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أمالح الدقم/ العالمية المتكاملة للهندسة ش.م.م
تأسســت عــام 2010. نحــن شــركة تابعــة لـ شــركة الغالبــي العالمية 
محــدودة،  بمســؤولية  نتمتــع  ش.م.م،  والمقــاوالت  للهندســة 
ــح  ــد المل ــاج وتوري ــي إنت ــي ف ــكل أساس ــا بش ــاق عملن ــور نط يتمح
الصناعــي عــن طريــق تبخيــر ميــاه البحــر / الميــاه المالحــة. نحــن أول 

ــح المكــرر فــي ســلطنة عمــان. ــاج المل ــة تقــوم بإنت شــركة محلي
علــى  ش.م.م  للهندســة  المتكاملــة  العالميــة  الشــركة  حصلــت 
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 1SO اآليــزو:   شــهادة 
ذات  منتجاتهــا  وجميــع  معتمــدة  شــركة  وهــي   ،45001:2018

جــودة عاليــة تحظــى برضــا عالــي مــن العمــالء.
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يعتبر استقطاب التقنيات احلديثة وتوطينها يف املنطقة االقتصادية اخلاصة 
من  انطالقا  الهيئة  عليها  تركز  التي  األولويات  أحد  احلرة  واملناطق  بالدقم 
اخلاصة  االقتصادية  للمناطق  املضافة  القيمة  تعزيز  إلى  الرامية  أهدافها 
العام  خالل  اإلدارة  مجلس  اعتمد  وقد  عليها،  تشرف  التي  احلرة  واملناطق 
الطباعة  تقنيات  وخاصة  احلديث  البناء  تقنيات  باستخدام  السماح  اجلاري 
ثالثية األبعاد يف املناطق التابعة للهيئة، كما أقر تخصيص موقع الستخدامات 
التقنيات احلديثة ومنها جتارب الذكاء االصطناعي مبا يف ذلك جتارب الطائرات 
بدون طيار )الدرون( يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم، وتأتي هذه اجلهود 
يف الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على استقطاب مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة 
من  كل  التصدير يف  األخضر ألغراض  الهيدروجني  وإنتاج  احمللي  لالستخدام 

الدقم وصحار.
ويتزامن هذا االهتمام مع تركيز الهيئة على تسريع إجناز معامالت املستثمرين 
الهيئة يف شهر  اإلطار دشنت  عليها، ويف هذا  التي تشرف  املناطق  يف مختلف 
بصاللة  احلرة  للمنطقة  االلكترونية  الواحدة  احملطة  خدمات   2021 يونيو 
واملنطقة احلرة بصحار، وهو ما يعد استمرارا ملسيرة التحول الرقمي التي بدأت 
مسبقا من خالل أمتتة خدمات احملطة الواحدة يف املنطقة االقتصادية اخلاصة 
األنشطة  ممارسة  تسريع  إلى  اجلهود  هذه  خالل  من  الهيئة  وتهدف  بالدقم، 

االقتصادية يف املناطق التي تشرف عليها.
اهتماما جيدا  احلرة  واملناطق  اخلاصة  االقتصادية  املناطق  تشهد  املقابل  ويف 
التركية  جبزة  منطقة  أبدت  وقد  السلطنة،  خارج  من  املستثمرين  قبل  من 
رغبتها املبدئية لالستثمار يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم، وهي خطوة 
التفاوض من  فريقي  تكلل جهود  أن  إلى  ونتطلع  اهتمامها،  كّل  الهيئة  توليها 
اجلانبني بالنجاح، كما قامت الهيئة خالل العام اجلاري أيضا بإطالع هيئة املدن 
املتوفرة يف  االستثمارية  الفرص  على  السعودية  اخلاصة  االقتصادية  واملناطق 
الدقم واملناطق احلرة يف صحار وصاللة واملزيونة، ونؤكد ترحيبنا باالستثمارات 

السعودية يف أي منطقة تشرف عليها الهيئة وسنوفر لها كل عناصر النجاح.
وضمن جهود الهيئة يف تسليط الضوء على إمكانيات املناطق احلرة تخصص 
 يف هذا العدد ملفا متكامال عن املنطقة احلرة بصاللة يتضمن العديد 
من املعلومات عن املنطقة والفرص االستثمارية املتوفرة بها واخلدمات واحلوافز 
حافزا  امللف  هذا  يكون  أن  ونأمل  للمستثمرين؛  تقدمها  التي  والتسهيالت 

للمستثمرين على زيادة استثماراتهم يف املنطقة.
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أقر الترويج لها في الدقم والمناطق الحرة 

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق 
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعتمد 
البناء باستخدام تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد

تقديم حزم من 
التسهيالت 

والحوافز للشركات 
التي تختار 

استخدام تقنية 
البناء بالطباعة 
ثالثية األبعاد

الدقم -  :
 

للمناطــق  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  عقــد 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة فــي 22 يونيو 
اجتماعــه الثانــي لعام 2021 برئاســة معالــي الدكتور 

علي بن مســعود بن علي الســنيدي رئيس المجلس.
وقــد اطلــع المجلس خــال االجتماع علــى المقترح 
المنطقــة  فــي  العقــاري  التطويــر  بتحفيــز  الخــاص 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وفق آلية تســاعد على 
إيجــاد حلول إســكانية طويلة األمــد وتوفير الوحدات 

الســكنية للراغبين بموجب عقود طويلة األمد.

البناء بتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد 
وفــي ضــوء ما يشــهده العالــم من تطور فــي تقنيات 
البنــاء الحديثــة فقــد اعتمــد مجلس اإلدارة الســماح 
بالبنــاء بتقنيــات الطباعــة ثاثيــة األبعاد مــع االلتزام 
باشــتراطات الســامة فــي المناطــق التابعــة للهيئــة، 
كمــا أقــر الترويــج لها فــي المناطــق الحــرة المختلفة 
والمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى وجــه 
الخصــوص مــن خال حزم من التســهيات والحوافز 
للشــركات التي تختار استخدام تقنية البناء بالطباعة 
ثاثية األبعاد، بما في ذلك اإلعفاء من رسوم اإليجار 

لمدة تصل إلى خمس ســنوات. 

استقطاب مشاريع الطاقة النظيفة
كما تابع المجلس اإلجراءات التي تمت الســتقطاب 
مشــاريع الطاقــة النظيفة في كل مــن صحار والدقم، 
واطلــع على ما تم إنجــازه في تفعيل خدمات المحطة 
الواحدة في كل من المنطقة الحرة بصالة والمنطقة 
الحــرة بصحــار آخــذا فــي االعتبــار تجربــة المحطة 

الواحدة بالدقم.

مشاريع الغاز
كمــا اطلــع مجلس اإلدارة علــى ما تم حول إجراءات 
توفيــر الغــاز لعــدد مــن المشــاريع فــي قطــاع المواد 
وصناعــة  بصالــة  الحــرة  بالمنطقــة  الكيماويــة 
الحديــد الصلــب والصناعات التعدينية فــي المنطقة 
تســجيل  وإجــراءات  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة 
شــركة مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر في الدقم، 
وبرنامــج تركيب معدات التجارب للمشــروع باإلضافة 
الــى الموضوعات األخرى المدرجة في جدول أعمال 

المجلس.



البرنامج يتيح 
إقامة مشاريع 
البناء بتقنيات 
الطباعة ثالثية 

األبعاد في الدقم 
والمناطق الحرة 
وتوطين تقنياتها 

مبنى تم �إن�ساوؤه بتقنية �لطباعة ثالثية �الأبعاد

تفعيال لقرار مجلس اإلدارة

الهيئة توقع برنامج تعاون في مجال البناء 
الحديث وتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد 

الدقم -  :
 

تفعيــا لقــرار مجلــس إدارة الهيئة العامــة للمناطق 
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الســماح بالبناء 
تقنيــات  الحديــث ومنهــا  البنــاء  تقنيــات  باســتخدام 
الطباعــة ثاثيــة األبعــاد فــي المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم والمناطــق الحرة؛ وقعــت الهيئة في 
30 يونيــو 2021 برنامج تعاون مع شــركة التكنولوجيا 
شــركة  كأول  "إنوتــك"  التعليميــة  للحلــول  المبتكــرة 
عمانيــة مــن نوعهــا بهــدف التعــاون في مجــال البناء 
الحديــث بتقنيــات الطباعــة ثاثيــة األبعــاد ودعمــا 
مــن الهيئــة للشــركات العمانية المتخصصــة في هذا 

القطاع.
وقــع البرنامــج نيابة عن الهيئة معالــي الدكتور علي 
بــن مســعود بــن علــي الســنيدي رئيــس الهيئــة، وعــن 
الشــركة رئيســها التنفيذي المهندس عثمان بن مكتوم 

المنذري.
وينــص برنامــج التعــاون علــى قيــام الشــركة بتزويد 
الهيئــة بــأي تجــارب أو معلومــات تخص مجــال البناء 
بتقنيــات الطباعــة ثاثيــة األبعــاد والتــي مــن شــأنها 

توفيــر بيئــة مناســبة وجاذبــة لهــذه المشــاريع فــي 
المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم. 

ويتيــح برنامــج التعــاون إقامــة عــدد مــن مشــاريع 
البنــاء بتقنيــات الطباعة ثاثية األبعاد فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم كجزء مــن جهود الهيئة 
فــي دعــم البحــث والتطويــر وتوطيــن تقنيــات البنــاء 
الحديــث فــي المناطــق التــي تشــرف عليهــا وبصورة 

خاصــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ووفقــا لبرنامج التعاون على الشــركة التقيد بجميع 
معايير الصحة والســامة في المشاريع المسندة لها 

من قبل الهيئة. 

دعم االبتكار
وقالت المهندســة منال بنت حميد العبرية مهندس 
معمــاري أول بالهيئــة العامــة بالمناطــق االقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحرة إن توقيــع برنامج التعاون 
مــع هــذه الشــركة العمانيــة األولــى مــن نوعهــا يأتي 
ضمــن جهود الهيئة لدعــم االبتكار والبحث والتطوير 
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مجموعة من �لمباني �لتي تم �إن�ساوؤها بتقنيات �لطباعة ثالثية �الأبعاد

توفير بيئة جاذبة 
للمشاريع ودعم 
البحث والتطوير 

أبرز األهداف

ر�سم تو�سيحي لطريقة �لبناء بتقنيات �لطباعة ثالثية �الأبعاد

فــي مجال البنــاء بالتقنيات الحديثة والطباعة ثاثية 
األبعــاد وتشــجيع توطين هــذه التقنيــات الحديثة في 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  المناطــق 
بشــكل خاص ومن ثم في ســوق الســلطنة بشكل عام، 
والمرجــو مــن تبني هذه التقنيــات الحديثة في البناء 
هو تســريع وتيــرة اإلنشــاءات بالمنطقــة االقتصادية 
ثــم  ومــن  األولــى  المرحلــة  فــي  بالدقــم  الخاصــة 

بالمناطق الحرة.
وأكــدت فــي تصريــح صحفــي عقــب توقيــع برنامج 
التعاون ترحيب الهيئة بأي مبادرات من قبل شــركات 
الطباعــة  بتقنيــة  بالبنــاء  تختــص  الخــاص  القطــاع 

ثاثيــة األبعــاد، مشــيرة إلــى أن مجلــس إدارة الهيئة 
أقــر في اجتماعه األســبوع الماضــي تقديم حزم من 
التســهيات والحوافز للشركات التي تختار استخدام 
تقنيــة البنــاء بالطباعــة ثاثيــة األبعاد، بمــا في ذلك 
اإلعفــاء مــن رســوم اإليجــار لمــدة تصل إلــى خمس 

سنوات. 
وأشــارت إلى أن إدخال هذه التقنيات إلى المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم ســوف يســاهم في بناء 
وحدات سياحية وترفيهية كمرحلة أولى لتجربة هذه 

التقنيــات في مواقع مختلفة.
وأوضحت أن تقنيات البناء الحديثة هي اســتخدام 
تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعي لتشــييد مباٍن وإقامة 
مشــاريع هندســية، وتشــمل هــذه التقنيــات مجــاالت 
ثاثيــة  كطابعــات  بالروبوتــات  كاالســتعانة  مختلفــة 
األبعــاد للمبانــي أو غيرهــا، وتهــدف هــذه التقنيــات 
مراحــل  منــذ  البنــاء  عمليــة  تيســير  إلــى  بمجملهــا 
التصميم مرورا بمراحل اإلنشاء ومن ثم تشغيل وإدرة 
المباني والمنشــآت أو شــبكات البنية األساسية، كما 
تســاهم هــذه المشــروعات فــي تقليص مدة اإلنشــاء 
وتقليــل التكلفــة اإلجماليــة للمشــاريع وتوفر في ذات 

الوقــت مباني صديقة للبيئة. 

المستثمرين  تحفيز 
وتعتبر شركة "إنوتك" أول شركة عمانية متخصصة 
فــي مجال تقنيات التصنيع الحديثة والطباعة ثاثية 
األبعــاد، وقــال المهنــدس عثمان بن مكتــوم المنذري 
إن برنامــج التعــاون مــع الهيئــة يفتــح المجــال أمــام 

منال العبرية: الهيئة ترحب بمبادرات 
القطــاع الخــاص وتقــدم حزمــا مــن 

التسهيالت والحوافز للشركات
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مشروعات البناء 
الحديث تساهم 
في تقليص مدة 
اإلنشاء وتقليل 
التكلفة وتوّفر 
مباني صديقة 

للبيئة 

عثمــان المنــذري: البرنامــج يتيح لنا 
التوســع فــي خدماتنــا والدخول في 
عالــم الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي 

قطاع العمارة والبناء

الشــركة الســتخدام تقنيــة البنــاء بالطباعــة ثاثيــة 
األبعــاد في المناطق االقتصاديــة الخاصة والمناطق 
الحــرة، كمــا أنــه يتيــح المجال للشــركة للتوســع في 
خدماتهــا لتدخــل عالــم الطباعــة ثاثيــة األبعاد في 

قطاع العمارة والبناء.
وأضــاف إن قــرار الهيئــة بتشــجيع تنفيذ مشــاريع 
باســتخدام تقنيــات البنــاء الحديــث ومنهــا تقنيــات 
الطباعــة ثاثيــة األبعــاد للبنــاء ســوف يســاهم فــي 
تحفيز المســتثمرين على تبني هذه التقنية، موضحا 
أن الشــركة ستقوم بدراسة تنفيذ عدد من المشاريع 
بهــذه التقنيــة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

بالدقم بصورة خاصة.
وتأسست شركة "إنوتك" في عام 2012 على أيدي 
مجموعــة مــن المهندســين العمانيين وتعمل في عدة 
مجــاالت فــي الطباعــة ثاثيــة األبعــاد منهــا التعليم 
والطب والعمارة والهندســة وغيرها، وقال المهندس 
عثمان بن مكتوم المنذري إن الشركة التي تبلغ نسبة 
التعميــن فيهــا 100% ســاهمت علــى مدى الســنوات 
الثــاث الماضيــة بالتعــاون مــع كل من شــركة تنمية 
نفــط عمــان وشــركة جلفــار للهندســة والمقــاوالت 
علــى تطويــر هــذه التقنيــة محليــا بمــا يتناســب مــع 
احتياجات الســوق العمانية، مشــيرا إلى أن الشــركة 
نفــذت العديد من المشــاريع ســابقا بتقنيــة الطباعة 
ثاثيــة األبعــاد للقطاعيــن العــام والخــاص والقطاع 
العســكري إضافة لألفراد، غير أنها لم تنّفذ أعماال 
فــي قطــاع البناء ســابقا وتعتبر هــذه أول تجربة لها 

التقنية. بهذه 
وعبــر عــن فخــره بــأن تكون الشــركة ضمــن أوائل 
الشــركات التي ســتقوم بالبناء بتقنية الطباعة ثاثية 
األبعــاد فــي الســلطنة، مضيفــا: نعمــل حاليــا علــى 
تنفيــذ عــدة مباٍن مصغــرة بهذه التقنية ســنعلن عنها 

قريبا. بالتفصيل 
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الدقم - 

تعتــزم الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة في 
الربــع الثالــث من العام الجاري إنشــاء متنزهين في الحــي التجاري بالدقم 
)حــي حديقة الصخور( بمســاحة إجمالية تبلــغ حوالي 10 آالف متر مربع. 
تبلغ مساحة الموقع األول 6400 متر مربع والموقع الثاني 3500 متر مربع.
ويأتي المشــروعان ضمن خطة الهيئــة لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
ويقــع المتنزهــان فــي مواقــع حيويــة بحــي حديقــة الصخــور ويتصــان 
بالمناطق التجارية والســكنية المحيطة بواســطة طرق للمشــاة والدراجات 
ووســائل النقل العام والخاص، وتتضمن مخططات المشروعين تنفيذ عدة 
مرافق أساســية منها مســاحات للجلوس والتجمع العائلي ومســاحات للعب 
متعــددة االســتخدامات ولمختلــف الفئــات العمريــة وطرق مهيــأة للرياضة 

والمشي.
ومن المتوقع أن يضيف المشــروعان قيمة اســتثمارية وســياحية للمنطقة 
كونها من المتطلبات األساســية للحياة العصرية، كما أنها مهيأة الحتضان 
الفعاليــات الثقافية واألنشــطة االجتماعية بالحي التجــاري لتكون متكاملة 
مــع أنمــاط الحيــاة واألنشــطة اليوميــة في الحي بشــكل خــاص والمنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام.

مسقط - 

وّقعــت وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار 
والهيئة العامة للمناطق االقتصادية  الخاصة والمناطق 
الحــرة بمبنــى الهيئة في 29 يونيــو 2021 برنامج تعاون 

فني. 
وقع البرنامج كل من ســعادة الدكتور صالح بن ســعيد 
مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس 
أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ووفقــا للبرنامج ســيتم منح صاحيات كافة الخدمات 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  تقدمهــا  التــي  االلكترونيــة 
وترويــج االســتثمار للمســتثمرين عبــر بوابــة  )اســتثمر 
بســهولة( لتصبح عبــر المحطة الواحــدة بالهيئة العامة 

إنشاء متنزهين في الحي التجاري بالدقم
على مساحة 10 آالف متر مربع

منح الهيئة صالحيات الخدمات المقدمة 
عبر بوابة "استثمر بسهولة" 

 

رفع مستوى 
مة  الخدمات المقدَّ

للمستثمرين وتوفير 
بيئة أعمال جاذبة 

أبرز األهداف

للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ويهــدف برنامــج التعــاون لتيســير وتبســيط إجراءات 
حصــول المســتثمر على جميــع الموافقــات والتصاريح 
والتراخيص الازمة لمشــروعه االستثماري من محطة 
واحــدة ومــدة زمنيــة محــددة، وتشــكيل منظومــة مــن 
الخدمــات المتكاملــة التــي يحتاجها المســتثمر لتكوين 
وإيجاد قيمة ُمضافة لبيئة أعمال جاذبة لاســتثمارات 
مــة  الُمقَدّ الخدمــات  مســتوى  ورفــع  الســلطنة،  فــي 
للمســتثمرين مــن خال تســريع وتبســيط اإلجــراءات، 
وتعزيــز العاقات مع الشــركاء لتقديم خدمات متكاملة 
للمســتثمر، وكذلــك توطيــد العاقــة مع المســتثمر بما 

يوّفر بيئة أعمال آمنة وجذابة.
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مهيأة للتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم
إسناد مشروع رافعات الحاويات بالرصيف 

التجاري لميناء الدقم

الرافعات الجديدة 
مزودة بتقنية 

الجيل الخامس 
ونظام األلياف 

البصرية والتحكم 
عن بعد

تنفيذ دورة 
التحميل والتفريغ 
تلقائيا بمشاركة 
مشّغل الرافعة 

فقط

مسقط -  :

أعلنــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة إســناد مشروع تصميم وتصنيع وتوريد 
وتركيــب واختبار وتشــغيل رافعات الحاويات والرافعات 

الجســرية للرصيف التجاري لميناء الدقم.
ويبلغ عدد الرافعات اآللية لنقل الحاويات من الســفن 
إلــى الرصيــف والعكــس )STS( 4 رافعــات، فيمــا يبلــغ 
المطاطيــة  اإلطــارات  ذات  الســاحات  رافعــات  عــدد 

)TRG( 12 رافعة.

الرافعات اآللية
وتتوفر بالرافعات التي تم اختيارها للرصيف التجاري 
 ،)5G( بمينــاء الدقــم تقنية الجيل الخامس لاتصاالت
وعلمــت مجلة  أنه تم اختيار رافعات ليبهير اآللية 
التــي تعتبــر األحدث من نوعها وتتميز باألتمتة والتحكم 
عــن بعد، إذ ال تحتوي على أي مقصورة للســائق، وبدالً 
مــن ذلــك يجلــس مشــّغل الرافعة فــي بيئة شــبة مكتبية 
خاصــة بالتحكــم ويقــوم بتشــغيل الرافعــة مــن محطــة 
التشــغيل عن بعد، ويكون لكل رافعة مشــغل خاص بها، 

وســيتم تنفيــذ غالبيــة دورة التحميــل والتفريــغ تلقائًيــا 
بمشــاركة مشــّغل الرافعــة فقــط عنــد وضــع أو التقاط 

حاوية على األرض أو على الســفينة. 
كمــا تحتــوي الرافعــات علــى العديــد مــن الميــزات 
الرئيســية مــن بينها قدرة التحميــل إلى 65 طنا، وقدرة 
الوصــول إلــى 71 متــرا والوصــول الخلفي لـــ 18 مترا، 
األمر الذي يمّكنها من التعامل مع أكبر سفن الحاويات 
في العالم، ويبلغ مقاس السكـــك الحديديـــة 30.5 متر 
)100 قــدم(، ويبلــغ ارتفاع الرفع 50 مترا فوق مســتوى 
الســكة، وعمــق الرفع -20 مترا تحت مســتوى الســكة، 
ويبلغ طول جسر الرافعة لكل جانب من التيار الكهربائي 
550 متــرا، باإلضافــة إلى نظام األليــاف البصرية لنقل 

البيانات ومحطة التحكم عن بعد لمشــّغل الرافعة.

سرعات الرفع 
وتتميــز الرافعــات أيضــا بســرعات رفــع عاليــة تصل 
إلــى 180 متــرا فــي الدقيقــة للموزعــة الفارغــة و80 
متــرا فــي الدقيقــة لحمولة 65 طنا، وتبلــغ رحلة العربة 
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رافعات الحاويات 
تتميز بقدرة تحميل 
لـ 65 طنا وسرعات 
عالية ونظام قيادة 

أوتوماتيكي 

تزويد رافعات 
الساحات بأحدث 

المواصفات 
ونظام مضاد 

لالنحراف والتأرجح

دقيقة واحدة لمســافة 240 مترا، ودقيقة واحدة لرحلة 
الرافعة لمسافة 40 مترا.  

وتشــتمل األتمتــة فــي الرافعــة علــى: كشــف عوائــق 
االصطــدام، ونمــط ثاثــي األبعاد للســفينة باســتخدام 
فــي  األوتوماتيكيــة  القيــادة  وأنظمــة   ،Lidar تقنيــة 
الوضعيــن األفقــي والعمــودي، وتَتَّبــع الموزعــة، ومنــع 
التأرجــح، ونظــام مراقبــة الســاحة مــن خــال ممــرات 

تحــت الرافعة، ونظام الهبوط األوتوماتيكي.

