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تدشين "مركز التواصل" ليخدم 
المناطق االقتصادية الخاصة والحرة

والصناعية

اعتماد آلية رسوم تسجيل عقود 
االنتفاع بالوحدات العقارية
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EXPLORE
OMAN S
SPECIAL 
ECONOMIC ZONES 
AND FREE ZONES

SOHAR

45km2

DUQM

2000km2

SALALAH

21.6km2

AL MAZUNAH

15.3km2

INVEST IN THE LAND OF
 OPPORTUNITIES

DESTINATIONS OF CHOICE

,
صحار

استثمر في أرض الفرص

وجهاتكم األمثل لإلستثمــــــــــــــــــــار

استكشف المناطـــــــــــــــــق
االقتصادية الخاصة والمناطق

الحرة في ُعمان

صاللة

الدقم

المزيونة

سلطنة عمان
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مدينة البريمي الصناعية
Al Buraimi Industrial City 1

مدينة صحار الصناعية
Sohar Industrial City 2

مدينة صور الصناعية
Sur Industrial City 8

مدينة ريسوت الصناعية
Raysut Industrial City 9

مدينة عبري الصناعية3
Ibri Industrial City

مدينة الرسيل الصناعية4
Al Rusayl Industrial City

واحة المعرفة مسقط5
Knowledge Oasis Muscat

مدينة سمائل الصناعية6
Samail Industrial City

مدينة نزوى الصناعية7
Nizwa Industrial City
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التواصل  مركز  واملناطق احلرة  االقتصادية اخلاصة  للمناطق  العامة  الهيئة  نت  دشَّ
بهدف خدمة جميع املناطق االقتصادية اخلاصة واحلرة من خالل تخصيص الرقم 
واملستثمرين  للجمهور  مة  املقدَّ اخلدمات  جودة  رفع  إلى  املركز  ويهدف   "1919"
التواصل وخدمة  تسهيل عملية  للمركز  وكذلك ميكن  واملستفيدين على حد سواء، 
الرد الفوري على االتصاالت وتوفير املعلومات املتاحة ألغراض حتسني وحتقيق جودة 
اخلدمات ورفع مستوى كفاءتها، مع احلرص على تأهيل وتدريب كادر من الشباب 
د بالبيانات واملعلومات الكافية التي تضمن انسيابية األداء وسرعة الرد  ل ومزوَّ مؤهَّ

املطلوبة.
من جانب آخر اعتمدت الهيئة يف سبتمبر املاضي آلية رسوم تسجيل عقود االنتفاع 
مجموعة  واعتمدت  بالدقم،  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  يف  العقارية  بالوحدات 
من املوافقات املتعلقة بعدد من الطلبات يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالدقم، 
الهادفة  الترويجية  اخلطة  يف  وبحثت  الهيئة،  ورسالة  رؤية  اعتماد  إلى  باإلضافة 
القادمة  الفترة  خالل  املختلفة  املناطق  يف  املشاريع  واستقطاب  االستثمار  جلذب 
باإلضافة إلى اجلهود املبذولة من قبلها يف شأن إجراءات نقل تبعية املؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية "مدائن" الى الهيئة مبوجب املرسوم السلطاني رقم )53 / 2022(، 
وسبل التكامل واملواءمة بني املناطق الصناعية واملناطق احلرة واملناطق االقتصادية 

اخلاصة التي تشرف عليها الهيئة.
وقد أنهت الهيئة بالتعاون مع شركة الكهرباء الريفية - تنوير - العمل على مشروعني 
بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  يف  الكهربائية  للمحوالت  رئيسيتني  حملطتني 
األولى مبنطقة الصناعات اخلفيفة بسعة تصل إلى 60 ميجا فولت أمبير وبتكلفة 
در بحوالي 2.6 مليون ريال ُعماني، والثانية احملطة الكهربائية مبنطقة الصناعات  تقَّ
توسيعها  إمكانية  مع  أمبير  فولت  ميجا   40 إلى  تصل  بسعة  والغذائية  السمكية 

ر بحوالي 2.6 مليون ريال ُعماني. مستقباًل إلى 60 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تقدَّ
إن تنفيذ هذين املشروعني قد أثَّر إيجاباً على زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية 
وزيادة عدد املشتركني يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم؛ فعلى سبيل املثال زاد 
عدد املشتركني يف خدمة الكهرباء إلى نحو 5,031 مشترًكا بنهاية عام 2021 مقارنة 

ب 3490 مشترك يف عام 2020 مبعدل زيادة يصل إلى 30 %.
الشركة  لصالح  باألرض  االنتفاع  حق  اتفاقية  الهيئة  عت  وقَّ االستثمار  مجال  ويف 
أن  ل  املؤمَّ من  والذي  الفضاء  والتكنولوجيا إلقامة مركز مستوطنة  للفضاء  العاملية 
يخدم أبحاث الفضاء والتجارب العلمية والعملية حملاكاة رواد الفضاء وأبحاث العلوم 
املشروع  لهذا  الهيئة  خصصت  وقد  االصطناعي،  والذكاء  مة  املتقدِّ والتكنولوجيا 
ة لتجارب الذكاء االصطناعي باملنطقة  مساحة 20 ألف متر مربع يف املنطقة املعدَّ

االقتصادية اخلاصة بالدقم.
مع  بالتعاون  ستقوم  الهيئة  فإن  والشبابية  الترفيهية  باملجاالت  يتعلقب  ما  وأما يف 
والفنية  والرياضية  الشبابية  واألنشطة  الفعاليات  من  عدد  باستضافة  شركائها 
والثقافية خالل الفترة القليلة القادمة يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم والتي 
ستتيح الفرصة أمام فئة الشباب للتفاعل مع البرامج احلكومية يف املنطقة، ومتكينها 
الشباب من فهم مشاريع املنطقة بشكل أوسع؛ األمر الذي من شأنة ترسيخ املشاريع 
يف نفوس الشباب وتعزيز املشاركة املجتمعية واملساهمة يف تقاسم األفكار والرؤى 

والتوجهات املستقبلية.
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تصدير أول شحنة من األمونيا السائلة لألسواق 
العالمية من صاللة

محطة خدمات متكاملة للمركبات في مدينة 
البريمي الصناعية

٣٣

٢5

72 مليون ر.ع قيمة  األنشطة الصناعية 
٣١واللوجستية بالمنطقة الحرة بصاللة

٢٤إنشاء مصنع للكيماويات بمدينة صور الصناعية 

برامج ومبادرات تنموية مستدامة لصالح 
٤6المجتمع المحلي في الدقم المحطة الواحدة بالدقم تعلن إيقاف استقبال 

56المعامالت الورقية
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مسقط -  :

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة بتاريخ )20 سبتمبر 2022( 
اجتماعــه الثالــث لعام 2022 برئاســة معالــي الدكتور 
علــي بن مســعود الســنيدي رئيــس المجلس وذلك في 

مقر الهيئة بمسقط.

وقد اعتمد مجلس اإلدارة آلية رسوم تسجيل عقود 
االنتفــاع بالوحدات العقارية في المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقمــو، وســتقوم إدارة المنطقة باإلعالن 
عــن التفاصيــل في وقت الحــق، كما اعتمــد المجلس 
مجموعــة مــن الموافقات المتعلقة بعــدد من الطلبات 
فــي قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالدقم، باإلضافة 

إلى اعتماد رؤية ورســالة الهيئة.

وخــالل االجتمــاع اطلع أعضاء مجلــس إدارة الهيئة 
على خطة ترويج االســتثمار الستقطاب المشاريع في 
المناطــق المختلفــة خــالل الفترة القادمــة؛ باإلضافة 
إلــى الجهــود المبذولة في شــأن إجراءات نقــل تبعية 

المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة "مدائــن" إلى 
 /  53( رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  الهيئــة 
المناطــق  بيــن  والمواءمــة  التكامــل  وســبيل   ،)2022
الصناعيــة والمناطــق الحــرة والمناطــق االقتصاديــة 
الخاصة التي تشرف عليها الهيئة، كما اطلع المجلس 
علــى التقارير المتعلقة بالتحديات التي تواجه طلبات 

إقامة مشاريع األسمنت.

للمناطــق  العامــة  الهيئــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أُنشئت بموجب 
المرســوم الســلطاني رقــم )105/ 2020( بتاريــخ 18 
أغســطس 2020م لتتولــى اإلشــراف علــى المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، والمناطــق الحــرة في 
صحــار، وصاللــة، والمزيونــة وأي منطقــة اقتصادية 
خاصة أو منطقة حرة أخرى بالســلطنة، كما تشــرف 
الهيئــة علــى المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة 

)مدائن(.

مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الثالث 
اعتماد آلية رسوم تسجيل عقود االنتفاع بالوحدات 
العقارية وتعزيز التكامل بين المناطق التابعة للهيئة

أكتوبر
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تعيين عدٍد من مديري العموم والدوائر في الهيئة العامة 
للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة  

مسقط -  :

أصــدر معالــي الدكتــور علــي بن مســعود الســنيدي 
رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة قــرارات بتعييــن عــدٍد مــن مديري 
العمــوم والمديرين لبعض القطاعات والدوائر التابعة 

للهيئة.
ــت تلــك القــرارات علــى تعييــن كّلً مــن:  وقــد نصَّ
ــا  محمــود بــن حمــود بــن مطــر الرواحــي مديــًرا عاّمً
والدكتــور  المعلومــات،  وتقنيــة  التخطيــط  لقطــاع 
ا  ســعيد بــن خليفــة بــن علــي الطويرشــي مديــًرا عاّمً
لقطــاع تطوير االســتثمار، وأحمد بن صالح بن أحمد 
ا لقطــاع االلتزام والتشــريعات،  الفارســي مديــًرا عاّمً
كمــا تــم تكليــف المهنــدس أحمــد بن علي بن عيســى 
عكعــاك بتســيير أعمــال  الرئيس التنفيــذي للمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، فــي حيــن تــم تعييــن 
المهنــدس أحمــد بن حــارب بن حمد البلوشــي مديًرا 

لدائــرة االلتــزام والشــؤون البيئية ، وســعيد بن أحمد 
ابن عبداهلل الحارثي مديًرا لدائرة الموارد البشــرية، 
وعــادل بــن ســيف بــن حمــد الرقــادي مديــًرا لدائرة 
تقنيــة المعلومات، وســالم بن ســعيد بــن خويدم قطن 
مديًرا لدائرة خدمات المستثمرين بالدقم والمهندس 
عبداهلل بن سالم بن سويويد الحكماني مديًرا لدائرة 

الشؤون الفنية بالدقم.
االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  أن  يذكــر 
الخاصــة والمناطــق الحرة أُنشــئت بموجب المرســوم 
الســلطاني رقــم )105/ 2020( بتاريخ 18 أغســطس 
2020م لتتولــى اإلشــراف علــى المنطقــة االقتصادية 
صحــار،  فــي  الحــرة  والمناطــق  بالدقــم،  الخاصــة 
وصاللــة، والمزيونــة وأي منطقــة اقتصاديــة خاصــة 
أو منطقــة حــرة أخرى بالســلطنة، كما تشــرف الهيئة 
علــى المؤسســة العامــة للمناطق الصناعيــة )مدائن( 

بموجب المرســوم السلطاني رقم )53 / 2022(.

أحمد عكعاك
رئيس تنفيذي بالتكليف

محمود الرواحي
مدير عام قطاع التخطيط

وتقنية المعلومات

أحمد الفارسي
مدير عام قطاع االلتزام 

والتشريعات

سعيد الطويرشي
مدير عام قطاع التطوير 

واالستثمار

سعيد الحارثي
مدير دائرة الموارد البشرية

أحمد البلوشي
مدير دائرة االلتزام والشؤون

البيئية

سالم قطن
مدير دائرة خدمات المستثمرين 

بالدقم

عادل الرقادي
مدير دائرة تقنية المعلومات

عبدالله الحكماني
مدير دائرة الشؤون الفنية 

بالدقم
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: مسقط - 

أعلنــت الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
يخــدم  التواصــل  مركــز  تدشــين  الحــرة  والمناطــق 
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والحــرة مــن خــالل 
المركــز  ويهــدف   ،"1919" مجانــي  رقــم  تخصيــص 
للمســتثمرين  مــة  المقدَّ الخدمــات  جــودة  رفــع  إلــى 
والمســتفيدين، وتســهيل عملية التواصل عبر منصات 

التواصل االجتماعي واالتصاالت.

وأوضح الدكتور ســعيد بن خليفة الطويرشــي مدير 
الهــدف  أن  بالهيئــة  االســتثمار  تطويــر  قطــاع  عــام 
مــن تدشــين المركــز هــو تســهيل عمليــة التواصل مع 
المســتثمرين مــن خــالل توفيــر خدمــة الــرد الفــوري 
على االتصاالت وتوفير المعلومات المتاحة وتحســين 
جــودة الخدمــات، وتشــمل خدمــات مركــز التواصــل 
جميــع المناطــق الحرة واالقتصادية مــن خالل توفير 
لــكل  الالزمــة  والتوضيحيــة  اإلرشــادية  المعلومــات 
ورواد  المســتثمرين  مــن  والمتصليــن  المســتفيدين 

األعمال والمجتمع.

جميــع  توفيــر  علــى  حريصــة  الهيئــة  أن  وأضــاف 
التســهيالت التــي تســهم فــي تحقيق خدمــات بكفاءة 
عاليــة وتقديــم الجــودة المطلوبة للمســتثمرين ســواء 
ر الكادر البشــري  ــًدا توفُّ المحلييــن أو الدولييــن، مؤكِّ
المؤهــل بالمعلومــات الكافيــة واألدوات التــي تضمــن 

انســيابية األداء وسرعة الرد المطلوبة.

وباإلضافة إلى دور المركز في الرد على االستعالمات 
أو االستفسارات الواردة إليه سواء باالتصال أو البريد 
اإللكترونــي، فإن خدماته تتميز باإلجــراءات التفاعلية 
اإللكترونيــة؛ إذ يقوم باتخاذ إجراءات مباشــرة وفورية 

في حال تطلب تســجيل طلّب أو بالغ يرد إليه.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن أوقات عمل مركــز التواصل 
تمتــد من الســاعة الثامنة صباحا إلى الســاعة الثامنة 
مســاًء وفــي حيــن كان العمل فــي الســابق يقتصر على 
الــرد على المكالمات والمعامالت الواردة للهيئة خالل 
ســاعات الــدوام الرســمية، فإنه قد تــم تدريب وتأهيل 
القائميــن علــى مركــز التواصل ليتمكنوا مــن الرد على 
مختلــف االتصــاالت الــواردة إليهــم وتزويــد المتصلين 
م  بالمعلومــات والبيانات المتاحــة، علًما أن المركز يُقدِّ
خدمات تعقُّب المعامالت، حيث يُطبِّق أحدث األنظمة 
التقنية بهدف ضمان الجودة وتوفير سرعة االستجابة 

مة. ورفع مســتوى الخدمات المقدَّ

عبر الرقم المجاني 1919
تدشين "مركز التواصل" ليخدم المناطق االقتصادية الخاصة والحرة

مركز التواصل ١٩١٩

يخدم جميع المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

األهــــــــداف

مميــــــــــــزات المركز

توفير 
قنوات للتواصل 

مع الجمهور

التعامل
مع المكالمات
بمهنية عالية

توفير مؤشرات
أداء عالية نحو
تقديم خدمات
تتسم بالسرعة

والكفاءة
ساعات العمل

تقليل مّدة 
االنتظار وتمديد

00968 9283 2965               contactcenter@opaz.gov.om

يخدم
جميع المناطق

االقتصادية
الخاصة

والمناطق الحرة

يعمل
بطريقة تفاعلية

عند تسجيل
المعاملة أو الطلب

أو البالغ

السرعة
في الرد على
االستعالمات

أوقات
عمل المركز
من الساعة

٨ صباًحا وحتى
٨ مساًء

@omanopaz

رات مؤشِّ
أداء نوعية

د مزوَّ
بأنظمة تقنية

حديثة

(لألتصال دولي) 

ُ

أكتوبر
2022 ١٠



مركز التواصل ١٩١٩

يخدم جميع المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

األهــــــــداف

مميــــــــــــزات المركز

توفير 
قنوات للتواصل 

مع الجمهور

التعامل
مع المكالمات
بمهنية عالية

توفير مؤشرات
أداء عالية نحو
تقديم خدمات
تتسم بالسرعة

والكفاءة
ساعات العمل

تقليل مّدة 
االنتظار وتمديد

00968 9283 2965               contactcenter@opaz.gov.om

يخدم
جميع المناطق

االقتصادية
الخاصة

والمناطق الحرة

يعمل
بطريقة تفاعلية

عند تسجيل
المعاملة أو الطلب

أو البالغ

السرعة
في الرد على
االستعالمات

أوقات
عمل المركز
من الساعة

٨ صباًحا وحتى
٨ مساًء

@omanopaz

رات مؤشِّ
أداء نوعية

د مزوَّ
بأنظمة تقنية

حديثة

(لألتصال دولي) 

ُ

أكتوبر
2022١١



الُعمانية - 

ــذت إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم  نفَّ
بالتعــاون مع شــركة كهربــاء المناطــق الريفيــة -تنوير-   
ضمن خطتها في مواكبة النمو االقتصادي الذي تشهده 
المنطقــة، مشــروعين لمحطتيــن رئيســيتين للمحــوالت 
الكهربائيــة األولــى بمنطقــة الصناعات الخفيفة بســعة 
تصــل الــى 60 ميجا فولت أمبير وبتكلفــة تقدر بحوالي 

2.6 مليون ريال عماني.
وجاء تنفيذ المحطة الكهربائية الثانية فكانت بمنطقة 
الصناعات السمكية والغذائية بسعة تصل إلى 40 ميجا 
فولت أمبير مع إمكانية توسيعها مستقباًل إلى 60 ميجا 
ر بحوالــي 2.6 مليــون ريال  فولــت أمبيــر وبتكلفــة تُقــدَّ

ُعماني.
وأكــد المهندس ســعيد بــن أحمد بني عرابــة المكلَّف 
بالمنطقــة  والميــاه  الكهربــاء  تنظيــم  إدارة  بأعمــال 
االقتصادية الخاصة بالدقم أن المحطتين الكهربائيتين 
دتــان بأحــدث األجهــزة الكهربائيــة وفًقــا  للتوزيــع مزوَّ
للمواصفات القياسية الُعمانية وهما ستغذيان عدًدا من 
المشــاريع القائمــة والتــي هي قيد اإلنشــاء فــي منطقة 
بالمنطقــة  المعــارض  ومنطقــة  الخفيفــة  الصناعــات 
الصناعــات  وبمنطقــة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
االصطناعــي  الــذكاء  ومنطقــة  والغذائيــة  الســمكية 
ومشــروع مينــاء الصيد البحــري متعدد األغــراض عبر 
شــبكة توزيــع تتكون مــن  كابالت أرضيــة ذات جهد 11 
ك ف و415 ف مــن خــالل محطــات توزيــع متوزعة في 
المخططــات، فــي حين تحتــوي المحطتان الرئيســيتان 
علــى عــدٍد مــن المحــوالت الكهربائية وغرف للســيطرة 
ــان معــدات وأجهــزة القيــاس والحماية  والتحكــم وتضمَّ
ونظــام SCADA، وقد تم تصميم مغذيات المحطتين 
لتعمــل علــى جهــد 33 ك ف، األولى تعمل بشــكل حلقي 
للتأكُّد من استمرارية التزويد بالكهرباء للمستثمرين إذا 
مــا تعرض أي مغذِّ لعطل طارئ، والثانية تعمل بخاصية 
)N-1(، كمــا ســتُغذي المحطتــان األحمــال الكهربائية 
الحاليــة والمســتقبلية في هذه المناطــق وفق المخطط 

العام.
وأضاف المهندس سعيد أنه تم االنتهاء من إنجاز عدد 
مــن أعمال توصيل شــبكة الكهرباء فــي المحطة األولى 

للمستثمرين، في حين يتم التعامل مع عدد من طلبات توصيل 
خدمــة الكهرباء لمشــاريع قيد اإلنشــاء بمنطقــة الصناعات 
الخفيفــة ومنطقة المعارض، وتم تنفيذ أعمال الربط لـــعدد 
من المشــاريع مثل: مشــروع لمياه الشــرب ومشــروع لهياكل 
المعادن باإلضافة إلى توصيل الشــبكة لمحطة خزان المياه 
الرئيســي وغيرها من المشاريع القائمة، ويجري العمل على 
اســتكمال أعمال التوصيل لـ 10 مشــاريع اســتثمارية أخرى 
قيــد اإلنشــاء  فــي  المنطقــة الصناعيــة ومصنــع  لصناعــة 
مصابيــح اإلنــارة وغيرها من االســتثمارات المســتهدفة في 

المنطقة.
مــن جانــب ذي صلــة أضــاف المهنــدس ســعيد أنــه تــم 
اإلنتهــاء من إنجــاز عدد من أعمال التوصيل لمشــاريع، قيد 
االنشــاء بمنطقــة الصناعــات الســمكية والغذائيــة ومنطقــة 
الــذكاء االصطناعــي ومشــروع ميناء الصيــد البحري متعدد 
األغــراض، حيــث تــم توصيــل شــبكة الكهربــاء إلــى تســعة 
مشــاريع، أبرزهــا: مصانــع أســماك ومصانع للثلــج ومصانع 
زيــت الســمك ومصانــع لتعليــب األســماك فــي حيــن يجري 
العمــل علــى ربــط ميناء الصيــد البحــري متعــدد األغراض 
وربــط خــزان المياه الرئيســي بمنطقة الصناعات الســمكية 

والغذائية الذي يغذي المنطقة بشبكة المياه.
وقال المهندس سعيد بني عرابة إن الهيئة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة تولــي اهتماًما كبيًرا 
بتسريع توصيل التيار الكهربائي إلى المستثمرين، فبعد نقل 
االختصاصــات إلــى الهيئــة تــمَّ تعديل الئحــة توصيل خدمة 
ع وتيرة توصيل الخدمة إلى المســتثمرين،  الكهرباء بما يســرِّ
وقــد أثَّــر هذا إيجاباً فــي زيادة الطلب علــى الكهرباء وزيادة 
عدد المشــتركين في المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم؛ 
فعلى ســبيل المثال زاد عدد المشــتركين في خدمة الكهرباء 
إلى نحو 5,031 مشــترًكا بنهاية عام 2021 مقارنة ب 3490 

مشترًكا في عام 2020 بمعدل زيادة يصل إلى 30 %.
وأضــاف المهندس ســعيد بنــي عرابة بأن هنالك مشــاريع 
أخــرى فــي قطــاع الكهربــاء فــي مراحلهــا النهائيــة ومراحل 
الفحص والتشغيل التجريبي متوزعة في مختلف المخططات 
المســتهدفة فــي المنطقــة والتي ســيتم اإلعالن عنهــا تباعاً 
وذلــك تنفيــذاً لخطــة الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحرة من أجل رفع جاذبية المخططات 

