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معنا تنمو استثماراتكم 
بصفتها الذراع االستثمارية للهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ تشجع: 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم (تطوير) 
االستثمارات في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم من خالل االستثمار بالمشاركة في حصة األقلية لتمكين 

الشركات وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين.

مشاريعنا االستثمارية

تركز استراتيجية االستثمار لدينا على:   
نة  الُممكِّ التجارية  األعمال  في  المشترك  االستثمار    •
استثمارات  قيمة  لتعظيم  اقتصاديا  والمستدامة 

المساهمين على المدى الطويل.
للمنطقة  العامة  األهداف  مع  يتماشى  نهج  اتباع   •

االقتصادية الخاصة بالدقم.
المعني  القطاع  المناسب في  الشريك  المشاركة مع    •

وفقا  لنقاط القوة في المشروع.
للمستثمرين  وتسويقها  الجدوى  دراسات  تطوير   •

المحتملين لالستثمار في الدقم.
•  تنفيذ الفرص االستثمارية من خالل شركة تدار باحتراف 

واستقاللية.

دعم المستثمرين المحتملين:
بصفتها شريكا محليا لحصة األقلية؛ تقدم تطوير الدعم 

المحلي لمطوري المشاريع مثل:
وتسجيل  الموقع،  اختيار  في  المستثمرين  مساعدة    •

الشركة، والحصول على الموافقات.
التمويل من  على  الحصول  المستثمرين في  مساعدة   •

البنوك المحلية.
•  االستثمار في حصص األقلية نقًدا أو من خالل حقوق 

تأجير األراضي.
• استقطاب  بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خالل 

رأس المال/ أشباه الديون.

محاجر الدقم 
الشركات  إحدى  "تطويــــــــــــــــــــر"  تعتبر 
بنسبة  الدقم  محاجر  لشركة  المؤسسة 
٧٠٪ من رأس المــــــــال، تنازلت "تطوير" 
في عام ٢٠٢١ عن حصتهــــــــــا في شركة 
محاجر الدقم محققـــــــــة عائدا استثماريا 

بنسبة ٣٣٪.

إمداد اللوجستية 
شاركت "تطويـــــــــــر" في تأسيس شركة 
لوجستية باسم "إمـــــــــــــداد اللوجستية" 
لتقديم الخدمات اللوجستية في الدقم، 
يعتبر المشروع أحد المشروعات الناجحة 

وتبلغ حصة "تطوير" فيه ١٥٪.

سوق الدقم للمواد 
مع   شراكة  اتفاقية  "تطويــــــــر"  أبرمت 
محلي  ُعماني  وصندوق  صيني  مطور 
تسير  للمواد.  الدقم  سوق  إلنشاء 
جيد  بشكل  للسوق  اإلنشائية  األعمال 
ومن المتوقع تشغيله في منتصف عام 
أسهم  من   ٪١٥ "تطوير"  تمتلك   ،٢٠٢٢
إدارة  في  مستشارا  وتعمل  الشركة 
مرحلة  خالل  عليه  واإلشراف  المشروع 

اإلنشاء.  

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

للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة ١٠٠٪

الخط الساخن: ٨٠٠٠٢٢٢٢
الهاتف: ٢٥٢٢٢٨٠٣ 

صندوق البريد: ٢٥، الرمز البريدي: ٧٠٠ الدقم – سلطنة عمان 
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الوصول  يف  احلرة  واملناطق  اخلاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة  جنحت 
األخضر  الهيدروجني  شركة  مع  باألرض  االنتفاع  حق  اتفاقية  توقيع  مرحلة  إلى 
والكيماويات لتطوير املرحلة األولى من مشروع إنتاج الهيدروجني األخضر واألمونيا 
باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم، حيث جتاوزت الشركة مرحلة االختبارات وجمع 
الرياح على مدار  لتوّفر الطاقة الشمسية وطاقة  البيانات والتحاليل الالزمة نظًرا 
العام يف موقع املشروع وذلك من خالل تركيب عدة محطات ملراقبة الطقس ألغراض 
املسوحات وجمع البيانات وقياس سرعة الرياح، وتعتزم الشركة خالل املرحلة األولى 
من تطوير املشروع إنتاج حوالي 100 الف طن متري من األمونيا سنوياً ومن املتوقع 
أن تصل الطاقة اإلنتاجية بعد اكتمال جميع مراحل املشروع إلى 1.2 مليون طن من 

األمونيا اخلضراء سنوًيا.
اتفاقية حجز أرض للشق  الدقم  الهيئة مع شركة هايبورت  ويف اإلطار ذاته وقعت 
توقيع  بعد  والذي جاء  واألمونيا  األخضر  الهيدروجني  انتاج  السفلي ملشروع مرفق 
اتفاقية حجز األرض للشق العلوي يف سبتمبر من العام املاضي للمضي يف األعمال 

الهندسية التحضيرية وجمع بيانات املوقع يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
ومن املؤمل ملثل هذه املشاريع ان تلعب دورا رئيسيا يف اثراء قطاع الطاقة النظيفة 
الواعد يف سلطنة ُعمان وذلك من خالل توطني هذه الصناعات اآلمنة والصديقة 
الهيدروجني  ملشاريع  رائدة  كوجهة  عمان  سلطنة  مكانة  تأكيد  على  عالوة  للبيئة 
األخضر واألمونيا ويضعها كمركز دولي لتصدير الوقود األخضر، كما ستسهم مثل 
هذه االستثمارات واملشاريع استقطاب الكثير من املشاريع املماثلة التي تعتمد على 
الطاقة املتجددة ومنها انتاج منتجات وصناعات خضراء قائمة على التحويل النظيف 

املستدام إضافة الى مواكبة الطلب العاملي املتزايد على الطاقة املتجددة. 
من جانب اخر تدخل املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم مرحلة جديدة بعد افتتاح 
العمانية وإضافة جيدة  نقلة نوعية يف الصناعة  الذي ميثل  للسيارات  مصنع كروة 
سلطنة  ويف  خاص  بشكل  املنطقة  يف  الصناعي  للقطاع  املضافة  القيمة  تعزيز  يف 
والتنوع  التنمية  وحتقيق  الصناعات  توطني  املصنع يف  وسيسهم  عام،  بشكل  عمان 
االقتصادي، إلى جانب إسهامه يف جلب التقنيات واإلمكانيات احلديثة التي ستنعكس 
املشروع يف  الى دور  باإلضافة   ، تكوين مشروعات صغيرة ومتوسطة  باإليجاب يف 
من خالل  السيارات  قطاع صناعة  العمل يف  من  ومتكينه  الُعماني  الشباب  تدريب 

إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة لهم.
وأود ان اشير يف هذا املقال الى أن الهيئة قامت خالل النصف األول من العام اجلاري 
بالتعريف باملقومات والفرص االستثمارية يف املناطق االقتصادية واحلرة يف صحار 
وصاللة واملزيونة من خالل عده لقاءات ومشاركات كان أبرزها زيارة فخامة الرئيسة 
سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا املتحدة إذ مت خالل اللقاء التعريف 
باملناطق التابعة للهيئة والبحث عن سبل التعاون املمكنة بني البلدين الصديقني فيما 

يتعلق بخدمات املوانئ واملناطق احلرة واالقتصادية.

الهيدروجين األخضر يدخل 
حيز التنفيذ

االفتتاحية

المهندس أحمد بن 
حسن  الذيب
المشرف العام

 جتاوزت الشركة 
مرحلة االختبارات 

وجمع البيانات 
والتحاليل الالزمة 
نظًرا لتوّفر الطاقة 
الشمسية وطاقة 

الرياح على مدار العام

توقيع اتفاقية حجز 
األرض للشق العلوي 
مع هايبورت الدقم 
للمضي يف األعمال 

الهندسية التحضيرية 
وجمع بيانات املوقع
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مسقط -  :

أصــدر حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن 
طــارق المعظــم حفظــه اهلل مرســوما ســلطانيا رقــم 
)52 / 2022( بنقــل تبعية المؤسســة العامة للمناطق 
الصناعيــة إلــى الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 

الخاصة والمناطق الحرة.
حيــث ســتتولى الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية 
اختصاصــات  ممارســة  الحــرة  والمناطــق  الخاصـــة 
المتعلقــة  الصناعيــة  للمناطــق  العامــة  المؤسـســـة 
برســم السياســة العامة والتنظيم والرقابة واإلشراف 
وتوحيــد الخدمات والتســهيالت والحوافز التي تقدم 
العامــة  المؤسســة  تتولــى  حيــن  فــي  للمســتثمرين، 
للمناطــق الصناعية ممارســـة االختصاصات المتعلقة 

المناطق الصناعية. بتشغيل 
ونــص المرســوم ان تســتبدل بعبــارة “وزيــر التجارة 
فــي  وردت  أينمــا  االســتثمار”  وترويــح  والصناعــة 
الصلــة  ذات  الـســـلطانية  والمراســيم  القوانيــن 
بالمؤسســة العامة للمناطــق الصناعية، عبارة” رئيس 
االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
الخاصـــة والمناطــق الحــرة” ويصــدر رئيــس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصـــة 
والمناطــق الحــرة القــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام 

هذا المرسوم.
وتؤكــد الهيئــة انهــا ســتمضي قدما علــى العمل في 
تنفيــذ المرســوم الســلطاني بالتنســيق مع المؤسســة 

مرسوم سلطاني بنقل تبعية المؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية )مدائن(

يونيو
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والحــرص  )مدائــن(  الصناعيــة  للمناطــق  العامــة 
علــى مــا تضمنه المرســوم من ضمــان توحيد الجهود 
ورســم السياســة العامة والتنظيم والرقابة واإلشراف 
وتوحيــد الخدمات والتســهيالت والحوافز التي تقدم 
للمســتثمرين. فقد ســعت الهيئة إلــى مواصلة تحقيق 
فــي  بهــا  المنوطــة  لالختصاصــات  وفقــا  أهدافهــا 
المرســوم الســلطاني رقم 2020/105، حيث شــهدت 
الســنوات الماضية جهودا كبيــرة لجعل المناطق التي 
تشــرف عليها واحات استثمارية ســاهمت في التنويع 
االقتصــادي وتوفيــر فرص العمل وتنميــة المجتمعات 
تأســيس  علــى  األعمــال  رواد  وتشــجيع  المحليــة 
مشــروعاتهم، كمــا أصــدرت الهيئــة ضوابــط تنظيــم 
وإصــدار التصاريح في المناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة والتــي تهدف إلى تســهيل إجراءات 

المســتثمرين وتسريع انجاز االعمال. 
وتحــرص الهيئــة علــى تنفيــذ دورهــا المتكامل وفق 
متطلبــات واهداف رؤية عمــان 2040 وإيجاد الحلول 

الممكنة للسياســات والخطط االستراتيجية المتعلقة 
بالمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحرة بما 
يســهم في تحقيــق الخطــط التنموية للدولــة، والعمل 
علــى تطوير بيئة اســتثمارية محفزة تســهم في تعزيز 
تنافســية المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق 

الحرة عالميا.
للمناطــق  العامــة  الهيئــة  ان  بالذكــر  الجديــر 
تأسســت  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
فــي أغســطس 2020م بموجــب المرســوم الســلطاني 
للمناطــق  العامــة  الهيئــة  تتولــى  2020/105، حيــث 
االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة اإلشــراف على 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، والمنطقــة 
صاللــة،  فــي  الحــرة  والمنطقــة  بالمزيونــة،  الحــرة 
والمنطقــة الحــرة في صحار، وأي منطقــة اقتصادية 

خاصــة أو منطقة حرة أخرى.
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مسقط - العمانية:

تعرفــت فخامــُة الرئيســة ســامية صولوحــو حســن 
رئيســة جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة علــى المقومــات 
االســتثمارية في المناطــق االقتصادية والحرة وميناء 

صحــار والمنطقة الصناعية المحيطة به.
جــاء ذلــك خالل عــرض مرئي قدمتــه الهيئة العامة 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق 

بضيافــة قصر العلم العامر.
ح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب  ووضَّ
رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة أنــه تــم خــالل اللقــاء الــرد علــى 
االستفســارات المتعلقة باالســتثمار في هذه المناطق 
البلديــن فيمــا يتعلــق  بيــن  التعــاون الممكنــة  وســبل 
بخدمــات الموانــئ والمناطــق الحــرة واالقتصاديــة، 
مشــيًرا إلــى أن هنــاك اســتثماًرا تنزانًيّــا يعــد بــادرة 

لمشــروعات أخرى قادمة بين البلدين الصديقين.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــورة رحمة بنــت إبراهيم 
المحروقيــة وزيــرة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
واالبتكار )رئيسة بعثة الشرف( وسعادة السفير سعود 
بن هالل الشيذاني سفير سلطنة ُعمان المعتمد لدى 

جمهوريــة تنزانيــا المتحدة، وســعادة الســفير عبد اهلل 
عباس كيليما سفير جمهورية تنزانيا المتحدة المعتمد 
لدى سلطنة ُعمان وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ومــن جهة ثانية، زارت فخامة الرئيســة مركز أســياد 
لمجموعــة  التابــع  الشــاملة  اللوجســتية  للخدمــات 
أســياد للتعــرف علــى الميــزات التنافســية والخدمــات 
اللوجســتية التــي تقدمهــا المجموعــة؛ لتعزيــز الحركة 
التجاريــة واألنشــطة االقتصاديــة بيــن ســلطنة ُعمــان 
وجمهوريــة تنزانيــا المتحدة واســتمعت فخامتُها خالل 
الزيارة إلى شــرٍح عن الخدمات التي تقدمها مجموعة 
أســياد فــي الموانــئ والمناطــق الحرة والنقــل البحري 
والحــوض الجاف وحلولها اللوجســتية التنافســية التي 
تضــم الخطــوط المباشــرة لنقــل الحاويــات وخدمــات 
إعادة الشــحن وسلســلة التبريــد والتجــارة اإللكترونية 
والتوصيــل الســريع للميــل األخيــر. وتعرفــت فخامتُها 
للخدمــات  أســياد  لمركــز  التشــغيلية  العمليــات  علــى 
اللوجســتية الشــاملة كنمــوذج مثالــي في دعم أنشــطة 
المحليــة  األســواق  مختلــف  عبــر  التوريــد  سالســل 

والعالمية.

الــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــزانـــيـــة 
تتعرف على المقومات االستثمارية في المناطق االقتصادية والحرة

جانب من تقديم العرض المرئي
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مسقط - العمانية:

تدخــل المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم مرحلة 
جديــدة فــي المجــال الصناعــي مــن خالل مــا ينتجه 
مصنع كروة للسيارات، حيث يُمثل المصنع نقلة نوعية 
فــي الصناعة الُعمانية، وإضافة جّيــدة لتعزيز القيمة 
المضافــة للقطــاع الصناعي فــي المنطقة، إلى جانب 
جلــب التقنيــات الحديثــة التي تســاعد على تأســيس 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، ويهدف المصنع 
إلــى نقــل تقنية صناعــة الحافالت وتوطيــن صناعتها 

المختلفــة والمتنوعة خالل المرحلة القادمة.
المنطقــة  فــي  للســيارات  كــروة  مصنــع  إقامــة  إنَّ 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم في ظل الظــروف التي 
شــهدها العالــم جــراء جائحــة كورونــا كوفيــد - 19 

لهــو تحــدِّ كبير وتــم إنجازه بالرغم مــن تذبذب وتعطل 
سالســل التوريــد حــول العالــم، إال أن اإلصــرار علــى 
تنفيــذ المشــروع بيــن الصنــدوق العمانــي لالســتثمار، 

وشــركة مواصالت قطر كان أكبر.
العمل ليل نهار على تجهيز مصنع كروة للسيارات،حيث 
تــم تزويــده بأحــدث التقنيــات التكنولوجيــة لكي يضم 
ورشــاً لمزاولــة مختلــف األعمال، مثل أعمــال التقطيع 
واللحام والصباغــة وتجميع المكونات والمواد ومرافق 
أخرى تضم المعدات والمحركات، باإلضافة إلى ورش 
للصيانــة المركزيــة ومخازن ومحطــات كهرباء ومحطة 
وقود، إلى جانب مبنى متكامل لإلدارة ومرافق أخرى.

مصنع كروة للسيارات يعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي
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الُعمانية - 

احتفلــت شــركة كــروة للســيارات بالتدشــين الرســمي 
لمصنــع كروة للحافــالت بالمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، وتبلــغ القيمــة االســتثمارية الُعمانيــة القطريــة 
في الشــركة نحو 71 مليــون دوالر أمريكي، يُمثِّلها جهاز 
االســتثمار الُعماني بنسبة 30 بالمائة وشركة مواصالت 

قطر بنسبة 70 بالمائة.
ويعد هذا االستثمار من بين النتائج التي بدأت تتحقق 
من مستهدفات وأولويات »رؤية ُعمان 2040« في جانب 
التنويــع االقتصــادي. رعى حفل االفتتاح معالي ســلطان 
بــن ســالم الحبســي وزيــر المالية وبحضــور معالي علي 
بــن أحمــد الكواري وزيــر المالية بدولة قطــر وعدد من 

المسؤولين من الجانبين.
وقــال معالــي وزيــر الماليــة: إن افتتــاح مصنــع كــروة 
للحافــالت يعــد إضافــة نوعيــة للمنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقم، ومن المتوقع أن يتم مســتقباًل تصنيع 
بعــض المكونــات وقطــع الغيار التــي يحتاجهــا المصنع 
محلياً، مشــيًدا بالمواصفات والجودة العالية التي يمتاز 

بها المصنع.
من جانبه، قال سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي 
رئيس مجلس إدارة شــركة كروة للســيارات: إن الشــركة 

هــي نتــاج تنفيذ اســتراتيجيات الشــراكة بين ســلطنة ُعمان 
ودولة قطر التي تعكس قوة الروابط السياسية واالقتصادية 

والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف: تسعى شركة كروة للسيارات لتحقيق مجموعة من 
األهــداف التنموية، أبرزها نقل تقنية صناعة الحافالت إلى 
ســلطنة ُعمــان وجعلهــا أحد مراكز التصنيــع، وتعزيز القيمة 
المحليــة المضافــة، وتوطيــن الصناعة لإلســهام في تحقيق 
التنميــة والتنــوع االقتصــادي، وإيجاد مشــروعات متوســطة 
وصغيرة ُمســاندة ألعمال المصنع فــي المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم، واإلســهام في تمكين الشــباب الُعماني من 
خالل إيجاد أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لهم 

في قطاع صناعة الحافالت.
وأوضــح أن فريــق عمــل الشــركة نجح فــي تنفيــذ أهداف 
مشــروع مصنــع حافــالت كــروة وأصبــح واقًعا ملموًســا بعد 
أن بــدأ بإنتــاج الدفعــة األولــى مــن حافالته علــى الرغم من 
تحديــات اآلثــار المترتبة عن جائحة كورونا، مشــيًرا إلى أن 
المصنــع لــه أهمية خاصــة وإضافة فاعلة لقطــاع الصناعي 
ســيُلبي  حيــث  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  بالمنطقــة 
متطلبــات المنطقة من الحافــالت المختلفة ثم االنتقال إلى 

مرحلة التصدير األوسع.

افتتاح مصنع كروة للحافالت بالدقم بتكلفة ُتقدرافتتاح مصنع كروة للحافالت بالدقم بتكلفة ُتقدر
بــ بــ 7171 مليون دوالر مليون دوالر

المشروع هو نتاج     
استراتيجية الشراكة 
بين سلطنة عمان 

ودولة قطر

لحظة إزاحة الستار عن المصنع
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ُصّمــم  وقــد  مربــع،  متــر  ألــف   568 مســاحة  علــى 
المصنــع ليُنتــج ثالثــة أنــواع مختلفــة مــن الحافالت، 
وهــي: حافــالت التنقــل داخــل المدينــة، والحافــالت 
المدرســية، وحافالت التنقل بين المدن، التي تتراوح 
أحجامهــا بيــن 8 و12 متًرا، وتتراوح أعــداد المقاعد 
فيها بين 30 و55 مقعًدا. وأوضح أن السعة اإلنتاجية 
للمصنع تبلغ 700 حافلة في السنة أي ما يعادل إنتاج 
3 إلى 4 حافالت يومّيًا ويمكن زيادة السعة اإلنتاجية 
إلــى 6 حافــالت يومّيًــا بزيــادة عــدد ســاعات العمــل 
والورديــات، وقــد ُصّممــت ورش المصنــع ومرافقهــا 
ومحطات الخدمات الســتيعاب خطوط إنتاج إضافية 
مســتقباًل إلنتــاج منتجــات مختلفة في المجــال ذاته. 
وأشــار إلــى أن المصنع بدأ مؤخــًرا في تصدير الفوج 
األول مــن الحافــالت إلى دولة قطر الشــقيقة لغرض 
اســتخدامها في فعاليات مونديال كأس العالم 2022 
لتكــون عالمــة بــارزة لهــا في أكبــر حــدث عالمي في 

المنطقة.
علمــاً أنــه بــدأ تنفيذ مشــروع كــروة للســيارات على 
أرض الواقــع فــي عــام 2019 بالمنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم، ورغــم التحديــات التــي فرضتهــا 
جائحــة كوفيــد – 19 واســتطاع المشــروع فــي شــهر 
نوفمبــر 2021 إنتــاج أول حافلة كتب عليها )ُصنع في 
ســلطنة ُعمــان( لتتمكــن الشــركة بعدهــا من تســجيل 
اســم “كــروة” فــي قائمــة الشــركات المعتمــدة فــي 

المواصفات القياســية الخليجية.
الفنيــة  الــورش  مــن  مجموعــة  المصنــع  ويضــم 
المتخصصــة فــي صناعــة الحافــالت أبرزهــا ورشــة 
التقطيــع واللحــام والصباغــة وتجميــع المكونات كما 
يضم مخازن رئيســة متعددة األغراض لتخزين المواد 
الكيميائيــة  والمــواد  واألصبــاغ  والمكونــات  الخــام 

الداخلــة في صناعة الحافالت.

مــن جانبــه قــال الدكتــور إبراهيم بن علي البلوشــي 
الرئيــس التنفيذي لشــركة كــروة للســيارات: المصنع 
يتميــز عن بقيــة المصانع بالمنطقــة بامتالكه تقنيات 
حديثــة فــي تشــغيل خطــوط اإلنتــاج ومرافــق فحص 
الجــودة واالختبارات التــي تضمن منتجات ذات جودة 

عالية.
مجهــز  للحافــالت  كــروة  مصنــع  أن  علــى  وأكــد 
لتصنيــع الحافــالت الكهربائيــة في المســتقبل، حيث 
تــم تصميــم مرافــق ومنشــآت المصنــع لتتماشــى مع 
هــذا التوجــه والمتغيرات التي يشــهدها هذا القطاع، 
مشيدا بإمكانات الشــركة والكفاءات البشرية العاملة 
والمرافــق والخدمــات الفنيــة والمســاحات الواســعة 
التي يمكــن من خاللها صناعة الحافالت الكهربائية، 
يركز المصنع على عملية ضبط الجودة والمواصفات 
العاليــة بحيــث يســتطيع إنتــاج حافالت بقيمــة عالية 
تعكــس قيمتهــا في األســواق األخرى، مشــيًرا إلى أنه 
ســيتم تخصيــص 25 بالمائــة مــن منتجــات المصنــع 
الخليجيــة  لألســواق  والباقــي  المحليــة  للســوق 

واإلقليمية.
وأوضــح البلوشــي أن الســوق المحليــة تعــد إحــدى 
كــروة  المســتهدفة، حيــث شــاركت شــركة  األســواق 
فــي عــدة مناقصــات فــي ســلطنة ُعمان لجهات شــبه 
حكوميــة لتوريــد الحافــالت، تعمــل حاليــا مــع عــدة 
جهــات لتوريــد الحافــالت لها كــون هــذه النوعية من 
الصناعــات بحاجــة إلــى دعــم داخلــي فــي المراحــل 
النهــوض  علــى  ومســاعدتها  الســتدامتها  األولــى 
ونتائجهــا ســتكون باهــرة في إنشــاء صناعات صغيرة 
ومتوســطة تعزز القيمة المحلية وتســاعد على توطين 

الصناعة.
وأضــاف فــي كلمتــه إنــه تــم إنشــاء مصنــع كــروة 
للحافــالت في المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 

 تم تصدير الفوج 
األول من الحافالت 

إلى دولة قطر 
الشقيقة لغرض 
استخدامها في 

فعاليات مونديال 
كأس العالم 2022

ُينتج ثالثة أنواع من 
الحافالت، وهي: 
حافالت التنقل 
داخل المدينة، و 

المدرسية، وحافالت 
التنقل بين المدن

جانب من حفل افتتاح مصنع كروة للسيارات
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��القيمة االستثمارية ٧١ مليون دوالر أمريكي

��مساحة أرض المشروع ٥٦٨ ألف متر مربع

��ثالثة أنواع من الحافالت:��إيجاد أكثر من ٣٠٠ وظيفة مباشرة وغير مباشرة

٧٠٪حصة شركة مواصالت قطر بنسبة��

٣٠٪حصة جهاز االستثمار الُعماني بنسبة��

تتراوح أحجامها بين ٨ و ١٢ متًرا��

�� ا�� السعة اإلنتاجية للمصنع تبلغ ٧٠٠ حافلة سنويًّ

تتراوح أعداد المقاعد فيها بين ٣٠ و٥٥ مقعًدا��

١- دولة قطر
٢- سلطنة ُعمان

٣- دول مجلس التعاون
٤- الشرق األوسط وشمال أفريقيا

١- حافالت التنقل داخل المدينة
٢- الحافالت المدرسية

٣- حافالت التنقل بين المدن

األسواق المستهدفة:
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الدوحة - 

زار وفــد يضــم عــدداً مــن المســؤولين فــي الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة ومســؤولين فــي اإلدارة العامة 
للجمارك بشــرطة عمان الســلطانية دولة قطر وقد، اســتمرت الزيارة 
يوميــن، اطلــع خاللهما الوفد الزائر على آخر التطورات التي شــهدتها 
اإلجــراءات الجمركيــة بــإدارة الجمــارك البحريــة بميناء حمــد التابعة 

للهيئة العامة للجمارك كما زار الوفد هيئة المناطق الحرة.
خــالل اليــوم األول مــن الزيــارة، قــام الوفــد الزائــر بجولــة ميدانيــة 
بجمــارك مينــاء حمــد الدولــي، حيث قام المســؤولون بالهيئــة بتعريف 
الوفــد بآخــر التطــورات التي تــم تطبيقها علــى اإلجــراءات الجمركية 

بمنفذ ميناء حمد.
كما اطلع الوفد على طبيعة سير اإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر 
عبر نظام التدريب، وجانب من العمليات الفنية التي تتم على البضائع 
بمجرد وصولها وإجراء عمليات المعاينة والتفتيش، مروراً بالتسهيالت 
التــي تقدمهــا الهيئــة لزيادة ســرعة التخليص الجمركــي على البضائع 

واإلفراج عنها.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، ُعقد اجتماع مع مسؤولي هيئة المناطق 
الحــرة، تــم خالله إجراء جولة بمنطقــة رأس بوفنطاس الحرة القريبة 

من مقر الشحن الجوي ومطار حمد الدولي.

