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االفتتاحية

واحات استثمار دائمة
شهدت املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم واملناطق احلرة يف صحار وصاللة
واملزيونة يف الربع األول من العام اجلاري نشاطا جيدا على مستوى إجناز أعمال
البنية األساسية ،واستقطاب االستثمارات ،وتعزيز العالقات مع املستثمرين،
ولعل أبرز هذه األعمال استكمال مشروع توصيل الغاز إلى املنطقة االقتصادية
مهد لربط احملطة املتكاملة للكهرباء واملياه
اخلاصة بالدقم؛ األمر الذي ّ
بالدقم التي تديرها شركة مرافق املركزية بشبكة الغاز لتبدأ اختبارات التشغيل
التجريبي.
ويف الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والتقدير ملجموعة أوكيو؛ أحد أبرز شركائنا
يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم على إجنازها ملشروع توصيل الغاز إلى
الدقم فإننا نوجه الدعوة للمستثمرين الراغبني يف إنشاء مشروعات تتطلب
الغاز للتقدم بطلباتهم إلى املنطقة.
ويف املنطقة احلرة بصحار شهدنا يف الربع األول من العام اجلاري افتتاح أول
محطة يف مشروع قبس صحار للطاقة الشمسية بحجم  25ميجاواط ،وهو
واحد من مشروعات الطاقة املتجددة التي تركز عليها الهيئة العامة للمناطق
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة انسجاما مع رؤية عمان  2040التي تركز
على زيادة الطاقة من املصادر غير التقليدية.
ويف مجال استقطاب االستثمارات شهدت املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
واملناطق احلرة يف املزيونة وصاللة وصحار توقيع اتفاقيات حق االنتفاع إلنشاء
مشروعات جديدة باستثمارات محلية وأجنبية حتقق قيمة مضافة لالقتصاد
الوطني.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة على الترويج
لهذه املناطق وتسليط الضوء على أبرز الفرص االستثمارية املتوفرة بها ،ويأتي
ملف "املنطقة احلرة باملزيونة" الذي تنشره مجلة الدقم االقتصادية يف هذا
العدد ضمن جهود الهيئة يف هذا اإلطار ،فهناك الكثير من الفرص االستثمارية
املتاحة يف املنطقة ونتطلع أن يهتم بها املستثمرون؛ تعزيزا لرؤية الهيئة يف أن
تكون املناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة واحات استثمار دائمة.
وتعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أحد مجاالت االستثمار املتاحة يف املناطق
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة ،وقد حظيت باهتمام الهيئة وعنايتها مثلها
مثل املشروعات الكبرى ،وعلى سبيل املثال حصلت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
العاملة باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم خالل الفترة من عام 2016
وحتى عام  2020على أعمال ومناقصات بقيمة  61.5مليون ريال عماني من
الهيئة والشركات الكبرى العاملة باملنطقة وهو ما ميثل  %12من إجمالي قيمة
املشاريع التي يتم تنفيذها يف املنطقة ،وقد ساهمت املبادرات التي يتم تنفيذها
الستقطاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للعمل بالدقم يف زيادة أعدادها بشكل
ملحوظ لتصل بنهاية العام املاضي إلى  794مؤسسة.
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المهند�س �أحمد بن
ح�سن الذيب
الم�شرف العام

وفي الوقت الذي نتقدم
فيه بال�شكر والتقدير
لمجموعة �أوكيو؛ �أحد
�أبرز �شركائنا في المنطقة
االقت�صادية الخا�صة
بالدقم على �إنجازها
لم�شروع تو�صيل الغاز �إلى
الدقم ف�إننا نوجه الدعوة
للم�ستثمرين الراغبين في
�إن�شاء م�شروعات تتطلب
الغاز للتقدم بطلباتهم �إلى
المنطقة.
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مرافق تبدأ اختبارات التشغيل التجريبي للمحطة
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البريد االلكتروني:
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د .إبراهيم البلوشي :جاهزون
إلنتاج أول حافلة تحمل شعار
"صنع في سلطنة عمان"

١٤

سعيد البلوشي :نركز على
استقطاب المستثمرين الدوليين
إلى المزيونة

٣٢

المزيونة  ..من صحراء قاحلة إلى مدينة مزدهرة

٢٧

شباب عمانيون يضعون بصماتهم على أكبر
ميناء للصيد البحري في السلطنة

٤٦

تطوير تنتهي من تنفيذ  46مشروعا بالدقم
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حسن بن إحسان النصيب:
إيجاد قيمة مضافة للموردين
والمصدرين عبر ميناء
المزيونة البري

٣٨

صادق سليمان :مستقبل
واعد ينتظر القطاع العقاري
بالدقم

إصدار ضوابط تنظيم التصاريح البيئية

٥٢

٥٤

١٨
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ﻋﻄﻠﺔ
رﻛﻮب اﻷﻣﻮاج
ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة؟
ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻨﺪق ﺑﺎرك إن اﻟﺪﻗﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺎﻃﺊ.
ﻷﻧﺸﻄﺔ رﻛﻮب اﻷﻣﻮاج ورﻛﻮب اﻷﻣﻮاج ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻮرﻗﻴﺔ.
اﺣﺠﺰ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻌﺮ  ٩٥رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ
ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻓﻄﺎر واﻟﻌﺸﺎء وﺧﺼﻢ  ٪٢٠ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت.
اﺗﺼﻞ اﻵن٢٢٠٨٥٧٠٠ :
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  WIND STATIONاﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ،
اﻧﻘﺮ https://holfuy.com/en/weather/1261

radissonhotels.com/parkinn
ﺗُﻄﺒّﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم
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تدشين أول محـــــــــــــــطة في
مشروع قبس صحار
للطاقة الشمسية

صحار -

:

دشــنت " ُعمان شــل" في  19يناير  2021أول محطة
في مشــروع قبس صحار للطاقة الشمسية بحجم 25
ميجــاواط ،والتــي من شــأنها دعم المينــاء والمنطقة
الحــرة في صحار في أهدافها المتعلقة باالســتدامة،
إضافــة إلــى إبــراز الفوائــد المحققــة مــن اســتغالل
الطاقة الشمســية في االستخدامات الصناعية.
أقيــم االحتفال بالمنطقة الحرة بصحار تحت رعاية
معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة
العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق
الحرة.
وتُعتبر المحطة المملوكة بشكل كامل من قبل ُعمان
شل أول مشروع للطاقة الشمسية لشل ُمصمم للنطاق
الصناعي على مســتوى الشرق األوسط والسلطنة.
خطوة مهمة
وأكــد معالــي الدكتــور علــي بــن مســعود الســنيدي
أن تدشــين المحطــة خطــوة مهمة متماشــية مع رؤية
الســلطنة  .2040وقال :تعد هذه المحطة أول خطوة
لتحقيــق خطــة الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة
الخاصــة والمناطــق الحرة لتنفيذ مشــروعات متعددة
للطاقة الشمســية ،مؤكدا أن هذه المشــاريع ستســهم
فــي توجيــه اســتخدام الغــاز الطبيعــي الســتخدامات
صناعية أخرى.
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 50هكتارا
وتقــع المحطــة علــى مســاحة  50هكتــارا داخــل
المنطقة الحرة بصحار ،وتتكون من أكثر من  88ألف
وحدة للطاقة الشمســية .ويتم نقل ومن ثم اســتخدام
 %100مــن الطاقة المولدة مــن هذه المحطة من قِ بل
مصنــع كبيرإلنتاج ســبائك الفيروكــروم ،مما يقلل من
اســتخدام الطاقة الكهربائيــة المنتجة من حرق الغاز
الطبيعــي ،وكذلك يُقلل من انبعاثات أكثر من  25ألف
طن من غاز ثاني أكســيد الكربون سنوياً.
طموحات
وقــال وليــد هادي رئيس شــل في الســلطنة :نســعى
جاهديــن نحــو تحقيــق طموحنــا فــي أن نصــل إلــى
صافــي انبعاثات صفرية بحلول عام  .2050وأضاف:
نحــن ُســعداء بالجهــود التــي بُذلــت واألداء والتســليم
الناجح لمحطة قبس صحار للطاقة الشمســية.
وقــد تــم إنجــاز المشــروع وفــق الخطــة الزمنيــة
والميزانيــة ال ُمحددة ،في حين تفــي المحطة بمعايير
الســامة التي وضعتها " ُعمان شــل" لتجنُب إلحاق أي
ضــرر بالنــاس أو بالبيئة ،خصوصا خالل فترة حفتها
تحديات غير مســبوقة بسبب وباء كورونا.
وتطمــح " ُعمان شــل" إلى دعم الجهــود الرامية نحو
توفيــر الطاقــة الشمســية لمزيد من المنشــآت داخل
ميناء صحار والمنطقة الحرة في المســتقبل.

المحطة تقع على

مساحة  50هكتارا

وتضم أكثر من 88
ألف وحدة للطاقة
الشمسية

المشروع هو األول
من نوعه تصممه
"شل" للنطاق
الصناعي على

مستوى الشرق

األوسط والسلطنة

9

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يقرر:

تخصيص موقعين بالدقم للصناعات
المعتمدة على الغاز بمساحة  44.6كم مربع

تشجيع الشركات

المحلية والعالمية
على توطين

االستثمارات

المتعلقة بإنتاج

الطاقة النظيفة

في الدقم وصحار

الدقم -

:

عقــد مجلــس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية
الخاصــة والمناطــق الحــرة فــي  16مــارس 2021
اجتماعه األول لعام  2021برئاســة معالي الدكتور علي
بن مســعود السنيدي رئيس المجلس.
وتابــع المجلس في االجتماع الذي عقده في المنطقة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــا تــم خــال األشــهر
الماضية لتشــجيع الشــركات المحلية والعالمية لتوطين
االســتثمارات المتعلقــة بإنتــاج الطاقــة النظيفــة في كل
مــن المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن خالل
مشــروعين محتمليــن إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر،
وفــي المنطقة الحرة بصحار من خالل مشــروع للطاقة
الشمسية.
وأوضح المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف
بتســيير أعمــال المنطقــة بــأن مجلــس إدارة الهيئــة قد
أقــر خــال االجتمــاع تخصيــص موقعيــن بالمنطقــة
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم للصناعات المعتمدة على

الغــاز؛ وهمــا المربــع األول بمســاحة  11.1كيلــو متــر
مربــع ،والمربــع الثانــي بمســاحة  33.5كيلومتــر مربع.
وعلــى ضــوء ذلــك دعــا المجلــس الشــركات المحليــة
والعالمية الراغبة باالســتثمار في المنطقة والتي تحتاج
إلــى الغــاز الطبيعي فــي عملياتها االنتاجيــة إلى تقديم
دراســاتها المتعلقــة بطلــب توفيــر الغــاز فــي الدقم مع
اكتمال خط أنبوب الغاز.
وأفــاد المهنــدس يحيــى بــن خميــس الزدجالــي بــأن
مجلــس إدارة الهيئة أقر بصورة مبدئية تخصيص موقع
الســتخدامات التقنيــات الحديثــة ومنها تجــارب الذكاء
االصطناعــي بما في ذلك تجارب الطائرات بدون طيار
(الــدرون) .ووجه إدارة المنطقة باســتكمال الدراســات
لمعرفــة الجوانــب الفنيــة والقانونيــة وتقييــم ســرعة
االنترنــت المطلوبــة والتكاليــف األوليــة الســتقطاب
الشــركات المحليــة واألجنبيــة المهتمة بتطويــر تقنيات
المستقبل.
وقــام أعضاء المجلس بزيــارة الموقعين المخصصين
للصناعــات المعتمــدة على الغاز ،كما قاموا بزيارة عدد
مــن المشــروعات القائمة بالمنطقة لالطالع على ســير
العمل فيها.

تخصيص موقع
الستخدامات

التقنيات الحديثة
وتجارب الذكاء
االصطناعي
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توقيع برنامج تعاون لمواءمة قطاع
التعليم العالي مع خطط التنمية للمناطق
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

توفير فرص

تدريب لطالب

المرحلة الجامعية
وطلبة الكليات
المهنية

تشجيع القطاع

الخاص على إنشاء
مجمعات ومدن
علمية للتعليم
العالي ومراكز

للبحث العلمي

تأسيس قنوات
وآليات رسمية

لدعم االبتكار وحث
الشركات على

تقديم منح دراسية
لخريجي التعليم
العام
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:
مسقط -
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
والهيئة العامة للمناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق
احلرة يف  22فبراير  2021برنامج تعاون بهدف تعزيز
التعاون والتكامل ملواءمة قطاع التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار مع خطط التنمية احلالية واملستقبلية
للمناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة.
وقع البرنامج من جانب الوزارة معالي الدكتورة رحمة
بنت إبراهيم احملروقية وزيرة التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ،ومن جانب الهيئة معالي الدكتور
علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة.
ومبوجب برنامج التعاون توفر الهيئة العامة للمناطق
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة بيانات عن األنشطة
االقتصادية والشركات العاملة يف املناطق االقتصادية
اخلاصة واملناطق احلرة وحاجة سوق العمل والتحديات
التي يواجهها واخلطط املستقبلية للنمو ،واألعداد
املتوقعة للتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل .كما تتولى
الهيئة توفير فرص التدريب لطالب املرحلة اجلامعية
وطلبة الكليات املهنية التي تناسب تخصصاتهم ،ويتم
التعاون بني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار والهيئة العامة للمناطق االقتصادية اخلاصة
واملناطق احلرة يف وضع إطار تنظيمي لتوفير هذه
الفرص وكيفية توزيعها بني الطالب.
دعم االبتكار واألفكار الريادية
باملقابل تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي

بالسلطنة لتقدمي البحوث واالستشارات للهيئة .إضافة
إلى ذلك يتعاون الطرفان مبوجب برنامج التعاون على
تأسيس قنوات وآليات رسمية لدعم االبتكار واألفكار
الريادية املبتكرة سواء من الهيئة األكادميية أو الطلبة
لالستفادة من هذه البحوث واالبتكارات عبر تشجيع
املستثمرين لتحويلها إلى شركات مستقلة وناشئة
ومشاريع جتارية مجدية اقتصاديا .كما يعمل الطرفان
على تشجيع الشركات القائمة باملناطق االقتصادية
واحلرة على تقدمي منح دراسية لطلبة خريجي شهادة
دبلوم التعليم العام للمرحلة اجلامعية األولى على أن
تخصص للمجاالت التي تفي مبتطلبات التوظيف
بالشركات والقطاعات االقتصادية واحلرة.
إنشاء مجمعات ومدن علمية
كما ينص البرنامج على التعاون بني الطرفني يف تشجيع
مؤسسات وشركات القطاع اخلاص على إنشاء مجمعات
ومدن علمية للتعليم العالي ومراكز البحث العلمي
واالبتكار والتدريب املهني ،وتقوم الهيئة العامة للمناطق
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة بتقدمي احلوافز
واإلعفاءات واملزايا املقررة لها وتقرير حق االنتفاع
على األراضي الالزمة ملثل هذه املشروعات وذلك وفق
اللوائح واإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن .كذلك يعمل
الطرفان مبوجب برنامج التعاون على تعزيز التنمية
الصناعية وثقافة ريادة األعمال وبناء قدراتها اإلنتاجية
وإيجاد روابط بني مؤسسات التعليم العالي واملعاهد
واملؤسسات الصناعية لنقل األفكار اجلديدة ومشاريع
األعمال والتكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية.
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إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرص األعمال المتوفرة