ر الخدمات وزيادة إقبال المستثمرين عليها. بتوفُّ

 األولى بمنطقة 
الصناعات الخفيفة 
بسعة تصل الى 
60 ميجا فولت 

أمبير وبتكلفة تقدر 
بحوالي 2.6 مليون 

ر بـ 5.2 مليون ريال بتكلفة ُتقدَّ

الت تين رئيسيتين للمحوِّ االنتهاء من تنفيذ محطَّ
 الكهربائية بالدقم

أكتوبر
2022 ١٢



الت كهـربـائـيـة رئـيـسـيـة ــة مــحــوِّ مــحــطَّ
بمـنطقة الصناعات السمكية والغذائية

الت كـهـربـائـيـة رئـيـسـيـة ـة مـحـوِّ  مـحـطَّ
بـــمــنــطــــقــة الــصــنــاعــات الـخـفـيـفـة

بتكلفة 2.6 مليون
ريــــال ُعـــمـــانـــي

جهد 11 ك ف
و415 ف 

ــة يــات الــمــحــطَّ ُمــغـــذِّ
تعمل بخاصية 

 مـــيــجــا
فولت أمبير

40

بتكلفة 2.6 مليون
ريــــال ُعـــمـــانـــي

جهد 11 ك ف
و415 ف 

ة يـات الـمـحطَّ ُمــغذِّ
تعمل بشكل حلقي

 مـــيــجــا
فولت أمبير

60

أكتوبر
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على مساحة 20 ألف متر مربع
التوقيع على اتفاقية حق االنتفاع باألرض إلنشاء مركز 

مستوطنة الفضاء بالدقم

المهندسة بهية: مشروع عالمي يستهدف شريحة 

من الخارج وسيكون مركًزا لألبحاث العلمية

الدقم - 

عــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة  وقَّ
والمناطــق الحــرة اتفاقية حق االنتفاع باألرض للشــركة 
العالميــة للفضــاء والتكنولوجيا إنشــاء مركز مســتوطنة 
الفضــاء والتجــارب  أبحــاث  والــذي ســيخدم  الفضــاء 
العلميــة والعمليــة لمحاكاة رواد الفضــاء وأبحاث العلوم 
مة والذكاء االصطناعي، وذلك على  والتكنولوجيا المتقدِّ
مســاحة 20 ألــف متــر مربع فــي المنطقــة المخصصة 
بالمنطقــة االقتصاديــة  الــذكاء االصطناعــي  لتجــارب 

الخاصة بالدقم.
قــع االتفاقيــة مــن جانــب الهيئة المهنــدس أحمد بن  وَّ
علــي بــن عيســى عكعــاك الرئيــس التنفيــذي للمنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بالتكليــف ومــن جانــب 
الشــركة العالميــة للفضاء والتكنولوجيا المهندســة بهية 
بنــت هــالل بــن ســلطان الشــعيبية المؤســس والرئيــس 

التنفيذي للشركة. 
وقالت المهندسة بهية بنت هالل بن سلطان الشعيبية، 
المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: سعدنا بتوقيع حق 
االنتفاع لتنفيذ المشــروع وهو مركز مســتوطنة الفضاء 
لمحاكاة العيش على الفضاء مثل المريخ والقمر، ويضم 

المشــروع مســتوطنة فضائية متكاملة تهدف إلى إيجاد بيئة 
محاكيــة للفضــاء بهــدف دراســة ســلوك رواد الفضــاء قبــل 
االنضمــام إلــى الرحــالت الفعليــة المأهولة بــرواد الفضاء، 
وســيخدم المشــروع العلماء والباحثيــن والمهتمين الراغبين 
فــي إجراء تجــارب في قطــاع الفضاء والــذكاء االصطناعي 

مة. والتكنولوجيا المتقدِّ
للفضــاء  العالميــة  الشــركة  تعمــل  الشــعيبية:  وأضافــت 
والتكنولوجيــا علــى مشــروع مركز مســتوطنة الفضــاء وعدة 
مشــاريع أخــرى منهــا: إعــداد منصــات اإلطــالق للمركبــات 
عــدة  وتوفيــر  والبحثيــة،  التجاريــة  لألغــراض  الفضائيــة 
ألغــراض  ة  المعــدَّ الصناعيــة  األقمــار  منهــا:  خدمــات، 
االتصاالت واالستشعار عن بعد والتصوير الفضائي، إضافة 
إلــى إقامــة برامج تدريبيــة بهدف نقل المعرفــة بالتعاون مع 
المؤسســات العالميــة المتخصصــة، وتعمــل الشــركة علــى 
صناعــة البرامــج المرتبطــة بالواقــع االفتراضــي والبرامــج 
ثالثيــة األبعــاد ألغراض التعليــم والمحاكاة بما يتناســب مع 
احتياجــات المؤسســات العلميــة وتوفيــر األجهزة المناســبة 

لها.
وأوضحــت المهندســة بهيــة أن المركز هو مشــروع عالمي 
يســتهدف شــريحة مــن الخــارج وســيكون مركــًزا لألبحــاث 
والباحثيــن  والعلمــاء  الفضــاء  لــرواد  المخصصــة  العلميــة 

مل أن يتمَّ  من المؤَّ
إنجاز المركز خالل 

عامين
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أوقــات  ســتخصص  كمــا  التنفيذييــن،  والرؤســاء 
للزيــارة أو الســياحة العلميــة؛ بهــدف إطالع الناشــئة 
والطــالب على ما هــو جديد في عالم الفضاء، آملين 
التعاون مع المؤسســات العلمية والكليات والجامعات 

في سلطنة ُعمان.
وقالت المهندســة من المؤمــل أن يتم إنجاز المركز 
خــالل عامين ألنــه يتضمن مواصفــات وأدوات فنية، 
مــة فــي تســهيل االجراءات  وأشــادت بالجهــود المقدَّ
وســرعة انجــاز تخصيــص األرض مــن قبــل موظفــي 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة 

والمناطق الحرة.
الجديــر بالذكــر أنــه تــم اختيــار الشــركة العالميــة 
فــي  التميُّــز  بجائــزة  للفــوز  والتكنولوجيــا  للفضــاء 

 Business Excellence الماضــي  للعــام  األعمــال 
لألعمــال  العالمــي  االتحــاد  قبــل  مــن   2021  Award

بالواليات المتحدة األمريكية.
وعلــى الصعيــد نفســه، خصصتالهيئــة العامــة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة منطقــة لتجارب 
وتقنيــات  المســيرة  والطائــرات  االصطناعــي  الــذكاء 
 18 تبلــغ  مســاحة  بإجمالــي  الدقــم  فــي  المســتقبل 
كيلومتــًرا مربًعــا وبارتفــاع 80 متــًرا عــن مســتوى البحــر، 
وتقــع المنطقــة بالقرب مــن منطقة الصناعات الســمكية 
والغذائية والطاقة النظيفة، كما تم تشكيل لجنة تسييرية 
لإلشــراف علــى أعمال ومشــاريع منطقة لتجــارب الذكاء 

االصطناعي.

أهداف مركز مستوطنة الفضاء بالدقم

دراسة سلوك رواد الفضاءإيجاد بيئة محاكية للفضاء

برامج تدريبية لنقل المعرفةالسياحة العلمية

إطالع الناشئة والطالب والباحثين
على جديد الفضاء

ة ألغراض االتصاالت توفير األقمار الصناعية المعدَّ

التصوير الفضائي واالستشعار عن بعد
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اتفاق إطاري لتطوير خط أنبوب جديد لتصدير النفط اتفاق إطاري لتطوير خط أنبوب جديد لتصدير النفط 
الخام من محطة رأس مركزالخام من محطة رأس مركز

العمانية - 

عت وزارة الطاقة والمعادن اتفاًقا إطارًيّا مع الشركة  وقَّ
الُعمانيــة للصهاريج "أوتكو"، لتطوير وبناء وتشــغيل خط 
أنبــوب جديــد ومرافقــه األخــرى المرتبطــة بــه لنقــل 
وتخزيــن وتصديــر النفــط الخــام الُعمانــي مــن محطــة 
رأس مركز للنفط الخام بالمنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم.
ــع وتلبيــة احتياجات  زز هــذا االتفــاق من التوسُّ وســيُعِّ
النمو المستقبلي لكل من المنطقة االقتصادية الخاصة 
ن من  بالدقم وقطاع الطاقة في ســلطنة ُعمان، وســيمكِّ
تعزيــز مكانــة ومرجعيــة النفــط الخــام الُعمانــي، ودعم 
الخــام  النفــط  لخدمــات  مركــز  رأس  محطــة  خطــط 
بالتوافــق مــع إســتراتيجيات النمــو الخاصــة بمجموعة 

"أوكيو" والشركة الُعمانية للصهاريج "أوتكو".
والتخزيــن  المناولــة  خدمــات  المحطــة  ر  وســتُوفِّ
واالستيراد والتصدير للمصافي ومشاريع الشق السفلي 

في مجال البتروكيماويات في المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم، باإلضافة إلى الوفاء بمتطلبات العمالء والشركاء.

وســتقوم الشــركة الُعمانيــة للصهاريــج كمطــّور للمشــروع 
بالدراســات التفصيلية الالزمة لتنفيذ هذا المشروع المهم، 
بمــا فــي ذلــك المرافــق التــي ســيحتاجها عمــالء ومنتجــو 
ر الشــركة جميــع  ومتاجــرو النفــط الخــام الُعمانــي، وســتُوفِّ
خدمات التشــغيل والصيانة ألصول ومنشــآت المشروع عند 

االنتهاء منه.
ع االتفاق معالي المهندس ســالم بن ناصر العوفي وزير  وقَّ
الطاقة والمعادن، وطالل بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة أوكيو، وهالل بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي 
للقطــاع التجــاري والمصافــي والبتروكيماويــات بمجموعــة 

أوكيو ورئيس مجلس إدارة الشركة الُعمانية للصهاريج. 
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الدقم -  :

تقترب محطة رأس مركز في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم من استقبال أول شحنة من النفط 
الخــام فــي الربــع األخير من العام الجــاري لتصبح 
ســلطنة ُعمــان مســاًرا جديــًدا لتصديــر النفط من 
بحــر العــرب المطــل علــى المحيط الهنــدي، حيث 
يتضمن المشــروع شــقين، األول: األعمال البحرية 
لالســتيراد  العائمــة  المحطــة  تتضمــن  والتــي 
والتصدير وتبعد حوالي 7 كيلومترات عن الشاطئ 
بوصــة   42 بقطــر  لألنابيــب  خطيــن  وتتضمــن 
واألنظمــة المرتبطــة بها، والشــق الثانــي: األعمال 
المدنيــة وتكســير الجبال وبنــاء أنظمة ضخ النفط 
ومعالجــة الميــاه وبنــاء الخزانات وشــبكة محطات 

الكهربــاء واألنظمة األخرى المصاحبة.
ويعــد مشــروع محطــة رأس مركــز الــذي تنفــذه 
الشــركة الُعمانية للصهاريج -وهي إحدى شــركات 
مجموعة أوكيو- مشروًعا حيوّيًا يهدف إلى تخزين 
جميــع أنــواع النفــط وبكميــات كبيرة مســتفيدا من 
موقــع المحطة االســتراتيجي بالقرب من األســواق 
الناشــئة. ويمهد المشــروع لتحول رأس مركز ألكبر 
محطة لتخزين النفط الخام في المنطقة، وتخطط 
الشــركة الُعمانيــة للصهاريــج "أوتكو" أن تبلغ ســعة 
خــالل  برميــل  مليــون   26 قرابــة  النفــط  تخزيــن 
المرحلــة األولــى، وتطمــح لتصــل إلــى 200 مليون 
برميل، وفًقا لتنامي الطلب من ِقبل المســتثمرين.

ويعد المشــروع من أهم المشروعات االستثمارية 
وخطــط  جهــود  فــي  تســهم  التــي  االســتراتيجية 

ســلطنة عمان المســتقبلية لبناء قاعدة متينة مبنية 
تعزيــز  بهــدف  االقتصــادي  التنويــع  أســاس  علــى 
الناتــج المحلــي، وتنميــة االقتصــاد الوطني، ودعم 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتوفير فرص 

عمــل للكوادر الوطنية المؤهلة.
وترتبــط محطة رأس مركــز بمصفاة الدقم بخط 
أنابيــب علــى طــول قرابــة 80 كيلومتــًرا، حيــث إن 
المرحلــة التشــغيلية األولــى للمحطة ســوف تخدم 
احتياجــات مصفاة الدقم بســعة تخزينية تصل إلى 

6 ماليين برميل.
من جانب آخر يضم مشــروع مصفاة الدقم الذي 
يرتبط بمشــروع خزانات النفط الخام برأس مركز 
3 حــزم مختلفــة، تتعلــق الحزمــة األولــى بوحــدات 
المعالجــة الرئيســية للمصفــاة، والثانية بالخدمات 
والمرافق الداعمة للعمليات التشــغيلية، أّما الثالثة 
فتشــمل منشــآت التخزين وتصدير المواد النفطية 
السائلة والسائبة من ميناء الدقم، ومنشآت تخزين 
النفــط فــي رأس مركــز، وخط أنابيــب لنقل النفط 
الخــام بطــول 80 كيلومتًرا يمتد من رأس مركز إلى 
المصفــاة، فــي حيــن قــد تصــل الطاقــة اإلنتاجيــة 
للمصفاة إلى 320 ألف برميل يومّيًا، وتنتج الديزل 

والنافثا ووقود الطائرات وغاز النفط المســال.

باعتبارها مساًرا جديًدا لتصدير النفط من بحر العرب
"رأس مركز" تستعد الستقبال أول شحنة في الربع 

األخير من العام الجاري
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تثبيت منصة 
طلب سيارات أجرة 
أوتاكسي في مطار 

الدقم

دعوة لتجربة الخدمة 
بالدقم واإلدالء 

باآلراء والمالحظات 
حولها

الدقم - 

أعلنت شــركة أوتاكســي إحدى اســتثمارات الصندوق الُعماني 
للتكنولوجيــا توفيــر خدمتهــا في مجــال النقل العــام والتوصيل 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وذلــك مواكبــًة لزيادة 

النمو التجاري والتنموي الذي تشهدهما المنطقة.
وقــال المهندس حارث بن خميس المقبالي الرئيس التنفيذي 
لشــركة أوتاكســي )Otaxi( تــم تدشــين الخدمة فــي المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم و تثبيت منصة طلب سيارات أجرة 
أوتاكســي في مطار الدقم لتيســير الخدمة، بحيث يمكن للزوار 
والقادمين للمنطقة عبر المطار االســتفادة من خدمة التوصيل 
السريع والميسر الى أي وجهة في المنطقة، في حين يمكن لمن 
لديه تطبيق أوتاكسي على الهاتف المحمول طلب الخدمة التي 

تتميز بسرعة التوصيل والموثوقية مقابل التكلفة المناسبة.
ودعــا المهنــدس حــارث إلــى اإلدالء بآرائهــم والمالحظاتهــم 
حولها المســتخدمين والمســتفيدين من الخدمــة لمتابعتها بكل 
عنايــة، وذلــك لما يســهم في تعزيــز نمو قطاع األجرة بســلطنة 
ُعمــان بالشــكل المرجــو واألمثل لكونه يشــكل واجهــة حضارية 
للبلــد، حيــث يمكن لجميع العمالء التواصل عبر مختلف قنوات 
الشــركة فــي مواقــع التواصل االجتماعــي أو تطبيقات الهواتف 
الذكية أو عبر مركز االتصاالت الذي يعمل على مدار الساعة.
مــن جانبــه أشــاد المهنــدس أحمد بــن علي عكعــاك الرئيس 
التنفيذي للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بالتكليف بجهود 
شــركة أوتاكسي في توفير خدماتها في المنطقة والتي ستخدم 
القادميــن والــزوار والســائحين إلى المنطقة عبــر مطار الدقم، 
تشــهد المنطقة حركة اقتصادية متنامية وسريعة حيث الحاجة 
إلى االنتقال بســهولة ومرونة أمر مهم، كما تســهم هذه الخدمة 

كذلك في إيجاد فرص عمل ألصحاب سيارات األجرة.

الجدير بالذكر أن أوتاكسي بدأت في تقديم خدماتها 
المحافظــات  مــن  العديــد  لتشــمل  2018م  عــام  فــي 
والواليــات، وهــي أول خدمــة لســيارات األجــرة متاحة 
عبر تطبيق إلكتروني في ســلطنة ُعمان، ويحمل تطبيق 
الهواتــف الذكيــة لتاكســي )Otaxi( تفاصيل األســعار 
مة للمســتخدمين  والعــروض الترويجيــة الخاصة المقدَّ

والمستفيدين.

مواكبًة لزيادة النمو التجاري والتنموي
إطالق خدمة أوتاكسي بالمنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم
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دعم وتطوير 
أسس التعاون في 
مجال حماية البيئة 
والمحافظة عليها

إيجاد اآلليات 
الجديدة والمبتكرة 
لحل اإلشكاليات 
والتحديات البيئية 

المحتملة

الدقم - 

مــت إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم  نظَّ
اللقــاء البيئــي األول بمشــاركة مجموعة من الشــركات 
المختصــة فــي تقديم الخدمات واالستشــارات البيئية 

وعدد من المؤسسات والشركات العاملة بالمنطقة.
رعى اللقاء ســعادة المهندس أحمد بن حســن الذيب 
االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  رئيــس  نائــب 
الخاصــة والمناطــق الحــرة وبحضور الشــيخ زاهر بن 
علــي الســنيدي نائــب والــي الدقــم وممثلين مــن هيئة 
البيئة وعدد من المســؤولين فــي المنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
يهــدف اللقــاء البيئــي فــي نســخته األولــى الــى دعم 
مختلــف  بيــن  المشــترك  التعــاون  أســس  وتطويــر 
المؤسســات والشــركات العاملــة بالمنطقــة في مجال 
حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، ومشــاركة تجاربها 
المســتدامة،  البيئيــة  التنميــة  تعزيــز  فــي  وخبراتهــا 
وإيجــاد اآلليــات الجديدة والمبتكرة لحل اإلشــكاليات 
والتحديــات البيئيــة المحتملــة، باإلضافة إلى تســليط 
الضــوء علــى ضرورة تكاتــف الجهود لالرتقــاء بمفهوم 
الحفــاظ على البيئة والحد من اآلثار البيئية المحتملة 
والناتجــة عن األعمال اإلنشــائية والصناعية المختلفة 

بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. 
وقــد تناول اللقاء الــدور الذي تقوم به إدارة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم ممثلة فــي دائرة الرقابة 
البيئيــة بالتعــاون مــع شــركات الخدمات البيئيــة فيما 
يتعلــق بالحفــاظ علــى البيئــة وحمايــة التنــوع البيئــي 
األنشــطة  لكافــة  البيئــي  األثــر  وتقييــم  واألحيائــي 
االقتصاديــة والمشــاريع بالمنطقــة. كما تم فــي اللقاء 
الوقوف على أهم تجارب الشــركات المزودة للخدمات 
البيئيــة المختلفــة للمشــاريع والمؤسســات مــن خالل 

متها هــذه الشــركات. وفي نهاية  العــروض التــي قدَّ
اللقــاء، أقيمــت جلســات نقاشــية اســتعرضت فيها 
الصعوبــات والتحديــات المحتملــة وســبل تطويــر 

اإلجراءات وإيجاد الحلول البيئية الممكنة. 
الجديــر بالذكــر أن تنظيم اللقاء البيئي األول جاء 
اســتكماالً للجهــود المتواصلــة مــن إدارة المنطقــة 
نحــو التزامهــا بحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  أطلقــت  حيــث 
بالدقــم فــي وقت ســابق من هــذا العام حملــة "مًعا 
لبيئة مســتدامة في الدقم" والتي تسعى من خاللها 
إلــى تفعيل الشــراكة والتعاون بيــن القطاعين العام 
والخــاص فــي مجال حماية وصون البيئة من خالل 
إقامة مجموعة من الحمالت البيئية تشمل تنظيف 
الشــواطئ بالدقــم وتنظيــم الفعاليــات والمبادرات 
الهادفــة إلى إثــراء وإبراز التنــوع األحيائي والبيئي 

بالمنطقة.

ة بمشاركة مجموعة من الشركات المختصَّ
م اللقاء البيئي  المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ُتنظِّ

ل  األوَّ
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رؤية متكاملة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة والمدن الصناعية 

في األشــهر األخيرة، زادت أهمية الهيئة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة بشــكل كبير، ســواء 
من حيث نطاق عملها أو دورها المحوري في تعزيز التنويع 

االقتصادي في سلطنة ُعمان.

فــي يونيــو من هذا العام، تم نقل تبعية المؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعيــة )مدائــن( للهيئــة بموجــب المرســوم 
الســلطاني رقم 2022/53، األمر الذي يُعد خطوة رئيسية 
أخــرى فــي تعزيز القاعدة الصناعية المتنوعة في ســلطنة 
ُعمان، والتي تشــرف عليها حالًيا عدة مؤسســات حكومية 
تحــت ســلطة شــاملة واحــدة. مــن جانــب آخر، فقــد أنهى 
المرســوم الســلطاني ارتبــاط مدائن الطويــل األمد بوزارة 
التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار ونقلــه إلــى الهيئة 
العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة، 
ال مــن صالحيات  ز بشــكل فعَّ وبذلــك فــإن المرســوم يعــزِّ
الهيئــة، والتــي كانت حتى وقت قريب تشــمل تبعيتها فقط 
المناطــق الحرة في صحــار وصاللة والمزيونــة والمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة المســتقبلية 

في المطارات.

إن إدراج مدائن في هذا المزيج بعيد كل البعد عن الرمزية 
بصفتهــا المشــغل لحوالــي أكثر من 10 مــدن صناعية، مع 
وجــود مناطــق أخرى في طور اإلعــداد، وتعد مدائن قصة 
نجــاح بحد ذاتها، ومع ما يقرب من 2300 مشــروع محلي، 
تمثل استثماًرا إجمالًيا يبلغ حوالي 7 مليارات ريال ُعماني، 
تســاهم شــبكة المدن الصناعية في مدائن بشكل كبير في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي غير النفطي لســلطنة ُعمان مع 
توفير فرص عمل لـــحوالي 8 % من إجمالي القوى العاملة 
فــي البــالد. وللمضــي قدًما ومع توجيهات سياســة الهيئة، 
فإنــه لديهــا القدرة على قيادة تنمية ســلطنة ُعمان لتصبح 

قوة صناعية في هذه المنطقة.

