثــة المتبعة في 
تحقيق حوكمة اإلجراءات، ومن شأن الخدمة الجديدة 
تمكيــن المســتثمر من اتخــاذ القرار االســتثماري بكل 
ســهولة ويســر من خالل اختيار الموقع المناســب مع 
تزويــد المســتفيد بالوصــف المكانــي المعــزز لقــراره 

االستثماري.
تتيــح  بأنهــا  تتميــز  الجديــدة  الخدمــة  أن  وأوضــح 
للمســتثمرين اختيــار قطعــة األرض ألكثــر مــن 800 
نشــاط اقتصــادي، ويتميــز النظــام بأنــه يعــرض أمام 
المستثمر قطع األراضي الشاغرة لكافة األنشطة في 

الخدمة الجديدة 
تتيح للمستثمرين 

اختيار قطعة 
األرض مباشرة 
فور تحديد نوع 

المشروع

عرض جميع 
األراضي الشاغرة 
لكافة األنشطة 
في خرائط تفاعلية

خرائــط تفاعلية، مــع منح المســتثمر عدة خصائص 
أبرزها: إمكانية قياس المســافة بين األرض التي تم 
اختيارهــا والمواقع الرئيســية بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم، والمعلومــات الدقيقة عن مســتوى 
ارتفــاع األرض عــن ســطح البحــر، وإتاحــة عمليــة 
دمــج األراضــي مــن خــالل اختيــار أراٍض مجــاورة، 
والقيــاس الهندســي لألطوال والمســاحات، وتحديد 
اإلحداثيــات الجغرافية للمواقع، ومعرفة بعد األرض 
عــن الخدمــات المتاحــة القريبة كالكهربــاء، والمياه، 

واالتصاالت، والطرق.
البحــث  خدمــة  يتيــح  النظــام  إن  الفــزاري  وقــال 
واالستفســار عن المعلومات في الخرائط التفاعلية، 
وطباعــة الخرائط، والحصول علــى مرئيات فضائية 
الشــامل  المخطــط  وبيانــات  للمنطقــة،  حديثــة 
بالمخطــط  العامــة  الخدمــات  وبيانــات  للمنطقــة، 
الشــامل، باإلضافــة إلى الخدمــات العامــة والمعالم 

بالموقع. المحيطة 

أكتوبر
2021 ٤٦



تخصيص 13 موقعا جديدا ألبراج 
االتصاالت بالدقم

الدقم -  :

بــدأت الشــركة العمانيــة لألبــراج بتركيــب عــدد من 
أبــراج االتصــاالت فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم بهدف تعزيز أداء شبكة االتصاالت في المنطقة 

ومواكبة النمو السكاني والعمراني.
وصرح المهندس عزان بن ســعيد الحســني من إدارة 
المرافــق العامة بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
بــأن إدارة المنطقة قد قامت بإجازة وإصدار كروكيات 
لتركيــب 13 برجــاً لالتصاالت  موزعة على عدة مواقع 
في المنطقة، وجاء تحديد هذه المواقع بعد قيام فريق 
مــن المختصيــن بالهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية 
االقتصاديــة  والمنطقــة  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة 
الخاصــة بالدقــم وهيئــة تنظيــم االتصــاالت ومــزودي 
خدمات االتصاالت بزيارات ميدانية للمنطقة لدراســة 
ســبل تقويــة شــبكة االتصاالت فيهــا وتحديــد المواقع 
ذات األولوية إلنشــاء أبراج االتصاالت ومقاســم شــبكة 
األليــاف البصريــة، مشــيرا إلــى أن الشــركة الُعمانيــة 
لألبراج باشرت في إنشاء أول األبراج في حي السعادة.

األلياف البصرية 
علــى الصعيد نفســه بــدأت الشــركة العمانية للنطاق 
العريــض بتوصيــل عدد من شــبكات األليــاف البصرية 
بالحــي التجاري بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

وذلــك بالتزامــن مــع البدء في تنفيذ شــبكة الطرق في 
الحي التجاري الجديد. 

وقال الحسني إن الهيئة تثمن التعاون القائم مع هيئة 
تنظيــم االتصــاالت ومــزودي الخدمــات لتعزيز شــبكة 
االتصــاالت بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
وتوفيــر شــبكات الجيل الخامس فــي المرحلة القادمة 

لضمان مواكبة احتياجات المنطقة.