رافعات الساحات ذات اإلطارات المطاطية  
تعتبــر رافعــات الســاحات ذات اإلطــارات المطاطيــة 
)RTG( المؤتمتة شبيهة بالرافعات اآللية، إذ ال تحتوي 
على مقصورة للســائق ويتم التحكم فيها تلقائًيا وبجهاز 
تحكــم عــن بعد، تقــوم هــذه الرافعــات تلقائًيــا باختيار 
الحاويــات ووضعهــا علــى حــزم الحاويــات مع المشــّغل 
المطلــوب فقط عنــد وضع أو انتقاء حاوية من مقطورة 
شــاحنة، ويكــون دور المشــّغل أقــل مقارنــة بالرافعــات 
اآللية، ولهذا السبب سيتم تشغيل الرافعات الـ 12 ذات 

اإلطارات المطاطية بواســطة أربع محطات تشــغيل عن 
بعد.

فــي  المواصفــات  بأحــدث  الرافعــات  هــذه  وتتميــز 
مجالهــا، فَعــْرض الرافعة يتســع لـــ 8 حاويات باإلضافة 
إلى حارة واحدة للشاحنات، وفي االرتفاع يمكن رص 6 
حاويــات فــي ارتفاع عمودي، وتبلغ قدرة الرفع 41 طنا، 
كمــا أن الرافعــات مجهــزة بشــبكة واي فــاي، وســيكون 
لــدى الرافعــات نظــام فريد مضــاد لانحــراف ومضاد 
للتأرجــح، باإلضافــة إلــى نظــام القيــادة األوتوماتيكي، 
ونظــام الهبــوط التلقائــي، ونظــام منــع رفــع المقطورة، 

وقياس ثاثي األبعاد.

ويبلــغ طــول الرصيــف التجــاري 2.2 كــم، ويضــم 5 
محطــات تشــمل: محطــة متعــددة األغــراض، ومحطــة 
ومحطــة  للحاويــات،  ومحطــة  المتدحرجــة،  للبضائــع 
للســفن البحريــة، ومحطــة للمــواد الســائبة والجافــة، 
وتقــوم شــركة مينــاء الدقــم حاليــا بتشــغيل الرصيــف 

التجــاري من خال رافعات متحركة.

�إمكانيات عالية لر�فعات �ل�ساحات �لتي تم �ختيارها لميناء �لدقم

من خالل مكتب كهذا يتم تشغيل الرافعات والتحكم بها عن ُبعد يوليو
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استطالع/ محمد بن أحمد الشيزاوي
الصور بعدسة: صالح بن نبهان المعمري

 
االقتصاديــة  األهميــة  تــزداد  آخــر  بعــد  يومــا 
واالســتراتيجية لمنطقة رأس مركز التي تشهد إنشاء 
محطة لتخزين النفط؛ في موقع يطل على بحر العرب 
وعلــى مقربة من خطوط الماحة العالمية حيث تعبُر 

ناقات النفط العماقة بين الشــرق والغرب.
تعتبــر محطــة تخزيــن النفط التي تنشــئها الشــركة 
العمانية للصهاريج "أوتكو" مشــروعا حيويا يســتهدف 
تخزيــن جميــع أنــواع النفــط الخــام وبكميــات كبيــرة 
خــارج مضيــق هرمــز؛ مــا يتيــح للشــركات العالميــة 
تخزين نفطها في رأس مركز ألي فترة؛ قصيرًة كانت 

أو بعيدة المدى.
أثنــاء زيارتنا للمشــروع في أواخر شــهر مايو 2021 
كانــت معظــم األعمــال بالموقــع قــد أُنجــزت، وعبــر 
أرد فــان هــوف الرئيــس التنفيــذي للشــركة العمانيــة 
للصهاريج عن ســعادته وهو يرى المشــروع يقترب من 
مرحلــة اإلنجــاز. وبــدا فــي حديثــه لـــ   متفائا 
بمســتقبل المشــروع، وقال إن رؤية الشركة تتمثل في 
المســاهمة فــي توســيع عمليات تخزيــن النفط الخام 
فــي المنطقــة وتســهيل التوزيــع حــول العالــم بطريقة 
تعــزز جهود الحكومــة نحو التنويع االقتصادي. مؤكدا 
بتخزيــن  الخاصــة  والمرافــق  المنشــآت  أن تصميــم 
النفــط الخام في رأس مركز تــم وفق أفضل المعايير 

الدولية.

مركز عالمي لتخزين النفط الخام 
تتميــز محطة تخزين النفط في رأس مركز بموقعها 

رأس مركــــــــــز تستعد الستقبال النفط الخام

"أوتكو" تضع لمساتها األخيرة على أكبر مركز 
لتخزين النفط الخام في المنطقة 

الموقع 
االستراتيجي لرأس 

مركز يؤهلها 
لتكون مركزا عالميا 

مهما لتخزين 
النفط الخام

االســتراتيجي بالقرب من األســواق الناشــئة ال سيما 
فــي آســيا وأفريقيا، وهو ما يجعل الرئيــس التنفيذي 
للشــركة العمانية للصهاريج واثقا من قدرة المشــروع 
علــى تلبيــة احتياجــات التجار ومســتوردي ومصدري 
النفــط الراغبيــن فــي تخزيــن النفــط في موقــٍع آمن 
يسهل الوصول إليه من قبل ناقات النفط، وقال إننا 
نطمح أن تصبح المحطة أكبر مشروع لتخزين النفط 
الخام في الشــرق األوسط ليكون بمثابة مركز عالمي 
مهم لتخزين النفط الخام نظًرا للموقع االســتراتيجي 

علــى  تركــز  رؤيتنــا  فــان هــوف:  أرد 
توســيع عمليات تخزيــن النفط الخام 
في المنطقة وتســهيل التوزيع حول 

العالم 

يوليو
2021 1٦



المشروع 
يستهدف تخزين 

جميع أنواع النفط 
الخام وبكميات 

كبيرة خارج مضيق 
هرمز 

الحوافز المقدمة 
من المنطقة 

االقتصادية تدعم 
القدرة التنافسية 
لمحطة رأس مركز 

لــرأس مركــز علــى بحر العــرب المطل علــى المحيط 
الهندي. 

األســواق؛  احتياجــات  المحطــة  ســتلبي  مضيفــا: 
متميــزة بســهولة ربطهــا باألســواق فــي جنــوب آســيا 
المشــروع  وسيســاهم  وأفريقيــا،  األقصــى  والشــرق 
على المدى الطويل في جعل الســلطنة مركزا رئيســيا 
المنتجــات الســائلة والغازيــة الســائبة فــي  لتخزيــن 

المنطقة.

المساهمة في التنويع االقتصادي  
التنفيــذي  الرئيــس  يــرى  المحلــي  المســتوى  علــى 
للشــركة العمانية للصهاريج أن مشــروع تخزين النفط 
الخــام فــي رأس مركــز من جهــة وطموح الشــركة من 
جهــة أخــرى للنمــو وتطوير شــبكة مــن المحطات في 
مينــاء الدقــم يعزز جهــود الحكومة في مجــال التنويع 
االقتصادي، مضيفا: تحقق المشــاريع في رأس مركز 
والدقم بشــكل عام العديَد من المكاســب االقتصادية 
والتجاريــة؛ إذ أنهــا توفــر البنيــة األساســية والمرونة 
لنمــو قطــاع النفــط والبتروكيماويــات وقطــاع الطاقة 
البديلــة أيضــا، كمــا ستســاهم في زيادة عدد الســفن 
البحريــة لنقــل النفــط والبتروكيماويــات والمنتجــات 

الغازية القادمة إلى الســلطنة. 

جذب االستثمارات إلى الدقم
مركــز  رأس  فــي  النفــط  تخزيــن  مشــروع  ويتمتــع 
إلــى  االســتثمارات  جــذب  علــى  بقدرتــه  أيضــا 
ويشــرح  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
الرئيــس التنفيــذي لـــ "أوتكــو" هــذه الفكــرة بقولــه: 
الترويــج للمحطــة وإمكانياتهــا فضــًا عــن امتيــازات 

التســهيات واإلعفــاءات الضريبيــة يزيد مــن القدرة 
التنافســية لــرأس مركــز والدقــم؛ وفــي نفــس الوقت 
تدعــم االمتيــازات التي تقدمها المنطقــة االقتصادية 
والخدمــات  الضريبيــة  والحوافــز  بالدقــم  الخاصــة 
والبنيــة األساســية الحديثة بالدقم القدرة التنافســية 

لمشــروع رأس مركز والدقم عموما. 

ربط المحطة بحقول النفط
فــي المرحلــة األولى من المشــروع ســوف تســتقبل 
محطــة رأس مركــز النفــَط عــن طريــق البحــر مــن 
خــال الســفن التــي ســتضخ النفــط إلــى المحطــة 
عبــر أنابيــب تمتــد مســافة 7 كيلومتــرات فــي عرض 
البحــر و3.5 كــم على اليابســة، غير أنه مــن المتوقع 
أن يتــم فــي المســتقبل ربــط المحطة بحقــول النفط 
بوســط الســلطنة. الرئيس التنفيذي للشركة العمانية 
للصهاريج أكد اســتعداد الشــركة لهذا التحول المهم، 
وقال: بدأنا - بالتعاون مع شركات استشارية دولية - 
إعداد 3 دراســات جدوى لتقييم إمكانية ربط محطة 
رأس مركز بحقول النفط في المستقبل بقصد تزويد 
المصفــاة باحتياجاتها من النفط الخام وإنشــاء موقع 

بديــل لتصدير النفط الخام.

استراتيجية أهداف 
تحقــق محطة تخزيــن النفط في رأس مركز العديد 
من األهداف االستراتيجية لقطاع النفط، فباإلضافة 
إلــى كونهــا مركــزا عالميــا لتخزيــن النفــط فإنها في 
الوقــت نفســه بمثابــة موقــع إضافــي لتصديــر النفط 
الخــام عندمــا يتم ربطها بحقول النفط في الســلطنة 
وبهــذا يمكــن تصديــر النفــط العماني إمــا عن طريق 
مينــاء الفحــل أو عــن طريــق رأس مركــز، وفي الوقت 

منطقة معاجلة املياه امللوثة ومعدات القياس

منطقة مضخات النفط يوليو
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إعداد 3 دراسات 
جدوى لتقييم 

إمكانية ربط محطة 
رأس مركز بحقول 

النفط بوسط 
السلطنة

محطة رأس مركز 
تتيح للسلطنة 
منفذا إضافيا 

لتصدير النفط الخام

نفســه يمكن للســلطنة تخزين النفط في هذا الموقع 
خاصــة عندمــا يتراجــع الطلــب العالمــي ويكون لدى 
الســلطنة فائض في اإلنتــاج، كذلك فإن محطة رأس 
مركــز هــي الشــريان الــذي يلبــي احتياجــات مصفاة 
الدقــم مــن النفــط الخــام وقــد تــم ربــط المصفــاة 
بالمحطــة عبر خــط أنابيب بطــول 80 كيلومترا، وتم 
إنشــاء 8 خزانــات ضخمــة لتخزيــن النفــط الخــاص 

بالمصفاة.

توسيع المرافق البحرية
العمانيــة  للشــركة  المســتقبلية  الخطــة  وتتضمــن 
للصهاريــج وفقــا لحديــث الرئيــس التنفيــذي توســيع 
المرافــق البحريــة الســتيراد وتصديــر النفــط الخام 
النفــط  ناقــات  لفئــات  الفنيــة  لتلبيــة االحتياجــات 
والناقــات  وبنماكــس  ســوزيماكس  مثــل  المختلفــة 
العماقــة األخــرى لجــذب أنــواع مختلفة مــن النفط 
مــن دول عديــدة باإلضافة إلى النفــط العماني الذي 
يوفــر لمصفــاة الدقــم الفرصــَة لتنقية أنــواع مختلفة 
مــن النفــط الخــام. مضيفا: مــع توافر أنــواع مختلفة 
مــن النفط الخام ســيكون لــدى تجار النفــط إمكانية 

مزج درجــات مختلفة جديدة من النفط الخام.

تسويق المشروع خارجيا
ومــع الجهود الكبيــرة التي تبذلها حكومة الســلطنة 
والحكومــات األخــرى فــي جميــع أنحاء العالــم للحد 
مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( والتوجه 
تســعى  بالجائحــة  المتعلقــة  القيــود  لرفــع  العالمــي 
الشــركة العمانية للصهاريج لتكثيف جهودها للترويج 
لــرأس مركز والدقم ومشــاريع التخزيــن الخاصة بها 
على مســتوى العالم ســعياً منها لجــذب أنواع مختلفة 
وقــال  والمســتثمرين،  والغــاز  النفــط  منتجــات  مــن 
إن الجائحــة تركــت لنــا إمكانيــات محــدودة لالتقاء 
شــخصًيا بالمستخدم المحتمل لسعة التخزين، وذلك 
لمناقشــة وعرض مرافــق التخزين لدينا أو االنضمام 
إلــى الحمات التجارية للترويج لرأس مركز والدقم. 
غيــر اننا تمكّنا مــن خال تقنية االتصال الهاتفي من 
إقامــة اجتماعــات افتراضيــة للتواصــل مــع الزبائــن 
المحتمليــن لمناقشــة متطلبات التخزين المســتقبلية 
الخاصــة بهــم والتــي نتــج عنهــا عــدد ال بــأس به من 

المشــاريع في خط أنابيب مشروعنا. 

إنجازات مهمة
يتكــون المشــروع مــن جزأيــن؛ األول هــو األعمــال 

لاســتيراد  العائمــة  المحطــة  وتتضمــن  البحريــة، 
عــن  كيلومتــرات   7 حوالــي  تبعــد  التــي  والتصديــر 
 42 بقطــر  البحريــة  لألنابيــب  وخطيــن  الشــاطئ 
بوصــة واألنظمــة المرتبطــة بهــا، أمــا الجــزء الثانــي 
فهــو األعمــال البريــة التــي تتضمن األعمــال المدنية 
وتكســير الجبــال وبنــاء أنظمــة ضخ النفــط ومعالجة 
الميــاه وبنــاء الخزانــات وشــبكة محطــات الكهربــاء 

واألنظمة االخرى المصاحبة.

وقــال المهنــدس ســالم بن مرهــون الهاشــمي مدير 
عــام المشــروع وهــو يشــرح لفريق  حجــم العمل 
الــذي تــم إنجازه في الموقــع: إن األعمال البحرية تم 
إنجازها في الربع األول من العام الجاري، فيما بلغت 
نســبة اإلنجــاز فــي الجزء الثانــي من المشــروع حتى 
نهاية شــهر يونيو 70%، وأضاف: إن البنية األساســية 
الازمــة لتخزين النفط الخام خــال المرحلة االولى 
مــن المشــروع أصبحــت شــبه جاهــزة ونتوقــع بــدء 

عمليات التشــغيل في الربع االول من العام المقبل.

إمكانيات تخزين هائلة
وخــال الزيــارة التــي قــام بهــا فريــق  لموقــع 
المشــروع قــام المهندس ســالم بن مرهون الهاشــمي 
بإطــاع الفريــق علــى مختلــف المنشــآت بالمحطــة، 
تــم  التــي  إلــى أن البنيــة التحتيــة للتخزيــن  مشــيرا 
باحتياجــات  الوفــاء  علــى  قــادرة  بالموقــع  إنشــاؤها 
تخزيــن 25 مليــون برميل من النفــط غير أن المحطة 

للتوسع المستقبلي.  مهيأة 
 10 حاليــا  المشــروع  موقــع  مســاحة  تبلــغ  وقــال: 

تشــغيل  نتوقــع  الهاشــمي:  ســالم 
المحطــة فــي الربــع األول مــن عــام 
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المحطة مهيأة 
لتخزين 25 مليون 
برميل من النفط 
في المرحلة األولى

تم بناء محطة 
عائمة لتصدير 

واستيراد النفط 
واستقبال أكبر 

الناقالت .. 
والمحطة هي 
األعمق في 

السلطنة

 
 

الخطة المستقبلية 
تتضمن توسيع 
المرافق البحرية 

لتلبية االحتياجات 
الفنية للناقالت 

العمالقة 

توفير 2500 فرصة 
عمل مباشرة 

وغير مباشرة في 
مشروعي رأس 
مركز والرصيف 

النفطي 

اإلجماليــة  المســاحة  أن  غيــر  مربعــة  كيلومتــرات 
المخصصــة للمشــروع تبلــغ 40 كيلومتــرا مربعا وهو 
مــا يعنــي أن المحطة مهيأة لتخزين ما يصل إلى نحو 

200 مليــون برميل من النفط.

عمليات معقدة 
وخال حديثه أكد الهاشــمي أن تخزين النفط ليس 
عملية ســهلة وإنمــا هي عملية معقــدة، قائا: النفط 
الــذي يتــم ضخــه مــن الســفن إلــى المحطــة العائمة 
الموجــودة في عــرض البحر ثم إلــى األنابيب يخضع 
لعــدد من الفحوصــات قبل ضخه إلى خزانات النفط 
العماقــة لضمــان ســامة أنظمة المحطــة، مضيفا: 
قد تكون هناك شــوائب في النفط الخام الذي تطلب 
الشــركات تخزينــه لدينــا ولهــذا تتضمــن تســهيات 
المحطة منطقة خاصة بمعالجة النفط الخام تحتوي 
علــى نظــام لفحــص نوعية النفط وتنقيتــه قبل ضخه 

إلى الخزانات.

مرافق متعددة
تقع الخزانات العماقة على ارتفاع 110 أمتار فوق 
ســطح البحــر وهــو ما يعنــي أن النفط ســوف يتدفق 
بســهولة إلــى الســفن الموجــودة فــي عــرض البحــر، 
ولــن يحتــاج إلى مضخــات للدفع بعكــس النفط الذي 

تســتقبله المحطة عن طريق السفن. 

المهنــدس ســالم الهاشــمي يعلّــق علــى ذلــك قائا: 
تــم بنــاء المحطــة العائمة الســتيراد وتصديــر النفط 
الســتقبال أكبــر ناقات النفــط وتعتبــر المحطة هي 
األعمــق في الســلطنة وقد تم ربطهــا بأربع مضخات 
رئيســية لدفــع النفــط الخــام إلــى األعلــى، كمــا أن 
الموقــع مهيأ إلنشــاء مضخات إضافية تواكب الطلب 

علــى تخزين النفط في المحطة.
لســحب  محطــة  علــى  أيضــا  المشــروع  ويحتــوي 
ميــاه البحــر، ومحطــة أخــرى لتصريــف ميــاه البحر، 
ومحطــات  كهرباء ثانويــة، وخزانات وأنظمة مكافحة 

الحريق. 

التشغيل  االستعداد لمرحلة 
كثيرا ما نســأل أنفســنا ونحن نشهد انطاق مشروع 
المشــروع  لتشــغيل  الشــركة  اســتعدت  هــل  جديــد: 
بالكفــاءة المطلوبــة؟ عن هــذا التســاؤل يجيبنا ناصر 
بن حمد البكري مدير العمليات في الشــركة العمانية 
للصهاريــج قائــا إن الشــركة قامــت فــي وقــت مبكــر 
بتعييــن العديــد مــن المشــغلين العمانييــن، كما قامت 
متخصصــة  معاهــد  فــي  خريجــا   30 نحــو  بتدريــب 

ليلتحقــوا بحقــل العمل في نهاية فترة التدريب.
تدريــب  علــى  أيضــا  الشــركة  حرصــت  وأضــاف: 
الشباب العماني على تشغيل وصيانة أنظمة المشروع 

عن طريق المقاول الرئيســي. 

توفير 2500 وظيفة  
وعلــى مســتوى فــرص العمــل وّفــرت "أوتكــو" مــن 
للنفــط  مركــز  رأس  محطــة  فــي  مشــروَعيها  خــال 
الخــام ومحطة تصدير المواد الســائلة على الرصيف 
النفطــي لمينــاء الدقم أكثر من 2500 وظيفة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة، وســيبلغ عــدد الوظائــف خــال فتــرة 
التشــغيل حوالي 500 وظيفة مباشــرة وغير مباشــرة. 
ومــع ازديــاد الســعة التخزينيــة للشــركة ســيتم توليــد 

المزيد من فرص العمل.

البكــري: مســتعدون لمرحلــة  ناصــر 
الكــوادر  بتأهيــل  وبدأنــا  التشــغيل 

العمانية في وقت مبكر

�سالم �لها�سمي ي�سرح لرئي�س �لتحرير حجم �الأعمال �لميد�نية بالم�سروع
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مسقط -  :

توقيع برنامج تعاون مع منطقة جبزة التركية 
لالستثمار في الدقم

أصيلة 
الصمصامية: 
الوزارة تؤكد 
سعيها لجلب 
االستثمارات 
االستراتيجية 

وتسويق مقومات 
االقتصاد الوطني

أحمد الذيب: نرحب 
بالمستثمرين 
األتراك في 

مختلف القطاعات 
بالدقم والمناطق 

األخرى التابعة 
للهيئة

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
االســتثمار فــي 24 مايــو 2021 برنامــج تعــاون مع وفد 
 )GOSB( تجــاري من منطقــة جبزة الصناعيــة التركية
الســتقطاب اســتثمارات تركيــة إلى الســلطنة من خال 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقع برنامج التعاون نيابة عن الهيئة ســعادة المهندس 
أحمــد بن حســن الذيب نائب رئيــس الهيئة، وعن وزارة 
التجارة والصناعة وترويج االستثمار سعادة أصيلة بنت 
ســالم الصمصاميــة وكيلــة الــوزارة لترويــج االســتثمار، 
وعــن منطقــة جبــزة الصناعيــة التركيــة فاهيــت يلــدرم 

رئيس مجلس اإلدارة.

ترحيب باالستثمارات التركية
ويأتــي توقيــع برنامــج التعاون فــي إطار ســعي الهيئة 
والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة 
الحــرة بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
االستثمار الســتقطاب استثمارات متنوعة إلى المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، وقــال ســعادة المهندس 
أحمد بن حســن الذيــب إن الهيئة ترحب بالمســتثمرين 
األتــراك فــي مختلــف القطاعــات الســتغال المقومات 

المتوفــرة بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم وأي 
مناطــق أخــرى تابعة للهيئة، مشــيرا إلــى أن الهيئة على 
للشــركات  التســهيات  كافــة  لتقديــم  االســتعداد  أتــم 

التركية الراغبة باالســتثمار في الدقم.
وأضاف: يمكن للشــركات التركية الوصول إلى أسواق 
المنطقة واألســواق االفريقية بســهولة مــن خال ميناء 
الدقــم، كمــا أن هنــاك أراٍض مخصصــة للمشــروعات 
المعتمدة على الغاز، مشــيرا في هذا الصدد إلى إنجاز 
مشــروع خــط الغــاز إلــى الدقم وقــرب اكتمال مشــروع 

مصفاة الدقم.

تسويق مقومات االقتصاد الوطني 
ســالم  بنــت  أصيلــة  ســعادة  صرحــت  جهتهــا  مــن 
بتطويــر  االهتمــام  ضــوء  فــي  بقولهــا:  الصمصاميــة 
العاقــات التجاريــة بيــن الســلطنة وجمهوريــة تركيا تم 
خال زيارة الوفد التركي للســلطنة بحث تعزيز التعاون 
التجاري بين البلدين في عدد من المجاالت، وقد أبدى 
الوفــد الزائــر رغبتــه فــي إيجــاد شــراكات حقيقية في 

المستهدفة. القطاعات 
وأكــدت أن الوزارة عازمــة على مواصلة تحقيق رؤيتها 
ورســالتها التي تتماشــى مع أهداف رؤية عمان 2040، 

�أثناء توقيع برنامج �لتعاون بح�سور �سعادة �ل�سفيرة �لتركية بال�سلطنة و�سفير �ل�سلطنة لدى تركيا
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برنامج التعاون 
يمنح "جبزة" 
ميزة المطور 
االستثماري 

إلقامة نموذج 
لمنطقة صناعية 

تركية بالدقم

الوفد التركي 
يبدي رغبته في 
إيجاد شراكات 
حقيقية في 

قطاعات االستثمار 
المستهدفة

بحث سبل تعزيز 
حضور صادرات 
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لتؤكد ســعيها المســتمر في تســويق مقومات االقتصاد 
الوطني.