برنامج تعاون لتحفيـز دور ريادة األعمال
في المناطق االقتصادية والحرة

إنشاء منصة
متخصصة
في توفير

مشاريع ابتكارية
باالستفادة من

المشاريع الكبيرة

مسقط -

:

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة
والمناطــق الحــرة وهيئــة تنميــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة فــي  23مــارس  2021برنامــج تعــاون فني
لتحفيـــز دور ريــادة األعمــال بالمناطــق االقتصاديــة
الخاصــة والمناطــق الحــرة وإشــراك المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة فــي فــرص األعمــال المتوفــرة
بالمناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وقــع البرنامــج نيابــة عــن الهيئــة العامــة للمناطــق
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ســعادة المهندس
أحمــد بــن حســن الذيب نائــب رئيس الهيئــة وعن هيئة
تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة رئيســة الهيئة
ســعادة حليمة بنت راشد الزرعية.
ويهــدف البرنامــج لالســتفادة مــن تجــارب وخبـــرات
هيئة تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة كشــريك
اســتراتيجي فــي تطويــر ريــادة األعمــال بالمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ،واالســتفادة
مــن صالحيــات الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة
الخاصــة والمناطــق الحــرة لتذليل الصعوبــات التي قد
تواجه المؤسســات الصغيرة والمتوســطة فــي المناطق
االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة.
منصة متخصصة
وينــص البرنامــج علــى إنشــاء منصــة متخصصــة في
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توفيــر مشــاريع ابتكاريــة باالســتفادة مــن المشــاريع
الكبيــرة ،وفتــح منفــذ خدمــة لهيئــة تنمية المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة بمبنــى الهيئــة العامــة للمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة بهدف تشــجيع
رواد األعمــال على االســتفادة من الفــرص التي تقدمها
المناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
كمــا ينــص البرنامج على إجراء دراســة مشــتركة بين
الهيئتيــن ألســواق الســلطنة لمعرفــة العــرض والطلــب
والفجــوات ،ومتابعــة المنتجــات والمــواد التــي يتــم
اســتيرادها مــن خــارج الســلطنة بالتعاون بيــن الجهتين
كل حســب اختصاصاته والعمل على تحويلها إلى فرص
اســتثمارية تخدم المؤسســات الصغيرة والمتوسطة من
خــال إقامــة المصانــع بالمناطق االقتصاديــة الخاصة
والمناطــق الحــرة إلنتــاج هــذه المنتجــات والمــواد
المســتوردة ،باإلضافــة إلــى العمــل علــى إيجــاد فــرص
للمشــاريع مــن اإلنشــاء إلــى التشــغيل والعمــل بشــكل
اســتراتيجي يواكب مراحل المشاريع.
توفير خدمات االستشارات والتوجيه
ويتضمــن برنامــج التعــاون أيضــا توفيــر خدمــات
االستشــارات والتوجيه والتدريب والتثقيف للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين الجهتين ،واالستفادة
مــن الفعاليــات والمعــارض التــي تنظــم للمؤسســات
الصغيرة والمتوســطة في مختلف محافظات الســلطنة،
والتعــاون في تأســيس الحاضنات والمســ ّرعات ومراكز
األعمال.

إجراء دراسة

مشتركة ألسواق

السلطنة لمعرفة
العرض والطلب
والفجوات

توفير خدمات
االستشارات
والتوجيه

والتدريب..

والتعاون في

تأسيس الحاضنات
ومراكز األعمال

13

مدينة متكاملة لصناعة الحافالت

الرئيس التنفيذي لشركة كروة موتورز لـ

:

جاهــــــزون إلنتاج
أول حافلة تحمل شعار
"صنع في سلطنة عمان"

الدقم  -محمد بن أحمد الشيزاوي

االستعداد لتشغيل
محطات العمل

الداخلية لصناعة

الحافالت وتركيب
أجزائها

ألول وهلة عندما تدخل من البوابة الرئيسية لمصنع
تركيــب وتجميــع الحافــات الــذي تقيمــه شــركة َك ْروة
موتــورز بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تجد
أنــك أصبحــت بالفعــل فــي مدينــة متكاملــة لصناعــة
الحافالت وليس مجرد مصنع عادي.
يقــام المصنــع بشــراكة اســتراتيجية بيــن الســلطنة
ودولــة قطــر؛ عبر مســاهمة جهــاز االســتثمار العماني
بحصــة  ،%30ومــن دولة قطــر شــركة مواصالت قطر
بحصة  .%70عند وضع حجر األســاس للمشروع أعلن
الطرفان أنهما سوف يستثمران حوالى  70مليون دوالر
فــي المرحلة األولى من المشــروع الذي يتميز بقدراته
الكامنة في أن يصبح محوراً نشطا لصناعة الحافالت
بالدقم على المدى الطويل.
أجريــت هــذا الحوار في األســبوع األخير من
عندمــا
ُ
شهر فبراير  2021مع الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي
الرئيس التنفيذي لشــركة كروة موتورز بموقع الشــركة
في الدقم كانت نســبة اإلنجاز في اإلنشــاءات قد بلغت
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 ،%95وكانــت معــدات التصنيــع قد وصلــت بالفعل إلى
موقــع المصنع وبدأت أعمــال تركيب معدات التصنيع،
والشركة تنتظر تاريخ  18مارس  2021الستالم المواد
الخام األساسية وهياكل الحافالت عبر ميناء الدقم.
استكمال األعمال
فــي حديثــه كان الدكتــور إبراهيــم البلوشــي متفائال
بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتواريــخ التــي حددتهــا
مســبقا بحيــث يدخــل المصنــع مرحلــة اإلنتــاج األ ّولي
قبــل منتصــف شــهر ابريــل  ،2021وكان كل شــيء فــي
تلك المســاحة الشاسعة التي يقام عليها المصنع يؤكد
ذلــك .فالعمال ومن خلفهم مهندســو المشــروع في كل
موقع يضعون اللمسات األخيرة على مختلف المنشآت
بالمشــروع .مبنــى اإلدارة كان جاهــزا إال مــن رتــوش
خفيفة ،ومواقف السيارات شبه مكتملة ،وورش تصنيع
وتجميع الحافالت أصبحت في وضع االســتعداد لبدء
العمــل ،وســاحة اختبــار الحافالت غدت شــبه جاهزة
الختبار أول حافلة يتم تصنيعها في الدقم.
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الشركة تبدأ إنتاجها
بحافالت المدارس
وتنتقل الحقا إلى
حافالت المدينة

وحافالت الخطوط
الطويلة

الرئي�س التنفيذي ل�شركة كروة ي�شرح لرئي�س التحرير �سير العمل في الم�صنع بعد الت�شغيل
دورة العمل
عندمــا تصــل المــواد الخــام وهيــاكل الحافــات من
خــارج الســلطنة يتــم تخزينهــا فــي البداية فــي مخزن
كبيــر ،لتمــر بعد ذلــك على الورش الثالث وهي ورشــة
التقطيــع واللحــام ،وورشــة الصباغــة ومــن ثــم ورشــة
تجميع المعدات والمحركات ،وعندما يؤكد المهندسون
أن الحافلــة أصبحت جاهــزة يتم اختبار إمكانياتها في
ســاحة الفحــص المخصصــة لذلــك .وتوجــد بموقــع
المشــروع أيضــا ورشــة لإلصــاح ،ومحطــة ثانويــة
للكهربــاء ،وغرفــة معــدات التبريــد ،ومحطــة للوقــود،
باإلضافة إلى مبنى اإلدارة وبعض المرافق األخرى.
إنتاج  200حافلة
تخطط الشــركة  -وفقا لحديث رئيســها التنفيذي -
إلنتــاج مــا ال يقــل عن  200حافلة خــال العام الجاري
وســتكون الحافــات المشــار إليهــا مــن نــوع حافــات
المــدارس المتطــورة ،غير أن الشــركة لــن تكتفي بهذا
النــوع مــن الحافــات ،إذ أنها ســوف تنتقــل الحقا إلى
حافالت المدينة وحافالت الخطوط الطويلة.
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع في مراحلــه األولى
 500حافلــة ســنويا ،غيــر أن اإلنتــاج الســنوي بعــد
المرحلــة األولــى ســيتراوح بيــن  500حافلــة الــى 700
حافلة.
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 40محطة عمل
إنتــاج الحافلة الجديــدة التي تحمل العالمة التجارية
" "KARWAوالمكتــوب عليهــا "صنع في ســلطنة عمان"
ليــس باألمــر اله ّيــن ،يقــول الدكتــور إبراهيــم بــن علي
البلوشــي إن الشــركة هيــأت  40محطــة عمــل داخليــة
يقــوم العاملون فيها بتشــكيل وصناعة الحافلة وتركيب
أجزائهــا المختلفــة وصبغها وفحــص جودتها .مضيفا:
الجميــع ســوف يعمــل بــروح الفريــق الواحــد إلنتــاج
حافالت مميزة قادرة على السير في مختلف الطرقات
وتتحمل أقسى ظروف الطقس.
خبرات دولية متنوعة
وفي مدينة صناعة الحافالت  -إذا جاز لنا استخدام
هذه التسمية  -تجتمع خبرات من دول مختلفة لتصنيع
وتجميــع الحافالت الجديدة ،ووفقا لخطة الشــركة تم
خــال الفتــرة الماضيــة بنــاء عالقات اســتراتيجية مع
الموردين األصليين وشــركاء اســتراتيجيين الســتدامة
أعمــال الشــركة والحصــول علــى أفضل المــواد الخام
والتقنيات في مجال صناعة الحافالت.
وكانــت كــروة موتورز قــد أعلنت في وقت ســابق أنها
اختارت شــركة "هايجر" الصينية المشــهورة في مجال
تصنيــع الحافــات لتكــون شــريكا تكنولوجيــا ومــوردا
لمواد التصنيع لهذا المشروع.

تأهيل وتدريب

الموظفين للعمل
في مجال صناعة

الور�ش الرئي�سية في الم�صنع

الحافالت
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التنسيق مع الجهات
المعنية بالسلطنة

الستقطاب أفضل
الكوادر البشرية
المحلية

ويعرف عن شــركة "هايجر" أنها واحدة من العالمات
التجاريــة األســرع نموا على مســتوى العالــم في مجال
تصنيــع الحافــات عاليــة الجــودة ،مدعومــة فــي ذلك
بقدرتهــا االبتكاريــة العاليــة وتوفيرهــا ألفضــل معايير
السالمة واالعتمادية العالية.
تأهيل الكوادر المحلية
وبقــدر تركيزها على دورة اإلنتــاج تنظر كروة موتورز
إلى القوى البشرية العاملة فيها بوصفها القوة الحقيقية
للشــركة ،ولهــذا  -بحســب حديــث الدكتــور إبراهيــم
البلوشي  -أعدت الشركة خطة تدريب واضحة لتأهيل
الموظفين للعمل في مجال صناعة الحافالت ،كما يتم
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالســلطنة العمل على
اســتقطاب أفضــل الكوادر البشــرية المحليــة لتدريبها
علــى مختلــف مراحل العمل في مجــال تصنيع وتجميع
الحافالت.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ عــدد العامليــن فــي الشــركة

حوالــي  300موظف ،غير أن األعداد ســوف تتضاعف
مع توسع أعمال الشركة وزيادة خطوط اإلنتاج.
مكاسب اقتصادية
سيســاهم المشــروع في تنشــيط الحركة االقتصادية
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن خــال
اســتخدام تســهيالت مينــاء الدقــم وموانــئ الســلطنة
األخــرى الســتيراد قطــع الغيــار وهيــاكل الحافــات
والمواد الخام األخرى وتصدير الحافالت ،كما ســوف
تســاهم الشــركة ومنتجاتهــا فــي تنشــيط العديــد مــن
القطاعــات االقتصاديــة خاصــة مــا يتعلــق بالخدمات
العامة وشركات الشحن.
ويوفــر مينــاء الدقــم الواقــع علــى خطــوط المالحــة
الدوليــة لمصنــع كــروة موتــورز الوصــول بســهولة إلــى
األســواق الدوليــة فــي آســيا وافريقيــا ،كما أن ســهولة
الوصول إلى الميناء تضمن للموردين وصول شحناتهم
من قطع الغيار إلى المصنع في أسرع وقت ممكن.

بناء عالقات

استراتيجية مع

الموردين األصليين

وشركاء استراتيجيين
الستدامة أعمال
الشركة
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 1.2مليون دوالر حجم االستثمارات  ..واإلنتاج يوجه للسوق المحلية والخليجية

توقيع اتفاقية تأجير إلنشاء مصنع
متطور إلنتاج السيراميك بالمنطقة
الحرة بصحار

مسقط -

:

وقــع ميناء صحار والمنطقة الحرة في  26يناير
 2021اتفاقية تأجير مع شركة إيجل سيراميكس،
وذلــك بمقــر الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية
الخاصــة والمناطــق الحــرة تحــت رعايــة ســعادة
المهنــدس أحمــد بــن حســن الذيــب نائــب رئيس
الهيئة.
وقــع االتفاقيــة عمــر بــن محمــود المحــرزي
الرئيــس التنفيذي للمنطقــة الحرة بصحار ونائب
الرئيــس التنفيذي لميناء صحار ومانوج فاالمجي
بانتشــوتيا الشريك في شــركة إيجل سيراميكس.
وبموجب االتفاقية ســتقوم الشــركة بإنشاء مصنع
متطــور إلنتــاج الســيراميك فــي المنطقــة الحــرة
بصحار.
زيادة جاذبية المنطقة
وفــي حديثــه عــن المشــروع الجديد ،قــال عمر
المحــرزي :إن إنشــاء مصنــع إلنتــاج الســيراميك
فــي المنطقة الحرة بصحار يعزز الفرص القائمة
للشــركات والمســتثمرين الجــدد فيمــا يتعلــق
بالصناعــات الرديفة لهــذه المنتجات ،األمر الذي
يعزز بدوره القيمة المضافة المحلية ويتماشى مع
هدفنــا العــام المتمثــل في زيادة جاذبيــة المنطقة
الحــرة بصحــار أمــام المســتثمرين الجــدد ســواء
على المستوى المحلي أو الدولي .هذا فض ً
ال عن
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تعزيز مســاهمتنا في الناتج المحلي اإلجمالي من
قطاعــات اقتصاديــة جديــدة في إطــار التوجهات
العامــة لرؤيــة ُعمــان  2040فيمــا يتعلــق بالتنويــع
االقتصــادي وتوليــد المزيــد مــن فــرص العمــل
للمواطنين".
حجم االستثمار
هــذا ويصــل حجــم االســتثمار فــي المشــروع
الجديــد إلــى نحــو  1.2مليــون دوالر أمريكــي،
وسيشــغل مســاحة أرض تبلــغ  20,000متــر مربع
فــي المنطقــة الحــرة .وســيتم توريــد المنتجــات
النهائية من المصنع إلى الســوق المحلية وأســواق
دول مجلس التعاون الخليجي.
ومــن جانبــه قال مانوج بانتشــوتيا :نحن ســعداء
بإنشاء مصنعنا الجديد في المنطقة الحرة بصحار
ونتطلــع إلــى أن نشــكل قيمــة مضافــة للمنطقــة
واالقتصــاد العمانــي ككل ،وبالنســبة لنــا ســيكون
هذا المصنع هو الخطوة االســتثمارية األولى التي
ســتعقبها خطوات إضافية تتعلق بإنشــاء مشــاريع
أخــرى مرتبطــة بصناعــة الســيراميك ومنتجاتــه
لتعزيــز حضورنــا كأحد أبرز مصنعــي هذه المواد
فــي المنطقــة .نحن علــى ثقة بأن منتجــات إيجل
سيرامكس ستحظى بقبول واسع سواء من السوق
المحلية أو األسواق اإلقليمية.