توفير شبكات 
األلياف البصرية 
بالحي التجاري .. 

والجيل الخامس في 
المرحلة المقبلة

عزان الحســني: دراســة ســبل تقوية 
شــبكة االتصاالت وتحديــد المواقع 

ذات األولوية إلنشاء األبراج 

أكتوبر
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بعد الحصول على التراخيص المطلوبة

الدقم تدعو زوارها لتنمية هواياتهم في 
صيد األسماك

الدقم -  :

أعلنــت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أنهــا 
تشــجع األفــراد القادميــن إلــى المنطقــة على ممارســة 
هواية صيد األســماك، غيــر أنها أكدت ضرورة حصول 
الراغبيــن فــي ذلــك علــى ترخيــص مــن وزارة الثــروة 
الزراعيــة والســمكية وموارد المياه عبــر الرابط التالي: 

. https://www.maf.gov.om/eServices
وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار التعــاون والتنســيق 
المســتمر بيــن إدارة المنطقــة وإدراة الثــروة الســمكية 
بمحافظــة الوســطى، وقــد تــم إدراج رابــط التراخيــص 
علــى الموقــع االلكتروني للمنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، كمــا تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "اكتشــف 
الدقــم" الــذي يركــز علــى توفيــر العديــد من األنشــطة 

السياحية للزوار والمقيمين في المنطقة. 
وتمنح وزارة الثروة الزراعية والســمكية وموارد المياه 
نوعين من التراخيص لهواة صيد األسماك، األول لمدة 
يــوم واحــد بســعر رياليــن عمانييــن، والثاني لمدة ســنة 

�ساطئ �سوعير �أحد �ل�سو�طئ �لمف�سلة ل�سيد �الأ�سماك

واحدة بسعر 30 رياال عمانيا، ويشترط أن يكون الصيد 
باســتخدام الخيــط والصنــارة دون اســتعمال الشــباك 
وغيرها من وســائل ومعــدات الصيد األخرى، وأن يكون 
المنتج لالســتهالك الشخصي فقط وال يجوز استعماله 
ألغــراض تجاريــة، كما ال يســمح للهواة بصيــد الثروات 
البحريــة غيــر المصــرح بهــا مثــل الشــارخة والربيــان 

والصفيلح.
وتأتي هذه الشــروط لتمكين الهواة من ممارســة صيد 
األســماك بشــكل منظــم وقانونــي ودون أي تضــارب مع 
الصيادين الذين يحترفون مهنة صيد األســماك بشــكل 

أساسي.
وتتمتــع المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بثروة 
ســمكية متنوعة، ويبلغ طول الشريط الساحلي للمنطقة 
حوالي 90 كلم ويمكنه اســتيعاب مختلف أنواع األنشطة 

البحرية. 
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الدقم -  :

فــي إطار ســعيه للتعريــف بالمقومات الســياحية التي 
تتميــز بهــا المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم قام 
فريق "اكتشــف الدقــم" بإعداد مجموعة مــن التذكارات 
لــزوار المنطقة لتوثيق اللحظــات األكثر إثارة في الدقم 

وإبراز المعالم السياحية فيها.
مــن بيــن أبرز هذه التــذكارات صــورة للحوت األحدب 
الذي مّر على الدقم في يناير 2021 واستطاع فريق من 

المختصين إنقاذه.
يعيــش الحــوت األحــدب فــي بحــر العــرب ويعــد مــن 

المجموعات الخمس األكثر عرضة لخطر االنقراض.
كمــا احتفــى فريق "اكتشــف الدقم" بحديقــة الصخور 
التــي تُصّنــف ضمن أنــدر الحدائق الصخريــة الطبيعية 

في العالم.