ِلع على تجربة قطر في إنشاء  ِلع على تجربة قطر في إنشاء وفد عماني يطَّ وفد عماني يطَّ

المناطق الحرةالمناطق الحرة

الدقم - 

نظمــت إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم حلقــة عمــل 
متخصصة عن آلية تقديم طلبات تراخيص البناء واألنظمة وضوابط 
البنــاء في مبنــى ادارة المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم، ويأتي 
تنظيم هذه الحلقة ضمن سلســلة حلقات وورش تهدف الى التعريف 
باآلليــات فــي طلب التراخيص الضرورية في مجــال البناء واألنظمة 
والضوابط المحددة في مجال االنشاءات وذلك بهدف تطوير النمط 
العمرانــي للمبانــي في المنطقــة ورفع جودة انظمــة وتصاميم البناء 
الحديثــة وكذلــك اعطــاء البيانــات والمعلومــة الالزمــة للمصمميــن 
واالستشــاريين والمكاتــب الهندســية التي تتعامل مــع إدارة المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقام المختصون من ادارة تراخيص البناء بإدارة المنطقة بتعريف 
المشاركين من المكاتب الهندسية واالستشارية والمصممين بالنظام 
االلكترونــي الخــاص بتقديــم طلبــات تراخيــص البنــاء وشــرح كيفية 
تقديــم الطلــب الكترونيا، وكذلك متطلبات تراخيــص البناء واللوائح 
واالشــتراطات الخاصــة بالتصميــم المعمــاري واالنشــائي للمبانــي 
بالمنطقة ومتطلبات التفتيش ومتابعة تنفيذ االنشــاءات في المباني 

الحديثة.
وقــد القــت حلقــة العمــل تفاعــال مــن قبــل المشــاركين فــي حيــن 
قــام الفريــق المختــص فــي إدارة تراخيــص البنــاء وادارة نظم تقنية 

المعلومات بالرد على االستفسارات والمداخالت

حــلـقـة عـمـل للـتـعـريـف بـآلـيـة تـقـديـم الـتـراخـيـص واألنـظـمـةحــلـقـة عـمـل للـتـعـريـف بـآلـيـة تـقـديـم الـتـراخـيـص واألنـظـمـة
 والـضـوابـط فـي الـبـنـاء بـالـدقـم والـضـوابـط فـي الـبـنـاء بـالـدقـم
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ـا جديدًا لها تـطـويـر الـدقـم تـعـيـن رئـيـسـًا تـنـفـيـذيًـّ

ميناء الصيد البحري – متعدد األغراض احد المشاريع التي نفذتها شركة تطوير في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الــمــهــنــدس عــلــي بــن مــوســى بــن مــال الله

: الدقم - 

أعلــن مجلــس إدارة شــركة ُعمــان لتطويــر المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم "تطويــر الدقم" عن تعيين 
المهنــدس علــي بــن موســى بــن مــال اهلل فــي منصــب 

الرئيس التنفيذي للشركة.
جــاء اختيار المهندس علي لخبراته المتعددة في عدة 
مجاالت تشمل إدارة المشاريع المتكاملة وإدارة المرافق 
والعقارات واالســتثمار والنقل العام وأشــباه الموصالت 
وتمتد خبرته ألكثر من 27 عاًما، حيث أمضى المهندس 
علــي مــا يقرب من عقدين مــن حياته المهنية في العمل 
في دول أوروبا والواليات المتحدة واليابان وجنوب شرق 
آســيا والشرق األوســط وشــمال إفريقيا، وشغل العديد 
مــن المناصب القيادية واإلدارية فــي العمليات الدولية، 

والتدريب، والتصنيع، والعقارات، والمبيعات، والتسويق.
ونيابــة عــن جميــع العامليــن بشــركة تطوير الدقــم يُرحب 
رئيس وأعضاء مجلس ادارتها بالمهندس علي بن موسى بن 
مال اهلل لشــغله المنصب الجديد للشــركة راجين له النجاح 

والتوفيق في تحقيق تطلعات الشركة.
المنطقــة  لتطويــر  ُعمــان  شــركة  ان  بالذكــر  الجديــر 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم "تطوير الدقم" أنشــئت لدعم 
وتطويــر أعمال الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحرة فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
باإلضافة الى تأمين إنشــاء وإدارة مرافق البنية األساســية، 
وجــذب االســتثمارات مــن خالل ثــالث مهام رئيســية، وهيه 
إدارة المشــاريع، وإدارة المرافــق، واالســتثمار فــي الفــرص 

االقتصادية الممكنة.

أحد المشاريع التي قامت شركة تطوير بتنفيذها
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ميناء الصيد البحري – متعدد األغراض احد المشاريع التي نفذتها شركة تطوير في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الــمــهــنــدس عــلــي بــن مــوســى بــن مــال الله

نتائج إيجابية 
ساعدت في اتخاذ 
القرارات المناسبة 
الهادفة في تعزيز 

اإلنتاجية والتخطيط 
السليم

بداًل من االستعانة 
بالغواصيين تم 
تحديد مستويات 
تسربات األتربة 
على الرصيف 

والحوض الجاف 
وتحديد أماكن 

الصدأ والتسريب 
باستخدام التقنيات 

الحديثة

الــــــــدقـــــــم الــــــــدقـــــــم 
 توظف تقنيات الذكاء االصطناعي في عملياتها التشغيلية  توظف تقنيات الذكاء االصطناعي في عملياتها التشغيلية 

الدقم - 

تواصــل الهيئــة العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في 
عملياتها التشــغيلية المختلفة حيث قامت بعمل سلســلة 
مــن تجــارب الطائــرات المســيرة "الــدرون" بالتعاون مع 
عده بيوت متخصصة وحصلت من خالل هذه التجارب 
على نتائج إيجابية ساعدت في اتخاذ عدد من القرارات 
الهادفة في تعزيز اإلنتاجية والتخطيط الســليم شــملت 
هذه التجارب المسح على اليابسة وتحت الماء في عدد 

من المواقع في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقامت الهيئة في مواقع المحاجر والتعدين بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بعمــل تجربــة مــن خالل 
الطائــرات المســيرة "الــدرون" بهــدف معرفــة جوانــب 
األمن والســالمة وإدارة المخزون وفي هذا الجانب قال 
المهنــدس محمــود بــن خميــس الفالحي مســاح كميات 
بشــركة محاجــر الدقــم: ســاهمت الطائــرات المســّيرة 
بــدون طّيــار في جمــع بيانات جوية لمواقــع التعدين من 
أجــل معالجتها عن طريق برامج متخصصة الســتخراج 
وتكوين خرائط ثالثية االبعاد لهذه المواقع، وأثبتت هذه 
التجــارب فــي قاعــدة بيانــات تُســهم في معرفــة كميات 

المعادن الموجودة في تلك المحاجر. 

من جانب آخر، نظمة الهيئة بالتعاون مع شركة ميناء الدقم 
وشــركة أســياد للحــوض الجاف تجربة للمســح تحــت الماء 
للرصيــف التجــاري بمينــاء الدقم باســتخدام طائرة مســّيرة 
خاصــة لغــرض التفتيــش والتصوير تحــت المــاء، وعن هذه 
التجربة قال قصي بن سيف اإلسماعيلي أخصائي تطبيقات 
بالهيئة: تم خالل التجربة تحديد مستويات تسربات األتربة 
علــى الرصيــف والحــوض الجــاف وتحديــد أماكــن الصــدأ 
والتســريب باســتخدام التقنيات الحديثة بدالً من االســتعانة 
بالغواصييــن. كمــا تم تنفيذ تجربة أخرى على رافعات ميناء 
الدقــم تمثلت في اســتخدام الطائرة المســّيرة لتنفيذ عملية 
المســح االستكشــافي للرافعات للكشــف عــن احتمال وجود 
تصدعــات أو صــدأ فــي أذرع الرافعــات واألماكــن المرتفعة 

التي يصعب على عمال الصيانة الوصول إليها. 
الجديــر بالذكــر ان الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 
الخاصــة والمناطق الحرة خصصت منطقــة لتجارب الذكاء 
االصطناعــي والطائــرات المســيرة وتقنيــات المســتقبل في 
الدقم بإجمالي مساحة تبلغ 18 كيلومترا مربعا وبارتفاع 80 
مترا عن مستوى البحر، وتقع بالقرب من منطقة الصناعات 
الســمكية والطاقــة النظيفــة، وتــم تشــكيل لجنــة تســييرية 
لإلشــراف علــى أعمــال المنطقــة فــي شــهر يونيــو 2021 
وتضــم اللجنــة عــددا مــن المختصين مــن مختلــف الجهات 
الحكوميــة ذات العالقة وتعمل اللجنة على تنفيذ العديد من 
األنشــطة من أبرزها: تجارب الــذكاء االصطناعي، وتجارب 
الطائــرات المســيرة "الــدرون"، وتطبيقات انترنت األشــياء، 
وتجــارب الســيارات ذاتيــة القيــادة وغيرهــا مــن األنشــطة 
المتعلقة بالذكاء االصطناعي والعمل على خطة الســتقطاب 

مشروعات في قطاع المدن الذكية بالدقم.
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تحسن مستوى البيئة الحضرية مع اكتمال عدد 
من المشروعات في الدقم

 زيادة مستوى 
الجاذبية البصرية 
مع اكتمال عدد 

من الطرق الفرعية 
والرئيسية

الدقم - 

تشــهد المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــع اكتمــال 
عــدد مــن المشــروعات التنمويــة والعمرانية واالحياء الســكنية 
والتجارية تحسنا في البيئة الحضرية والمعمارية لمدينة الدقم، 
وقد يالحظ الزائر الى الدقم زيادة مســتوى الجاذبية البصرية 
مــع اكتمــال عدد من الطــرق الفرعية والرئيســية باإلضافة الى 
اعمال التجميل على الطرق وأعمال البســتنة والتشــجير وزيادة 

مساحات الرقعة الخضراء.
ومــن خــالل الجهود التــي تقدمها إدارة المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم بالتعــاون مع الجهــات الحكوميــة األخرى في 
المنطقــة تــم رفــع جودة المنشــآت وتطوير وتحســين الخدمات 
المقدمة، وتجلى ذلك في التأثيرات البصرية المتمثلة في أرض 

الواقع والعمل على تحسين إدارة النفايات وإيجاد وعي بيئي.
وفــي هــذا الجانب قال المهندس يحيــى بن خميس الزدجالي 
المكلف بتسيير أعمال المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أن 
المنطقة تشــهد تطورا كبيرا في التنمية العمرانية وتحســنا في 
البيئة الحضرية من خالل زيادة المشــاريع واكتمال بعضها مما 
يعكــس جاذبيتهــا تجاه المســتثمرين والمقيمين على حد ســواء 
باإلضافــة الى زيــادة توفر الخدمــات المقدمة للزوار والســياح 

والمقيمين.
وأوضــح المهنــدس يحيى انه يجري العمــل على تنفيذ العديد 
من المشــاريع وهي في مرحلة االنشــاء أبرزها مشــروع توســعة 
شــبكة توزيــع الميــاه بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
ومشــروع تصميم وانشــاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
بمدينة الدقم ومشروع إنشاء الطريق رقم )5،1( ونظام الصرف 
الصحــي بالدقــم وإنشــاء الطريــق المــزدوج المكمــل لتوســعة 
الطريــق NR32 بالمنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم الجزء 

الجنوبــي ويجــري العمل علــى تنفيــذ ازدواجية الطريق 
الوطنــي 32 المرحلــة الثانيــة بالدقــم وتصميم وانشــاء 
سوق الجمعة في ظهر المرحلة األولى وتصميم وتوريد 
وتركيب أرصفة وجسور عائمة وأعمال صيانة الرصيف 
الحكومــي بميناء الدقم وإنشــاء الطــرق الداخلية للحي 

التجاري في الدقم .
وأكد المهندس خالل حديثة لمجلة الدقم االقتصادية 
أن هناك مشاريع خدمية تخص تطوير وتحسن مستوى 
البيئــة الحضريــة للطــرق وهــي فــي مرحلــة الخدمات 
الخدمــات  هــي  المشــاريع  هــذه  أبــرز  االستشــارية 
االستشــارية لتصميــم واإلشــراف علــى تنفيــذ الطــرق 
الداخليــة لمنطقــة الدقــم الحزمــة األولــى والخدمــات 

الزدجالي: المنطقة تشهد تطورا في 
التنمية العمرانية وتحسنا في درجة 

جاذبيتها تجاه المستثمرين والمقيمين 

يوليو
2022 ١٨



 تحسن في تنظيم 
الخدمات اإللكترونية 
التي تقدمها الهيئة

العمل على ايجاد 
بعض الحدائق 
والمتنزهات 
في األحياء 

السكنية وتجميل 
الطرق الرئيسية 

ومشروعات متنوعة 
مرتبطة بتحسين 
درجة نمط الحياة

االستشارية لتصميم واإلشراف على تنفيذ طرق )1-5( ونظام 
التصريف في ميناء الدقم، والخدمات االستشــارية الزدواجية 

الطريق الوطني 32 المرحلة الثانية بالدقم.
وقال المهندس يحيى إن هناك تحسًنا في مدى حجم تنظيم 
الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة للمســتثمرين، كما أن 
هناك تحســًنا في نطاق البيئة الحضرية من خالل العمل على 
إيجاد بعض الحدائق والمتنزهات في األحياء السكنية وتجميل 
الطرق الرئيســية ومشــروعات متنوعة مرتبطة بتحسين درجة 

نمط الحياة.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق في المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، أشــار المهنــدس يحيــى الزدجالــي إلــى أن الحكومــة 
أســندت مشــروعات اســتراتيجية تتمثل فــي ازدواجية الطريق 
الــذي يربــط منطقــة الصناعــات الثقيلــة بمنطقــة الصناعات 
المتوســطة وصــواًل إلــى ميناء الدقــم، وطريق يبــدأ من مدخل 
المنطقة االقتصادية وطريق آخر إلى رأس مركز سيتم اسناده 
قريبــا، مؤكــًدا أن هــذه الطرق ســتعمل على تســهيل انســيابية 
الحركة واستيعاب المشروعات الكبيرة التي تقام في المنطقة.

مــن جانب آخر، أوضح أن الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة تعمل حالّيًا على دراسة تحديد مسار 
القطار الذي سيتم تنفيذه من منطقة الصناعات التعدينية إلى 

منطقة رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.
واختتــم المهنــدس يحيــى حديثــة بالتأكيد علــى أن المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تعد مــن أهم المناطــق العالمية 
المشــجعة على إقامة مشــروعات الطاقة المتجــددة والنظيفة 
لمــا تتمتــع بــه من مقومات أساســية لهذه المشــروعات كطاقة 

الرياح والشمس وغيرها.
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الـمـهـنـد�س عـالء اللـ�اتـي

الطاقة بين الحاضر و المستقبل 

الطاقة بين الحاضر والمستقبل 

تتنــوع مصــادر الطاقة فــي دول العالــم المختلفة اعتمادا 
علــى مجموعــة مــن العوامــل الرئيســية التي تحــدد كيفية 
إنتاجهــا. ومــن أهم هذه العوامل هو العامل الجيوسياســي 
الــذي يحــدد مجموع الثــروات الموجودة في موقــع الدولة 
وسياسة هذه الدولة في كيفية االستفادة من هذه الثروات. 
وال تقتصــر نوعيــة الثــروات المقصودة فــي تعريف العامل 
الجيوسياســي علــى الثــروات االحفورية )كالنفــط والغاز( 
المتجــددة(  الطاقــة  )كمصــادر  المســتدامة  والثــروات 
فقــط، بل تشــمل الثــروات الجغرافية )كالقــرب من الدول 
والتكنولوجيــة  العلميــة  والثــروات  للطاقــة(  المســتهلكة 

والصناعية وغيرها. 
كما يعتبر العامل االقتصادي أيضا أحد العوامل الرئيسية 
التــي حددت وتحــدد تنوع مصادر إنتــاج الطاقة. فإمكانية 
االستثمار وحجم االستثمار في قطاع الطاقة يحدد بشكل 
كبير كيفية اختيار طرق اإلنتاج. ويضم العامل االقتصادي 
مجموعــة ممكنــات تحــدد جاذبيــة االســتثمار بشــكل عام 
واالســتثمار فــي الطاقة بشــكل خــاص )كونها اســتثمارات 
الممكنــات  هــذه  أهــم  ومــن  المــدى(.  وطويلــة  ضخمــة 
االســتقرار السياســي وتوافــر البنــى األساســية ومجموعة 

السياسات والقوانين واألنظمة وغيرها. 
ومــن بيــن المســتجدات التــي طــرأت حديثــا وأصبحــت 
واحــدة مــن أهــم العوامــل فــي اختيــار مصــادر الطاقــة، 
مبــادرات التحكم في المناخ والتقليل من الغازات الدفيئة. 
لم يكن هذا العامل مؤثرا بشكل واضح في السابق، إال أنه 
أصبــح أكثــر وضوحــا وتأثيرا فــي الســنوات األخيرة. فقد 
تم تعديل مجموعة من القوانين والسياســات بما يتناســب 
مع تقليل انبعاث الغازات )ومن أبرزها الكربون( وستســهم 
هــذه التعديالت فــي تغيير مصادر الطاقة وكيفية االختيار 

فيما بينها. 

طاقة الهيدروجين

تم اكتشــاف واســتخدام الهيدروجين كطاقــة منذ نهايات 
القرن الثامن عشــر. ويعد الهيدروجين بشكل عام مصدرا 
مهمــا مــن مصــادر الطاقــة ويســتخدم حاليــا فــي بعــض 
الصناعات كاألمونيا واألسمدة ووقود المركبات الفضائية. 
وعلى الرغم من أن الهيدروجين يعتبر من الطاقة النظيفة 
حيــن اســتخدامه، إال أن اآلليــة الشــائعة لفصلــه من الماء 
تكون عن طريق اســتخدام الطاقة الغازية )وهو ما يســمى 
بالهيدروجين األزرق أو الرمادي(. لذا ال يعتبر الهيدروجين 
الــذي يتــم إنتاجه عبر اســتخدام الوقود األحفوري بشــكل 
عام من الطاقة النظيفة لتأثيره المباشر والغير مباشر في 

زيادة نسبة الكربون في الجو. 
لــذا فعلــى الرغم من أن الهيدروجيــن يعتبر وقودا مثاليا 
لمجموعــة كبيــرة مــن الصناعات ســواء إلمكانيــة تخزينه 
فــي مســاحات صغيرة أو لكثرة تواجده فــي أكثر العناصر 
الطبيعــة شــيوعا بعــد الهــواء وهو المــاء أو حتــى لكفاءته 
التشــغيلية، فقــد اقتصــرت حتى وقت قريب اســتخدامات 
الهيدروجيــن على بعــض الصناعــات المتخصصة الرتفاع 

تكلفة انتاجه وتأثيره على زيادة غاز الكربون.

الهيدروجين األخضر!

حديثا وبســبب االنخفاض الحاد في تكلفة إنتاج الطاقة 
المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص فقد 
تحول مسار مستقبل الطاقة بشكل واضح إلى الهيدروجين 
المنتــج بشــكل كامــل مــن مصــادر متجــددة )أو ما يســمى 
بالهيدروجيــن األخضــر(. حيــث انخفضــت تكلفــة إنتــاج 
الطاقــة الشمســية لتصبح بســعر 15% تقريبا من ســعرها 
قبــل 10 ســنوات! وتعتبر اليوم أرخص طــرق إنتاج الطاقة 

لتتفوق على تكلفة إنتاج الطاقة بالغاز والفحم وغيرها.
عليــه فــإن تحديات التوســع فــي اســتخدام الهيدروجين 
كارتفــاع تكلفــة اإلنتاج وتأثيره علــى انبعاثات الكربون هي 
تحديات تم التغلب عليها ليبقى مصدرا متجددا نظيفا ذا 

كفاءة عالية جدا. 

فرص االستثمار في سلطنة عمان 

حبــا اهلل منطقــة الشــرق األوســط بشــكل عــام والخليج 
العربي بشــكل خاص بجو مشــمس وصحو في غالبية أيام 
السنة وهو ما يجعل المنطقة جاذبة لالستثمار في الطاقة 
الشمسية. وعلى الرغم من تميز جميع دول الخليج العربي 
باالســتقرار السياســي وجودة البنى االساسية بشكل عام، 
إال أن سلطنة عمان تتميز عن غيرها بأنها الدولة الوحيدة 
الغنيــة بطاقــة الرياح المهمة والمكملة للطاقة الشمســية. 
حيث تشــير بعض الدراســات أن مناطق الســلطنة المطلة 
على بحر العرب تعتبر من أكثر المناطق جودة الســتخدام 

طاقة الرياح على مستوى العالم. 
وتلعــب طاقــة الريــاح دورا محوريــا فــي رفع كفــاءة إنتاج 
الهيدروجيــن األخضــر، حيث ترفــع من مســتويات اإلنتاج 
اســتكماال لــدور الطاقــة الشمســية عنــد عــدم توافرهــا. 
لــذا تعتبــر الســلطنة مقصــدا رئيســيا عنــد الحديــث عن 

الهيدروجين األخضر. 
يضــاف إلــى ذلك تميز ســلطنة عمان بمنظومــة متكاملة 
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ومتطــورة تديــر قطــاع الطاقــة بشــكل منهجــي واقتصادي 
متميــز أثبــت فاعليتــه فــي جــذب االســتثمارات الخارجية 
وتطويــر الخدمــات وخفض ســعر التكلفة بشــكل مســتمر. 
كما أثبتت ســلطنة عمان جديتها في تنويع مصادر الطاقة 
بوجــود مؤشــر أداء مســتقل في رؤيــة عمــان 2040 لزيادة 
نســبة الطاقــة المتجــددة لتصل إلى 39% فــي عام 2040. 
وكانــت باكــورة االســتثمارات العمالقــة في مجــال الطاقة 
الشمســية فــي شــبكة الكهربــاء الرئيســية تدشــين محطة 
عبــري للطاقة الشمســية بســعة 500 ميجــا واط في نهاية 
العام 2021. كما أن من المنتظر تدشين مجموعة مشاريع 
عمالقة أخرى ترفع نســبة الطاقة المتجددة لتصل إلى ما 

يقارب ال 30% خالل الخمس إلى ست سنوات القادمة.