وبنقل تبعية مدائن ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، فقد 
تم وضع القطعة األخيرة في البانوراما التي تشكل التصنيع 
والقاعدة الصناعية المتباينة في سلطنة ُعمان تحت مظلة 
واحدة وسيسمح ذلك بتوحيد وتبسيط السياسات واللوائح 
والخدمــات والمرافق والحوافز الواســعة للهيئــة، وبالطبع 
مــع بعض االســتثناءات خاصة عندما تطبــق على المناطق 

الحرة والمناطق االقتصادية الخاصة.

يقــول الخبــراء إن إحدى النتائج المهمة لهذا التوجه هي 
إنشــاء تكتالت للصناعات المحددة للمنتج أو الخدمة في 
منطقــة معينــة من البلد - وهي خطوة تبشــر بالخير لنمو 
النظــم البيئيــة بأكملهــا حول نــوع الصناعــة، ولنأخذ على 
ســبيل المثال االســتثمارات في األدويــة ومنتجات الرعاية 
الصحيــة؛ فلقــد بــرزت المنطقــة الحرة بصاللــة بموقعها 
المميــز المطــل علــى بحــر العــرب والمحيط الهنــدي من 
باألدويــة.  المتعلقــة  لالســتثمارات  رئيســي  كمركــز  بعــد 
وبمرور الوقت، ســيحفز هذا المركز الدوائي نمو وحدات 
التصنيــع اإلضافيــة مما يؤدي إلى تطويــر مجموعة قائمة 
علــى المســتحضرات الصيدالنيــة الشــاملة فــي صاللــة 
وحولها. ومن المنظور االســتراتيجي، ســيكون من المنطق 
كوجهــة  الحــرة بصاللــة  للمنطقــة  الترويــج  االقتصــادي 
اســتثمارية مفضلــة في ســلطنة ُعمان عندمــا يتعلق األمر 

بالمشاريع القائمة على الصناعات الدوائية.

وبالتالــي، بــدالً مــن تشــجيع عــدد كبيــر مــن المشــاريع 
الدوائيــة الفرديــة الموزعــة فــي جميع أنحاء البــالد، فإنه 
يمكــن للهيئــة - باعتبارهــا الســلطة الوحيــدة علــى جميع 
المناطــق الحــرة في ســلطنة ُعمان والمناطــق االقتصادية 
الخاصــة والمــدن الصناعيــة - العمــل اآلن نحــو الترويــج 
للمنطقــة الحــرة بصاللــة كوجهــة مفضلــة لالســتثمارات 
الدوائية، حيث سيساعد هذا التجمع للصناعات الخاصة 
بقطــاع معيــن فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة علــى توحيد 

الجهود وتعزيز الفرص لجذب المزيد من االستثمارات. 
وفي الســياق نفســة، فــإن المنطقة الحــرة بصحار، على 
سبيل المثال، تتمتع بموقع مثالي الستقطاب االستثمارات 
فــي قطــاع معالجــة المعــادن، نظــًرا لقربهــا مــن المــوارد 
المعدنيــة فــي المناطق القريبة للميناء. عــالوة على ذلك، 
تتمتــع المنطقة الحرة بإمكانية الوصول إلى موارد الطاقة 
التقليديــة والغــاز الطبيعــي،  الوفيــرة، ال ســيما الطاقــة 
وباإلضافــة إلــى جاذبيتهــا المميــزة كوجهة لالســتثمارات 
بصحــار  الحــرة  المنطقــة  تتمتــع  بالتعديــن،  المتعلقــة 
أيًضــا بموقــع جيد لجــذب الصناعــات المعالجــة القائمة 
علــى البالســتيك والبوليمــر، فــي ضوء وجــود مصنع لوى 

للبالستيك الذي يقع بالقرب من ميناء صحار.

رابـهـو ـ راد ب ـ ون كـ
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وبالمثــل، فــإن المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
التــي تُعــد أكبر أصول الهيئــة لديها عــروض قيمة متعددة 
يمكــن اســتخدامها لجذب االســتثمارات بشــكل أساســي، 
مــن ناحية، فــي البتروكيماويات - في ضــوء وجود مصفاة 
الدقم القريبة - ومن ناحية أخرى، الخدمات اللوجســتية؛ 
فموقع الدقم االستراتيجي المميز المطل على بحر العرب 
يجعلهــا مثاليــة كمركــز للتخزين مع التركيز على األســواق 
في مناطق أبعد في الشــرق األوســط وشبه القارة الهندية 

وشرق إفريقيا.

عــالوة علــى ذلــك، مع شــروع ســلطنة ُعمان فــي التحّول 
مــن اقتصــاد قائــم علــى الوقــود األحفــوري إلــى مســتقبل 
منخفــض الكربــون مدعــوم بالهيدروجيــن األخضــر، فــإن 
الدقــم تتمتع بجميــع خصائص مركز الطاقة الخضراء في 
طــور التكوين. وســيتم تجميع المحلــل الكهربائي الضخم، 
باإلضافــة إلــى مصانــع األمونيــا الخضــراء، التــي تمثــل 
المكون النهائي لصناعة الهيدروجين األخضر المســتقبلية 
داخل المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، إال أن الموقع 
الــذي يضــم حقــواًل ضخمــة مــن األلــواح الكهروضوئيــة 
الشمسية وتوربينات الرياح، سيكون موجوًدا خلف صحراء 
توُفــر األراضــي  أن  الشاســعة. كمــا  الوســطى  محافظــة 
الصحراويــة الوفيرة والمناســبة على النحــو األمثل لتوليد 
الطاقة المتجددة يجعل الدقم مثالية الســتثمارات الطاقة 

الخضراء.

وبوضــع جميــع القطاعــات الصناعيــة والتصنيعيــة فــي 
ســلطنة ُعمــان تحــت ســلطة موحــدة، وهــي الهيئــة، فإنــه 
مــن الممكــن اآلن لهذه الســلطة أن تعمل على تســويق هذه 
المناطق بناًء على عروض القيمة الخاصة بكل واحدٍة منها، 
حيث تقع مسؤولية تسويقها حالّيًا على عاتق سلطة واحدة 

بعــد أن كانــت تقــع علــى عاتق كل واحدة علــى حدة، إذ إن 
برامج التسويق المتضاربة في الماضي، والتي تركز بشكل 
ضيــق على المناطق الفردية، ستفســح المجال اآلن لجهد 
أكثر فاعلية يسعى إلى تسليط الضوء، أوالً وقبل كل شيء، 
على ســلطنة ُعمان كوجهة اســتثمارية واعدة، قبل التوجه 
إلــى مناطــق جغرافية محددة بناًء على طبيعة االســتثمار. 
ومــن خالل هذا النهج التســويقي المتمحور حول ســلطنة 
ُعمــان، فــإن الهيئة العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة تتمتع بفرصة أفضل لجذب المستثمرين 
مــن مختلف دول العالــم بناًء على عرض القيمة اإلجمالية 
لســلطنة ُعمان قبل توجيه هؤالء المســتثمرين إلى مناطق 

محددة اعتماًدا على طبيعة استثماراتهم.

ومــن جانــب آخــر تبــرز أهميــة وجــود المنطقــة الحــرة 
التــي تمتــد علــى حــدود ســلطنة ُعمــان مــع  بالمزيونــة 
جمهوريــة اليمــن القريبة من محافظة ظفــار، فعلى الرغم 
مــن صغــر حجمهــا مقارنــة بنظيراتهــا فــي أماكــن أخرى 
ا في  بســلطنة ُعمــان، فقــد شــهدت المزيونة ارتفاًعا حــاّدً
تدفقات الشــحنات فــي أعقاب إطالق "مينــاء بري" داخل 
 )MSC( المنطقة الحرة، كما أرســلت شــركة أم أس ســي
العمالقــة الرائدة في مجال شــحن الحاويات مؤخًرا وفداً 
د ميناء المزيونة البري الذي  من المديرين التنفيذيين لتفُقّ
حصــل منــذ ذلك الحين على رمز المينــاء الدولي الخاص 
بــه "OMAMZ"، األمر الذي يمكن لخطوط المالحة من 
خالله شــحن بضائعها مباشــرة إلى هذ الميناء عبر ميناء 
صاللــة؛ فالمنطقــة الحــرة بالمزيونــة، بالرغــم مــن كونها 
منشــأة متواضعة بشــكل عام، إال أنها تسير في مسار نمو 

قوي.

أكتوبر
2022٢١



ر الدفعة الثالثة من حافالتها  ر الدفعة الثالثة من حافالتها "كروة للسيارات" ُتصدِّ "كروة للسيارات" ُتصدِّ
إلى دولة قطرإلى دولة قطر

الدقم - 

اســتمراًرا ألعمال اإلنتاج والتصنيع لإليفاء بمتطلبات 
توفيــر حافــالت النقــل الكبيــرة خــالل فعاليــات بطولة 
لكاس العالم بدولة قطر الشــقيقة، صّدرت شــركة كروة 
للســيارات الدفعــة الثالثة من الحافــالت والبالغ عددها 
26 حافلــة تــم إنتاجهــا حســب المواصفــات القياســية 

الخليجية ومتطلبات االستيفاء بكأس العالم 2022.
وقــد نجح فريق عمل الشــركة فــي إنتاج وتصدير هذه 
الدفعة من الحافالت إلى دولة قطر بهدف استخدامها 
فــي أغــراض النقــل خــالل بطولــة كأس العالــم 2022م 
حيث ســيُلبي المصنــع متطلبات المنطقة من الحافالت 

المختلفة ثم االنتقال إلى مرحلة التصدير األوسع.
ويعــد مصنــع كــروة للســيارات بالمنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم التــي تســعى إلــى نقــل تقنيــة تصنيــع 

الحافــالت أحــد مراكــز التصنيــع وتعزيــز القيمــة المضافة 
لإلســهام فــي تحقيــق التنمية وإيجاد مشــروعات متوســطة 
وصغيــرة مســاندة في أعمــال المصنع واإلســهام في تمكين 
الشباب الُعماني. ويضم المصنع مجموعة من الورش الفنية 
المتخصصة في صناعة الحافالت، أبرزها: ورشــة التقطيع 
واللحــام والصباغــة وتجميــع المكونــات، كمــا يضــم مخازن 
رئيســة متعددة األغــراض لتخزين المواد الخــام والمكونات 
واألصباغ والمواد الكيميائية الداخلة في صناعة الحافالت.
الجدير بالذكر أن المشــروع تم افتتاحه رســمّيًا ليونيو من 
هذا العام ضمن خطوات الشراكة االستراتيجية االستثمارية 
بيــن ســلطنة ُعمــان ممثلــًة بجهاز االســتثمار الُعمانــي الذي 
يملــك 30 بالمائــة من المشــروع ودولة قطر الشــقيقة ممثلًة 

بشركة مواصالت التي تمتلك 70 بالمائة.

نجح فريق عمل 
الشركة في إنتاج 

وتصدير هذه الدفعة 
من الحافالت الى 
دولة قطر بهدف 
استخدامها في 

أغراض النقل خالل 
بطولة كأس العالم 

2022م

 الدفعة الثالثة من 
الحافالت تبلغ 26 

حافلة

أكتوبر
2022 ٢٢



الدقم - 

مت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة  قدَّ
والمناطق الحرة خدمة تســجيل الشركات الصغيرة 
والمتوســطة إلكترونّيًــا، وذلــك عــن طريــق البوابــة 

الرقمية لالستثمار التابعة للهيئة
يمكــن  والتــي   )eoss.opaz.gov.om(
مــن خاللهــا لــرواد األعمــال المســجلين فــي هيئة 
تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حاملــي 
بطاقــة ريــادة الحصــول علــى المزيــد مــن الفرص 
فــي المشــتريات والمناقصــات واألعمــال المقدمة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعمال المشاريع 
في المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وفــي هــذا اإلطــار قــال عبــد العزيــز بــن محمــد 
الهنائــي مــن الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 
فــرص  عــدة  توجــد  الحــرة:  والمناطــق  الخاصــة 
وأعمــال يمكــن لــرواد األعمال االســتفادة منها في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والمناطق 
التابعــة للهيئــة، حيــث تهــدف هــذه الخدمــة التــي 
تــم تحويلهــا إلكترونيــا فــي المحطــة الواحــدة إلى 
تكويــن قاعــدة بيانــات يمكــن أن تســهل الوصــول 
لرواد األعمال حاملي بطاقة ريادة والمســجلين في 

المناطق التابعة للهيئة، وأضاف الهنائي يمكن لهذه 
مــة )والتي  الشــركات االســتفادة مــن الفرص المقدَّ
ذة في  تُمثِّل ما نسبته 10% من قيمة المشاريع المنفَّ
المنطقة( لصالح الشــركات الصغيرة والمتوســطة، 
وتســعى الهيئة من خالل خطتها في مجال التحوُّل 
الرقمــي إلــى أتمتــة إجــراءات الهيئــة لصالــح رواد 
األعمــال وتســهيل الوصــول اليهم من خــالل تكوين 
قاعــدة بيانات يمكنها تصنيف أنواع األنشــطة التي 
تقدمهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ويتم من 
خاللهــا منحهــم الفرص مــن المناقصــات والعقود 
المقدمــة فــي هــذه المناطــق عــن طريــق البوابــة 

الرقمية لالستثمار التابعة للهيئة.
إلــى  المســندة  األعمــال  أن  بالذكــر  الجديــر 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم منذ عــام 2016 إلى 
2022 بلغــت 68 مليــون ريال ُعماني وقد اســتفادت 
مــن هــذه المبالــغ أكثــر مــن 230 مؤسســة صغيرة 
ومتوســطة مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، وتســعى 
الهيئــة إلــى تطويــر جميــع الخدمــات اإللكترونيــة 

مة لرواد األعمال. المقدَّ

تقديم خدمة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ا في المناطق االقتصادية الخاصة والحرة إلكترونيًّ

أكتوبر
2022٢٣



سينتج الصودا 
الكاوية وحمض 
الهيدروكلوريك 

والكالسيوم 
كلورايد والصوديوم 

هايبوكلورايت 

صور - 

للمؤسســة  التابعــة  الصناعيــة،  وقعــت مدينــة صــور 
العامــة للمناطــق الصناعيــة "مدائن" عقد اســتثمار مع 
الغيــث للصناعــات الكيميائيــة، وذلــك إلنشــاء  شــركة 
مصنــع للكيماويــات يقــام علــى مســاحة 60 ألــف متــر 
مربــع، وبحجــم اســتثمار يتجــاوز الـــ 40 مليــون دوالر 
أمريكــي، حيــث يعد هذا المشــروع من مشــاريع القيمة 
المضافــة التي تعمــل على تعزيز نمو قطــاع الصناعات 
النفــط  قطاعــات  تزويــد  إلــى  باإلضافــة  الكيميائيــة، 
والغــاز والبتروكيماويــات ومعالجــة الميــاه بالكيماويات 

األساســية والمواد الخام الخاصة بالتشغيل.
الرئيــس  البعدانــي،  المأمــون  المهنــدس  وأوضــح 
أن  الكيميائيــة،  للصناعــات  الغيــث  لشــركة  التنفيــذي 
المصنــع يتطلــع اآلن إلــى بــدء عمليــات اإلنشــاء خالل 
الربــع األخيــر من العام الحالي والتوســع فــي العمليات 
الهيدروكلوريــك  وحمــض  الكاويــة  للصــودا  اإلنتاجيــة 

والكالســيوم كلورايــد والصوديــوم هايبوكلورايــت لتلبيــة 
حاجــة العمالء فــي قطاعات النفط والغــاز والصناعات 
الكيمائيــة ومعالجــة المياه، ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
التجــاري للمصنــع فــي النصــف األول مــن عــام 2024، 
متقدمــاً بجزيــل الشــكر إلدارة مدينــة صــور الصناعيــة 
علــى الجهــود المبذولة لتســهيل عملية االســتثمار ودعم 

القطاع الصناعي".
من جانبه قال المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي، 
مديــر عــام مدينــة صــور الصناعيــة أن هــذا المشــروع 
يعتمــد أحــدث التقنيــات بصناعــة الكلور-القلوي، حيث 
إن خطــوط اإلنتــاج بالمصنــع تعمــل بتكنولوجيــا حديثة 
تســتعمل ألول مــرة فــي ســلطنة ُعمــان وتعــد صديقــة 
للبيئــة وترفــع من جودة المنتجات النهائية للمصنع، ومن 
المؤمــل أن يوفــر المشــروع مجموعــة مــن فــرص العمل 

للُعمانيين.

لتلبية الحاجة في 
قطاعات النفط 

والغاز والصناعات 
الكيميائية ومعالجة 

المياه

بأكثر من 40 مليون دوالر أمريكي

توقيع عقد استثماري إلنشاء مصنع للكيماويات 
بمدينة صور الصناعية 

اإلنتاج التجاري 
للمصنع في 

النصف األول من 
عام 2024

سيعمل المصنع 
بتكنولوجيا حديثة 
وصديقة للبيئة 

وسترفع من جودة 
المنتجات النهائية

أكتوبر
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صور -  

وقعت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسســة 
العامــة للمناطق الصناعية "مدائن" عقد اســتثمار 
مع شــركة الفيــروز للمشــاريع واالســتثمار، وذلك 

إلقامة مشروع إعادة تدوير.
وقال المهندس عبد القادر بن ســالم البلوشــي، 
مديــر عــام مدينة صور الصناعية، مشــروع إعادة 
تدويــر اإلطــارات ســيقام على مســاحة 230 ألف 
متــر مربــع، ويعد من المشــاريع الصديقــة للبيئة، 
وذلــك مــن خــالل اســتخدام أحــدث التكنولوجيــا 
فــي تدوير اإلطــارات وتحويلها إلى عــدة منتجات 
اســتراتيجية تدخــل في مجاالت واســعة كالعوازل 
الحراريــة، وكذلك في مكونــات األجهزة الدقيقة، 
ر المشــروع عدًدا من  كمــا أنه مــن المتوقع أن يوفِّ

فرص العمل للعمانيين؛ وبكل تأكيد سيساهم هذا 
المشــروع فــي نقل التكنولوجيــا المتقدمة في هذه 

الصناعة لسلطنة عمان.
مــن جانبــه، أوضــح المهنــدس أحمد بــن محمد 
هــذا  أن  للمشــروع،  التنفيــذي  المديــر  وشــاح، 
مشــروع إعــادة تدويــر اإلطــارات يدخــل فــي عدد 
مــن الصناعــات التحويليــة التــي تســتخدم الوقود 
الحيوي والكربون، حيث سيتم استخالصها بتقنية 
حديثــة صديقــة للبيئــة، وليــس كما هــو معتاد من 
خــالل حرق اإلطارات التي لهــا أضرار كثيرة على 
صحة اإلنســان والبيئة، ومــن المزمع أن يتم البدء 
في مرحلة تأســيس المشــروع خالل الربع األخير 
من العام الجاري، على أن تبدأ المراحل اإلنشائية 
مــن المشــروع في النصف األول مــن العام القادم، 

وتســتمر لمدة عامين بحسب الخطة المعدة له.

على مساحة 2٣0 ألف متر مربع 

إقامة مشروع صديق للبيئة إلعادة تدوير اإلطارات

على مساحة تتجاوز ٣500 متر مربع

إقامة محطة خدمات متكاملة للمركبات في 
مدينة البريمي الصناعية 

البريمي - 

وّقعــت مدينــة البريمي الصناعيــة، التابعة للمؤسســة 
العامــة للمناطــق الصناعيــة "مدائــن"، عقداً مع شــركة 
مرتفعات محضة للتجارة إلقامة مشروع محطة خدمات 
متكاملــة للمركبــات علــى مســاحة 3559 متــًرا مربًعــا، 
وبتكلفة إجمالية تصل إلى 500000 ريال ُعماني، حيث 
يعــد هــذا المشــروع مــن المشــاريع المهمــة والداعمــة 
للمســتثمرين وأصحــاب األعمــال والعامليــن بالمدينــة 
الصناعيــة بصــورة خاصــة والمقيميــن فــي محافظــة 
تســهيالت  مــن  يقدمــه  لمــا  عامــة،  بصــورة  البريمــي 
وخدمــات للمركبات، الســيما وأن المحطة ســتقام على 
الشــارع العــام المؤدي إلى المدينــة الصناعية، كما يعد 
هذا المشروع قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خالل 
توفيــره عــدًدا من الوظائف ومســاهمته في اســتقطاب 
بعــض المشــاريع الخدميــة التي يمكن أن يســتفيد منها 

رواد األعمال وأصحاب الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
وقــد وّقــع العقد ســعيد بن عبداهلل البلوشــي، مدير عام 
مدينــة البريمــي الصناعيــة، وراشــد بــن ســالم الكعبي، 

مدير المشروع.
وتواصل المؤسســة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" 
تنفيــذ عــدد من المشــاريع الحيويــة في مدينــة البريمي 
الصناعية، من أبرزها مشــروع " تطوير البنية األساسية 
إجماليــة  بتكلفــة  تنفيــذه  يتــم  والــذي   ،"2&1 المرحلــة 
تتجــاوز )5( مالييــن ريــال ُعماني، حيث تجــاوز اإلنجاز 
فيه الـ 30 %، ويشمل تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف 
الصحــي بســعة 400م2 ،و أعمــال إعــادة تأهيل الطرق، 
إنشــاء شــبكة توزيع إمــداد المياه، واألعمــال الكهربائية 
بمــا فــي ذلك توفيــر إنارة الشــوارع للمرحلــة الثانية من 
االمتــداد والتــي يبلــغ عددهــا 85 عمــود إنــارة، وتمديد 
أعمال البنية األساسية والخدمات، ويجري العمل حاليا 
على استكمال أعمال محطة الصرف الصحي، وشبكات 

تصريف مياه األمطار.
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صحار - 

تواصل المؤسســة العامــة للمناطق الصناعية "مدائن" 
تنفيــذ أعمــال مشــروع إنشــاء مدينــة عبــري الصناعية 
بواليــة عبــري فــي محافظــة الظاهــرة، حيــث تجاوزت 
نســبة اإلنجــاز الـــ 27 % فــي مشــروع البنــى األساســية 
للمرحلــة األولــى، والــذي يهــدف إلــى تطويــر حوالي 3 
ماليين متر مربع ، وهو يسير حسب خطة التنفيذ التي 
وضعتهــا المؤسســة لــه، ويتضّمــن هذا المشــروع تهيئة 
البنيــة األساســية بمــا في ذلــك أعمال الطــرق وأعمال 
شــبكة الخدمــات كالصــرف الصحي وشــبكات األمطار 
واالتصــاالت، وأعمــال جدار الحماية مــن مياه األودية، 
وقد تم استخدام الطاقة البديلة المستدامة في أعمدة 
اإلنــارة بعــدد 303 أعمدة، ويتم حالياً اســتكمال أعمال 

الحفر، وأعمال شــبكات المياه والصرف الصحي.
وقــال المهنــدس ناصــر بــن حمــود المبســلي، مديــر 
المشــاريع  عــدد  إن  الصناعيــة  عبــري  مدينــة  عــام 
بلــغ  23 مشــروعاً  الموطنــة فــي المدينــة الصناعيــة 
تقــام علــى مســاحة إجماليــة تصــل إلى 250 ألــف متر 
مربــع، وبحجم اســتثمارات يتجاوز الـــ )9( ماليين ريال 
ُعمانــي، حيــث تتنــوع أنشــطة هــذه المشــاريع الموطنة 
بيــن قطــاع مــواد البناء و قطــاع خدمات النفــط والغاز 
وقطــاع المــواد الغذائيــة باإلضافة إلى قطــاع المخازن 
والصناعات المتعددة، وقد بدأت مرحلة اإلنشــاء فعلياً 
في مشــروعين؛ ســيبدأ أحدهما مرحلة التشغيل خالل 
هذا العام، كما بدأ بعض المستثمرين تجهيز التصاميم 
للبدء في المصانع وخطوط اإلنتاج، مشيراً إلى أنه منذ 
إعالن "مدائن" في منتصف شهر يوليو 2020 البدء في 
إقامــة مدينــة عبــري الصناعية؛ تم الشــروع في إعداد 
العــام للمدينــة والــذي  الفنيــة والمخطــط  الدراســات 
اعتمــد خــالل الربع األخيــر من عــام 2020، وبالتزامن 

مــع ذلــك قامت مدائــن بتجهيز المكتــب اإلداري لمدينة 
عبري الصناعية في مركز والية عبري، نهاية عام 2020 
وأصبــح جاهــزا الســتقبال المســتثمرين الراغبيــن فــي 
االســتثمار، وفــي الربع األول من عــام 2021 تم االنتهاء 
من التصاميم التفصيلية ومســتندات المناقصة للمرحلة 
األولــى من أعمال البنى األساســية، وتم طرح المناقصة 
اســتقبال  ليبــدأ   ،2021 عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل 
طلبــات المســتثمرين ودراســتها، وفــي الربــع الثاني من 
عــام 2021  تــم اســتالم عــروض المناقصــة وتحليلهــا 
فنًيــا ومالًيــا الختيــار العــرض األنســب للمشــروع، وفــي 
الربع   الثالث  من عام 2021  تم إســناد العمل لمقاول 
المشــروع والبــدء فــي التحضيــرات وتم البــدء فعلًيا في 
المشــروع خــالل الربــع األخير من عــام 2021 . وأوضح 
المبســلي أن المســاحة اإلجماليــة المخصصــة لمدينــة 
عبــري الصناعيــة تقــدر بـــ 10 ماليين متــر مربع، حيث 
تتضمن المدينة الصناعية إقامة مجموعة من األنشــطة 
الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة كالصناعــات الخفيفــة 
والمتوســطة فــي قطاعــات مختلفــة، ومنطقــة تجاريــة، 
ومكاتــب إداريــة، ومخــازن لوجســتية، وشــريط تجارًيــا، 

ومدينة ســكنية للعاملين فيها.
يذكر أن المؤسســة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" 
قامت بتجهيز وطرح مزايدة كفرصة اســتثمارية إلنشــاء 
محطــة متكاملة تشــمل محطة لتعبئة الوقود واســتراحة 
التــي تســلك  والســيارات  الشــاحنات  ومحطــة لخدمــة 
الشــارع المــؤدي إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عبــر 

منفذ الربع الخالي.