من هنا مر الحوت األحدب

يوثق اللحظات األكثر إثارة في قصة الدقم

لمزيد من المعلومات عن 
"اكتشف الدقم" يرحى 

المسح الضوئي لرمز 
االستجابة السريعة 

1
23

456

أكتوبر
2021٤٩



فندق
كراون بالزا الدقم

٢١٣ غرفة
يناير ٢٠١٣ *

٤ نجوم

منتجع
بارك ان الدقم

٧٣ شاليها
يناير ٢٠١٥ *

٤ نجوم

فندق
المحيط للشقق الفندقية

٦٠ غرفة وجناحا
نوفمبر٢٠٢٠ *

٣ نجوم

فندق رويال الند
لألجنحة الفاخرة

٣٢ جناحا
سبتمبر ٢٠٢١ *

٣ نجوم

نجوم الدقم

١٨ غرفة
يناير ٢٠٢١ *
بيوت شباب

ديسكفري للشقق الفندقية

٨ شقق
مارس ٢٠٢١ *

دار ضيافة

دار الجوهرة

٥ غرف
مارس ٢٠٢١ *

دار ضيافة

دار الضيافة 

٥ غرف
اغسطس ٢٠٢١ *

دار ضيافة

فنادق وشقق الدقم الدولية

١٠ غرف
اغسطس ٢٠٢١ *

دار ضيافة

فندق المدينة

١١٨ غرفة وجناحا
ديسمبر ٢٠١٢ *

٣ نجوم

فندق أسيان

٨٨ غرفة 
يوليو ٢٠٢١ *

٣ نجوم

* تاريخ تدشين الخدمة الفندقية

الدقم لألجنحة الفندقية

١٩ غرفة وجناحا
يونيو ٢٠١٩ *
دار ضيافة
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غرفة فندقية بالدقم
1140

ارتفاع عدد 
المنشآت الفندقية 
من 3 خيارات إلى 

12 خيارا متنوعا

النمو المتواصل 
في أعداد الزوار 

يدفع المستثمرين 
لالستثمار في 
القطاع الفندقي

الدقم -صالح المعمري:
 

ارتفعــت أعداد المنشــآت الفندقيــة في والية الدقم 
ارتفاعــا ملحوظــا؛  الماضيــة  القليلــة  الفتــرة  خــالل 
جــاء ذلــك نتيجة ارتفــاع أعداد المشــاريع والخدمات 
والتوســع في حجم األعمال فــي المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم مما ســاهم فــي ارتفاع أعــداد زوار 

المنطقة ألغراض العمل أو الســياحة أو اإلقامة.
وتم خالل عامي 2020 و 2021 تشــغيل 9 منشــآت 
فندقيــة جديــدة هــي: فنــدق أســيان، وفنــدق أوشــن 
لألجنحــة  النــد  رويــال  وفنــدق  الفندقيــة،  للشــقق 
الفاخــرة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن بيــوت الشــباب 
ودور الضيافــة مثل نجوم الدقم، وديســكفري للشــقق 

والدقــم  الضيافــة،  ودار  الجوهــرة،  ودار  الفندقيــة، 
لألجنحة الفندقية، وفنادق وشــقق الدقم الدولية.

وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن الدقــم تســجل منــذ 
عــام 2017 أعلــى نســبة إشــغال في القطــاع الفندقي 
بالســلطنة نظــرا لقلــة العرض مقابــل الطلب، وهو ما 
جعل المســتثمرين يتجهون إلى االســتثمار في القطاع 
 3 مــن  الفندقيــة  المنشــآت  عــدد  ليرتفــع  الفندقــي 
خيارات وهي فندق كراون بالزا الدقم، ومنتجع بارك 
ان، وفنــدق المدينــة إلــى 12 خيــارا مختلفــا توفــر ما 

مجموعــه 1140 غرفة فندقية.



فندق
كراون بالزا الدقم
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٦٠ غرفة وجناحا
نوفمبر٢٠٢٠ *

٣ نجوم

فندق رويال الند
لألجنحة الفاخرة

٣٢ جناحا
سبتمبر ٢٠٢١ *
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نجوم الدقم

١٨ غرفة
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بيوت شباب
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٨ شقق
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دار الجوهرة
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دار ضيافة

فندق المدينة

١١٨ غرفة وجناحا
ديسمبر ٢٠١٢ *

٣ نجوم

فندق أسيان

٨٨ غرفة 
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٣ نجوم

* تاريخ تدشين الخدمة الفندقية

الدقم لألجنحة الفندقية

١٩ غرفة وجناحا
يونيو ٢٠١٩ *
دار ضيافة

إعداد:  
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فندق كراون بالزا الدقم

 "Crown Plaza" يعــد فندق كــراون بالزا الدقــم
المصنف 4 نجوم واحدا من أهم المشاريع السياحية 
وتــم  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي 
افتتاح الفندق الذي شــيدته الشــركة العمانية للتنمية 
 ،2013 ينايــر  فــي  ُعمــران(  )مجموعــة  الســياحية 
ويتميز بوجود 213 غرفة وجناحا وتطل كل شــرفاتها 
علــى بحــر العــرب، ويبعد مســافة ال تزيــد عن 10 كم 
مــن الحــي التجــاري بالدقــم، كمــا يتميز بتوفــر كافة 
وســائل الراحة والخدمات المتطورة التي يبحث عنها 
الضيــوف مــن رجال األعمال والســياح أو من يرغبون 

فــي قضاء عطلة بعيدا عن صخب المدن. 