إلــى  الشــمال  مــن  الرئيســية  الكهربــاء  شــبكة 
الجنوب 

يعد مشــروع ربط الشبكة الكهربائية الرئيسية في عمان 
مــن الشــمال إلــى الجنــوب أحــد أكبــر المشــاريع التنموية 
لقطــاع الطاقــة فــي رؤيــة عمــان 2040 التي بــدأت فعليا. 
المنطقــة االقتصاديــة  ربــط  يتــم  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
الخاصــة فــي الدقــم بشــبكة الكهربــاء الرئيســية كمرحلة 
أولى تنتهي في عام 2023. لتستكمل المرحلة الثانية ربط 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بشــبكة ظفار في 
الجنــوب خــالل العــام 2026. وعلــى الرغــم مــن أن أهمية 
هــذا المشــروع وجدواه االقتصادية ترتبط بشــكل مباشــر 
باالســتخدام األمثــل لشــبكة الكهربــاء الرئيســية، إال أنــه 

يعــد أيضا صلــة الربط بين المناطق الغنيــة بطاقة الرياح 
والطاقة الشمســية بجميع مناطق السلطنة إضافة لشبكة 

الربط الكهربائي الخليجي. 
المواقــع اإلســتراتيجية إلنتــاج  مــن  الكثيــر  أن  وحيــث 
الهيدروجيــن األخضر تتواجد ضمن المنطقة االقتصادية 
الخاصــة فــي الدقــم وعلى امتداد الســاحل مــن محافظة 
الوســطى إلــى جنــوب عمان، ســتكون هذه الشــبكة بمثابة 
األســاس لبنــاء وتعزيــز الشــبكة الكهربائيــة لنقــل الطاقة 

الكهربائية وزيادة كفاءة الشبكة الرئيسية.  
 

الختام 

سياسة تنوع الطاقة واعتبار الهيدروجين األخضر طاقة 
المســتقبل أصبــح اليوم جزءا من الواقــع. ويدل على ذلك 
توجه الكثير من الصناعات إلى تغيير تكنولوجيا ومنهجية 
عملهــا الســتخدام طاقــة الهيدروجيــن بديــال عــن الوقود 
األحفوري بل حتى كبديل عن الطاقة الكهربائية في بعض 
الصناعــات. ومــن المتوقــع أن يســاعد هــذا التوجه وضع 
سياســات دوليــة صارمــة علــى هيئــة مؤشــرات أداء تعنى 
بخفض إنتاج الغازات الدفيئة وكيفية تمكين هذا التغيير. 
عليه فإن فرص السلطنة واعدة جدا بأن تكون في مقدمة 
الدول المنتجة لطاقة المستقبل ... الهيدروجين األخضر.  
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الدقم -  :

أعلنــت الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة عــن إنجاز نســبة 86% من مشــروع 
توريد وتركيب رافعات الحاويات والرافعات الجسرية 
والتــي تأتــي ضمن اســتكمال أعمــال الحزمــة الثانية 
بالرصيــف التجــاري في مينــاء الدقم، حيث أســندت 
الهيئــة فــي أغســطس 2021 مهمــة تصميــم وتصنيــع 
وتوريــد وتركيــب واختبار وتشــغيل رافعــات الحاويات 
األلمانيــة  ليبهــر  لشــركة  الجســرية  والرافعــات 
)LIEBHERR( التــي تشــمل توريــد عــدد 4 رافعــات 
آليــة حديثــة لنقل الحاويات من الســفن إلى الرصيف 
التجــاري والعكــس )STS( بطاقــة تصل إلــى 65 طنا، 
ســاحات  رافعــة   12 شــراء  المشــروع  يتضمــن  كمــا 
بطاقــة   )RTG( المطاطيــة  اإلطــارات  ذات  جســرية 

تحمــل تصل إلى 41 طنا.
وجــاء اختيــار هــذه الرافعــات بتميزهــا بإمكانيــات 
عاليــة وذكية وســريعة في مناولــة الحاويات، حيث تم 
تزويدهــا بتقنيــات الجيــل الخامــس )5G( باإلضافــة 
ليتــم  البيانــات  إلــى نظــام األليــاف البصريــة لنقــل 
التحكــم بهــا عــن بعــد لمشــّغل الرافعــة، باإلضافــة 
إلــى تزويدهــا بأنظمة القيــادة الذكية ونظــام مراقبة 
امكانياتهــا  مــع  التلقائــي،  الهبــوط  ونظــام  الســاحة 
الوصــول إلــى 71 متــًرا الى األمام والوصــول الخلفي 
الى 18 مترا، األمر الذي يمّكنها من التعامل مع أكبر 

سفن الحاويات في العالم.
يشــمل مشــروع توريد رافعات الحاويــات تخصيص 
نســبة 10% مــن قيمة االعمــال للمؤسســات الصغيرة 
فتــرة  خــالل  تنفيذهــا  ســيتم  والتــي  والمتوســطة، 

تتميز بإمكانيات 
عالية وذكية 
وسريعة في 

مناولة الحاويات
 

مزودة بأنظمة 
القيادة الذكية 
ونظام مراقبة 
الساحة ونظام 
الهبوط التلقائي

التحضيــر والتركيــب، كما يشــمل برنامجــا تدريبيا لـ 
4 شــباب ُعمانيين في عدة مجاالت، وهي أساســيات 
الهندســة واللغــة اإلنجليزيــة وتدريبــات فــي مصنــع 

الشــركة المصنعة وأخرى خالل فترة التركيب.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مينــاء الدقــم يعــد مــن أهم 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  محــركات 
تنفذهــا  التــي  االســتراتيجية  المشــروعات  وأحــد 
ســلطنة عمــان  لدعــم االقتصــاد الوطنــي وتنشــيط 
الحركــة االقتصاديــة، في حين أن حجــم ميناء الدقم 
واإلمكانيــات المتوفــرة بــه مــن بنية أساســية متطورة 
تمكنــه مــن اســتقطاب االســتثمارات إلــى المنطقــة 
يبلــغ  خاصــة قطــاع الصناعــات التصديريــة، حيــث 
إجمالــي أطوال كاســري األمواج حوالي 8.7 كم فيما 
يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا؛ وقناة الدخول 
إلــى 19 متــرا؛ ممــا يؤهلــه الســتقبال ومناولــة ســفن 
الحاويــات العمالقــة، ويتألــف المينــاء مــن 3 أرصفة 
رئيســية هي: الرصيف التجاري، الرصيف الحكومي، 
)الرصيــف  والســائبة  الســائلة  المــواد  ورصيــف 
النفطــي( ويعمــل المينــاء حاليــاً برافعــات مؤقتة، في 
حيــن يبلــغ طول الرصيــف التجاري 2و2 كــم، ويتكون 
مــن خمــس محطات مقســمة كاآلتي: محطــة متعددة 
األغــراض، ومحطــة البضائــع المتدحرجــة، ومحطــة 
الحاويــات، ومحطــة الســفن البحرية ومحطــة المواد 
الســائبة والجافــة، فــي حيــن تبلــغ مســاحة منطقــة 
المينــاء 187.9 كيلومتــر مربــع وتــم تخصيص 2000 
هكتــار للمناطــق الصناعيــة و 1000 هكتــار للمناطق 

اللوجســتية التابعة للميناء.

إنجاز 86% من مشروع رافعات الحاويات بالرصيف 
التجاري لميناء الدقم
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يحيى الزدجالي: اســتقطاب مشاريع 
تعتمــد علــى الطاقــة المتجــددة في 

إنتاج الحديد وااللمنيوم األخضر 

مارتن داوفا: نحن فخورون باإلسهام 
في تســهيل مرحلة تحول الطاقة في 

الدقم

التوقيع على اتفاقية حجز األرض للشق السفلي 
لمشروع مرفق إنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا 

بالدقم

مسقط -  :

وقعــت الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة مع شــركة هايبورت الدقــم اتفاقية 
إنتــاج  مرفــق  لمشــروع  الســفلي  للشــق  أرض  حجــز 
مشــروع  وهــو  واألمونيــا،  األخضــر  الهيدروجيــن 
مشــترك فــي قطــاع الطاقــة البديلــة بيــن مجموعــة 
أوكيــو ومجموعــة ديمــي البلجيكية، حيث جــاء توقيع 
هذه االتفاقية للشــق السفلي بعد توقيع اتفاقية حجز 
األرض للشق العلوي من مشروع الطاقة المتجددة في 
ســبتمبر من العام الماضي للمضي قدًما في األعمال 
الهندســية التحضيرية وجمع بيانات الموقع لمشــروع 
إنتــاج الطاقة من الهيدروجيــن األخضر واألمونيا في 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وّقــع االتفاقيــة معالــي الدكتــور علــي بــن مســعود 
شــركة  عــن  وّقعهــا  فيمــا  الهيئــة،  رئيــس  الســنيدي 
هايبــورت الدقــم رئيــس مجلس إدارة الشــركة نجالء 
لقطــاع  التنفيــذي  والرئيــس  الجمالــي  زهيــر  بنــت 
الطاقــة البديلــة بمجموعة أوكيــو، ومارتن داوفا نائب 
رئيــس مجلس اإلدارة والمدير العــام لمجموعة ديمي 

البلجيكية.
شــركة  ســتقوم  األرض  حجــز  اتفاقيــة  وبحســب 
هايبــورت الدقــم بالعمــل علــى تطويــر منشــأة إلنتــاج 
بـــ 793  تقــدر  الهيدروجيــن األخضــر علــى مســاحة 
ألــف متــر مربع وبطاقة تبلــغ 500 ميجاوات وذلك في 
المنطقــة القريبــة مــن مينــاء الدقم بعد إنتــاج الطاقة 
البديلــة عن طريق توربينات الرياح واأللواح الشمســية 
التــي ســيتم تركيبها فــي المنطقة المخصصــة للطاقة 
البديلــة بالمنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم والتي 
تم توقيع اتفاقيتها ســابًقا بمســاحة تقدر بحوالي 200 

كيلومتر مربع. 
ويتكــون مشــروع هايبورت الدقم إلنتــاج الهيدروجين 
األخضــر مــن ثالثة أجزاء وهي: تركيب وتشــغيل حقل 
للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمرحلة الثانية إنشاء 
محطــة إلنتــاج الهيدروجين األخضر والتــي تتكون من 
مصنــع للتحليــل الكهربائــي، ومصنــع لتوليــف األمونيا 
ومنشــآت التخزين، والمرحلة الثالثة إنشــاء خط لنقل 

الجهــد العالــي من الطاقة بين الحقل والمحطة.
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فريــق  ســُيمّكن  الجمالــي:  نجــالء 
المشــروع عمــل الدراســات الالزمــة 
والمضي ُقدًما في مرحلة الدراسات 

الهندسية التفصيلية

وفــي وقــت ســابق من العــام الماضــي قامــت هايبورت 
الدقــم بتركيــب وتشــغيل 4 صــواٍر لقياس ســرعة الرياح 
ومحطتيــن لألرصــاد الجويــة الشمســية داخــل الموقــع 
للتأكد من جمع البيانات التي تحتاجها الشــركة من اجل 

إتمام دراســة الجدوى التفصيلية للمشروع.
وتعليقــا علــى توقيــع االتفاقيــة قــال المهنــدس يحيــى 
ابــن خميس الزدجالي المكلف بتســيير أعمــال المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم: تعــد هذه االتفاقية محطة 
مهمــة فــي ســير عمل هــذا المشــروع، حيث تتيــح لفريق 
العمل إقامة الدراسات الالزمة على ارض المشروع مثل 
دراســة التربــة، والدراســة الطبوغرافيــة وذلــك تمهيــدا 
لعمل دراسة الجدوى للمشروع، وتتطلع الهيئة إلى العمل 
مــع الفريــق )اســتكمال الدراســات الالزمــة والبــدء فــي 
المشــروع كونه باكورة المشــاريع في مجــال الهيدروجين 
مــن  الهيئــة  ســيمكن  الــذي  األمــر  واألمونيــا  األخضــر 
اســتقطاب الكثير من المشــاريع التي تعتمد على الطاقة 
المتجــددة مثــل: إنتاج الحديد األخضــر وإنتاج االلمنيوم 
األخضــر( ومواكبــة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة 
المتجــددة وأضــاف : يأتــي ذلــك فــي اطار ســعي الهيئة 
لوضــع التوجيهــات الســامية لحضــرة صاحــب الجاللــة 

الســلطان هيثم بن طارق في رؤية 2040 توقع التنفيذ.
مــن جانبهــا قالــت نجالء بنــت زهير الجمالــي الرئيس 
التنفيــذي لقطاع الطاقة البديلة بمجموعة أوكيو ورئيس 
مجلــس إدارة شــركة هايبــورت الدقم: إّن توقيــع اتفاقية 
حجــز األرض لمرفــق الهيدروجيــن واألمونيــا لمشــروع 
عمــل  مــن  المشــروع  فريــق  ســيُمّكن  الدقــم  هايبــورت 
الدراســات الالزمــة والمضــي ُقدًمــا فــي مرحلة دراســة 
الجــدوى لمرحلة الدراســات الهندســية التفصيلية. ونود 
أن نعّبــر عــن شــكرنا للهيئــة لدعمهم المتواصــل إلنجاح 

هذا المشــروع الحيوي واالستراتيجي.

ولــدوره قــال مارتــن داوفا نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 
والمديــر العــام لمجموعــة ديمــي البلجيكيــة: مــع توقيــع 
اتفاقيــة حجــز موقــع األرض الثانيــة لمشــروع هايبورت 
الدقــم، يصبــح المشــروع جاهــزاً للدخــول فــي المرحلة 
التاليــة، وبذلــك يخطــو خطــوة كبيــرة  مــن أن يكون أول 
مصنــع إلنتــاج األمونيا الخضراء بهذه الســعة التشــغيلية 

فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، مضيًفــا: 
فخــورون بالمســاهمة في تســهيل مرحلة تحــول الطاقة 
بالشــراكة مع أوكيو والهيئة العامــة للمناطق االقتصادية 
تكــون ســلطنة  أن  ونأمــل  الحــرة،  والمناطــق  الخاصــة 
الهيدروجيــن  إنتــاج  لمشــاريع  عالميــة  محطــة  عمــان 
األخضــر. وأضــاف مارتن داوفــا أّن األمونيــا الخضراء 
المنتجــة مــن مشــروع هايبــورت الدقم ســيتم تصديرها 
من ميناء الدقم، الذي يتمتع بموقع إســتراتيجي، لعمالء 
فــي وجهــات أوروبيــة متعــددة وأســواق عالميــة أخــرى 
حيــث تلعــب الجزيئــات الخضــراء دوراً محورياً في دعم 
أهــداف تأمين الطاقــة وخفض االنبعاثات الكربونية في 

القطاعــات التي يصعب خفضها فيها.   
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مسقط - 

وقعت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة اتفاقيــة حــق انتفاع بــاألرض مع 
شــركة الهيدروجيــن األخضــر والمــواد الكيميائية، 
التــي أسســتها شــركتا أكمــي الدوليــة، التــي تتخذ 
مــن المملكــة المتحدة مقًرا لها، وشــركة ســكاتيك 
النرويجية لتطوير المرحلة األولى من مشروع إنتاج 
الهيدروجين األخضر واألمونيا الذي تعتزم الشركة 

تنفيذه بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. 
وقــع االتفاقيــة معالــي الدكتــور علــي بن مســعود 
الســنيدي رئيــس الهيئــة، فيمــا وقعها عن الشــركة 
إدارة ومؤســس  رئيــس مجلــس  أوباديــاي،  مانــوج 

مجموعة أكمي.
وبموجــب االتفاقيــة، ســتقوم شــركة الهيدروجين 
األخضر والمواد الكيميائية بتنفيذ المرحلة األولى 
من المشــروع على مســاحة تبلغ 12 كيلومتًرا مربًعا 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، وذلك 
بطاقــة إجماليــة تقدر بحوالي 100,000 طن متري 
مــن األمونيا ســنوياً، ومن المتوقــع أن تصل الطاقة 
اإلنتاجيــة بعــد اكتمــال المشــروع بأكملــه إلى 1.2 

مليون طن من األمونيا الخضراء سنوًيا. 
وفــي تصريــح لــه عقــب توقيــع االتفاقيــة، أشــار 
المهنــدس يحيــى بــن خميــس الزدجالــي، المكلــف 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  أعمــال  بتســيير 
رئيســًيا  دوًرا  المنطقــة ســتلعب  أن  إلــى  بالدقــم، 
فــي مســتقبل تحــول الطاقــة فــي ســلطنة ُعمــان، 

المشروع يسهم في 
تحقيق رؤية سلطنة 

ُعمان في مجال 
الطاقة الخضراء 
ويضعها كمركز 
عالمي لتصدير 
الوقود األخضر

األمــر الــذي ســيجعل مــن الدقم مركــًزا لمشــاريع 
الهيدروجيــن األخضــر، حيــث سيســهم اســتقطاب 
مثل هذه المشــاريع واالســتثمارات للدقم إلى إثراء 

قطاع الطاقة النظيفة الواعد في سلطنة ُعمان. 
وأضــاف: "يمّثــل توقيــع هــذه االتفاقيــة شــاهداً 
علــى مكانــة ســلطنة ُعمــان كوجهة رائدة لمشــاريع 
لتوّفــر  نظــًرا  واألمونيــا؛  األخضــر  الهيدروجيــن 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الرياح على مــدار العام، 
األمــر الــذي سيشــجع علــى اســتقطاب المزيد من 
االســتثمارات ومشاريع الطاقة النظيفة إلى سلطنة 

ُعمان والدقم بشكل خاص". 
مــن جانبــه، أفــاد راجــات سيكســاريا، الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة أكمــي، بأنــه ســيتم قريباً بدء 
األعمــال اإلنشــائية للمشــروع الذي يتضمن إنشــاء 
محطة وفق أحدث المعايير والتقنيات المستخدمة 
فــي هــذا المجــال والتــي تمثــل بداية فصــل جديد 
للتعــاون التجــاري بيــن الهنــد والمملكــة المتحــدة 
وسلطنة ُعمان. ونود أن نُعرب عن امتناننا لسلطنة 
ُعمان على دعمها ومســاهمتها في مســيرة االبتكار 
والتحــّول إلى اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفة، 
كما يسعدنا كذلك أن تكون شركة سكاتيك شريكنا 

االستراتيجي في هذا المشروع الحيوي".

ا بطاقة إجمالية ُتقدر بحوالي 100 ألف طن متري سنويًّ
توقيع اتفاقية حق انتفاع لمشروع الهيدروجين األخضر 

واألمونيا األول بالدقم
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كمــا علــق تيرجــي بيلســكوج، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة ســكاتيك، بأن توقيع اتفاقيــة حق االنتفاع 
فــي  للمضــي  أساســية  خطــوة  يشــّكل  بــاألرض 
تنفيــذ مشــروع إنتــاج األمونيــا الخضــراء الــذي 
يعكــس شــراكتنا مع مجموعــة أكمي، حيــث يعتبر 
الهيدروجيــن األخضــر واألمونيــا الخضــراء أمــًرا 
حيوًيــا للحــد من ظاهــرة االحتباس الحــراري إلى 
1.5 درجــة مئويــة فقــط؛ لــذا فإننــا نســعى مــن 
خــالل هــذا المشــروع إلــى إنتــاج إمداد قــوي من 
الهيدروجيــن األخضر للمســاعدة في إيجاد طاقة 

نظيفة وآمنة. 
المديــر اإلقليمــي  وأوضــح جورشــارن جــازال، 
لشــركة الهيدروجيــن األخضر والمــواد الكيميائية 
بســلطنة ُعمــان، قائــاًل: "يُعــد توقيــع اتفاقيــة حق 
االنتفــاع عالمة فارقة لجهودنا المســتمرة لتطوير 
مشــروع الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء 
فــي الدقــم، حيــث ســيتم البــدء بتنفيــذ األعمــال 
الخاصة بالمشــروع على األرض التي تم حجزها. 
كمــا أننــا نثّمن دعم حكومة ســلطنة ُعمان والهيئة 
العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق 
الحــرة للمضــي قدمــاً بالمشــروع. ومــن جانبهــا 
ســتعمل مجموعة أكمي وشــركة ســكاتيك كشركاء 

في المشــروع عن قــرب مع الهيئــة ووزارة الطاقة 
والمعــادن لتنفيــذ هــذا المشــروع والــذي نأمل أن 
يســهم بشــكل كبير في تحقيق رؤية ســلطنة ُعمان 
فــي مجــال الطاقــة الخضــراء ويضعهــا كمركــز 

عالمي لتصدير الوقود األخضر".
جديــر بالذكــر أن هــذه االتفاقيــة جــاءت عقــب 
اتفاقيــة حجــز األرض التي وقعتها الهيئة وشــركة 
أكمــي فــي أغســطس 2021م، وتضمنــت إجــراء 
دراســات ميدانيــة تحليليــة للمشــروع مــن خــالل 
تركيــب عــده محطــات لمراقبة الطقــس ألغراض 
المســوحات وجمع البيانات وقياس ســرعة الرياح 

في الدقم. 
كمــا تجــدر اإلشــارة أيضاً إلى أن المشــروع وقع 
مذكرة تعاون مع شركة المرافق المركزية "مرافق" 
إلمــداد مرافــق المحطــة بالطاقــة الكهربائية في 
غيــر أوقــات اســتخدام الطاقــة الشمســية، حيث 
ســيتم قريبــاً ترجمــة هــذه المذكــرة إلــى اتفاقية 
شراء للطاقة والتي بموجبها ستكون شركة مرافق 
مزود الخدمات للمشــروع. علًما أن شــركة مرافق 
هــي أول مــزود للخدمــات المركزيــة فــي ســلطنة 
ُعمــان والمــزّود الحصري للخدمــات في المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم. 

التوقيع مع شركة 
المرافق المركزية 
"مرافق" إلمداد 
مرافق المحطة 

بالطاقة الكهربائية 
في غير أوقات 

استخدام الطاقة 
الشمسية

تيرجــي بيلســكوج: خطــوة أساســية 
للمضــي فــي تنفيــذ مشــروع إنتــاج 

األمونيا الخضراء 

بطاقة إجمالية تقدر بحوالي 100,000 طنمساحة المشروع تبلغ 12 كيلومتر مربع
متري من األمونيا سنويًا 

 بعد اكتمال المشروع بأكمله إلى 1.2 مليون طن
من األمونيا الخضراء سنوًيا

راجات سيكســاريا: ســيتم البدء  في 
األعمــال اإلنشــائية للمشــروع قريبا 
ويتضمن إنشــاء محطــة وفق أحدث 

المعايير والتقنيات 

يوليو
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إرساء مكانة سلطنة 
عمان على خارطة 
العالم في تطوير 
إنتاج الهيدروجين 

األخضر 

مسقط - 

تســعى ســلطنة ُعمان الى إرســاء مكانتها على خارطة 
العالــم فــي تطويــر إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر حيــث 
أعلنــت في أغســطس مــن العــام الماضي عن تأســيس 
تحالف وطني للهيدروجين األخضر يعرف باســم " هاي 
فالي " وضم التحالف 13 مؤسســة من القطاعين العام 
والخــاص، وتشــارك فيــه عــدد مــن الهيئــات الحكومية 
والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة وعدد من المشــّغلين 
مــن قطــاع النفط والغــاز باإلضافة إلى قطــاع الموانئ، 
ويعكف التحالف على عدة جوانب أبرزها دعم مشــاريع 
إنتاج الهيدروجين النظيف وآلية انتاجه ونقله وتصديره 
واالستفادة منه محلًيا واالستفادة من التقنيات الحديثة 
في تطويره، ويجري العمل على تعظيم االستفادة منه من 
خالل تســهيل االســتثمارات وجلب الخبــرات في مجال 
الهيدروجيــن األخضــر، كمــا وضعت ملــف الهيدروجين 
األخضــر ضمن خطط تنويــع مصادر الطاقة وهي احد 

مستهدفات رؤية ُعمان 2040.

المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  يشــهده  لمــا  ومواكًبــا 
والهيدروجيــن مــن حــراك واهتمام واســع على مســتوى 
والسياســات  باألطــر  المتعلقــة  الجوانــب  فــي  العالــم 
والجوانــب التقنيــة والتمويليــة؛ تحــرص ســلطنة ُعمــان 
على اإلســهام فيها وتعظيم االســتفادة مــن الفرص التي 
تتيحهــا، حيــث تتواصــل المســاعي لتحفيــز اســتقطاب 
االســتثمار والبنــاء علــى فــرص الشــراكة واالهتمــام من 
المســتثمرين في هذا القطاع الواعد جنبا إلى جنب مع 
العمــل علــى جعل هذا القطاع ممكًنا أساســًيا في برامج 

التنويع االقتصادي. 