27 % نسبة اإلنجاز في مشروع تمهيد البنى األساسية 

مدينة عبري الصناعية توطن )23( مشروعًا بحجم 
استثمارات يتجاوز )9( ماليين ريال ُعماني 

استخدام الطاقة 
البديلة المستدامة 
في أعمدة اإلنارة 
بعدد 303 أعمدة

بلغ عدد المشاريع 
الموطنة في 

المدينة الصناعية  
23 مشروعًا
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نزوى - 

الصناعيــة  للمناطــق  العامــة  المؤسســة  نظمــت 
"مدائــن"، بالتعــاون مــع المديريــة العامة للتشــجير 
والمتنزهــات في بلدية مســقط، حملــة في مدينتي 
نــزوى وســمائل الصناعيتين لزراعة )150( شــجرة 
تحــت شــعار )مدائــن خضراء( وبمشــاركة عدد من 
العاملين في الشركات والمصانع المستثمرة وطلبة 

المدارس.
وتهدف هذه الحملة لتشجيع الشركات المستثمرة 
فــي المدينتيــن الصناعيتيــن على التشــجير وزيادة 
المسطحات الخضراء نظًرا لألهمية البيئية ولتقليل 

اآلثــار الســلبية الناتجــة من المصانــع الموطنة في 
المــدن الصناعيــة، ورفع مســتوى الوعي للشــركات  
الصناعية المستثمرة في مدائن وللعمل جنًبا لجنب 
مــن أجل المســاهمة في إيجاد بيئــة مثالية، وتعمل 
مثل هذه المبادرات على تحقيق مبدأ الشــراكة مع 
القطــاع الخاص في جوانب المســؤولية المجتمعية 
والتــي بدورهــا تفتح آفاًقــا جديدة لمبدأ الشــراكة 
التنموية المســتدامة للمشــروعات المســتقبلية مع 
الشــركات المســتثمرة فــي مدائــن وإيجــاد قنــوات 

تواصل فعالة وكسب ثقة المستثمر.

حملة لزراعة )150( شجرة في مدينتي نزوى وسمائل 
الصناعيتين

خصب -  

التابعــة  الصناعيــة،  محــاس  مدينــة  وقعــت 
للمؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة "مدائــن"، 
عقداً مع مؤسســة حســن القيشــي للتجارة، وذلك 
إلقامــة مصنــع تعبئــة وتغليــف منتجــات األعالف 
على مساحة 6 آالف متر مربع، وسيعتمد المصنع 
عمليــات  فــي  الحديثــة  واآلالت  التقنيــات  علــى 

اإلنتاج والتغليف، والتي تشــمل 3 خطوط رئيســية 
إلنتاج وتعبئة أعالف المواشــي والدواجن بمختلف 
أنواعهــا، ويعــد المشــروع مــن المشــاريع النوعيــة 
محافظــة  فــي  خصــب  بواليــة  إقامتهــا  المزمــع 
فــي  مباشــرة  بصــورة  سيســهم  والــذي  مســندم، 
رفــد الســوق المحلي من هــذه المنتجــات، وتوفير 

مجموعــة من الفرص الوظيفية.

على مساحة 6 آالف متر مربع

إقامة "مصنع تعبئة وتغليف منتجات األعالف" بمدينة محاس الصناعية
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صحار - 

نظــم ميناء صحار والمنطقة الحرة ندوته االفتراضية 
الخامســة واألخيــرة بالتعــاون مــع اتحاد غــرف التجارة 
والصناعــة الهنديــة واتحاد منظمــات التصدير الهندية 
تحــت عنــوان "الحلــول التجارية واللوجســتية فــي ميناء 
تعزيــز خططــك  أجــل  مــن  الحــرة  والمنطقــة  صحــار 
التوســعية". وقد انطلقت سلســلة النــدوات االفتراضية 
فــي عــام 2021م، وركــزت علــى الصناعــات الغذائيــة 
والمعادن والخدمات اللوجســتية، بجانب تعزيز التعاون 
التجــاري المتبــادل بيــن ســلطنة ُعمــان والهنــد، كمــا، 
اســتعرضت النــدوة تجــارب بعــض الشــركات الهنديــة 
تحقيــق  اســتطاعت  والتــي  المشــروع  فــي  الموجــودة 
نجاحــات مميزة مــن خالل توظيف تشــكيلة من المزايا 
والحلــول االســتراتيجية التي يقدمها المشــروع، أبرزها 
التخزيــن  وحلــول  العالميــة،  األســواق  إلــى  الوصــول 
المجهــزة بالتقنيات، وأحدث الخصومات للحصول على 

رخصــة التجارة العامة وغيرها من المزايا.
 وتضمنــت النــدوة عــدد مــن العــروض التقديمية لكل 
مــن: روبــرت بارتســترا، المديــر التجاري فــي المنطقة 
الحرة بصحار، ومحمد الكندي، المســؤول التجاري في 
الشــركة، باإلضافة إلى راجيش فيدياناتان آير، المدير 
العام في كيمجي رامداس للشــحن. كما شــهدت الندوة 
حلقة نقاشية عن " الصادرات الهندية في ميناء صحار 
والمنطقة الحرة " شــارك فيها عدداً من الشركات التي 
تتخــذ مــن مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مقــراً لهــا، 
بمــا فــي ذلــك: شــركة الالن الشــرق، ومارتيكــس برايم 
للخدمــات اللوجســتية، ورادينــت للخدمات اللوجســتية 

والشــحن، بجانب دي أتش أل العالمية للشحن.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قال عمر بــن محمــود المحرزي، 
ونائــب:  الحــرة بصحــار  للمنطقــة  التنفيــذي  الرئيــس 

"يشــكل ميناء صحار بوابة لوجســتية لألســواق الدولية، 
بفضــل مــا يقدمــه مــن خدمات عالميــة المســتوى وبنية 
أساسية مجهزة بأحدث التقنيات، فضاًل عن كونه حلقة 
وصل مع أكبر سالسل التوريد. ونفخر بأننا نملك ميناء 
تــم تجهيــزه وفق أعلــى المواصفات تُديره شــركات ذات 
صيــت عالمــي، ويرتبــط مباشــرة بالمنطقة الحــرة عبر 
ممــر للنقــل الجمركــي مما يســمح بوصــول البضائع إلى 
وجهتها بســرعة عالية، ويتيح وصول الســوق الهندي إلى 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر خطوط شحن 
مباشــرة. ونحرص على تقديم خدمات جمركية تنافسية 
اســتناداً علــى النجاحــات التــي حققتهــا موانــئ ســلطنة 
ُعمــان أبرزهــا المرتبــة األولى عالمًيا في ســرعة مناولة 
ســفن الحاويات وفقاً إلحصائيات مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية ’األونكتاد‘".
 وأضــاف المحــرزي: "نتيــح أمــام مشــغلي الخدمــات 
اللوجيســتية فرًصــا واعــدة لتحقيق خططهم التوســعية، 
حيــث قمنــا بتخصيــص مســاحة تمتــد علــى 65 مليــون 
التصنيــع  وخدمــات  اللوجســتية  للمشــاريع  مربــع  متــر 
والتوزيــع، ونتطلــع إلــى إيجــاد طــرق جديــدة وُمبتكــرة 
لتمهيــد الطريــق أمــام المســتثمرين من الســوق الهندي 
لتعزيــز أعمالهــم فــي الخدمــات اللوجســتية والتخزيــن 
والوصــول إلــى أســواق جديــدة من خالل االســتفادة من 
موقعنــا االســتراتيجي ومــا نقدمــه مــن حلــول عصرية.  
كمــا، ونتيــح أمام الشــركات العاملة في المشــروع إعفاء 
كامــاًل مــن الرســوم على االســتيراد والتصديــر وضريبة 
الدخــل والذي يتيــح أمامهم خفض التكاليف التشــغيلية 
اإلجمالية بنســبة تصل إلى 50 بالمائة أقل من أي مكان 
آخــر فــي المنطقــة، وذلــك لمســاعدتهم علــى تأســيس 

أعمالهــم وتحقيق النجاح الذي يطمحون إليه".

لتسليط الضوء على خدماته اللوجستية العصرية

ميناء صحار والمنطقة الحرة ينظم ندوة بالتعاون 
مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية 
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 تأجير أرض 
مساحتها 15 ألف 

متر مربع

صحار - 

أبرم ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شــركة 
الحلــول المتكاملــة لخدمــات النبــات واألرض لتأجيــر 
أرض علــى مســاحة 15,000 متــر مربــع فــي المنطقــة 
الحــرة بهــدف إنشــاء مصنــع إلنتاج األســمدة الســائلة. 
وســيقام هذا المشــروع باســتثمارات بقيمة 2.2 مليون 
ريال ُعماني ويتميز بكونه قاباًل للتوسعة في المستقبل. 
وســينتج المشــروع كبريتــات األمونيوم، حيث سيســاهم 
في تعزيز وزيادة الصادرات الُعمانية وخاصة لباكســتان 

وتنزانيا.
 وتعليقــاً علــى ذلك، قــال عمر بن محمــود المحرزي، 
ونائــب  الحــرة بصحــار،  للمنطقــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الرئيــس التنفيــذي لمينــاء صحــار: "يســعدنا التعــاون 
مــع شــركة الحلــول المتكاملة لخدمــات النبات واألرض 
إلنشــاء مصنع جديد لألسمدة السائلة وهو األمر الذي 
ســيعزز مــن قدرة مينــاء صحــار والمنطقة الحــرة على 
خدمة األســواق المحلية واإلقليمية والعالمية وتزويدها 
بمنتجــات صناعيــة عاليــة الجــودة. ففــي مينــاء صحار 
والمنطقة الحرة، نقدم للشركات في مختلف القطاعات 
مركــزاً لوجســتياً وصناعًيــا متكاماًل وعالمي المســتوى 
يتيــح لهم خدمات الشــحن المباشــر إلى أكبر األســواق 
العالميــة، وممــا ال شــك فيــه أن إضافة مســتثمرين من 
جمهورية مصر العربية للمرة األولى تشكل خطوة مهمة 

للغاية في خططنا التوســعية".
 ومــن جانبــه، قال حســين أمين، الشــريك في شــركة 
الحلــول المتكاملــة لخدمــات النبــات واألرض: "يســرنا 
إبــرام هــذه االتفاقية مع ميناء صحــار والمنطقة الحرة 
إلنشــاء مصنعنــا علــى مســاحة 15,000 متــر مربع في 
المنطقة الحرة بصحار مما ســيتيح لنا توســيع عملياتنا 
األســواق  مــن  العديــد  فــي  جــدد  لعمــالء  والوصــول 

المتناميــة. وتتميــز شــركتنا بســمعتها الطيبــة ومكانتهــا 
البارزة في إنتاج ســماد ســائل عضوي عالي الجودة من 
شــأنه المساهمة في تلبية المتطلبات المتزايدة في هذا 
القطاع في ظل الزيادة الســكانية التي يشــهدها العالم. 
ونثــق أن مــا يمتلكــه مينــاء صحــار والمنطقــة الحرة من 
مقومات متعددة ســيتيح لنا فرصة كبيرة لدخول أســواق 
عالميــة جديــدة بفضــل مــا يقدمــه مــن خدمــات مميزة 
للشــحن البحري، إضافة إلى اتفاقيات التجارة المتعددة 

ضمن محفظته".
 جديــٌر بالذكــر أن مينــاء صحار والمنطقــة الحرة يعد 
أحــد أبــرز المحــركات التي تســاهم في تحقيــق التنويع 
تحقيــق  بهــدف  واالســتثمار  واالســتدامة  االقتصــادي 
األهــداف التنموية المرســومة في ســلطنة ُعمان. ويتيح 
مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أمــام الشــركات قائمــة 
أعمالهــا  لتطويــر  والمقومــات  الحوافــز  مــن  متكاملــة 
وتعزيــز كفاءتها، وتضم قائمة الحلــول إمكانية الحصول 
على الملكية األجنبية بنسبة 100%، والوصول إلى كوادر 
محلية موهوبة، وإعفاء كاماًل من الرسوم على االستيراد 
والتصديــر وضريبــة الدخــل، كمــا يمكنهم مــن الحصول 
علــى كافة التصاريح المطلوبة والتراخيص والتأشــيرات 
عبــر  بفاعليــة  شــركاتهم  وتشــغيل  لتأســيس  إلكترونّيًــا 
’منصــة المحطة الواحدة‘، وخدمــة التخليص الجمركي 
المتاحة على مدار الســاعة وطوال أيام األســبوع، وممر 
للنقل الجمركي بين الميناء والمنطقة الحرة مما يســمح 

بوصــول البضائــع إلى وجهتها في أقل من 14 دقيقة.

سيعزز من قدرة 
الميناء على خدمة 
األسواق المحلية 

واإلقليمية 
والعالمية وتزويدها 
بمنتجات صناعية 

عالية الجودة

باستثمارات 2.2 مليون ريال ُعماني

وُيبرم اتفاقية إلنشاء مصنع إلنتاج األسمدة 
السائلة  

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة السائلة

أكتوبر
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صاللة - 

وقعــت شــركة فيلكس للصناعــات الدوائية مع شــركة 
للتصنيــع  اســتراتيجًيا  عقــًدا  إيســت  ميــدل  ديفــارت 
التعاقــدي يتضمــن تصنيــع وبيع عدد من أهــم منتجات 
الشــركة فــي مصنعهــا بالمنطقــة الحــرة بصاللة وذلك 
لتعزيــز حضــور ديفــارت ميدل إيســت بشــكل قــوي في 

سلطنة ُعمان.
وثمن وســيم حمــد الرئيــس التنفيذي لشــركة فيلكس 
للصناعــات الدوائيــة هــذه الثقــة التــي أولتهــا ديفــارت 
للشــراكة مع الصناعة الدوائيــة العمانية الوطنية والتي 
تعتبــر باكورة التعاون الصناعي الدوائي بين الصناعات 
الدوائيــة فــي ســلطنة ُعمــان وجمهورية مصــر العربية، 
وأعــرب عــن طموح الشــركة لتكون مركــز تصنيع دوائي 
لوجستًيا عالمًيا خالل السنوات القادمة، معتمدة بذلك 
علــى مــا تمتلكــه ســلطنة ُعمــان مــن موقع اســتراتيجي 
وقــدرات لوجســتية ومــا تمتلكــه الشــركة مــن قــدرات 
صناعيــه وكفــاءات فنيــة وإداريــة لخدمــة هــذا الهدف 

االستراتيجي.
ح الدكتور حســين فرج مؤســس ورئيس  من جانبه صرَّ
مجلــس إدارة ديفــارت ميــدل إيســت بأن الشــركة بهذه 
الخطــوة تهــدف للمســاهمة فــي تعزيــز منظومــة األمن 
الدوائــي العربــي والخليجــي بنقــل تكنولوجيــا تصنيــع 
األصنــاف المميــزة لتكــون متوفــرة فــي منطقــة الخليج 
وأفريقيا عبر هذه الشراكة وهو ما يعتبر جزءا أساسيا 
في الرؤية التي تأسست عليها ديفارت منذ 2011 والتي 
نؤمــن فيهــا بــأن لديفــارت دورا بالــغ األهميــة بخــالف 
كونها كيانا يســاهم في دعم المنظومة الطبية بل نؤمن 
تمامــا أن لنــا دوًرا كبيــًرا فــي دعــم المجتمــع من خالل 
الوقوف جنبا الى جنب مع مختلف المؤسسات القومية 
في مواجهة مختلف التحديات حيث سبق لديفارت بأن 
نجحــت فــي التصدي للعديد مــن التحديات الكبرى في 
الســوق المصري على مدار الســنوات العشــر الماضية 

المحلــى  الجانبيــن  مــن  ونالــت االستحســان واإلشــادة 
والدولي، ومن تلك التحديات التي ســاهمت ديفارت في 
تذليلهــا تقديم حلول طبية من خــالل منتجاتها المتميزة 
في السوق المصري لمشكلة األنيميا بين أهم فئتين من 
فئــات المجتمــع وهما الســيدات الحوامــل واألطفال من 
خــالل تقديم تقنيــة مختلفة تماما تتميــز تلك المنتجات 
باألمان العالي والفعالية، وقد ساهمت الشركة في عدد 
مــن المبــادرات الوطنيــة  مثل : حمل بال أنيميا و طفولة 
بــال ألم .. طفولة بال أنيميــا " ودعم الرضاعة الطبيعية 
مــن خــالل مبــادرة "دعــم الرضاعــة الطبيعيــة" وتقديــم 
منتجات غاية في األهمية في هذا المجال المهم لما له 

مــن بالــغ األثر في صحة كٍل من األم والطفل.
وتعتبر ديفارت ميدل ايست مجموعة رائدة متخصصة 
فــي المكمــالت الغذائيــة ومســتحضرات التجميــل ذات 
األثــر الطبــي، ويوجــد مكتبهــا الرئيســي فيمدينــة دبــي 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدبــي ولهــا وجــود 
فــي كل مــن المملكــة العربية الســعودية ودولــة قطر مع 
طموحــات لتوســعة نشــاطها فــي منطقة الخليج وشــرق 
أفريقيــا انطالقــا مــن الشــراكة الصناعيــة مــع فيلكــس 

فارما.