 
منتجع بارك ان الدقم

يتيــح منتجــع بــارك ان الدقــم "Park Inn" خيــارا 
للعائــالت  المثاليــة  اإلقامــة  خيــارات  ضمــن  آخــر 
فــي المنطقــة والمصنــف بـــ 4 نجــوم ويحتــوي علــى 
73 شــاليها؛ يتألــف كل شــاليه مــن غرفــة وصالــة أو 
غرفتيــن وصالة، كما يقوم بتنظيم عدد من الفعاليات 
خــالل فتــرة اإلجازات واألعيــاد. تم تدشــين خدماته 
للضيــوف فــي ينايــر 2015. ويتميز المنتجــع بموقعه 

في المنطقة الســياحية وبقربه من البحر.

 
فندق المدينة - الدقم

 "Duqm City Hotel" يعــد فندق المدينة الدقم
المصنف بـ 3 نجوم من أكثر فنادق السلطنة في نسبة 
اإلشــغال خــالل الســنوات األخيــرة وقــد اســتفاد من 
تنامــي الحركــة االقتصادية في المنطقــة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
تــم تشــييد الفندق من قبل مجموعــة عمران وافتتح 
فــي 2012م ويتميــز بخدماته الجيدة وقربة من الحي 
التجــاري بقريــة صــاي، ويضــم الفنــدق 118 غرفــة 

وجناحا.

 
فندق أسيان 

بدأ فندق أسيان "Asian Hotel Duqm" تقديم 
خدماتــه للــزوار في منتصــف العام الجــاري )2021( 
ليضيــف خيــارات أخــرى ضمــن تصنيــف المنشــآت 
الفندقية ذات الثالثة نجوم، ويوفر 88 غرفة فندقية. 
ويتميــز الفنــدق بموقعــه فــي مدينة الدقــم وقربه من 

جميع الخدمات التجارية.



نجوم الدقم
يقــدم نجــوم الدقــم "Duqm Stars" غرًفــا عائليــة ضمــن 
تصنيف بيوت الشــباب واستقبال الضيوف على مدار الساعة، 

يحتــوي الفندق على 18 غرفة.
يقــع نجــوم الدقــم بالقــرب مــن المنطقــة التجاريــة، ويبعــد 

حوالــي 12 كم عن مطار الدقم.

دار الضيافة الدقم
تقــع دار الضيافــة الدقــم "Dar-Aldhiafa Duqm" فــي 
المنطقــة التجاريــة بحــي صــاي، وتوفــر عــددا مــن الخدمات 
المميــزة للعائــالت التــي تبحــث عــن أجــواء خاصــة ألطفالهــا 
تمنحهــم المزيــد مــن المــرح والبهجــة، ويوفــر مــكان اإلقامــة 
مجالــس متعــددة و5 غــرف للنــوم باإلضافة إلــى حوض خاص 

للســباحة وصالة بليارد ومطبخ متكامل.  

دار الجوهرة 
تعد دار الجوهرة "Dar Al Jawhara" ضمن دور الضيافة 
التــي تقــع بالقــرب مــن المنطقــة التجاريــة فــي مدينــة الدقم، 
ويشــتمل مكان اإلقامة على غرف عائلية واســتراحة للضيوف، 
ويضــم 5 غــرف فندقيــة، باإلضافة إلــى مكتب اســتقبال يعمل 
علــى مــدار الســاعة، وتوفــر دار الجوهرة الخدمات الســياحية 

التــي يتطلع إليها الضيوف.

الدقم لألجنحة الفندقية
تتميــز الدقــم لألجنحــة الفندقيــة "Duqm Suites" التــي 
تصنف ضمن دور الضيافة بموقعها في الحي التجاري بوســط 
19 غرفــة  الخدمــات، وتضــم  مــن جميــع  وبالقــرب  المدينــة 
وجناحا، وتقدم الدار العديد من الخدمات الفندقية لضيوفها.