اهتمام رفيع المســتوى

خــالل ترؤس جاللة الســلطان الجتماع مجلس الوزراء 
الموقــر بتاريــخ 3 مــارس 2022 وجة بأهميــة التحوالت 
ولمــا  الكربــون،  انبعاثــات  مــن  الحــد  نحــو  العالميــة 
للهيدروجين األخضر من اســتخدامات واســعة في إنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة وتوفيــر الطاقــة الحراريــة، وبالعمل 
على تسريع إجراءات تنظيم هذا القطاع ، ووضع األطر 
وبتخصيــص   ، لنمــوه  الالزمــة  والسياســات  القانونيــة 
المواقــع المناســبة إلنتــاج الهيدروجيــن األخضر بهدف 
تعزيــز االســتثمار األجنبــي ، وبالعمــل علــى توطين هذه 

ل في مصادر الطاقة البديلة رحلة تحوُّ

تحالف يضم 
13 مؤسسة من 
القطاعين العام 

والخاص

تأسيس تحالف وطني لتطوير الهيدروجين األخضر باسم " هاي فالي"

يوليو
2022 ٢٨



يجري العمل على 
تعظيم االستفادة 
من خالل تسهيل 

االستثمارات وجلب 
الخبرات 

ملف الهيدروجين 
األخضر ضمن 

خطط تنويع مصادر 
الطاقة في رؤية 

2040

استخدامات واسعة 
في إنتاج الطاقة 
الكهربائية وتوفير 

الطاقة الحرارية

وضع األطر 
القانونية 

والسياسات الالزمة 
لنموه

تضمين الهيكل 
التنظيمي لوزارة 
الطاقة والمعادن 

مديرية عامة 
تعنى بالطاقة 

النظيفة والطاقة 
الهيدروجينية 

االنتهاء من دراسة 
الخطة الوطنية 
للطاقة التي 

حددت التوجهات 
االستراتيجية 

للقطاع

التقنيــة واعــداد الدراســات الالزمــة لذلــك، وبتضميــن 
الهيــكل التنظيمي لــوزارة الطاقة والمعادن مديرية عامة 
تعنــى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية وتأســيس 

شــركة لتنمية هذا القطاع الواعد.

وفــي هــذا الجانب قال المهندس عبدالعزيز بن ســعيد 
الشــيذاني مدير عام المديرية العامــة للطاقة المتجددة 
وزارة  تعمــل  والمعــادن:  الطاقــة  بــوزارة  والهيدروجيــن 
الهيدروجيــن  اقتصــاد  والمعــادن علــى تطويــر  الطاقــة 
األخضــر الذي يتميز باالســتدامة والفاعلية وهو صديق 
للبيئــة مــن خــالل العمــل مــع عــده أطــراف لهــا عالقــة 
بهــذا الموضــوع تشــمل الجهــات الحكوميــة والشــركات 
المختصــة، وتــم اتخــاذ عــدة خطــوات أهمهــا، تشــكيل 
لجنــة وزاريــة وفرق فنيــة مختصة بتوحيــد جهود تطوير 
قطــاع الطاقــة المتجددة والهيدروجيــن، وإطالق برنامج 
ينبثق منه مســارات متخصصة مــع نظام حوكمة لضمان 
تخطيط ســليم وتنفيذ فاعل ومتســق توجهات الحكومة. 
وأضــاف مدير عــام الطاقــة المتجــددة والهيدروجين، 
بأنه تم االنتهاء من دراســة الخطــة الوطنية للطاقة التي 
حــددت التوجهــات االســتراتيجية لقطــاع الطاقــة فــي 
ســلطنة عمــان فــي ظل المتغيــرات العالميــة واإلمكانات 

الوطنية.

تطويــر السياســة الوطنيــة للتحول في الطاقة

قــال المهندس عبد العزيز تنفيذا للتوجيهات الســامية 
حددت وزارة الطاقة والمعادن الحاجة لتطوير السياســة 
الوطنيــة للتحــول فــي الطاقــة، بحيــث تنبثــق منهــا أربع 
سياســات فرعيــة هــي: سياســة كفــاءة الطاقة، سياســة 
الطاقة المتجددة، سياســة الهيدروجين، سياســة احتواء 

ثاني أكســيد الكربون وتخزينه واستغالله.
وأضــاف تتقاطــع معهــا سياســات تعنى بتعزيــز القيمة 
المرتبطــة  الصناعــات  وتوطيــن  المضافــة،  المحليــة 
والبحــث  اإلســتراتيجية  الدراســات  وتمكيــن  بالقطــاع، 
الوعــي  وتعزيــز  الوطنيــة،  القــدرات  وبنــاء  والتطويــر 
أخــرى  وأيــة سياســات  النظيفــة،  بالطاقــة  المجتمعــي 
األهــداف  مــن  مجموعــة  لتحقيــق  وســعيا  مكملــة 
االســتراتيجية التــي تتمثــل فــي: تحقيــق أمــن الطاقــة 
لسلطنة عمان من خالل تخطيط متكامل لموارد الطاقة 
التقليديــة والمتجــددة، تتولى توجيه رحلة ســلطنة عمان 
فــي التحــول فــي الطاقــة وبمــا يدعــم مســارات التنويــع 

مكانــة  وترســيخ  وعالميــا،  محليــا  والنمــو  االقتصــادي 
ســلطنة عمــان فــي االضطــالع بــدور رئيــس وموثــوق به 
وتنافســي في قطــاع الطاقة العالمــي، وتعزيز اإلمكانات 
الوطنيــة مــن خالل دعم االبتكار الوطني، وبرامج القيمة 
المحليــة المضافــة، وتوطيــن الصناعــة، وتطوير كفاءات 
وطنيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع تطويــر قطــاع الهيدروجين 
المتجــدد واألخضر في ســلطنة عمــان، والترويج للطاقة 
المتجــددة والهيدروجيــن النظيــف كحــل رئيســي لنــزع 
الكربــون عــن قطاعــات الطاقــة والصناعــة والنقــل فــي 
ســلطنة عمــان وفي جميع أنحــاء العالم، وتعظيم الفرص 
التجاريــة والشــراكات اإلســتراتيجية في إنتــاج وتصدير 
الهيدروجيــن ، وكذلــك تســريع ادخــال الهيدروجيــن في 
الصناعــات الثقيلــة المحليــة وقطاعــات الطاقــة، ورفــع 
القدرة التنافســية لســلطنة عمان فــي تعزيز الفرص في 
قطــاع الهيدروجيــن من خالل إجراءات يســيرة وشــفافة 
وفعالــة لتخصيــص األراضــي ومناطق االمتياز لمشــاريع 
الطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن والموافقات المســبقة 
االساســية  البنيــة  تخطيــط  خــالل  ومــن  للمســتثمرين 
المركزية، وتبني المرونة والتحديث المســتمر في تقديم 
األجنبيــة  االســتثمارات  لحفــز  والتســهيالت  الحوافــز 
المبكــرة وتشــجيع الصناعات المحلية للتحــول من الغاز 
الطبيعــي إلــى البدائــل الخضــراء وذلك بما يتماشــى مع 
تقــدم تقنيــات انتاج الهيدروجين األخضر وتنافســيته مع 

بدائل الهيدروجين األخرى.

تعيين بيــوت خبرة متخصصة

وأوضح الشيذاني أن العمل متواصل للقيام بالدراسات 
الالزمــة لتطويــر القطاع وتعيين بيــوت خبرة متخصصة، 
من خالل عدد من المناقصات التي طرح بعضها ويتوقع 
طــرح المتبقي خالل الفترة القادمة، المشــروع األول هو 
القتــراح وإعــداد اإلطــار التنظيمــي والقانونــي للقطــاع، 
والمشــروع الثاني إلعداد السياســة الوطنيــة للتحول في 
الطاقــة والسياســات المنبثقــة منهــا التي اســتفادت من 
الدراســات المتاحة وإشــراك أصحاب المصالح بما في 
ذلك مقترحات الحوافز والتســهيالت، والمشــروع الثالث 
القتــراح نمــاذج تقييم العطاءات المقدمة لالســتثمار في 
قطــاع الطاقــة المتجــددة المرتبطــة بإنتــاج الهيدروجين 

الشيذاني: قطاع سيسهم في 
تنويع مصادر الطاقة وخفض 

االنبعاثات الكربونية وتعزيز النمو 
المهندس عبدالعزيز بن ســعيد الشيذاني
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تحديــد مناطق امتيــاز للطاقة المتجددة

وأكــد المهنــدس بــأن العمل جاري علــى تحديد مناطق 
أولــى  المســتهدفة كمرحلــة  المتجــددة  للطاقــة  امتيــاز 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنية واألطــراف ذات العالقة 
لتحضيــر الحزمــة األولــى لطرحهــا علــى المســتثمرين، 
وبالتــوازي مــع تحديــد مناطــق االمتياز، يجــري اإلعداد 
إلجراء الدراسات الطوبوغرافية واالجتماعية، ودراسات 
لخيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراســات المســتقبلية 
الالزمــة، كمــا تــم البــدء في وضــع تصور إلنشــاء قاعدة 
بيانــات وطنيــة للطاقــة، وتوظيــف ما توفره المســوحات 
الميدانيــة مــن معلومات قائمــة ومســتقبلية، بهدف دعم 

سياســات وخطط ومشاريع الطاقة. 

 الهيدروجيــن األخضــر يحظى برعاية فائقة

ملــف  أن   : الشــيذاني  عبدالعزيــز  المهنــدس  أكــد 
الهيدروجيــن األخضــر يحظــى برعايــة فائقــة وتســعى 
ســلطنة عمــان بأن تكون في مصــاف دول العالم الرائدة 
فــي هــذا المجــال، وحيــث توفــر المقومــات الرئيســية 
إلنتاجــه مــع وجــود الممكنــات األساســية والمتمثلــة في 
الطاقة الشمســية وطاقــة الرياح باإلضافة الى األراضي 
الواســعة الحتضــان هــذه المشــاريع، ويقــول الشــيذاني 
الموقــع االســتراتيجي المطــل علــى أبــرز طــرق التجارة 
رائــدة  تكــون ســلطنة عمــان  أن  فــي  العالميــة يســاهم 
فــي هــذا المجــال، علمــا بــأن عمــان متميــزة بالعالقات 
السياســية واالقتصاديــة مــع دول العالــم مما سيســاعد 
فــي تحقيــق خططهــا الراميــة بــأن تكــون مركــزا عالميا 
مهمــا في إنتــاج وتصدير الهيدروجيــن األخضر. وأردف 
قائال تمتلك سلطنة عمان خبرة واسعة في إنتاج الطاقة 

وتصديرها الى األســواق العالمية.

مشــاريع الهيدروجين األخضر 

قــال الشــيذاني :مــن المشــاريع المهمــة فــي ســلطنة 
عمــان فــي الوقــت الحالــي هو مشــروع هايبــورت الدقم 
والذي يســتهدف إلنتاج الهيدروجين األخضر من الطاقة 
المتجــددة ، ويعتبر المشــروع ضمن مبــادرات االقتصاد 
األخضــر باســتهدافه انتــاج الهيدروجيــن األخضر وذلك 
تماشــيا مــع التحــول الــذي يجري فــي العالم الســتبدال 

الوقــود التقليــدي بالوقــود النظيف أو الطاقــة المتجددة 
الهيدروجيــن  لهــذا المشــروع ومشــاريع  ،ومــن المؤمــل 
المســتقبلية ان تعزز من جعل ميناء الدقم واجهة وموقعا 
تجاريــا لتبادل وتوزيــع الهيدروجين األخضــر، باإلضافة 
إلى ذلك بأنه سيســاهم هذا التحول إلى زيادة اســتيعاب 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  مشــاريع ضخمــة 

بالدقم.

تقليــل االحتباس الحراري

تشــير المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين 
بــوزارة الطاقــة والمعــادن مــن خــالل معاهــدة باريــس 
الدوليــة الملزمــة قانوًنا بشــأن تغير المناخ في 2015 أن 
هناك إجماع متزايد في جميع أنحاء العالم على ضرورة 
اتخــاذ خطوات منســقة لتقليــل االحتباس الحــراري إلى 
مســتويات أقــل مــن 2 درجة مئويــة، وإذا أمكن وضع حد 
لــه عنــد 1.5 درجــة مئويــة أعلى مــن مســتويات ما قبل 
الصناعــة، حيــث تــم تبنــي هذه األهــداف فــي " اتفاقية 
باريس " الشــهيرة  من قبل 196 دولة، والتي دخلت حيز 

التنفيــذ في 4 نوفمبر 2016.
وتعلــل المعاهــدة لتحقيــق هــذا الهــدف طويــل األمــد 
المتعلــق بالحرارة، تهــدف البلدان إلى الوصول إلى ذروة 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري على مســتوى العالم 
فــي أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق عالــم محايــد مناخًيــا 
بحلــول منتصــف القرن، وقد تعهدت دول مختلفة بتقديم 
مســاهمات محــددة وطنيــاً )NDC( مــن أجــل ضمــان 

التحــول في الطاقة وتقليل االنبعاثات.
وتوضــح المعاهــدة أن قطــاع الطاقــة فــي العالــم يمثل 
ثالثــة أربــاع انبعاثات غازات االحتبــاس الحراري ، يعول 
على الطاقة المتجددة في إزالة الكربون من حصة كبيرة 
مــن اســتهالك الطاقــة في العالــم في المســتقبل، ويأتي 
قطاع انتاج الهيدروجين في التطور ليتيح استجابة مثلى 
يمكنهــا أن تحقــق بشــكل كبيــر تطلعــات العالــم لمصادر 
مــن  وخاليــة  االســتخدامات  ومتعــددة  جديــدة  طاقــة 
الكربــون، وذلــك لما لــه من خصائص من حيــث امتالكه 
ألعلــى طاقــة لــكل كتلــة مــن أي وقــود )~ 2.6 مــرة من 
الغاز الطبيعي( ودون انبعاثات كربونية عند اســتخدامه، 
وبالتالــي فــإن الهيدروجيــن مــع الطاقة المتجــددة أو ما 
يطلــق عليــه الهيدروجيــن األخضر هــو المفتــاح لتحقيق 

خفض ســريع في انبعاثات الغازات الدفيئة.

أربع سياسات 
فرعية هي: سياسة 

كفاءة الطاقة، 
سياسة الطاقة 

المتجددة، سياسة 
الهيدروجين، 

سياسة احتواء ثاني 
أكسيد الكربون 

وتخزينه واستغالله. 

تعزيز اإلمكانات 
الوطنية من خالل 

دعم االبتكار 
الوطني 

تطوير كفاءات 
وطنية جنًبا إلى 
جنب مع تطوير 
القطاع المتجدد 

تعظيم الفرص 
التجارية والشراكات 

اإلستراتيجية 

تسريع ادخال 
الهيدروجين في 

الصناعات الثقيلة 
المحلية

رفع القدرة 
التنافسية لسلطنة 

عمان في تعزيز 
الفرص المتاحة
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عــــبــــر مــــشـــروعـــهــــا فــــي الــــدقــــم 

شركة )أكمي( تحصل على أول شهادة دولية 
معتمدة إلنتاج الهيدروجين النظيف بشكل تجاري 

: مسقط - 

الطاقــة  قطــاع  فــي  الرائــدة  أكمــي  شــركة  حصلــت 
إلنتــاج  معتمــدة  دوليــة  شــهادة  أول  علــى  المتجــددة 
فــي  تجــاري  بشــكل  واألمونيــا  األخضــر  الهيدروجيــن 
العالــم، وذلــك في مشــروعها في المنطقــة االقتصادية 
هــذه  علــى  الشــركة  وقــد حصلــت  بالدقــم.  الخاصــة 
الشــهادة مــن شــركة الخدمــات الفنيــة األلمانيــة تي يو 
فــي راينالند، المــزّود الدولي الرائد لخدمات الفحص، 
التي تعد إحدى الوكاالت العالمية في خدمات االعتماد 

المســتقلة في مجال الطاقة المتجددة.
وبعد إجراء التقييم لمشروع شركة أكمي للهيدروجين 
األخضــر فــي الدقــم، أثبتــت أن المشــروع يفــي بجميع 
المعاييــر التــي وضعتهــا للحصــول علــى هذه الشــهادة، 
وذلــك عبــر مراجعــة مختلــف طــرق اإلنتــاج المحــددة 

وطرق النقــل وتطبيقات الهيدروجين المتنوعة. 
وتتيــح الشــهادة الدوليــة إلنتــاج الهيدروجين األخضر 
واألمونيا الخضراء بشكل تجاري للزبائن المتوقعين لهذه 
الصناعــة الواعدة التأكد مــن أن األمونيا والهيدروجين 
المنتجــة مــن هذه المصانع تم اســتخراجها من مصادر 
للطاقــة المتجددة مثل الرياح وأشــعة الشــمس وتحتوي 
علــى مســتويات أقل مــن انبعاثات الكربون الذي يســهم 
فــي االحتباس الحراري مقارنــة بالهيدروجين التقليدي 
أو الوقود األحفوري، األمر الذي سيســاهم في تشــجيع 
مثــل هــذه االســتثمارات عبــر الحصول على عقــود بيع 
مســتقبلية طويلــة األمــد وتســهيالت الطاقــة المتجددة 

التــي تقدمها مختلف الدول حول العالم. 
فــي حيــن رحبــت الهيئة العامــة للمناطــق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة بإعالن شــركة أكمي حصولها 
علــى أول شــهادة دوليــة معتمــدة إلنتــاج الهيدروجيــن 

األخضر واألمونيا بشــكل تجاري في العالم.
مــن جانــب اخر قد يفتح ذلك المجــال لدخول مختلف 
الشركات العالمية لالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 
الواعد في سلطنة عمان والمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم على وجه الخصوص، وســوف يرفــع من الجهود 
الحكومية في ترسيخ مكانة سلطنة ُعمان على الخارطة 
العالمية فــي مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين األخضر 
كأول دولة في العالم تحصل على هذه الشهادة الدولية، 
وهــو مــا سيســهم أيضا فــي التحول إلى الطاقــة البديلة 

وتنويع مصادر الدخل.
وتعليقا على الحصول على هذه الشهادة الدولية صرح 
المهنــدس يحيــى بن خميــس الزدجالي المكلف بتســيير 
أعمــال المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم قائــاًل: 
نحــن ســعداء بحصــول شــركة أكمــي على هذه الشــهادة 
والتــي جــاءت لتؤكــد المســتقبل الواعــد لقطــاع الطاقة 
المتجــددة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
التــي تتمتــع بموقــع اســتراتيجي بالقــرب مــن مصــادر 
الطاقــة العالميــة، إضافــة إلــى اكتمال البنية األساســية 
مثــل الموانــئ والطرق مما سيســهل تصدير هذه الطاقة 

إلى مختلف دول العالم.
فــي حيــن صــرح مانــوج أوباديــاي رئيس مجلــس إدارة 
شــركة أكمي بالقول: يســعدنا الحصول على أول شــهادة 
إلنتــاج هيدروجيــن أخضر بشــكل تجاري فــي العالم من 
شركة تي يو في راينالند )TUV Rhineland( لمشروعنا 
للهيدروجيــن األخضر واألمونيا الخضراء في الدقم في 
سلطنة عمان، إذ يمثل ذلك خطوة رئيسية في مشروعنا 
في الدقم، وستمهد شهادة الهيدروجين األخضر الطريق 

لتحديد المعايير العملية للشــهادة الخضراء.
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صحار -  :

وقعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية إيجار أرض مع 
شــركة صناعة البنسلين العامة المتكاملة إلنشاء مصنع 
للصناعــات الداوائيــة فــي المنطقة الحــرة. ومن خالل 
مصنعهــا المتطــور، ســتقوم الشــركة بتصنيــع ُمركبــات 
دوائية Penicillin-G، وAPA-6 والتي تُعد عناصر 
كيميائيــة رئيســية فــي مجموعــة المضــادات الحيويــة 
األكثــر اســتخداًما. وتنص االتفاقية على إنشــاء محطة 
لمعالجــة المخلفــات الصناعيــة الســائلة كمياه الصرف 
الصحي وإعادة اســتخدامه في مختلــف العمليات، مما 
يتماشى مع جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز 

االستدامة في كافة جوانبها. 
وفــي حديثــه حــول أهميــة االتفاقيــة الجديــدة، قــال 
محمــد الخروصــي، رئيــس مجلس إدارة شــركة صناعة 
صناعــة  شــركة  "تُعــد  المتكاملــة:  العامــة  البنســلين 
محليــاً  مملوكــة  شــركة  المتكاملــة  العامــة  البنســلين 
بالكامــل، ويبــرز اســتثمارنا في ميناء صحــار والمنطقة 
الحــرة التزامنــا ومســتثمرينا وبدعم مــن البنك الوطني 
الُعمانــي لتعزيز االقتصاد الوطني لســلطنة ُعمان، ونثق 
أنــه من خــالل تطوير أحــد أبــرز القطاعــات المتنامية 
فــي مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة ســنتيح الفرصــة 
أمــام العديــد مــن المورديــن المحلييــن تعزيــز قدراتهم 
المرســومة  األهــداف  مــع  يتماشــى  بمــا  وإمكانياتهــم 
لـــ "رؤيــة ُعمــان 2040‘".وأضــاف: "سيشــكل المصنــع 
ومحطــة معالجة مياه الصــرف الصحي ترجمة حقيقية 
للفــرص الواعــدة التي نتيحهــا أمام الشــركات المحلية 
للنمو في كل مرحلة من مراحل سلســلة التوريد، فضاًل 

على مساحة 100,000  متر مربع وبإجمالي استثمارات ُتقدر بـ 5 ماليين ريال ُعماني

توقيع اتفاقية إلنشاء مشروع جديد في مجمع 
الصناعات الدوائية بصحار 

شركة صناعة 
البنسلين العامة 
المتكاملة شركة 
مملوكة محلًيا 

بالكامل

سيشكل إنجازًا 
جديدًا في سجل 
نجاحاتنا ويضفي 

قيمة لركزئزنا 
األساسية الثالث

سيمتد المصنع 
على مساحة 

100,000  متر مربع 
بإجمالي استثمارات 
تقدر 5 ماليين ريال 

ُعماني

من المتوقع أن يتم 
استيراد 3025 طًنا 
سنوًيا من المواد 
الخام الالزمة من 
الشركات المحلية

عن إضافة قيمة كبيرة إلى سلســلة القيمة للقطاع، وصون 
الموارد الطبيعية وضمان اســتدامتها". 

ومــن جانبــه، قــال عمر بــن محمــود المحــرزي، الرئيس 
التنفيــذي للمنطقة الحرة بصحار: "نواصل تطوير مجمعنا 
للصناعــات الدوائيــة والذي يشــكل خطوة مهمــة وإضافية 
في مســيرتنا لتعزيز مكانة مينــاء صحار والمنطقة الحرة، 
ودعــم المجتمــع المحلــي، ســواًء مــن خــالل خطــط تنويع 
االســتثمار أو  تســهيل الوصــول إلى المنتــج النهائي. وجاء 
المشــروع ليكــون ثاني مشــاريعنا فــي مجمعنــا للصناعات 
الدوائيــة فــي المنطقــة الحــرة بعــد مصنــع لتعبئــة وإنتــاج 
اللقاحــات البيطريــة والــذي سيشــكل إنجــازاً جديــداً فــي 
ســجل نجاحاتنا ويضفي قيمة لركائزنا األساسية الثالثة". 
وأضــاف: "ونثــق أن المشــروع الكبيــر مثــل هــذا المصنــع 
والذي ســتديره شــركة صناعة البنســلين العامة المتكاملة 
سيســاهم فــي جــذب اســتثمارات جديدة في هــذا القطاع 
الــذي يزخــر بالفــرص واإلمكانــات وســيكون لــه دور مهــم 
فــي تعزيــز مكانــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة كمركز 

رائدللصناعة في المنطقة".
وبموقعــه االســتراتيجي فــي المنطقــة الحــرة بصحــار ، 
سيمتد المصنع على مساحة 100,000  متر مربع بإجمالي 
اســتثمارات يقرب من 5 ماليين ريال ُعماني، وستســتغرق 
األعمــال االنشــائية ما يقرب من عامين. ومــن المتوقع أن 
يتــم اســتيراد 3025 طًنا ســنوًيا من المواد الخــام الالزمة 
مــن الشــركات المحليــة لتزويــد المصنــع ومحطــة معالجة 
المخلفات الصناعية الســائلة، وستســهم هــذه الخطوة في  
دعــم خطط تنويع االقتصــاد الوطني في صحار ومحافظة 

شمال الباطنة. 
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إنشاء مركز 
بيانات للخدمات 
السحابية على 

مساحة 25 ألف 
متر مربع

من المتوقع أن 
تنطلق األعمال 
التشغيلية لمركز 
بيانات الخدمات 
السحابية بحلول 
نهاية عام 2022م

صحار -      :

وقــع مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة اتفاقيــة إيجــار 
أرض مــع شــركة إنجازات المشــاريع المتحــدة الصينية 
إلنشــاء مركز بيانات للخدمات الســحابية على مســاحة 
25 ألــف متــر مربع في المنطقة الحرة. وســيضم مركز 
البيانــات الجديد غرف خادم متعــددة الوظائف بجانب 
تقديــم خدمات الــذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة 
والحوســبة الســحابية. ومن المتوقع أن تنطلق األعمال 
التشــغيلية لمركــز بيانــات الخدمــات الســحابية بحلول 
المشــاريع  أول  المشــروع  ويعــد  2022م،  عــام  نهايــة 
االســتثمارية لتقنيــات المعلومــات فــي المنطقــة الحرة 

بصحار.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قــال عمر بــن محمــد المحرزي، 
الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تشــكل هذه 
االتفاقيــة إنجازاً جديداً في ســجل نجاحاتنا وتتماشــى 
مع جهودنا لترسيخ مكانة المنطقة الحرة بصحار كبيئة 
تدعــم االبتــكار، وتقــدم نظاًما بيئًيا ذكًيــا يوظف أحدث 
التقنيــات. ومــا يميز هذا المشــروع أنه ثاني المشــاريع 
االســتثمارية الصينية في المنطقة الحرة، والذي نسعى 
مــن خاللها إلى تعزيــز إمكانياتنا الهائلة وما نقدمه من 
مزايــا أمــام المســتثمرين الصينيين". وأضــاف: "نفخر 
بــأن هنــاك العديــد مــن المســتثمرين والشــركات مــن 
مختلــف الصناعــات ممن يرغبون في تأســيس أعمالهم 
فــي المنطقــة الحرة بصحار،  ونثق أن شــركة إنجازات 
المشــاريع المتحــدة الصينيــة ســيكون لهــا دور بارز في 
جذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة، خاصًة في 
قطــاع تقنيــات المعلومات، لتوليد مصــادر دخل جديدة 

لالقتصاد الوطني". 