زيادة حجم التبادل التجاري 
وجــاءت زيــارة الوفــد التجــاري التركي إلى الســلطنة 
بتنظيــم من وزارة التجارة والصناعة وترويج االســتثمار 
ممثلــًة بقطــاع ترويــج االســتثمار بالتعــاون مــع الهيئــة 
العامــة للمناطق االقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة 
بهــدف بحث ســبل التعــاون التجاري واالســتثماري بين 
البلديــن وعقــد لقــاءات مــع مســؤولين مــن عــدد مــن 

المعنية. الجهات 
وقــد جــرى خــال االجتمــاع الــذي ُعقد بمقــر الهيئة 
- بحضــور ســعادة الســفيرة عائشــة ســوزين ســفيرة 
جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة وسعادة الدكتور 
قاســم بن محمد الصالحي ســفير الســلطنة لدى تركيا 
- اســتعراض العاقــات الثنائية بيــن البلدين والتعريف 
والحوافــز  الفــرص  وتوضيــح  االســتثماري  بالمنــاخ 
االســتثمارية التــي تقدمها الســلطنة للمســتثمرين، كما 
تم إطاع الوفد على أهم القطاعات الواعدة التي تركز 
عليها الســلطنة ومشــاريع البنية األساســية والمشــاريع 
االقتصاديــة التــي يعول عليهــا خال المرحلــة القادمة 

فــي جلب رؤوس األموال األجنبية. 

التبــادل  زيــادة حجــم  ُفــرص  ناقــش االجتمــاع  كمــا 
حضــور  تعزيــز  ســبل  وبحــث  البلديــن  بيــن  التجــاري 
صــادرات الشــركات العمانيــة فــي الســوق التركية على 

وجه الخصوص.

أهداف برنامج التعاون
ووفقا لبرنامج التعاون ســتقوم الهيئة العامة للمناطق 
بتخصيــص  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
بالمنطقــة  المتوســطة  الصناعــات  منطقــة  فــي  أرض 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم لتقــوم المنطقة الصناعية 
فــي جبــزة التركية بصفتهــا مطورا اســتثماريا بالترويج 

لها لدى الشــركات العاملة في منطقتها الصناعية.

زيارة إلى الدقم
وقام الوفد خال زيارته إلى السلطنة بزيارة المنطقة 
البنيــة  علــى  لاطــاع  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
األساسية في المنطقة وأبرز مكوناتها، وشملت الزيارة 
منطقــة الصناعــات المتوســطة حيــث تم إطــاع الوفد 
التركــي علــى األراضــي المتاحــة الســتثمار الشــركات 
التركيــة وإقامة نمــوذج للمنطقة الصناعيــة التركية في 
الدقــم، كمــا قــام الوفــد بزيــارة ميناء الدقــم وعدد من 

المشروعات األخرى.
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الدقم -  :

حصلــت شــركة محاجــر الدقــم؛ إحــدى الشــركات 
التابعــة لجهــاز االســتثمار العمانــي علــى 3 شــهادات 
جودة عالمية في مجال اإلدارة البيئية )14001:2015  
وإدارة   ،)ISO  9001:2015( الجــودة  وإدارة   ،)ISO

.)ISO 45001:2018( الصحة والســامة المهنية
وقــال المهندس علي بــن عبداهلل الزدجالي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة محاجــر الدقــم إن هذه الشــهادات 
تعكــس حرص الشــركة علــى تبني األســاليب الحديثة 
في عملها وتطبيقها أفضل المعايير في إدارة الجودة 

واإلدارة البيئية والصحة والســامة المهنية.
وأكــد أن الشــركة عملــت منــذ إنشــائها فــي عــام 
2017 علــى اســتقطاب أحــدث التكنولوجيا في مجال 
التحجيــر وبمــا ينســجم مــع أهدافهــا الراميــة في أن 
تكــون إحــدى الشــركات الرائــدة فــي قطــاع التعديــن 

بالسلطنة. والمحاجر 

إطالق تقنية الدرون
وأشــار في هذا الصدد إلى قيام الشــركة في شــهر 
الــدرون فــي تحديــد المواقــع  مايــو بإطــاق تقنيــة 

إطالق تقنية 
الدرون في تحديد 
مواقع التعدين 

واحتساب الكميات 
في عمليات 

التحجير

تقنية الدرون 
تقدم قراءات 

دقيقة للكميات 
المستغلة في 

المواقع التعدينية

محاجر الدقم تحصل على
3 شهادات جودة عالمية

علي الزدجالي: تطبيق أفضل المعايير في 
إدارة الجودة واإلدارة البيئية والصحة 

والسالمة المهنية

المناســبة لعمليــات التعديــن واحتســاب الكميــات في 
 )pix4Dmapper( عمليات التحجير باستخدام نظام
الــذي يعد من أفضــل التقنيات المســتخدمة في هذا 
المجــال، موضحا أن شــركة محاجر الدقــم تعتبر من 
أوائــل الشــركات العمانيــة العاملة في قطــاع التعدين 

تستخدم التقنية الجديدة.
وقــال المهنــدس علــي بــن عبــداهلل الزدجالــي ان 
الشــركة تســعى مــن خــال تطبيــق مثــل هــذه التقنية 
للوصــول ألفضــل الممارســات الحديثــة فــي أنشــطة 
التعديــن وبما يؤدي إلــى توفير الجهد والوقت والمال 
علــى الشــركة، مشــيرا إلــى أن العمــل علــى التقنيــة 

الجديــدة يتم بكوادر عمانية مؤهلة.
 )pix4Dmapper( نظــام  اســتخدام  أن  وأوضــح 
يســاهم فــي التحديــد الدقيــق لكميــات المعــادن أو 
الردميــات المتوفــرة فــي المواقــع التعدينيــة ومواقــع 
التحجيــر، وتقديــم قراءات دقيقة للكميات المســتغلة 
فــي المواقــع التعدينية، موضحا أن هــذه التقنية تعّد 
أحد أفضل األســاليب الحديثة المســتخدمة في هذا 

المجال.
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استثمـر في صــــــــاللة

تشــير اإلحصائيات الصادرة عن المنطقة الحرة بصاللة إلى أن عدد 
اتفاقيــات االنتفاع التي وقعتهــا المنطقة حتى مطلع العام الجاري بلغ 
٩5 اتفاقية بحجم استثمار يصل إلى ٨.٨ مليار دوالر أي ما يعادل ٣.٣ 
مليــار ريــال عماني، وتعكس هــذه األرقام مــا تحظى بــه المنطقة من 

اهتمام محلي ودولي.

وخالل تغطيتنا ألبرز المشروعات بالمنطقة قمنا باختيار مجموعة 
محدودة من المصانع والشــركات التي تعكس جانبا من النشــاط الذي 
تشــهده المنطقة، غير أن هناك اســتثمارات أخــرى ال تقل أهمية عما 
اخترناه، فشــركة أوكتال للبتروكيماويات التي لــم نتمكن من تغطيتها 
فــي هذا العــدد تعد أكبــر منتج لصفائــح البولي إيثيليــن تيريفثاالت 
حــول العالم وهي من أوائل الشــركات التي بــدأت أعمالها في المنطقة 
الحرة بصاللة، وهناك مجموعة أخرى من المشــروعات التي ســنعمل 

. علــى تغطيتها في األعداد القادمة من مجلة 

وعبــر ملحــق "المناطــق" الذي تصــدره مجلــة  نوجــه الدعوة 
فــرص  الستكشــاف  والعالمــي  المحلــي  الخــاص  والقطــاع  للشــركات 

االســتثمار المتوفرة في المنطقة الحرة بصاللة.

رسالة صاللة من:
 محمد بن أحمد الشيزاوي 

الصور بعدسة:
صالح بن نبهان المعمري

ميناء صاللة: مركز عاملي 
الصناعية  لألنشطة 

واللوجستية   

إنشاء مجمع دوائي 
يحّول املنطقة احلرة إلى 
مركز إقليمي للصناعات 

الدوائية  
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: الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصاللة لـ 

خطتنا االستراتيجية تستهدف 
تحويل المنطقة إلى مركز عالمي

لالستثمارات 

صاللة -  :

أكــد د. علــي بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيــذي 
للمنطقــة الحــرة بصالــة إحــدى قطاعــات مجموعة 
أســياد ازدياد األهتمام المحلي والعالمي باالســتثمار 
فــي المنطقــة، وقال إن عــدد اتفاقيــات االنتفاع التي 
وقعتهــا المنطقــة حتــى مطلــع العــام الجــاري بلغ 95 
اتفاقيــة بحجــم اســتثمار يصل إلــى 8.8 مليار دوالر 
أي مــا يعــادل 3.3 مليــار ريــال عمانــي، كمــا يجــري 
التفاوض على مشــاريع عديدة في قطاعات مختلفة. 
وكشــف فــي حديــث لـــ  مامــح اســتراتيجية 
المنطقــة الحرة بصالة للفترة من 2013 إلى 2028، 
وقــال إن المنطقــة تســعى الســتقطاب اســتثمارات بـ 
20 مليــار دوالر أمريكــي، ، واســتكمال إنشــاء البنــى 
األساسية الداعمة الســتقطاب االستثمارات المحلية 

والعالمية.
مضيفــا: وفــي إطــار رؤيــة واســتراتيجية مجموعــة 
أســياد لتوفير حزمة متكاملة من الحلول اللوجيســتية 
التنافســية وتعزيــز مركــز الســلطنة ضمــن الخارطــة 
علــى  أســياد مؤخــراً  العالميــة، عملــت  اللوجيســتية 
القطاعــات  لمختلــف  التجاريــة  عامتهــا  توحيــد 
اللوجيســتية،  وتأتــي المنطقــة الحــرة بصالة ضمن 
إحــدى القطاعــات الرئيســية التــي ســتحمل عامــة 
"مناطــق أســياد الحرة-  صالة" ويعــول عليها الكثير 
  2040 اللوجيســتية  الوطنيــة  االســتراتيجية  ضمــن 
فــي تعزيــز سلســلة اإلمــداد والتوريــد نظــًرا لموقعها 
الجغرافــي القريــب مــن خطــوط الشــحن والماحــة 
العالميــة، عــاوة علــى تقديمهــا العديــد مــن المزايا 

والحوافز االســتثمارية والتسهيات اللوجيستية .

خطط أعمال تجارية وفنية 
وأوضــح أن اســتراتيجية المنطقــة حتــى عام 2028 

تتفــرع إلــى خطــة األعمــال التجارية وخطــة األعمال 
الفنيــة اللتين تشــكان قاعدة العمل التــي تبنى عليها 
كافــة الخطــط وبرامــج التنميــة للمنطقــة، موضحــا 
أن خطــة األعمــال التجاريــة تُعنــى بجميــع األنشــطة 
والدراســات والبحــوث والبرامج الترويجيــة المتعلقة 
خطــُة  تُعنــى  حيــن  فــي  االســتثمارات،  باســتقطاب 
األساســية  البنــى  وتوفيــر  بتطويــر  الفنيــة  األعمــال 
والمرافق والخدمات التي ستحتاج إليها االستثمارات 

والمستقبلية.  القائمة 

مركز عالمي لالستثمارات
وأكــد أن هــذه االســتراتيجية التــي تــم إعدادها من 
تســتهدف  متخصصيــن  وخبــراء  استشــاريين  قبــل 
جعــل المنطقــة الحــرة بصالة مركــزا عالميا لجذب 
االســتثمارات التــي تتماشــى مــع سياســة الحكومــة 
ومرتكــزات رؤيــة ُعمــان 2040 لتنويع مصــادر الدخل 
وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة للمواطنين، مشــيرا إلى 
أن االســتراتيجية تركــز علــى اســتقطاب مشــروعات 
حيوية في مختلف الخدمات اللوجيســتية، كالتخزين، 
وإعــادة التوزيــع، والصناعــات التحويلية والنســيجية، 
والبتروكيماويــات، والصناعات الدوائية، والصناعات 
الغذائيــة، ومشــاريع إعــادة التصنيــع، وتدويــر المواد 
والمشــاريع  والتجميــع،  والتركيــب  الباســتيكية، 
الوطنيــة كمدخــات  المــوارد  باســتخدام  المرتبطــة 
لإلنتــاج،  والعديــد من المشــاريع األخــرى ذات القيم 

المضافة لاقتصاد الوطني. 

المنتجة  المشروعات 
وحــول عدد المشــروعات المنتجــة بالمنطقة الحرة 
بصالــة قــال علي بــن محمد تبوك: رغــم  التحديات 

تهيئة المنطقة 
لتكون منصة 

لوجيستية متكاملة 
للوصول إلى 

مختلف األسواق 
االقليمية والعالمية

نسعى الستقطاب 
استثمارات بـ 20 

مليار دوالر 

مبنى إدارة املنطقة احلرة بصاللة

د. علي بن محمد تبوك
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مشــاريع  أن  إال  كورونــا،  جائحــة  فرضتهــا  التــي  
المنطقــة الحــرة  بصالــة ظلــت فــي تزايــد نتيجــًة 
التــي  اللوجيســتية  والخدمــات  التنافســية  للمزايــا 
تقدمهــا للمســتثمر المحلــي واالجنبــي، إذ يبلــغ عدد 
المشــاريع االســتثمارية المنتجــة في المنطقــة حاليا 
23 مشــروعا فــي مختلــف القطاعــات كالصناعــات 
الغذائيــة، والصناعــات البتروكيماويــة، والصناعــات 
الدوائية، واأللواح الجبســية، والخدمات اللوجيستية، 
والتخزيــن وإعــادة التوزيع، ومشــاريع إعــادة التصنيع 
ويصــل  والتجميــع،  والتعبئــة  والتغليــف  والتركيــب 
 1.1 مــن  أكثــر  إلــى  اســتثماراتها  حجــم  إجمالــي 
مليــار ريــال عمانــي، في حين يبلغ عدد المشــروعات 
االستثمارية قيد اإلنشاء 14 مشروعا بحجم استثمار 

يبلــغ حوالي 662 مليون ريال عماني.

أهداف المنطقة
واســتعرض فــي حديثه أهــداف المنطقــة التي تقع 
علــى مســاحة 21 مليــون متــر مربع ضمــن منطقتين 
أدهــان،  واألخــرى  ريســوت  إحداهمــا  لاســتثمار 
مشــيرا إلى أن أهداف المنطقة تتضمن توفير فرص 
لألعمــال التجاريــة المحلية ورجــال األعمال، وزيادة 
التنميــة  عجلــة  وتســريع  المحلــي،  الناتــج  إجمالــي 
االقتصاديــة مــن خــال اســتقطاب اســتثمارات ذات 
قيمــة مضافــة عالية إلى متوســطة، وتوفير بيئة عمل 
ذات معايير عالمية وتنافسية، وإيجاد أحدث الحلول 
لإلمــداد والتوريــد والخدمــات اللوجيســتية، وتوفيــر 
فرص عمل للمواطنين بما يســاهم في تطوير وتنمية 
قدراتهــم واكتســاب الخبرة والمعرفــة، باإلضافة إلى 
نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة، واالســتغال 

االمثل للمصادر الطبيعية المتوفرة في الســلطنة.

التطوير  مراحل 
الحــرة  للمنطقــة  التنفيــذي  الرئيــس  واســتعرض 

بصالــة فــي حديثــه مراحــل التطوير التي مــرت بها 
المنطقة منذ إنشــائها في عام 2006 وفقا للمرســوم 
الســلطاني رقــم )62 / 2006( الصــادر في 20 يونيو 
2006، وقــال إن المنطقــة ركــزت منذ بداية إنشــائها 
علــى العديــد من األهداف التي تضــع المنطقة الحرة 
بصالة على  خارطة االستثمارات العالمية من خال 
عــدد من اإلجراءات كتهيئة الموارد البشــرية لتحقيق 
هــذا الهدف، وإنشــاء اإلطار القانونــي لعمل المنطقة 
الحــرة، ووضــع خطــة العمــل االســتراتيجية، وترجمة 
خطــة العمــل االســتراتيجية إلــى خطــة فنية رئيســية 
الســلطاني  المرســوم  وتفعيــل   ،)Master Plan(
بتقريــر المنفعــة العامــة ألراضــي المنطقــة الحــرة، 
كالكهربــاء  للمنطقــة  األساســية  الخدمــات  وتوفيــر 
والميــاه والغــاز، وتفعيــل التســويق العالمــي وجــذب 
للمنطقــة  اإلداري  المبنــى  وتشــييد  االســتثمارات، 

الحرة.

دعم النمو في قطاع المناطق الحرة
ونــوه فــي حديثه بالتعاون القائــم بين إدارة المنطقة 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  والهيئــة 
والمناطــق الحــرة، وقــال إن إنشــاء الهيئــة من شــأنه 
تعزيــز ودعــم نمو قطــاع المناطــق الحرة بما يســاهم 
فــي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مشــيرا 
إلى أن الســلطنة تحظى بمقومــات عدة تجعلها وجهة 
مناســبة لاســتثمار كاالســتقرار األمنــي والسياســي 
بالمــوارد  وغناهــا  للســلطنة  االســتراتيجي  والموقــع 
الطبيعيــة والصناعيــة المختلفــة، موضحــا أن إنشــاء 
المناطق االقتصادية والحرة يتيح للمســتثمرين فرصا 

اســتثمارية متنوعة وخيارات عديدة لاستثمار.

فرص العمل 
وقــال إن إجمالي فرص العمل التي وفرتها المنطقة 
بشــكل مباشــر يبلغ حوالي 2200 فرصــة عمل وبلغت 

3.3 مليار ريال 
حجم االستثمارات 

المتوقعة وفقا 
التفاقيات االنتفاع

استثمارات 
المشروعات المنتجة 

تتجاوز 1.1 مليار 
ريال .. و662 مليون 
ريال للمشروعات 

قيد اإلنشاء

إنشاء المناطق 
االقتصادية والحرة 
يتيح للمستثمرين 

فرصا متنوعة 
وخيارات عديدة 

لالستثمار

مبنى املنطقة من الداخل 

عدد من املهندسني العمانيني يف املنطقة احلرة بصاللة خالل مراجعتهم لبعض اخلرائط يف احد 
املواقع االستثمارية يوليو
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9 سهولة الوصول إلى
 األسواق اإلقليمية والعالمية

 من خالل موقعها بالقرب
 من ميناء صاللة وخطوط 
الشحن البحرية العالمية.

توفر منظومة نقل متعددة
 الوسائط تضمن االنتقال الميّسر
 للبضائع من خالل مطار صاللة

 والميناء وشبكة الطرق
عالية الكفاءة.

موقع مستقر سیاسیا
واقتصادیا.

مزايا تنافسية كانخفاض أجور
القوى العاملة، وتكاليف

الخدمات، واإلعفاءات الجمركية
والضريبية.

السماح بملكیة أجنبیة بنسبة ١٠٠٪.

عدم وجود حد أدنى لرأس المال
المستثمر.

توفر الموارد الطبیعیة والطاقة.

اإلعفاء من ضريبة الدخل لمدة
عقد االيجار أو اتفاقية االستثمار

أو لـ ٣٠ عاما.

اإلعفاء من الرسوم المتعلقة بالبلديات
والعقارات واألراضي باستثناء الرسوم التي

تدفع من خالل نظام المحطة الواحدة. 

الحوافز والمزايا
التنافسية للمنطقة الحرة بصاللة

نســبة التعميــن 36% وهي أعلى من النســبة المحددة 
فــي المرســوم الســلطاني الخــاص بإنشــاء المنطقــة 
الحــرة بصالــة، موضحا أن المنطقة ســاهمت أيضا 
فــي توفيــر العديــد مــن فرص العمــل غير المباشــرة 
التــي تقــدر بنحــو 4400 وظيفة ليبلــغ إجمالي فرص 
العمل المباشرة وغير المباشرة التي وفرتها المنطقة 

حوالي 6600 فرصة عمل.

المشروعات  توطين 
وأكــد د. علــي بــن محمد تبــوك الرئيــس التنفيذي 
للمنطقــة الحرة بصالة في ختام حديثه أن المنطقة 
الحــرة بصالــة التــي احتفلــت فــي 20 يونيــو 2021 

بمــرور 15 عامــا علــى تأسيســها اســتطاعت خــال 
هــذه الفتــرة توطيــن العديد مــن المشــروعات، وقال 
إن توطين االســتثمارات المســتهدفة بالمنطقة الحرة 
المكاســب  مــن  العديــد  تحقيــق  إلــى  أدى  بصالــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل: توفير فــرص أعمال 
للشــركات الوطنية، وتوفير وظائــف للمواطنين، ونقل 
المعرفــة والتكنولوجيا، واســتغال المــوارد الطبيعية 
المتوفــرة بالســلطنة، وتنمية القطــاع المالي والعديد 
كالخدمــات  األخــرى  االقتصاديــة  القطاعــات  مــن 
والعقــارات  الصحيــة  والخدمــات  والتشــييد  والبنــاء 
والمــواد االســتهاكية وغيرهــا، باإلضافة إلــى توفير 
فرص أعمال لنمو المؤسســات الصغيرة والمتوسطة.

نركز على توفير بيئة 
عمل ذات معايير 
عالمية وتنافسية 

واستقطاب 
استثمارات ذات 

قيمة مضافة عالية

إنشاء المنطقة 
حقق مكاسب 

اقتصادية واجتماعية 
وساهم في تحفيز 
قطاع المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة

يوليو
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إنجاز المرحلة الثانية من محطة مزايا 
اللوجستية بمساحة 25 ألف متر مربع

صاللة -  :

أعلنــت المنطقة الحرة بصالة االنتهاء من األعمال 
البالــغ   )2( اللوجيســتية  مزايــا  لمحطــة  اإلنشــائية 
مســاحتها  25 ألــف متر مربع بعد نجاح مســتودعات 
مزايــا اللوجيســتية )1( بمســاحة 34 ألــف متــر مربع 
التــي تــم تأجيرهــا بالكامل ليبلغ إجمالي المســاحات 
التخزينيــة لمحطــة مزايــا اللوجيســتية 59 ألــف متــر 

مربع.
وقــال المهنــدس أحمــد بن ســعيد تبــوك مدير عام 
الشــؤون التجاريــة إن المنطقة الحرة بصالة تســعى 
مــن خــال محطــة مزايا اللوجيســتية إلى اســتقطاب 
المزيد من االســتثمارات من خال توفير مستودعات 
جاهــزة للتخزيــن عالــي الجــودة ومصممــة ألنشــطة 

أن  إلــى  مشــيرا  والمتوســطة،  الخفيفــة  الصناعــات 
محطة مزايا اللوجيســتية توفر للمستثمر مستودعات 
ومرافــق تخزين بمســاحات مختلفة تتــراوح بين 350 

متــرا مربعا و 8000 متر مربع. 
وأكــد أنــه تتوفــر بالمســتودعات الجديــدة العديــد 
مــن الخدمات مــن أبرزها: البنية األساســية للكهرباء 
ميغــاواط،   2 إلــى  يصــل  قياســية  بقــوه  والميــاه 
التحميــل  ومنطقــة  والســامة،  األمــن  واشــتراطات 
والتفريــغ، والبنيــة األساســية لاتصــاالت، كمــا تمت 
مراعــاة احتياجات المصانــع لألرضيات الصلبة التي 
تــم تصميمهــا بقــوة احتمال عالية تبلــغ 3.5 طن لكل 

متر مربع.