فنادق وشقق الدقم الدولية
 Duqm" الدوليــة  الدقــم  وشــقق  فنــادق  تحتــوي 
المصنفــة   "International Hotels & Apartments
اغلــب  بهــا  فندقيــة  غــرف   10 علــى  الضيافــة  دور  ضمــن 
المســتلزمات الفندقيــة، كمــا توجــد بالدار خدمــة النزالء على 
مدار الســاعة، وقد بدأت الدار تقديم خدماتها في أغســطس 
مــن العــام الجاري، وتتميز بموقعهــا القريب من الحي التجاري 

بوسط مدينة الدقم.
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أوشن للشقق الفندقية

 "Ocean Hotel Apartments" يقع أوشــن للشــقق الفندقية
فــي المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وقد بدأ بتقديم خدماته 
الفندقيــة منــذ 29 نوفمبــر2020، ويحتوي على عــدد من الخدمات 
كالمطعم ومركز اللياقة البدنية وصالة مشــتركة وخدمة الواي فاي 
المجانية في جميع أنحاء مكان اإلقامة، ويوفر هذا الفندق ذو الـ 3 
نجوم خدمة حجز تذاكر الطيران والخدمات الســياحية والترفيهية 

للضيوف الذين يرغبون في استكشــاف المنطقة المحيطة. 
يحتــوي فنــدق اوشــن على 60 غرفة فندقية مــن بينها 35 جناحا، 
تشــتمل جميــع الوحدات في الفنــدق على أجهــزة التكييف ومنطقة 
جلــوس وتلفزيــون ومطبخ ومنطقة لتناول الطعــام وحمام خاص مع 

لوازم االســتحمام واالسترخاء وحوض استحمام.

 
رويال الند لألجنحة الفاخرة

 Royal" الفاخــرة  لألجنحــة  النــد  رويــال  دشــن 
Land Deluxe Suites " خدماتــه الفندقيــة فــي 
األول مــن ســبتمبر 2021، ويحتــوي علــى 32 جناحــا 
فندقيــا، وقــال المهنــدس أحمــد أبــو المعاطــي مدير 
الفنــدق ان الفندق يقع خلف مستشــفى بدر الســماء، 
ويتميز بموقعه الذي يمنح النزالء الهدوء واالسترخاء 
وفــي الوقــت نفســة يعــد قريبا مــن الحركــة التجارية 
بالحــي التجــاري، وتتوفــر بالفنــدق مواقــف خاصــة 
مجانيــة للســيارات باإلضافــة الى مطعم واســع يوفر 
أصنافــا مختلفــة مــن األطعمــة والمأكــوالت، ويجري 
العمــل حاليــا علــى تطوير بعــض المرافق فيــه ليكون 

أفضل وأجمل.

 
الفندقية ديسكفري للشقق 

 Discovery Duqm الفندقيــة  للشــقق  ديســكفري  يقــع 
Apartment بالحــي التجــاري القريــب من حديقــة الصخور، 
وتحتــوي جميــع الوحــدات التــي يبلــغ عددهــا 8 شــقق واســعة 
ومتكاملــة علــى مطبخ مــع أدوات الطبخ وثالجــة وتلفزيون ذكي 

ومرافق كــي المالبس وخزانة مالبس ومنطقة للجلوس.
وتتوفر خدمة تأجير السيارات في الشقق الفندقية التي تبعد 
عــن مطــار الدقــم بمســافة 14 كم ويوفــر مكان اإلقامــة خدمة 

النقل إلــى المطار مقابل تكلفة إضافية.



إنشاء حديقة للشعاب المرجانية الصناعية 

تعد السياح بتجربة غوص ال مثيل لها
الدقم -  :

تنفيذ  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  بدأت 
الصناعية  املرجانية  للشعاب  حديقة  إلنشاء  مشروع 
والغواصني  لألسماك  جاذبة  بيئة  إيجاد  بهدف 
واملقيمني  للسياح  لها  مثيل  ال  غوص  جتربة  وتوفير 

وأهالي الدقم.
املنطقة  موظفي  من  مجموعة  قبل  من  املشروع  ُيدار 
محمد  بن  ناصر  وقال  بالدقم،  اخلاصة  االقتصادية 
الرحبي إن املشروع اجلديد يأتي ضمن برنامج اكتشف 
الدقم الذي تنفذه إدارة املنطقة بالتعاون مع عدد من 
بهدف  باملنطقة  العاملة  واملشاريع  احلكومية  اجلهات 
تنشيط القطاع السياحي وحتقيق أهداف املنطقة يف 

أن تكون مكانا مالئما للعيش واإلقامة واالستثمار.
وأضاف إن خطة العمل تتضمن إنزال آليات عسكرية 
مكونة من طائرات وشاحنات كما تتضمن إنزال أجسام 

خرسانية يف مواقع مختارة يف عرض البحر.