في أولى مشاريعها االستثمارية في تقنيات المعلومات

المنطقة الحرة بصحار تستقطب استثماًرا 
إلنشاء مركز بيانات جديد للخدمات السحابية  

ومن جانبه، قال يو ســايون، الرئيس التنفيذي لشــركة 
إنجــازات المشــاريع المتحــدة الصينيــة: "يتيــح مينــاء 
صحار والمنطقة الحرة أمامنا مزايا متعددة لالستثمار 
وتوسيع أعمالنا في المنطقة بفضل مكانته كأحد أسرع 
الموانــئ نمواً في العالم وموقعه االســتراتيجي في قلب 
طــرق التجــارة العالمية. ونثق أن مركــز بياناتنا الجديد 
والعصري ســيتيح لنا مواصلة سلسلة نجاحاتنا ، وتلبية 
الطلــب المتزايــد علــى خدمــات الحوســبة الســحابية 
اآلمنــة بأســعار تنافســية ". وأضاف: "نســعى عبر هذه 
الخطــوة إلى المســاهمة في خطــط التنويع االقتصادي 
فــي البــالد، كما يبــرز هذا التعــاون مكانتنا كأفضل 10 

شــركات في الصين في منصات الحوسبة السحابية".
تقــدم  بصحــار  الحــرة  المنطقــة  أن  بالذكــر  جديــر 
للمســتثمرين قائمــة متكاملة مــن المزايا والحوافز تتيح 
لهم الوصول إلى مســتودعات ُصممــت بأعلى المعايير، 
ومكاتــب تجاريــة، ووفرة مــن األراضي لتشــجيعهم على 
إقامــة مشــاريعهم ونمــو أعمالهــم، باإلضافــة إلى ذلك، 
أصبح بإمكان المســتأجرين الحاليين والجدد الحصول 
علــى تراخيــص التجــارة العامــة مــن أي مــكان بالعالــم 
وحتى ثالث ســنوات بأســعار تنافســية، واستخراج كافة 
التصاريح المطلوبة والتراخيص والتأشــيرات إلكترونياً 
وتشــغيل  لتأســيس  الواحــدة‘  المحطــة  ’منصــة  عبــر 
شــركاتهم بفاعليــة، كمــا تتحصــل الشــركات الموجــودة 
فــي المنطقــة الحــرة على إعفاء كامل من الرســوم على 
االســتيراد والتصدير، وإعفاء كامل من ضريبة الدخل، 

وإعفاء ضريبي على الشــركات يصل إلى 25 عاًما.
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: المزيونة  - 

طلبــاً   14 بالمزيونــة  الحــرة  المنطقــة  اســتقبلت 
لالســتثمار خــالل النصــف األول من العــام 2022 تمت 
الموافقــة النهائيــة علــى 7 طلبــات منها، ويجــري العمل 
علــى دراســة وتحليــل العقــود المتبقيــة تمهيــدا للتوقيع 
معهــا خــالل الفتــرة القادمــة، وقد تنوعت أنشــطة هذه 
الطلبــات بين الصناعية، والتجارية والعقارية، وســتمثل 
قيمــة مضافــة لبيئة األعمال فــي المنطقة. وفيما يتعلّق 
بحركة البضائع والمركبات الصادرة من المنطقة خالل 
المــدة مــن األول من يناير وحتى النصف األول من العام 
2022 ؛ يلفــت أعداد الشــاحنات الصــادرة من المنطقة 
الحرة بالمزيونة 5178 شــاحنة، بينما تم تصدير 2424 
مركبــة عبــر المنطقــة بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 3.3 
مليــون ريــال ُعمانــي، فــي حين بلــغ حجــم البضائع في 
المــدة ذاتهــا 80 ألف طناً بقيمــة إجمالية تصل إلى 13 
مليون ريال ُعماني، ليصبح إجمالي قيمة البضائع خالل 

هذه المدة 16.3 مليون ريال ُعماني.
مــن جانــب آخــر، تواصــل المؤسســة العامــة للمناطق 
الصناعية "مدائن" تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في 
المنطقــة الحــرة بالمزيونة، حيث تتجاوز نســبة اإلنجاز 
فــي مشــروع مبنى الخدمــات متعدد االســتخدامات 85 

المنطقة الحرة بالمزيونة تستقبل 14 طلبًا 
لالستثمار خالل النصف األول من العام 

الجاري

% ، ويهــدف هــذا المشــروع الــذي ينفــذ بتكلفــة تزيد على 
3 مالييــن ريــال ُعمانــي وبمســاحة إجماليــة تتجــاوز 11 
ألــف متــر مربع إلــى توفير جميــع الخدمات والتســهيالت 
التــي تتطلبهــا العمليــات االســتثمارية في المنطقــة الحرة 
بالمزيونــة، وعرضها أمام المســتثمرين وأصحاب األعمال 
والمراجعيــن فــي موقــع واحــد، ومــن ضمن أهم مشــاريع 
مشــروع  بالمزيونــة  الحــرة  بالمنطقــة  األساســية  البنــى 
المنظومــة األمنيــة الذي  يجري تنفيــذه حالًيا، ويتكون من 
ســياج أمنــي بطول 11 كــم يحيط بكامــل المنطقة ومجهز 
بأحــدث أنــواع كاميرات المراقبــة  المتقدمة وذلك لتأمين 
المنطقــة بحكم أنهــا تقع خارج اإلقليــم الجمركي، وكذلك 
لتغطية المساحة الجديدة للمنطقة التي تقدر بـ 8 ماليين 
متر مربع، كما يتضمن المشــروع تمهيد طريق ترابي على 
طــول الســياج لتســهيل أعمــال المراقبــة الدوريــة وكذلــك 
غرفــة تحكــم ومراقبــة بأجهزة شاشــات للمراقبــة ورصد 
أية أعمال غير مشــروعة و لتأمين الســياج، باإلضافة إلى 
بوابــات الدخــول والخــروج من وإلى المنطقــة، حيث بلغت 
نســبة إنجاز المشــروع 75 %، كما تم االنتهاء من مشــروع 
الحزمة الثانية من المرحلة الثانية  بمساحة مليون و 600 
الــف متــر مربع بتكلفــة إجمالية تصل إلــى 6 ماليين ريال 
ُعمانــي ، عــالوة علــى قرب االنتهــاء من تصميــم المرحلة 

الرابعة بمساحة 3 ماليين متر مربع .

وتعقد اجتماًعا مع ممثلي شركة شحن البحر 
األبيض المتوسط

: المزيونة  - 

من جانب اخر عقدت إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة اجتماعاً مع 
ممثلي شــركة شــحن البحر األبيض المتوسط، وذلك لمناقشة آلية 
تفعيل خطوط الشــحن إلى ميناء المزيونة البري بالمنطقة كوجهة 
نهائية، باإلضافة إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها المنطقة 
للمســتثمرين والشــركات العاملــة، واالطالع على التســهيالت التي 

يقّدمها مركز الخدمات مسار.

85% نسبة اإلنجاز في مشروع مبنى الخدمات متعدد االستخدامات
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اللجنة االقتصادية والمالية بمجلس الشورى 
تطلع على مشاريع المنطقة الحرة بالمزيونة

: المزيونة  - 

اللجنــة  ممثلــي  الســعادة  أصحــاب  مــن  عــدد  قــام 
االقتصاديــة والماليــة فــي مجلــس الشــورى بزيــارة إلى 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة، حيــث كان فــي اســتقبالهم 
المهندس علي بن ســالم المعشــني، مدير عام المنطقة، 
والذي قام بدوره بتقديم نبذة تعريفية عن المنطقة وأبرز 
المشــاريع الحاليــة والمســتقبلية التي تعكف المؤسســة 

العامة للمناطق الصناعية - مدائن على تنفيذها.
وزار الوفد عدًدا من المشــاريع فــي المنطقة والميناء 
البــري بالمزيونة ومبنى الخدمــات بالمنطقة كما تعرف 
الوفد من خالل عرض مرئي على االمتيازات والحوافز 
والتســهيالت التــي تقدمهــا المنطقــة لرجــال األعمــال 
والمســتثمرين وقــد اســتمع أصحــاب الســعادة لنبــذة 
مفصلــة عــن عمليــات الســاحة الجمركية فــي المنطقة 

الحــرة بالمزيونــة، والتي قامت المؤسســة العامة للمناطق 
الصناعيــة “مدائــن” بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة المدينــة 
رفــع  بهــدف  وتشــغيلها؛  اللوجســتية إلدارتهــا  للخدمــات 
كفــاءة عمليات المناولة وإدارة الشــحن والتفريغ للحاويات 
البــري، وكذلــك تطويــر وتحســين  بالمينــاء  والشــاحنات 
منظومة العمليات اللوجستية بالمنطقة بشكل عام وضمان 
تدفــق البضائــع والحاويات بما يســهم في زيادة انســيابية 
حركــة مناولــة البضائع والحاويات في عمليات االســتيراد 
والقطاعــات  والمصدريــن  المورديــن  والتصديــر لخدمــة 
االقتصاديــة المختلفــة باإلضافــة إلــى المســتثمرين فــي 

المنطقة الحرة.
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بــطــــــول 16 كم 

الدقم - 
 

اســتكمااًل لتنفيــذ شــبكة الطــرق االســتراتيجية ضمــن 
المخطط الشــامل للمنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم، 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  أســندت 
والمناطــق الحــرة المرحلــة األولى من األعمال اإلنشــائية 
للطريق الوطني رقم 32 الواقعة ضمن المنطقة الصناعية 
ويبلــغ طــول الطريق 16 كيلومتًرا وســتبدأ المرحلة األولى 
للطريق من أمام مصفاة الدقم شــمااًل وحتى مدخل مركز 

والية الدقم جنوًبا.
وفــي هــذا الجانــب أكــد المهنــدس يحيــى بــن خميــس 
الزدجالــي المكلــف بتســيير اعمــال المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم ان مشــروع تطويــر المرحلــة األولــى من 
الطريــق الوطنــي رقــم 32 يعــد الشــريان المــروري الهــام 
ضمن شــبكة الطــرق المقترحة للمخطط الشــامل لتطوير 
الطــرق فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم، حيث 
يربط القادمين إلى المنطقة من الشــمال إلى وســط والية 
الدقم وســيخدم الحركة المرورية المتنامية ونقل البضائع 
بين المشــاريع االســتراتيجية في المنطقة السيما مشروع 

مصفــاة الدقــم ومنطقــة الصناعــات البتروكيماويــة والحــي 
التجــاري ومنطقــة مينــاء الدقــم والحوض الجــاف ورصيف 
المواد الســائلة والســائبة، كما ان تطوير الطريق يهدف إلى 
تحســين وتطوير خدمات النقل البري داخل حدود المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضــاف المهنــدس يحيى تتضمن أعمــال المرحلة األولى 
من الطريق إنشــاء  ســت حارات للمرور، ثالث في كل اتجاه 
وعــرض حوالــي 11.2 م، وتفصــل بيــن االتجاهيــن جزيــرة 
وســطية مــع أكتــاف علــى الجانبيــن لــكل اتجــاه، باإلضافــة 
إلــى طــرق خدمية على طرفي الطريــق يبلغ مجموع أطوالها 
حوالي 23 كم وعرضها حوالي 7.3 م مع إنشــاء 4 إشــارات 
مروريــة ودوار واحــد، ويتضمــن المشــروع  تركيــب أعمــدة 
لإلنــارة الذكيــة )LED( ولوائــح إرشــادية وكذلــك أعمــال 
التجميل والتشــجير، وتم تصميــم الطريق بمواصفات عالية 
لتجنــب تجمــع الميــاه الســطحية واألوديــة وذلــك من خالل 
انشــاء 3 جســور خرســانية لمجــاري األوديــة الرئيســية في 

المنطقــة وهي )صاي، وجرف، ودنجرت(

البدء في تنفيذ المرحلة األولى من أعمال 
الطريق الوطني 32 بالدقم
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مشروع تطوير المرحلة األولى من الطريق الوطني رقم ٣٢

طــول الطـريـق
١٦ كـيـلــومــتــًرا 

عرض الطريق 
١٢٠ مــــــــتــــــًرا 

يتضمن مسارين
وكل مسار يحتوي
على ثالث حارات 

طـــرق خــدمــيــــة
مجموع أطوالهـا
حــوالـــي ٢٣ كــم

إنــــــــشـــــــاء
دوار واحـــــــــد٤ إشـارات مـرورية 

تـركـيـب أعمدة
لـــــوائـــــح إرشـــــاديـــــةلإلنارة الـذكـيــة 

أعمال التجميل
والـــتـــشـــجــيــر 

مــواصـــفــات عـــالـيــة
لتجـنـب تجمـع المــيـاه
السـطـحـيـة واألوديــة

إنــــــشـــــــاء ٣ جــــــســــــور
خرسانية لمجاري األودية 

وأوضــح المهنــدس أن أعمــال المشــروع تشــمل جميــع 
األعمال المدنية الخاصة بشق وبناء الطريق، بما في ذلك 
الحفر والردم ووضع طبقات األســاس والرصف األسفلتي 
بالمحــوالت،  الخاصــة  الخرســانية  اإلنشــائية  واألعمــال 
والجســور واألنفــاق الالزمــة عنــد التقاطعــات مــع الطرق 
الفرعيــة، باإلضافــة إلــى أعمــال مــد شــبكات الخدمــات 
واإلنــارة، وغيرهــا مــن األعمــال التكميليــة الالزمــة. وتــم 
تقســيم تنفيذ المشــروع إلى ثالثة أقســام تشــمل األعمال 
التحضيريــة، وإزالــة الطريــق القائــم، واألعمــال الترابية، 
وإنشــاء طبقــات الرصــف والتعبيــد األســفلتي، واألعمــال 

اإلنشــائية الخاصــة بالجســور، واألعمــال التكميلية الالزمة 
الطريــق ومنشــآت  للطريــق، مثــل أعمــال حمايــة جوانــب 
المروريــة،  والســالمة  الطريــق،  وإنــارة  الميــاه،  تصريــف 
األرضيــة،  والخدمــات  الخضــراء،  المســطحات  وزراعــة 

وقنوات للخدمات المستقبلية. 
الجديــر بالذكــر ان المرحلــة الثانية تشــمل تنفيــذ أعمال 
الجــزء الشــمالي مــن الطريــق، البالــغ طولــه حوالــي 13.8 
كــم، والــذي من المخطط أن يكون بنفــس مواصفات وأبعاد 

الجــزء الجنوبي من الطريق.
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: الدقم - 

أعلنــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة عــن تقديــم خدمــة اصــدار الرســم 
مــن خاللهــا  والتــي  الكترونيــاً،  "الكروكــي"  المســاحي 
يمكن للمســتثمرين الحصول على نســختهم من الرســم 
لبعــض  االنتفــاع  حــق  عقــود  توقيــع  فــور  المســاحي 
مخططــات األراضي فــي المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم على أن تشمل هذه الخدمة المخططات األخرى 

في وقٍت الحق. 

المســاحي  الرســم  اصــدار  خدمــة  تقديــم  يأتــي 
"الكروكــي" والــذي يعتبــر وثيقــة رســمية إلثبــات حــق 
االنتفــاع باألرض ضمــن الخدمة االلكترونية المباشــرة 
لألراضــي فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم، 
المقدمــة للمســتثمرين عبر البوابة الرقمية لالســتثمار 
فــي المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم. وتعمل هذه 
الخدمــة الجديــدة علــى أتمتــة إجــراءات المســتثمرين 
والمســتفيدين بطريقــة ذكيــة تســهم بشــكٍل كبيــر فــي 

تســهيل إنهاء معامالتهم عبر المحطة الواحدة.

وتعليقــاً علــى تقديم خدمة اصدار الرســم المســاحي 
الكترونيــاً، قــال الدكتــور ســعيد بــن خليفة الطويرشــي 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  مــن 
والمناطــق الحــرة: "تســعى الهيئة من خــالل زيادة عدد 
الخدمــات االلكترونيــة المقدمة للمســتثمرين إلى إثراء 
خطتهــا نحــو التحول الرقمي التي تنفذها انســجاماً مع 
الخطــط الحكومية ذات الصلــة ومواكبة خطة الحكومة 
نحــو التحــول الرقمــي، حيــث تهــدف خطــة الهيئــة إلى 
تســريع وتســهيل وتيــرة األعمــال وتنظيمهــا وتبســيطها 
للمســتفيدين منها بشكل مستمر، فضاًل عن مساهمتها 
فــي تحفيــز بيئة األعمــال وتعزيز فرص االســتثمار في 

المناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". 

للمناطــق  العامــة  الهيئــة  خطــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة تهدف إلى تطبيق 
خدمــة اصــدار الرســم المســاحي الكترونيــاً مــن خالل 
قيام فريق نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع فريق 
التخطيــط العمرانــي بتهيئــة المخططــات فــي قواعــد 
البيانات الجغرافية لبعض المواقع كمرحلة أولى لتشمل 
مختلــف المناطــق الحــرة األخــرى التــي تشــرف عليهــا 
الهيئة، وذلك ســعياً منها لتحقيق التطوير المســتمر في 

كافة الخدمات المقدمة للمســتثمرين  

بثالث خطوات ميسرة

اتاحة اصدار الرسم المساحي "الكروكي" الكترونيا في الدقم
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الرسم المساحي 
لقطـعــــة أرض

DETAILS OF THE PLOTتفاصیل قطعة االرض

KROOKIالرقم المسلسـل

ZONE: المنطقة: المنطقة االقتصادیة الخاصة بالدقم

SITE PLANالموقــع العــام SCALE ١٤٩القطعــة:

٥١المـــربع:

مـــتر مـــربعالمســـاحة:
شروط البناء

PLOT NO.: 149

BLOCK NO.: 51

AREA: 3,227 SQ. M.

سكني تجارياإلســـــتعمال:

اإلرتفـــــاع:

٥عـدد الطوابـق:

٤٠نســــبة البنـــــاء:

اإلرتدادات:

٣الخلـف:٥األمـام:

٥الجانب١:

موقـف:
داخل حدود القطعة خلف المبنى باإلضافة إلى السرداب

شروط أخرى:
موقع دخول المركبات

LANDUSE:Residential/Commercial

HEIGHT: 16

CONDITIONS:
Vehicle Entrance Location

FLOORS: 5

BUILT UP AREA: 40

SETBACKS:

FRONT: 5

SIDE1: 5

PARKING:
WITHIN THE PLOT BOUNDARY BEHIND THE BUILDING WITH BASEMENT

BACK: 3

SERIAL NO.

Notes:

PROJECTION: WGS84 ZONE 40N : اإلسقاط
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خطوات إعداد الرسم المساحي اإللكتروني:

تقديم طلب االستثمار عبر البوابة الرقمية

اختيار قطعة األرض عبر خدمة اختيار األراضي

إصدار الكروكي وتوقيع عقد االنتفاع

1
2
3
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خطوات إعداد الرسم المساحي اإللكتروني:

تقديم طلب االستثمار عبر البوابة الرقمية

اختيار قطعة األرض عبر خدمة اختيار األراضي

إصدار الكروكي وتوقيع عقد االنتفاع

1
2
3
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DISCOVER_DUQM

تطبيق "اكتشف الدقم"
 لتجربة سياحية فريدة من نوعها

الدقم -  :

تعد والية الدقم أيقونة سياحية جذابة وسط عدد هائل 
من المشــاريع االســتثمارية الواقعة على بحر العرب وعلى 
ضفــاف المحيــط، وتحظــى الدقــم بميزة ســياحية تعادل 

ميزتها االقتصادية.
وإلبــراز الجوانــب الســياحية والترفيهيــة والخدميــة في 
الدقــم قامت الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
وتســويقية  ترويجيــة  حملــة  بإطــالق  الحــرة  والمناطــق 
تحــت عنــوان "اكتشــف الدقــم" والتي تهدف الى اكتشــاف 
المكنونــات واألماكــن المميزة في الدقم ســواء كان النمط 
التجــاري والخدمــي واالجتماعــي والســياحي مــن فنــادق 

وشــواطئ ومواقع ســياحية التي تشتهر بها والية الدقم.

ومن هذا المنطلق صممت المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم تطبيقا ذكيا للهواتف يحمل اســم " اكتشــف الدقم" 
لتقديــم تجربــة ســياحية فريدة من نوعها ودليل ارشــادي 
الــى الفنــادق والمنتجعــات والشــقق  يوصــل المســتخدم 
الفندقيــة والمتنزهــات والعديــد مــن الخدمــات والمرافق 

السياحية.

ويعــد التطبيــق الــذي تديــره الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة بمثابــة حملــة 
تســويقية لتعزيز نمط الحياة فــي الدقم، ويعد التطبيق 
دليل إرشــادي يضمــن معلومات وصور عن اهم االماكن 
ويتيــح احداثيــات الموقع ليســهل علــى الزائر الى والية 
الدقــم مــن الوصــول الــى اي اماكــن الجــذب او أبــرز 
االمــكان التــي يرغب في زيارته كما انه يمكن من خالل 
التطبيــق عمــل مســارات جبلية للمشــي لبعــض األماكن 

الجميلة في الدقم وهو دليل الكتشــاف الدقم.

كمــا يتيح التطبيق مشــاركة التجربــة او الزيارة، حيث 
بإمكان اي شــخص أو أي مســتخدم أن يأخذ صورة أو 
لقطة ويقوم بمشاركتها في هذا التطبيق والذي تسانده 
عده حســابات في منصــات التواصل االجتماعي كتويتر 

والفيسبوك. واإلنستغرام 
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بطاقة إنتاجية 
ستبلغ 100 

مليون علبة من 
اسماك السردين 

والماكرلن 
)الضلعة( واسماك 

ا التونة سنويًّ

الدقم -  :

البحريــة -إحــدى  للمنتجــات  الدوليــة  الشــركة  وّقعــت 
شركات مجموعة تنمية أسماك ُعمان- اتفاقية مع إحدى 
الشــركات المحليــة إلنشــاء مجمــع تعليــب أســماك التونة 
والســردين والمنتجات البحرية األخــرى بتكلفة 30 مليون 

ريال ُعماني.
وأوضــح المهنــدس علــي بــن ناصــر الراســبي المديــر 
العــام للشــركة الدوليــة للمنتجــات البحرية لمجلــة الدقم 
االقتصاديــة ان المشــروع ســيقام علــى مســاحة 85 ألــف 
متــر مربــع حيــث ان تم االنتهاء مــن جميــع التصاميم وتم 
اختيار الشــريك التقني لتوريــد المعدات الالزمة للمصنع 
فــي حيــن ســيتم اســناد عقد االنشــاء الى أحد الشــركات 
المحليــة وستباشــر االعمــال االنشــائية فــي ارض الموقع 
بالمنطقــة  والغذائيــة  الســمكية  الصناعــات  بمنطقــة 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف الراسبي سيُقام المجمع في منطقة الصناعات 
الخاصــة  االقتصاديــة  بالمنطقــة  المخصصــة  الســمكية 
بالدقــم والقريبــة مــن مينــاء الصيــد البحــري، حيــث تــم 
الجــودة  ومقاييــس  مواصفــات  أحــدث  وفــق  تصميمــه 

والسالمة الغذائية العالمية وبطاقة إنتاجية ستبلغ 100 
مليون علبة من اســماك الســردين والماكرلن )الضلعة( 
واســماك التونة سنوّيًا قابلة للتوســعة المستقبلية، ومن 

المتوقع التشــغيل التجاري في مطلع العام 2024.
وســيعمل هذا المشــروع على تعظيم العائد من الثروة 
الســمكية التي تزخر بها ســلطنة ُعمان وتوطين سلســلة 
القيمة المضافة للمنتجات السمكية قبل تصديرها إلى 
األســواق العالميــة، حيث ســيقوم المصنع برفــد الناتج 
القومي المحلي المخطط له من خالل سالسل التوريد 
المحليــة والتــي ستســتفيد منهــا العديــد من الشــركات 
فــرص  ســيعزز  ممــا  الُعمانيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
االســتثمار في القطاع وتوفير فرص وظيفية تخصصية 

ومساندة.
وســتقوم الشــركة مــن خــالل خطتهــا االســتراتيجية 
بإطــالق برنامج تدريــب مقرون بالتشــغيل لتدريب قوى 
عاملــة ُعمانيــة ماهــرة ومتخصصــة فــي كافــة مجاالت 
عمليــات الشــركة، كمــا ســتقوم الشــركة بتوفيــر البنــى 
األساســية الالزمة لتحفيز الشــركات الُعمانية الصغيرة 
والمتوســطة لالنخــراط فــي مجــال تصنيــع ومعالجــة 

منتجات القيمة المضافة الســمكية والبحرية.