المستودعات 
الجديدة تواكب 

احتياجات 
الصناعات الخفيفة 

والمتوسطة 
وبمساحات تصل 
إلى ٨000 متر مربع

أحمد تبوك: 
توفير خدمات الكهرباء والمياه واالتصاالت ومراعاة 

اشتراطات األمن والسالمة

يوليو
202127



صاللة -  :

أشــاد مــارك هارديمــان الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
صالــة لخدمــات الموانــئ التــي تديــر مينــاء صالة 
تطويــر  فــي  المينــاء  يلعبــه  الــذي  الحيــوي  بالــدور 
المنطقــة الحــرة بصالــة بحكم موقعه االســتراتيجي 
بعيــًدا عــن مضيق هرمز مما يقلل كلفــة التأمين على 
الناقــات وتكاليــف الشــحن اإلجماليــة، ليكون بذلك 
الشــرق  إلــى  للوصــول  المنطقــة  فــي  مينــاء  أفضــل 
األوســط وشــبه القارة الهندية وشــرق إفريقيا، األمر 
الــذي يُســهم بشــكٍل كبير في جذب شــركات الشــحن 
الدوليــة التــي تعتبر الميناء والمنطقــة الحرة بصالة 

المفضلة.  وجهتهم 
وثّمــن في حديث لـ  العاقات التجارية القوية 
التــي ترّســخت بين المينــاء والمنطقة، والتي تســاهم 
فــي ازدهــار اقتصــاد الســلطنة خاصــة فــي مجاالت 

الشحن والتصدير. 

الصناعيــة  لألنشــطة  عالمــي  مركــز 
واللوجستية

وقــال إن المينــاء يعمــل عن كثب مــع إدارة المنطقة 
الحرة كونه يمثل بوابة صالة ومحركاً رئيســياً إلثراء 

المنطقة من خال أعماله في مجال إعادة التصدير. 
مشــيرا إلــى أن المينــاء والمنطقة الحــرة يعمان معاً 
علــى إيجــاد فــرص وأعمــال تجاريــة لهم ولشــركائهم 
والشركات األخرى بالمنطقة؛ مشيراً إلى أنهم جميعاً 
يعملــون بالتــوازي لتحقيق هدف واحــد وترجمة رؤية 
موحدة لجعل صالة المركز الرائد عالمياً لألنشــطة 

الصناعية واللوجســتية عالية الجودة. 
أقــرب  بشــكل  نعمــل  اليــوم  نحــن  وهــا  وأضــاف: 
مــن أي وقــت مضــى الســتهداف شــرائح معينــة مــن 
الزبائــن والمســتثمرين والشــركات ونقــدم لهم حزمة 
متكاملــة من المزايا والخدمــات التي تلبي احتياجات 
ومتطلبــات أعمالهم فيما يُحقــق أهداَفنا االقتصادية 
جميعــاً بالمنطقــة. واألهــم مــن ذلــك، فــإن ما أســهم 
بشــكل آخــر لدعــم تطويــر المنطقــة الحرة هــو موقع 
بالوجهــات  واالتصــال  العالــم  خارطــة  فــي  صالــة 
العالميــة األخــرى والتكلفــة التنافســية التــي تقدمها، 
حيــث توفــر كل هــذه العناصــر ميزة فريــدة من حيث 
والتصديــر  العالميــة  المصــادر  وتمكيــن  الوصــول، 
مــن وإلــى العالــم، والتكاليــف اإلجماليــة التنافســية 

للخدمات.

تقديم حزمة 
متكاملة من المزايا 
والخدمات بالتعاون 

مع شركائنا في 
المنطقة الحرة 
ومطار صاللة

الرئيس التنفيذي لميناء صاللة في حديث لـ:   :
نعمل مع المنطقة الحرة لجعل صاللة مركزا عالميًا 
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التعاون مع الشركاء 
فــي هذا الســياق، ســلّط الرئيــس التنفيــذي الضوء 
علــى دور المينــاء فــي التعاون مــع الشــركاء اآلخرين 
إلــى أن اســتراتيجية الترويــج  فــي صالــة؛ مشــيراً 
التــي اتبعهــا المينــاء والمنطقــة الحرة للمضــي قدماً 
كوجهــة واحــدة تحّتــم إشــراك مطار صالة كشــريك 
اســتراتيجي مهم في األعمــال التجارية، وذلك بهدف 
تحقيق تعاون تجاري قوي للغاية لتحديد واســتقطاب 
الفئــات المناســبة مــن المســتثمرين والزبائــن لجميع 
الشــركاء مــن خــال خطــة واحــدة متكاملــة تتضمــن 
حزمــة شــاملة للمنتجــات والخدمات. وأكــد بأن هذه 
الخطــة ســتضمن الحصــول علــى عصفوريــن بحجــر 
واحــد تتضمن تكاتف الجميع للترويج للمنطقة الحرة 
بصالــة وتحقيــق أهداف جميع الشــركاء في خطتهم 

الموحدة. 
وأضــاف قائــًا: يمثــل المطــار، على ســبيل المثال، 
اللوجســتية  الحلــول  لتعزيــز  للغايــة  ركيــزة أساســية 
المتكاملــة فــي صالــة، حيــث يطالــب المســتثمرون 
بشــدة هذه األيــام لمنحهم خيــارات لوجســتية بديلة، 
لــذا يكون المطــار هنا مصدر قــوة ألعمالنا. وبدورنا 
العاقــة  للحفــاظ علــى هــذه  دائمــاً  جميعــاً نســعى 
الوطيــدة وتعزيزهــا مع جميــع الشــركاء المعنيين من 
أجــل تحقيــق النجاح في أعمالنا ورفــد االقتصاد في 

السلطنة. 

نجاح مستمر
التنفيــذي  الرئيــس  هارديمــان  مــارك  واســتعرض 
لمينــاء صالــة أداء الميناء خال الســنوات الماضية  
قائــًا: نفخــر بالنجاح الذي حققته أعمالنا على مدى 

الـــ 22 عامــاً الماضيــة في مجال إعــادة التصدير وال 
تــزال مســيرة النجــاح ماضيــة قدماً رغــم  التحديات 
التــي شــهدها العالــم خال عــام 2020 بســبب تأثير 
جائحــة فيــروس كورونــا. فقــد تجلّــت تأثيراتهــا على 
مختلــف األعمــال التجارية واقتصــاد العديد من دول 

العالم ولم تكن الســلطنة بمنأى عن ذلك أيضاً.

تمّكــن  فريقنــا  أن  إال  التحديــات،  رغــم  وأضــاف: 
مــن مواجهتهــا والتكّيــف معهــا ســعياً لضمــان تحقيق 
التشــغيل المــرن لسلســلة التوريد لزبائننــا خال تلك 
الظــروف االســتثنائية، إذ عمــل الفريــق علــى ضمان 
انتقــال اإلمــدادات الحيوية مــن الســلطنة وإليها بكل 
يســر وســرعة. وقــد أثمــرت الجهود عــن تحقيق أداء 
رائــع مــع نهاية العــام من خال زيادة عــدد الحاويات 
التــي تمــت مناولتهــا لتبلــغ 4.3 مليون حاويــة نمطية 
مقارنــة بـــ 4.1 مليــون حاوية نمطية فــي عام 2019، 
وقد اســتطاع الميناء خال العــام الماضي االحتفاظ 
بجميــع زبائنــه الرئيســيين، مما يعكــس الطلب القوي 
علــى مســتوى العالــم مدفوعــاً بارتفــاع االســتهاك 
فــي بعض األســواق الرئيســية على الرغم من تفشــي 

الجائحة.

وجهة رائدة لخطوط الشحن الدولية
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمينــاء صالــة إن الميناء 
يعتبــر وجهة رئيســية لثاثة من أكبر خطوط الشــحن 
فــي العالــم ممثلــة في ميرســك التي تُعد أكبر شــركة 
شــحن فــي العالــم، وأم أس ســي وهــي ثانــي أكبــر 
شــركات الشــحن في العالم، وتســاهم الشركتان بنحو 

80% من الحاويــات التي يتم تناولها بالميناء. 

الموقع 
االستراتيجي 

وسهولة الوصول 
إلى الوجهات 

العالمية والتكاليف 
المنخفضة تعزز 
تنافسية الميناء

شركات الشحن 
الدولية تعتبر الميناء 

والمنطقة الحرة 
بصاللة وجهتهم 

المفضلة 

عملنا خالل جائحة 
كورونا على ضمان 
انتقال اإلمدادات 

الحيوية إلى 
السلطنة بكل سرعة 

وسالسة
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تمكين الكوادر 
العمانية لالستفادة 
من خبرات شركائنا 
الدوليين والحصول 
على برامج تدريب 

محترفة  

تعزيز المواهب 
العمانية في 

مجاالت اإلرشاد 
البحري والعمليات 
وتشغيل الرافعات 
والمعدات الثقيلة

صاللة -  :

أكــد محمد بــن عوفيت المعشــني الرئيس التنفيذي 
لشــؤون الشــركة بشــركة صالــة لخدمــات الموانــئ 
أن الشــركة تبــذل جهــودا كبيــرة في تعزيــز المواهب 
العمانية في عدة مجاالت كاإلرشــاد البحري، والتميز 
فــي العمليات، والمالية، والموارد البشــرية، وتشــغيل 
الرافعــات والمعدات الثقيلة، مشــيرا إلى أن الشــركة 
تقــدم تجربة اســتثنائية فــي تدريب الكــوادر العمانية 
مــن خــال الوصــول إلــى برامــج التدريــب الدوليــة 
والخبــرات العالميــة مــع الشــركاء الدوليين للشــركة، 
كمــا ســاهم االســتثمار فــي مختلــف برامــج التدريب 
التقنــي والمهنــي فــي زيــادة نســبة التعميــن لتبلغ في 
فئــات العمالة الماهــرة حوالي 75% بينما في وظائف 
اإلدارة العليــا والوســطى فالنســبة تتــراوح بيــن %80 

و90 %. 

دعم المجتمع 
ونــوه فــي حديثــه باالهتمــام الذي تحظى بــه برامج 

المســؤولية االجتماعيــة ودعــم المجتمــع، وقــال: إننا 
نؤمن بشــدة بفلســفة تعتمــد على ركيزتي االســتدامة 
والعمــل التطوعــي في مجــاالت مختلفــة بما في ذلك 
البيئــة والتعليــم والدعــم المباشــر للمجتمــع المحلــي 

الخيرية.  والجمعيات 

وأضــاف: نلتــزم فــي مينــاء صالــة بشــكل صــارم 
بمســؤوليتنا االجتماعيــة حيــث كان المينــاء وال يــزال 
للمجتمــع  المســتدامة  التنميــة  إثــراء  فــي  مســاِهما 
المحلــي الذي نعمل فيه، موضحا: على ســبيل المثال 
نحن في شــراكة مع الهيئة العمانية لألعمال الخيرية 
لدعــم 65 أســرة مــن ذوي الدخــل المحــدود إلعــادة 
تأهيــل منازلهــم على مدى الســنوات األربع الماضية، 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــددا  المينــاء  نّظــم  كمــا 
الخبــرة  إلكســابهم  والخريجيــن  للطــاب  المختلفــة 
المباشــرة من الفريق، إضافة إلى برامج التدريب من 

أجل التوظيف. 

الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صاللة:
ملتزمون بمسؤوليتنا االجتماعية ونركز على االستدامة 

في برامجنا محمد المعشني
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مسقط -  :

قامــت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة بتشــكيل فريــق عمــل يضــم عددا 
مــن الجهــات ذات العاقة لدراســة إمكانيــة توطين 

الصناعــات الدوائية بالمنطقة الحرة بصالة.
ويضــم فريق العمــل متخصصين من الهيئة ووزارة 
الصحــة وجهاز االســتثمار العماني والمنطقة الحرة 

بصالة.
ويأتــي تشــكيل الفريــق فــي ظــل ازديــاد االهتمام 
الــذي تحظــى به الصناعــات الدوائية على مســتوى 
العالــم خاصــة بعــد انتشــار جائحــة كوفيــد - 19؛ 
ورغبــة مــن الهيئة في إفســاح المجال أمــام القطاع 
فــي هــذا  والعالمــي لاســتثمار  المحلــي  الخــاص 

القطاع وتســريع اإلجراءات المتعلقة بذلك.
وتســعى الهيئة إلــى جعل المنطقــة الحرة بصالة 
مركــزا للصناعــات الدوائيــة نظــرا لمــا تتمتــع بــه 
المنطقــة مــن بنية أساســية داعمة لذلــك باإلضافة 
إلى موقعها الجغرافي على مســار الخطوط الدولية 

وسهولة االســتيراد والتصدير عبر ميناء صالة.

تشكيل فريق عمل لدراسة توطين 
الصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة 

بصاللة

عوامل تؤهل صاللة لتكون مركزا 
للصناعات الدوائية 

وصول أكبر مع أقصر أوقات عبور 
إلى الوجهات العالمية الرئيسية 

وبالتالي تكلفة أقل وكفاءة أعلى. 

قرب المنطقة جغرافيا من أسواق 
شرق افريقيا.

أراٍض ومرافق تخزين مناسبة بما 
في ذلك القدرة على التحكم في 
درجة الحرارة لتناسب المنتجات 

الطبية واألدوية.

القرب من األسواق ذات 
الكثافة السكانية العالية التي 

تعاني من شح في توفر األدوية 
والمستلزمات الطبية. 

بنية أساسية ممتازة لسلسلة 
التوريد.

اتفاقيات التجارة الحرة مع االقتصادات 
الكبرى مثل الواليات المتحدة ودول 

االتحاد األوروبي وغيرها.

وجود صناعة بتروكيماوية مكملة 
لسالسل توريد الصناعات الدوائية. 

الربط البري باليمن وأسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي.

سعة كافية للنقل البحري والجوي 
والبري.

تكلفة تخزين قليلة بسبب متوسط 
درجة الحرارة السنوية المنخفضة 

التي تقدر بـ 24 درجة مئوية مما يعني 
استهالكًا أقل للكهرباء. 
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المشروع يتألف 
من 3 مراحل 

باستثمارات تصل 
إلى 300 مليون 

دوالر 

نركز على تصنيع 
األدوية واألقراص 

الصلبة في 
المرحلة األولى من 

المشروع

: صاللة - 

أكد الدكتور وســيم حمد الرئيس التنفيذي لشــركة 
فيلكــس للصناعــات الدوائيــة أن الشــركة تعمل على 
إنشــاء مجمــع دوائــي متكامل يحــّول المنطقة الحرة 

بصالة إلــى مركز إقليمي للصناعات الدوائية.
مســتقبل  إن  لـــ   خــاص  فــي حديــث  وقــال 
الصناعــات الدوائيــة في الســلطنة مســتقبل إيجابي 
ومشــرق، مؤكــدا أن وجــود الســلطنة علــى خطــوط 
الماحــة الدوليــة يجعلهــا مركــزا تصديريا رئيســيا 
بيــن الشــرق والغــرب، مضيفــا: إن االهتمــام الــذي 
تحظــى به الصناعات الدوائية من قبل الهيئة العامة 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق 
وتوفــر البنيــة اللوجســتية الداعمة لنمــو الصناعات 
الحــرة  والمناطــق  والمطــارات  كالموانــئ  الدوائيــة 
يؤهــل الســلطنة لتكــون مركــزا إقليميــا للصناعــات 

الدوائية.
ويتألــف مجمــع فيلكس للصناعــات الدوائية من 3 
مراحــل باســتثمارات تبلــغ حوالــي 300 مليون دوالر 

أمريكي.

المرحلة األولى
واســتعرض د. وســيم حمــد فــي حديثــه مراحــل 
إنشاء المشروع، وقال إن الشركة وقعت اتفاقية حق 

االنتفــاع مع المنطقة الحــرة بصالة في عام 2018 
وفــي نفس العــام بدأت الشــركة األعمال اإلنشــائية 
للمجمــع، كمــا قامت بإنشــاء وحدة التغليــف الثانوي 
التــي دخلــت حيــز اإلنتــاج فــي شــهر مايــو 2020، 
متوقعــا أن تحقــق الشــركة نقلة نوعية فــي منتجاتها 
عنــد تشــغيل مجمــع الصناعــات الدوائية الــذي يتم 
إنشــاؤه حاليــا علــى مســاحة أرض تبلــغ 110 آالف 

متر مربع.
وأوضح أن الشــركة تركز فــي المرحلة األولى على 
تصنيع األدوية بشــكل األقراص الصلبة، مشــيرا إلى 
أن تشــغيل المبنى الجديد خال العام المقبل سوف 
ينقــل الشــركة إلى مرحلــة التصنيع الكامــل لألدوية 
وإطاق خطوط إنتاج األقراص الصلبة والكبسوالت 
باإلضافة إلى أول خط في السلطنة إلنتاج المحاليل 

التي تحقن في الوريد.

الشركة منتجات 
وتبلــغ منتجــات الشــركة حاليــا 12 صنفــا دوائيــا، 
إال أن الشــركة تخطــط إلنتــاج أكثر مــن 100 صنف 
دوائــي، وقــال د. وســيم حمــد إن لدى الشــركة اآلن 
12 صنفــا دوائيــا مســجا لــدى وزارة الصحــة ويتم 
تســويقها داخــل الســلطنة ونطمــح أن نتمكــن خال 

الرئيس التنفيذي لشركة فيلكس للصناعات 
: الدوائية لـ 

إنشاء مجمع دوائي متكامل يحّول 
المنطقة الحرة بصاللة إلى مركز 

إقليمي للصناعات الدوائية

مصنع فيلكس الذي يتم إنشاؤه باملنطقة احلرة يف صاللة

د. وسيم حمد

يوليو
2021 ٣2



قريبا إطالق أول 
خط في السلطنة 

إلنتاج أدوية الحقن 
الوريدي

خطتنا 
االستراتيجية 
العمل مع 

المنطقة الحرة 
لتوفير البنية 

األساسية لتوطين 
صناعة المواد 

الخام في السلطنة

اعتماد وحدة 
التغليف الثانوي 
من قبل الجهات 

الصحية في 
السلطنة ودولة 
قطر .. والطاقة 

اإلنتاجية 12 
مليون علبة سنويا 

اكتمال 70% من 
المرحلة األولى 

لمجمع الصناعات 
الدوائية .. 

والمصنع مهيأ 
إلنتاج مليار قرص 

دوائي ومليار 
كبسول سنويا

دوائيــا،  صنفــا   50 إنتــاج  مــن  المقبليــن  العاميــن 
التغليــف  لوحــدة  اإلنتاجيــة  القــدرة  أن  موضحــا 
الثانــوي تبلــغ 12 مليــون علبة ســنويا، فــي حين تبلغ 
الســعة اإلنتاجية لمصنع الشــركة قيد اإلنشاء مليار 

قرص دوائي ومليار كبســول سنويا.
وأوضــح أن األدويــة التــي تركز عليها الشــركة هي 
األدويــة التــي تعالــج مختلــف قطاعــات الحاجــات 
الطبيــة للمواطنيــن فــي الخليــج وعلى رأســها أدوية 
الســكري وأمــراض القلــب، ونتيجة لظــروف جائحة 
فيــروس كورونــا قامــت الشــركة بتلبيــة الطلــب على 
األدويــة المانعــة للتجلــط والمضــادات الفيروســية 
وقــد تم خــال العــام الماضي تزويــد وزارة الصحة 
والقطــاع الخاص ببعض األدوية الرئيســية المعتمدة 

في بروتوكول عاج كورونا.

استقطاب شركات التكنولوجيا الحيوية 
مجمــع  مشــروع  مــن  الثانيــة  المرحلــة  إن  وقــال 
بصالــة  الحــرة  بالمنطقــة  الدوائيــة  الصناعــات 
تتضمــن اســتقطاب شــركات التكنولوجيــا الحيويــة 
الحــرة  بالمنطقــة  لتوطينهــا  األمصــال  وصناعــة 
بصالــة متوقعــا اكتمــال العمــل فــي هــذه المرحلــة 

خال عام 2027.

توطين صناعة المواد الخام
وحــول المرحلــة الثالثة من المشــروع قال الدكتور 
وســيم حمد إن خطتنا االستراتيجية للمرحلة الثالثة 

هــي توطيــن صناعة المــواد الخام في الســلطنة من 
خال اجتذاب شــركات عالمية إلــى المنطقة الحرة 
لتوطينهــا فــي المجمــع الدوائــي الــذي نعكــف على 
إنشــائه، مضيفا: نقوم حاليا بالتنســيق مع المنطقة 
الحــرة بصالــة إلنشــاء البنيــة األساســية الازمــة 
لهــذه المرحلة كوحــدات التنقية ووحدات المعالجة، 
متوقعــا أن تتمكــن الشــركة مــن الوصــول إلــى هــذه 
المرحلــة فــي عام 2030، وقــال إن وصولنا إلى هذه 
المرحلــة يعنــي تحويــل المنطقة الحــرة بصالة إلى 

مركــز إقليمي للصناعات الدوائية. 

مراكز األبحاث
وتطــرق فــي حديثــه إلــى ارتبــاط الشــركة بمراكز 
الصناعــات  فــي  المتخصصــة  العالميــة  األبحــاث 
الدوائيــة، وقــال إننــا وقعنــا عقــودا لتطويــر األدوية 
مــع مجموعة مــن مراكز األبحــاث العالمية والعربية 
وأبرزهــا فــي بريطانيــا وايرلندا الشــمالية واألردن، 
مشــيرا إلــى أن هناك تعاونــا وثيقا مع مركــز اينوفا 
صيدالنيــة  منتجــات  لتطويــر  لألبحــاث   )Inova(
جديــدة ســيتم إطاقهــا فــي عامــي 2023 و2024، 
كمــا أن لدينــا تعاونا وثيقا مــع مصنعي المواد الخام 

لألدويــة في إيطاليا والدنمارك والهند. 

المستهدفة   األسواق 
وحول األســواق المســتهدفة قال د. وسيم حمد إن 
منتجات الشــركة موجودة في أسواق السلطنة وذلك 

أحد خطوط اإلنتاج بوحدة التغليف الثانوي

د. وسيم حمد

يوليو
2021٣٣



استقطاب شركات 
التكنولوجيا 

الحيوية وصناعة 
األمصال في 

المرحلة الثانية من 
المشروع

لدينا ارتباط 
بعدد من مراكز 

األبحاث العالمية 
المتخصصة في 
الصناعات الدوائية

دول الخليج 
وشرق افريقيا أبرز 
أسواقنا القادمة 

.. والشركة مؤهلة 
للتصدير إلى الدول 

األوروبية

مــن خــال اتفاق التعاون الذي تــم توقيعه مع إحدى 
الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي هــذا المجــال وهي 
صيدلية مزون، وقد تم في شهر يونيو 2021 تسجيل 
الشــركة بدولــة قطــر وسنباشــر التصديــر إليها فور 
اســتكمال االجــراءات المتعلقــة بتســجيل األصنــاف 
الدوائية، كما بدأت الشــركة إجراءاتها للتسجيل في 
منظومــة مجلــس التعــاون الخليجي للشــراء الموّحد 
وســيقوم فريــق التفتيــش الخــاص بالمنظومة بزيارة 

الشــركة في الربع األخير من العام الجاري.
وأشــار إلــى أن الشــركة تعمــل أيضا علــى الدخول 
إلــى أســواق أخــرى خــال العــام المقبــل كالعــراق 

واليمن ودول الساحل االفريقي.
الــدول  إلــى  للتصديــر  مؤهلــة  الشــركة  أن  وأكــد 
األوروبيــة، وقــال إن مصنــع الشــركة يتم بنــاؤه وفقا 

للمواصفــات العالميــة المعتمــدة مــن هيئــة الغــذاء 
والــدواء األمريكيــة )FDA( ووكالة األدوية األوروبية 
)EMA( ولهــذا تســتطيع الشــركة الدخــول إلى هذه 
تســويق  مــن  الشــركة  تتمكــن  أن  متوقعــا  األســواق 

منتجاتها في األســواق األوروبية خال عام 2026.