عمر المحرزي:

المشروع يتماشى

مع هدفنا في زيادة

جاذبية المنطقة أمام
المستثمرين

مانوج بانتشوتيا:
نخطط إلنشاء

مشروعات أخرى
مرتبطة بصناعة

السيراميك بعد إنجاز
المصنع
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أبرزها السدود والقنوات والبنية األساسية لميناء الدقم وميناء الصيد البحري

"
"
تنتهي من تنفيذ  46مشروعا بالدقم

ميناء الدقم �أكبر م�شروع للبنية الأ�سا�سية �أ�شرفت تطوير على �إنجازه
الدقم -

إدارة تنفيذ

 6مشروعات

جديدة في البنية
األساسية

نجاح الشركة

يهيئها لتقديم
خدمات إدارة

المرافق للشركات
العاملة بالمنطقة
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:

أنجــزت شــركة عمــان لتطويــر المنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم "تطوير" تنفيذ  46مشــروعا في مجال
البنيــة األساســية واالستشــارات بالمنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم مــن بينها ســد وادي صاي ،وســد وادي
جــرف ،وقنــوات تصريف ميــاه األمطار من الســدود إلى
البحــرِ ،
والحزم الثانية والثالثة والرابعة والســابعة لميناء
الدقــم التي تضم الرصيف التجاري والرصيف الحكومي
ورصيف المواد الســائلة والمباني الخاصة بتشغيل ميناء
الدقم والمحطة الجمركية وميناء الصيد البحري (متعدد
االغــراض) ،باإلضافــة إلــى مبنــى المنطقــة االقتصادية
الخاصة بالدقم ومشروع الـ  150وحدة سكنية المخصصة
ألهالي الدقم والعديد من المشروعات األخرى.
وتعــد الشــركة الــذراع التنفيذيــة واالســتثمارية للهيئــة
العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة والمناطــق الحرة
وتمتلكها الهيئة بنسبة .%100
مشروعات البنية األساسية
ويبلغ عدد المشروعات التي تشرف عليها شركة تطوير
فــي مجــال البنية األساســية حاليا  6مشــروعات تشــمل
إنشاء الطريقين  1و 5ونظام تصريف المياه بميناء الدقم،
وازدواجية شارع السلطان سعيد بن تيمور ،وميناء الصيد
البحــري (أعمــال الطــرق والمرافــق البحريــة) ،وتوســعة

مبنى المنطقة االقت�صادية الذي تتم �إدارته من قبل �شركة تطوير

شبكة توزيع المياه ،وبناء مخزن وغرفة التحكم ،وتصميم
وإنشاء محطة الصرف الصحي بالدقم.
إدارة األصول والمرافق
وفــي مجــال إدارة األصــول والمنشــآت ،تقــوم الشــركة
بمتابعــة مشــغلي المنشــآت االســتراتيجية فــي المنطقة
االقتصاديــة وهــي مينــاء الدقــم ومطــار الدقــم ومرافــق
الحــوض الجــاف وكذلــك تشــغيل وصيانة األصــول وهي
الطــرق ومرافقهــا من إنــارة وإشــارات ضوئية وإشــارات
إرشــادية والمباني المملوكة والمســتأجرة وكذلك تشغيل
محطات الصرف الصحي والسدود والقنوات.
ويأتي تأسيس شركة عمان لتطوير المنطقة االقتصادية
الخاصــة بالدقــم فــي عــام  2014مــن قبل الهيئــة العامة
للمناطق االقتصادية والمناطق الحرة لضمان إدارة وتنفيذ
جميــع مشــروعات تطوير المنطقــة االقتصادية الخاصة
بالدقــم بكفاءة عالية ،وإدارة مختلــف المرافق (األصول)
داخــل المنطقة وفقا لألنظمــة المتبعة في مجال الجودة
والصحة والســامة والبيئة ،باإلضافة إلى االستثمار في
الفرص التجارية التي تركز على تمكين تنمية الدقم وفي
نفس الوقت تعظيم عوائد المساهمين.
بناء مهارات المهندسين العمانيين
وعلى مدى الســنوات الماضية استطاعت شركة تطوير
بنــاء فريــق ذي مهــارة عالية مــن المهندســين العمانيين،
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فرص عديدة

أمام "تطوير"

لتوسعة أعمالها

بعد إنشاء الهيئة
العامة للمناطق
االقتصادية

الخاصة والمناطق
الحرة

�سد وادي �صاي احتجز كميات هائلة من المياه �أثناء �إع�صار هيكا في عام 2019
األمر الذي أكســب الشــركة خبرة عالية في مجال تنفيذ
المشــروعات وإدارة األصــول واســتقطاب االســتثمارات؛
تم ّكنها من الدخول في مشروعات جديدة خارج المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم.
التوسع في إدارة المرافق
ومــن المتوقع أن تحقق الشــركة نموا أكبر خالل الفترة
المقبلــة فــي مجــال إدارة المرافــق (األصــول) بعد إنجاز
العديــد مــن مشــروعات البنيــة األساســية بالدقم خالل
الســنوات القليلة الماضية ،وعلمت
أن شركة تطوير
ســتركز في إدارتها لألصول على تقليل تكاليف التشــغيل
وزيادة عمر األصول ،كما تفتح إدارة المرافق الباب لتلبية
حاجــة الشــركات األخــرى الموجــودة بالدقــم لتزويدهــا
بخدمات إدارة المرافق.
وقد أدت الخبرة التي اكتسبتها الشركة في مجال إدارة
المرافــق إلــى قيامهــا  -ابتــداء مــن عــام  - 2019بتغيير
نهجهــا مــن االســتعانة بمصــادر خارجية كاملــة إلى نهج
داخلــي إلدارة المرافــق ،وقــد تــم تحقيــق هــذا األمر من
خالل بناء القدرات الداخلية ،إذ تتم اآلن إدارة كل منشأة
في الدقم مباشرة من قبل شركة تطوير ،وقد ساهم هذا
النهج في توفير مبالغ كبيرة للهيئة وفي نفس الوقت أدى
ذلك إلى تنمية القدرات البشرية في "تطوير".
إدارة االستثمارات
وفــي مجــال إدارة االســتثمارات؛ لعبــت الشــركة دورا
كبيرا في اســتقطاب المســتثمرين من خالل الدخول في
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شراكات بنسب قليلة ،وقد ساهم هذا النهج في زيادة ثقة
المستثمر في الدقم.
وقــد نجحت الشــركة خالل الفترة الماضية في إنشــاء
ثالث شــركات تراوحت نســبة مســاهمتها في رأس المال
بين  ٪15و  ،٪70وقامت في فبراير الماضي بالتنازل عن
حصتها في شركة محاجر الدقم محققة عائدا استثماريا
بنسبة .%33
ومــن خــال تجربتها الســابقة يمكــن للشــركة الدخول
كشريك استراتيجي ألي مستثمر يرغب بالشراكة لدعمه
ونجاح مشروعه أو تقديم أي دعم فني إلدارة المشروعات
أو األصول والمرافق.
التعمين والمسؤولية االجتماعية
بلغــت نســبة التعمين بشــركة تطوير بنهاية عــام 2020
حوالــي  ،%88وقالــت الشــركة إن التعميــن يعتبــر أحــد
أهــم األهــداف الوطنيــة التي تســعى لتحقيقها من خالل
اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة وتدريبها وتأهيلهــا لتتبوأ
مناصب قيادية.
كما ســاهمت "تطوير" في تحقيق العديد من المكاســب
في مجال المسؤولية االجتماعية ،إذ تُعتبر أحد األعضاء
المؤسسين لمؤسسة تواصل الخيرية التي شكلتها الهيئة
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،وتســاهم
"تطويــر" فــي الصندوق على أســاس ســنوي بهدف تعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة بالدقم ،كما
تقــدم الشــركة دعمهــا للعديد مــن األنشــطة االجتماعية
بالدقم مثل إدارة مشــروع ميدان ســباق الهجن ،وتنظيف
الشواطئ ،وإنشاء مخيم شاطي الدقم.

الطرق � ..ضمن الأ�صول التي تقوم تطوير بت�شغيلها و�صيانتها

محطات الصرف
الصحي والطرق

والمباني والسدود
أبرز األصول التي
تديرها الشركة
حاليا

االستثمار في

الفرص التجارية
ّ
الممكنة لتنمية
الدقم وتعظيم

عوائد المساهمين

19

الغــــــــــــــــاز
يتدفق إلى
الدقـــــــــــــم
:
نائب الرئيس لشبكة الغاز بشركة أوكيو لـ:
المشروع يعكس التزام الحكومة بتوفير البنية األساسية
الالزمة الستقطاب الصناعات الثقيلة إلى الدقم
الدقم -

توصيل الغاز إلى

الدقم إضافة نوعية
لشبكة الغاز التي

تديرها الشركة بطول
 4آالف كم

:

فــي حــدث تاريخــي  ..بــدأ الغــاز الطبيعــي فــي
الربــع األول مــن العــام الجــاري التدفق إلــى المنطقة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،واســتقبلت وحــدة
االســتقبال بالمحطــة المتكاملة للكهربــاء والمياه أول
كميــات الغــاز الــذي تــم ضخــه مــن محطــة التجميــع
والمعالجــة الواقعــة على بعد نحــو  10كيلومترات من
مصفاة الدقم.
وعبر منصور بن علي العبدلي نائب الرئيس لشــبكة
الغاز بشــركة أوكيو عن ســعادته بتحقيق هذا اإلنجاز
الــذي يعكس التزام الحكومة بتوفير البنية األساســية
الالزمــة الســتقطاب الصناعــات الثقيلــة إلــى الدقم،
مؤكــدا أن وصــول الغــاز إلــى الدقــم يعتبــر إضافــة
نوعيــة لشــبكة أنابيــب الغــاز التــي تديرهــا الشــركة
بالسلطنة بطول  4آالف كم؛ تو ّفر لمشروعات الطاقة
والمشــروعات الصناعية احتياجاتها من الغاز.
وقــال فــي حديث خــاص لـ
إن مشــروع توصيل

الغــاز إلى الدقم والذي تبلــغ تكلفته اإلجمالية حوالي
 98مليــون ريــال عماني يســتهدف تلبيــة االحتياجات
الحالية والمســتقبلية من إمدادات الغاز لمشــروعات
المنطقــة وســوف يعمــل علــى تشــجيع الصناعــات
التحويلية لالســتثمار في المنطقة.
مكونات المشروع
وأوضــح أن المشــروع يتألف من  4أجزاء أساســية؛
األول هو مرافق الغاز بسيح نهيده حيث تم ربط خط
األنابيــب بمصادر الغاز من الشــركات المنتجة ،ويبلغ
طول الخط من سيح نهيده إلى الدقم حوالي  220كم
بحجــم  36بوصة وتبلغ طاقته االســتيعابية  25مليون
متــر مكعــب من الغاز يوميا ،والجزء الثاني هو محطة
التجميــع والمعالجــة التــي تقع بالمنطقــة االقتصادية
الخاصــة بالدقــم وتضم  4قاطــرات منفصلة يتم فيها
معالجة الغاز وتنقيته وتبلغ ســعة كل قاطرة  5ماليين
متر مكعب يوميا ،ومن خالل هذه القاطرات يتم ضخ
الغــاز فــي خطوط التوزيع التــي تعد الجزء الثالث في
المشــروع ،موضحــا أنــه تــم حتــى اآلن إنشــاء خطين

ربط خط األنابيب
بمصادر الغاز من

الشركات المنتجة

وضخها إلى الدقم
عبر خط بطول
 220كم
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للتوزيــع أحدهمــا إلى مصفاة الدقم بســعة  32بوصة
واآلخر إلى شــركة مرافق المركزية بســعة  18بوصة،
مؤكــدا قــدرة المشــروع علــى إنشــاء خطــوط جديدة
لتوفير الغاز للمشــروعات الجديدة .أما الجزء الرابع
فهــو مبنى الموظفيــن وورش الصيانة الواقعة بالقرب
مــن محطــة التجميــع بالدقــم وقــد باشــر الموظفــون
عملهــم فــي الموقــع مؤكــدا أن نســبة التعميــن فــي
المشروع تبلغ .%100
وتطــرق فــي حديثــه إلــى كميــة الغــاز التــي ســيتم
ضخهــا إلــى الدقــم موضحــا أن محطــة إمــداد الغاز
ســوف تســتقبل في المرحلة األولى من المشــروع 15
مليون متر مكعب من الغاز يوميا ،مضيفا ان المحطة
مهيــأة لزيادة ســعتها إلى  25مليون متــر مكعب يوميا
متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وحســب التوســع الذي
ستشهده المنطقة مستقبال.
أول مستهلك للغاز
وقــال إن الشــركة قامــت بتشــغيل خــط الغــاز إلــى
الدقم في شــهر ديســمبر  ،2020في حين تم تشــغيل
المحطة في شــهر فبراير ،وتم في مارس  2021ضخ
الغاز إلى أول مســتهلك وهو شــركة مرافق المركزية.

جهود وتحديات
وحــول الجهــود التــي بذلتها الشــركة لتوصيــل الغاز
إلى الدقم قال منصور بن علي العبدلي نائب الرئيس
لشــبكة الغــاز بشــركة أوكيــو إن المشــروع انطلــق في
عام  ،2017وقد أولته الشركة ج ّل اهتمامها وسخّ رت إنشاء خطين للتوزيع
ُ
لــه كل إمكانياتهــا ،وعلــى ســبيل المثــال فــإن مســار
أحدهما للمصفاة
المشــروع م ّر بتضاريــس متنوعة كالجبــال واألراضي
واآلخر لـ "مرافق" ..
الســبخة ،ففــي المواقــع الجبليــة تطلب إنجــاز العمل
والخطوط الجديدة
اســتخدام المتفجــرات ،وفــي الســبخة تمــت تســوية
األرض وتغييــر التربــة لتكــون صلبــة لتســهيل نقــل
عند ازدياد الطلب
المعدات إلى المشروع ووضع األنبوب في مكان آمن.
وأوضــح أن عــدد العاملين في المشــروع بلغ ،1600
وتمكنت الشــركة من إنجاز أكثر من  5ماليين ســاعة
عمل خالل فترة تنفيذ المشــروع.
دعم الصناعات المحلية
ون ّوه منصور بن علي العبدلي في ختام حديثه بدعم
المشــروع للصناعــات المحليــة والقيمــة المضافــة،
وقــال إنــه تم تغليــف أكثر مــن  19ألف أنبــوب محليا
فــي مصنــع األنابيــب بصحــار ومن ثــم نقلها بــرا إلى
موقــع اإلنشــاء مــن خــال أكثــر مــن  3800ناقلة في
فترة زمنية قياسية.