فيلكس للصناعات الدوائية توقع على أول عقد 
لها لبيع منتجات دوائية دولًيا    
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بأكثر من 72 مليون ريال ُعماني

المنطقة الحرة بصاللة تستقطب العديد من 
األنشطة الصناعية واللوجستية  

: مسقط - 

اســتقطبت المنطقــة الحــرة بصاللــة خــالل األشــهر 
الســبعة األولــى من العــام الجاري العديد من األنشــطة 
قيمتهــا  تجــاوزت  واللوجســتية  والتجاريــة  الصناعيــة 
االســتثمارية 72 مليــون ريــال ُعماني؛ تمثلت في إنشــاء 
لصيانــة  وورشــة  البتروكيماويــات،  لمنتجــات  مصنــع 
الحاويــات، ومصنــع إلنتــاج وتصنيــع األلواح الشمســية 
الكهروضوئية، وتأســيس مركز إلعــادة تصدير منتجات 
األفــران المنزلية واألجهــزة الكهربائيــة، ومصنع إلنتاج 

المواد الغذائية.
وأكــد الدكتور علي بــن محمد تبوك الرئيس التنفيذي 
الدقــم االقتصاديــة  الحــرة بصاللــة لمجلــة  للمنطقــة 
أن المنطقــة تمكنــت مــن جــذب االســتثمارات األجنبية 
المباشــرة مــن خــالل هذه المشــروعات نظــًرا للحوافز 
والمزايا والتسهيالت والعروض الترويجية التي تقدمها 
للمســتثمرين وأصحاب األعمال والمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة مــن داخل ســلطنة ُعمــان وخارجها؛ األمر 
المســتويين  علــى  وتنافســيتها  كفاءتهــا  يؤكــد  الــذي 

اإلقليمي والعالمي.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للمنطقة الحــرة بصاللة إن 
هذه الجهود تأتي في إطار خطط المنطقة الهادفة إلى 
تشجيع االستثمار في سلطنة ُعمان لتنويع مصادر الدخل 
واســتغالل المرافــق الوطنيــة كالموانــئ والمطارات في 
تنميــة قطاعات حيوية كالخدمات اللوجســتية وخدمات 
البناء والتشــييد والخدمات الصحية والعقارات وتوفير 

المواد االستهالكية وغيرها.
البتروكيماويات مجال 

وقعــت المنطقــة الحــرة بصاللــة اتفاقيــة مــع شــركة 
صاللة للبترول إلنشــاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات 

البتروكيماويــة بحجــم اســتثمار بلــغ أكثر مــن 33 مليوًنا 
و835 ألف ريال ُعماني وعلى مســاحة أرض تقدر بـ 78 
ألــف متــر مربــع ليكون إضافــة مهمة لمشــروعات قطاع 

البتروكيماويات في المنطقة.
مــن  مختلفــة  أنــواع  إنتــاج  علــى  المصنــع  وســيعمل 
األخــرى  النفطيــة  والمنتجــات  الصناعيــة  المذيبــات 

واســتيراد وتصدير المنتجات البترولية.
تعزيــز أداء قطــاع النقل البحري

كما وقعت المنطقة مع شركة مجان للحلول اللوجستية 
الثقافيــة إلنشــاء ورشــة متخصصة فــي المنطقة الحرة 
بصاللــة لتقديــم الحلول والخدمات اللوجســتية وتصنيع 
اســتخدام  إلعــادة  حلــول  وتقديــم  وتخزيــن  وصيانــة 
الحاويــات، بحجــم اســتثمار يّقــدر بأكثــر مــن 384 ألف 
أمريكــي(  دوالر  )مليــون  يعــادل  مــا  أي  ُعمانــي  ريــال 
لتكــون إضافــة مهمة لمــزودي الخدمات اللوجســتية في 

المنطقة.
وتقام الورشــة على مســاحة إجماليــة تصل إلى 3000 
متــر مربع، وتختص بصيانة وإصــالح الحاويات وتحويل 
وتصميــم الحاويــات إلــى منــازل ومطاعــم وورش عمــل 

وغــرف بالمعايير والمواصفات العالمية.
الشمسية الطاقة 

وقامــت المنطقــة الحــرة بصاللــة بتوقيــع اتفاقية حق 
االنتفــاع مــع الشــركة األمريكيــة المتقدمــة للصناعــات 
الشمســية  األلــواح  وتصنيــع  إلنتــاج  مصنــع  إلنشــاء 
الكهروضوئيــة بالمنطقــة بحجم اســتثمار يبلغ 29 مليون 

ريال ُعماني.
ويهدف المشــروع إلى تصنيع وإنتاج األلواح الشمســية 
يوِلــد  ســنوّيًا،  واط  مليــون   200 بقــدرة  الكهروضوئيــة 
الواحــد منهــا 390 واط مــن الكهرباء بمســاحة إجمالية 

للمصنــع تبلغ 10 آالف متر مربع.

إنشاء مصنع 
لتصنيع وإنتاج 

المنتجات 
البتروكيماوية 
بحجم استثمار 
بلغ أكثر من 

33 مليون ريال 
ُعماني

إنشاء ورشة 
لتقديم الحلول 

والخدمات 
اللوجستية 

وتصنيع وصيانة 
وتخزين استخدام 

الحاويات
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ويأتــي هــذا المشــروع لتعزيــز االســتثمار فــي قطــاع 
التصنيــع فــي الطاقــة الشمســية وتنويــع االســتثمارات 
إلــى  إضافــًة  بصاللــة،  الحــرة  بالمنطقــة  الصناعيــة 
تمكيــن التكامــل مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة 
والقطــاع الخاص ممثاًل بالمســتثمرين المصنعين لدعم 
الصناعــات المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة والمســتدامة 

في سلطنة ُعمان.
قطاعي التجارة واللوجســتيات

تأكيــًداً علــى أهميــة الموقــع االســتراتيجي للمنطقــة 
الحرة بصاللة الداعم لقطاعي التجارة واللوجســتيات، 
وقعــت المنطقــة اتفاقيــة مــع شــركة "العــودي الدوليــة 
لالســتيراد والتصديــر" لتأســيس مركز إلعــادة تصدير 
واألجهــزة  المنزليــة  األفــران  مــن  الشــركة  منتجــات 
الكهربائيــة ألســواق دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة ودول أفريقيــا، يقــام علــى مســاحة 350 متــًرا 
مربًعــا وبقيمــة اســتثمارية تبلــغ أكثر مــن 96 ألف ريال 

ُعماني.
إنتــاج المواد الغذائية

بالشــركة  بصاللــة  الحــرة  المنطقــة  رحبــت  وقــد 
المتخصصــة لألغذيــة المتكاملــة إلنشــاء مصنع إلنتاج 
مليــون  6ر9  يبلــغ  اســتثمار  بحجــم  الغذائيــة  المــواد 
ريــال ُعمانــي وعلــى مســاحة 12 ألف متر مربــع ليكون 
إضافة مهمة للمشــروعات الغذائية في المنطقة الحرة 

بصاللة.

إنشاء مصنع 
إلنتاج وتصنيع 

األلواح الشمسية 
الكهروضوئية بحجم 

استثمار يبلغ 29 
مليون ريال ُعماني

تأسيس مركز إلعادة 
تصدير منتجات 
األفران المنزلية 

واألجهزة الكهربائية

إنشاء مصنع إلنتاج 
المواد الغذائية 

بحجم استثمار يبلغ 
9.6 مليون ريال 

ُعماني

ويأتي هذا المشــروع ضمن اســتراتيجية المنطقة الحرة 
لتكــون مركــًزا للصناعــات الغذائية، حيث ســيركز المصنع 
علــى إنتــاج وصنــع الحــالوة الطحينية وصلصــة الطماطم 

والمواد الغذائية المختلفة.
المســتودعات اللوجستية

وقــد وقعــت المنطقــة الحــرة بصاللــة اتفاقيتــي تأجيــر 
لتجــارة  مجمــع  إلنشــاء  اللوجســتية  مزايــا  لمســتودعات 
المنتجــات البالســتيكية وآخــر لتركيــب وتجميــع معــدات 
االتصــاالت علــى مســاحة 13.5 ألــف متــر مربــع وبحجم 

اســتثمار بلغ ما يقارب من 1.3 مليون ريال ُعماني.
ويأتي تأجير هذه المســتودعات في إطار االســتراتيجية 
التــي تعمــل عليهــا المنطقــة لتعزيــز األدوار االقتصاديــة 
وتعظيم العوائد االستثمارية لتكون حاضنة وجاذبة للعديد 

من المشروعات والصناعات.
وقــد وصلــت نســبة مســاحة المســتودعات المؤجــرة في 
المنطقــة الحــرة بصاللــة إلــى 83 بالمائــة مــن إجمالــي 
مهمــة  إضافــة  مشــّكلة  مزايــا،  مســتودعات  مســاحة 
للمشــروعات الموجــودة بالمنطقــة، والتــي تشــهد تزايــًدا 
فــي المجــاالت الصناعيــة واللوجســتية فــي ضــوء توجــه 
إدارة المنطقــة لتعزيز حجم االســتثمارات عبر اســتقطاب 

مشروعات نوعية.

أكتوبر
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العمانية -      :

أعلنــت المجموعــة العالميــة المتكاملــة للطاقــة "أوكيو"  
بــدء اإلنتــاج بمصنع األمونيــا بالمنطقة الحــرة بصاللة 
بطاقــة إنتاجيــة تصميميــة بلغــت 1000 طــن متري في 
اليــوم مــن األمونيــا الســائلة، وصــدرت أول شــحنة من 
األمونيــا عبــر مينــاء صاللــة عن طريــق شــركة "أوكيو" 

للمتاجــرة الذراع التجارية للمجموعة.
ويُعدُّ مصنع األمونيا أحد مشــاريع النمو االســتراتيجية 
أوكيــو  لمجموعــة  ِقبــل  مــن  كامــل  بشــكل  والمملوكــة 

باســتثمارات بلغت 463 مليون دوالر أمريكي.
وقــال هــالل بــن علــي الخروصــي الرئيــس التنفيــذي 
والبتروكيماويــات  والمصافــي  التجــاري  للقطــاع 
بالمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" إن تنفيذ 
مصنــع األمونيا يأتي في إطــار جهود المجموعة لتعزيز 
القيمــة المضافــة للمــوارد الطبيعيــة في ســلطنة ُعمان 
ورفــد خطــط الحكومــة الخاصــة بالتنويــع االقتصادي، 
حيث ستســتهدف صــادرات المصنع األســواق العالمية 
بشكل عام، واآلسيوية بشكل خاص، لإلسهام في تعزيز 

الصادرات الُعمانية للخارج".
وأضــاف أن بــدء التشــغيل واإلنتــاج فــي المصنــع يُعــدُّ 
خطــوًة تُعــزز مــن إســهام مجموعــة "أوكيــو"، ُمؤّكــًدا أّن 
هناك إقبااًل عالمًيّا على منتجات األمونيا في األســواق 
العالمية، وتشــهُد أســعاره ارتفاًعا متتالًيا؛ وهو ما يُعزز 

من الجدوى االقتصادية للمشــروع.
وذكــر أنــه عنــد تصميــم المصنــع روعــي تكامله بشــكل 
كامــل مــع مصنــع الميثانــول بهــدف ترشــيد التكاليــف 
التشغيلية ورفع كفاءة األداء واإلنتاج، إضافة إلى تعزيز 

بطاقة إنتاجية تصميمية بلغت 1000 طن متري في اليوم

تصدير أول شحنة من األمونيا السائلة 
لألسواق العالمية من المنطقة الحرة بصاللة

القــدرة على تطهير واســتعادة الغاز الغني بالهيدروجين 
الناتــج عن عمليات مصنع الميثانول الســتخدامه كمادة 

أولية في مصنع األمونيا.
يُذكــر أّن األمونيــا تســتخدم فــي صناعــة العديــد مــن 
المنتجات كالمخصبات، والســماد الصناعي مثل ســماد 
اليوريــا، ومنتجــات التنظيــف والمبــردات، كمــا تعتبــر 
األمونيــا من أهم مكونات صناعة الهيدروجين األخضر 
والــذي يُعــدُّ مــن ضمــن أهــم مشــاريع الطاقــة البديلــة 
لمجموعــة "أوكيو" في إطار جهودهــا للتحول في مجال 

الطاقة.
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المزيونة - 

قام وفد من هيئة الموانئ الكينية بزيارة إلى المنطقة 
الحــرة بالمزيونــة، وذلــك للتعــرف على الخدمــات التي 
تقدمها المنطقة وأبرز المشــاريع القائمة والمســتقبلية 
التــي تعكــف المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة - 
مدائــن علــى تنفيذها ، حيث قام الوفد بزيارة للســاحة 
المدينــة  شــركة  وتشــغلها  تديرهــا  التــي  الجمركيــة 
للخدمــات اللوجســتية والتــي يتم العمل علــى رفع كفاءة 
عملياتها في المناولة وإدارة الشحن والتفريغ للحاويات 
والشاحنات بالميناء البري، والعمل على تطوير وتحسين 
منظومــة العمليــات اللوجســتية بالمنطقــة بشــكل عــام 
وضمــان تدفق البضائع والحاويات بما يســهم في زيادة 
انســيابية حركة مناولة البضائع والحاويات في عمليات 
االســتيراد والتصديــر لخدمــة المورديــن والمصدريــن 
إلــى  باإلضافــة  المختلفــة  االقتصاديــة  والقطاعــات 

المستثمرين في المنطقة.
وأوضــح المســؤولون بالمنطقــة الحــرة بالمزيونــة أن 
المنطقــة افتتحــت في 24 نوفمبــر 1999م كأول منطقة 
مــن نوعها بالســلطنة، وتقع في أقصــى الجنوب الغربي 
مــن ســلطنة ُعمــان، وتعــد البوابــة الخليجيــة لتجــارة 
الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شــرق 
أفريقيا، وأشاروا إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز 

بمجموعــة واســعة من التســهيالت والخدمــات كاإلعفاء 
الضريبــي لمــدة تصل إلى 30 عاًما، واإلعفاء الجمركي، 
وحرية تملك المشــاريع لغيــر الُعمانيين 100%، واإلعفاء 
مــن الحــد األدنى لرأس المــال المنصوص عليــه بقانون 
الشــركات الُعمانية، كما أن نســبة التعميــن في المنطقة 
10% فقط إلى جانب تســهيل وتبســيط إجراءات حصول 
المســتثمرين غير الخليجيين على إقامة بالســلطنة، أما 
الحوافز الخاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول األفراد 
والمتســوقين والمســتثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول 
لليمنيين، وتســهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة 
دون تأشــيرة عمــل، باإلضافــة إلــى القرب من األســواق 
اليمنيــة لوقوعهــا علــى الحدود مباشــرة مــع الجمهورية 
اليمنيــة الشــقيقة، وغيرهــا مــن الحوافــز والتســهيالت 
التــي يحتاجهــا المســتثمر، واســتكماال لتنميــة المرافــق 
األساســية والعلويــة للمنطقة الحرة يجــري حاليا تطوير 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة بمجموعــة مــن الخدمــات، 
والتي تحتوي على شــبكة طرق جديدة،و شــبكة خزانات 
ميــاه، وشــبكة اتصــاالت أليــاف بصرية، وشــبكة كهرباء 
وصــرف صحــي، كمــا تعمــل "مدائــن" حاليا علــى تنفيذ 
مشــاريع أخرى في المنطقة، ومن أبرزها مشــروع مبنى 

الخدمات والتسهيالت.

وفد من هيئة الموانئ الكينية يطلع على 
المنطقة الحرة بالمزيونة 

أكتوبر
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"تطوير الدقم" تسعى للدخول في شراكات جديدة

علي موسى: خطة الشركة تعتمد على تحديد 

القطاعات المناسبة وذات الفرص العالية

الدقم - 

أكــد المهنــدس علي بن موســى بــن مــال اهلل الرئيس 
التنفيــذي لشــركة تطويــر الدقــم علــى الســير قدما في 
خطة الشــركة االســتثمارية الجديدة واالستباقية والتي 
تعتمد على استباق الدخول في مشاريع نوعية من خالل 
تحديد القطاعات المناســبة والتي يمكن تحقيق النجاح 
فيهــا أو ذات الفرص العالية وليس بالضرورة في الدقم 
ودول الخليــج فقــط بــل حتــى ما أبعد من ذلــك، وجلبها 

إلى الدقم.
وأضــاف المهنــدس علــي تــدرس شــركة تطويــر عدد 
4 عــروض مواتيــة لمشــاريع اســتثمارية مختلفة ونوعية 
يمكــن الدخــول فيهــا بعــد القيــام بتحليلهــا مــن قبــل 
المختصين. مؤكًدا: قمنا منذ شهر يونيو 2022 بتسريع 
البحــث ودراســة العروض المقدمة للمشــاريع وأن نكون 
أول شركائها، كما يجري حالًيا دراسة تفصيلية لكل من 
هذه الفرص أو أفضل االحتماالت. وقال تلعب الشــركة 
دورا كبيرا في استقطاب وجذب المستثمرين من خالل 
الدخول في شــراكات بنســب متفاوتة، يسهم هذا النهج 
في زيادة ثقة رجال األعمال والمســتثمرين في المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
العروض االستثمارية للشركة

وفّصــل المهنــدس علــي: نعمــل علــى دراســة وتحليــل 4 
عروض اســتثمارية نوعية يمكن للشركة الدخول فيها، األول 
فــي المجــال العقاري وهو عبارة عن مشــروع ســكني تجاري 
كبير وحديث في المنطقة، والثاني مشــروع نوعي في مجال 
األســماك يتميــز بتفــرده في هــذا المجال، والثالث مشــروع 
تجاري متكامل، والرابع مشروع مرتبط بالتسويق االلكتروني 
أو تســويق المنتجــات أو الخدمــات باســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة، وســيتم الكشــف عــن تفاصيل هذه المشــاريع بعد 

االتفاق عليها في قادم الوقت.
أبرز المشاريع التي تعمل عليها تطوير الدقم

تعمــل شــركة تطويــر على عدد مــن المشــاريع الحالية من 
أبرزها: مشــروع ســوق الدقم للمواد والذي سيوفر مجموعة 
متنوعــة من مواد البناء والمــواد الصحية والذي يُعتبر األول 
مــن نوعه في ســلطنة ُعمــان من حيث وجــود ورش التصنيع 
والمســتودعات والمعارض في ســوق واحد، ويعد المشــروع 
أحد المشــاريع الرئيســية في المدينة الصناعية الصينية - 

دراسة 4 عروض 
مواتية لمشاريع 

استثمارية مختلفة 
ونوعية
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الُعمانيــة بالدقــم. ويتــم تطويــره بشــراكة بيــن شــركة 
ُعمــان وان فانــج؛ المطور والمشــغل للمدينــة الصناعية 
وشــركة الثبات القابضة وشــركة ُعمان لتطوير المنطقة 

االقتصاديــة الخاصة بالدقم "تطوير الدقم".
مفهــوم  تقديــم  إلــى  بالدقــم  المــواد  ســوق  يهــدف 
جديــد للمراكــز التجاريــة بنمــط يختلــف عــن المراكــز 
والمجمعــات التجاريــة الصينيــة األخــرى فــي ســلطنة 
ُعمــان؛ فباإلضافــة إلى صــاالت العرض ومتاجــر البيع 
بالجملــة والتجزئــة فــإن الســوق ســيركز أيضــا علــى 
أنشــطة التصنيــع والتجميــع الخفيفــة مــن خــالل ورش 
خاصــة بذلــك، كما يركز على جلب البضائع والمنتجات 
الصينية وتقنيات التصنيع إلى سلطنة ُعمان، واالهتمام 

بطلبات البيع بالجملة لألســواق المحلية والعالمية.
كما تقوم شــركة تطوير بالعمل على عدد من مشــاريع 
البنيــة األساســية فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم، وقــد تــم طــرح عــدد مــن المشــاريع الخاصــة 
بالطــرق الرئيســية والداخليــة، بعضها يتــم العمل عليه 
وبعضهــا قيــد التناقــص باإلضافــة إلــى إنشــاء وحــدة 
ســكنية للصياديــن باســتخدام تقنيــة الطباعــة ثالثيــة 
االبعــاد باإلضافة الى عدد من مشــاريع تســوية وتمهيد 

األراضي المعدة لالنتفاع.
كمــا جــرى تشــغيل أحــد أهــم المشــاريع التــي تواكب 
التوســع العمرانــي فــي المنطقــة وهــو مشــروع محطــة 
معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة التي تســتوعب 

تسريع البحث 
ودراسة العروض 

المقدمة للمشاريع 
وأن تبادر تطوير في 

شراكاتها

تلعب الشركة دورا 
كبيرا في استقطاب 
وجذب المستثمرين

معالجــة 2500 متــر مكعــب يوميــا مــن ميــاه الصــرف فــي 
لمعالجــة مخلفــات مصانــع  ثــم وحــدة  األوليــة  المرحلــة 
األســماك والميــاه المنتجة من الصناعــات المرتبطة بهذه 

المصانع.
كمــا ســيتم االســتفادة مــن الميــاه المعالجــة مــن محطة 
الصرف الصحي ألعمال ري األشــجار في شــارع السلطان 
قابــوس بالدقــم ومشــاريع زيــادة الرقــع الخضــراء وزيــادة 
جماليــة المــكان. ودخلت شــركة تطوير في انتاج األســمدة 
ذات المعالجــة األوليــة والتــي تســتخدم محليــا ألغــراض 
التشــجير فــي حيــن تبحث الشــركة علــى تطوير األســمدة 

لتصدرها بشــكل تجاري في المرحلة القادمة.
االنتهــاء من توســيع شــبكة المياه بمجموع أطــوال تبلغت 
17 كيلومتــر وجــرى تســليمه للمشــغل النهائــي للمشــروع، 
وتمتــد خدمــات شــبكة المياه الى خمســه مناطــق مختلفة 
الصناعــات  ومنطقــة  الثقيلــة  الصناعــات  منطقــة  وهــي 
الخفيفــة ومنطقــة الصناعــات المتوســطة والحي التجاري 
بقريــة صــاي وحي األمان ويتكون المشــروع من خزان يبلغ 
ارتفاعــه 40 متــر وبطاقة اســتيعابية تبلــغ 500 متر مكعب 

يوميا.
 خطة واســتراتيجية الشركة 

القــادم علــى  للعــام  وتقــوم اســتراتيجية شــركة تطويــر 
عــدة، أهــداف أبرزهــا: توســيع عمليــات اإلدارة المتكاملة 
لألصــول والمرافــق بالشــركة )IFM( باإلضافة الى تعزيز 
ذراعهــا االســتثمارية بالدخــول فــي مشــاريع متنوعــة، كما 
يهــدف تأســيس الشــركة علــى ضمــان إدارة وتنفيــذ جميع 
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مشروعات تطوير المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم بكفــاءة عاليــة، وإدارة مختلــف األصــول 
داخــل المنطقــة وفًقا لألنظمــة المتبعة في مجال 
الجودة والصحة والســالمة والبيئة، باإلضافة إلى 
االســتثمار فــي الفــرص التجارية التــي تركز على 
تمكيــن تنميــة الدقــم، وفــي الوقــت نفســة تعظيم 

عوائد المساهمين.
وقــد تــم إنشــاء شــركة ُعمــان لتطويــر المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم )تطويــر الدقم( في 
العــام 2014 وهــي شــركة منبثقة ومملوكــة للهيئة 
العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق 
المنطقــة  فــي  التطويــري  ذراعهــا  وهــي  الحــرة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، واستطاعت "تطوير" 
على مدى الســنوات الماضية بناء فريق ذي مهارة 
عاليــة مــن المهندســين الُعمانييــن، األمــر الــذي 
أكســبها خبرة عالية في مجال تنفيذ المشروعات 
وإدارة األصول واســتقطاب االســتثمارات؛ تمّكنها 
من الدخول في مشروعات جديدة خارج المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
ومــن المتوقع أن تحقق الشــركة نموا أكبر خالل 
الفتــرة المقبلة في مجال إدارة المرافق )األصول( 
بعد إنجاز العديد من مشــروعات البنية األساسية 

بالدقــم خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، كمــا 
ســتركز شــركة تطويــر فــي إدارتها لألصــول على 
تقليــل تكاليــف التشــغيل وزيــادة عمــر األصــول، 
وفتــح إدارة المرافق الباب لتلبية حاجة الشــركات 
األخرى الموجودة بالدقم لتزويدها بخدمات إدارة 

المرافق.
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الدقم

الجديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة شــركة تطويــر 
قــام فــي يونيــو الماضي باختيــار المهنــدس علي 
ابــن موســى بن مــال اهلل رئيًســا تنفيذًيــا لخبراته 
المتعددة في عدة مجاالت، تشمل: إدارة المشاريع 
المتكاملــة وإدارة المرافــق والعقارات واالســتثمار 
والنقــل العــام وأشــباه الموصــالت، وتمتــد خبرته 
ألكثر من 27 عاًما، حيث أمضى المهندس علي ما 
يقرب من عقدين من حياته المهنية في العمل في 
دول أوروبــا والواليــات المتحــدة واليابــان وجنوب 
شــرق آســيا والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
وشــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة واإلدارية 
والتصنيــع،  والتدريــب،  الدوليــة،  العمليــات  فــي 

والعقارات، والمبيعات، والتسويق.
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مسقط - 

تواصــل الهيئــة العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة ووزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب 
التحضيرات إلقامة الفعالية الشــبابية )أمد الدقم 22( 
والتــي تقام فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
حيــث ســتحتضن أكثــر مــن )30( نشــاًطا فــي مجــاالت 
واالســتدامة  والتكنولوجيــا  االبتــكار  مثــل:  مختلفــة 
والترفيــه، والثقافــة والرياضــة وتســتمر لمــدة )9( أيام 
مــن شــهر نوفمبر ، ومن المتوقع مشــاركة مــا يزيد عن 

)20( ألًفا من الشــباب والشابات.
وتأتــي هــذه الفعاليــات لتكــون متوافقــة مــع تطلعــات 
الشــباب فــي إيجــاد نمــط إبداعي وشــبابي فــي تنظيم 
الفعاليات في سلطنة ُعمان، وذلك في ضوء النمو الذي 
تشــهده المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وفي ظل 
االهتمــام الســامي مــن لــدن موالنــا جاللــة الســلطان 
هيثــم بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه - بالشــباب 

وتمكينهــم من الفرص اإلبداعية.
ضمــن   »22 الدقــم  »أمــد  فعاليــة  فكــرة  وجــاءت 
الجهــود التــي تذلهــا الهيئة فــي تعزيز حضــور المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم كمدينــة عصرية مزدهرة 
تحتضــن الفــن واالبتكار والشــباب، ولتكــون إحدى أبرز 
المدن الحديثة والمســتقبلية في ســلطنة عمان، لما لها 
مــن ممكنــات إدارية مســتقلة، وخيــارات متنوعــة للبنى 

يضــم  مختبــًرا  تعــد  وبذلــك  واالقتصاديــة،  األساســية 
العديد من المجاالت اإلبداعية للشــباب.