الـراسـبـي: سيقام  المشروع على مساحة 
85 ألف متر مربع و بتكلفة 30 مليون ريال 

ُعماني

إنشاء مجمع تعليب أسماك التونة والسردين

يوليو
20224١



الدقم - 

أعلنــت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
عــن جاهزيــة حزمة مــن األراضــي المخصصة في 
المختلفــة  للمشــاريع الصناعيــة  العــام  مخططهــا 
التــي ســيتم تنفيذهــا بالمنطقــة، حيث تــم االنتهاء 
مــن أعمــال تســوية وتمهيد هــذه األراضــي البالغة 
مساحتها اإلجمالية حوالي عشرة )10( ماليين متر 
مربــع. وســتعمل الهيئة خــالل الفتــرة القادمة على 
تعزيــز البنيــة األساســية لهــذه األراضــي من خالل 
تزويدهــا بخدمــات الكهرباء والميــاه والغاز لتصبح 
جاهــزة لالنتفــاع بهــا من قبــل الراغبين فــي البدء 

بمشاريعهم الصناعية في المنطقة.
 يأتي مشروع تسوية األراضي الصناعية وتمهيدها 
اســتجابة للنمــو المســتمر الــذي تشــهده المنطقــة 
اكتمــال  قــرب  مــع  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
تركيــب الرافعــات الحديثة في ميناء الدقم ووصول 
خــط الغاز الرئيســي، والتســهيالت والحوافز التي 
تقدمها المنطقة للمستثمرين بما يمّكن من تخليص 

العمل على تعزيز 
البنية األساسية 

لألراضي و تزويدها 
بخدمات الكهرباء 
والمياه والغاز 
لتصبح جاهزة 

لالنتفاع

إجراءات طلبات االنتفاع باألراضي بســهولة ويســر 
ويتم البدء في إنشاء المشروعات االستثمارية. 

ومن جانٍب آخر، يمكن للمستثمرين االستفادة من 
الخدمة اإللكترونية الخاصة باختيار األراضي التي 
دشنتها الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحرة في المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم مؤخــًرا، وذلــك عبــر اختيار قطعــة األرض 
مباشــرة مــن المخطــط العام للمنطقة فــور تحديد 
المســتثمر لنوع مشــروع االســتثمار ومساحة قطعة 
األرض المطلوبة، األمر الذي يمّكن المســتثمر بكل 
ســرعة وســهولة مــن اختيــار الموقع المناســب في 
المخططات التي تمت تسويتها، مع تزويد المستفيد 
بالوصــف المكانــي المعــزز لقراره االســتثماري مع 
وإمكانيــة معرفة بُعد األرض عن الخدمات القريبة 

المتاحة كالكهرباء والمياه واالتصاالت والطرق. 

وفــي هــذا الســياق، صــّرح المهنــدس صالــح بــن 
راشــد الهاشــمي من المنطقة االقتصادية الخاصة 

بـهـدف جـذب االسـتـثـمـار الـصـنـاعـي   

اإلعالن عن جاهزية 10 ماليين متر مربع من األراضي الصناعية 

المهندس صالح بن راشد الهاشمي

يوليو
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بالدقــم بأن المنطقة تســعى باســتمرار في توفير 
بيئــة اســتثمارية جاذبــة مــن خالل إثــراء منظومة 
تقدمهــا  التــي  المختلفــة  والحوافــز  التســهيالت 
العمــل علــى تطويــر  إلــى  للمســتثمرين، إضافــة 
خدماتهــا االلكترونية المتنوعة وتســهيل إجراءات 
تقديــم طلبــات االنتفاع باألراضي واالســتثمار في 
الدقــم، حيــث يمكــن ألي مســتثمر تقديــم طلبــه 
واختيــار أرضــه فــي المنطقــة مــن أي مــكان فــي 
العالــم مع توّفر الخدمــات والمرافق الالزمة لبدء 

مشروعه. 
وأكــد المهنــدس صالح الهاشــمي علــى جاهزية 
مخططات األراضي الصناعية التي تنفرد باكتمال 
البنية األساســية فيها والتسوية الشاملة لألراضي 
المحــددة مما يمّكن المســتثمر مــن البناء الفوري 
دون ضخ المزيد من التكاليف في عمليات تســوية 
وتمهيد األرض. وأشار إلى تمّيز هذه المخططات 
المدينــة  بمركــز  الخدمــات  جميــع  مــن  بقربهــا 
والمرافــق والمشــاريع األخــرى بالمنطقــة، فضاًل 
عــن وجود شــبكة من الطرق المعّبــدة المؤدية إلى 
هذه األراضي؛ في حين أن إدارة المنطقة في طور 
اســناد عدد من المناقصات لربط جميع األراضي 

بشبكة طرق اسفلتية وذلك لتسهيل الوصول إليها.
وأضــاف الهاشــمي ان الهيئــة تتخــذ من خريطة 
االســتثمار الصناعي وســيلة للترويج للمشروعات 
الصناعيــة محليــا وخارجيــاً، فــي حيــن ان الهيئة 
تسعى الى تيسير وتسهيل الحصول على األراضي 
بموجــب عقــود إيجار طويلة األجل وأســعار فائدة 
منخفضة ، وتعمل على إزالة أي قيود على الملكية 
األجنبية والحد األدنى من رأس المال مع اإلعفاء 
والرســوم  الشــركات  علــى  الضريبــة  خفــض  او 
المطبقــة  الحوافــز  إلــى  باإلضافــة   ، الجمركيــة 
علــى الصعيد الوطنــي، مثل اإلعفاء من الضرائب 
الشــخصية على الدخــل، وقابلية تحويل العمالت، 

وإعادة تدوير رأس المال واألرباح االستثمارية.
الجدير بالذكر أن المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم تعتبر األكبر في الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا بمســاحتها البالغــة 2000 كيلومتر مربع، 
المجهــزة الســتقطاب  المخططــات  بهــا  وتتوفــر 
والســياحية  التجاريــة  االســتثمارية  المشــاريع 
الطاقــة  ومشــاريع  والصناعيــة  واالقتصاديــة 

المتجددة وغيرها.  
 

 جاهزية مخططات 
األراضي الصناعية 
التي تنفرد باكتمال 

البنية األساسية

يوليو
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بالمنطقة الحرة بصاللة

التوقيع على اتفاقية لتطوير مشروع هيدروجين 
ُعمان باستخدام أحدث التقنيات الحديثة

تزويد المشروع 
بأحدث التقنيات 
المتعارف عليها 
في مجال الطاقة 

النظيفة

صاللة - 

التطويــر  اتفاقيــة  علــى  "أوكيــو"  مجموعــة  وقعــت 
المشــترك لمشــروع هيدروجيــن ُعمــان مــع شــركة "إير 
برودكتــس" األمريكيــة والتحالف مع شــركة "أكــوا باور" 
السعودية بهدف إنشاء محطة إلنتاج األمونيا باستخدام 
الهيدروجيــن األخضــر فــي المنطقــة الحــرة بصاللــة؛ 

اعتماًدا على مصادر الطاقة المتجددة.
وقــع االتفاقيــة مــن جانب مجموعــة "أوكيــو" ملهم بن 
بشــير الجرف  رئيس مجلس إدارة المجموعة، في حين 
وقعها من جانب شركة "أكوا باور" السعودية محمد عبد 
اهلل أبونيــان رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، وعن شــركة 
"إيــر برودكتــس" ســيفي قاســمي رئيس مجلــس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.
وتــم االتفــاق بيــن األطــراف المشــاركة علــى إقامــة 
المشــروع االســتثماري المشــترك فــي المنطقــة الحرة 
بصاللــة وتزويده بأحــدث التقنيات المتعارف عليها في 
هــذا المجــال، والتكامــل المبتكر للطاقــة المتجددة من 
الطاقة الشمســية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين 
باســتخدام عملية التحليل الكهربائي وإنتاج النيتروجين 

من خالل فصل الهواء وإنتاج األمونيا الخضراء.
وقال ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة "أوكيو" 
إن إقامة مشــروع هيدروجين ُعمان ســتمكن "أوكيو" من 
تســخير خبراتهــا فــي مجــال الصناعــات البتروكيماوية 
يأتــي  المشــروع  المشــروع، موضًحــا أن  لتنفيــذ هــذا 
تتويًجــا للجهــود التي تبذلها الحكومة لتعزيز االســتثمار 
فــي القطاعــات االقتصاديــة المتنوعــة ومنهــا الطاقــة 
المتجــددة وخاصــة الهيدروجين األخضــر الذي يحظى 
باهتمــام لمــا يشــكله من أهميــة كبيرة فــي تعزيز مكانة 

سلطنة ُعمان دولّيًا في هذا المجال.
مــن جانبــه أوضــح رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي لشــركة "إيــر برودكتــس" أن هــذا المشــروع 
ســيكون مماثاًل لمشــروع الهيدروجين األخضر الضخم 
والعالمــي الــذي يتم تنفيــذه حالّيًا في المملكــة العربية 
الســعودية فــي منطقــة نيــوم، متطلًعــا إلــى اســتخدام 
المعــارف والتقنيــات المتوفــرة لدى الشــركة في مجال 
الهيدروجين بما يضمن مســاعدة المشروع على التقدم 

واالنطالق نحو عالم خاٍل من الكربون.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" إن 
الســوق الُعمانية ســوًقا رئيســية واعدة لما تتمتع به من 
إمكانــات وموارد وموقع جغرافــي متميز يؤهلها لتمكين 
مشــروعات ضخمة إلنتاج الهيدروجين األخضر، مؤكًدا 
علــى أن توقيــع االتفاقية المشــتركة مع "أيــر برودكتس" 
و"أوكيــو" يعــد عالمة فارقة تعكس الثقة الراســخة التي 

ملهم الجرف: المشــروع يأتي تتويًجا 
للجهــود التي تبذلهــا الحكومة لتعزيز 
االستثمار في القطاعات االقتصادية 

المتنوعة 
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طالل العوفي: تأســيس مجال جديد 
خــاص بالطاقــة البديلــة الســتغالل 
المــوارد الطبيعية ونتطلع لمشــاريع 

مستقبلية 

المشروع سيمكن 
"أوكيو" من 

تسخير خبراتها في 
مجال الصناعات 

البتروكيماوية

المشروع يأتي 
تتويًجا للجهود التي 

تبذلها الحكومة 
لتعزيز االستثمار 
في القطاعات 
االقتصادية 

المتنوعة

سلطنة عمان تحظى 
بامتالكها ألجهزة 
قادرة على تنفيذ 
المشروع بخبرات 

محلية

يوليهــا جميــع شــركاء أكوا بــاور إلنجاز هذا المشــروع 
الطموح.

وأضاف أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"  
بأن المشــروع اســتراتيجي وضخم وهو يعــزز من رؤية 
الســلطنة 2040 خاصــة وأن لديهــا المــوارد الطبيعيــة 
لتعزيز هذا المشروع إلى جانب امتالكها ألجهزة قادرة 
علــى تنفيذ المشــروع بخبرات محلية وأكــد بإن تجربة 
أكوا باور بالســلطنة ناجحة والكوادر البشــرية من أهم 
الركائــز إلنجــاح المشــروع مبينــاً بــإن معظــم محطات 
التحليــة بالطاقــة المتجددة المتواجدة بالســلطنة تدار 
بأيــادي عمانيــة تصــل نســبتها إلــى 76%. ، مضيفا ان 
هــذا المشــروع ســيوفر فــرص عمــل كبيــرة للســلطنة 
كذلك ســتكون السلطنة من أهم الدول بالعالم بالطاقة 
الخضــراء لتقــود العالــم بالصناعات الخضــراء منوهاً 
إلــى إن شــركة OQ بــدأت تتخــذ منحى تجــاه الطاقة 
المتجــددة، إلــى جانــب الطاقة التقليدية وهذا ســيعزز 
مــن العالقــات االقتصاديــة بيــن الســعودية والســلطنة 
ومشيراً إلى حرص الشركة على أن يكون المشروع في 
صاللة إلى جانب وجود مشــروعين للشــركة في ظفار 

للتحلية المياه والطاقة الكهربائية.
وأكــد أبونيــان بإنــه يوجــد حاليــاً مشــروع فــي نيــوم 
بالســعودية مماثل للمشــروع الذي يقام بالسلطة حالياً 
وســيتم التعاون لتنفيذه بإشراف الكوادر وخبرات أبناء 

السلطنة.
مــن جانبــه أكــد طــالل بــن حامــد العوفــي الرئيــس 
التنفيذي لشــركة OQ بإن مشــاركة الشركة تركز على 
سلسلة القيمة المضافة التي تبدأ من إنتاج النفط إلى 
نقله وتســويقه عبــر مكاتب الشــركة المتواجدة في 17 
دولة وانه في الفترة األخيرة تم التأسيس لمجال جديد 

خــاص بالطاقــة البديلــة الســتغالل المــوارد الطبيعية 
بالسلطنة إلنتاج الهدروجين حيث تواكب الشركة العالم 
بالتوجه نحو االستفادة من طاقة إنتاج الهدروجين كما 

تتطلع لمشاريع مستقبلية بنفس المجال.
الجديــر بالذكــر ان توقيــع االتفاقيــة يأتــي فــي إطار 
الجهــود التــي تبذلها مجموعة "أوكيــو" لتطوير مصادر 
الطاقة البديلة واالســتفادة من المــوارد الطبيعية التي 
تزخــر بها ســلطنة ُعمان، وتعزيًزا للجهــود التي تبذلها 
الحكومــة لجــذب االســتثمارات تنفيــًذا لـ "رؤيــة ُعمان 
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 تحالف مجموعة "أوكيو" مع

شركتي "إير برودكتس" األمريكية وشركة "أكوا باور" السعودية
انتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية والرياح والتخزين
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صاللة - العمانية  :

عقــدت بمحافظة ظفار جلســة مباحثات رســمية بين 
ســلطنة ُعمــان والجمهوريــة اليمنية في مجــاالت النقل 

واالتصاالت وتقنية المعلومات.
ســعيد  المهنــدس  معالــي  الُعمانــي  الجانــب  تــرأس 
بــن حمــود المعولــي وزيــر النقــل واالتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات وبحضــور معالــي الدكتــور علي بن مســعود 
الســنيدي رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحرة، ومن الجانــب اليمني معالي 
الدكتــور نجيــب منصور العــوج وزير االتصــاالت وتقنية 

المعلومات.
تــم خــالل الجلســة بحــث أوجــه التعــاون الثنائــي بين 
البلديــن الشــقيقين فــي مجــاالت النقــل واالتصــاالت 
وتقنية المعلومات وســبل تعزيزها وتشــجيع الشــراكات 
االســتثمارية والتجارية والتقنية واللوجســتية المشتركة 
إنشــاء مشــاريع مشــتركة  إلــى  البلديــن، إضافــة  بيــن 
والوقوف على التحديات والحلول الممكنة بشــأن تعزيز 

التعاون المشــترك بين البلدين.
تناولــت الجلســة تطويــر العالقات في مجــاالت النقل 
البــري والبحري والجوي وتجارة الترانزيت واالســتثمار 
مجــاالت  فــي  العمــل  وتطويــر  الحــرة،  المناطــق  فــي 

االتصاالت وتقنية المعلومات.
وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر  معالــي  أّكــد  جانبــه  مــن 
المعلومــات بالجمهوريــة اليمنيــة علــى أهميــة اللقاءات 
المشــتركة التــي تأتي في إطار إعــادة إحياء االتفاقيات 
الماضيــة،  الســنوات  خــالل  الجانبيــن  بيــن  الُمبرمــة 
ُمشــيًرا إلى أّن الجلسة ناقشت تفعيل وتنشيط مجاالت 
االســتثمار والتجــارة البينيــة، وبحــث تســهيل إجراءات 

البنوك للمســتثمرين اليمنيين.
وقــال معاليــه إّن هناك العديد من المشــاريع التي من 
المتوقــع إطالقهــا قريًبــا، منهــا إعــادة توصيــل كابالت 
االتصــاالت علــى الحــدود بين واليــة المزيونــة ومنطقة 

شحن اليمنية.
بــن مســعود  علــي  الدكتــور  معالــي  قــال  مــن جهتــه 
الســنيدي رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحــرة إن الجانبان ســيعمالن على 

جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة ُعمان واليمن

بهدف تطوير العالقات في مجاالت النقل 
وتجارة الترانزيت واالستثمار في المناطق الحرة

إيجــاد آليــة لتفعيــل ارتبــاط بحــري أكبر بيــن المنطقــة الحرة 
بصاللــة والجمهوريــة اليمنيــة وتفعيل الميناء البــري والمنطقة 

الحــرة بالمزيونة وتعزيز مجال القطاع البنكي.
كما اطلع الجانب اليمني على إحدى شركات مجموعة أسياد 
بالمنطقــة الحــرة بصاللة، واســتعرض الدكتــور علي بن محمد 
تبــوك الرئيــس التنفيذي، إيجــاًزا عن المنطقــة الحرة بصاللة 
واالســتثمارات القائمة حاليا والفرص االســتثمارية المستقبلية 
وجاهزيــة البنية األساســية التــي تلبي احتياجات المســتثمرين 
وتطلعاتهــم فــي مختلــف القطاعــات، باإلضافة إلــى الخدمات 
والتســهيالت المقدمة للمســتثمرين عبر المحطــة الواحدة من 

تســجيل الشركات خالل وقت قياسي.
كما تم خالل الزيارة بحث فرص جذب وتشجيع االستثمارات 
اليمنيــة فــي قطاعــات مختلفــة وتحديــًدا فــي قطاعــات النقل 
واالتصاالت وتقنية المعلومات، وقد استطاعت المنطقة الحرة 
بصاللة توطين استثمارات يمنية بمختلف القطاعات ألكثر من 
40 مشــروعا اســتثماريا حيث قــام الوفد بجولــة ميدانية لعدد 
من المشــاريع في مجال الثروة الســمكية والصناعات الغذائية 

وقطاع صناعة الجبس.
واطلع الوفد اليمني خالل زيارته ميناء صاللة على الخدمات 
اللوجســتية والمرافــق وأهــم اإلمكانــات المتوفــرة فــي المينــاء 
حيــث تم تقديم عــرض مرئي عن المشــاريع التجارية والفرص 
االســتثمارية التــي يقدمهــا ميناء صاللة للمجتمــع التجاري، ثم 
قام الوفد بجولة ميدانية تفقد من خاللها العمليات والكفاءات 

التشــغيلية التي يتمتع بها الميناء والتقنيات المســتخدمة
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اتفاقية مع صحار 
لدرفلة الحديد لتأجير 

أرض بمساحة 
تقارب 40,000 متر 
مربع إلنشاء مصنع

: صحار - 

أبرم ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شــركة 
صحــار لدرفلــة الحديــد لتأجير أرض بمســاحة تقارب 
40,000 متــر مربع إلنشــاء مصنــع لقضبان الصلب في 

المنطقة الحرة بصحار.
وســيقام المشــروع بإجمالــي اســتثمارات تصل الى 7 
مالييــن ريــال ُعمانــي، ســينفذ علــى مرحلتيــن، تشــمل 
األولــى إنشــاء مرافــق لصهــر الحديــد والصلــب، بينما 
تضم المرحلة الثانية مرافق لدرفلة الفوالذ مع توقعات 
ببدء تشــغيل المصنع بحلول الربع الثالث لعام 2023م.

ويعــد المشــروع إضافــة قيمــة إلــى مجمــع المعــادن 
بالمنطقــة الحــرة بصحار الذي يشــهد ارتفاعــاً مطرداً 
فــي مســاحات األراضــي المســتأجرة، فضاًل عــن كونه 
سيسهم في إيجاد العديد من الفرص التجارية في هذا 

القطاع.
وتعليقــاً علــى ذلــك، قال عمر بــن محمــود المحرزي، 
ونائــب  بصحــار  الحــرة  للمنطقــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الرئيــس التنفيذي في مينــاء صحار: " نضع في مقدمة 
أولوياتنــا تعزيــز مقومات وإمكانات مجمــع المعادن في 
المنطقــة الحــرة بصحــار بمــا يتماشــى مع النمــو الذي 
يشــهده هــذا القطــاع، ونثــق أن شــركة صحــار لدرفلــة 
الفــوالذ  لتصنيــع  المتزايــد  الطلــب  ســيلبي  الحديــد 
المقاوم للصدأ في السوق، وأضاف يشكل هذا التعاون 
خطــوة إضافيــة وقيمــة نحــو تحقيــق أهدافنــا المتمثلة 
فــي تعزيــز القيمــة المحليــة المضافة للبــالد من خالل 
زيــادة تنافســية المنطقة الحرة بصحــار وجذب المزيد 
مــن المســتثمرين فــي مشــاريع الشــق الســفلي في هذا 

القطاع".
ومــن جانبــه، قال نمــر إبراهيم نمر الســمنة، الرئيس 
التنفيــذي فــي شــركة صحــار لدرفلــة الحديــد: "تتيــح 
المنطقــة الحــرة بصحــار قائمــة متكاملــة مــن المزايــا 
االســتثمارية التي من شــأنها تمكيننا من توسيع أعمالنا 
فــي المنطقة وتحقيق النمو المســتدام الذي نطمح إليه 
وذلك بفضل ما تقدمه من مقومات في مقدمتها سهولة 
الوصــول للمــواد الخــام عاليــة الجــودة وحلــول الطاقة 

المتنوعة بقيمة تنافســية للغاية، ونتطلع إلى القيام بدوٍر 
فاعــل فــي نمــو قطــاع المعــادن والصناعــات اإلنتاجيــة 
االقتصــادي  التنويــع  خطــط  تحقيــق  فــي  للمســاهمة 

لسلطنة ُعمان".
جديــر بالذكــر أن مينــاء صحار والمنطقــة الحرة تتيح 
أمــام المســتثمرين المحلييــن والدولييــن تعزيــز خطــط 
التوســعية عبــر مــا يقدمــه لهم مجمــع المعــادن، والذي 
تصــل قيمــة االســتثمارات فيه إلــى ماليين الــدوالرات، 
من مزايا اســتراتيجية في عمليات الشــق السفلي إلنتاج 
الحديــد والصلــب وصهــر الحديــد والكــروم واأللمنيوم. 
ويعمــل أكثر من 50% من المســتأجرين في ميناء صحار 
والمنطقــة الحرة في مشــاريع المعادن الرئيســية بهدف 
تحقيــق النفــع المتبــادل وتعزيــز القيمــة الُمضافــة فــي 
جميــع عملياتهــم، كمــا يتيــح مينــاء صحــار والمنطقــة 
الحرة للشــركات قائمة متكاملة من الحوافز والمقومات 
تشــمل حلول الطاقة بتكلفة تنافسية كالطاقة الشمسية، 
وضمــان الوصــول المســتمر للمواد الخــام عالية الجودة 
واالســتفادة من العمــالء المســتهلكين لمنتجات المعادن 
في المشــروع والبنية األساســية عالية المستوى للميناء، 
بجانــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة الُمبرمــة مــع الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة للحصــول علــى إعفــاء من الرســوم 

الجمركيــة على العديد من المنتجات.