ضخ  15مليون متر
مكعب من الغاز

إلى الدقم يوميا..
والمحطة مهيأة

لزيادة سعتها لـ 25
مليونا

تغليف أكثر من 19
ألف أنبوب محليا

ضمن جهود الشركة
لدعم الصناعات
المحلية
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تستقبل الغـــــــــــــــاز وتبدأ اختبارات
التشغيل التجريبي

الدقم -

:

بــدأت شــركة مرافــق المركزيــة اختبارات التشــغيل
التجريبــي للمحطــة المتكاملــة للكهربــاء والميــاه
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بعد اســتقبالها
أولى كميات الغاز الطبيعي المخصص لتشــغيلها.

إمداد المصفاة

بالطاقة والمياه
حسب الجدول

الزمني المتفق عليه
خالل العام الجاري

وتعتبــر المحطــة جــزءا مــن مج ّمــع متكامــل تنفــذه
شــركة مرافق بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
يتضمــن محطــة توليــد كهرباء بســعة  326ميجاواط،
ومحطــة تحليــة ميــاه بطاقــة إنتــاج تبلــغ  36ألف متر
مكعب يوميا ،ومنشآت سحب مياه البحر بسعة إمداد
تصــل إلى  1.5مليون متر مكعب في اليوم ،باإلضافة
إلــى خط نقل الكهرباء بالجهد العالي  132كيلوفولت
من المحطة إلى مشــروع خزانات النفط برأس مركز
علــى بعــد نحــو  80كيلومتــرا مــن منطقــة الصناعات
الثقيلــة بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وتعمــل شــركة مرافــق  -المملوكــة مــن قبــل شــركة
أوكيــو OQالتابعة لجهاز االســتثمار العماني وشــركة
جلــف اينرجــي ديفلبمنــت التايلنديــة  -علــى تطويــر
قطــاع المرافــق فــي الدقم بموجــب اتفاقيــة خدمات
المرافــق المركزية مع المنطقــة االقتصادية الخاصة
بالدقــم ،وقــد قامــت "مرافق" بتأســيس شــركة تابعة
لها هي شــركة الدقم لتوليد الكهرباء لتنفيذ مشــروع
الدقــم المتكامل للكهرباء والمياه ومشــروع خط جهد
عــال  132كيلوفولت لنقل الكهرباء.
ٍ
في االستطالع التالي تو ّثق
أهمية هذا الحدث
وتلتقــي بعــدد من مســؤولي "مرافق" لتســليط الضوء
علــى الشــركة ومشــاريعها بالمنطقــة االقتصاديــة
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عبدالله الهاشمي :نعمل على تمكين
"مرافــق" لتكــون المــزود الرئيســي
للمرافق في الدقم
الخاصــة بالدقم وما يشــكله ذلك مــن أهمية لمختلف
مشــروعات الصناعات الثقيلة بالمنطقة.
إنجاز مهم للمنطقة
المهنــدس عبــداهلل بــن محمــد الهاشــمي المديــر
التنفيــذي لشــركة مرافــق ع ّبــر عن ســعادته أن تكون
"مرافــق" هــي أول شــركة تســتقبل الغــاز الطبيعــي
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،مؤكــدا أن
وصــول الغــاز الطبيعــي إلــى المنطقــة االقتصاديــة
الخاصة بالدقــم يعتبر إنجازا مهما للمنطقة.
وقــال إن الشــركة اســتعدت لهــذا الحــدث منــذ
نهايــة العــام الماضــي عندمــا أنجزت جميــع األعمال
المتعلقــة باســتقبال الغــاز الطبيعي بالتنســيق الوثيق
مــع وزارة الطاقــة والمعــادن وفريق شــبكات الغاز في
مجموعة أوكيو ( )OQGNوتم استكمال االستعدادات
واالحتــرازات الخاصــة بمحطــات اســتقبال الغــاز
الطبيعــي ومحطــة إعادة توازن ضغط الغاز ،وعليه تم
أبريل
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التوربينات الغازية
الحصــول علــى إذن بالبــدء في اســتقبال الغاز ليصل
الــى التوربينــات الغازيــة تمهيــدا للبــدء باختبــارات
التشغيل التجريبي.
إنجاز  %90من المشروع
وحــول ســير العمــل فــي المشــروع قــال المهنــدس
عبــداهلل الهاشــمي إن الشــركة أنجــزت بنهاية مارس
الماضــي حوالــي  %90مــن مشــروعها االســتراتيجي
بالدقــم لتطوير مجمع متكامل للطاقة والمياه محققة
أكثر من  6.3مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات
ُمض ّيعــة للوقــت ،وقــد تــم تركيــب جميــع التوربينــات
الغازيــة الخمســة باإلضافــة إلــى  5توربينــات بخارية
في الموقع ،مشيدا بتقدم العمل في األعمال البحرية
لمنشــآت ســحب ميــاه البحــر ،وبناء صهاريــج تخزين
المياه والوقود التي أوشــكت على االكتمال ،باإلضافة
الــى أعمال تركيب المعدات الكهربائيــة والميكانيكية
بالرغم من التحديات الحالية بســبب تأثيرات جائحة
كورونــا .متوقعا أن تتمكــن المحطة من تزويد مصفاة
الدقم بالطاقة والمياه حســب الجدول الزمني المتفق
عليه خالل العام الجاري.

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بالشــبكة الرئيســية
للســلطنة ذات الجهد العالي  400كيلوفولت ،موضحا
أن التشغيل التجاري للمحطة الجديدة سيكون بعد 6
أشــهر من توقيع اتفاقية شراء الطاقة.

خط نقل الطاقة إلى رأس مركز
وأشــار إلى أن شــركة مرافــق المركزيــة قامت ببناء
نظــام نقــل الطاقــة  132كيلوفولــت بهــدف توفيــر
الطاقة لمشــروع الشــركة العمانية للصهاريج (أوتكو)
فــي رأس مركز ،وتضمن المشــروع إنشــاء حوالي 80
كــم مــن الخطوط العلوية من الدقــم إلى منطقة رأس
مركــز ،و 240برجــا ومحطة كهربــاء فرعية 33/132
كيلوفولــت .موضحا أنه تم االنتهاء من جميع األعمال
الهندســية بالمشــروع ولم يتبق ســوى الربط النهائي،
موضحــا أن هــذا المشــروع ســجل أكثــر مــن مليــون
ســاعة عمل آمنة بدون إصابات ُمض ّيعة للوقت.

مكاسب اقتصادية وبيئية
وحــول أهميــة هــذا المشــروع قــال إن المحطــة
الجديدة ستحقق لشركة تنوير توفيرا كبيرا في تكلفة
الطاقــة كفــرق فــي التكلفــة بيــن الديــزل المســتخدم
حال ًيــا ومحطــة الغــاز التــي ســتوفرها مرافــق .وتبعا
لذلــك ســتنخفض تكلفــة إنتــاج الميجــاواط الواحــد
بشــكل كبيــر عــن التكلفــة الحالية مما ســيقلل الدعم
الحكومي .عالوة على ذلك ،يحقق المشــروع موثوقية
إمــدادات الطاقــة ويلبــي الطلــب المتزايــد عليهــا في
الدقم .كما ســيقلل المشــروع بشــكل كبيــر االنبعاثات
الغازية.

مفاوضات مع "تنوير"
وبالتــوازي مع هذا المشــروع الضخم تعمل "مرافق"
على مشــروع آخر مع شــركة كهرباء المناطق الريفية
"تنوير".
عن هذا المشــروع يحدثنا حمد الوهيبي مدير عام
تطويــر األعمــال قائــا :بدأنا منذ أواخــر عام 2019
التفــاوض مــع "تنويــر" إلنشــاء محطــة كهربــاء متنقلة
تعمل بالغاز بســعة  80ميجاواط بحيث تقوم "مرافق"
ببنــاء المحطــة وتشــغيلها لمــدة  3ســنوات مــع خيــار
التمديد لسنة رابعة حتى انتهاء مشروع ربط المنطقة

قطاع مياه الشرب
مــن جهتــه تحدث المهنــدس عبداهلل الهاشــمي عن
قطــاع آخــر أصبحت شــركة مرافق تديــره وهو قطاع
ميــاه الشــرب ،قائــا إن الشــركة حصلــت فــي عــام
 2019علــى ترخيــص إنتــاج وتوزيــع وتقديــم خدمات
ميــاه الشــرب لمــدة  25عاماً من الهيئــة العامة للمياه
"دِ يَــم" ،وبموجــب هــذا الترخيــص تــم فــي نوفمبــر
 2020نقــل إدارة األصــول التابعــة للهيئة إلى "مرافق"
علــى أن تقــوم بتشــغيل وصيانــة هــذه األصــول كونها
المنتــج والمــوزع الوحيــد لمياه الشــرب فــي المنطقة
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المحطة المقترحة
تقلل االنبعاثات

وتحقق توفيرا كبيرا

حمد الوهيبي :التفاوض مع "تنوير"
لتزويدها بالكهرباء عن طريق محطة
تعمل بالغاز بسعة  80ميجاواط

في تكلفة إنتاج
الطاقة

تنفيذ مشاريع
جديدة لزيادة

الطاقة اإلنتاجية

لمياه الشرب بعد
الحصول على

ترخيص اإلنتاج
والتوزيع
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عبدالله الفارسي:
تأسيس فريق

متكامل للتشغيل
والصيانة  ..ونركز

على نقل الخبرات
العالمية إلى

الشباب العماني

محطة ســحب مياه البحر
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم .موضحــا أن "مرافــق"
تعمــل اآلن علــى تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع لزيــادة
الطاقة اإلنتاجية لمياه الشــرب ،باإلضافه إلى توسعة
شــبكة التوزيــع وتحســين جــودة خدمــات المشــتركين
وتوصيل المشــتركين الجدد للشبكة.
التشغيل والصيانة
وخــال جولتنــا فــي "مرافــق" التقينــا بالمهنــدس
عبــداهلل بــن خلفــان الفارســي مديــر أول التشــغيل
والصيانــة ليحدثنــا عــن خطــة الشــركة فــي هــذا
المجــال ،فابتــدأ حديثــه بالقــول :تعمــل مرافــق على
أن تصبــح شــركة رائــدة ومحترفة فــي توفير خدمات
تشــغيل وصيانة المرافق في السلطنة ومركزًا معتر ًفا
به للتميز في خدمات تشــغيل وصيانة المرافق.
وأضــاف :بعــد إبــرام الشــراكة بيــن شــركة أوكيــو
 OQوشــركة الخليــج اينرجــي ديفيلبمنــت تحولــت
استراتيجية التشغيل والصيانة من "االستعانة بمشغل
خارجــي" إلى "اســتخدام كــوادر داخليــة ومدربة" لما
يتمتــع بــه الشــريك االســتراتيجي فــي "مرافــق" مــن
خبــرة طويلــة فــي تطويــر محطــات الطاقة وتشــغيلها
وصيانتها وإدارة األصول.

تطبيق أفضل

االستراتيجيات

الداعمة ألنشطة
القطاع الخاص
والمؤسسات
الصغيرة

والمتوسطة
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وأشار إلى أن الخصائص الرئيسية لنموذج التشغيل
والصيانــة تــم بناؤها على  3أســس ،األول هو :أعمال
الصيانــة الدورية من قبــل موظفين مدربين ومؤهلين،
والثانــي :أعمــال الصيانة الرئيســية التي يتم التعاقد
عليها من الباطن مع مقاولين متخصصين أو شركات
صغيــرة ومتوســطة ،والثالــث هــو :خدمــة التوربينات
الغازيــة وملحقاتهــا المتعاقــد عليهــا مع الشــركة األم
المصنعــة للمعدات وفقا التفاقية خدمة طويلة األجل
تضمن جاهزية التشــغيل بصورة مستمرة.
وقــال إن الفتــرة الماضيــة شــهدت تأســيس فريــق

خزانات وقود الديزل

متكامــل للتشــغيل والصيانــة خــال مرحلــة مــا قبــل
تشــغيل المشــروع بهــدف تطويــر الخبــرة المناســبة
باإلضافــة إلــى تطوير فريق تشــغيل وصيانة تنافســي
ينمو ليقود دفة التشغيل والمضي قد ًما للتنافس على
مشــاريع أخــرى مســتقبلية مماثلــة مــن خــال تطبيق
أفضل ممارســات التشــغيل والصيانة مع وجود سجل
قوي لمؤشرات األداء الرئيسية.
وأوضح أن الشــركة ســتقوم بتوظيف قوى عاملة من
ذوي الخبــرة لتنتقل تدريجيا لعملية اإلحالل بالكوادر
العمانيــة التــي يتم تدريبهــا وتأهيلها على رأس العمل
للقيام بهذه المهام.
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وحــول جهــود الشــركة فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة وتعزيــز أداء المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة قــال المهنــدس عبــداهلل الفارســي إن
"مرافــق" تســعى مــن خــال العمــل الوثيــق مــع الهيئة
العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة المناطق الحرة
للوصــول الــى أفضل اســتراتيجية تتوافق مــع القطاع
الخاص ،وأنشــطة رعاية الموظفين األخرى .موضحا
أن عــدد العامليــن في مرافق التشــغيل والصيانة يبلغ
شــخصا ومــن المتوقع أن يرتفع العدد إلى
حوالي 60
ً
 100شــخص مــع ارتفــاع الطلب علــى الخدمات التي
تقدمها الشركة.
وأشــار إلــى أن الشــركة ســوف تعتمــد أيضــا علــى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت واستضافة البيانات ،ومثل أي
مؤسســة أخرى ســتكون خدمة تكنولوجيــا المعلومات
من الضروريات .لذلك سيتم توصيل محطات الطاقة
والميــاه والمرافــق األخرى محل ًيا ،ومــن خالل منصة
مــع المقــر الرئيســي ،وســتكون هناك حاجــة لتخزين
البيانات واألمن المعلوماتي.
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محطــة توزيــع الكهرباء الرئيســية ( 132ك .ف)
التدريب والقيمة المضافة
يعمــل لــدى مرافق وشــركة الدقــم التوليــد الكهرباء
حال ًيــا  47موظ ًفــا مــن بينهــم  26موظ ًفــا فــي المقــر
الرئيســي في مســقط و 21موظ ًفا فــي الدقم ،وتصل
نســبة التعميــن خــال مرحلــة تنفيــذ المشــاريع إلــى
.٪51
ناصــر الحبســي مديــر أول المــوارد البشــرية قــال
إن الشــركة وضعــت هدفــا لزيادة نســبة التعمين عند
دخول المشــروع مرحلة الشــغيل والصيانة لتصل إلى
 %75فــي عــام  2023وتصعــد إلــى  %90بحلــول عــام
 ،2025موضحــا أن الشــركة أعــدت خططــا تدريبيــة
للموظفيــن تركــز علــى الصحــة والســامة والبيئــة
والعمليــات والصيانــة وتقارير اإلنتــاج والجودة وإدارة
الوقت والمهارات اإلشــرافية والقيادية.
المسؤولية االجتماعية
وتطــرق فــي حديثــه إلــى اهتمــام الشــركة ببرامــج
المســؤولية االجتماعيــة والقيمــة المضافــة المحلية،
قائــا :كجــزء مــن مشــروع الدقــم المتكامــل للطاقــة
والميــاه وضعت الشــركة مطل ًبــا اســتراتيج ًيا لتدريب
وتطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة ،ومــن خــال هــذه
االســتراتيجية كلّفــت الشــركة مقــاو َل المشــروع
تعاقد ًيــا لتوفيــر برامــج "التدريــب مــن أجــل تنميــة
القــدرات" و"التدريب المقرون بالتوظيف "للعمانيين"،
ومــن خــال البرنامــج يقــوم ممثــل لــكل مــن الشــركة
والمقاوليــن بزيــارة المتدربيــن ومرافــق التدريــب
والتأكــد من مشــاركة المتدربيــن واطالعهم على آخر
التطورات في المشــاريع والشركات.
اكتساب الخبرة
ونختتــم اســتطالعنا فــي شــركة مرافــق المركزيــة
بلقــاء مــع المهنــدس ســيف بــن أحمــد الجنيبــي وهو