خطة متكاملة للتدريب والتأهيل
وأشــاد فــي حديثــه بالقــوى العاملــة العمانيــة فــي 
الشــركة وقال إننا عملنا منذ بداية تأســيس الشركة 
علــى إعــداد خطة تدريــب وتأهيل متكاملــة تضمنت 
دورات تدريبية داخل السلطنة وخارجها، واليوم فإن 
70% مــن القــوى العاملة بالشــركة هم مــن العمانيين 
الذيــن يديــرون بكل كفــاءة  مختلف عمليــات اإلنتاج 

وإدارة الجودة بالشركة.

وحدة التغليف الثانوي

يوليو
2021 ٣٤



تمل��ك مدين��ة �شالل��ة قل��وب زائريه��ا م��ن الوهل��ة الول��ى، وف��ي 
بفتنته��ا  كيانه��م،  كل  تمل��ك  بخا�ش��ة،  والخ�ش��رة،  الأمط��ار  مو�ش��م 
وجماله��ا ور�شانته��ا الأّخ��اذة. واإذ يح��ق للم�ش��وؤولين ع��ن المنطق��ة 
الح��رة ب�شالل��ة اأن يروج��وا له��ا انطالق��ا م��ن موقعه��ا الفري��د على 
الم�شار الحيوي للتجارة الدولية باتجاه الهند واآ�شيا، اأو باتجاه باب 
المندب و�شرق اأفريقيا، وناحية العمق الخليجي، ومن وجود البنية 
الأ�شا�شية الع�شرية والمزايا والحوافز المختلفة فاإن ما ي�شبق ذلك 
حق��ا ه��و ميزاتها الطبيعية والب�ش��رية، من ب�ش��ر ودودين وطموحين 
لهم �ش��مات ظاهرة العراقة، اإلى بحر وجبال وحنايا مهابة ورا�ش��خة 

المكانة. 
اأن  ه��و  الطم��وح  اإن  تق��ول  ب�شالل��ة  الح��رة  المنطق��ة  روؤي��ة  ولأن 
تك��ون المنطق��ة مرك��زا عالمي��ا رائ��دا لالأن�ش��طة ال�شناعي��ة عالي��ة 
الج��ودة فان��ه ل �ش��ىء يمك��ن اأن ينطب��ق علي��ه ذل��ك اأكثر م��ن �شناعة 
ال��دواء، فه��ي بذاته��ا وتعقيداته��ا واأهميته��ا اأمُّ ال�شناع��ات، ولذل��ك 
ف��ي  متكامل��ة  وطبي��ة  دوائي��ة  �شناع��ات  توطي��ن  ا�ش��تهداف  ف��اإن 
المنطق��ة الح��رة ه��و تاأكي��د لم�شداقي��ة الطم��وح وتلبي��ة ل�ش��رورات 
مو�شوعي��ة وطني��ة واإقليمية واإن�ش��انية؛ مو�شوعي��ة من حيث اأهمية 
ه��ذه ال�شناع��ة وجداوه��ا القت�شادي��ة الم�ش��تقبلية والحا�ش��رة، وقد 
ت��رك لن��ا فيرو���س كوفي��د-19 ر�ش��الة وا�شحة ت��كاد ت�شاهي الر�ش��الة 
الكال�ش��يكية ع��ن اأن ال��دول يج��ب اأن تمل��ك غذاءه��ا، وه��ي اأن تمل��ك 

اأي�شا دواءها. 
وطني��ا ف��اإن �ش��لطنة عم��ان بحاجة �ش��ديدة اإل��ى زيادة اإنت��اج الأدوية 
مريح��ة  اكتف��اء  ون�ش��بة  مقب��ول،  اأم��ان  معام��ل  لتحق��ق  قف��زة  عب��ر 
فيم��ا يخ���س احتياج��ات مواطنيه��ا من ال��دواء، بعامة، وم��ن الأدوية 
اأق��وى  اأن  وا�شح��ا  ب��ات  حي��ث  واإن�ش��انيا  خا�ش��ة.  ب�شف��ة  األ�شا�ش��ية 
�ش��ور التع��اون الدول��ي تاأثي��را ه��ي الإغاث��ة بال��دواء والم�ش��تلزمات 
وق��ت المح��ن، ب��ل وف��ي الأوق��ات العادي��ة ذاته��ا، وق��د راأين��ا المعرك��ة 
اإنت��اج  الدائ��رة ح��ول مطل��ب تجمي��د حق��وق الملكي��ة الفكري��ة ف��ي 
الأم�ش��ال لفترة، حت��ى تتمكن الدول الفقيرة من اإنتاجها وتوفيرها 
لمواطنيه��ا تح�شين��ا �ش��د كوفيد-19، وكيف قيل اإن ال�شين ورو�ش��يا 
َد  ا�ش��تفادت �شيا�ش��يا م��ن ت�ش��هيل الت�شني��ع ل��دى الغير في حين ت�ش��دَّ
اأمري��كا، ول��و ان هن��اك  ب��ادر باي��دن بتغيي��ر موق��ف  اأن  اإل��ى  الغ��رُب 
�شعوب��ات فعلي��ة ف��ي التطبي��ق تحت��اج اأ�ش��هرا لتجاوزه��ا. الغري��ب اأن 
ال��كل يعل��م اأن ل نج��اة لالإن�ش��انية من كورون��ا اإل بتح�شين فّعال في 
كل ال��دول وه��ذا يوؤكد ما ذهبُت اإليه بقيمة الت�شامن الن�ش��اني عبر 

الأدوية واللقاحات. 

من جانب اآخر، وفي  قادم الأيام قد تن�شاأ في ظني موؤ�شرات دولية 
تقي���س ق��درة البل��د عل��ى �ش��رعة توفي��ر واإتاح��ة الأدوي��ة الأ�شا�ش��ية 

لمواطنيه.
وق��د طالع��ت اأخبارا طيبة عن اتفاقيات كبرى لال�ش��تثمار الدوائي 
في المنطقة الحرة ب�شاللة، وات�شح لي وجود منظور �ش��امل  لهذه 
ال�شناعة في ال�شلطنة عموما، و�شاللة خ�شو�شا، اإزاء كل ما يرتبط 
بها من تخزين ولوجي�شتيات، وتداول اآمن، ومعامل اعتماد، وبحوث، 
ورقاب��ة، وتدري��ب، وج��ودة، وت�شدير الخ، بيد اأن ما اأود اأن اأ�ش��ير اإليه 
ه��و �ش��رورة التركي��ز على ما �ش��يتم ت�شنيعه، وما يف�ش��ل في النهاية 
ا�ش��تيراده، مع التحديد الدقيق لمفهوم الكتفاء الذاتي من الدواء، 
وع��دم العتم��اد على الن�ش��بة الكمي��ة له دون تحلي��ل م�شمونها، لنه 
يحدث في بع�س الدول اأن تكون هناك م�شانع دواء اأو خطوط انتاج 
كافي��ة اإل��ى ح��د معقول، بيد اأن الرتباط ال�ش��ديد بم�ش��ادر محدودة 
لتوري��د الم�ش��تخل�شات اأو الخام��ات اأو الم��واد الحيوي��ة، اأو العتم��اد 
المف��رط عل��ى الخ��ارج، و�شعف المرون��ة الت�شنيعي��ة، كل ذلك يمكن 
اأن يق��ود اإل��ى تعط��ل، ولو مرحلي، في الم�شانع بم��ا يقلل الإنتاج في 
اأوق��ات ق��د يك��ون بع�شها �شعبا. وحلُّ ذلك يكم��ن في تنويع الم�شادر 
بالتاأكي��د ولكن��ه اأي�ش��ا ف��ي تعمي��ق الت�شني��ع، و�ش��رعة اإنت��اج بدائ��ل، 
والعناي��ة بالزراع��ات الع�ش��بية المعروف��ة الت��ي يتم ا�ش��تخال�س مواد 

فعال��ة منه��ا؛ وف��ي ُعمان، وبجوارها اليمن، الكثير جدا من  ذلك.
اأي�ش��ا ف��اإن ق��راءة خريط��ة الإنتاج ف��ي الدول القريب��ة عربية وغير 
عربي��ة اأم��ر مهم ، ل�شمان قدر منا�ش��ب من ال�شادرات يدعم التطور 
الت��ي   الوف��رة  اإل��ى   اأ�ش��ير  اأن  اأري��د  ل  الوطني��ة.  لل�شناع��ة  الذات��ي 
تحقق��ت ف��ي اإنت��اج الأ�ش��منت بالمنطق��ة بما اأ�ش��ر ب�ش��ادرات الجميع 
الأ�شا�ش��ي يبق��ى  الدر���س  لك��ن  ال��دواء مختلف��ة،   تقريب��اً، ف�شناع��ة 
قائم��اً. وهن��اك اتج��اه وا�ش��ح ف��ي كل دول العال��م اإل��ى اإقام��ة اأنظم��ة 
تاأمي��ن �شح��ي �ش��املة وبالتال��ي ف��اإن التن�ش��يق بي��ن �شناع��ة الأدوي��ة 
والم�شتلزمات والتجهيزات الطبية وبين الجهات التمويلية والفنية 
وال�ش��رافية عل��ى منظوم��ة التاأمي��ن الطب��ى يج��ب اأن يظل م�ش��تمرا 
الراهن��ة  لالحتياج��ات  ذكي��ة  بتحلي��الت  ومدعوم��ا  الوق��ت  ط��وال 

والم�شتقبلية، لم�شلحة الطرفين. 
اأخي��را ف��اإن التناف�ش��ية العالمي��ة الح��ادة ف��ي مجال �شناع��ة الدواء 
تحّت��م اإقام��ة تحالف��ات قوي��ة وفّعال��ة توّف��ر منفع��ة عادل��ة لأطرافها 

وت�شمن لهم اأن ي�ش��ايروا اأدوية الم�شتقبل.
الأدوي��ة  تنت��ج  اأن  ع��ن  تعج��ز  ل��ن  ال��روح  ت�ش��في  الت��ي  اإن �شالل��ة 

المنا�ش��بة والجيدة التي تداوي علل البدن.

mesbahkotb@gmail.com

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

الدواء والمدينة الشافية

يوليو
2021٣5



وكالة الدواء الفيدرالية تعتمد منتجات
"القمة عبر الخليج"

وتسجلها بالدرجتين األولى والثانية

صاللة - صالح املعمري:

في ظل الظروف االستثنائية التي عصفت بساسل 
التوريــد واإلنتــاج عالميا بســبب التأثيــرات الناجمة 
عــن أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد 19" 
والتــي أّثــرت على العديد من األنشــطة االقتصادية؛ 
كان لشــيان ســومار )Shayan Sumar( مســؤول 
العمليــات بشــركة القمة عبــر الخليــج للتصنيع التي 
تتخــذ مــن المنطقة الحرة بصالة مقرا رئيســيا لها 

رأي آخر.

يــرى شــيان ســومر خال حديثه لـــ  أن عددا 
عليهــا  الطلــب  زاد  بــل  تتأثــر  لــم  القطاعــات  مــن 
بينمــا كان العالــم يكافــح الفيــروس مثــل القطاعات 
المرتبطــة بالصحــة والغــذاء والتكنولوجيــا وبعــض 
قطاعــات الخدمــات، وبمــا أن أعمــال شــركة القمة 
عبــر الخليــج للتصنيــع مرتبطــة بقطاعــي الصحــة 
واألغذيــة كان الطلــب علــى منتجاتهــا أكثــر وأعلى. 
يقــول: إننــا ننتج على ما يربو من 300 منتج مرتبطة 
المعــدة  الوجــه  كمامــات  مثــل  القطاعيــن  بهذيــن 
لألغــراض الطبيــة واألغلفــة المخصصة لألغراض 
واألدوات الطبيــة وأكياس التجميع المتخصصة، أما 
النصــف االخر مــن منتجاتنا فهي مرتبطة بقطاعات 
األغذيــة باإلضافــة الــى دخولنــا فــي إنتــاج وتوفيــر 

أغلفــة مرتبطة بالمنتجات الصناعية. 

الشركة إمكانيات 
وأضــاف: يعمــل فــي الشــركة حاليا أكثــر من 120 
عامــا فــي حين تخطط إدارة الشــركة خــال العام 
الجــاري الــى تطويــر أعمالهــا فــي خطــوط اإلنتــاج 
وتحويل عملياتها بواســطة أحدث األجهزة واألدوات 

والمعــدات وتحويــل بعــض العمليــات اليدويــة الــى 
عمليــات أوتوماتيكية أكثر ســرعة وكفــاءة وإنتاجية، 
باإلضافــة إلــى التنويــع في قطاعات أخــرى. مؤكدا 
ان مصنــع الشــركة ينتــج 700 طن متري شــهريا من 
المنتجــات المختلفــة بمعــدل 23 طنــا متريــا يوميا، 
وتســعى الشــركة خــال الفتــرة القريبــة إلــى زيــادة 

اإلنتاج والوصول إلى ألف طن متري شــهريا.

انتشار واسع للمنتجات
بتصديــر  نقــوم  قائــا:  ســومر  شــيان  واســتطرد 
منتجاتنــا إلــى أكثــر مــن 7 دول فــي الوقــت الحالي 
ومــن ضمنهــا الواليــات المتحــدة ودول فــي أوروبــا 
وتركيا ومنطقة الشــرق االوسط، مؤكدا أن منتجات 
الشــركة تصــل إلى نحــو 35 ألف مستشــفى وعيادة 

700 طن متري حجم 
اإلنتاج شهريا.. 
وعدد المنتجات 

في قطاعي الصحة 
والغذاء يناهز 

الـ 300 

منتجاتنا لم تتأثر 
بأزمة كوفيد-19 بل 

زاد الطلب عليها

شــيان ســومر: منتجاتنــا تصــل لـ 35 
ألف مستشــفى وعيادة ودار للرعاية 

الطبية حول العالم
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نركز على تطوير 
خطوط اإلنتاج ورفع 

كفاءة التصنيع 
وزيادة اإلنتاجية

موقعنا في صاللة 
يتيح لنا الوصول 

بسهولة إلى زبائننا 
في مختلف دول 

العالم

تركيز السلطنة 
على تحقيق األمن 
الغذائي والدوائي 

يشجعنا على 
مضاعفة مشاريعنا 
في هذه القطاعات

ودار للرعايــة الطبيــة حول العالــم، موضحا أن لدى 
الشــركة أشــكاال وأنواعــا مختلفــة مــن المنتجــات 
واألغلفــة واألدوات المخصصــة لألغــراض الطبيــة 
وهــي مغلفــة بعنايــة فائقــة ألنهــا منتجــات مرتبطة 

باالســتخدامات الطبية والغذائية والصناعية.

تصديق دولي على المنتجات
وأكــد مســؤول العمليــات أن تركيــز الشــركة علــى 
الجــودة فــي أعمالها مّكنها من التســجيل لدى وكالة 
الــدواء الفيدراليــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وتــم تصنيف منتجاتهــا الطبية من الدرجتين األولى 
والثانيــة، مشــيرا إلى أن عمليــة التصديق تأخذ في 
العادة إجراءات صارمة وفترة زمنية طويلة لكي تتم 
عملية الموافقة الدولية وهي بحد ذاتها وسام نجاح 
وإنجاز تفتخر بهما الشــركة فــي منتجاتها المصنعة 

محليا.

السعي لتحقيق األهداف الوطنية
وعبر مســؤول العمليات عن ثقته بمستقبل القطاع 
الصناعــي في ظــل االهتمام الذي يحظى به القطاع 
من قبل الحكومة، وقال: تســعى الســلطنة من خال 
رؤيتهــا 2040 إلــى تحقيــق العديــد مــن المكاســب 
الوطنيــة واالســتراتيجية ومن ضمنهــا تحقيق األمن 
الغذائــي والدوائــي وهــذا مــا يشــجعنا علــى العمــل 

بجهــد مضاعــف لتحقيــق هــذه األهــداف، ونتوقــع 
ان يزيــد عدد المشــاريع في هذيــن المجالين خال 
الســنوات القادمة ممــا يمكننا من تحقيــق متطلبات 
الســوق المحلية واألســواق الخارجية وســوف نسير 
فــي نفــس االتجــاه مــع خطــة الحكومــة فــي رؤيتها 
غيــر  المنتجــات  وتعظيــم  الدخــل  مصــادر  لتنويــع 

النفطية في الباد.

اختيار صاللة الحرة
وحــول اختيــار المنطقــة الحــرة بصالــة إلنشــاء 
المصنــع قــال شــيان ســومر: إن موقــع أعمالنــا هنا 
فــي صالــة يعّد من المواقع االســتراتيجية الجاذبة 
الوصــول  لمنتجاتنــا  ويتيــح  والتصديــر  لاســتيراد 
العالــم،  المســتهدفة حــول  إلــى األســواق  بســهولة 
وتتمتــع  مثاليــة،  واالســتيراد  التوريــد  فساســل 
المنطقــة بميناء لديه اإلمكانيــة في مناولة البضائع 
والحاويــات بســرعة قياســية وبــه العمــق المناســب 
الســتقبال أكبــر ناقــات البضائــع العالميــة، حيــث 
مــن  السادســة  المرتبــة  فــي  مؤخــًرا  تصنيفــه  تــم 
بيــن أكثــر مــن 350 مينــاء فــي العالــم لوجــود نظام 
فعــال وجيــد فــي اإلدارة، ولدية الصــدارة من حيث 
اإلمكانــات والمميــزات في المنطقــة المحيطة، كما 
انــه من الموانــئ التي تتمتع بالســهولة في التصدير 

واالســتيراد مع تكلفة رسوم مناسبة. 
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مصانع السيارات العالمية تختار
ديونز عمان

لتصنيع مكابح سياراتها

سعيد الشحري: تعاقـــــــــــد الشركات
العالمية معنا يعتبر مصدر فخـــــــــر

للصناعة العمانية

36 ألف طن حجم 
اإلنتاج السنوي .. 
وملتزمون بتحقيق 
أعلى مستويات 

الجودة في منتجاتنا 

تصدير منتجاتنا إلى 
األسواق األوروبية 
واآلسيوية وإلى 
افريقيا وأمريكا 

الالتينية

صاللة -  :

أكــد ســعيد بن محمد الشــحري نائــب المدير العام 
بشــركة ديونز عمان العاملــة بالمنطقة الحرة بصالة 
أن عــددا مــن شــركات صناعــة الســيارات العالميــة 
التــي  الســيارات  مكابــح  لتصنيــع  الشــركة  اختــارت 

تنتجهــا وتوزعها حول العالم.
وقال في حديث لـ  إن أبرز الشركات العالمية 
التــي تعاقدت مع الشــركة هي: بــي ام دبليو، وفولفو، 
وأودي،  روفــر،  والنــد  وفــورد،  وكرايســلر،  وتويوتــا، 
وفولكــس واجــن، وهيونــداي، وكيــا، ومجموعــة رينو، 
كمــا تعاقــدت ديونــز عمــان مــع شــركة ZF العالميــة 
األســواق  مــن  عــدد  فــي  الشــركة  منتجــات  لتوزيــع 
األوروبيــة، وتعمــل شــركة ZF في مجــال تصنيع قطع 
غيــار الســيارات ويقع مقرها في فريدريشــهافين في 

جنوب غرب ألمانيا. 
وأضاف ســعيد بن محمد الشــحري إن لدى الشركة 
أســواقا تصديريــة أخرى في آســيا وافريقيا وأمريكا 

منتجــات  علــى  اإلقبــال  بمســتوى  منوهــا  الاتينيــة، 
الشركة.

 
ثقة وجودة عالية

وأكد أن قيام العديد من الشركات العالمية بالتعاقد 
مــع شــركة ديونــز عمــان هــو مصــدر فخــر للصناعة 
العمانية ويعكس ما وصلت إليه من ثقة وجودة عالية، 
موضحــا أن الشــركة حصلــت على عدد من شــهادات 
الجــودة العالميــة مــن أبرزها شــهادة المعيــار الدولي 
 )2016/16949 IATF( ألنظمة إدارة جودة السيارات
وتعتبر هذه الشــهادة إحدى الشهادات المرموقة التي 
تؤكــد التــزام الشــركات بتحقيــق مســتويات عالية في 

جودة منتجاتها الخاصة بالســيارات.

عوامل مشجعة
وتعتبــر شــركة ديونز عمان فرعــا لمجموعة بريكس 
الهنديــة التــي تأسســت فــي عــام 1981 وتعمــل فــي 
مجــال صناعــة منتجات قطــع غيار مكابــح المركبات 
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الخفيفة والثقيلة وعدة صناعات أخرى، وجاء إنشــاء 
شــركة ديونــز عمــان فــي عــام 2008 نتيجــة لجهــود 
المنطقــة الحرة بصالة ودورها في الترويج للمنطقة 

واستقطاب المســتثمرين من جميع أنحاء العالم.
عمــان  ديونــز  بشــركة  العــام  المديــر  نائــب  وقــال 
إننــا نثّمــن دور المنطقــة الحــرة بصالــة ومــا تقدمه 
تســهيل  فــي  للمســتثمرين وجهودهــا  مــن  خدمــات 
اإلجــراءات وتخليص معامات المســتثمرين، مشــيرا 
إلى أن التســهيات التي تقدمهــا المنطقة والخدمات 
المتوفــرة فيهــا وقــرب المنطقــة مــن مينــاء صالــة 
شــجعت المســتثمرين فــي مجموعــة بريكــس الهندية 

على تأســيس شركة ديونز عمان.

اإلنتاجية الطاقة 
وحــول الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة قــال ســعيد بــن 
محمــد الشــحري إن الطاقــة اإلنتاجيــة تبلــغ 36 ألف 
طــن متري ســنويا متوزعة على خطيــن لإلنتاج بطاقة 
18 ألف طن ســنويا لكل خط، مشــيرا إلى أن الشركة 
تخطــط لزيــادة إنتاجها مســتقبا بالتــوازي مع زيادة 

الطلب على منتجاتها.
 

بالبيئة االهتمام 
وأشــار إلــى أن الشــركة ملتزمة التزامــا كاما تجاه 
البيئــة، وقــال إن مصنع الشــركة الواقع فــي المنطقة 
الحــرة بصالة يعد مصنعا صديقــا للبيئة ألنه يعتمد 
علــى الكهربــاء فــي جميــع عملياته اإلنتاجية، مشــيرا 
إلــى أن اســتخدام الكهربــاء يقلل االنبعاثــات الخطرة 

التــي يمكــن أن تنتج عن مثل هذه المصانع.

وأوضــح أن المصنع الذي أقيم على أرض بمســاحة 
121 ألــف متــر مربــع ال ينتــج أي مــواد خطــرة علــى 
البيئــة، ونســبة التلــوث هي دون النســب المحددة من 
قبــل هيئــة البيئــة، مشــيرا إلى أن مســاحة التشــجير 
بالشــركة تبلــغ 40 ألف متر مربــع؛ األمر الذي يعكس 

اهتمام الشركة بالبيئة.