أكتوبر
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إيجاد بيئة 
جاذبة لألسماك 
والغواصين .. 

وتنشيط القطاع 
السياحي أبرز 

األهداف

ناصــر الرحبي: إنزال آليات عســكرية 
فــي  خرســانية  وأجســام  وطائــرات 

مواقع مختارة بعرض البحر

محمــد المحروقــي: اختيــار منطقــة 
بالقــرب مــن جزيــرة حمــر لتحتضــن 

حديقة الشعاب الصناعية

مسوحات لـ 5 مواقع
مــن جهتــه قــال محمد بن حمــد المحروقــي إن الفترة 
الماضية شــهدت إجراء مســوحات لـ 5 مواقع بمشــاركة 
فريــق مــن البحريــة الســلطانية العمانية والهيئــة العامة 
للمناطق االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون 
مــع شــركة جلفــار للهندســة والمقــاوالت. مضيفــا إنــه 
لالعتبارات البيئية والســياحية خلص المسح الى اختيار 
منطقة بالقرب من جزيرة حمر لتحتضن حديقة الشعاب 

الصناعية.
وتقــدم فريــق العمــل بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم بالشــكر والتقديــر للجهــات الداعمــة للمشــروع 
وهي وزارة الدفاع، وشــركة كوبرا تداجوا، وشركة جلفار 
للهندســة والمقــاوالت، وشــركة مينــاء الدقــم وأســياد 
والحــوض الجــاف، وأكــد الفريق أن الدعــم الذي قدمته 

هذه الشركات ساهم في نجاح المبادرة.

عدد من �لغو��سين ي�ستعدون للغو�س �أثناء مرحلة م�سح �لمو�قع  أكتوبر
202155



الدقم -  :
 

ال تكتمل زيارة الدقم إال بقضاء أمسية يف عزبة املها التي مت 
جتهيزها لتكون مالذا ملن يعشقون أجواء البادية بعيدا عن 

صخب املدن وضجيج املصانع.

عزبة المها 
مشـــــــروع طمـــــــوح

إلحيـــــاء تراث الباديـــــة
والمحافظة على التقاليد

العمانيـــــــــــــــة

أكتوبر
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رأت هذه العزبة النور في شهر مارس من عام 2021. 
يقــول مؤسســها مــازن بن ســعد بن ســعيد الجنيبي إن 
هدفه من إنشــائها هو إحياء تراث البادية والمحافظة 

علــى العادات والتقاليد العمانية.
القهــوة العمانيــة التي يتم غليها على الفحم والحليب 
الطــازج همــا أول ما تســتقبل به عزبة المهــا زائريها، 
وتتوفــر بهــا - كمــا يقول مــازن الجنيبــي - المأكوالت 
العمانيــة مثــل العرســية، كمــا يمكنها تنظيم أمســيات 

وحفالت عشــاء للشركات الراغبة في ذلك.
ومع بدء موســم الســياحة الشــتوية في أكتوبر 2021 
تخطط عزبة المها لتنويع فعالياتها وتنظيم مســابقات 
للــزوار خاصــة فــي شــهر رمضــان المقبــل مــع توفيــر 

وجبــات اإلفطار لمن يرغب في ذلك.
تتيــح لــك عزبــة المهــا مشــاهدة غــروب الشــمس، 
كمــا يمكنــك قضــاء ليلتــك فــي العزبة متأمــال النجوم 
فــي هــدوء قــّل نظيــره، وال تكتمل أمســية عزبــة المها 
إال بجولــة علــى ظهــور الجمــال قبل أن تأذن الشــمس 

بالرحيل.