ســيف الجنيبي :عملي في الشــركة
أكســبني العديــد مــن الخبــرات فــي
متابعــة المشــاريع والمناقصــات
والتصاميم الهندسية

ناصر الحبسي:

هدفنا بناء الكفاءات
المحلية وزيادة

نسبة التعمين إلى

 %90بحلول .2025

أحد أبناء والية الجازر بمحافظة الوســطى الذي بدأ
عملــه في الشــركة في عــام  2014ويرى أن العمل في
الشــركة أكسبه خبرات عديدة.
عن تجربته بالعمل في شــركة مرافق يحدثنا قائال:
أشــغل حاليا منصــب مهندس مشــروع ويتطلب عملي
متابعــة األعمــال اإلنشــائية اليوميــة فــي الموقع ،كما
أقــوم بإجــراء االتصــاالت مع المصفــاة وأوكيو وإدارة
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فيمــا يتعلــق
بســير العمــل فــي المشــروع .وخــال الفتــرة التــي
قضيتها في مرافق شــاركت في العديد من المشــاريع
فــي مراحــل مختلفــة شــملت التصاميــم الهندســية
وإعــداد المناقصات وطرحها للتنفيذ.
وع ّبر عن ســعادته بالعمل في المشروع والتعامل مع
جنسيات عديدة يكتسب منها الخبرة في اختصاصات
متعــددة تثــري معرفته وتصقل مهاراته في العمل.
إعداد خطط تدريبية

للموظفين تركز على
الصحة والسالمة
والبيئة والجودة
وإدارة الوقت
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أحد خزاني املياه العمالقني من الداخل
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بتكلفة  5ماليين ريال والتنفيذ خالل  18شهرا

إنشاء مركـــــــــز تجــــــــاري ترفيـــــــهي
بالمنطقة االقتصاديـــــــــــــة الخاصة بالدقم
استقطاب

عالمات تجارية

عالمية وإنشاء دور
للسينما وملعب
جولف داخلي

الدقم -

:

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة
والمناطــق الحــرة فــي  9فبرايــر  2021اتفاقيــة حــق
انتفــاع مــع شــركة ســبعين لالســتثمار إلنشــاء مركــز
تجــاري ترفيهي بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم
يقام على مســاحة  10500متر مربع.
وقــع االتفاقيــة نيابــة عن الهيئــة المهنــدس يحيى بن
خميــس الزدجالــي المكلــف بتســيير أعمــال المنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وعــن شــركة ســبعين
لالســتثمار خالد بن ســعيد النبهاني الرئيس التنفيذي
للشركة.
وسيضم المركز التجاري الترفيهي في مرحلته األولى
العديــد مــن المرافــق والخدمــات مثــل دور الســينما،
وألعــاب الواقــع االفتراضــي ،ومجموعــة متنوعــة مــن

المرحلة الثانية
تضم فندقا

من فئة  4نجوم
ومباني سكنية
وتجارية

المطاعــم والمحالت ذات العالمات التجارية المحلية
والخليجيــة والعالميــة ،باإلضافــة إلــى ملعــب جولــف
داخلي ،ومواقف للسيارات.
وســيتم فــي المرحلــة الثانيــة التــي ســيتم تطويرهــا
الحقا إنشــاء فندق من فئة أربع نجوم ،ومبنى ســكني،
وآخر تجــاري بهدف تقديم خدمات متكاملة للزوار.
وفــي هذا الســياق ،قال علي شــهاب الدين المشــهور
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســبعين لالســتثمار إن
المــدة المتوقعة إلنشــاء المركــز الترفيهي تتــراوح بين
12و  18شــهرا بعــد الحصــول علــى كافــة التصاريــح
والموافقــات مــن الجهــات ذات االختصــاص فــي حين
تبلــغ القيمــة االجماليــة للمشــروع نحــو  5ماليين ريال
ُعماني.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٥

ﻣﻼﻳﻴﻦ رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:

• دور ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
• أﻟﻌﺎب اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
• ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
• ﻣﻠﻌﺐ ﺟﻮﻟﻒ داﺧﻠﻲ
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١٠٥٠٠
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺧﻼل  ١٨ﺷﻬﺮا ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

• ﻓﻨﺪق ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  ٤ﻧﺠﻮم
• ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻲ
• ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺠﺎري

أبريل
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المزيـــــــــــونة..
من صحـــــــراء قاحــــــــــلة
إلى مدينــــــة مزدهـــــــرة

رسالة المزيونة من:
محمد بن أحمد الشيزاوي
الصور بعدسة:
صالح بن نبهان المعمري

يف عام  1992عندما مت ترسيم احلدود بني السلطنة واجلمهورية اليمنية
لم يكن هناك أي جتمع سكاني يف املوقع الذي أصبح فيما بعد والية
"املزيونة".
تعد والية املزيونة إحدى الواليات العشر التابعة حملافظة ظفار وتبعد عن
صاللة بحوالي  260كم ،كما تبعد عن محافظة مسقط بحوالي  1125كم،
وميكن الوصول إليها عبر طريق مسقط  -صاللة ثم االنعطاف ميينا عند
الدوار الثاني بوالية ثمريت ،وتبلغ املسافة من ثمريت إلى املزيونة حوالي
 190كم.
كان الطريق إلى املزيونة هادئا رغم وجود العديد من الشاحنات التي تعبر
الطريق ،وبإمكان السائق التوقف قليال عند نيابة مضي التابعة لوالية
ثمريت ألخذ قسط من الراحة قبل مواصلة سيره إلى املزيونة.
تكتسب املزيونة أهميتها من موقعها االستراتيجي على احلدود
العمانيـ ـ ـ ـ ـ ــة  -اليمني ـ ــة ،وتعتبر مبثابة البوابة اخلليجية لتجارة الترانزيت
إلى اجلمهورية اليمنية ،وجاء إنشاء املنطقة احلرة يف املزيونة جتسيدا
للعالقات املتميزة بني البلدين ومبا يساهم يف انتعاش احلركة االقتصادية
على جانبي احلدود.
يف هذا امللف تسعى أسرة حترير
لتنقل إلى قرائها ما تشهده املنطقة
احلرة باملزيونة من منو وما يتوفر بها من فرص استثمارية ،مع التعريف
بوالية املزيونة التي كانت صحراء قاحلة قبل أن متتد إليها أيادي النهضة
احلديثة لتحولها إلى مدينة مزدهرة تضم جميع اخلدمات احلكومية مع
مجموعة متنوعة من األنشطة االقتصادية ،وفرعني للبنوك احمللية وعدد
من الشقق الفندقية باإلضافة إلى احملالت التجارية واملطاعم واملقاهي
التي تشهد حركة نشطة على مدار األسبوع.

أبريل
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شبكات االتصاالت متوفرة على طول الطريق إلى املزيونة

عدد من أبناء والية املزيونة يبتسمون لعدسة

املنطقة احلرة باملزيونة  ..البوابة اخلليجية لتجارة الترانزيت
إلى اجلمهورية اليمنية
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:

نائب والي المزيونة لـ

السلطان قابوس أطلق على
الوالية اسم "المزيونة" تفاؤال بأن
تكون مدينة مزدهرة
منظر عام ملركز والية املزيونة وتظهر فيه إحدى املدارس بالوالية
المزيونة -

إنشاء المنطقة
الحرة بالمزيونة

ساهم في انتعاش
الوالية اقتصاديا

:

أشــاد الشــيخ مســلم بن محمد زعبنــوت نائب والي
المزيونــة بمــا تحقــق فــي الواليــة مــن تنميــة ونهضة
شــاملة ،وقــال في حديــث لـ
إن جاللة الســلطان
قابــوس بن ســعيد  -طيب اهلل ثــراه  -هو الذي أطلق
علــى الواليــة هــذا االســم بعــد ترســيم الحــدود بيــن
الســلطنة والجمهوريــة اليمنيــة حيث لــم يكن في هذا
الموقــع أي تجمعــات ســكانية وإنمــا كان العمانيــون
يقطنــون فــي نيابة شــحن التي كانــت تابعة للســلطنة
قبــل ترســيم الحــدود ،وعلى إثــر ترســيم الحدود في
عــام  1992انتقــل العمانيون إلى هــذا الموقع الحالي
فــي عــام  1996والــذي أطلــق عليــه جاللة الســلطان
الراحــل اســم المزيونــة تفــاؤال بــأن تكــون مدينــة
مزدهــرة ،وظلــت المزيونــة نيابة تابعة لرئاســة مكتب
وزيــر الدولــة ومحافظ ظفار حتى عــام  2006عندما
صــدر المرســوم الســلطاني رقــم  2006 /13برفــع

المســتوى اإلداري لنيابة المزيونة إلى والية.
خدمات تنموية
وأشــار إلــى أن واليــة المزيونــة تعتبــر من بيــن أكبر
الواليــات مــن حيــث الكثافــة الســكانية فــي المناطق
الصحراويــة بمحافظــة ظفــار ،وقد بلغ عدد ســكانها
بحســب التعــداد اإللكترونــي  2020حوالــي 8400
نســمة لتأتــي فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث عدد
الســكان بمحافظــة ظفــار التــي تضــم  10واليــات،
ويشــكل العمانيــون بواليــة المزيونــة  %86.9مــن
إجمالي عدد السكان.
وقــال إن المزيونــة التــي تبعــد حوالــي  260كــم عن
مدينــة صاللة حظيــت بمختلف الخدمــات الحكومية
وخاصــة فــي مجــال التعليــم والصحــة والخدمــات
البلديــة واإلســكانية ،وقد أســند مجلــس المناقصات

المزيونة

محطة توقف
للمستثمرين

والتجار  ..وفرص
االستثمار فيها
متعددة
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المواطنون

يعولون الكثير على
المنطقة الحرة في
جذب االستثمارات
وتوفير المزيد من
فرص العمل

نائــب والــي المزيونة أثناء حديثــه لرئيس التحرير
العــام الماضــي مشــروع إنشــاء مستشــفى مرجعــي
بواليــة المزيونــة بتكلفــة  15.3مليــون ريــال عمانــي
ليكــون إضافــة جديــدة للخدمــات الصحيــة المتوفرة
فــي الواليــة ،وفــي مجــال التعليــم يوجــد بالواليــة
والنيابــات التابعــة لهــا  9مــدارس حكومية ،ومدرســة
خاصــة بمركــز الوالية ،كما شــهدت الواليــة ونياباتها وقــال إن لدينــا طموحــات وآمــاال عالية فــي ارتفاع
توزيــع حوالــي  632وحــدة ســكنية ضمــن المســاكن مســتوى نشــاط الحركــة االقتصاديــة ممــا هــي عليــه
االجتماعية التــي توفرها الحكومة للمواطنين.
حاليــا فــي ظــل الخطــط المســتقبلية لرؤيــة عمــان
 2040فــي ظــل العهد الزاهر لموالنــا حضرة صاحب
انتعاش اقتصادي
الجاللــة الســلطان هيثم بــن طارق المعظــم  -حفظه
وأكــد نائب والي المزيونة أن إنشــاء المنطقة الحرة اهلل ورعاه.
فــي المزيونة ســاهم فــي انتعــاش الواليــة اقتصاديا،
حيث تمر عبرها حركة التجارة بين الســلطنة واليمن مقومات اقتصادية وسياحية
ويتوقــف في الوالية العديد من المســتثمرين والتجار واســتعرض الشــيخ مســلم بن محمد زعبنــوت نائب
وأصحــاب الشــاحنات قبــل توجههــم إلــى اليمــن أو والــي المزيونــة فــي حديثــه المقومــات االقتصاديــة
واليــات الســلطنة األخرى ،وقد ســاهم هذا في زيادة والســياحية لواليــة المزيونة ،موضحا أن الوالية تضم
الطلب على المرافق الفندقية واالستراحات وانتعاش  3نيابــات هــي :هرويب ،وتوســنات ،وميتن ،باإلضافة
عــدد مــن القطاعــات االقتصادية األخــرى ،مؤكدا أن
أهالــي الواليــة يعولــون الكثيــر علــى المنطقــة الحرة
بالمزيونــة في جذب االســتثمارات وتوفير المزيد من
فرص العمل.

مثلث حبروت
ورملة جديلة

وصخرة شرووت
أبرز المقومات

السياحية بالوالية

صورتان من مركز والية المزيونة تعكســان الحركة التجارية النشــطة التي تشــهدها الوالية
أبريل
2021

29

الحديقــة العامة أحد مواقع االســتجمام بالوالية

تنوع تضاريس

الوالية يجعلها
ذات إمكانيات

عديدة لالستثمار

30

إلــى مركــز أنــدات ومنطقــة مثلــث حبروت التــي تقع
فيهــا قلعــة حبــروت التاريخيــة ،كمــا يوجــد تجمــع
سكاني آخر بمنطقة حوروت يقع في االتجاه الجنوب
الشــرقي مــن مركــز الواليــة ،ويوجــد بهــذا التجمــع
الســكاني موقــع أثــري يســمى مصانيــن ،وتتميــز كل
نيابة بميزات تنافســية متعددة ،فنيابة هرويب تشتهر
بوجــود مجموعــة مــن العيــون باإلضافــة إلــى وادي
هرويــب المتصــل بوادي عيدم الــذي يمثل أحد أطول
األوديــة الكبيرة فــي محافظة ظفار ،وتتميز توســنات
بأنها منطقة رعوية تكثر فيها األودية ،أما نيابة ميتن
فتشــتهر بوقوعها على مشارف صحراء الربع الخالي
وتشــكل الكثبــان الرمليــة معظــم مســاحتها وتشــتهر
برملــة جديلــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا  455متــرا فــوق
مســتوى سطح البحر وقد شــهد هذا الموقع اهتماما
كبيــرا من قبل الســياح من داخل الســلطنة وخارجها،
كما تم مؤخراً اكتشــاف بعض المقتنيات األثرية التي
تعود إلى الوجود البشــري القديم هناك حســبما ذكر

ذلــك المختصــون ،كمــا توجد بمركــز الوالية عدد من
المواقع الســياحية مثل صخرة شــرووت ذات األهمية
الجيولوجية والتاريخية.
سهول وسيوح خصبة
وقــال الشــيخ مســلم بن محمــد زعبنــوت نائب والي
المزيونــة فــي ختــام حديثــه إن تنــوع تضاريــس والية
المزيونــة بيــن جبــال وأوديــة وكثبــان رمليــة وســهول
شاســعة جعلهــا ذات إمكانيــات عديــدة لالســتثمار،
موضحا أن الوالية تشــتهر بوجود ثروة حيوانية هائلة
خاصــة اإلبــل واألغنــام ،كمــا تتميــز الواليــة بســهول
خصبــة صالحة للزراعة ،مشــيرا في هذا الصدد إلى
تجربــة أحــد المواطنيــن من أهالي الوالية في إنشــاء
مزرعة نموذجية تزخر بأنواع متعددة من الخضروات
والفواكــه باإلضافــة إلى نخيل التمــر ومحاور زراعية
خاصة بالحشائش الحيوانية ،وهذا يدل على أن تربة
الواليــة صالحة للزراعة بمختلف أنواعها.