المواد الخام
وتطرق في حديثه إلى المواد الخام المستخدمة في 
المصنــع، وقــال إن عمليــة اإلنتاج فــي المصنع تعتمد 
علــى عنصريــن أساســيين همــا رمــل الســيلكا الــذي 
نســتورده من خارج السلطنة نظرا لعدم توفره محليا، 
والعنصــر الثانــي هــو الحديد الخردة الذي نســتورده 
من مصانع الســيارات في آســيا وأوروبا، مشــيرا إلى 
أن الحديــد الخــردة الذي يتم اســتيراده يخضع لعدد 
مــن الشــروط والمواصفات المتعلقــة بالجودة خاصة 

ما يتعلق بخلوه من الشــوائب.

التعمين
بتأهيــل  كبيــرا  اهتمامــا  تولــي  الشــركة  إن  وقــال 
العمانييــن وزيادة نســبة التعمين التي تصل حاليا إلى 
20% وعلى الرغم من أن هذه النسبة أعلى من النسب 
المحــددة للمناطق الحــرة، إال أن لدينا خطة لزيادتها 
إلــى 40% من خــال تدريب وتأهيل الشــباب العماني 

واستقطاب المهندســين والفنيين للعمل بالشركة.
وأضــاف: نركــز علــى تطويــر العمانييــن وتأهيلهــم 
يصنــع  أن  علــى  قــادر  فالعمانــي  أفضــل،  لمناصــب 

المستحيل.

االجتماعية المسؤولية 
وأكد ســعيد بن محمد الشــحري نائب المدير العام 
بشــركة ديونــز عمــان فــي ختــام حديثــه أن الشــركة 
تدعــم الكثير مــن الفعاليــات االجتماعيــة والرياضية 
بمحافظــة ظفــار وتســاهم فــي العديــد مــن برامــج 
دعــم المجتمــع، باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تشــجيع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقــال إننــا نعمــل علــى دعــم المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة من خــال التعامل معهم بالعقود وأعمال 

الصيانة وشــراء مواد البناء واستئجار المعدات.

ميناء صاللة 
وموقع المنطقة 

والتسهيالت 
المقدمة عوامل 
أساسية شجعت 
المستثمرين على 
إقامة المصنع 

بالسلطنة

المصنع يعتمد 
طاقة الكهرباء في 
عملياته اإلنتاجية 
ويعد صديقا للبيئة

نركز على تطوير 
مهارات الكوادر 

المحلية وتأهليها 
لمناصب أفضل

عدد من املنتجات التي تقوم ديونز عمان بتصنيعها 
لشركات السيارات العاملية يوليو
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عارف عبدالغني المدير العام لشركة ساجا:

أول تقرير رفعته عن المنطقة الحرة بصاللة 
تضمن التوصية باالستثمار وبدون تردد

توفير مساحات 
مفتوحة 

للمستثمرين 
تصل إلى 5000 
متر مربع للوحدة 

الواحدة

نركز على 
استقطاب 
استثمارات 

متنوعة في المواد 
الغذائية والشحن 

والخدمات 
اللوجستية 

صاللة -  :

بعــد صدور المرســوم الســلطاني رقــم 62 / 2006 
بإنشــاء المنطقة الحرة بصالة الصادر في 20 يونيو 
2006 اجتمــع عــدد مــن المســتثمرين العــرب لبحــث 

إمكانية االســتثمار في المنطقة.

"جئــُت إلــى صالة ألول مرة في شــهر ســبتمبر من 
عــام 2007. كانــت محافظة ظفــار تعيش آنذاك فترة 
مــا بعــد موســم الخريــف حيــث تنتشــر المســطحات 
الخضــراء علــى مختلــف جبالهــا التــي ال تبعد ســوى 
وفــي  صالــة.  مدينــة  وســط  عــن  معــدودة  دقائــق 
نفــس الوقــت وجــدُت أُلفة مــع الناس الذيــن التقيتهم 
بالصدفــة في مواقع مختلفة من مدينة صالة. كانت 
مهمتــي من الزيــارة هي تقييم إمكانية االســتثمار في 
المنطقــة الحــرة بصالــة التــي كانت حديثة النشــأة. 
التقريــر الــذي رفعتــه إلــى المســتثمرين فــي شــركة 
ســاجا تضّمن التوصية باالســتثمار وبدون تردد"، في 
هــذه المقدمــة يعــود عــارف عبدالغنــي المديــر العام 
لشــركة ســاجا إلى األيام األولى التي وصــل فيها إلى 

صالــة بتكليف من مجموعة من المســتثمرين العرب 
الذيــن كانوا يبحثون عن مواقع جديدة الســتثماراتهم 

فوقــع االختيار على المنطقة الحرة بصالة. 

ويلخــص عــارف عبدالغنــي فكــرة المشــروع بقوله: 
هدفهــا  اســتثمارية  شــركة  تأســيس  كانــت  "الفكــرة 
اســتقطاب مســتثمرين إلــى المنطقــة الحــرة بصالة 
من خال إنشــاء مســتودعات بطريقة تناســب أي نوع 

من األنشطة االستثمارية".

استقطاب استثمارات متنوعة 
ويضيــف: ناقشــنا الفكــرة فــي عــام 2007 وبدأنــا 
التنفيذ مباشــرة، وفي عام 2009 باشــرنا البناء، وقد 
رّكزنــا منــذ بدايــة عملنا على اســتقطاب اســتثمارات 
متنوعة خاصة في قطاعات المواد الغذائية والشحن 
والخدمــات اللوجســتية. عملنــا بجــد لتحقيــق هــذا 
الهــدف وقمنــا بتطوير أكثر من 26 ألف متر مربع من 
مســاحة األرض الممنوحــة لنــا بموجب عقــد االنتفاع 

يوليوعدد من المخازن التي أنشــأتها الشــركة لالســتثمار من قبل الشــركات القادمة إلى المنطقة
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المخازن التي 
تديرها الشركة 

تم بناؤها بطريقة 
تناسب أي نوع 
من األنشطة 
االستثمارية

زيادة مساحات 
المستودعات إلى 
34 ألف متر مربع

استطعنا 
استقطاب 22 

شركة منذ انطالق 
عملياتنا بالمنطقة

الترويج للمنطقة 
يتصدر اهتماماتنا 

.. ونقدر عاليا 
جهود السلطنة 

لتشجيع االستثمار 

والتطويــر مــع إدارة المنطقــة الحرة بصالة، وســيتم 
إضافة 8000 متر مربع لتصل مســاحة المســتودعات 
إلــى مــا يزيد عن 34000 متــر مربع، واليوم يبلغ عدد 
الشــركات التــي اســتطعنا اســتقطابها إلــى المنطقــة 

حتى اآلن  22 شــركة.

مساحات مفتوحة 
قامــت شــركة ســاجا على مــدى الســنوات الماضية 
بإنشــاء 26 مســتودعا بنظــام المســاحات المفتوحــة، 
مهمــة  ميــزة  هــذه  أن  عبدالغنــي   عــارف  ويــرى 
متــرا   590 مــن  تبــدأ  فالمســاحات  للمســتثمرين؛ 
مربعــا إلــى 1200 متــر مربــع وأكثر من ذلك بحســب 
احتياجــات الشــركة المســتثمرة، إذ أنــه مــن الممكــن 
الوصــول إلــى مســاحات تصــل إلــى 5000 متــر مربع 
فــي الوحــدة الواحــدة، كما أن توفر المســاحة يســّهل 
علــى المســتثمرين بــدء مشــروعاتهم في أســرع وقت 
ممكــن بدال مــن االنتظار عدة أشــهر لتجهيز الموقع، 
فبمجــرد توقيــع عقــد اإليجــار يســتطيع المســتثمر 

ممارسة نشاطه االقتصادي.

المساهمة في الترويج
ويتطــرق المديــر العــام لشــركة ســاجا فــي حديثــه 
الحــرة  للمنطقــة  الترويــج  فــي  الشــركة  دور  إلــى 
بصالــة، وقــال إننا نقوم بالترويــج للمنطقة ومزاياها 
االســتثمارية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في 
جميــع جوالتنــا الترويجيــة، ونــرى أن دورنــا فــي هذا 
المجــال مكّمــل للــدور الــذي تقــوم بــه إدارة المنطقة 

الحرة بصالة.

االستثمار تشجيع 
نقــدر  بالقــول:  عــارف عبدالغنــي حديثــه  واختتــم 
عاليــا جهــود الســلطنة لتشــجيع االســتثمار من خال 
حزم التســهيات التي قدمتها في الســنوات األخيرة،  
مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات والمصانع العاملة 
في السلطنة سينعكس إيجابا على الوضع االقتصادي 
بصفة عامة وعلى ســوق العمل بشــكل خاص، كما أن 
زيادة عدد الشــركات والمصانع العاملة في الســلطنة 
يعنــي بالضرورة زيــادة الحاجة إلى عمالــة محلية في 

مختلف التخصصات والمجاالت.

أحد املستودعات التي قامت شركة ساجا ببنائها وتأجيرها إلحدى الشركات باملنطقة

أحد املستودعات اجلاهزة التي تقوم الشركة بتأجيرها للشركات القادمة إلى املنطقة احلرة بصاللة يوليو
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يوليو
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المنطقة الحرة بصحار تسجل زيادة في 
الصادرات والطاقة اإلنتاجية في الربع األول 

من 2021  

إضافة توسعة 
جديدة وإنشاء ممر 

جمركي يربطها 
بميناء صحار 

المنطقة تعد مركزا 
إقليميا للشركات 

الدولية الراغبة 
في الوصول إلى 
خطوط الشحن 

العالمية

صحار -  :
 

كشــفت النتائــج الماليــة للمنطقــة الحــرة بصحــار 
للربــع األول مــن العام الجــاري عن زيادة فــي طاقتها 
الصــادرات  فــي  وزيــادة   ،%65.7 بنســبة  اإلنتاجيــة 
بنســبة 108.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وقالــت المنطقــة فــي تقريــر خــاص لـــ  إنهــا 
اســتطاعت ترســيخ مكانتهــا كمجّمــع متكامل وجاذب 
الفضــل  ويعــود  أحجامهــا،  بمختلــف  لاســتثمارات 
فــي ذلــك إلــى موقــع الســلطنة االســتراتيجي، ووفرة 
األراضي فيها، تثريها المزايا والمقومات االستثمارية 
المتعددة بما فيها اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات 

األمريكية.  المتحدة 
وتقــدم المنطقــة الحــرة إمكانية تملّــك أجنبي كامل 
للمشــاريع، وإعفــاء تــام مــن ضريبــة الدخــل لألفراد 
ومــن رســوم االســتيراد وإعــادة التصدير، كمــا يمكن 
للشركات االستفادة من اإلعفاء من الضرائب لفترات 

تتراوح بين 10 ســنوات و25 سنة. 

وجهة استثمارية جاذبة
وبفضــل موقعهــا االســتراتيجي علــى بحــر عمــان 
والمجــاور لمينــاء صحار وســهولة ارتباطها بالمحيط 
الهنــدي، تتربــع المنطقــة الحــرة بصحار علــى قائمة 
الوجهــات الجاذبــة للمســتثمرين حــول العالــم الذيــن 

يبحثــون عــن مركــز للتجــارة والصناعــة فــي الشــرق 
األوسط. 

وقــد اســتطاع مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أن 
يضعــا بصمتهمــا علــى خارطــة التجــارة العالميــة في 
وقــت قياســي، فمنــذ إنشــاء المنطقة الحــرة في عام 
2010 بلــغ حجــم التوســعات 21 مليــون متــر مربع تم 
تأجيرها بالكامل قبل الموعد المحدد لبدء العمليات 
بهــا، ولم يتوقف االســتثمار في المنطقة عند ذلك بل 
يتــم فــي الوقــت الحالــي إضافة توســعة جديــدة تبلغ 
2.5 مليــون متــر مربــع مــع خطــة إلجــراء توســعات 

إضافية في المستقبل. 

ويتيــح قــرب المينــاء مــن المنطقــة الحــرة وصــول 
البضائــع إلــى وجهتها فــي المنطقة خــال 14 دقيقة 
فقــط من خال ممر جمركي مخصص لهذا الغرض.
وترتكــز عمليات المنطقــة الحرة على تطبيق أفضل 
الممارســات لتعزيــز كفاءتها األمر الذي طالما ياقي 
إشــادة دوليــة، فقد حصــدت المنطقة الحــرة العديد 
مــن جوائــز مجلــة "إف دي أي" لتصنيــف المناطــق 
الجديــدة"،  االســتثمارات  "جائــزة  فيهــا  بمــا  الحــرة 
باإلضافة الى ما نالته من تقدير وإشــادة دولية خال 

األعوام الماضية.



مسقط -  :

االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  أطلقــت 
الخاصة والمناطق الحرة في يونيو 2021   المحطة 
بصالــة  الحــرة  للمنطقــة  االلكترونيــة  الواحــدة 
والمنطقــة الحــرة بصحــار، ويأتــي ذلــك اســتمرارا 
لمســيرة التحــول الرقمــي التــي بــدأت مســبقا مــن 
خــال أتمتة خدمات المحطة الواحدة في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم، وســيتم خــال الفترة 
بالبوابــة  المتعلقــة  اإلجــراءات  اســتكمال  المقبلــة 
االلكترونيــة لخدمــات المحطــة الواحــدة بالمنطقة 

الحرة في المزيونة.
ويأتــي تدشــين خدمــات المحطة الواحــدة تعزيزا 
إلــى  فــي اســتقطاب االســتثمارات  الهيئــة  لجهــود 
المناطق التي تشرف عليها وتسريع إنجاز معامات 
المســتثمرين وتسهيل ممارسة األنشطة االقتصادية 
معامــات  إلــى  ورقيــة  معامــات  مــن  وتحويلهــا 
إلكترونية، وتحقيقا لمبادئ الشــفافية والوضوح في 

مسار كل خدمة.
ويمكــن الحصول علــى خدمات المحطــة الواحدة 
االلكترونية للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق 

.)eoss.opaz.gov.om( :الحرة عبر الرابط
وقامــت الهيئــة خــال األشــهر الماضيــة بتوحيــد 
إجــراءات الحصــول علــى الخدمــات التــي توفرهــا 

تدشين خدمات المحطة 
الواحدة االلكترونية للمناطق 

االقتصادية الخاصة والحرة

المناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر 
االلكترونية. بواباتها 

المقدمة الخدمات 
وتتيــح المحطــة الواحدة االلكترونية للمســتثمرين 
الحصــول علــى العديــد مــن الخدمات مــن أبرزها: 
تقديم طلب االنتفاع باألرض، وخدمة تسليم العائم، 
وخدمــة دراســة األثــر البيئــي، وتعييــن استشــاري 
المشــروع، وتعييــن مقاول المشــروع، وخدمة تقديم 
مخططات المشــروع، وخدمة التقديم إلباحة البناء، 
وخدمــة الشــروع فــي البناء، وخدمــة الحصول على 
شــهادة إتمام البناء، كما ســيتم خال الفترة المقبلة 

إضافة خدمات أخرى.
االقتصاديــة  المناطــق  فــي  للمســتثمرين  ويمكــن 
تقديــم طلباتهــم عبــر  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة 
بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة بــكل منطقة 
ومتابعتهــا مــن خال لوحة التحكم، كما تتيح البوابة 
خاصيــة إرفــاق الملفــات المطلوبة وإجــراء عمليات 
موظفــي  يمّكــن  الــذي  األمــر  االلكترونــي؛  الدفــع 
المحطــة الواحــدة بــكل منطقــة مــن تلقــي الطلبات 
ومنــح الموافقات الازمة ابتداء من مرحلة اســتام 

الطلــب وانتهاء بمرحلة اإلنجاز المعامات.

توحيد إجراءات 
الحصول على 

الخدمات وتحقيق 
مبادئ الشفافية 
والوضوح في 
مسار كل خدمة

تسهيل ممارسة 
األنشطة 

االقتصادية 
وتحويل 

المعامالت 
من ورقية إلى 

إلكترونية
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المنطقة الحرة بالمزيونة
تستقبل 165 ألف طن من البضائع

حتى نهاية مايو

المزيونة -   :

عدد المشروعات 
يرتفع إلى 

23٨  مشروعا 
والمساحات 

المؤجرة تصعد 
إلى 1.7 مليون 

متر مربع

ســجلت المنطقــة الحــرة بالمزيونــة فــي األشــهر 
الخمســة األولــى من العام الجــاري أداء جيدا، وقال 
ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي مديــر عــام المنطقــة 
الحــرة بالمزيونــة إن حجــم البضائع التي اســتقبلتها 
المنطقــة حتــى مايــو الماضــي بلغــت 165 ألــف طن 
مقابــل 156 ألــف طن فــي الفترة المماثلــة من العام 

الماضي مســجلة نموا بنسبة %5.5.
وأوضح أن هذا النمو يعكس االهتمام الذي تحظى 
بــه المنطقــة باعتبارهــا البوابــة الخليجيــة لتجــارة 
الترانزيــت إلــى الجمهوريــة اليمنيــة ومنهــا إلى دول 
شــرق أفريقيــا، كما يعكس النمو في المشــاريع التي 
يتــم تنفيذهــا بالمنطقــة والخدمــات والحوافــز التي 

تقدمها المنطقة للمســتثمرين فيها.

ارتفاع عدد المشروعات
نهايــة  مــع  بالمنطقــة  المشــروعات  عــدد  وارتفــع 

شــهر مايــو إلــى 238  مشــروعا، وقــال ســعيد بــن 
عبداهلل البلوشي إن العام الجاري شهد تأسيس 28 
مشــروعا مــن بينهــا 9 مشــاريع تــم تخصيص أراٍض 
لهــا فــي القطاعيــن التجــاري والصناعــي، كما دخل 

19   مشــروعا حيز التشغيل.
وأشار إلى أن إجمالي المساحات التي تم تأجيرها 
خال العام الجاري بلغ بنهاية مايو الماضي 26300 
المؤجــرة  المســاحات  إجمالــي  ليبلــغ  مربــع،  متــر 
بالمنطقة الحرة بالمزيونة منذ إنشــائها وحتى نهاية 
مايــو الماضــي مليونا و734 ألفــا و291 مترا مربعا، 
مشــيرا إلــى أن هذه الزيــادة جاءت نتيجة لتأســيس 

مشروعات جديدة بالمنطقة.
مــن  العديــد  بالمزيونــة  الحــرة  المنطقــة  وتقــدم 
كاإلعفــاء  للمســتثمرين  والتســهيات  الحوافــز 
واإلعفــاء  عامــا،   30 إلــى  تصــل  لمــدة  الضريبــي 
الجمركــي، وحريــة تملّك المشــاريع لغيــر العمانيين 

سعيد البلوشي: ارتفاع حجم البضائع 
يعكس النمو بالمنطقة واستقطابها 

للمستثمرين
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تزويد المخططات 
الجديدة بخدمات 
الكهرباء والمياه 

واالتصاالت 
ونتطلع لمزيد 

من االستثمارات 
المحلية واألجنبية

بحث رفع كفاءة 
خدمات االتصاالت 

بالمنطقة 
واستقطاب 

استثمارات جديدة

بنســبة 100%، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الحوافز 
األخرى وقربها من األســواق اليمنية.

تحريك النشاط االقتصادي 
البلوشــي مديــر عــام  بــن عبــداهلل  وقــال ســعيد 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة إن المنطقة تســاهم في 
تحريك النشــاط االقتصادي بوالية المزيونة وتوفير 
المزيــد مــن فــرص األعمــال للمؤسســات الصغيــرة 
والمتوسطة وزيادة فرص التوظيف في المشروعات 
التي يتم تنفيذها بالمنطقة، مشــيرا إلى أن إجمالي 

العمانييــن العاملين بالمنطقة يبلغ 152 موظفا.

خدمات عديدة
وأشار إلى أن العام الجاري شهد عددا من اللقاءات 
التي عقدتها المنطقة مع المســؤولين في القطاعين 
الخدمــات  مــن  المزيــد  لتوفيــر  والخــاص  العــام 
للمســتثمرين، مشــيرا في هذا الصــدد إلى أن وفدا 
مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت والشــركات المــزودة 

لخدمات االتصاالت برئاســة ســعادة المهندس عمر 
بن حمدان اإلسماعيلي الرئيس التنفيذي للهيئة قام 
بزيــارة المنطقــة لاطــاع على خدمــات االتصاالت 
المتوفــرة ومــا تواجهه من تحديات، وقال ســعيد بن 
عبــداهلل البلوشــي إنــه تــم خــال الزيــارة بحث رفع 
كفــاءة خدمات االتصاالت بالمنطقــة ومنها خدمات 

اإلنترنت فائق الســرعة والهواتف المتنقلة.

فرص استثمارية 
عــام  مديــر  البلوشــي  عبــداهلل  بــن  وأكــد ســعيد 
المنطقــة الحــرة بالمزيونة توّفــر العديد من الفرص 
االســتثمارية بالمنطقــة، ، مشــيرا إلــى أن المنطقــة 
تشــهد حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من التطوير التي 
تتضمن إنشاء شبكات الطرق الداخلية بالمخططات 
الجديــدة مــع اإلنــارة، وإنشــاء األرصفــة، وممــرات 
المشــاة، وشــبكات الكهربــاء والميــاه واالتصــاالت، 
معربــا عــن أملــه فــي زيــادة االســتثمارات المحليــة 

بالمنطقة. واألجنبية 
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الدقم -  :
 

دشــنت ســفينة "حلم البحار" مرحلة بناء السفن في 
الحــوض الجــاف بالدقــم، وتــم في شــهر يونيو 2021 
الماحيــة  الشــركات  إحــدى  إلــى  الســفينة  تســليم 
العاملــة فــي الســلطنة بعــد أن اســتغرق العمــل فيهــا 
11 ألــف ســاعة عمــل، ويبلغ طــول الســفينة 15 مترا 
وعرضهــا 7 أمتــار وحمولتها القصــوى 25 طًنا وبقوة 

سحب تبلغ 8 أطنان.

وقــال الدكتــور إبراهيم بن بخيــت النظيري الرئيس 
التنفيــذي لخدمــات النقــل البحــري والحوض الجاف 
في مجموعة أســياد إن إنجاز هذا المشــروع - الذي 
يعتبــر باكــورة إنتــاج الحــوض الجاف - يأتــي ترجمة 
إليمــان مجموعــة أســياد بكفــاءات وقــدرات كوادرنــا 
الوطنيــة وهــو ما سيســهم في قيادة المرحلــة المقبلة 

من أعمال المجموعة.

تطوير الكفاءات العمانية 
واســتثمارا  فرصــة  المشــروع  هــذا  كان  وأضــاف: 
حقيقييــن لتطويــر الكفــاءات العمانيــة فــي مختلــف 
نّفــذت  التــي  واإلداريــة  الهندســية  التخصصــات 
المشــروع بمهنيــة عالية، وتزويد الســلطنة برأســمال 

بشــري مؤهــل لقيــادة واســتدامة عمليــات البنــاء في 
مجــال الخدمات والصناعات البحرية.

وقال إن البدء في تقديم خدمات بناء السفن بشكل 
كامــل فــي الحوض الجاف بالدقم يعتبــر إنجاًزا مهًما 
في مســيرة القطاع اللوجســتي في السلطنة، ويجسد 
هــذا المشــروع الجهــود واالســتثمارات التــي تقدمها 
مجموعــة أســياد الهادفــة إلــى رفع مســتوى القدرات 
التنافســية اللوجستية والخدمات التجارية  المرتبطة 
بهــا، واإلســهام فــي تحقيق مرتكــزات رؤية الســلطنة 

2040 لبناء اقتصاد متنوع.