بإجمالي استثمارات تصل الى 7 ماليين ريال ُعماني

إنشاء مصنع لقضبان الصلب في المنطقة الحرة بصحار 

تتيح المنطقة 
الحرة بصحار قائمة 
متكاملة من المزايا 
االستثمارية التي 
من شأنها تمكيننا 
من توسيع أعمالنا 
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فــي موقــع ما في منتصف الســاحل الجنوب الشــرقي 
الطويــل لســلطنة ُعمــان تقــع مدينــة الدقــم الســاحلية، 
حيــث يقابــل مينــاء الدقــم مباشــرة ميــاه بحــر العــرب 
والمحيــط الهندي على مد البصر. وبصرف النظر فإن 
صــورة ســلطنة ُعمان كدولة خليجية تتجمع مؤسســاتها 
الصناعيــة علــى شــواطئها الشــمالية المواجهــة للخليج 
وبحــر عمــان، حيــث يتمتع مينــاء الدقم بارتبــاط ينتمي 
إلــى مجموعــة متنوعــة تماًمــا مــن الوجهــات البحريــة. 
وتتميــز الدقــم بموقعها المثالي لرســو الســفن القادمة 
من شــرق إفريقيا مثل كينيا وتنزانيا ومدغشقر. ويعتبر 
ميناء الدقم مثالًيا أيًضا لرســو ســفن الشــحن المتجهة 
غرًبــا مــن الهنــد ورابطة دول جنوب شــرق آســيا وبقية 
آســيا. كمــا يمكــن للســفن التــي تبحــر إلــى الشــرق من 
أوروبــا عــن طريق قناة الســويس والبحــر األحمر أيًضا 
أن تتوقف بســهولة في الدقم قبل اســتئناف رحلتها إلى 
وجهتهــا االخيــرة. مجمــل القول ان الدقــم تحتل موقعا 
مثاليــا يؤهلهــا كي تصبح محور ربط بحري يربط آســيا 
وإفريقيــا وأوروبــا وهــو أفضل من أي محــور ربط آخر 
فــي المنطقــة إن لم يكن في العالم. وقد أكدت عدد من 
المواقــع اللوجســتية أن الدقم تعد الجســر بين الشــرق 
والغــرب علــى مــر الســنين، إال انــه هنــاك نظــرة عابرة 
وغيــر منحــازة علــى خريطــة العالــم تُظهــر أن الدقــم 
هــي حًقــا أفضــل نقطة ربــط بحرية يمكــن تخيلها. في 
الواقــع، موقــع المينــاء مثالــي لدرجــة أنــه لــو لــم تكــن 
الدقــم موجــودة بالفعل، لكان مــن المنطقي من الناحية 
االقتصاديــة بنــاؤه مــن الصفــر. وبالنظر لموقــع الدقم 
االســتراتيجي، يمكــن أن يكون بمثابة مالذ آمن للســفن 
التــي تمخر عباب المحيطات للرســو والتــزود بالوقود، 
والتوقــف في حاالت الطوارئ، وتنفيذ عمليات الصيانة 
- ناهيــك عــن قــدرة المينــاء علــى إنشــاء نظــام نقــل 
محــوري لوجســتي بحري. يتميــز الميناء بوجود شــركة 
أســياد للحــوض الجاف هــي واحدة من أكبر الشــركات 
في الســلطنة بمقدورها تقديم خدمات إصالح وصيانة 
الســفن. حيث تقدم الشــركة جميع أنواع الخدمات بما 
في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر الهندســة وإعادة 
الطالء وأعمال الصلب، وتصف نفســها بأنها "فريق من 

المهندســين والفنييــن ذوي الخبرة من القطاعــات البحرية في 
ســلطنة عمــان." ان أي عمليــة إصــالح وصيانة شــاملة للســفن 
تتطلــب وجــود حــوض جــاف وأخر لبناء الســفن وهو مــا يوفره 
الحــوض الجــاف الــذي تــم بنــاؤه حديًثا وهــو مملــوك لحكومة 
ســلطنة عمــان فــي الدقــم والذي يشــهد مؤخــًرا اقبــاالً كبيراً. 
ووفًقــا لوكالــة األنباء العمانيــة في عام 2021م "فقد تم إصالح 
مــا يصــل إلى 115 ســفينة من مختلــف دول العالم في الحوض 
الجــاف وهــو مالصــق لميناء الدقم الذي يعمل كمحور رئيســي 
في المنطقة التي تزورها كبرى ســفن الشــحن، ويعد الحوضان 
الجافــان من إحــدى أفضل األحواض الجافة فــي العالم، حيث 
تــم تجهيزهــا بـــ 14 رافعة ثقيلة ومضخات ميــاه هائلة الضغط 
وورشــة إصالح للســفن الحديثة يديرها فنيين ومهندسين ذوي 
خبــرات ومهــارات عالية وهم من ســلطنة عمان وخارجها. ومع 
تزايــد الطلب على خدمــات الصيانة في الدقم، يتم العمل على 
إنشــاء ورشــة صيانــة للســفن تلبية للطلــب المتنامــي، علما أن 
المنشــأة نجحــت فــي إصــالح وتجديــد حوالــي 1000 ســفينة 
مــن مختلــف الفئــات بيــن عامــي 2013 و2022م ومــن المتوقع 
أن يتضاعــف الرقــم خــالل العقــد القــادم، قبــل االنتقــال إلــى 
الهيــكل المحــوري لطــرق الشــحن  الدقــم إلصــالح  إمكانــات 
الدولــي عملًيــا، دعونــا نلقــي نظــرة علــى مجموعــة أخــرى من 
األعمال التي تســهم في تحويل الدقم إلى ميناء مثالي للســفن 
المبحــرة بيــن آســيا وإفريقيــا وأوروبــا. أســياد للنقــل البحري 
وخدمات الحوض الجاف هي شــركة أخرى تشــارك في تطوير 
األنشــطة البحريــة. تم إطالق شــركة أســياد في عــام 2006م، 
وتــم افتتاحهــا قبل إنشــاء هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقم )SEZAD(. ســابقا على الرغم من أن عمليات أســياد 
 )LNG( بــدأت فــي البدايــة بتحميــل الغــاز الطبيعي المســال
فــي ناقــالت، إال أنهــا أصبحــت اآلن أكثــر نشــاًطا تنوًعا، وفي 
هــذا الصــدد التقــت مجلــة" ذابزنس ييــر" مؤخرا مــع إبراهيم 
النظيــري، الرئيــس التنفيــذي لشــركة أســياد، الــذي أوضح أن 
الشــركة قطعــت شــوطاً طويــاًل منذ تأسيســها، مشــيًرا إلى أن 
الشــركة مــرت بأوقــات صعبــة فــي البدايــة ، مثــل أي مشــروع 
آخــر" ، ولكــن الجانــب اإليجابي أن الحوض الجــاف يقع داخل 
حــوض المينــاء ، وتــم إنشــأؤه قبل مينــاء الدقــم، حيث أضاف  
قيمــة كاملــة للمنطقــة ". عند الحديــث عن القيمــة المضافة ، 
يحتــوي مشــروع الدقم الضخم أيًضا على ســاحة تخزين كبيرة 

الدقم مستعدة... للمضي قدمًا

و تتطلع لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في الشحن 
العابر
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للحاويــات ممــا يعزز دور ســلطنة عمان كمركز شــحن 
عابــر للقــارات.  بــدأت شــركة مينــاء الدقــم منــذ عــام 
2020 فــي البحــث عــن مشــغل محطــات علــى مســتوى 
الخاصــة  الحاويــات  تخزيــن  ســاحة  لتشــغيل  عالمــي 
بهــا ويمتلــك كفــاءة وخبــرة، حيــث أطلقــت مناقصة في 
يوليــو 2021. مــع بــدء تشــغيل المينــاء وحــوض بنــاء 
الســفن بشــكل كامــل، فــإن الخطــوة التاليــة للدقــم كي 
تصبح مركًزا عالمًيا للشــحن العابر هي توســيع محطة 
الحاويــات. حيث يمكن لمحطة التخزيــن حالًيا التعامل 
مــع حوالــي 200 ألــف حاويــة ســنوًيا. ولكــن الهــدف 
المنشــود هــو التعامل مع أكثر مــن 1.5 مليون حاوية -  
أو أن  يصل إلى 1.7 مليون ســنويا. تم بالفعل االنتهاء 
مــن جــزء كبيــر مــن البنيــة االساســية، وبمــا فــي ذلــك 
قضبــان الرافعات وســاحة الحاويــات والمباني اإلدارية 
وشــارفت بعضهــا علــى االنتهــاء. وســتحصل الشــركة 
الحاصلــة علــى المناقصة علــى اتفاقيــة ترخيص لمدة 
ثالثيــن عاًمــا إلدارة المحطة. وقــد تجاوبت العديد من 
الجهــات الفاعلــة في الصناعة العالميــة لدعوة التأهيل 
المســبق )ITP( ، وتــم اختيار الشــركات المحتملة  من 

قبــل إدارة مينــاء الدقــم . وفــي ضــوء مــا يتمتع بــه الميناء من 
موقــع محــوري للشــحن العابــر، ومع ســرعة التقدم فــي أعمال 
اإلنشــاء ،  ومــا توليــه ســلطنة عمان مــن اهتمــام بالدقم كأحد 
المشــاريع الوطنية الضخمة، فيمكن القول ان الدقم ســتحدث 
فارًقــا فــي النقل البحري العالمــي  خالل عامي 2023-2022. 
وإذا تمكن الميناء من إطالق الحوض الجاف الثاني ورفع سعة 
ســاحة الحاويات الخاصة به إلى 1.5 مليون على األقل بحلول 
نهايــة عام 2022 ، فســيكون مــن المنطقي للعديــد من عمالقة 
البحــار فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا اقتصادًيــا إعــادة التفكير 
فــي مســاراتهم الحالية، بتطبيق  نمــوذج النقل المحوري  الذي 

ســتلعب فيه الدقم دورا مركزيا .
الم�سدر : مجلة  ذا بزن�س يير 2022  تقرير خا�س بالدقم
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المناطق الصناعية تنفذ أكثر من 30 مشروًعا حيوًيا بما يزيد على 200 مليون ريال 

االنتهاء من تشغيل منظومة مركز الخدمات 
"مسار" في جميع المدن الصناعية

مسقط -  :

أعلنت المؤسســة العامة للمناطــق الصناعية "مدائن"، 
أنها تقــوم بصورة مباشرة أو عبر شركة ُعمان لالستثمار 
والتطوير القابضة "مبادرة" وشــركة شــموخ لالســتثمار 
والخدمــات، بتنفيــذ ما يزيــد على 30 مشــروًعا حيوًيا 
موزًعا على 11 مدينة صناعيــة في مختلف محافظات 
ســلطنة ُعمان بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال 
ُعماني ما بين أعمال استشــارية وأعمال لتنفيذ البنية 
األساســية، فيما تجاوزت التكلفــة اإلجمالية للخدمات 
اإلنشــائية لمشــاريع المدن الصناعية 100 مليون ريال 
ُعمانــي موزعــة على 8 مدن صناعية. ومن جانب آخر، 
أوضــح المؤسســة أنهــا تمّكنت من اســتقطاب وتوطين 
130 مشــروعاً صناعيــاً وتجاريــاً وخدميــاً في مختلف 
المــدن الصناعيــة التابعة لها بحجم اســتثمارات يصل 
إلــى 64 مليــون ريــال عماني، وبمســاحة إجمالية تصل 

إلى 818 ألف متر مربع.

صحــار  بمدينــة  األساســية  البنيــة  أعمــال  اســتكمال 
الصناعية

وأشارت مدائن في تقرير لها إلى أن من أبرز المشاريع 
التــي تنفذ حالياً في مختلف مدنها الصناعية مشــروع 
اســتكمال أعمــال البنيــة األساســية لتوســعة المرحلــة 
الســابعة بمدينــة صحــار الصناعيــة، والــذي تتجــاوز 
حيــث  عمانــي،  ريــال  مليــون   13 اإلجماليــة  تكلفتــه 
يشــمل المشــروع الــذي تبلغ نســبة اإلنجاز فيــه  77 % 
اســتكمال األعمــال المتبقيــة لمشــروع توســعة مدينــة 
صحــار الصناعيــة بالمرحلة الســابعة، وتنفيذ خزانات 
المياه وتوصيل خط المياه الرئيســي والسور الخارجي 
والبوابــات األمنيــة، و يتــم حالًيــا اســتكمال األعمــال 
اإلنشــائية لمحطــة الكهربــاء فــي محطــة المعالجــة، 
وتنفيذ أعمال شــبكات الري وأعمــال محطة المعالجة 

وشبكات المياه والصرف الصحي.

توسعة مدينة نزوى الصناعية
ويجري العمل حالًيا على مشروع " توسعة مدينة نزوى 

الصناعية المرحلة 3&4" الذي تصل تكلفته اإلجمالية 
إلــى 5.5 مليــون ريــال عمانــي، ويشــمل أعمــال البنية 
األساســية لتوســعة مدينــة نــزوى الصناعيــة المرحلــة 
3 & 4 بمســاحة مليــون متــر مربــع، حيــث تبلــغ نســبة 
اإلنجاز فيه 77,6 % ويتم حالًيا استكمال معظم أعمال 
ربط الطرق، وأعمــال التوصيالت الكهربائية، وأعمال 

الحفر المتبقية فيه.

تطوير البنية األساسية بمدينة صور الصناعية
 كما أوضح التقرير أن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروع 
"تطوير البنية األساسية بمدينة صور الصناعية" الذي 
وصلت نســبة اإلنجاز فيه إلى 75,19% ويشــمل إنشــاء 
المخططــات  حســب  اإلســفلتية  واألرصفــة  الطــرق 
والمواصفات، وإنشــاء مجاٍر سطحية وقنوات تصريف 
األساســية  البنيــة  ونظــام  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 
إلمدادات المياه ومكافحة، وبناء نظام شــبكة الصرف 
 Switch الصحــي، وتوريــد وتركيــب كابــالت نظــام
Gear لمتطلبــات إمــداد الطاقــة للمبانــي والمعدات 
ضمــن نطــاق المشــروع، باإلضافة إلى توريــد وتركيب 
كابالت الجهد المنخفض ذات الصلة، وتوريد وتركيب 
نظــام إنــارة الشــوارع بالطاقــة الشمســية، ووضع ممر 
الجهــد العالــي، وقــد تــم االنتهــاء مــن أعمال شــبكات 
ميــاه الشــرب، وشــبكات أعمــال الصــرف الصحي في 
المشــروع الــذي تتجــاوز تكلفته اإلجماليــة 10 ماليين 
ريال ُعماني، ويجري العمل حاليا على استكمال أعمال 
الطــرق واألعمــال اإلنشــائية لخزان الميــاه في المربع 

التجاري.

محــاس  لمدينــة  األساســية  البنيــة  أعمــال  تنفيــذ 
الصناعية

 ومن جانب ذي صلة، بدأت "مدائن" في تنفيذ مشروع 
"تنفيــذ الطــرق واألعمــال المرتبطة بالبنية األساســية 
والخدمــات لمدينــة محاس الصناعيــة" بتكلفة تتجاوز 
4.5 مليــون ريــال ُعمانــي، حيث تم االنتهاء من إســناد 

استقطاب وتوطين 
130 مشروًعا 

صناعي وتجاري 
وخدمي خالل الربع 

األول من 2022

46 مليون ريال 
ُعماني حجم 
االستثمارات 

الموطنة خالل الربع 
األول من 2022

88 % نسبة اإلنجاز 
في مشروع توسعة 

المرحلة الثانية 
لمدينة الرسيل 

الصناعية
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77 % نسبة اإلنجاز 
في مشروع توسعة 

المرحلة السابعة 
بمدينة صحار 

الصناعية

تنفيذ طرق وخدمات 
بواحة المعرفة 
مسقط بتكلفة 

إجمالية تصل إلى 7 
مليون ريال

نهاية العام االنتهاء 
من مشروع مبنى 
الخدمات متعدد 
االستخدامات 

بالمزيونة

المشروع لتطوير بنية أساسية بمساحة تقدر بـ 1,400 
مليــون متــر مربــع، ويشــمل التطويــر أعمــال الطــرق، 
شــبكات تصريف االمطار، شــبكات الصرف الصحي، 

وشبكات المياه. 

تطوير البنية األساسية بمدينة البريمي الصناعية
أّما مشــروع " تطوير البنية األساســية بمدينة البريمي 
الصناعيــة – المرحلــة 1&2"، والــذي تنّفــذه "مدائــن" 
بتكلفــة إجماليــة تتجاوز 5 مليون ريال عماني، فنســبة 
اإلنجــاز فيــه تصــل إلــى 30 %، ويشــمل تنفيــذ محطة 
معالجــة مياه الصرف الصحي بســعة 400م2 ، أعمال 
إعادة تأهيل الطرق، إنشــاء شــبكة توزيع إمداد المياه، 
واألعمال الكهربائية بما في ذلك توفير إنارة الشــوارع 
للمرحلــة الثانيــة مــن االمتــداد والتــي يبلــغ عددهــا 
85 عمــود إنــارة، وتمديــد أعمــال البنيــة االساســية 
والخدمات، ويجري العمل حاليا على اســتكمال أعمال 
محطــة الصــرف الصحــي، وشــبكات تصريــف ميــاه 

األمطار.

تنمية وتطوير مدينة عبري الصناعية
 وبّين التقرير أن مشــروع "تنمية وتطوير مدينة عبري 
الصناعيــة - المرحلــة األولى" تصــل تكلفته اإلجمالية 
إلــى 9 مليــون ريــال عماني، ويشــمل على تهيئــة البنية 
األساســية بمــا في ذلــك أعمال الطرق وأعمال شــبكة 
األمطــار  وشــبكات  الصحــي  كالصــرف  الخدمــات 
واالتصــاالت، وأعمال جــدار الحماية من مياه األودية، 
والجديــر بالذكــر أنــه تــم اســتخدام الطاقــة البديلــة 
المســتدامة فــي أعمدة اإلنارة بعــدد 303 عمود، ويتم 
حالياً اســتكمال أعمال الحفر، وأعمال شــبكات المياه 
والصــرف الصحي، حيث أن المشــروع يمضي حســب 

البرنامج الزمني المعتمد من قبل االستشاري.

تنفيــذ الطريــق الدائــري والخدمــات الملحقــة بواحــة 
المعرفة مسقط

ومــن بيــن المشــاريع الحيويــة التــي بــدأت "مدائــن" 
بتنفيذهــا مؤخــراً مشــروع " تنفيــذ الطريــق الدائــري 
والخدمــات الملحقــة بواحــة المعرفة مســقط" بتكلفة 
إجماليــة تصــل إلــى 7 مليون ريال عمانــي حيث تتمثل 
األهداف األساســية للمشــروع تماشــيا مــع التطورات 

بالشــبكات  المرتبطــة  األراضــي  وقطــع  المســتقبلية 
الحاليــة جنًبا إلــى جنب مع تطوير حلول تصريف مياه 
األمطــار بالموقــع والمخطط الرئيســي العام، ويشــمل 
المشــروع الــذي بلغــت نســبة اإلنجــاز فيــه 20 % على 
أعمــال شــق الطــرق والممــرات، أعمــال إنــارة الطرق 
بالطاقة الشمســية، وأعمال شــبكات الميــاه والصرف 
الصحــي، أعمــال شــبكات إطفــاء الحرائــق، أعمــال 
تصريــف ميــاه األمطــار، األعمــال الكهربائيــة، أعمال 
كاميــرات  أعمــال  إلــى  باإلضافــة  والتشــجير،  الــري 
المراقبــة CCTV، كمــا أن العمل مســتمر على تنفيذ 
مشــروع إنشــاء المبنــى  الســادس والــذي يضيف أكثر 
من 40 ألف متر مربع من المســاحات المكتبية القابلة 

لإليجار وفق أحدث المواصفات فور االنتهاء منه.

استكمال مبنى الخدمات بالمنطقة الحرة بالمزيونة
 وأوضح التقرير أنه مع نهاية العام القادم سيتم االنتهاء 
من مشــروع مبنى الخدمات متعدد االســتخدامات في 
المنطقــة الحــرة بالمزيونة، والذي تبلغ نســبة اإلنجاز 
فيــه 85 %، حيــث يهدف المشــروع الذي تنفذه شــركة 
الــذراع االســتثماري  شــموخ لالســتثمار والخدمــات، 
لـ"مدائــن" بتكلفــة تزيــد عــن 3 مالييــن ريــال عمانــي 
وبمساحة إجمالية تتجاوز 11 ألف متر مربع إلى توفير 
جميــع الخدمات والتســهيالت التي تتطلبهــا العمليات 
االســتثمارية فــي المنطقة الحــرة بالمزيونة، وعرضها 
أمام المســتثمرين وأصحــاب األعمال والمراجعين في 
موقــع واحد. ومن جانب آخر، قالت المؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعية "مدائن" أنها انتهت من تنفيذ عدة 
مشــاريع حيوية ومــن أبرزها مشــروع "تطوير المنطقة  
الحــرة بالمزيونــة ) المرحلة األولــى – الحزمة الثانية 
( والمرحلــة الثانيــة" بتكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 6 
مليــون ريــال عمانــي، حيــث يتضمــن المشــروع تطوير 
مرافق البنية األساســية مثل إنشــاء الطرق واألرصفة، 
إنشــاء شــبكات المياه وشــبكات أنظمة إطفاء الحرائق 
الصحــي  الصــرف  شــبكات  إنشــاء  الــري،  وشــبكات 
وقنــوات تصريــف الميــاه، تنفيــذ األعمــال الكهربائيــة 
وإنــارة الطــرق، بنــاء مبنــى اســتراحة العمــال، إنشــاء 
البنيــة  مرافــق  وتطويــر  وســفلي  علــوي  ميــاه  خــزان 
األساسية للمنطقة، وقد تم إصدار شهادة إتمام العمل 
والتوصيــالت الكهربائيــة، وفحــص مضخــات الميــاه، 
وتســليم مخططــات ومســتندات الصيانــة والحســاب 
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حزمة من االعمال بمدينة الرسيل الصناعية
وأوضــح التقرير أن شــركة عمان لالســتثمار والتطوير 
القابضــة "مبــادرة" تعمــل حاليــاً علــى تنفيــذ مجموعة 
مــن المشــاريع الحيوية فــي مدينة الرســيل الصناعية، 
ومــن أبــرز هــذه المشــاريع، مشــروع توســعة المرحلــة 
الثانيــة علــى امتــداد المدينــة الصناعيــة الحاليــة مــن 
جهة الجنوب على مساحة 2.4 مليون متر مربع، حيث 

وصلت نسبة اإلنجاز في المشروع إلى 88 %.

إنشاء البنية األساسية بمدينة سمائل الصناعية
كما انتهت "مدائن" من مشروع "إنشاء البنية األساسية 
بمدينــة ســمائل الصناعيــة" بتكلفة إجماليــة تصل إلى 
40 مليــون ريــال عماني، حيث تم تطويــر مرافق البنية 
األساســية للمدينــة الصناعية من خــالل تنفيذ أعمال 
طــرق بطول 46.290 كيلــو متر، وتنفيذ خدمات البنية 
األساسية من أعمال شبكات المياه والكهرباء وشبكات 
إنشــاء محطــة  إلــى  باإلضافــة  والهاتــف،  التصريــف 
للصــرف الصحــي ســعة 3600 متــر مكعــب للمرحلــة 

األولى وخزاني مياه بسعة 2500 م3 لكل منهما.
كما انتهت "مدائن" من مشــروع إنشــاء مبنى الخدمات 
فــي مدينــة ســمائل الصناعيــة، والــذي تبلــغ مســاحته 
اإلجماليــة أكثــر مــن 16 ألــف متــر مربــع، وبمســاحة 
إيجارية تصل إلى أكثر من 12 ألف متر مربع. حيث أن 
مدينة ســمائل الصناعية وبالتعاون مع القطاع الخاص 
اســتثمرت 4.5 مليــون ريــال عماني في إنشــاء المبنى 
الــذي صمم لتقديم أفضل خدمة الســتيعاب متطلبات 
الســوق وتقديــم مختلــف المرافــق للعامليــن بالمدينــة 
وهــو مكمــل للبنية األساســية والخدمــات، وأضاف أن 
المبنــى يتكون من 8 طوابق )أرضي + 7 طوابق(، حيث 
خصص الطابقان األرضــي واألول لألغراض التجارية 
أمــا الطوابق األخــرى فللمكاتب وشــركات االتصاالت، 
كمــا يتضمــن المبنــى أيضــا مرافــق وخدمــات مختلفة 
مثل الخدمات البنكية، ووكالة سفريات، ومقاه، ومتجر 
للمواد االستهالكية، إضافة إلى مجموعة من المطاعم.

توسعة مدينة ريسوت الصناعية – ريسوت 2
وأوضحــت مدائــن فــي تقريرهــا انــه تــم االنتهــاء مــن 
مشروع " توسعة مدينة ريسوت الصناعية – ريسوت 2 
بتكلفــة إجماليــة تصل إلى 3 مليــون ريال عماني، حيث 
تم تطوير البنية األساسية للمدينة الصناعية من خالل 

تنفيذ أعمال شــق الطرق واألرصفة وممرات المشــاة، 
بنــاء شــبكات المياه وشــبكات أنظمة إطفــاء الحرائق، 
بنــاء شــبكات الصــرف الصحــي، بناء قنــوات تصريف 
الميــاه إلــى جانــب االنتهــاء مــن األعمــال الكهربائيــة 
إلنارة الشــوارع، محطة الصرف الصحي وأعمال الري 

والتشجير.