وقد أتى التعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
والهيئــة العامة للمناطق االقتصاديــة الخاصة والمناطق 
الحرة في إطار الجهود التي تبذالنة نحو تمكين الشباب 
في المجاالت المتنوعة، ومجاالت االبتكار والتكنولوجيا، 
وتعزيــز نمــط الحيــاة، وفتــح فــرص لألعمــال، وإطــالق 
مشــروعات للشــباب فــي الدقــم وقد شــارك فــي العمل 
الجماعــي خــالل الفتــرة الماضيــة ما يزيــد على )100( 

شــاب وشابة من مختلف الجهات والمؤسسات.
تأتــي فعاليــة »أمــد الدقــم 22« ضمن حملة )اكتشــف 
الدقــم( التــي انطلقــت في بدايــة العام 2021، و تســعى 
إلــى إبراز المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم كوجهة 
ســياحية واســتثمارية صاعــدة، إضافة إلــى تعزيز نمط 
الحيــاة فــي الدقــم. وجــرى خــالل عقد مؤتمــر صحفي 
مناقشــة تفاصيــل الفعاليــات التــي يجــري التحضير لها 
فــي أرض المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم والتي 
من المؤمل أن تســتضيف ما يزيد على )20( ألف شــاب 
وشــابة، كمــا تــم الكشــف عــن التســهيالت المقدمة من 
الجهتيــن المنظمتيــن لفعاليــات )أمد الدقــم 22( لزيارة 
موقــع الفعاليــات، وتســهيالت اإلقامة، واالســتمتاع بكل 

األحداث والبرامج الشبابية.

تحتضن أكثر من ٣0 نشاًطا متنوًعا

فعاليات شبابية في االبتكار والتكنولوجيا 
والرياضة والثقافة ضمن "أمد الدقم 22 " 

أكتوبر
2022 ٣8



مصغــر  تجريبــي  كمختبــر  »أمــد«  فعاليــة  وتأتــي 
لطموحــات الشــباب الُعمانــي لمســتقبل ســلطنة ُعمــان 
والعالم، حيث ســيتم إســناد عمليــات التصميم والتنفيذ 
لمجموعــة مختــارة مــن الشــباب العماني؛ لعمــل تصور 
يجمــع بيــن العلــم، والتكنولوجيــا، والفــن والترفيــة فــي 
شــكل حداثي يستعرض التحديات والفرص لصنع عالم 
أفضــل. وســتقام فعاليــة »أمــد« في الدقــم كونها تحمل 
الكثيــر مــن الفرص التجريبيــة والمقومات االقتصادية، 
وتســعى أن تصبح نموذًجا في العمل والســكن وأســلوب 
الحيــاة. كمــا تعــد الدقــم إحــدى الركائــز المهمــة فــي 
التطــور االقتصــادي فــي البــالد، وتعــد طبيعــة الدقــم 
علــى  الزائــر  تشــجع  إنهــا  حيــث  للفعاليــات،  مالئمــة 
االنغمــاس فــي التجربــة، والتأمــل في جو من الســكينة 

بعيًدا عن ضوضاء المدن.

وتســتقطب الفعالية العديد من أبناء المجتمع وســتقام 
تصميــم  وتــم  مربــع،  متــر   )500.000( مســاحة  علــى 
متكاملــة  ســكنية  قريــة  يحاكــي  بشــكل  الفعاليــة  أرض 
المرافــق، وســتكون محاور الموســم األول هي: االبتكار، 
والترفيــه.  واالســتدامة  والمســتقبل،  والتكنولوجيــا، 
وتهــدف الفعاليــة إلى تمكين الشــباب الُعماني بمن فيهم 
فئــة الفنانيــن التشــكيليين والموســيقيين والمعمارييــن، 
وأكثــر مــن )50( مــن الصنــاع والمبتكريــن فــي تصميــم 
وصناعــة مكونات الفعاليــة التقنيــة والميكانيكية، وأكثر 
مــن )20( مــن الرياضيين، والنحاتين، وصنــاع المحتوى 

البصري وغيرهم.

أكثر من )30( 
نشاًطا في 

مجاالت مختلفة

تستضيف ما يزيد 
على )20( ألف 

شاب وشابة

تستمر لمدة )9( 
أيام من شهر 

نوفمبر

أكتوبر
2022٣٩



: الدقم - 

تواصــل مجموعــة أســياد بعــد نجاحهــا فــي بنــاء أول 
االقتصاديــة  بالمنطقــة  الجــاف  الحــوض  فــي  ســفينة 
الخاصــة بالدقم توســيع حضورها فــي المجال البحري 
ذات  بســفن  واإلقليميــة  الخليجيــة  األســواق  برفــد 
مواصفــات قياســية، حيــث أعلنــت المجموعــة تدشــين 
بكفــاءات  المصنعــة  الثانيــة  الســفينة  بيــرل(  )ميفيــك 

وطنية والتي ســيتم تشــغيلها في ميناء الفجيرة.
وتعكس الســفينة المصنوعة من األلمنيوم والمصممة 
خصيًصــا لنقــل طاقــم الســفن بطــول 24 متــًرا كفــاءة 
الخدمــات وســرعة االنجــاز والتــي تقدمهــا المجموعة 
مؤكــدة مكانتها كإحدى أبرز الشــركات المتخصصة في 

البحرية. الصناعة 
وأوضــح الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس 
التنفيــذي للنقــل البحري والحوض الجاف في مجموعة 
أسياد: " تأتي هذه الخطوة مكملة لالستراتيجيات التي 
وضعتهــا مجموعــة أســياد لدعم نمو قطاع بناء الســفن 
فــي ســلطنة ُعمــان، وتوســيع محفظــة خدماتهــا لتلبيــة 
احتياجــات عمالئهــا فــي مختلــف األســواق اإلقليميــة 

والعالمية"
مضيًفــا "أن خدمــات بنــاء الســفن بالحــوض الجــاف 
وصلــت إلــى مســتويات متقدمــة مــن خــالل اســتخدام  
مــادة األلمنيــوم فــي هيــكل ومكونــات الســفينة، والتــي 
تتطلب مهارة عالية عند التصنيع، وبكفاءة وخبرة فريق 
الهندســة والتصميــم لدينا أصبحنــا قادرين على تقديم 
خدمات تصنيــع عالية الجودة وفق احتياجات عمالئنا، 
ونعمــل حالًيــا على بناء ســفن أخرى ذات اســتخدامات 
متخصصــة مثل ســفن الشــحن واإلنزال لنقــل البضائع 
والمركبــات والمعــدات، وســفن الصيد الحديثة وســفن 
األبحــاث البحريــة، لتصبــح المجموعــة وجهــة مفضلــة 

لتقديــم خدمــات التصنيــع والتصميــم المتكاملة محققة 
لعمالئهــا الجــودة والقيمــة علــى حد ســواء، مؤكــًدا بأن 
هــي   العاليــة  اإلمكانيــات  ذوي  مــن  الوطنيــة  كفاءتنــا 
المحرك األساسي لقيادة وإتمام جميع هذه المشاريع".
وأشــار الدكتور إبراهيم النظيري على أن أســياد تعمل 
جنًبــا إلــى جنــب وبشــراكة كاملــة مــع مختلــف الجهــات 
الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بصناعة بناء السفن 
في سلطنة ُعمان وتوفير وتلبية كافة احتياجات األسواق 
المحليــة مــن الســفن والمراكــب بمختلف اســتخداماتها 
ســواء كانت على عمليات الشحن أو الخدمات المالحية 
أو قــوارب الصيد والتنــزه، باإلضافة إلى تقديم خدمات 

الصيانة.
وفــي الحديــث عــن الشــراكة مــع القطاع الخــاص في 
إلتمــام هــذا المشــروع صــرح هريتيــك كيمجــي، عضــو 
مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة كيمجــي رامــداس قائــال: 
" يشــرفنا إتمــام بنــاء أول ســفينة فــي الحــوض الجــاف 
بالدقــم "حلــم البحــار" وأن نقــوم ببنــاء ثانــي ســفينة " 
ميفيــك بيــرل " ضمن تعاون مشــترك آخر مــع مجموعة 
أســياد، والتــي تم تصميمهــا بمواصفات قياســية بهدف 
تســهيل خدمــات دعــم اإلرســاء ونقــل طاقم الســفن في 
مينــاء الفجيــرة، وأكــد هريتيــك: ســعينا لتوفيــر أفضــل 
الخدمــات للعمــالء وتعزيــز جهــود ســلطنة ُعمــان فــي 

النهوض بتنافســية القطاع اللوجستي.
مــن جانبــه أوضــح الدكتــور عبــد الســالم الربعانــي، 
الرئيــس التنفيــذي للعمليات باإلنابة في أســياد للحوض 
الجــاف: "يمتلك الحوض ورشــة صناعية تبلغ مســاحتها 
أكثــر مــن 400 ألــف متر مربع مــزودة بكافــة اإلمكانات 
اللوجســتية ومختلــف المعــدات الفنيــة، ممــا جعــل منــه 

تدشين "ميفيك بيرل" السفينة الثانية المصنعة بكفاءات وطنية
رفد القطاع البحري اإلقليمي بسفن جديدة تم بناؤها 

في الحوض الجاف بالدقم

الشراكة بين الجهات 
الحكومية والقطاع 
الخاص للنهوض 

بصناعة بناء السفن 
في سلطنة ُعمان

العمل على بناء 
سفن أخرى ذات 

استخدامات 
متخصصة

أكتوبر
2022 ٤٠



ومتطلبــات  احتياجــات  يلبــي  لوجســتيا  مركــًزا 
عمالئــه مــن األســواق المحلية واإلقليميــة للعديد 
مــن المشــاريع الصناعيــة، مــن بينها بناء الســفن 
بمختلــف األحجــام واالســتخدامات التــي تتســم 

باالستدامة وصديقة للبيئة".
مضيًفا أن بناء وتســليم مشروع السفينة "ميفيك 
بيــرل" إلحــدى الشــركات المالحيــة العاملــة فــي 
ســلطنة ُعمــان جاء وفق الخطــة الزمنية المعتمدة 
لهــا، والتــي بلغــت أكثر مــن 17 ألف ســاعة عمل، 
وأن الســفينة التــي تــم بناؤهــا مــن األلمنيــوم تبلغ 
طولهــا 28 متًرا وعرضها 6.5 متًرا وتبلغ حمولتها 
القصــوى 55 طًنــا، وهــي مهيئــة لنقــل واســتيعاب 

25 شــخًصا بمن فيهم أفراد الطاقم، مشــيًرا إلى 
السفينة استوفت كافة المعايير البيئية المستقبلية 
الهادفــة إلــى اســتدامة قطاع النقــل البحري، وأن 
األداء الفنــي للســفينة بلغ مســتويات متقدمة بعد 
أن اجتازت اختبارات التقييمات الرسمية من قبل 

الجهات المعنية.
الجديــر بالذكــر أن مجموعة أســياد عملت على 
تكامليــة أعمالها وخدماتها اللوجســتية المرتبطة 
بالنقــل البحــري والحــوض الجــاف تماشــًيا مــع 
اســتراتيجيتها الرامية لجعل ســلطنة ُعمان مركًزا 

لوجستًيا عالمًيا.

تم تسليم السفينة 
وفق الخطة الزمنية 

المحددة لها 

يمتلك الحوض 
ورشة صناعية تبلغ 
مساحتها أكثر من 
400 ألف متر مربع

السفينة ميفيك بيرل في حوض ميناء الدقم خالل مرحلة التدشين

أكتوبر
2022٤١



الدقم - 

التقــت مجلــة الدقــم االقتصاديــة بالباحثــة مريم بنت 
ســعيد البرطمانيــة باحثــة دكتــوراة في التاريــخ بجامعة 
الســلطان قابــوس مؤلفــة كتــاب )الدقــم ثــروة األرض 
كتابهــا  علــى  الضــوء  لتســليط  واإلنســان(  والطبيعــة 
اإلصــدار الثانــي، والتــي عبــرت فيــه عن أن حــب والية 
الدقــم والبيئــة البدويــة والصحراوية هــو الدافع األكبر 
وراء تأليــف الكتــاب باإلضافــة إلى رغبتهــا في التعرف 
علــى لمشــروع المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

الواعد والطموح.
وقالــت مريم خــالل حديثها: أخذ إعــداد هذا الكتاب 
الكثيــر مــن الجهــد والعمــل الميدانــي والتقصــي حيــث 
نظمــت العديد من الزيــارات إلى والية الدقم وباألخص 
إلــى المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والتقيــت 
بعــدد مــن أفراد المجتمــع المحلي أجريــت ولقاءات مع 
المســؤولين بالمؤسســات الحكوميــة والخاصــة بهــدف 

تكوين صورة متكاملة وشاملة تفي بمحتوى الكتاب. 
كتاب )الدقم ثروة األرض والطبيعة واإلنسان(

جاء كتاب الباحثة مريم )الدقم ثروة األرض والطبيعة 
واإلنســان( فــي بابيــن، تضمــن كل بــاب ثالثــة فصــول، 

حيــث تنــاول الفصل األول مــن البــاب األول جغرافيا وتاريخ 
وســكان الدقم وســلط الضوء على موقع المنطقة والظروف 
الطبيعية والمناخية الســائدة والحيوانات والطيور والنباتات 
التي تتكاثر في الدقم، فيما تضمن الفصل الثاني منه تاريخ 
الدقــم والقــرى وأســمائها ومعاني المســميات والقبائل التي 
تســكن المــكان والحــرف والصناعــات التقليديــة، ورصــدت 
والتقاليــد وعرجــت الباحثة في هــذا الفصل موضوع الحياة 

البدوية في عيون الرحالة األجانب. 
وخصــص الفصــل الثالــث لبيــان توزيــع الخدمــات العامــة 
للســكان والمجتمــع، مثــل: الخدمــات الصحيــة والكهربــاء 
والميــاه وخدمتــي النقل واالتصال، و مــع الوقوف على أدوار 

عدد من المؤسسات المجتمعية.
االقتصاد والسياحة في الدقم 

بينمــا تنــاول الباب الثانــي اقتصاد الدقم والمشــاريع التي 
تحتضنهــا المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم والســياحة 
حيــث ركز الفصل األول على التعريف بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم والمحطــة الواحدة والخدمات التي تقدمها 
ومســتقبل المنطقة بحسب منظور رؤية عمان 2040م، وجاء 
الفصل الثاني للحديث عن المشــاريع التنموية واالستثمارية 
في المنطقة وكذلك المشاريع البحرية والمشاريع الصناعية 

البرطمانية: حب المكان هو الدافع وراء البحث لفهم 
الحياة االجتماعية وتفاصيل المشروع الطموح

الدقم ثروة األرض والطبيعة واإلنسان

جاء كتاب )الدقم 
ثروة األرض 

والطبيعة واإلنسان( 
في بابين تضمن كل 

باب ثالثة فصول

أكتوبر
2022 ٤٢



والخدمــات  الصناعيــة  والمشــاريع  البحريــة 
للمؤسســات  المقــدم  الدعــم  ومــدى  اللوجســتية 

الصغيرة والمتوسطة.
فيما خصص الفصل الثالث للمشاريع والمنشآت 
السياحية التي توجد في المنطقة ومدى جاذبيتها 
الســياحية ومميزاتهــا النوعيــة، حيــث تطــرق الى 
أبــرز المواقــع التي تتفــرد بها والية الدقم بشــكل 

عام ومدى قربها من المواقع الجاذبة للسياحة. 
محاضرة الدقم مدينة اقتصادية واعدة

تجدر اإلشــارة الــى أن الباحثة مريم البرطمانية 
قامــت بالتعــاون مــع إدارة المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم فــي ديســمبر الماضــي بتقديــم 
اقتصاديــة  مدينــة  "الدقــم  بعنــوان  محاضــرة 
واعــدة" حضرهــا عدد من المســؤولين والمهتمين 
بالمنطقــة، تطرقت مــن خاللها إلى طبيعة وتاريخ 
وســكان واليــة الدقم وأنــواع الحــرف والصناعات 
والفنون الشــعبية باإلضافــة إلى النمو االقتصادي 
والســياحي الذي تشــهده الوالية واستعرضت عدة 

دراسات عن الوالية.

فريق بحثي ُعماني لدراسات طريق الحرير
ترأســت البرطمانيــة فــي أكتوبــر 2021م فريًقــا 
بحثًيا ُعمانًيا لدراسات طريق الحرير وهي مبادرة 
أطلقتهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلوم 
والثقافــة )اليونســكو(  بدعم من جمهورية الصين 
الشعبية، وهي عبارة عن منحة بحثية من اليونسكو 
للباحثين الشــباب في طريق الحرير وهو جزء من 
رســالة الدكتــوراه للباحثة مريــم البرطمانية تحت 
عنوان "طريق الحرير البحري من القرن الـ11 إلى 
ودوره فــي التقــارب الحضــاري الُعمانــي الصينــي 
مــن خالل رحلتي عبداهلل الصحاري وتشــنغ خه"، 
والــذي يركــز علــى نتائــج التفاعــالت والتبــادالت 

الثقافية ما بين سلطنة ُعمان والصين.
وتكمــن أهمية البحث في التأكيد على العالقات 
فــي  تطــوًرا  تــزداد  والتــي  الُعمانية-الصينيــة 
الســنوات األخيرة من خالل دخول ســلطنة عمان 
فــي المبادرة التــي أطلقها الرئيس الصيني تشــي 
جيــن )الحــزام والطريــق(، ممــا يــدل علــى أهمية 
الموقع الجغرافي للســلطنة، وذلك تتويًجا للجهود 
التي بذلها العمانيون في تواصلهم مع الصين عبر 

التاريخ.

تضمن الكتاب ذكر 
القرى وأسمائها 

ومعاني المسميات 
المحلية والقبائل 

التي تسكن المكان 
والحرف والصناعات 
التقليدية والعادات 

والتقاليد

خصص الفصل 
الثالث من الباب 
الثاني للمشاريع 

والمنشآت 
السياحية ومدى 

جاذبيتها السياحية 
ومميزاتها النوعية

أكتوبر
2022٤٣



  يخبرنــا تقريــر التنمية الصناعية لعــام 2022. نظرة 
عامــة )مســتقبل التصنيــع في عالــم ما بعــد الجائحة(، 
الصــادر عن منظمــة األمم المتحــدة للتنمية الصناعية، 
عن اآلثار التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المســتوى 
مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا  واالقتصــادي،  االجتماعــي 
)تضخيــم الفــوارق القائمــة أصــاًل في المجتمعــات، أو 
ــز على كيفية  فيمــا بينهــا(، ولهــذا فإن هــذا التقرير يركِّ
اســتيعاب تكنولوجيا اإلنتاج الرقمي الجديدة وإسهامها 
فــي )تعزيــز القدرة علــى الصمود( في وجــه المتغيرات 
الصحيــة والبيئيــة واالقتصاديــة التــي يمكــن أن تجتــاح 

المجتمعات في المستقبل. 
ــز عليــه التقرير يتأســس      إن االســتيعاب الــذي يركِّ
علــى قــدرة المجتمعــات على )االســتعداد للمســتقبل(، 
وهذا االستعداد يتضمن – حسب ما ورد فيه –، "تعزيز 
قدرتهــا التصنيعيــة والرقميــة وتعزيــز التعلم المســتمر 
وتبــادل المعرفــة". األمــر الــذي يتوجــب عليــه الســعي 
لتطويــر )قــدرات اإلنتــاج المحلــي( مــن ناحيــة، وإيجاد 
وســائل تضمن )القدرة على الصمود( من ناحية أخرى، 
بهــدف تســريع التحوُّل إلى قطــاع صناعي أخضر، قادر 
علــى االســتدامة واإلدمــاج االجتماعــي، وهمــا من أهم 
مكونــات السياســات الصناعيــة، القائمــة علــى )حلــول 

الطاقة المستدامة(، و)نماذج االقتصاد الدائري(.
يقــوم علــى تأســيس     وألن االســتعداد للمســتقبل 
القــدرات الوطنيــة، والعمــل علــى تنميــة االبتــكار فــي 
فــإن  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  الوطنيــة  المنظومــة 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تقوم منذ المرسوم 
الســلطاني رقم 2011/119 القاضي بإنشــائها وإصدار 
نظامها، ثم المرسوم السلطاني رقم 2013/79 الخاص 
بتأســيس شــراكة مجتمعيــة ســواء  بإصــدار نظامهــا، 
أكانــت علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة والخاصة 
لع  والمدنيــة، أو مــع أفراد المجتمــع المحلي، ولعل المطَّ
علــى القرار الــوزاري رقــم 2018/35 الخاص )بإصدار 
الئحــة تنظيم وإدارة المعــارض والفعاليات في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم(، ســيجد أن هــذا القرار 

يقوم على تنظيم تلك الشراكة، وتأسيس آفاق دعم القدرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تتميز بها الموارد البشــرية 

الوطنية. 
   تؤســس المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم منظومة 
شــراكة قائمــة علــى تحقيــق األهــداف االجتماعيــة والبيئية 
واالقتصاديــة، ولهــذا فإنها تُِســهم في دعًما أهــداف التنمية 
المســتدامة مــن ناحيــة، وأهــداف رؤيــة ُعمــان 2040 مــن 
ناحيــة أخــرى؛ حيــث تقدم نظــام إنتاج صناعــي داعم للقيم 
التنموية المضافة، ســواء من خالل دعم القدرة االجتماعية 
واالقتصاديــة المســتدامة والصامــدة فــي وجــه المتغيــرات 
العالميــة المســتمرة، أو مــا يُســمى بـ )المتانــة/ القدرة على 
امتصــاص األزمــات(، و)الجاهزيــة/ القــدرة علــى التحــوُّل 
والتعافــي(. إن ذلــك كلــه يضمــن للمنطقــة تقديــم إمكاناتها 
وفتــح آفــاق قدرتها االســتيعابية أمام المناشــط والفعاليات 

االجتماعية والثقافية بأنواعها وأشكالها المتعددة. 
   وبنــاء علــى ذلــك فــإن المنطقة تســعى ألن تكون منطقة 
جــذب لفئة الشــباب؛ حيث تســتقطب الفعاليات واألنشــطة 
أو  رياضيــة  أو  ثقافيــة  أكانــت  ســواء  المتنوعــة  الشــبابية 
اقتصاديــة قائمــة علــى االبتكار، مســتعينة بمــا تتميَّز به من 
ر  موقــع جغرافــي معتدل المناخ طوال العام مــن ناحية، وتوفُّ
مساحات مكانية ومرافق فندقية تستوعب قطاع المؤتمرات 
والمعــارض المحليــة والدولية من ناحيــة أخرى، إضافة إلى 
مــا تتميــز به مــن إمكانــات ترويجية وتســويقية. ولهــذا فإن 
جــذب هــذه االســتضافات والمؤتمــرات الدوليــة والمحليــة 
يُعــدُّ جزءا من خطــط الترويج للمنطقة االقتصادية الخاصة 
ز الدور  بالدقم؛ ذلك ألن هذه االستضافات والمناشط ال تُعزِّ
االقتصادي للمنطقة وحسب، بل تركِّز على الدور االجتماعي، 
وبناء شــراكات مجتمعية قادرة على تأسيس منظومة تنموية 
مسهمه في تطوير العمل اإلنمائي، ودعم األهداف الوطنية، 
حيث تُشير الدراسات التخطيطية الخاصة بالمنطقة إلى أن 
ان المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ســيصل  )عــدد ســكَّ
بحلــول عــام 2030 إلى أكثر من 75 ألف نســمة(،األمر الذي 
يعنــي أن تعزيــز هــذه الشــراكة يُعد مــن األولويــات التنموية 
الداعمة لقدرات اإلنتاج الوطني، واإلدماج االجتماعي، الذي 

يُسهم في تطوير منظومة االقتصاد. 