فرص وإمكانيات
وأكد أن التوســع في مجال الخدمــات البحرية التي 
تقدمهــا مجموعة أســياد ممثلة فــي خدمات الحوض 
الجــاف جــاء بعد دراســة وافية للوقــوف على الفرص 
واإلمكانيــات التــي تتيحها الســوق العالميــة، وقال إن 
الســلطنة جاهــزة - بتاريخهــا العريــق فــي صناعــة 
األساســية  البنيــة  فــي  الزاهــر  وحاضرهــا  الســفن 
المتطورة - لاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى 
اســتثمارات ومشــاريع اقتصاديــة مســتدامة تعزز من 
تنافســية وجاذبيــة الســلطنة فــي مجال بنــاء وصيانة 

د. إبراهيم النظيري:
تنفيذ المشروع 
بمهنية عالية من 

قبل كفاءات عمانية 

نتطلع إلى أن نكون 
عالمة تجارية مشرقة 
في قطاع تصميم 

وبناء السفن 

"حلم البحار"
تدشن مرحلة بناء السفن بالحوض الجاف في الدقم

أسياد تدعو القطاعين العام والخاص لالستفادة من خدمات تصنيع السفن 

السفينة "حلم البحار" إثناء إنزالها يف ميناء الدقم
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وإصاح وإعادة اســتخدام الســفن بمختلف أحجامها 
واســتخداماتها إقليمًيــا وعالمًيــا، متطلعيــن أن نكــون 
عامــة تجاريــة جديــدة ومشــرقة فــي قطــاع تصميم 

وبناء الســفن بمختلف أنواعها.

البيئية المعايير  استيفاء 
مــن جانبــه أوضــح هيثم بــن ناصر الطائــي الرئيس 
التنفيــذي للعمليــات فــي أســياد للحــوض الجــاف ان 
بناء وتســليم الســفينة "حلم البحار" جــاء وفق الخطة 
الزمنية المعتمدة لها، مؤكداً أن مجموعة أســياد تتبع 
اســتراتيجية واضحة لجعل االســتدامة جزءا رئيســياً 
مشــروع  ويأتــي  التشــغيلية،  مؤشــراتها  جميــع  فــي 
بنــاء أول ســفينة فــي الحــوض الجــاف مترجمــا لهذه 
االســتراتيجية مــن خــال اســتيفائها كافــة المعاييــر 
البيئية الهادفة إلى اســتدامة قطاع الشــحن البحري، 
مســتويات  بلــغ  للســفينة  الفنــي  األداء  أن  موضحــا 
التقييمــات  اختبــارات  اجتــازت  أن  بعــد  متقدمــة، 

الرســمية من قبل الجهات المعنية بالسلطنة.

زيادة الطاقة االستيعابية 
تعزيــز  إلــى  تهــدف  أســياد  إن مجموعــة  وأضــاف 
االســتفادة من إمكانيات الحوض الجاف ورفع طاقته 
التشــغيلية،  كفاءتــه  وزيــادة  اإلجماليــة  االســتيعابية 
ودعــت القطاعيــن العــام والخاص إلى االســتفادة من 
خدمــات الحــوض الجــاف لتصنيــع الســفن الصغيرة 

والمتوســطة، بما فيها ســفن الصيد وقوارب القطر.
يذكــر أن حــوض إصــاح الّســفن لخدمــات أســياد 
للحــوض الجــاف بالدقم صنف مؤخــراً  األفضل على 
مســتوى منطقة الشرق األوســط وشبه القارة الهندية 

لعام 2021 ضمن حفل جوائز "شــيب - تك، 
ويتكــون الحوض الجــاف بالدقم من حوضين، األول 
بطــول 410 أمتــار وعــرض 95 متــًرا، والثانــي بطــول 
410 أمتــار وعــرض 80 متــًرا، وبعمــق يصــل إلــى 14 
متًرا، ويستطيع الحوض الجاف تقديم الخدمة لسفن 
تبلغ حمولتها 600 ألف طن، كما يشتمل الحوض على 
رصيــف بطــول 2800 متــر وورش صناعية وســاحات 

مهيأة بمســاحة 453 ألف متر مربع.

هيثم الطائي:
السفينة تجتاز 

اختبارات التقييمات 
الرسمية وأداؤها 

الفني يبلغ 
مستويات متقدمة

استيفاء كافة 
المعايير البيئية 

الهادفة إلى استدامة 
قطاع الشحن البحري

تعزيز االستفادة من 
إمكانيات الحوض 
الجاف ورفع طاقته 
االستيعابية وزيادة 
كفاءته التشغيلية

السفينة أثناء إحدى مراحل التصنيع

هيثم الطائي يتسلم جائزة 
أفضل حوض إلصالح السفن 
على مستوى منطقة الشرق 

األوسط وشبه القارة الهندية 
لعام 2021 ضمن حفل جوائز 

شيب - تك 

هيثم بن ناصر الطائيد. إبراهيم بن بخيت النظيري
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يعد أول مشــــــــــــروع من نوعــــــــــه بالسلطنـــــــــة 

قرب المصنع 
من ميناء الدقم 

يعزز خطة الشركة 
المستقبيلة للتصدير

135 ألف طن حجم 
اإلنتاج السنوي 

في المرحلة األولى 
وخطتنا زيادته إلى 

270 ألف طن

رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة
: للهندسة  لـ

محوت -  :

حّفــز مينــاء الدقــم والمشــروعات األخــرى التــي يتم 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  بالمنطقــة  تنفيذهــا 
المســتثمرين ورجــال األعمــال العمانييــن علــى إنشــاء 
العديــد مــن المشــروعات التــي لم تقتصر علــى الدقم 

وإنما امتدت إلى الواليات المجاورة لها.
وقال علي بن ســليم بن صالح الجنيبي رئيس مجلس 
إدارة الشــركة العالميــة المتكاملــة للهندســة إن إنشــاء 
مينــاء الدقم شــّجعنا على االســتثمار فــي إقامة مصنع 
أمــاح الدقــم الــذي يعــد أول مشــروع مــن نوعــه فــي 
الســلطنة ينتــج الملح الخام والصناعــي، ويقع المصنع 
بواليــة محــوت في محافظة الوســطى ويبعد عن ميناء 
الدقم حوالي 80 كم وهو ما ســوف يعزز خطة تصدير 

المنتج إلى خارج السلطنة.
: إن الشــركة العالميــة  وأضــاف فــي حديــث لـــ 
المتكاملــة للهندســة وهــي إحــدى الشــركات المحليــة 
العمانيــة اســتثمرت حوالــي 12 مليــون ريــال عمانــي 
لتنفيــذ المشــروع الذي يبلغ إنتاجه الســنوي 135 ألف 
طــن ولديه القدرة على زيادة اإلنتاج إلى 270 ألف طن 

سنويا في حالة زيادة مناوبات التشغيل إلى فترتين.

فرص واعدة
وأوضــح أن أحــد أبرز األســباب التي دفعت الشــركة 
لاســتثمار فــي هــذا المجال أن هــذا المنتج يســتورد 
إلــى الســلطنة من عــدة دول بواقع أكثــر من مليون طن 
ســنويا، ويســتهلك بكميــات كبيــرة، وقــال إننــا رأينا أن 
الفــرص واعــدة في هذا المنتــج ويمكــن إنتاجه محليا 
نظــرا لوجــود المــواد الخــام بالســلطنة، وعلــى ضــوء 
الدراسات واستشارات بيوت الخبرة والدعم والتشجيع 
من قبل العديد من الجهات تم تأســيس هذا المشــروع 

االقتصادي.
وأشــار إلــى أن اختيــار محافظــة الوســطى إلقامــة 
المصنــع جــاء باعتبارهــا البوابــة االقتصاديــة الواعدة 
للســلطنة خاصــة مــع وجــود العديــد من المشــروعات 
االقتصاديــة بوالية الدقم، إضافة إلــى العوامل البيئية 
والجغرافية التي تساهم في تكثيف الملح البحري، كما 
أن الموقع تم اختياره لقربه من حقول النفط التي تعد 
المســتهلك األول لمنتجــات المصنع، معربا عن شــكره 
للجهات الحكومية التي وفرت للشــركة أرض المشروع 
وفقــا لنظــام حق االنتفــاع، موضحا أن المشــروع تمت 
إقامته على أرض تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع.

يوليو
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مصنع أمالح الدقم يرفد 
قطاع النفط باحتياجه من 

الملح الصناعي
علي بن سليم الجنيبي



رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة
: للهندسة  لـ

قادرون على تغطية 
70% من احتياجات 
حقول النفط من 
الملح الصناعي

المصنع يتميز 
بالتقنية العالية 
وإنتاج المادة 

المطلوبة حسب 
المواصفات 

العالمية

توفير المواد الخام 
األولية للكثير من 

المشروعات .. 
ومنتجاتنا تقلل 
تكاليف االستيراد

تلبية احتياجات قطاع النفط
وأوضــح أن فكــرة إنشــاء المصنــع جــاءت اســتجابة 
الحتياجــات قطــاع النفــط والغــاز الــذي يعتمد بشــكل 
كبيــر علــى الملــح الصناعي فــي عمليات حفــر اآلبار، 
إذ انه يعد مكونا رئيســيا لســوائل الحفر التي تحافظ 
على سامة األجزاء المحفورة من االنهيار كما يحافظ 
على مستوى الضغط داخل الجزء المحفور، باإلضافة 
إلــى ذلــك يدخــل الملــح الصناعــي عالــي النقــاوة في 
تحلية المياه المستخدمة في عملية إنتاج البخار الذي 
تُحقن به مكامن النفط الثقيل لرفع اإلنتاج من الحقول 
المســتهدفة والمعروف علميا بتكنولوجيا االستخاص 

المعزز للنفط.
حوالــي  تغطيــة  تلبيــة  يســتطيع  المصنــع  أن  وأكــد 
70 بالمائــة مــن احتياجــات حقــول النفــط مــن الملــح 
الصناعــي الذي يتميز بجودة عاليــة وتصل نقاوته إلى 
درجــة 99.8 بالمائــة وهــي المواصفــات المطلوبة من 

قبل الشركات النفطية.

تقنية عالية
ويعتمــد إنتــاج الملــح الخــام والصناعي علــى التبخر 
عــن طريــق أشــعة الشــمس من خــال إنشــاء أحواض 
تجفيــف للميــاه المالحــة )البحريــة والجوفيــة( ويتــم 
التكثيــف المتــدرج للملوحــة فــي تلــك األحــواض بنــاء 
علــى العوامــل البيئيــة والطبيعيــة لتبخــر الميــاه، وفي 
المرحلــة األخيــرة مــن التبخر يتم حصــاد الملح الخام 
المكثــف فــي األحــواض ألجــل تنقيتــه مــن الشــوائب 
كالرمــال والغبــار وغيرهــا، وقــال رئيس مجلــس إدارة 
الشــركة العالمية المتكاملة للهندسة إن المصنع يتميز 
بالتقنيــة العاليــة التي تمكنه من إنتــاج المادة المطلوبة 
حسب المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن المنتج يمر 
بمراحــل متعددة مــن التصفية والتكســير والغربلة إلى 
أن ينتهــي بــه المطــاف بعــد ذلك إلــى التعبئة بالشــكل 

المناسب ونقله إلى األسواق والمستهلكين.

صناعات تحويلية
وحــول منتجــات المصنع قــال: إنه متخصص بشــكل 
كبيــر فــي إنتــاج الملــح الصناعــي وهذا ما نعمــل عليه 
فــي المرحلــة األولــى، باإلضافة إلى هــذا لدينا خطط 
لاســتفادة مــن المصنــع فــي الدخــول فــي صناعــات 
تحويليــة تســتفيد من المعادن المصاحبــة لعملية إنتاج 
الملح مثل عنصر البرومين ومركب بروميد الصوديوم؛ 
وكذلــك فــي الصناعــات التي تحتــاج إلى الملــح الخام 
مثــل  الكلوريــن والمركبــات القلويــة المصاحبــة لــه. 
وبعيــدا عن الصناعات الثقيلة فإن للملح اســتخدامات 
اســتهاكية تمــس حيــاة النــاس اليوميــة كملــح الطعام 
والملح المخصص لحمامات الســباحة، وأقراص الملح 
للحيوانــات، وإزالة الجليد، وهي منتجات تم التخطيط 

لها في المراحل التالية من التطوير.

تعزيز الحركة االقتصادية
وأكــد علــي بــن ســليم الجنيبــي رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة العالمية المتكاملة للهندســة فــي ختام حديثه 
أن مصنــع أمــاح الدقــم يعزز الحركــة االقتصادية في 
البــاد مــن خــال دوره فــي تشــجيع إقامــة الكثير من 
المشــروعات المرتبطــة بــه نظرا لتوفر المــادة األولية 
المطلوبــة لهذه المشــروعات وســيقلل التكلفة إلقامتها 
بــدال من االعتمــاد على توفير مادة الملــح من الخارج، 
وبهذا ســتكون السلطنة مسجلة كإحدى الدول المنتجة 
لمــادة الملــح في خارطة العالم. كما أن وجود مثل هذه 
الصناعــات محلياً يعزز القيمة المضافة داخل الســوق 
المحلي من حيث إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين 

واالستعانة بمواد التصنيع والخدمات المحلية.

اإلشراف على العمليات 
وخــال زيارتنــا لمصنــع أمــاح الدقم التقينــا بخالد 
الــذي يشــغل منصــب  بــن ســليم الجنيبــي  بــن علــي 
نائــب الرئيــس التنفيذي بالشــركة العالميــة المتكاملة 
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خطتنا المستقبلية 
تتضمن إنتاج أنواع 
أخرى من مشتقات 
الملح لالستخدامات 
الصناعية والغذائية 

لدينا خطط للدخول 
في صناعات تحويلية 
تستفيد من المعادن 
المصاحبة لعملية 

إنتاج الملح

للهندســة، وهــو حاصــل علــى هندســة ميكانيكيــة مــن 
اإلدارة،  فــي  متخصصــة  ودورات  المتحــدة  المملكــة 
ويكمــن دوره فــي اإلشــراف علــى إدارة العمليــات فــي 
مصنع أماح الدقم ومتابعة ساسل التوريد والتصدير 
ومراقبة تشــغيل المعدات واآلالت ورصد حجم اإلنتاج 

اليومي من الملح الصناعي. 

يقول: إن العمل في اإلشراف على العمليات التي تمر 
بهــا مراحل إنتاج الملح الصناعي أكســبني خبرة كبيرة 
فــي هذه الصناعة، كما صقل لدّي مهارات قيادة فريق 
العمــل وإدارة ساســل التوريــد، مضيفــا: إن منتجــات 
أمــاح الدقــم تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي الســلطنة 
ومعتمــدة من قبل الشــركات الكبــرى العاملة في قطاع 
النفــط والغــاز، ونحن نفخــر بهذا المصنــع الذي نعده 

قيمة محلية مضافة في االقتصاد الوطني بشكل عام.

بيئة عمل محفزة 
كمــا التقينــا بعمــر بــن علي بن ســليم الجنيبــي الذي 
يشغل منصب مدير الموارد البشرية، فسألناه عن دور 
الشــركة فــي تحفيــز العامليــن فيها، فقال: إن سياســة 
الشركة هي توفير بيئة عمل محفزة وآمنة وذات معايير 
مهنيــة عاليــة حســب األنظمــة المعمول بها فــي مواقع 
العمــل الصناعيــة ومناطــق االمتياز النفطيــة نظرا ألن 
كثيــرا مــن الشــاحنات المحملــة بمنتج )أمــاح الدقم( 
تصــل إلــى مختلــف مناطــق االمتيــاز النفطيــة، كما أن 
هنــاك متابعــة يوميــة لســير العمل في مختلف أقســام 
المصنــع للتأكــد مــن أن كافــة المهام تنجز فــي الوقت 

القياسي وبمعايير الجودة المعتمدة. 

خالــد الجنيبــي: المصنــع ذو قيمــة 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي  مضافــة 

والعمل فيه أكسبني خبرة جيدة

عمــر الجنيبــي: نركز علــى توفير بيئة 
عمــل محفــزة وآمنــة وذات معاييــر 

مهنية عالية
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الدقم - 

فــي إضافــة نوعية للمشــروعات الرياضيــة بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تــم خــال العــام الجاري 
افتتــاح أول صالــة للبولينــج بالمنطقــة، وقال ســعيد بن 
ناصر بن حمد الجابري الرئيس التنفيذي لمركز عمان 
للرياضــة واالســتثمار العقــاري وصاحب مشــروع مركز 
عمــان للبولينــج إن تكلفــة المشــروع تبلــغ حوالــي 800 
ألــف ريــال عماني، مؤكدا أن الصالــة تتميز بمواصفات 
ومعاييــر عاليــة يمكن من خالها اســتضافة منافســات 

محلية ودولية في لعبة البولينج.
وأوضــح الجابــري: ان الصالــة تتميــز باحتوائهــا على 
12 مســارا للعبــة البولينج ما يمّكنها من اســتيعاب أكبر 
عدد من الاعبين باإلضافة إلى وجود شاشــات لعرض 
النتائج تتميز بمواصفات عالية من الدقة في احتســاب 
نتائــج اللعبــة، وتــم إعــداد صالــة البولينــج بمواصفــات 
معتمدة حيث انها مؤهلة الستضافة المنافسات الكبيرة 

في المنطقة.

مميزات المركز
وأشــار إلــى أن المركــز يتميــز باحتوائــه علــى قاعــة 
أو  الفيديــو  أللعــاب  وأخــرى  البولينــج  للعبــة  رئيســية 
األلعاب اإللكترونية الحديثة باإلضافة إلى صالة أللعاب 
البلياردو والســنوكر والهاند فوت بول، كما يوفر المركز 
خدمــة تقديــم المأكــوالت الســريعة والمشــروبات مــن 
خــال ركن المقهى مــع توفر خدمة االنترنــت المجانية 
وأماكن للجلوس والراحة، وتم تزويد المركز باحتياطات 

األمن والسامة.

إقبال مميز من قبل الزوار
وقــال ســعيد الجابــري: رغــم األوضــاع التــي ســببتها 
جائحــة كورونــا )كوفيد - 19( من تذبذب في األنشــطة 

الصالة مهيأة 
الستضافة 

منافسات محلية 
ودولية في لعبة 

البولينج

بتكلفة ُتقدر بـ ٨00 ألف ريال 

افتتاح صالة لرياضة البولينج بالمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم

الرياضيــة والترفيهيــة، إال ان المركــز يحظــى بإقبــال 
شــبابي مميز بعد ان تم فتح خدماته للزوار، فالخدمات 
التــي يقدمهــا مركــز عمــان للبولنــج تتيح لفئة الشــباب 
والشــابات مــلء وقــت فراغهــم باألنشــطة والرياضــات 
المفيــدة عاوة على ان المكان مفعم بالمتعة والتشــويق 

والبهجة.

المركز ينظم بطوالت نسائية
وعّبــر صاحــب المشــروع عــن ان المركــز يمكــن لــه 
تنظيم بطوالت نســائية في عدد من األنشطة الترفيهية 
المختلفــة فــي الدقــم، باإلضافــة إلــى العمل علــى تبني 
فكــرة تخصيــص يوم للنســاء بهــدف إتاحــة فرصة أكبر 
للمشــاركة واالســتفادة مــن الخدمــات الترفيهيــة التــي 
يقدمهــا مركــز عمــان للبولنــج، وقــد تــم تنظيــم بطولــة 
نســائية فــي وقت ســابق من العــام الجاري شــارك فيها 
بالمنطقــة  العاملــة  بالشــركات  الموظفــات  مــن  عــدد 

االقتصادية الخاصة بالدقم.

يــوم  تخصيــص  الجابــري:  ســعيد 
نســائية  بطــوالت  وتنظيــم  للنســاء 

رياضية وترفيهية في المنطقة
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تركيب أجهزة 
الرصد الجوي 

للتأكد من 
اإلمكانات 

الواعدة للدقم 
في مجال 

توليد الطاقة 
الشمسية

المرحلة األولى 
تتضمن إنشاء 
مصنع إلنتاج 
الهيدروجين 

األخضر بطاقة 
تصل إلى 500 

ميجاواط

المشروع يتطلع إلنتاج كميات تجارية كبيرة من الهيدروجين األخضر 
واألمونيا الخضراء

"هايبورت الدقم" يوّقع اتفاقية تعاون 
مع يونيبر لشراء منتجات األمونيا 

الصديقة للبيئة

الدقم - 

وّقــع مشــروع هايبــورت الدقــم االســتراتيجي إلنتــاج 
الهيدروجين األخضر - المشــروع المشــترك بين قطاع 
الطاقة البديلة في أوكيو ومجموعة ديمي - على اتفاقية 
تعاون مع شركة يونيبر التي تعّد واحدة من أكبر شركات 

الطاقة في العالم.
وبموجــب االتفاقيــة التــي تم توقيعها فــي يوليو 2021 
ســتنضم يونيبــر إلــى فريق المشــروع لتوفيــر الخدمات 
الهندســية والتفاوض على عقد حصري لشــراء األمونيا 
الصديقــة للبيئــة، وتعكــس االتفاقية نجاح المســاهمين 
فــي هايبــورت الدقــم وهــي مجموعــة أوكيــو ممثلــة في 
قطــاع الطاقــة البديلــة ومجموعة ديمــي البلجيكية، في 
جلــب إحدى الشــركات الرائــدة عالمًيا لدعم المشــروع 
وشــراء اإلنتاج والحصول علــى أفضل الخيارات لتمويل 

المشروع.
وتعــّد االتفاقيــة أحــد اإلنجــازات األخــرى المهّمة في 
مسيرة مشروع هايبورت الدقم بعد أْن نجحت في وقت 
ســابق مــن هــذا العام فــي الحصــول على موقــع لتوليد 
الطاقــة المتجــددة يمتــد علــى مســاحة 150 كيلومتــًرا 

مربًعا في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ويتــم حالًيــا إعــداد الموقــع لتركيــب عدد مــن أجهزة 
الرصــد الجوي للتأكد من اإلمكانات الواعدة والمتمّيزة 
للدقــم طــوال العــام في مجــال توليد الطاقة الشمســية 
ومــن ثــم البــدء فــي إنشــاء مصنــع إلنتــاج الهيدروجيــن 

األخضر واألمونيا الخضراء.

مراحل المشروع
في المرحلة األولى من المشــروع ســيتم إنشــاء مصنع 
إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر تبلــغ طاقته االســتيعابية 
االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  إلــى 500 ميجــاواط   250
الخاصة في الدقم، وســيعمل المشــروع - المخطط أن 
يبدأ تشغيله في عام 2026 - على تلبية الطلب العالمي 
على الهيدروجين األخضر ومشتقاته، كما تضم المرحلة 
األولى من مشروع "هايبورت الدقم" إنشاء سلسلة قيمة 
كاملة من الطاقة إلى المنتج تســتخدم تقنية هي األولى 
مــن نوعهــا على مســتوى العالم مع إنتــاج كميات تجارية 

كبيرة من الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء.
وفــي المراحــل القادمــة مــن المشــروع ســيتم تطويــر 
وتوســعة سلســلة القيمــة بحيــث يتــم تحويــل المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة إلــى مركــز إلنتــاج الهيدروجيــن 

األخضر في السلطنة والمنطقة بأسرها. 
مــن  كاملــة  قيمــة  بنــاء سلســلة  المشــروع  ويتضّمــن 
الهيدروجيــن األخضــر بدايــة مــن التركيب وحتــى إنتاج 
1.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة باستخدام الطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح )المرحلة األولى( مروًرا بإنتاج 
الهيدروجيــن الــذي يعتمــد علــى المنحــات الكهربائية 

وحتى األمونيا الخضراء الصناعية.
وســيتم ربــط مشــروع هايبــورت بالرصيــف الجديــد 
المخصــص للتصديــر في ميناء الدقــم ومرفق التخزين 
وأرصفــة المواد الســائلة في الميناء وسيُســتخدم ميناء 
الدقــم كبوابــة لتصديــر الجزيئات الخالية مــن الكربون 

للمستخدمين حول العالم بأسعار تنافسية.
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أوكيو: 
االتفاقية خطوة 

لألمام لبناء 
مصنع إلنتاج 
الهيدروجين 

األخضر بمعايير 
عالمية

ديمي البلجيكية: 
المشروع يعكس 

الطموحات 
األوروبية بالحد 
من ثاني أكسيد 
الكربون وغازات 

االحتباس 
الحراري

يونيبر: نحن 
بحاجة إلى إخراج 
الهيدروجين من 
نطاق المختبرات 

وتحويله إلى 
سلعة تجارية

�لر�سيف �لنفطي بميناء �لدقم �لذي �سيتم عبره ت�سدير منتجات �لم�سروع 

االستفادة من الخبرات العالمية
الرئيــس  الهذيلــي  ســيف  بــن  ســالم  الدكتــور  وقــال 
التنفيــذي لقطــاع الطاقــة البديلــة فــي مجموعــة أوكيو 
إّن اتفاقيــة التعــاون مــع يونيبــر تمثــل عامــة فارقة في 
تطوير مشــروع هايبــورت الدقم حيث تعّد خطوة لألمام 
فــي الجهــود المبذولــة لبنــاء مصنع إلنتــاج الهيدروجين 
األخضــر بمعاييــر عالميــة فــي المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصة بالدقم، ومن المتوقع أن يســاهم المشــروع في 
التعريــف بقدرات الســلطنة في مجال الطاقة المتجددة 

والدور الذي يمكن أن تؤديه كمصدر صاٍف للطاقة.