لمعرفة المزيد عن عزبة 
المها الرجاء المسح على 

رمز االستجابة الفورية 
التالي:

مازن �لجنيبي ي�ستعد لبدء جولة على ظهور �لجمال لزو�ر �لعزبة

�لعزبة ت�ستقبل زو�رها بالقهوة �لعمانية �إحدى �لخيام �لمجهزة ال�ستقبال �ل�سيوف

برامج جديدة تنفذها 
العزبة مع بدء 

موسم السياحة 
الشتوية

أكتوبر
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)1(
في هذا العدد نكمل 3 ملفات عن المناطق الحرة في السلطنة، بدأنا 
بالمنطقــة الحــرة فــي المزيونــة فــي عدد شــهر ابريل 2021، ثــم طفنا 
بالمنطقة الحرة في صاللة في عدد يوليو، ونستكمل - من خالل ملف 
المنطقــة الحــرة بصحــار المنشــور فــي هذا العــدد - ملفــات التعريف 
بالمناطــق الحرة التي اســتطاعت خالل الســنوات الماضية اســتقطاب 

اســتثمارات متنوعة وفي قطاعــات اقتصادية مختلفة.

 )2(
المزيونــُة؛ الواقعــة على الحدود العمانية – اليمنيــة تعتبر بوابة لعبور 
البضائــع بيــن الســلطنة واليمــن، وال تقتصــر البضائــع التــي تســتقبلها 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة علــى البضائــع المصّنعــة أو المنتجــة فــي 
الدولتيــن  بــل هنــاك بضائــع تأتــي مــن مختلــف دول العالم إلــى اليمن 
وبضائــع أخــرى يتــم تصديرهــا مــن اليمــن إلى العالــم؛ إما عبــر ميناء 
صاللــة أو عبــر موانــئ الســلطنة األخــرى والطــرق البريــة التــي تربط 
الســلطنة بالــدول الخليجيــة، وعلــى جانبي الحــدود بيــن البلدين تؤكد 
المنطقــة قدرتهــا علــى تنميــة المناطــق الحدوديــة وتحقيــق انتعــاش 

فيها. تجاري 

 )3(
وفي المنطقة الحرة بصاللة تنوع اقتصادي آخر، المستثمرون العرب 
واألجانــب القادمــون مــن مختلــف دول العالــم يجــدون هــذه المنطقــة 
قــادرًة علــى تحقيــق طموحاتهــم وأحالمهــم فــي تأســيس مشــروعات 
نوعيــة؛ تعززها الحوافــُز التي تقدمها المنطقة للمســتثمرين، والطقُس 
المعتــدل على مدار العام، وموســُم الخريف الــذي يزّين محافظة ظفار 
ويســتقطب الســياح إليها، وميناءُ صاللة بإمكانياته العالية وقدراته في 

مناولــة البضائــع الواردة إلى المنطقــة أو المصدرة منها إلى العالم.

)4(
أمــا فــي صحــار فــإن المنطقة الحرة اســتطاعت على مدى الســنوات 
الماضيــة تأكيــد حضورهــا المحلي والعالمــي باعتبارهــا منطقة رائدة 
فــي زيــادة القيمة المضافــة للمواد الخــام المحلية كالمعــادن المتوفرة 
بالقــرب منهــا أو منتجــات مصفــاة صحــار بــل تعــدى األمــر ذلــك إلــى 
استيراد مواد خام من خارج البالد )غير موجودة أساسا في السلطنة( 
لتصنيعهــا وإضافــة قيمــة اقتصاديــة إليها لتذهب بعد ذلــك إلى العالم 

تحت شــعار "صنع في سلطنة عمان". 

)5(
هذه الملفات الثالثة ليست إال عينة بسيطة مما وجدناه في المناطق 
الثــالث من مشــاريع تتوزع علــى مختلف القطاعــات االقتصادية، وبعد 
أن أنجزنا التعريف بالمناطق ومميزاتها وحوافزها ســوف ننتقل ابتداء 
مــن عــدد ينايــر 2022 إلــى ملفــات جديــدة تضــيء جوانب أخــرى مما 
تزخــر بــه المناطق الحرة في الســلطنة، وســوف يســتمر ملحق  
فــي الصــدور – إن شــاء اهلل تعالــى – مســلّطا الضــوء علــى مزيــد من 

الكنــوز التــي تخبئها المناطق الحرة والتي آن لها أن تُكتشــف. 

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير

أنجزنــا  أن  وبعــد 
بالمناطــق  التعريــف 
وحوافزهــا  ومميزاتهــا 
ابتــداء من  ســوف ننتقل 
إلــى   2022 ينايــر  عــدد 
تضــيء  جديــدة  ملفــات 
جوانب أخــرى مما تزخر 
بــه المناطــق الحــرة في 

لسلطنة ا

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om

المناطق الحرة بوابات 
رائدة استثمارية 