حي إســكاني جديد ســيتم توزيعه على األهالي خالل الفترة المقبلة
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صخـــرة شـــرووت..
ملتقى القوافل وأبرز المعالم األثرية
بالمزيونة

المزيونة -

:

تبــرز صخــرة شــرووت بواليــة المزيونــة
كأحــد أهــم المعالــم الســياحية ،األثريــة،
الجيولوجيــة ،التاريخيــة ،وقــد اشــتهرت
الصخــرة قديمــا بكونهــا ملتقــى القوافــل
العابــرة للمنطقــة وموقعــا تعقــد القبائــل
تحت ظالله اجتماعاتها.
وال تــزال الصخــرة تحظــى بأهميتهــا لدى
أهالــي واليــة المزيونة حيث تعتبر مجلســا
مــن مجالــس الواليــة ،كمــا تشــهد إقامــة
العديد من المناسبات بما فيها األعراس.
تتميــز الصخرة التي تبعد حوالي  6كم عن
مركز الوالية بجســمها العريض المســتدير
ويمكن مشــاهدتها من مســافات بعيدة نظرا
لوقوعها وسط أرض مستوية.
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مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة لـ

:

نركز على استقطاب المستثمرين الدوليين
وتعزيز الشراكة مع الجانب اليمني
املزيونة -

:

أكد سعيد بن عبداهلل البلوشي مدير عام املنطقة احلرة باملزيونة أن خطة املنطقة
للمرحلة املقبلة تركز على استقطاب املستثمرين الدوليني ،وتعزيز الشراكة
مع املستثمرين اليمنيني ،وإنشاء مشاريع يف مجال تخزين البضائع
املعاد تصديرها ،وتنفيذ املرحلة الرابعة من التطوير مبساحة 4
ماليني متر مربع التي ستضم مجموعة متنوعة من املخططات
للقطاعات االقتصادية ومن أبرزها القطاع الصناعي.

مراحل التطوير
المنفذة أكدت

قدرة المنطقة على
تحقيق انتعاش
اقتصادي على
جانبي الحدود

العمانية – اليمنية

32

إن المنطقة التي تشغّلها
وقال في حديث لـ
وتديرهــا المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة
"مدائــن" قامــت خــال الســنوات الماضيــة بتنفيــذ
ثــاث مراحــل تطويــر ســاهمت فــي تأكيــد قــدرة
المنطقــة علــى تحقيق انتعاش اقتصادي على جانبي
الحدود العمانية  -اليمنية حيث تقع مدينة المزيونة
العمانيــة ومدينة شــحن اليمنية ،مؤكــدا أن المنطقة
 التــي تعد البوابة الخليجيــة لتجارة الترانزيت إلىالجمهوريــة اليمنيــة ومنها إلى دول شــرق أفريقيا -
استطاعت منذ افتتاحها في أواخر عام  1999كأول
منطقــة حــرة بالســلطنة زيادة حركة التجــارة البينية
بيــن البلديــن وشــجعت رؤوس األمــوال اليمنيــة على
االســتثمار في المنطقة ،كمــا أوجدت فرصا عديدة
أمام االســتثمار العماني للنمو.
ثالث مراحل تطوير
وقــال ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي إن المنطقــة
الحــرة بالمزيونــة التــي تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن

 15.3مليــون متــر مربــع شــهدت عددا مــن مراحل
التطويــر ،ففــي الفتــرة األولى قبل صدور المرســوم
الســلطاني رقــم ( )2005 / 103بإنشــاء منطقــة
حــرة بالمزيونــة وإســناد تشــغيلها وتنميــة الخدمات
فيهــا إلى المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعية تم
التركيــز على حركة التجارة واالســتيراد والتصدير،
ولكن بعد صدور المرســوم الســلطاني المشــار إليه
حظيــت المنطقــة باهتمــام أكبــر وبــدأت "مدائــن"
بإعــداد خطــط تطويرهــا ،وقــد تم خالل الســنوات
الماضيــة إطــاق  3مراحــل تطويــر تــم فيها إنشــاء
البنيــة األساســية التي تحتاج إليهــا المنطقة لتصبح
قادرة على اســتقطاب االستثمارات كشبكات الطرق
الداخليــة مــع اإلنــارة ،وإنشــاء األرصفــة ،وممــرات
المشــاة ،وشــبكات الكهربــاء والميــاه واالتصــاالت،
وخزانــات المياه ،وأنظمة إطفاء الحرائق ،وخدمات
الصــرف الصحــي ،وقنوات تصريف الميــاه ،كما تم
إنشــاء مبنى استراحة ســائقي الشاحنات أثناء فترة
توقفهــم بالمنطقة ،وتعمل "مدائن" حاليا على تنفيذ
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 15.3مليون متر
مربع مساحة
المنطقة

تنفيذ المرحلة

املدخل الرئيسي للمنطقة احلرة باملزيونة
مشــاريع أخــرى فــي المنطقــة؛ مــن أبرزها مشــروع
مبنــى الخدمــات والتســهيالت الــذي يتــم تشــييده
بمســاحة بناء إجمالية تتجاوز  11ألف متر مربع.

ومصنــع إنتــاج األفــران الخاصة بالمطاعم ،مشــيرا
إلــى أن أغلــب هــذه المشــروعات موجهــة للتصدير
إلى خارج السلطنة.

اتفاقيات تطوير
وقــال مديــر عــام المنطقــة الحــرة بالمزيونــة
إن المنطقــة وقعــت خــال الســنوات الماضيــة 3
اتفاقيــات تطويــر رئيســية ،األولــى مــع شــركة هــا
الذهبيــة للتجــارة والمقــاوالت لتطويــر  3مالييــن
متــر مربع مــن المنطقة ،والثانية مع شــركة المدينة
اللوجســتية إلدارة وتشــغيل المينــاء البــري ،والثالثة
مع شركة شموخ لالستثمار والخدمات إلنشاء مبنى
الخدمات متعدد االستخدامات.

 36مشروعا قيد اإلنشاء
وقــال إن عــدد المشــروعات قيد اإلنشــاء يبلغ 36
مشــروعا مــن بينهــا  13مشــروعا يتــم تنفيذهــا في
منطقــة التطويــر الخاصــة بشــركة هــا الذهبيــة،
مؤكــدا أن معظــم هــذه المشــروعات فــي المراحــل
األخيــرة من عملية إتمام البناء.

 74مشروعا منتجا
وأوضــح أن عــدد المشــروعات المنتجــة فــي
المنطقــة بلغت بنهايــة الربع األول من العام الجاري
 74مشــروعا منتجــا ،مــن أبرزهــا مصنــع المزيونــة
لتعبئــة الميــاه ،ومصنــع إنتــاج المحــارم الورقيــة،
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مكاسب اقتصادية
وتطــرق ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي مديــر عــام
المنطقة الحرة بالمزيونة في حديثه إلى المكاســب
االقتصاديــة التي حققتها المنطقة الحرة بالمزيونة،
وقــال إن المنطقــة ســاهمت فــي تعزيــز التجــارة
البينية بين الســلطنة واليمن ،وســاهمت في تنشيط
المجاالت المتعلقة باالستيراد والتصدير ،ومعارض
الســيارات ،ومخازن البضائع ،والــوكاالت التجارية؛

الرابعة من التطوير
بمساحة  4ماليين
متر مربع ضمن

الخطط المستقبلية

 74مشروعا منتجا

بالمنطقة و 36قيد
اإلنشاء
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املركز التجاري باملنطقة احلرة باملزيونة الذي يعد أول مبنى يف املنطقة
المنطقة ساهمت
في تعزيز التجارة

البينية بين السلطنة
واليمن وأوجدت

فرصا استثمارية
لرؤوس األموال
المحلية

األمــر الذي أدى إلى تأســيس العديد من الشــركات
العاملة في أنشــطة االستيراد والتصدير والتخليص
الجمركي والمناولة.
وفــي مجال توفير فرص العمل أوضح أن المنطقة
ســاهمت فــي توفيــر العديد من فــرص العمل ألبناء
واليــة المزيونة ،مشــيرا إلى عدد فــرص العمل التي
وفرتهــا المشــروعات العاملة بالمنطقــة تبلغ حوالي
 1040فرصة عمل ،كما تقوم المنطقة برعاية العديد
مــن الفعاليــات التي تقام فــي الوالية ،باإلضافة إلى
تنفيــذ برامــج تدريبيــة لطلبــة التعليــم العالي ضمن
المقررات األكاديمية ومشــاريع التخرج.
دعوة لالستثمار
وجــدد ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي مديــر عــام
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة في ختــام حديثه دعوته

للمســتثمرين مــن الســلطنة واليمن والــدول العربية
والمســتثمرين الدولييــن لالســتثمار فــي المنطقــة،
مؤكــدا أنهــا تتمتــع بمجموعــة واســعة مــن الحوافز
واإلعفــاءات كاإلعفاء الضريبــي لمدة تصل إلى 30
عامــا ،واإلعفــاء الجمركــي ،وحرية تملّك المشــاريع
لغيــر العمانييــن بنســبة  ،%100واإلعفــاء مــن الحد
األدنــى لــرأس المــال المنصــوص عليــه فــي قانــون
الشــركات ،إلــى جانــب تســهيل وتبســيط إجــراءات
حصــول المســتثمرين غيــر الخليجييــن علــى إقامــة
بالســلطنة .كمــا تتميــز المنطقــة بحوافــز خاصــة
كســهولة وصول األفراد والمتســوقين والمستثمرين
اليمنييــن إليهــا دون تأشــيرة دخــول ،وتســهيل عمل
القــوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشــيرة عمل،
باإلضافــة إلى القرب من األســواق اليمنية لوقوعها
على الحدود مباشرة.

تنشيط المجاالت

المتعلقة باالستيراد
والتصدير ومعارض
السيارات ومخازن

البضائع والوكاالت
التجارية
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ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﻮﻧﺔ
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺘﻴﺮاد.

٢

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ.

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮل أو إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

٤

٧

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺗﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺘﻴﺮاد.
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٥

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺸﺄ )ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮة( أو )ﻣﻨﺸﺄ أﺟﻨﺒﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺄذوﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

٨

٣

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻤﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ  ٪١٠ﻣﻊ ﺧﻀﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﺟﻤﺮك اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻐﺮض إدﺧﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮور إﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺟﻤﺮك اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﺔ.

٦

١

٩
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محطـــــــــــة واحـــــــــــــدة
لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين
:

المزيونة -

تقــوم دائــرة خدمــات المســتثمرين (المحطــة الواحــدة)
بالمنطقــة الحرة بالمزيونة بتقديــم جميع الخدمات المتعلقة
بالتصاريــح الالزمــة للمشــروعات التــي يتــم تأسيســها فــي
المنطقة الحرة بالمزيونة.
وقــد تــم إنشــاء المحطة وفــق متطلبــات المــادة األولى من
قانــون المناطــق الحــرة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم
( )2002/56وإلــى الالئحــة التنظيمية الصــادرة بالقرار رقم
( )2010/22بحيــث يُنشــأ نظام يتم مــن خالله إصدار جميع
التراخيــص والتصاريــح ،والموافقــات ،والتأشــيرات ،وإتمــام
إجــراءات قيــد الشــركة العاملــة ،وتطبيــق جميــع القواعــد
والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشــغلة والشــركات العاملة
وفق قانون المناطق الحرة.
وتعمــل إدارة المنطقــة الحــرة بالمزيونــة مــع الهيئــة العامة
للمناطــق االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحــرة على تطبيق
الموحد للمحطــة الواحدة الذي
المرحلــة األولــى مــن النظام
ّ
يشمل المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة
في صحار وصاللة والمزيونة.
الموحد للمحطة الواحدة إلى تســريع إنجاز
ويهدف النظام
ّ
األعمــال المتعلقة بالتســجيل التجاري وكافــة التصاريح التي
تتطلبها المشــاريع االستثمارية والشــركات العاملة بالمنطقة
الحــرة بالمزيونــة فــي ظل المرســوم الســلطاني رقم (/105

 )2020الــذي نــص علــى تطبيق نظــام المحطــة الواحدة في
المناطــق االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحــرة ومن َح الهيئة
صالحيــات إصــدار جميــع أنــواع التراخيــص والموافقــات
والشــهادات التــي تتعلــق بممارســة األنشــطة االقتصادية في
المناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتعمــل المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة في المزيونة على
التقليــل مــن الجهــد والتكلفــة والوقــت وتبســيط اإلجــراءات
للشــركات العاملــة بالمنطقــة الحــرة بحيــث يكون المســتثمر
علــى اتصــال مــع كيــان واحد للحصــول على كافــة الخدمات
المتعلقــة بالتصاريح الخاصة باالســتثمار في المنطقة.
ويتم تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين مع المحطة
الواحــدة فــي موقع واحد يضم الجهــات الحكومية التي تقدم
خدمات للشــركات العاملة بالمنطقة.

تشييد مبنى للخدمات بمساحة  ١١ألف متر مربع
المزيونة -

:

تشــهد المنطقــة الحــرة بالمزيونــة حاليــا تنفيــذ مبنى الخدمــات متعدد
االســتخدامات الذي تقوم بإنشــائه شــركة شــموخ لالســتثمار والخدمات،
بتكلفة تزيد على  3ماليين ريال عماني ،وتبلغ المســاحة اإلجمالية للمبنى
أكثــر من  11ألف متر مربع.
ويهــدف المبنــى المتوقــع إنجازه العــام المقبل إلى ضــم جميع الخدمات
والتســهيالت التــي تتطلبهــا العمليــات االســتثمارية فــي المنطقــة الحــرة
بالمزيونــة ،وعرضهــا أمــام المســتثمرين وأصحــاب األعمــال والمراجعين
والزبائــن فــي موقع واحد ،وذلك إليجاد قيمة مضافــة للمنطقة تعمل على
التكامــل فــي الخدمــات وتســريع وتيــرة األعمال وتســهيل إجــراءات إنجاز
المعامالت.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ،تتضمن المرحلة األولى  4طوابق،
بينما ســيتم في المرحلة الثانية إضافة طابقين بحســب حاجة الســوق في
ذلك الوقت.
ويقــام المبنــى قبــل البوابــة الرئيســية للمنطقــة فــي موقــع تســهل رؤيته
والوصــول إليــه واالســتفادة مــن خدماتــه دون الحاجــة لدخــول المنطقــة،
ويشــتمل المشــروع على صالة متعددة األغراض ،ومكتب لمركز الخدمات
 مسار ،ومطاعم ،ومساحات مكتبية لالستيراد والتصدير ،ومساحة حرةلالستثمار.
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ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
(.)www.mfz.om

٢

ﺧﻄﻮات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﻮﻧﺔ
٣

ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة:

ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ،ﻳﺘﻢ
ﻋﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
وإﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ
أو اﻟﺮﻓﺾ ﺧﻼل  ٣أﻳﺎم
ﻋﻤﻞ.