الدعــم  وتقديــم  الصناعيــة  االســتثمارات  جــذب 
المتواصل

 وأكــدت مدائــن فــي تقريــر لها علــى أنه مــن المتوقع 
مــع اكتمــال هــذه المشــاريع وتســليمها خــالل الفتــرة 
القادمة، سيتضاعف اإلقبال على االستثمار في المدن 
الصناعيــة التابعــة لـــ "مدائــن"، ال ســيما وأن "مدائن" 
أعلنــت مؤخــراً عــن حزمــة مــن التســهيالت والحوافز 
لدعــم بيئة االســتثمار،  وذلك انطالقاً من مســؤوليتها 
تجــاه المســتثمرين والصناعييــن فــي ســلطنة عمــان، 
وتهيئــة بيئــة االســتثمار المناســبة، والتــي تســاهم في 
جذب االستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل 
لها من خالل وضع االســتراتيجيات التنافســية إقليميا 
وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات 
واإلجــراءات  العمليــات  وتســهيل  المضافــة،  القيمــة 
الحكوميــة من جهــة، وفي هذا الجانــب، انتهت مدائن 
مؤخراً من تشــغيل مراكز الخدمات "مســار" في جميع 
المــدن الصناعيــة التابعة لها، حيث يعد  المركز نافذة 
اســتثمارية بنظــام موحــد لتيســير وتبســيط إجراءات 
حصول المســتثمر علــى جميع الموافقــات والتصاريح 
والتراخيص الالزمة لمشروعه االستثماري في محطة 
واحد ومدة زمنية محددة، وذلك بهدف تشكيل منظومة 
مــن الخدمــات المتكاملــة التــي يحتاجهــا المســتثمر 
لتكويــن وإيجــاد قيمــة مضافــة لبيئــة أعمــال جاذبــة 
لالســتثمارات فــي الســلطنة، كمــا يســاهم المركز في 
جذب االســتثمارات، ورفع مســتوى الخدمات المقدمة 
للمســتثمرين مــن خالل تســريع وتبســيط اإلجراءات، 
وتعزيز العالقات مع الشــركاء لتقديم خدمات متكاملة  
للمســتثمر، وكذلك توطيد العالقة مع المســتثمر  بما 
يوفــر بيئة أعمــال آمنة، باإلضافة إلــى توفير البيانات 
اإلحصائيــة الدقيقــة الخاصة بالمســتثمرين، ومتابعة 
المشاريع المتعثرة، عالوة على تقديم المركز لخدمات 
القيمــة المضافة مثل االستشــارات، التمويل والبنوك، 

الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج.

االنتهاء من توسعة 
مدينة ريسوت 

الصناعية – ريسوت 
2 بتكلفة 3 مليون 

ريال
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افتتاح مشروع مجمع تقنية الروبوتات في مدينة 
الرسيل الصناعية

مسقط  -  :

احتفلت مدينة الرســيل الصناعية بمقرها الرئيســي 
فــي محافظــة مســقط بافتتــاح مكتــب مشــروع مجمع 
 ،"Sandy Valley Robotics Park" تقنيــة الروبوتــات
وذلك تحت رعاية المهندس محسن بن زهران الهنائي، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة مدينــة الرســيل الصناعية، 
ســفير  ســتماري،  تيبــور  الدكتــور  ســعادة  وبحضــور 
جمهورية المجر المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من 

المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع.
وكانــت مدينــة الرســيل الصناعيــة فــي وقــت ســابق 
من شــهر يونيو وّقعت اتفاقية مع شــركة ســاندي فالي 
للروبوتــات لتنفيذ مشــروع مجمع تقنيــة الروبوتات في 
المدينــة الصناعيــة على مســاحة أرض تصل إلى 3.2 
مليــون متــر مربــع، حيــث ســيتم تنفيــذ المشــروع على 
عــدة مراحــل، وتبلــغ تكلفــة المشــروع األوليــة حوالــي 
2 مليــار دوالر، ومــن المؤمــل ان يســاهم فــي توفيــر 

حوالــي 15,000 فرصــة عمل قابلة للزيــادة مع اكتمال 
المشــروع بجميــع مراحلــه. ومن المؤمــل أن يكون هذا 
المشروع أول وأكبر مجمع تقنية للروبوتات في الشرق 
األوســط، حيــث ســيتضمن ورش صناعــة الروبوتــات 
بجميع أنواعها بما فيها الطبية والتجارية والصناعية، 
وأيضــا مركز األبحاث والتطوير في صناعة الروبوتات 
والذكاء الصناعي، وكذلك منافذ بيع وتسويق منتجات 
الروبوتــات، ومعهد للتدريــب والتأهيل في مجال تقنية 
صناعــة الروبوتــات والــذكاء الصناعــي، باإلضافة إلى 
إنشــاء فنــدق خمــس نجوم ومدينــة ترفيهية، وســيفتح 
مجمــع الروبوتات أبوابه لالختراعات الشــبابية وريادة 
األعمــال فــي مجال الروبوتــات، وسيســاهم في تعزيز 
الشــركات الناشــئة في سلطنة عمان في مجال تقنيات 
المســتقبل والروبوتات والذكاء االصطناعي، باإلضافة 
إلــى إيجــاد مســاحة لمزيد مــن التوظيف واالســتثمار 
واالبتــكار فــي ســبيل أن تصبــح ســلطنة عمــان مركًزا 

لتقنيات المستقبل.

تنفيذ مشروع 
مجمع تقنية 

الروبوتات في 
المدينة الصناعية 
على مساحة أرض 

تصل إلى 3.2 
مليون متر مربع

مدائن توّقع مذكرة تفاهم مع "صحار اإلسالمي" لتقديم
 حلول مصرفية عبر مركز الخدمات “مسار"

مسقط  -  :

وقعــت المؤسســة العامة للمناطــق الصناعيــة "مدائن" 
مذكــرة تفاهــم اســتراتيجية مــع بنك صحار اإلســالمي، 
وذلك اســتمرارا لبرنامج المؤسســة لتعزيز الشــراكة مع 
القطــاع الخــاص، وتأكيــدا علــى الســعي المتواصل نحو 
اإلســهام بشــكل فاعل في دعم األهداف الوطنية وتعزيز 
التنويــع االقتصــادي وبالتالــي تحقيــق القيمــة المحليــة 
بتخصيــص  البنــك  قيــام  المذكــرة  وتهــدف  المضافــة. 
نافــذة خدمية في مختلف فروع مركز الخدمات "مســار" 
الموجودة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، بهدف 
تُقديــم حزمة من الخدمات والحلــول المصرفية لألفراد 
والشــركات، وكذلــك تقديــم خدمــات استشــارية مجانية 
للمســتثمرين عبــر مركــز الخدمــات "مســار"، والتســريع 
في تقديم الخدمات المصرفية، وبالتحديد للمســتثمرين 
وأصحاب األعمال األجانب، وفتح حســابات لهم مباشرة 

بعد حصولهم على تأشيرة إقامة،

يوليو
202253



رصد أكثر من 150 موقعا أثريا في قرية نفون 
و900 في والية الدقم

الدقم -  :

قامــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة بالتعاون مع وزارة التراث والســياحة 
وبالتنســيق مــع معهــد علــم اآلثــار التابــع لألكاديميــة 
األثريــة  المواقــع  ورصــد  بدراســة  للعلــوم  التشــيكية 
فــي واليــة الدقم، حيــث عكف فريــق من علمــاء األثار 
والمختصيــن التابعيــن للمعهد على دراســة عدة مواقع 
أثرية ومستوطنات لإلنسان في والية الدقم بشكل عام 
وقرية نفــون الواقعة في المنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم بشكل خاص.
وخلص فريق العلماء من خالل الدراسات التنقيبية إلى 
رصــد 155 موقًعــا أثرًيا فــي قرية نفــون وحوالي 900 
موقع أثري في والية الدقم ككل والتي تم رصدها على 

فترات متباينة بين عامي 2015 و2022 م.
دائــرة  مــن  الخروصيــة  زينــب  المهندســة  وأوضحــت 
الرقابــة البيئــة بالمنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم  
أن الدقم تزخر بالعديد من المواقع األثرية والتي يصل 
عمرها إلى أكثر من 3000 عام ، وقد تم تشكيل فريق 
للتنقيب عنها في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التراث 
والثقافــة )آنــذاك( وفريق من علماء األثار األوربي منذ 
عام 2015 وحتى عام 2022م. حيث تعتبر الدقم مكاًنا 
غنًيــا بالمواقــع األثريــة وبالتنــوع البيولوجــي ومتميــًزا 
بتعدد الشواهد األثرية كالمستوطنات الساحلية المليئة 
باألصــداف واألحفــورات القديمــة ، واآلثــار الثالثية ، 
والنقــوش الصخريــة ، وبالمقابر الحجرية المبنية على 

شكل دوائر وأكواخ حجرية وأحجار الصوان وغيرها.
وأضافــت الخروصيــة تتيــح رؤيــة كل هــذه الشــواهد 
أمامنــا نظــرة فريــدة لمجتمعــات العصــر الحديــدي 
التــي كانــت تعيش في وســط بالدنا خــالل الفترة منذ 
بــدأ  2022م،  فبرايــر  وفــي  عــام.   2000 إلــى   3000

فريــق الخبــراء الدولي في توثيــق موقع فريد من نوعه 
للنقــوش الصخريــة في قريــة نفون التــي تتميز بوجود 
نقــوش صخريــة محفــورة علــى 24 مســطحا صخريــا 
ويتكون من أكثر من 150 نقًشــا بخط المسند العماني 
والتي رســمت لمجسمات اإلبل وراكبيها ورموز أخرى. 
موضحــة أن هــذه الموقــع األول من نوعه في محافظة 
الوسطى وواحد من أكثر مواقع الفن الصخري انتشاًرا 
فــي جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة، ووضعــت 
الدراســة األولية لشخصيات الفن الصخري الموجودة 
فــي قريــة نفون بأنها على صلة بالفن الصخري لجبال 
الحجر في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، وأردفت 
قائلــة: هــي أيضا على صلة بتقاليد ظفار في المناطق 
الجنوبية من سلطنة ُعمان وبمجرد االنتهاء من دراسة 
أبحــاث النقــوش والنقــوش الصخرية يمكــن أن يصبح 
هذا الموقع أحد أهم عوامل الجذب السياحي التراثي 

للمنطقة.
من جانب آخر كشــف فريق العلماء من خالل األبحاث 
التي توصلوا اليها أن النقوش واالثار المكتشــفة تشــير 
إلــى أن قرية نفون والمنطقة المحيطة بها كانت مكاًنا 
مهًمــا للتجمعــات اإلنســانية وموقعــا للتبــادل التجاري 
القديم، حيث تشير المواد المحفورة إلى وجود روابط 

توثيق هذه 
المواقع وتوفير 

الحماية الالزمة لها 
واالستمرار بالبحث 

والدراسة

تسجيل أكثر من 22 
موقًعا ثالثي األبعاد 
في منطقة نفون 

بالدقم

مقبرة أثرية كبيرة 
لقبر جماعي 

ألكثر من 40 فرًدا 
مدفونين على 

مرحلتين

مكاًنــا  "نفــون"  كانــت  الخروصيــة: 
مهًما للتجمعات اإلنســانية وموقعا 

للتبادل التجاري القديم
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الدقم مكان غني 
بالمواقع األثرية 

وبالتنوع البيولوجي

الشواهد األثرية 
كالمستوطنات 

الساحلية المليئة 
باألصداف 
واإلحفورات 

القديمة

تجاريــة مــع شــمال ُعمــان، وأكــدت ان اكتشــاف خــرز 
العقيــق يشــير إلــى وجود التجــارة والتبادل لمســافات 
طويلة قديما مع الهند وبالد فارس واليمن. كما تُظهر 
األدوات الحجريــة الصغيــرة المكتشــفة حديًثــا والتــي 
تســمى الميكروليث الهندســي، ألول مرة في محافظة 

الوسطى، روابط ثقافية مع منطقة ظفار.
وعلى نفس الســياق كشــفت أعمال التنقيب عن وجود 
مقبــرة أثريــة كبيــرة لقبر جماعــي ألكثر مــن 40 فرًدا 
مدفونيــن علــى مرحلتيــن )مرتبطــان مبدئًيــا بالعصر 
البرونــزي والعصــر الحديدي(. وتعد األثــار الموجودة 
فــي المنطقــة المحيطــة بمينــاء الدقــم دليــاًل علــى 
التواجد البشــري مــن أواخر العصر الحجــري القديم 
حتــى العصر الحديــدي المتأخر. كما يوجد عدد كبير 
لآلثــار الحجريــة الثالثيــة في جنوب الجزيــرة العربية 
والتــي تســمى ب)التريليــث(. وتنتشــر آثــار التريليــث 
فــي جميــع أنحاء جنوب شــرق شــبه الجزيــرة العربية 
مــن حضرموت في اليمن حتى رأس الحد في ســلطنة 
عمان. وهي عباره عن ثالثة أحجار مســطحة منتصبة 
تشــكل هرًمــا وغالًبــا ما يتــم ترتيبها فــي صفوف ذات 
مدافــئ كبيــرة علــى شــرفات األوديــة. ويحــاول علماء 

اآلثار الكشــف عن لغز هــذه اآلثار الحجرية التي تعود 
إلى ألفي عام. والتي ربما كانت تعتبر طقوســا خاصه 
للبــدو الرحــل القدماء وكعالمــات لمســارات الطريق. 
حيث سجل فريق البعثة الى تواجد أكثر من 22 موقًعا 

ثالثي األبعاد في منطقة نفون بالدقم. 
ومــن األنشــطة االستكشــافية األخــرى التحقيــق فــي 
األدوات الحجرية غرب مدينة الدقم حيث تعد المنطقة 
مصــدًرا غنيــا لمادة الصوان عالــي الجودة والتي صنع 
منهــا قديمــا ماليين القطــع األثرية القديمــة. أظهرت 
دراســة التشــتت الصخــري أن هــذه األدوات الحجرية 
كانت مرتبطة بشــكل أساســي بفترة عصر الهولوســين 
)العصــر الجليدي( التي بدأت منذ 10000 عام. حيث 
بينــت التحليــالت األولية لها الى ان مناخ الدقم آنذاك 

كان في فترات تواجد المياه والخضرة بشكل كبير.
تُظهــر منطقــة الدقــم تراًثــا غنًيــا بالمواقــع األثريــة 
المتنوعــة ولديهــا إمكانيــات عاليــة للســياحة التراثية 
وعليه تقوم الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة بالتعاون مع وزارة التراث والســياحة 
بتوثيــق هــذه المواقــع وتوفيــر الحمايــة الالزمــة لهــا 

واالستمرار بالبحث والدراسة لها. 

يوليو
202255



زراعــة 35 ألــف
مـــــتـــــر مـــربـع من 

المسطحات الــخــــضــراء 

شارع السلطان قابوس
بالدقم بطول 16 كيلومتًرا

شامًال ثالثة دوارات

شارع الخدمات بمنطقة
الـــــــمــــــعــــــارض

بطول 4 كيلومترات 

اكتاف شارع المطار
بطول 4.5 كيلومتر

مــــــتـــــنــــــزه
حي السعادة

أنـــظـــمــة حــديـثــة
لـــري األشـــــجـــــار 

 زراعة أكثر من 5000
شـــجـــرة مـــتـــنــوعــة

 قــيــمــة األعــمــال
مليون ريال 2.3

تتضمن المرحلة األولى كًال من: الدقم -  :

أســندت الهيئــة العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطق الحرة مشروع تصميم وتنفيذ المرحلة االولى 
مــن األعمــال التجميليــة وأعمــال الزراعــة والتشــجير 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بقيمــة تقدر 

بأكثر من 2.3 مليون ريال.
وقــال المهنــدس يحيى بــن خميس الزدجالــي المكلف 
بتســيير أعمــال المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
يأتــي هــذا المشــروع حرًصــا مــن الهيئة على تحســين 
الرقعــة  زيــادة  خــالل  مــن  الحضريــة  الحيــاة  نمــط 
الخضــراء فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
والســعي الــى توفيــر أفضــل المســتويات فــي البنيــة 
األساســية والمحافظة على التــوازن البيئي، حيث جاء 
تنفيــذ المرحلة األولى من االعمــال التجميلية وأعمال 
الزراعة والتشجير والبستنة بالدقم ليشمل عدة مواقع 
حيويــة بالمنطقــة وهــي موزعــة على شــارع الســلطان 
قابوس بطول 16 كيلومتًرا شــاماًل ثالثة دوارات، وعلى 
اكتاف شارع المطار بطول 4.5 كيلومتًرا متضمًنا دوار 
الســالمة، وكذلك شــارع الخدمات بمنطقــة المعارض 
بطــول 4 كيلومتــًرا مع الدوار، باإلضافــة إلى متنزهين 
بالحــي التجــاري - حــي حديقــة الصخــور- بمســاحة 
تقــارب )6,400( متــر مربــع ومســاحة )3,500( متــر 
المشــروع  ويتضمــن  الســعادة،  حــي  ومنتــزه  مربــع، 
إنشــاء عــدة مرافق أساســية؛ منه:ا مســاحات خضراء 
للجلوس والتجمع العائلي، ومســاحات لأللعاب متعددة 

االســتخدامات تشــمل مختلف الفئات العمرية، وطرق 
مهيئــة للرياضــة والمشــي، بحيــث يمكن أن تســتوعب 
أحــداث وفعاليــات األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة، 
في حين ســيتم اســتخدام أنظمة حديثة لري األشجار 

والمزروعات ضمن خطة التنفيذ.
وأضــاف المهنــدس يحيى تبلغ المســطحات الخضراء 
الحاليــة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
حوالــي 26 ألف متر مربع، و ســتقوم الشــركة المنفذة 
بزراعة 35 ألف متر مربع لتصبح المســاحة اإلجمالية 
بعــد اكتمــال المشــروع أكثــر مــن 60 ألــف متــر مربــع 
متضمنــة زراعــة أكثر من 5000 شــجرة متنوعة تتواءم 

مع الظروف المناخية للمنطقة.

وأكــد الزدجالي ان الهيئــة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة تولي اهتماما خاًصا بتوسعة 
الرقعــة الخضراء والتشــجير لما لذلــك من أهمية في 
العناية بالمنطقة بيئًيا وجمالًيا وحضارًيا، حيث أطلقت 
في وقت ســابق عدة مشــاريع ومبادرات أبرزها مبادرة 
)اغــرس شــجرة( مع االهتمام باألعمــال التجميلية في 
بعض المخططات، بهدف جعل المنطقة نموذًجا للمدن 
االقتصاديــة المتكاملــة التــي تمــزج بيــن المشــروعات 
الصناعيــة والتجاريــة والســياحية واالجتماعيــة إلــى 
جانــب االهتمام بالجوانب البيئية والصحية وتوفير ما 

يحتاج إليه سكانها من خدمات مختلفة.

منتزهات بالحي 
التجاري بإجمالي 

مساحة )9,900( متر 
مربع

إنشاء عدة مرافق 
أساسية

و مساحات خضراء 
للجلوس

مساحات 
لأللعاب متعددة 

االستخدامات
طرق للمشي

أكثر من 2.3 مليون ريال لمشروعات زيادة الرقعة الخضراء

إسناد المرحلة األولى من األعمال التجميلية 
وأعمال الزراعة والتشجير بالدقم

يوليو
2022 56



زراعــة 35 ألــف
مـــــتـــــر مـــربـع من 

المسطحات الــخــــضــراء 

شارع السلطان قابوس
بالدقم بطول 16 كيلومتًرا

شامًال ثالثة دوارات

شارع الخدمات بمنطقة
الـــــــمــــــعــــــارض

بطول 4 كيلومترات 

اكتاف شارع المطار
بطول 4.5 كيلومتر

مــــــتـــــنــــــزه
حي السعادة

أنـــظـــمــة حــديـثــة
لـــري األشـــــجـــــار 

 زراعة أكثر من 5000
شـــجـــرة مـــتـــنــوعــة

 قــيــمــة األعــمــال
مليون ريال 2.3

تتضمن المرحلة األولى كًال من:

يوليو
202257



يوليو
2022 5٨

جاء المرســوم الســلطاني رقم )52 / 2022( بنقل تبعية المؤسســة العامة 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  إلــى  الصناعيــة  للمناطــق 
والمناطــق الحــرة، وذلــك لتحقيــق عدة أهداف مهمة أبرزها رســم السياســة 
العامــة والسياســات التنظيميــة والرقابيــة واإلشــرافية وتوحيــد الخدمــات 
المقدمة ومنح التســهيالت والحوافز التي تقدم للمســتثمرين في هذه المدن 
الصناعيــة، ومــن المؤمــل أن تترتــب علــى هذا التشــكيل الجديــد العديد من 
المكاســب اإليجابيــة والنتائــج الناجحــة ومنهــا ربــط اإلجــراءات والتدابيــر 
التنظيميــة والتشــريعية المرتبطــة باالســتثمار في هذه المناطــق تحت مظلة 
الهيئة باإلضافة الى اكمال ربط المناطق المختلفة بمنظومة إشــرافية عامة 
، كمــا أن تنظيــم ســوق األعمــال فــي هذه المــدن الصناعية ســيجري بصورة 
أفضــل وســتكون الرعايــة والرقابــة والحوكمــة عليها أنســب، وفــي اآلن ذاته 
ســيكون علــى المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة - مدائــن - العمل على 
تحقيــــق هــــدف االرتقاء بالقطاع االقتصادي في المدن الصناعية المتعددة 
مــن خــالل عملية تشــغيل منظومة هــذه المدن، ومن المؤمل أن تســاعد هذه 
المنظومــة المناطــق فــي الوصول الى عــده غايات وطنية ضمن مســتهدفات 
رؤيــة عمــان 2040م والمرتبطــة بالتنويــع االقتصــادي واالســتدامة الماليــة، 

وتنمية المحافظات والمدن المســتدامة.

الخاصــة  االقتصاديــة  المناطــق  فــي  األخضــر  الهيدروجيــن  ملــف  يمثــل 
والمناطــق الحــرة بشــكل خاص وســلطنة عمان بشــكل عام أهميــة كبيرة في 
التوجهــات االقتصاديــة الوطنيــة في قطــاع الطاقة، إذ تم تشــكيل لجنة تضم 
عــده جهــات ذات عالقــة بتطوير وتنظيــم قطاع الطاقة المتجــددة والنظيفة، 
وفي مارس من هذا العام أكد ذلك ما ووجهة جاللة الســلطان - حفظة اهلل 
ورعــاه - بالعمــل علــى تســريع إجــراءات تنظيم القطــاع وتخصيــص المواقع 
المناســبة إلنتاجه وإنشــاء مديرية عامة تعنى بالطاقة النظيفة والهيدروجين 
تكون تبعيتها لوزارة الطاقة والمعادن، ان هذا التوجه ال شك في أنه سيشكل 
مفهومــا جديــدا فــي قطــاع الطاقــة الــذي ارتبــط مــذ بدايــة عصــر النهضة 
بالنفــط والغــاز المهددين بالنضوب، وعلى الصعيد نفســة فإن ســلطنة عمان 
تحظى من خالل موقعها االســتراتيجي وطبيعة مناخها الســائد الذي يشــمل 
أغلــب ربوعهــا بميزة نســبية مثالية تنصب في صالح هذا القطاع االقتصادي 

والنظيف. الواعد 

لوحــظ خــالل الفتــرة الماضيــة إقبــال كثير من الشــباب زيــارة الدقم ليس 
االقتصاديــة  المنطقــة  بمشــروع  المرتبطــة  الفــرص  معرفــة  أو  لالســتثمار 
الخاصة بالدقم بل بما تمتلكه الدقم من مفردات طبيعية ومكونات ســياحية 
وأجواء معتدلة تتميز بها طوال العام، وتشجيعا لخوض تجربة الدقم تواصل 
إدرة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم حملتها التســويقية تروج وتشــجع 
زيارة الدقم واكتشاف األماكن السياحية والتجارية ومعرفة المرافق الخدمية 
الحديثــة فــي المنطقــة، ومــن خــالل المتابعــات شــارك الكثيريــن مــن خالل 
التقاط الصور والفيديوهات وكتابة التعليقات في وســم #اكتشــفــالدقم في 
منصات التواصل االجتماعي، وحصل الوســم على تفاعل كبير، وكانت أغلب 
المنشــورات تشــجع على زيارة الدقم واالســتمتاع بتجربة األماكن التي تتفرد 
بهــا كالشــواطئ والحيــاة االجتماعية واألماكــن الســياحية الجميلة باإلضافة 

الــى خيارات اإلقامــة والفنادق التي ترضي جميع األذواق.

صالح بن نبهان المعمري
رئي�س التحرير

السلطاني  المرسوم 
رقم )5٢ / ٢٠٢٢( جاء 
أهداف مهمة؛  لتحقيق 
أبرزها رسم السياسة 
والتنظيمية  العامة 

واإلشرافية  والرقابية 
الخدمات  وتوحيد 

المقدمة 

 يمثل ملف 
األخضر  الهيدروجين 

أهمية كبيرة في 
االقتصادية  التوجهات 

الوطنية في قطاع 
الطاقة

إقبال كبير من الشباب 
لزيارة الدقم لما تمتلكه 

من مفردات طبيعية 
سياحية  ومكونات 

وأجواء معتدلة تتميز 
بها طوال العام

توجهات متجددة

إطاللة