الـــــدقــــم 
بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة جــاذبــة لالبــتــكــار

عائشة الدرمكية
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    يجــد تقريــر مؤشــر االبتــكار العالمــي 2022 
)ما مســتقبل النمــو المدفوع باالبتــكار؟(، الصادر 
عــن المنظمة العالمية للملكيــة الفكرية )الوايبو(، 
أن )القطاعــات المبتكــرة لالقتصــاد العالمي عند 
مفترق طرق(؛ ذلك ألن االســتثمار في رأس المال 
الخــاص لتمويل االبتكار أخذ في )التقلُّص( خالل 
ما أطلق عليه التقرير بـ )االضطراب االقتصادي(،  
إالَّ أنــه يؤكد أن عدد الصفقات المتعلقة باالبتكار 
"زاد بنســبة 50% تقريًبا في العام الماضي". األمر 
الــذي يجعــل الربــط بيــن )االبتــكار( و)اإلنتاجية( 
أمــًرا فــي غايــة األهمية؛ فدعــم االبتــكار مرتبط 
بقدرتــه علــى دعــم أهــداف التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وتعزيــز رفاهيــة المجتمعــات، ممــا 
يعكــس أهميــة الربــط بيــن االبتــكار واألهــداف 

الوطنية واالحتياجات المجتمعية المحلية. 
   إن االبتكار باعتباره قدرة تنموية يعكس إمكانات 
الدولة في تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة 
التحوُّل الرقمي المستدام، الذي يقوم عليه اإلطار 
التنظيمــي لالبتــكار، ولهــذا فــإن تمكيــن االبتــكار 
وتعظيــم قدرتــه، ســيعكس فــي المقابــل مكاســب 
إنتاجية العمل، والتوسع االقتصادي، وإيجاد حلول 
للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق األهداف 
التنمويــة، وألن االبتــكار )رافعة تنمويــة( – بتعبير 
مؤشــر االبتــكار العالمــي 2022 -، فــإن المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم قد خصصت منطقة 
لتجــارب الذكاء االصطناعي والطائرات المســيَّرة 
وتقنيــات المســتقبل بـــ )إجمالي مســاحة تبلغ 18 
كيلــو متــًرا مربًعــا، وبارتفــاع قــدره 80 متــًرا عــن 
مســتوى ســطح البحر(، وهي منطقــة تقع بالقرب 
من منطقة الصناعات السمكية والغذائية والطاقة 
النظيفة، األمر الذي يجعلها منطقة محفزة وقادرة 
علــى الربط بين )االبتــكار( و)اإلنتاجية(، وبالتالي 
فإنهــا منطقة ابتكار قائمة على منظومة الشــراكة 

التنموية بين االبتكار واالحتياجات المحلية. 
   لقــد أســهمت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم فــي تعزيز الــدور التنمــوي لالبتــكار، وذلك 
مــن خــالل تجــارب االبتــكار الصناعي، واســتضافة 
بيــوت الخبرة، وفتح المجــال للمبتكرين والمبدعين 
في االبتكار والذكاء االصطناعي وتجارب الطائرات 
ــار )الــدرون(، وتقنيــات البنــاء  المســيَّرة بــدون طيَّ
ثالثية األبعاد، وهي تجارب ومبادرات تعِزز الشراكة 
ن  المجتمعية بين المنطقة والمجتمع من ناحية، وتمكِّ
زز قدرتها على  القــدرات االبتكارية للشــباب، مما يعَّ
فتح منافذ تدريبية، وآفاق لتطوير التنمية اإلنسانية 
في المجتمع الُعماني، بما يُحقق األهداف التنموية، 
ويمنــح الشــباب فرًصــا للتجريــب وتحســين اإلنتاج 

المحلي القائم على االبتكار. 
   إن مــا تقدمــه المنطقــة مــن تعزيــز لالبتــكار 
وتمكيــن للقــدرات االبتكارية للشــباب، يُعــد من بين 
تلك األســس التي تقوم عليها اتجاهات االبتكار في 
العالــم؛ ذلــك ألن االبتــكار ال يقوم ســوى على )أداء 
النظــام البيئــي لالبتــكار( – كمــا جــاء فــي مؤشــر 
االبتكار العالمي 2022 –، ولهذا فإن إيجاد مساحة 
خاصــة بالتجريــب، تُســاعد فــي )مرونــة( التجارب 
االبتكارية، وتكشــف التحديات التي يواجها االبتكار 
تُبــرز االحتياجــات  الوطنــي، كمــا  المســتوى  علــى 
الوطنيــة فــي هــذا المجــال، وبالتالي فــإن مثل هذه 
المســاحات ستوفر إمكانات تطوير هائلة، وستُسهم 
فــي تعزيــز مكانة ســلطنة ُعمان في مؤشــر االبتكار 
م حلــواًل ابتكاريــة للتحديــات التي  العالمــي، وســتُقدِّ
تواجه االبتكار، إضافة إلى أنها تُعد منصة لالنطالق 
نحو االســتعداد لمستقبل االبتكار المستدام، وربطه 
بالقدرات اإلنتاجية، وبالتالي المســاهمة في تحقيق 

رؤية ُعمان 2040.

أكتوبر
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عبر مؤسسة تواصل الخيرية 

تنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة لصالح 
المجتمع المحلي في الدقم 

: مسقط - 

تنفــذ مؤسســة تواصــل الخيريــة عــددا مــن البرامــج 
والمبــادرات لصالــح المجتمــع المحلي فــي والية الدقم 
بوجه خاص ومحافظة الوسطى بوجه عام، تنوعت هذه 
البرامج والمبادرات بين ريادة األعمال وبرامج التدريب 
والتأهيــل مــن أجل التوظيــف، والتعليم مــن أجل العمل 
والصحــة والبيئة باإلضافــة الى برامج لدعم الجمعيات 
واألنديــة الرياضيــة وحمــالت توعوية اســتهدفت عدًدا 

من الجوانــب الصحية واالجتماعية والتنموية.
وتمثــل مؤسســة تواصــل الخيريــة من خالل رســالتها 
همــزة الوصــل بيــن النمــو واالزدهار االقتصــادي الذي 
و  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  تشــهده 
المجتمــع المحلــي، وتعد "تواصل" مؤسســة تنموية غير 
ربحيــة، تم تأسيســها في عــام 2018 بمبادرة من )هيئة 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ســابًقا( الهيئة 
العامــة للمناطــق االقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة 
حاليا وذلك بالشراكة مع 6 مؤسسات، وتهدف "تواصل" 
إلــى تخطيــط وتنفيذ مبــادرات اجتماعية اســتراتيجية 
للمساهمة في التنمية الُمجتمعية واالقتصادية لألهالي 
من خالل الشــراكات مع المؤسسات والشركات العاملة 

بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.

تنميــة ريادة األعمال
أوضــح تقريــر "تواصل" على صعيد ريــادة األعمال أنه 
تــم تنظيم "برنامج تنمية ريادة األعمال" الذي اســتهدف 
الصغيــرة  المؤسســات  وأصحــاب  األعمــال  رواد  فيــه 
والمتوســطة في محافظة الوســطى؛ وذلك بهدف تطوير 
مــدة  البرنامــج  واســتمر  التجاريــة،  األعمــال  مهــارات 
3 أشــهر، واشــتمل علــى عــدة مواضيــع متنوعــة، منهــا: 
إعداد خطط وأنشــطة العمل واإلدارة المالية والجوانب 
وإدارة  العمــالء  خدمــة  وإدارة  والتســويقية  القانونيــة 

سالسل التوريد.

أحد برامج دعم األسر المنتجة وتمكين المرأة في الدقم 

من منتدى تواصل األول في الدقم

أحد برامج صناع المستقبل الذي يستهدف طالب المدارس 

أكتوبر
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برنامج التعليم والتدريب
وفــي مجال التعليــم والتدريب بالمنطقــة االقتصادية 
)صنَّــاع  لبرنامــج  "تواصــل"  نفــذت  بالدقــم  الخاصــة 
المســتقبل( فــي نســخته األولــى بهــدف مواكبــة جيــل 
الشــباب بوالية الدقم للتطورات الســريعة في التقنيات 
الحديثــة ومهــارات المســتقبل؛ وركــز البرنامــج علــى 
تنميــة مواهــب طلبــة المــدارس بالصفــوف مــن 8 إلى 
11 فــي الجوانــب الشــخصية والمهاريــة، وشــارك في 
البرنامــج 150 طالًبــا وطالبــة، وســعى البرنامــج إلــى 
تنمية مهارات وقدرات الطالب في التعامل مع تقنيات 
المستقبل وتطبيقاتها، باإلضافة إلى ترسيخ أساسيات 
الرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة لديهــم وتمكينهــم فيها 
بمــا يســاهم فــي تنميــة مهاراتهــم الدراســية وحياتهــم 
اليوميــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توفيــر 250 جهــازاً 
لوحًيــا وتســليمه للطالب في مــدارس والية الدقم، كما 
تــم بالتعــاون مع وزارة التربيــة والتعليم تأهيل وتهيئة 6 

ساحات مدرسية بمحافظة الوسطى. 
  دعم وتمكين المرأة والجمعيات

وفــي هــذا الشــأن قامــت مؤسســة تواصــل الخيريــة 
بالشــراكة مــع وزارة التنمية االجتماعيــة ودار المبادرة 
بتنظيــم "ملتقــى المــرأة والمجتمــع األول فــي الدقم "، 
تناول الملتقى إســهامات المرأة في مختلف القطاعات 
في محافظة الوســطى، وســلط الضوء على دورها في 
التنمية االقتصادية التي تشهدها المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، وقد شاركت فيه أكثر من 280 امرأة، 
ناقش الملتقى عدة أوراق عمل رّكزت على أدوار المرأة 
في تحقيق رؤية ُعمان المستقبلية، حضر الملتقى عدد 

من المسؤولين من القطاعين الخاص والعام.
 وفــي اإلطار نفســة قامت مؤسســة تواصــل بتجديد 
الحضانــة التابعــة لجمعيــة المــرأة الُعمانيــة بالدقــم؛ 

بالتعاون مع شــركة النهضــة القابضة وتم إعادة تأهيل 
وتجهيــز المقــر ليكون آمنــاً وصحياً ومهيًئا الســتقبال 
أكثــر مــن 30 طفــاًل، وتــم تزويــد الحضانــة بعــدد من 
األجهــزة التعليمية لتوفير بيئــة تعليمية حديثة ومميزة 
دعمــت  كمــا  الحضانــة،  يرتــادون  الذيــن  لألطفــال 
المؤسسة تدشين مقهى "وضحى" الذي يدعم مشاريع 
المرأة العاملة من المنزل واألسر المنتجة والذي بدوره 
يقوم بتســويق الوجبات الغذائية والمشغوالت الحرفية 

بأسلوب عصري ومبتكر.
 المبادرات في مجال الصحة 

تواصــل  مؤسســة  قامــت  الصحــي  المجــال  وفــي 
بالتنســيق مــع وزارة الصحــة بتوفير عدد مــن األجهزة 
األساســية لمستشــفى الدقم التي يستفيد منها حوالي 
200 مراجع للمستشــفى بشــكل يومي، كما أنها بصدد 
تنظيــم حملــة توعوية عــن خطورة األمــراض المزمنة، 
والتي تشتمل على برامج ومحاضرات ووحدات متنقلة 
للفحــص المبكر للســرطان والتبرع بالــدم وغيرها من 

األنشطة التوعية.
 الرعاية والتنمية المجتمعية

نفــذت مؤسســة تواصــل الخيرية عدًدا مــن مبادرات 
الدعــم والرعايــة المجتمعيــة، مثل دعــم أكثر من 180 
أســرة فــي مبــادرة الســلة الرمضانية والتــي جاءت من 
خالل توزيع قسائم مشتريات للمواد الغذائية، وصيانة 
وترميم مسجدين، وتوفير أجهزة كهربائية مثل وحدات 
التكييــف، وتوفير خزانات مياه بمنطقة البطين بســعة 
10 آالف جالــون تخــدم مــالك اإلبــل والمضمرين في 
المنطقــة، كمــا تــم ترميــم وتأهيــل 10 منــازل لألســر 
المعسرة وذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع إدارة 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

أحد برامج صناع المستقبل الذي يستهدف طالب المدارس 

جانب من برامج دعم المرأة المنتجة في محافظة الوسطى أكتوبر
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مشاريع ومبادرات عام 2022

مشاريع أنجزت

ترميم وتأهيل 10 منازل
لألســــر الــــمـــــعـــــســـــرة 
وذوي االحتياجات الخاصة 

 توفير خزانات مياه بمنطقة
الــبـطــيــن لــمــالك الــهــجــن

مشاريع قادمة أو يتم العمل على إنجازها

 النسخة الثانية من
ملتقى المرأة والمجتمع

بـــرنـــامـــج تــنــمــيـــة
ريادة األعمال 2022

 الـنسـخـة الـثـانـيـة مـن
برنامج صناع المستقبل

السلة الرمضانية

تـدريـب 300ترميم مسجدين
طالب وطالبة 

صيانة جامع الدقم
ومـــســجــد صـــاي

مشاريع ومبادرات مؤسسة تواصل الخيرية
في عامي 2021 و 2022 

أكتوبر
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مشاريع ومبادرات مؤسسة تواصل الخيرية
في عامي 2021 و 2022 

مشاريع ومبادرات عام 2021

التعليم والتدريب

طالب وطالبة
2000

جــهـــاًزا لــوحــًيا
 تأهيل250

ساحات 6 مدارس

التنمية المجتمعية

فرًدا مستفيًدا من
المبادرة الرمضانية 

350
أسرة منتجة
19

أسرة من أسر
الـــضـــمــان 

180

دعم وتمكين المرأة والجمعيات ريادة األعمال

 تدرب 15
رائد ورائدة عمل

 إيجاد 5
مشاريع جديدة

الــصــحـــة

تدريب 20 امرأة
في التغذية والصحة

امرأة مشاركة في
ملتقى المرأة والمجتمع

 تأهيل حضانة جمعية
المرأة لتستقبل 30 طفًال

تأسيس مقهى
وضحى لألسر المنتجة 

180

 دعم مستشفى الدقم بأجهزة
ـا ـً  سـتـخـدم 200 مـراجـع يــومــي

أكتوبر
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ميناء الدقم ُيعزز دعمه لقطاع النفط والغاز ويستعرض 
فرص األعمال 

فيرميولين: نسعى لجعل الميناء متعدد

 األغراض والوجهة األمثل في المنطقة

العمانية - 

نظمــت شــركة مينــاء الدقــم بالتعــاون مــع الجمعيــة 
الُعمانيــة  والجمعيــة  النفطيــة  للخدمــات  الُعمانيــة 
للوجســتيات منتــدى حــول "فــرص األعمــال فــي مينــاء 
الدقم"، والذي اســتهدف مجموعة من الشركات العاملة 

في قطاع النفط والغاز بسلطنة ُعمان.
جــاء تنظيــم هــذا الملتقــى ضمن جهــود شــركة ميناء 
الدقــم الراميــة إلــى تعزيز التعــاون التجاري بيــن ميناء 
الدقــم وشــركات النفــط والغاز وعرض فــرص األعمال 
التــي يقدمهــا المينــاء لهــذه الشــركات، ومــا ســتقدمه 

الشركات لميناء الدقم وعمالئه من جانٍب آخر.
وأوضــح ريجــي فيرميولــن، الرئيس التنفيذي لشــركة 
ميناء الدقم أن الميناء يمّثل بوابة تجارية جديدة بفضل 
موقعــه االســتراتيجي الذي يتمتع به ويفتــح آفاًقا كبيرة 
للتعــاون التجــاري وإيجاد فرص أعمال لشــركات النفط 
والغاز، حيث يُعد الميناء مركًزا يستقطب ويعزز مختلف 
األنشطة التجارية واالقتصادية التي تستهدف الشركات 

الرئيسية العاملة في مجال النفط والغاز.
وقــال فــي كلمتــه: "إن مينــاء الدقــم يســهل عمليــات 
اســتيراد المواد الخام وإعادة تصدير البضائع، كما أنه 
يوّفر عبر المســاحات واألراضي الشاسعة التي يمتلكها 
ومرافــق البنيــة األساســية فرًصــا لالســتثمار إلقامــة 
مرافق التخزين والتوزيع للخدمات اللوجســتية والشحن 
للشــركات العاملة فــي قطاع النفط والغــاز، األمر الذي 
يعتمــد على زيادة عمليات الشــحن، التــي نقدمها حالًيا 

مؤكــًدا أن رؤيــة مينــاء الدقــم تهدف إلــى أن يصبــح الميناء 
متعدد األغراض والوجهة األمثل في المنطقة".

ومــن جانبــه، وّجــه عبــد الرحمــن بــن حميــد اليحيائــي، 
الرئيــس التنفيــذي للجمعيــة الُعمانيــة للخدمــات النفطيــة 
)أوبال( الدعوة ألعضاء الجمعية لالستفادة من هذه الجهود 
المبذولة بميناء الدقم واســتخدام البنية األساســية لتوســعة 
أعمالهــم وإثــراء قطــاع النفط والغــاز وبالتالي اإلســهام في 

دعم االقتصاد الوطني.
ويقــوم مينــاء الدقم بدور مهم في دعم قطاع النفط والغاز 
بســلطنة ُعمان من خالل اإلســهام في تنفيــذ بعض األعمال 
وخدمة صناعات الشــق العلوي والســفلي، حيث من المتوقع 
زيــادة النمــو في أحجام البضائع والحموالت التي يســتقبلها 
ميناء الدقم لمختلف األعمال والمشروعات بالدقم ومناطق 
االمتيــاز المجــاورة مع التطورات التي تشــهدها مشــروعات 
البتروكيماويــات فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم. 
كما أن الميناء سيُسهم بشكل أساسي عبر عملياته المختلفة 
فــي دعــم مســيرة تطويــر محافظــة الوســطى علــى وجــه 
الخصوص، والتي تتمّيز بوجود أغلب مناطق االمتياز فيها.

وقــد شــارك فــي الملتقى عــدد مــن المســؤولين ومتخذي 
القــرار والمختصيــن من هذه الشــركات، حيث تم بحث هذه 
الفــرص وســبل تعظيــم االســتفادة منهــا بمــا يخــدم أعمــال 

الشركات.

الميناء يوفر فرًصا 
لالستثمار وإقامة 
مرافق التخزين 

والتوزيع والشحن 
للشركات العاملة 
في قطاع النفط 

والغاز

أكتوبر
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العمانية - 

نظمــت الهيئــة العامة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة بالتعاون مع شــركة ليبهيــر اإليرلندية 
برنامجــاً  الدقــم  لمينــاء  الرافعــات  وتوريــد  لصناعــة 
تدريبيــاً ألربعــة من الشــباب الُعمانيين، بينهم مهندســة 
ُعمانيــة من حاملي شــهادات الدبلــوم والبكالوريوس في 
تخصصات الهندســة الميكانيكية والهندســة الكهربائية 

والتخصصات الفنية ذات العالقة. 
يهــدف البرنامــج التدريبــي المقــرون بالتوظيــف إلــى 
تمكيــن المهندســين الُعمانييــن مــن خــالل إلحاقهم في 
هــذه البرامــج التدريبيــة التخصصيــة لالســتفادة مــن 
التجــارب والخبــرات الدوليــة فــي مختلــف المجــاالت 
ال ســيما الفنيــة والهندســية، حيث ســيلتحق المتدربون 
األربعــة للعمــل بوظيفة فنيي رافعــات بمحطة الحاويات 
بميناء الدقم المصنعة من قبل شركة ليبهير اإليرلندية.
وقــد تضّمــن البرنامــج التدريبــي الذي اســتمر مدة 9 
أشــهر متواصلة تدريس وتأهيل المهندســين في إحدى 
الجامعــات اإليرلنديــة الســتيفاء كافة المهــارات الفنية 
والخبرات العملية األساسية الالزمة لمكونات الرافعات 
ومعرفــة كيفيــة تشــغيلها وصيانتها، كما شــمل البرنامج 
تدريبــاً عمليــاً فــي مواقــع التصنيــع المتخصــص لهــذه 
الرافعــات، على أن يســتكمل المتدربون بعدها البرنامج 
التدريبــي المتبقــي في مينــاء الدقم خــالل فترة تركيب 

الرافعات. 