•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻒ
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺈﻧﻬﺎء إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ.

•ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ أو وﺟﻮد
ﻧﻮاﻗﺺ ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻨﻮاﻗﺺ.

٧

ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻌﺪ
اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﺮﻳﻄﺔ إرﻓﺎق
ﺷﻬﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

٨

٤
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎع
واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،وﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﺮوﻛﻲ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ،وﻗﻴﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺘﺮة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷرض إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

٦
ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

٥
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎع
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺨﺮاﺋﻂ
واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ إﻟﻰ
إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ.

إعداد:

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج
رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم
اﻟﺒﻨﺎء.
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ميناء المزيونة البري القلب النـــــــــابض
للحركة التجارية بالمنطقة الحرة

المزيونة -

تطوير منظومة
العمليات

اللوجستية

بالمنطقة وضمان
تدفق البضائع
والحاويات

:

قامــت إدارة المنطقــة الحــرة بالمزيونــة فــي شــهر
ابريل  2020بالتوقيع على اتفاقية مع شــركة المدينة
اللوجســتية إلنشــاء شــركة متخصصة إلدارة وتشغيل
المينــاء البــري بهــدف تطويــر وتحســين الخدمــات
المتعلقــة بالتفتيــش الجمركــي ومناولــة البضائــع
وغيرهــا لزيــادة انســيابية الحركــة التجاريــة بيــن
الســلطنة والجمهوريــة اليمنيــة ،وتتضمــن االتفاقيــة
تحســين وتطويــر منظومــة العمليــات اللوجســتية
بالمنطقــة بشــكل عــام وضمــان تدفــق البضائــع
والحاويــات بمــا يســهم فــي زيــادة انســيابية حركــة
مناولــة البضائــع والحاويــات فــي عمليات االســتيراد
والتصديــر لخدمة الموردين والمصدرين والقطاعات
االقتصادية المختلفة.
وعليــه فقــد قامــت شــركة المدينــة للخدمــات
اللوجســتية بتأســيس شــركة مينــاء المزيونــة البــري
للقيــام بتطويــر وتقديــم هــذه الخدمــات ولتســهيل
وانســيابية الحركة التجارية بمعايير وجودة عاليتين.
إيجاد قيمة مضافة
وأكــد حســن بــن إحســان النصيــب رئيــس مجلــس
إدارة شــركة المدينة للخدمات اللوجستية بأن اختيار
مجموعــة "مدائن" والمنطقة الحرة بالمزيونة لشــركة
المدينة للخدمات اللوجســتية إلدارة وتشــغيل وتطوير
الســاحة الجمركيــة والدخــول معهــا في شــراكة يأتي
فــي إطــار كونها شــركة وطنيــة متخصصــة في مجال
إدارة الموانــئ الجافــة ولهــا خبــرة واســعة فــي هــذا
الجانــب ،مؤكــدا أن الشــركة تعمــل على إيجــاد قيمة
مضافة للموردين والمصدرين.
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حســن بــن إحســان النصيــب :إيجــاد
قيمة مضافة للموردين والمصدرين
عبر ميناء المزيونة البري
تسويق الخدمات المقدمة
من جانبه أشــاد محمود بن ســخي البلوشي الرئيس
التنفيــذي بشــركة المدينــة للخدمــات اللوجســتية
بالجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة العامــة للمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة لتطويــر
منظومــة الخدمــات والعمل علــى تكاملها مــع القطاع
الخــاص لتقديم خدمات مضافة للمناطق االقتصادية
الخاصــة والمناطــق الحرة في مجال سلســلة التوريد
والخدمات اللوجستية.
وقــال إن شــركة المدينــة للخدمــات اللوجســتية
تعــد مــن الشــركات الوطنيــة الرائدة في مجــال إدارة
الموانــىء البرية ،فقد قامت بتأســيس أول ميناء بري
في السلطنة وتم تدشين خدماتها عام  ،2010مضيفا
بأن الشــركة تقوم بالتنســيق مع شــركائها في القطاع
أبريل
2021

محمــود البلوشــي :تســويق خدمات
الميناء البري بالتنســيق مع الجهات
الحكومية ووكاالت الشحن والمالحة

لتســويق الخدمــات المضافــة التــي توفرهــا المنطقة
الحــرة بالمزيونــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة
المعنية ووكاالت الشــحن والمالحة.
نمو خدمات الشحن والمناولة
مــن جانبــه أكــد خليــل بــن عبــداهلل البلوشــي مدير
عــام موانىء البريــة وتطوير األعمال بشــركة المدينة
للخدمــات اللوجســتية بــأن المينــاء البــري بالمزيونة
يشــهد نموا في خدمات الشحن والمناولة والخدمات
اللوجستية المتصلة بها.
وقــال إن المينــاء البــري بالمنطقة الحــرة بالمزيونة
إضافــة مهمــة للمنطقــة ،ويعتبــر القلــب النابــض بها
وداعمــا كبيــرا للحركــة التجاريــة مــن خــال ربــط
المينــاء البري ببقية موانئ الســلطنة والمنافذ البرية
الشــمالية بالجمهوريــة اليمنيــة مــن خــال المنطقــة
الحرة بالمزيونة.
ويتــم عبــر المينــاء البري تقديــم خدمــات التفتيش
والفحــص للبضائــع الصــادرة والــواردة ،وتوفيــر

أبريل
2021

خليل البلوشــي :المينــاء البري يربط
موانــئ الســلطنة والمنافــذ البريــة
الشمالية بالجمهورية اليمنية

خدمــات الشــحن والتفريــغ للمســتثمرين والمصدرين
والمســتوردين عبــر المنطقة الحرة ،كما ســيتم توفير
وتطويــر مخازن مبردة للمنتجات الغذائية ،باإلضافة
إلــى تقديم خدمات بمعاييــر عالمية من خالل أنظمة
الحاســب اآللــي وتقديــم بيانــات وإحصائيــات عــن
الحركة التجارية.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومنــذ تدشــين عملياتهــا فــي يونيــو من عــام 2020
قامــت شــركة مينــاء المزيونــة البــري بتوقيــع عــدد
مــن العقــود مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
لتقديــم عــدد مــن الخدمات مثــل :توفير قــوى عاملة
فــي مجــال المناولــة بالمحطــة الجمركيــة ،وتوفيــر
الوجبــات للعمالة والمراجعيــن والموظفين بالمحطة،
وتوفير مكاتب لشــركات ومكاتب التخليص الجمركي،
واختيار مؤسســات لتقديم خدمــات معدات المناولة،
واختيــار بعــض المؤسســات لتقديــم خدمــات البقالة
والمقاهي والوجبات الســريعة بالمحطة.

تقديم خدمات الحجر
الزراعي والبيطري

والتفتيش والفحص
للبضائع الصادرة
والواردة
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تمهيدا العتماده ميناء بريا دوليا من قبل الجهة المختصة باألمم المتحدة

ميناء المزيونة البري يحصل على
رمز دولي لنقل الحاويات
المزيونة -

٤

:

حصــل مينــاء المزيونــة البــري علــى الرمــز الدولي
( )OMMFZتمهيــدا العتمــاده مينــاء بريــا دوليــا
للصــادرات والــواردات مــن قبــل الجهــة المختصــة
باألمم المتحدة.
ويتيــح حصــول الميناء علــى الرمز الدولــي اعتما َده
نقطــ ًة دوليــ ًة معتمــدة مــن الجهــة المختصــة باألمــم
المتحــدة لتســهيل حركــة شــحن الحاويــات مــن بلــد
المصدر إلى الميناء البري بالمزيونة بحيث ال تخضع
البضائــع الــواردة إلــى الميناء للتفتيــش الجمركي في
جميــع مناطــق العبور حتى تصل إلــى الميناء ،وكذلك
الحــال بالنســبة للصــادرات مــن المنطقــة الحرة إلى
مختلف دول العالم.

توفير وتطويــــــــــــــر
مخــــــــازن مبـــــــردة
للمنتجـــــــــــــــــــــا ت
الغذائية.

٣
أهداف الميناء
البري بالمزيونة

1

تقديـــــــم خدمـــــــــــات
لوجستيـــــــــــة بمعايير
عاليــــــــــة من خـــــــالل
أنظمـــــة متطــــــــــورة
لتقديــــــم بيانــــــــــــات
وإحصائيـــــــــات عــــــن
الحركة التجارية.

٥

توفيــــــر خدمـــــــــــــات
التفتيش والفحـــــــص
للبضاعة الصــــــــــادرة
والواردة.

٢

تطوير وتسهيل الحركـــة التجارية
بين السلطنـــــــــــــة والجمهوريــة
اليمنية.

رفع مستــــــــــــوى الميناء البــــــــري
والمنطقة بحيث تكـــــــون مسجلة
في رموز التجارة العالمية ،وربطها
مع الموانئ وشركـــــــــــات المالحة
العالمية.
توفير فرص عمــــــــل ألبناء الوالية
واالستفادة من قدراتهم.
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توفيـــــر خدمـــــــات
الشحــن والتفريـــــغ
للمستثمــــــــــــــر ين
و ا لمصــــــــــــــــد ر ين
والمستوردين عبـــر
المنطقة الحرة.

7

٦

إعداد:

أبريل
2021

ميناء المزيونة البري يستقبل
 540ألف طن من البضائع في  9أشهر

فائز قمصيت :حركة نشطة يشهدها
المينــاء  ..ونســتقبل  170شــاحنة
يوميا في أوقات الذروة
المزيونة -

:

استقبل الميناء البري بالمنطقة الحرة في المزيونة
منــذ تدشــين عملياتــه فــي  21يونيــو من عــام 2020
وحتــى نهايــة مــارس الماضي أكثر مــن  540ألف طن
مــن الصادرات والــواردات ،تم تحميلهــا على ما يزيد
على  35ألف شــاحنة .
وقــال فائــز عويضــان قمصيــت مشــرف العمليــات
بميناء المزيونة البري إن الميناء يشــهد حركة نشــطة
بشــكل يومــي ،مضيفــا :إننــا نتعامــل بشــكل يومي مع
معــدل  100شــاحنة ،وفــي أوقــات الــذروة يصل عدد
الشــاحنات إلى  170شــاحنة يوميا ،مشــيدا بالجهود
المبذولــة من قبــل اإلدارة العامة للجمــارك والجهات
الحكوميــة األخرى التي تقــوم بالتفتيش على البضائع
قبــل حصــول الشــركات المــوردة أو المصــدرة علــى
بيانــات اإلفــراج الجمركــي ،مؤكــدا أن تفتيــش كل
شــاحنة وتســليمها البيان الجمركي يتم خالل أقل من
 30دقيقة تســهيال على المصدرين والمستوردين عبر
الميناء.
وفائــز قمصيــت هو مــن أبناء واليــة المزيونة الذين
اســتفادوا مــن فــرص العمــل التــي وفرتهــا المنطقــة
الحرة بالمزيونة ،وقد بدأ عمله بالشركة بعد حصوله
علــى شــهادة البكالوريــوس مــن هولندا فــي تخصص
إدارة أعمال دولية.

أحد املتعاملني مع احملطة الواحدة بامليناء البري ينجز معاملته
بضائع متنوعة
وقــال قمصيــت إن الميناء البري بالمزيونة يســتقبل
مجموعــة متنوعــة مــن البضائع مــن بينها الســيارات
واألســماك والفواكه والخضروات والعديد من الســلع
الغذائيــة واالســتهالكية ،مشــيرا إلــى أن تصديــر
األســماك عبــر الميناء يحظــى باهتمام المســتوردين
والمصدريــن ،فقــد تــم التعامــل مــع أكثــر مــن 2146
شــاحنة أســماك تحمــل أكثــر مــن  16ألــف طــن مــن
األســماك ،تــم تصديرهــا إلــى خــارج الســلطنة عبــر
مينــاء صاللة وميناء صحــار والمنافذ البرية األخرى
بالســلطنة ،كمــا تم التعامل مع أكثر من ألفي شــاحنة
منتجــات زراعيــة مــن الفواكــه والخضــروات بحمولة
تصــل إلى حوالي  50ألف طن.
خدمات المحطة الواحدة
وأكــد أن الشــركة تقــوم بتقديــم جميــع الخدمــات
الالزمــة للمصدرين والمســتوردين عبر الميناء البري
من خالل خدمات المحطة الواحدة التي تم إنشــاؤها
بالســاحة الجمركيــة بالمينــاء لخدمــة المراجعيــن
والمستثمرين بالمنطقة بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة
العامــة للجمــارك وإدارة المنطقــة الحــرة بالمزيونــة
وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة باإلفراج عن
شــحنات المــواد الغذائيــة والخضــروات والفواكــه
وسالمة األغذية.