وأضــاف اّن االتفاقيــة ســتمّهد الطريــق لمزيــد مــن 
التعــاون بيــن قطاع الطاقــة البديلة فــي مجموعة أوكيو 
ومجموعــة ديمــي البلجيكيــة وشــركة يونيبــر، واالنتقال 
بهــذا التعــاون إلى المرحلة الهندســية للمشــروع، عاوة 
علــى ذلك فإّن الخبرات المتوفرة لدى يونيبر ومجموعة 
ديمي وقطاع الطاقة البديلة في مجموعة أوكيو تعني أن 
المشــروع لن يجد أي صعوبة في الحصول على الكوادر 
البشــرية والمهــارات الازمــة لانتقــال بالمشــروع إلــى 

المرحلة الهندسية.
مــن جانبــه أوضح لــوك فاندبولكي الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة ديمــي البلجيكيــة أّن المجموعة ترّكز بشــكل 
أساســي علــى تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنمية 
المســتدامة، ُمعرًبــا عن فخره بــأن تكون مجموعة ديمي 
شــريًكا فــي هــذا المشــروع الحيــوي، وأنها تســاهم من 
خــال مبادراتها في تحوُّل العالم نحو الطاقة الخضراء 
باعتبارها واحدة من القطاعات الواعدة واألساسية في 

كل ما يتعلّق بإنتاج الطاقة.
تحويــل  فــي  فقــط  يســاهم  لــن  المشــروع  إّن  وقــال 
الطموحــات األوروبيــة بالحــد من ثاني أكســيد الكربون 
وغــازات االحتبــاس الحــراري في الجو وإنما سيســاهم 

أيضا في تحقيق الرؤية المستقبلية لسلطنة ُعمان.

تحويل الهيدروجين إلى سلعة تجارية 
أمــا ديــن هوالنــدر الرئيــس التجــاري بشــركة يونيبــر، 
فقــال: نحــن بحاجــة إلى إخــراج الهيدروجيــن من نطاق 
التطبيقــات  فــي  اســتخدامه  فــي  والبــدء  المختبــرات 
واســعة النطــاق والحلــول الصناعيــة القابلــة للتســويق، 
ويجب علينا تحويله إلى ســلعة تجارية واســتغال قدرتنا 
على اســتخدامه فــي العديد من االســتخدامات، وتتمثل 
إحدى طرق تحقيق ذلك في اســتيراد األمونيا الخضراء 
وتحويلها إلى هيدروجين، وهو أمر نبحث عنه في مدينة 

فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال بألمانيا.
وأشــار إلــى أن "ألمانيــا ســتعتمد بشــكل كبيــر علــى 
الواردات إذا أردنا استخدام الهيدروجين لمساعدتنا في 

تحقيق أهدافنا المتعلّقة بتحسين المناخ".
مــن جانبــه قــال جــون روبر الرئيــس التنفيذي لشــركة 
يونيبر الشــرق األوســط إّن الشــراكة مع مجموعة أوكيو 
ومجموعــة ديمــي في مشــروع هايبــورت، ســتدعم قدرة 
العالميــة  يونيبــر  اســتراتيجية  تحقيــق  علــى  الشــركة 

المتعلّقة بالهيدروجين. 

وأعــرب عــن ثقتــه بــأن عمليات مثــل هذه في الشــرق 
األوســط ســتوفر لشــركة يونيبــر الفرصــة للدخــول في 
مشاريع الهيدروجين األخضر التي يمكن أن تستفيد من 
بعض وسائل إنتاج الطاقة بأقل كلفة في العالم، وبالتالي 
توفير الهيدروجين أو مشــتقاته ذات التكلفة التنافســية، 

مثل األمونيا الخضراء، إلى ألمانيا وأوروبا. 
وأشــار إلى أنه في وظل وجود يونيبر كشــريك لشــراء 
الشــراكة  هــذه  فــإن  الخضــراء  األمونيــا  مــن  اإلنتــاج 
ستســتفيد أيًضــا من القيمــة المضافة من خال شــبكة 

يونيبر العالمية في مجال تداول السلع.
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ضمن الجهود المبذولة لزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة

مهندسون عمانيون يقودون مبادرة لزراعة 
أشجار تتأقلم مع مناخ وتربة الدقم

الدقم - محمد بن أحمد الشيزاوي

منذ الصباح الباكر كان المهندس ســلطان بن عوض 
البلوشــي مديــر إدارة المرافــق بشــركة عمــان لتطوير 
)تطويــر(  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
فــي انتظارنــا فــي مشــتل تمــت إقامتــه بجهــود ذاتيــة 
ليحدثنــا عــن مبــادرة جديدة يقودها مــع مجموعة من 
المهندســين بالشــركة إلجــراء تجــارب على األشــجار 

التــي يمكن زراعتها في الدقم.

يقــول: بدأنــا تنفيــذ هــذه المبــادرة في شــهر فبراير 
2021 بهدف معرفة األشــجار التــي يمكن زراعتها في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم نظــرا لطبيعة 
الطقــس والتربــة في المنطقة، وقد تــم اختيار الموقع 
ليكــون فــي محطة معالجة مياه الصرف الصحي نظرا 
لتوفــر الميــاه الصالحــة للري إذ تنتــج المحطة حوالي 
2000 متــر مكعــب يوميا مــن الميــاه المعالجة، كما تم 

ســابقا زراعة عدد من األشجار في الموقع.

تجارب ناجحة
ويضيــف: بدأنــا بتجربــة زراعــة عــدد مــن الزهــور 
والــورود وأشــجار الزينــة والغــاف والســدر والجوافــة 
واألفوكادو وغيرها من الشــتات األخرى التي حققت 
نجاحــا باهرا فــي البيت المحمي ونــدرس حاليا مدى 
قدرة هذه األشــجار على التأقلم مع طبيعة مناخ وتربة 
الدقــم، وســنقوم في الفتــرة المقبلة بنقلهــا إلى مواقع 

مختــارة فــي المنطقــة بهدف زيــادة الرقعــة الزراعية 
في الدقم.

ويســتطرد قائــا: هنــاك أيضا مجموعــة أخرى من 
النباتــات نعمــل علــى زراعتهــا خــارج البيــت المحمي 
مثــل شــجرة الَعــَرش )الَخــْروع( التــي تعتبــر المــادة 
الخام لمصفاة سيباســك عمان بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم، وســنضيف خــال الفتــرة المقبلــة 
العديــد من األشــجار األخرى مثــل المانجــو والبيذام 

والشيكو. والمستعفل 

استحداث أراٍض 
لالستخدام الزراعي 

وتنفيذ أحواض 
مياه على هيئة 
بحيرات صناعية 
وإقامة متنزهات 

حولها

سلطان البلوشي: بدأنا بإكثار الزهور 
األشــجار  وزراعــة  الزينــة  ونباتــات 

المثمرة  .. والنتائج األولية مبشرة

محطة معالجة مياه �ل�سرف �ل�سحي حيث يتم تنفيذ �لمبادرة �لزر�عية
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أشجار مثمرة
وخــال تجوالنا في محطــة الصرف الصحي وجدنا 
العديــد مــن الخضــروات والفواكه واألشــجار المثمرة 
والطماطــم  والــذرة  والياســمين  والنخيــل  كالجوافــة 
والفلفل والموز والصّبار البحري والعديد من األشجار 
األخــرى، ويقــول محمــد بن ســعيد البلوشــي مشــرف 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي بشــركة تطوير 
إن العمل في زراعة هذه األشجار بدأ في عام 2018، 
وعلى مدى السنوات الماضية قمنا بتزويد العديد من 
المواطنين والمقيمين بمجموعة من الشــتات التي تم 

إكثارهــا في موقع المحطة.

استحداث أراٍض لالستخدام الزراعي
قبــل أن نغــادر الموقــع أصــر المهنــدس ســلطان بن 
عــوض البلوشــي علــى أن نــزور عــددا مــن المواقــع 
بالقــرب مــن محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحي 
أراٍض  اســتحداث  علــى  تطويــر  تعمــل شــركة  حيــث 
لاســتخدام الزراعــي وتنفيذ أحواض ميــاه على هيئة 
بحيــرات صناعيــة وإقامة منتزهات حولها، كما حدثنا 
أيضــا عن خطة إنشــاء مشــاتل زراعية عنــد محطات 
معالجــة الصــرف الصحــي الجديــدة فــي الرصيــف 
الحكومــي ومينــاء الدقــم ومطــار الدقــم، معبــرا عــن 
فخــره بالمســاهمة فــي هــذه المبــادرة التي يــرى أنها 
الخضــراء  المســطحات  زيــادة  فــي  تســاهم  ســوف 

بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.

إنشاء مشاتل 
زراعية عند محطات 

معالجة الصرف 
الصحي الجديدة 

في الرصيف 
الحكومي وميناء 

الدقم والمطار

زراعــة  نجــاح  البلوشــي:  محمــد 
والجوافــة  الموســمية  المحاصيــل 
البيــوت  خــارج  البحــري  والصبــار 

المحمية

ودعــا فــي ختــام حديثــه رواد األعمــال وأصحــاب 
علــى  لاطــاع  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
يقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  واالســتفادة  المشــتل 
وندعوهــم  بالجميــع  نرحــب  إننــا  وقــال  للمواطنيــن، 
لزيارتنــا، موضحــا توفــر الميــاه الصالحــة للزراعــة 
والتي ســوف تســاعد أصحــاب المؤسســات الصغيرة 
مشــاريعهم  إلنشــاء  مســاعيهم  فــي  والمتوســطة 

االســتثمارية في القطاع الزراعي.

�سلطان �لبلو�سي مع فريق عمله في �سورة تذكارية بالم�ستل �لزر�عي

الذرةورد اجلورياجلوافة

يوليو
202155



نتطلع إلقامة 
مهرجانات فنية 
وثقافية تعرف 
العالم والسياح 
بمدينة الدقم 

الساحلية الجميلة

إنتاج فيلم وبرامج 
وثائقية تنقل 

المشاهد لمواقع 
لم تكتشف من 
الحياة البحرية 

والبرية بالسلطنة

الصخــور  حديقــة  الهوتيــة:  ميســاء 
ضمــن أبــرز أماكن الجذب الســياحي 

في السلطنة 

ضمن مشروع بيئي يستكشف جماليات 12 وجهة سياحية بالسلطنة

فريق تصوير عالمي يوّثق أسرار وجيولوجية 
حديقة الصخور بالدقم

الدقم -  :

بــدأ فريــق "عمان تحــت المجهر" وبإشــراف المصورة 
المحترفــة ميســاء الهوتيــة تصوير سلســلة تقارير توّثق 
الحيــاة الفطرية والبيئة العمانية الســاحرة وتنوع الحياة 
فيها الستكشــاف جوانب مبهرة ومواقع وأحياء ما زالت 
خفية عن أعين المشــاهدين بالتعاون مع قنوات عالمية 

معروفة ومصورين محترفين.
وقالــت ميســاء الهوتيــة المديرة العامة لشــركة "عمان 
انفوكس" وهي شركة إنتاج عمانية متخصصة في توثيق 
الحياة البيئية: إن التصوير في المشــروع بدأ في شــهر 
مارس 2021 وسيســتمر لغاية شــهر ديسمبر 2021 في 
أماكن عدة لم يسبق الوصول إليها في بحر عمان وبحر 
العــرب وسلســلة جبال الحجر وجبــال ظفار وصوال إلى 
رمال الربع الخالي المترامية األطراف، وستكون الحياة 
البحرية والبرية والمكونات الطبيعية من أزهار وأشجار 
وطيــور وزواحف علــى اختاف أنواعها كلهــا مادة غنية 
يتم توثيقها في السلسلة الوثائقية. ومن المتوقع أن يتم 
بــث األفام الوثائقيــة عبر قنوات عالمية بمنتصف عام 

.2022
وأشــادت فــي حديثهــا بــدور الهيئــة العامــة للمناطــق 
البرنامــج  رعايــة  فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
والتسهيات المقدمة من المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم لتحقيــق أهدافه، وقالــت في حديث لـ  إن 
الهدف من إنتاج هذه السلســلة الوثائقية هو استكشاف 
الحيــاة الفطريــة والبيئيــة والتنــوع الطبيعــي فــي ُعمان 
وزيادة الوعي لحمايتها والمحافظة عليها وإثراء القطاع 
الســياحي وتعزيز مكانة السلطنة على خريطة السياحة 

العالمية تماشياً مع رؤية ُعمان 2040. 

فيلم وثائقي 
وأوضحــت أن مشــروع "عمــان تحت المجهر" ســيقوم 
أيضا بتوثيق جماليات 12 وجهة ســياحية في الســلطنة 
مــن خــال فيلــم وثائقــي يتناول "شــواطئ عمــان" مدته 

ســاعة واحدة ويعد رحلة فريدة يكتشــف فيها المشاهد 
مواقــع مختلفــة مــن ربــوع  الســلطنة بجبالها الشــاهقة 
وبحارهــا الغنيــة وصحاريهــا المتفــردة، كمــا يتضمــن 
المشــروع تنفيــذ سلســلة وثائقيــة أخــرى مــن جزأيــن 
تستعرض "الحياة البرية في ُعمان"، حيث تعد السلطنة 

موطنا لمئات اآلالف من الكائنات البحرية والبرية. 
ويعتبــر هــذا المشــروع ثالث مشــروع من نوعــه ينفذه 
فريق "عمان تحت المجهر" بعد مشروعين ناجحين في 
عامي 2014 و2015، فقد انصب التركيز في المشــروع 
األول علــى تصويــر حيــاة النــاس فــي مجــاالت الحيــاة 
المختلفــة والمناظــر الطبيعيــة في الســلطنة، بينما ركز 
الثانــي علــى اصطحاب مصورين محترفيــن تحت الماء 

لتوثيق الحياة البحرية في ُعمان.

استكشاف جماليات حديقة الصخور
وقالت ميســاء الهوتية إن برنامج التصوير تم تقســيمه 
لعدة مراحل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية التي شملت 
واليتــي الدقــم وهيمــا بمحافظــة الوســطى وأقيمت في 
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استكشاف أسرار 
بحر عمان وبحر 
العرب وسلسلة 

جبال الحجر وجبال 
ظفار ورمال الربع 

الخالي 

السلطنة موطن 
لمئات اآلالف 
من الكائنات 

البحرية والبرية.. 
وهدفنا زيادة 

الوعي بأهميتها 
والمحافظة عليها 

شــهر ابريــل 2021 كانت ثرية جدا، فقــد تم فيها توثيق 
واستكشــاف أسرار وجيولوجية حديقة الصخور بالدقم 
وتصويــر المهــا العربيــة التــي تعتبــر من أهــم الثدييات 
المتواجــدة فــي واليــة هيمــاء باإلضافــة إلــى الغــزال 
العربــي الذي يتواجد بكثرة فــي محمية الكائنات الحية 

والفطرية.
وأضافــت: قمنــا بتصوير الحيــاة البيئية والفطرية في 
محافظــة الوســطى بطريقــة حديثة تختلــف عن الطرق 
التقليديــة المعروفة حالًيا، قبل أن نقوم بتصوير حديقة 
الصخــور بواليــة الدقــم والتــي تتميــز بأســرار جميلــة، 
ومــن المهــم لكل زائر لوالية الدقــم أن يتعرف على هذه 

الحديقة المتفردة في جمالها.
وعّبرت ميساء الهوتية عن إعجابها وفريق التصوير بما 
شــاهدوه في حديقة الصخور، مشــيرة إلى أن الحديقة 
تحتــل موقعــا مهما ضمن أبرز أماكن الجذب الســياحي 
فــي الســلطنة باعتبارهــا موقعــا جيولوجيــا فريــدا مــن 
نوعه، إذ تحكي صخور الدقم بأشكالها الفريدة قصصا 

يرجع تاريخها إلى أكثر من 46 مليون سنة.

رحلة مشوقة وممتعة
وقالــت إن الرحلــة إلــى الدقــم كانت مشــوقة وممتعة، 
فالمدينــة تشــهد طفــرة عمرانيــة وســياحية واهتمامــا 
واضحا للعيان من قبل الدولة من خال تطوير مشاريع 
واعدة وحيوية فيها مثل ميناء الدقم والمطار ومجموعة 
مــن الفنادق والطرق الحديثة والعديد من المشــروعات 
األخــرى التــي من المؤمل أن تجعــل الدقم ضمن أفضل 
المناطق االقتصادية في المنطقة وواحة استثمار واعدة 
وناجحــة عالميا، مشــيرة إلى أن منــاخ المدينة المعتدل 

طــوال العــام وشــواطئها البكــر وقــرى الصيــد التراثيــة 
وقربهــا من محمّيــة الكائنات الحية والفطرية تجعل من 

المدينة منطقة سياحية واعدة.
وأشــارت إلى أن زيادة األنشــطة والفعاليات السياحية 
واالجتماعيــة فــي الدقم من خال إنشــاء مراكز تجارية 
ومرافــق ســياحية واجتماعيــة متنوعــة ودور الســينما 
للشــباب  الرياضيــة  والماعــب  العامــة  والحدائــق 
واألطفــال والمطاعــم بماركات عالمية مشــهورة ســوف 
تعطــي للمدينــة جماال فوق جمالها، معبرة عن أملها في 
أن تشــهد الدقــم مهرجانات فنية وثقافيــة تعرف العالم 

والسياح بهذه المدينة الساحلية الجميلة.

صقل المهارات الفنية لصانعي األفالم 
وحول المكاسب األخرى لمبادرة "عمان تحت المجهر" 
قالــت إن المشــروع يســتهدف أيضــا صقــل المهــارات 
الفنية للصحفيين وصانعي األفام الشباب المتحمسين 
لمتابعــة شــغفهم بصناعــة األفام تحت إشــراف خبراء 
ذوي خبرة دولية. مضيفة: هذا جزء من مسؤوليتنا تجاه 
المجتمع لتوفير فرصة عملية للشــباب الُعماني الواعد، 
مشــيرة إلى أن تصوير األفام الوثائقية تنفذه مجموعة 
محترفــة مــن المصوريــن والفنيين وباســتخدام معدات 
 )4K( تصويــر فائقــة الجــودة وعبــر كاميــرات بتقنيــة
وأدوات إضــاءة وعدســات خاصــة متنوعــة االســتخدام 

ومعدات تصوير تحت الماء إلنتاج فيلم بدقة عالية.
ووعدت ميســاء الهوتية في ختام حديثها المشــاهدين 
بتقديــم رحلة مشــوقة وممتعــة عبر النســخة الثالثة من 
المشــروع تقودهــم إلى مناظر خابــة وحيوانات وطيور 

وساحف فريدة من نوعها.
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)1(
عندمــا تصــل إلــى صالــة؛ صيفــا أو شــتاء فإنــك البــد أن تجــد في 
المــكان الــذي تقيــم فيه أو تذهب إليه ســحرا ال يقــاوم؛ يغريك بتكرار 
الزيــارة ســنة بعــد أخــرى، وقــد يجعلــك تقــرر البقــاء فيه ألطــول فترة 

ممكنة وأن تمدد إجازتك ما اســتطعت إلى ذلك ســبيا.

 )2(
قصــة التعلــق بصالة رواها لنا أكثر من مســتثمر ذهــب إلى المنطقة 

الحرة ليســتطلع المكان ولم يغادرها إال وقد قرر االســتثمار فيها.

 )3(
الطقــس المعتــدل في الشــتاء؛ وأجــواء المطر والــرذاذ والضباب في 
الصيــف عناويــن رئيســية لمنــاخ محافظــة ظفــار الــذي يظــل يحافــظ 
علــى ألَــق مدينــة صالــة وســحرها وقدرتهــا علــى اســتقطاب الســياح 

والمستثمرين. 

)4(
لم يكن الطقس هو وحده الذي يجتذب المستثمرين إلى صالة، ولكّن 
هناك أســبابا أخرى اقتصادية وثقافيــة وتاريخية واجتماعية تجعل من 
يزورهــا يــرى فيما تقدمــه لزائريها مــن خيارات عديــدة تنوعا واضحا 
يلبــي رغباتهــم في الســياحة أو االســتثمار أو مجرد االســترخاء وزيارة 
جبالهــا الخضراء صيفا أو االســتمتاع بمشــاهدة بحــر العرب بأمواجه 
القادمــة مــن المحيط فــي الصباح الباكر أو قبيل غروب الشــمس، وما 

يغمرهم به أهلها من محبة وكرم وحســن ضيافة واســتقبال.

)5(
أمــا مــن يريــد االســتثمار وحــده فإنه ينظــر بأمــل وتفاؤل إلــى موقع 
المدينــة علــى المحيــط الهنــدي وقربهــا من خطــوط الماحــة الدولية 
ووجــود مينــاء صالة ذي اإلمكانيات العاليــة، فضا عن الدعم الازم 
والتســهيات والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للمســتثمرين وفقا 
للقوانين والتشــريعات التي تنظم عمل المنطقة، واالســتقرار السياسي 

واألمن واألمان الذي تنعم به الســلطنة.

)6(
كّل هــذه العوامل ســاهمت في تســريع االســتثمار فــي المنطقة الحرة 
بصالــة التي تأسســت قبــل 15 عاما وتحتفل اليوم باســتثمارات فعلية 
تصــل إلــى نحو ملياري ريال عماني بين مشــروعات منتجة وأخرى قيد 
اإلنشــاء فضــا عــن مشــروعات أخــرى جديــدة فــي الطريق تــم توقيع 
اتفاقيات االنتفاع الخاصة بها وســيبدأ العمل فيها خال الفترة القليلة 

المقبلة.

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير

هــو  الطقــس  يكــن  لــم 
يجتــذب  الــذي  وحــده 
صاللة،  إلى  المستثمرين 
ولكّن هناك أسبابأ أخرى 
وثقافيــة  اقتصاديــة 
واجتماعيــة  وتاريخيــة 
تجعــل مــن يزورهــا يرى 
فيمــا تقدمه لزائريها من 
خيــارات عديــدة تنوعــا 
واضحا يلبي رغباتهم في 

أو االستثمار. السياحة 

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om
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