وتعليقــاً على هذا البرنامــج التدريبي، قال المهندس 
أحمد عكعاك، القائم بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي 
للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، إن البرنامــج 
جــاء مــن منطلق إيمــان الهيئة بأهمية تمكين الشــباب 
العمانــي فــي المجــاالت المختلفــة، ال ســيما األعمال 
الفنيــة التخصصية من أجل بناء كفاءات وطنية مؤهلة 
لتعمــل على تشــغيل وإدارة مختلف األعمال التشــغيلية 
فــي المناطــق التابعــة للهيئة، لذا حرصــت الهيئة على 
ابتعــاث المتدربيــن إلــى الشــركة اإليرلنديــة المصنعة 
لهــذه الرافعــات لتأهيلهــم فــي مجــال إدارة وتشــغيل 
الرافعــات األحــدث مــن نوعهــا التــي تتمّيــز باألتمتــة 

ونظام التحكم عن بعد.  
وقالــت المتدربــة نصراء بنت ســالم المجرفية: "لقد 
كان البرنامــج التدريبي فرصة مثرية تمّكنا من خاللها 
اكتســاب العديــد مــن المهــارات التقنيــة فــي مجاالت 
مختلفــة كاألمــن والســالمة ولغــة البرمجــة وأهميتها، 
باإلضافة إلى تطوير مهاراتنا العملية والشــخصية في 
التواصــل مع اآلخرين وإدارة الوقــت واألعمال وتنظيم 
األولويــات وترتيبهــا وتطويــر أخالقيــات العمــل وتعلّم 

مهارات حل المشكالت وإدارة األزمات في العمل".

لالستفادة من التجارب والخبرات الدولية

4 مهندسين ُعمانيين يلتحقون ببرنامج تدريبي في 
تشغيل رافعات بإيرلندا 

أكتوبر
20225١



وثمــن المتــدرب أحمــد بــن ســعيد المحاربــي 
الجهــود التــي بذلتهــا الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة إلتاحــة 
هــذا البرنامــج التدريبــي الــذي مّكنهم مــن تعلّم 
الفنيــة  والمواصفــات  التقنيــات  عــن  الكثيــر 
للرافعــات الجســرية ورافعــات الحاويــات وآليــة 
تشــغيلها والتحكــم بها عن بعد؛ مشــيراً إال أنهم 
ســيخضعون لتدريــب عملــي مباشــر علــى نفس 
الرافعــات بعــد تركيبهــا وبدء تشــغيلها في ميناء 
الدقــم؛ األمر الذي سيســهم فــي تمكينهم علمياً 
ومهنيــاً مــن خــالل تطبيق مــا تم دراســته نظرياً 

وعملياً أثناء فترة التدريب في إيرلندا. 
وقــال المتــدرب مبــارك بــن علــي الجنيبي من 
خــالل هــذا البرنامــج درســت في كل مــا يخص 
الرافعــات الجســرية وطريقــة التعامــل معهــا و 
التحكــم بهــا وتشــغيلها، كمــا  صيانتهــا وأيضــاً 
اكتســبت العديــد مــن المهــارات الكافيــة علــى 
المستوى الشخصي والمهني، كإدارة الوقت وحل 
المشاكالت والعمل ضمن فريق، وأضاف مبارك 
البرنامج كان كفياًل بإكســابي مهارات عديدة في 
جميع ما يخــص الرافعات STS& RTG.وطرق 

السالمة في بيئة العمل بالميناء.

يُذكــر بــأن المتدربين قد اجتــازوا الفترة المحــددة للتدريب 
وقــد أثبتــوا كفاءتهم وقدرتهــم للمرحلة القادمــة لمهمة العمل 
ليتــم توظيفهــم  المختصــة  الجهــات  مــع  التنســيق  تــم  وقــد 
كمشــغلين للمعــدات والرافعــات بميناء الدقم بعد اســتيفائهم 

كافة المتطلبات التدريبية.

أكتوبر
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مسقط  -  :

اعتمــدت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة قــرار اســتمرارية تخفيــض رســوم 
الخدمــات المقدمة للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
بنســبة 50   % وذلــك للمؤسســات العاملــة بالمنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والمســجلة لــدى هيئــة 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، شــريطة أن تكون 

مملوكة للُعمانيين.
وطبقــت الهيئة رســوًما مخفضة للمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة بشــكل عــام شــملت حوالــي 130 نشــاًطا 
اقتصادًيا، حيث شكل التخفيض تطبيق رسم 5 رياالت 
لتراخيــص بعــض األنشــطة االقتصادية الــوارد ذكرها 
في المرفق بالقرار 2022/61 بداًل من الرســم السابق 
البالــغ 550 ريااًل عمانًيا، وكذلك تطبيق رســم مخفض 
للقيــد بالســجل التجاري للمؤسســات والشــركات التي 
تــزاول األنشــطة المشــار إليها ليصبح رســم القيد 30 

ريااًل عمانًيا للمؤسسات و40 ريااًل للشركات.
تخفيــض  المتضمــن  القــرار  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
نســبة 50%  من رســوم الخدمات المقدمة في المنطقة 
جميــع  رســوم  يشــمل  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمشــروعات العاملــة 
بالمنطقــة منهــا رســوم جميــع التراخيــص والتصاريح 
والشــهادات والموافقــات، فيمــا يقتصــر القــرار اآلخر 
على تطبيق رســم مخفض لتراخيص مزاولة األنشــطة 
االقتصادية ورسم القيد في السجل التجاري لألنشطة 
الــوارد ذكرهــا فــي المرفــق فقــط وال يمتــد إلــى باقي 
الخدمــات ومشــروطا بعــدم تمتــع األنشــطة المحــددة 
بالمزايــا والحوافــز األخــرى الممنوحــة للمشــروعات 

االستثمارية الدائمة.
وأكــد الدكتور ســعيد بــن خليفة الطويرشــي المكلف 
بأعمــال مديــر عــام تطويــر االســتثمار بالهيئــة العامة 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة أن 
حزمة التسهيالت الجديدة التي اعتمدتها الهيئة متمثلة 

بتخفيض رسوم جميع الخدمات المقدمة في المحطة 
الواحــدة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
بنســبة 50% وذلــك حرصا على تكوين بيئة اســتثمارية 
محفــزة لــرواد األعمــال وتعزيز فرص اســتفادتهم من 
النمــو االقتصــادي في المناطــق االقتصاديــة والحرة، 
وأضــاف أنــه من خــالل هذا القــرار سيســتفيد رجال 
األعمال وأصحاب المباني التجارية وبالتالي ستساهم 
هــذه الحزمــة مــن التســهيالت فــي تحفيــز األعمــال 
علــى  األعمــال  رواد  سيشــجع  وأيضــا  االقتصاديــة، 
التوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق 
مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل 
في المنطقة وتلبي احتياجات المؤسسات واالفراد في 

المنطقة من خدمات متنوعة.

شملت حوالي 130 
ا اقتصادًيا نشاًطً

تطبيق رسم 5 
رياالت لتراخيص 
بعض األنشطة 

االقتصادية

ستساهم الحزمة 
في تشجيع وتحفيز 

األعمال

بتخفيض 50% من رسوم الخدمات
حزمة جديدة من التسهيالت لدعم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة في الدقم

أكتوبر
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وقــال الطويرشــي  إن الهيئــة طبقــت تخفيــض رســوم 
خدمــات القيد بالســجل التجاري وتراخيــص المزاولة 
لبعــض األنشــطة االقتصاديــة للراغبيــن فــي إطــالق 
مشاريع صغيرة ومتوسطة شملت أكثر من 130 نشاًطا 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وأضــاف 
أصبحت رســوم مزاولة بعض األنشطة بقيمة 5 رياالت 
بعــد مــا كانت بقيمة 550 ريااًل، في حين بلغ رســم قيد 
وتجديد قيد شــركة محلية أو مؤسســة فردية بالسجل 
التجاري أو قيد فرع لها بمبلغ 30 ريال، اما رســم قيد 
وتجديد قيد شــركة عمانية مشــتركة بالسجل التجاري 
أو قيــد فــرع لهــا بمبلــغ 40 ريــاالً فقــط، بعدمــا كانت 
بقيمــة )1000( ألــف ريال ُعماني وذلك بهدف تســهيل 
وتمكيــن بيئــة األعمــال واالســتثمار ودعم المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة أو مــزودي الخدمات العاملة في 
حدود المنطقة، وستســهم هذه القرارات في زيادة نمو 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة بالمنطقة وتنشيط 
حركة االســتثمارات العقارية وتكاملها مع المشروعات 
المقيميــن  المنطقــة وتلبيــة احتياجــات  فــي  الكبيــرة 

والعاملين وزوار المنطقة من خدمات مختلفة.
مــن جانــب آخــر أشــاد رائد األعمــال محمد بن ســالم 
العامــري مــن شــركة الفهــرس العالميــة للنقــل البــري 
وتأجيــر المعدات الثقيلة العاملة بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم بقرار الهيئة فــي تحفيز بيئة األعمال 
بالمنطقة وأكد أن هذا القرار ســيخدم بشــكل مباشــر 

رواد األعمال والمستثمرين ويساهم في زيادة نشاطهم 
التجــاري بســبب إجــراءات خفــض أســعار التراخيص 

المرتبطة باألنشطة التجارية.
و تســعى الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحرة إلــى تقديم أفضل المزايــا والحوافز 
والتسهيالت وإيجاد بيئة أعمال مريحة ومشجعة تمكن 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة من االستفادة منها 
وتســهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة كي تضمن 
كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها االلكترونية 

لتشمل جميع المناطق التابعة لها.

إيجاد بيئة أعمال 
مريحة تمكن 
المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة

من اإلستفادة

تنشيط حركة 
االستثمارات 
العقارية بالدقم

تعظيم استفادة 
رجال األعمال 

وأصحاب المباني 
التجارية

العامري:  القرار سيخدم بشكل مباشر 
رواد االعمال والمستثمرين ويساهم في  

زيادة نشاطهم التجاري 

أكتوبر
2022 5٤



 الــــحــــوافــــز والـــتـــســـهـــيـــالت للـــمـــشـــاريـــع
الـصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة بـالـدقـم

الحزمة األولى

مقدار الرسم بالريال العمانيالــخـــدمـــة

قيد وتجديد قيد شركة محلية أو مؤسسة فردية

 قيد وتجديد قيد فرع شركة محلية أو مؤسسة فردية

قيد وتجديد قيد شركة عمانية مشتركة

قيد وتجديد قيد فرع شركة عمانية مشتركة

ترخيص مزاولة النشاط االقتصادي

30

30

40

40

5

تخفيض رسوم جميع الخدمات بنسبة %50

تشمل جميع المؤسسات المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة حتى تاريخ 20 مارس 2027م 

تخفيض رسوم القيد في السجل التجاري

رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري والترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية
للمشاريع الصغيرة في الدقم

تخفيض رسوم تراخيص مزاولة بعض األنشطة االقتصادية الصغيرة والمتوسطة
(أكثر من 130 نشاًطا اقتصادًيا) 

الحزمة الثانية

 رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري
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أعلنــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة 
جميــع  واســتقبال  طباعــة  إيقــاف  الحــرة  والمناطــق 
المعامالت والمستندات الورقية بالمحطة الواحدة في 
المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك للحد من 
استخدام المستندات الورقية وتعزيزاً للجهود المبذولة 

نحو التحّول الرقمي والسرعة في إنجاز المعامالت.
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إيقــاف طباعــة واســتالم 
أيــة  علــى  الحصــول  أو  االنتفــاع  طلــب  اســتمارات 
مستندات أو منشورات أخرى تقدمها المحطة الواحدة 
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم للمســتثمرين 
والمراجعيــن، كمــا تســعى إلــى تعزيز جهــود الهيئة في 
الحفــاظ علــى البيئة وتقليل التكاليــف من خالل الحد 
مــن طباعــة واســتخدام األوراق الخاصــة بمعامــالت 

المستثمرين والمراجعين بشكل خاص.
علــى  الحصــول  خدمــة  الواحــدة  المحطــة  وأتاحــت 
جميع المســتندات والمنشــورات من خــالل وضع عدد 
مــن اللوحــات الرقميــة التفاعليــة الموجــودة بالمحطة 
وإتاحــة نســخ الكترونيــة تتميــز بالســهولة والســرعة 
 )QR( عبــر المســح علــى رمــز االســتجابة الســريعة
أو تحميــل المســتندات مــن الموقــع االلكترونــي للهيئة 
دون الحاجــة إلــى طباعتهــا وتســليمها ورقيــاً، األمــر 
الــذي يمّكن المســتفيدين مــن االحتفاظ بالمســتندات 
أو  اآللــي  الحاســب  أجهــزة  فــي  المختلفــة  الرقميــة 
الهواتف وسهولة الوصول إليها في أي وقت. كما تُسهم 
الخدمــة في تســهيل اإلجراءات للمســتثمرين وســرعة 
إنجــاز معامالتهــم في المحطــة الواحدة فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، باإلضافــة إلــى ضمان 

استمرارية األعمال.

الجديــر بالذكــر أن الهيئــة تولــي اهتمامــاً باالرتقــاء 
بمســتوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين 
معهــا وتحقيــق تطلعاتهــم، فضــاًل عن تعزيــز تجربتهم 
فــي التعامــل االلكتروني مع الهيئة. وفي هذا الســياق، 
أطلقــت الهيئــة خــالل األعــوام الماضيــة عــدًدا مــن 
الخدمات االلكترونية التي ساهمت في تسهيل حصول 
المســتثمرين والمتعامليــن علــى العديد مــن الخدمات 
التــي تقدمها إلكترونيــا دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة 
فــي مســقط أو إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

بالدقم.

المحطة الواحدة بالدقم تعلن إيقاف استقبال 
المعامالت الورقية

 الحد من استخدام 
المستندات الورقية

إتاحة نسخ الكترونية 
تتميز بالسهولة 

والسرعة عبر المسح 
على رمز االستجابة 

)QR( السريعة

يمكن للمستفيدين 
االحتفاظ 

بالمستندات 
الرقمية المختلفة 
في أجهزة الحاسب 

اآللي أو الهواتف
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نظمــت إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
للمنطقــة  التابــع  البيئــي  التوعيــة  فريــق  فــي  ممثلــة 
وبالتعــاون مــع شــركة النهضة وســاجر للحلــول البيئية 
وشــركة مرســى الدقــم لالســتثمار حملــة نظافة تحت 
شعار: »مًعا لبيئة مستدامة في الدقم« استهدفت ازالة 
المخلفــات بمينــاء الصيد البحري )ُمتعــدد األغراض( 

بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
شــارك فــي الحملة أكثر مــن 40 متطوًعــا انضموا من 
عدد من الشــركات العاملــة في المنطقة باإلضافة إلى 
أفراد من الطاقم البحري الموجودين في سفن وقوارب 
الصيد الراسية في رصيف ميناء الصيد، شملت حملة 
النظافــة تنظيــف مســاحة حوالــي 4.5 كيلومتــر مربع 
فــي مينــاء الصيــد البحــري )متعــدد األغــراض(، وتــم 
االســتعانة بشــاحنة متخصصــة لتنظيــف المينــاء مــن 

المخلفات.

وقالــت مــروة بنــت حمــدون الهاشــمية مفتشــة بيئيــة 
ورئيســة فريــق التوعيــة البيئيــة التابــع إلدارة الرقابــة 
البيئيــة بالمنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم: ركزت 
الحملــة على جمع المخلفات البالســتيكية العالقة في 
حــوض المينــاء بفعــل المــوج مــن البحر  والتــي جاءت 
بفعــل بعض أنشــطة الصيــد، حيث يعــد الحفاظ على 
البيئــة من أهــم أولويات العمل بالمنطقــة، التأتي هذه 
الحملــة ضمــن برنامج إدارة الرقابــة البيئية بالمنطقة 
والتي ســبق أن نظمت العديد من الفعاليات واألحداث 
التــي تهتــم بالجانب البيئي ســواء على اليابســة أو في 
البحر، وتستمر إقامة برامج حمالت النظافة و برامج 
التوعيــة والتثقيــف فــي الجوانــب البيئيــة طــوال العام 
بالشــراكة مــع أفــراد المجتمــع والمؤسســات العاملــة 

بالمنطقة االقتصادية الخاصة بـالدقم. 

تحت شعار "مًعا لبيئة مستدامة في الدقم"

تنظيم حملة نظافة بميناء الصيد البحري
 )متعدد األغراض( بالدقم
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تخطى مفهوم السياحة تلك الحدود البسيطة في وقتنا الحاضر لتدخل بقوة إلى كل 
مكان يؤثر فيه ويتأثر به، وتشــير إحصائيات نشــرتها منظمة السياحة العالمية التابعة 
لهيئــة األمــم المتحــدة إلــى أن حجــم الدخل الذي يولــده قطاع الســياحة في الواليات 
المتحــدة بلــغ 214 مليار دوالر ســنويا فــي حين تصدرت الصين اإلنفــاق بـ 277 مليار 
دوالر ســنويا، هذه المؤشــرات كانت قبل الجائحة العالمية كوفيد 19، وهذا يزيد من 
اإلدراك بأهميــة الســياحة وتأثيرهــا التي تمتد إلى مالمســة أغلــب القطاعات، وعلى 
الصعيد نفســة يظل الســعي قائما عند الحكومات لتنويع اقتصاداتها وزحزحة التوجه 
مــن اقتصــاد يعتمــد علــى نــوع أو نوعين مــن المنتجــات الناضبة وقد اعتمدت بنســب 

متفاوتة وأخــرى اعتمدت اعتماًدا كلًيا.
األرقــام الكبيــرة فــي االنفــاق وفــي الدخــل تدل علــى أن الســياحة هي أحــد أفضل 
الخيارات أو البدائل في تحريك وتدوير االقتصاد في حالة الســلم، ويمكنها تقديم ما 
هــو أفضــل للموازنات وتوليــد نمو في الدخل القومي ويمكن إنعاش األســواق وتحقيق 
فــرص فــي ريادة األعمال وتوفير مجاالت ألصحاب المؤسســات والمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة والكبيــرة وإيجــاد أعمــال للشــباب، إذ أن مــن شــأن األنشــطة المصاحبة 
للســياحة مثــل إقامــة المهرجانــات ومــا تولــده من حركة  شــرائية وتشــغيل للمنشــآت 
الفنادق وحركة في النقل وشــراء المنتجات أو المشــغوالت المحلية وتشــغيل المطاعم 

أن تقــدم دعًما ســخًيا لالقتصاد وللموازنــات وتحقيق تنوع في الدخل القومي.
مــن المعلــوم أن إقامة المهرجانــات تعد دعوة ناعمة لزيارة المدينة فهي عنصر جيد 
نحو تعزيز أســلوب جديد للســياحة مع وجود فعاليات شــبابية بصفة مســتمرة وبنســخ 
متطورة ســنة بعد ســنة أو موســم بعد آخر وهي ضرورة للمدينة، فالمهرجانات عنصر 
مهــم يالمــس الجوانــب المثيــرة أو المشــوقة ومهمــة إلنعاش األســواق، كمــا أنها تولد 
عناصر التشــويق واإلثارة في المكان من خالل إيجاد جاذبية لفئة الشــباب والعائالت 
والصغــار، وأيًضــا تســاعد على االبتــكار والتجديد في الخدمات مــن خالل ما توجده 
مــن تجــارب عنــد زيــادة الطلــب علــى الخدمــات و الشــراء والبيــع، وبذلــك ستســاهم 
الســياحة فــي تطويــر مفاهيم جديدة لدى المجتمع وقــد يعكس ذلك تطورا في الهوية 

المجتمعية.
يمكن لصناعة السياحة أن تكون صعبة أو مستحيلة في الدول أو المدن التي ال يوجد 
بها مميزات نســبية، فيتم االشــتغال على الميزات التنافســية من خالل التســهيالت أو 
تشــجيع االســتثمار والمثابرة في الدخول في شــراكات وانجاح مشاريع عمالقة بهدف 
تحقيــق مفاهيــم المــدن ذات الطابــع الســياحي الجيد، وفــي هذا اإلطار فإن ســلطنة 
ُعمان لها مميزات نسبية فريدة يمكن أن تكون انطالقة متجددة في القطاع السياحي 
فــي عــدد مــن المدن المســتهدفة مثل مدينة الدقــم التي تمتلك ميــزات جاذبة ولديها 
ميــزات نســبية، عــالوة علــى ميزاتهــا التنافســية فيمكن لهــا أن تكون وجهــة عصرية، 
فالميــزات النســبية مثاليــة كوجــود إطاللة ســاحلية غير مكتظة يمكن تشــكيلها بأجود 
أنواع المشــاريع النوعية و يمكنها احتضان أنشــطة شــاطئية مثيرة باإلضافة إلى تمتع 
اجواء الدقم باالعتدال في درجات الحرارة طوال أيام الســنة وتوفر البنية األساســية 
والخدمات الحديثة، فاألفق في الدقم واســع باكتمال هذه العناصر ويمكنها اســتيعاب 

أكبــر أنواع التجمعات الســياحية في قادم الوقت.
ســتنطلق الفعالية الشــبابية أمد الدقم 22 في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
وال شــك أن الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ووزارة 
الثقافــة والرياضــة والشــباب تقومــان بأدوار مهمــة بالتعاون مع عدد من المؤسســات 
العامــة والخاصــة الداعمــة للفعاليــة من خــالل تنظيم وتمكين الشــباب وإتاحة خوض 
تجربــة جديــدة تبعد عن العاصمة مســقط قرابة 560 كم، ومــن المخطط أن يقام في 
أمد الدقم عدد من الفعاليات المصاحبة التي ستستمر لمدة 9 أيام، وستحتضن أكثر 
من 30 نشــاًطا شــبابًيا فــي مجاالت متعددة، مثــل: االبتكار والتكنولوجيا واالســتدامة 

والترفيه.

صالح بن نبهان المعمري
رئي�س التحرير

الفعالية الشبابية أمد "الدقم 22"

إطاللة

قطاع السياحة يف 
الواليات املتحدة يولد 
214 مليار دوالر سنويا 

والصني تنفق 277 
مليارا

 السياحة هي أحد 
أفضل اخليارات أو 
البدائل يف حتريك 
وتدوير االقتصاد يف 

حالة السلم

املهرجانات تعد دعوة 
ناعمة لزيارة املدينة 

فهي عنصر جيد نحو 
تعزيز أسلوب جديد 

لالقتصاد 