البضائع يتم

تخليصها بشكل
سلس من قبل
اإلدارة العامة
للجمارك

المحطة الواحدة
تقدم جميع

الخدمات الالزمة
للمصدرين

والمستوردين عبر
الميناء

إدارة عمانية من أبناء المزيونة تدير كافة العمليات بالميناء البري
المزيونة  -الدقم االقتصادية
قامــت شــركة ميناء المزيونة البــري بتوظيف  10من الكوادر
العمانيــة الشــابة مــن أبنــاء واليــة المزيونة ،وقامــت بتدريبهم
على النظم المســتخدمة فــي إدارة الموانىء البرية وإطالعهم
علــى العمليــات التي تقوم بها الشــركة في هذا للمجال ،وتقوم
هــذه الكفــاءات حاليا بإدارة العمليــات اليومية للميناء؛ ما يعد
قيمة مضافة كبيرة لهذا المشروع من حيث توفير فرص عمل
ألبناء الوالية واالســتفادة من قدراتهم.
أبريل
2021

عدد من املوظفني العمانيني خالل تأدية عملهم بامليناء البري
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أحدهما للمياه واآلخر إلنتاج المحارم الورقية

مناهـــــل السعيد تستثمر مليوني ريال
إلنشاء مصنعين بالمزيونة

المزيونة -
التسهيالت

المقدمة شجعت
الشركة على

االستثمار في
المنطقة

موقع المزيونة على
الحدود العمانية

يسهل
– اليمنية
ّ

لمنتجاتنا الوصول
بسرعة لألسواق
المستهدفة
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:

شــركة مناهــل الســعيد هــي إحــدى الشــركات
المســتثمرة فــي المنطقــة الحــرة بالمزيونة من خالل
مصنعيــن أحدهمــا لتعبئــة الميــاه واآلخــر لصناعــة
المحــارم الورقية ،وقال المهندس محمد جمال مدير
التشغيل بالشركة إن حجم االستثمار في المشروعين
بلــغ حوالي مليوني ريال عماني.
ووصــف فــي حديــث لـــ
اســتثمار الشــركة فــي
ٍ
مجــد وناجــح ،موضحا أن
المصنعيــن بأنــه اســتثمار
منتجات المصنعين تحظى باهتمام جيد في األســواق
منــذ بــدء اإلنتــاج فــي أواخــر عــام  ،2019متوقعا أن
تتمكــن الشــركة مــن الوصول إلــى نقطة التعــادل بين
األرباح والخســائر بنهاية العام الجاري.
وقال إن اختيار المنطقة الحرة في المزيونة إلنشاء
المصنعيــن جــاء نتيجــة للتســهيالت المقدمــة مــن
المنطقــة ولقربهــا مــن الجمهورية اليمنيــة التي تعتبر
السوق الرئيسية لمنتجات الشركة وتجد رواجا جيدا
فيها ،كما يتم تسويق المنتجات بمحافظة ظفار حيث
تلقى اهتماما جيدا من المســتهلكين.
مصنع تعبئة المياه
وحــول مصنع المزيونة للمياه قــال المهندس محمد
جمال مدير التشــغيل بشــركة مناهل الســعيد إن لدى
الشــركة خطيــن لإلنتــاج بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ حوالي

محمد جمــال :استثمـــــــــــارنا ناجح ..
ومنتجــات الشــركة تحظــى باهتمــام
الزبائن في السلطنة واليمن
 6000كرتــون مــن الميــاه يوميا ،موضحــا أن منتجات
المصنــع تحمل العالمة التجارية "مزيونة" ،ويتم تعبئة
الميــاه فــي  4عبوات مختلفة الســعة وهــي 330 :مل،
و 600مل ،و 760مل ،و 1.5لتر ،مشــيرا إلى أن هذه
السعات تحظى بشــعبية كبيرة لدى المستهلكين.
وأكــد فــي حديثه حرص الشــركة على جــودة المياه
المعبــأة مــن خــال مختبــرات جــودة المياه بالشــركة
حيــث يتــم فحــص الميــاه المنتجــة بشــكل دوري

أبريل
2021

أحد العاملني يف مصنع تعبئة املياه يتابع سير العمل على خط اإلنتاج
للتأكــد مــن أنها وفــق المواصفات القياســية العمانية
والخليجية.
وقــال إن أغلــب منتجــات المصنع يتم تســويقها في
الجمهوريــة اليمنيــة ،كمــا يتم توجيه بعــض المنتجات
إلى أسواق المزيونة وعدد من واليات محافظة ظفار،
موضحــا أن لــدى الشــركة خطة لزيــادة منتجاتها في
أســواق السلطنة خالل الفترة المقبلة.
مصنع المزيونة للمحارم الورقية
وتطــرق المهنــدس محمــد جمــال مديــر التشــغيل
بشــركة مناهل الســعيد إلى مصنــع المزيونة للمحارم

الورقيــة الــذي يبلغ إنتاجه حوالــي  8000عبوة يوميا،
وقــال إن المصنــع تــم افتتاحــه في أواخــر عام 2019
وتلقــى منتجاتــه رواجــا جيــدا فــي أســواق التصدير،
مشــيرا إلى أن الشــركة ســتقوم خالل الفتــرة المقبلة
بتطويــر خط اإلنتاج ليكون آليا بالكامل.
ونــوه في ختام حديثه بإمكانيات المنطقة الحرة في
المزيونــة التــي تقع علــى الحدود العمانيــة  -اليمنية،
وقــال إن موقع المنطقة يســاهم في وصــول منتجاتنا
بســرعة إلــى األســواق اليمنيــة التــي تعــد األســواق
الرئيسية لمنتجات الشركة.

فحص المياه

المنتجة بشكل
دوري للتأكد

من مطابقتها
للمواصفات

القياسية العمانية
والخليجية

قريبا تطوير خط
إنتاج المحارم

الورقية ليكون آليا
بالكامل

أبريل
2021

عاملون يف مصنع احملارم الورقية يقومون بترتيب املنتجات قبل نقلها إلى املخازن
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اآلفاق الغائبة
من الطبيعي أن تختلف املناطق احلرة الواقعة على حدود
الدول عن تلك الواقعة بالداخل ،فلكل مقام مقال ،ولكل نشاط
ٍ
اختالف
بوضوح بوجود
اقتصادي مجال ،واملواضع نفسها تشي
ٍ
يف طبيعة العمل ويف األهداف بني هذه وتلك.
ٍ
نسبة من
ومن الطبيعي أيضا أن تكون هناك اختالفات يف
احلاالت بني املناطق احلرة احلدودية  -التي هي مناط التركيز
يف هذا املقال  -عن بعضها البعض حتى لو كانت داخل الدولة
الواحدة ،وذلك الختالف اجلار الذي يقع على هذا احلد عن
ذاك ،إال إذا كان للدولة جا ٌر واح ٌد وتلك حالة نادرة بالطبع.
تشير كل املعطيات إلى أنه ال ميكن أن تنجح منطقة حرة
حدودية إال بوجود احتياج متبادل وفيه قدر من الدميومة تبرر
التكلفة االستثمارية التي سيتم إنفاقها بني دولت َْي احلدود،
وتعاون واضح ،وآفاق مفتوحة على مزيد من مجاالت التبادل،
وكلنا يذكر املعوقات التي حالت دون إقامة منطقة جتارة حرة
بني مصر ودولة فلسطني ،عند غزة بسبب االنقسام الفلسطيني
املؤسف ،على الرغم من أن كل األسباب املوضوعية التي توجب
إقامتها وكل عوامل جناحها موجودة.
يلفت النظر أيضا إلى أن املناطق احلرة احلدودية يف أغلبيتها،
وعبر العالم كله ،هي جتارية باألساس ،وتقوم على التخزين
واملستودعات ومعارض السيارات أو املعدات ،واللوجستيات،
ورمبا بعض العمليات التصنيعية البسيطة وال أقول الصناعية،
كالفرز والتغليف والتعبئة ،وال تكون املنطقة احلرة احلدودية
صناعية إال بضربة قدر جغرافية يقوم معها توافر ميزات
وكمثال
تنافسية قوية عند أحد أطراف أو طريف املنطقة احلرة،
ٍ
نظري أن توجد صناعة تعدين يف جانب وعلى الناحية األخرى
ّ
مباشرة قدرةٌ تصنيعية للخامات عالية ومترسخة تُغري منت َج
اخلام باللجوء إليها بدال عن نقل اخلام أو حتى عمل استثمارات
جديدة لتصنيعه.
يالحظ أيضا أن أحد أهم عوامل جناح املناطق احلرة احلدودية
هو أن تكون قريبة من ميناء هنا وآخر هناك أو مطار ،ومرتبطة
بشبكة نقل قوية أو حتى طريق واحد استراتيجي الطابع هنا
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أو هناك ،وهذا ينقلنا إلى املزيونة .بدأت منطقة التجارة احلرة
احلدودية بني سلطنة عمان واليمن كما نعلم يف عام .١٩٩٩
واألمر املثير أن الناظر إلى املشهد اآلن قد يتصور أن نشاط
التجارة القوي يف املزيونة مرده إلى احلرب املهلكة الدائرة يف
اليمن وما ترتب عليها من تزايد احتياجات اليمنيني إلى الغذاء
والدواء والكساء ومواد البناء واملدخالت املختلفة ،واحتياجهم
إلى سيارات ،ويف املقابل إقبالهم على استيراد أو تصدير
منتجاتهم الزراعية والسمكية إلى اخلارج عبر ميناء صاللة
مرورا من املزيونة ،عالوة على احتياج كل منظمات العمل
اإلغاثية العاملية إلى أن تلجأ إلى تفريغ املعونات يف صاللة ثم
نقلها إلى اليمن عبر املزيونة ثم شحن اليمنية املقابلة ومن ثم
إلى أرجاء اليمن حيث انه ال سبيل آخر تقريبا كما نعلم.
أقول إن الناظر اآلن قد يحسب أن املزيونة حالة وقتية مرتبطة
باألزمة وذلك أبعد ما يكون عن الصحة ،وتاريخ النشأة نفسه
يدل على ذلك ،والواقع ان الفكرة هي وليدة قراءة حصيفة
للطبيعة اجلغرافية على الناحيتني؛ جعلت من موقع املزيونة
وشحن نقطتَي ارتكاز مهمتني لكال البلدين يف التجارة البينية
من جانب؛ والتجارة اليمنية إلى اخلارج من جانب آخر ،ويف
أي طرف يف
اعتقادي أنه سيمر وقت طويل قبل أن يفكر ّ
بشري
عمل
محاولة بناء معادلة جغرافية مختلفة من خالل
ّ
لتغيير هذا الواقع ،بجباله وصحرائه ويف عالقته املعقدة
بالبحر ،فاملزيون ُة تبعد عن ميناء صاللة بأكثر من  2٦0كم.
ونفس الشيء بالنسبة إلى شحن ،فهي بأعلى الشمال الشرقي
لليمن ،وتبعد كثيرا عن البحر ،وال يوجد ما قد يشير إلى أن
ميني يكون
بعدها هذا ميكن حتديه أو ميكن ربطها مبيناء
ّ
أقرب من ميناء صاللة .وبافتراض أن اليمن بعد أن مين اهلل
عليه بالسالم سيشهد عمليات إعادة إعمار واسعة وإقامة بنية
أساسية ،غير أننا لم نسمع عن توجهات إلنشاء موانىء مينية
على اخلط البحري املتجه إلى سلطنة عمان تكون بديلة للنشاط
املوجود يف املزيونة أو حتى تنافسه ،ولكن ميكن يف حال عودة
نشاط املوانىء اليمنية التقليدية أن يؤثر ذلك على املزيونة يف
بعض اجلوانب ،لكنه يفتح أمامها آفاقاً أخرى ألن حال اليمن
وإنتاجهم واستهال َكهم وجتارتَهم وقتها ستكون أفضل
وشعبه
َ
بكثير ،وهذا من شأنه تدعيم مكانة املزيونة  -شحن.
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ُمدرج ضمن المجموعات الخمس األكثر عرضة لخطر االنقراض

إنقاذ حـــــــوت أحــــــدب بالقرب
من مينــــــاء الدقم

الدقم -

:

أشــادت الوكالــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بجهــود
الســلطنة فــي إنقــاذ حــوت أحــدب علق في الشــباك
بالقرب من ميناء الدقم.
وقالت هيئة البيئة انه تم في  21يناير  2021تحرير
الحــوت األحــدب الــذي يبلــغ طوله أكثر مــن  15مترا
من الشــباك ،مشــيدة بالجهود التي بذلها المختصون
بالهيئــة وخبــراء شــركة المحيطات الخمســة ،بجانب
ميناء الدقم وخفر الســواحل وســاح الجو السلطاني
العمانــي ،مضيفــة فــي تغريــدة لهــا :بنا ًء علــى البالغ
بمشــاهدة الحــوت األحــدب متحــررا مــن الشــباك
العالقــة ،يعلــن الفريق عن انتهاء المهمة بنجاح.
وأضافــت إن ســاح الجــو الســلطاني العمانــي قــام
بتســيير طائرات الكاسا للتأكيد على أن الحوت غادر
إلــى المحيط ســلي ًما ،مشــيرة إلى أن خفر الســواحل
رصد مســار الحوت وهو يعبر مياه ميناء الدقم.
وكانــت شــركة مينــاء الدقم قد أعلنت فــي  19يناير
ً
بالغا عــن وجود الحوت األحــدب المهدد
أنهــا تلقــت
باالنقــراض بالقــرب مــن مينــاء الدقــم وملتفــة حوله
شــباك الصيد بسبب عمليات الصيد الجائرة.
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صورة متداولة
للحوت األحدب
وهو عالق يف
الشباك

عملية إنقاذ مهمة
وعلــى الصعيد نفســه ذكــرت الوكالــة الدولية لصيد
الحيتــان أن الحــوت األحــدب فــي بحــر العــرب يعــد
فريــدا مــن نوعــه؛ كونــه المجموعة الوحيــدة من هذا
النــوع التــي ال تهاجــر بــل تقضي عمرها كلــه في بحر
العــرب ممــا يجعلــه مهــددا بشــدة بخطــر االنقراض،
مشــيرة إلــى أن عمليــة اإلنقــاذ التي قامت بهــا الهيئة
مع شــركائها ذات أهمية كبيرة.
وبينــت الوكالــة الدوليــة أن اللجنــة العلميــة للوكالــة
الدوليــة لصيــد الحيتــان قد أدرجــت الحوت األحدب
فــي بحــر العرب ضمــن المجموعــات الخمــس األكثر
عرضــة لخطــر االنقــراض ممــا يعنــي أن إنقــاد حوت
واحد فقط له أثر كبير على التنوع الجيني واســتعادة
األعداد.
وأكــدت الوكالــة الدوليــة بــأن حكومــة الســلطنة قد
نجحــت فــي االســتجابة لحالــة الطــوارئ وغيرها من
الحــوادث التي تهدد البيئة البحرية.
ويُطلق على "الحوت األحدب" اســم الحوت السنامي
أو جمــل البحــر ،وهــو حوت باليني ينتمــي إلى فصيلة
الحيتان القافزة ،جسمه قصير ،ورأسه كبير ،وزعنفته
الظهرية صغيرة نســبيا ،وفلقتا ذنبه مروحيتان ،ولونه
شــديد الســواد يتــراوح طولــه مــن  12إلــى  16متــ ًرا،
وكثيــ ًرا مــا تلــد األنثى اثنيــن في بطن واحــدة ،ويصل
طوله عند النضج إلى  51قد ًما ،ويشتهر بقدرة الذكر
علــى إصدار أصوات مميزة ومتنوعة.

من العمليات
امليدانية إلنقاذ
احلوت األحدب

الوكالة الدولية

لصيد الحيتان :إنقاد
حوت واحد فقط له
أثر كبير على التنوع
الجيني واستعادة
األعداد
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شباب عمانيون يضعون بصماتهم على أكبر
ميناء للصيد البحري بالسلطنة
استطالع  -محمد بن أحمد الشيزاوي

بناء خبرات عمانية
في اإلشراف
على الموانئ

أحد المكاسب
المحققة

يقــف محمــود الهنائــي كل صبــاح علــى أرض مينــاء
الصيــد البحــري بالدقــم (متعــدد األغــراض) ليــرى
مدى التقدم الذي يتم إحرازه في األعمال اإلنشــائية
بالمينــاء الــذي بلغ عنــد إجراء هذا االســتطالع (في
بدايــة مارس  )2021مراحلَه النهائية.
لــم يكــن محمــود الــذي حصــل علــى بكالوريس في
الهندســة المدنيــة مــن كليــة كالدونيــان الهندســية
بمســقط فــي عــام  2014يتوقــع أن يعيــش يومــا مــا
فــي الدقــم؛ وأن يكــون مســؤوال عــن اإلشــراف علــى
أكبــر مينــاء للصيــد البحــري فــي الســلطنة .يقول إن
المشــروع أتــاح لــه المزيد مــن المعرفة عــن األعمال
اإلنشــائية للموانئ والطرق وتشــغيلها ،وأكسبه الكثير
مــن الخبــرات فــي مجال األعمــال البحريــة بالموانئ
ســواء داخــل الســلطنة أو خارجهــا وذلــك مــن خــال
الزيــارات الميدانيــة للموانئ؛ فالمينــاء  -كما يقول -
يعتبــر مشــروعا متكامال واإلشــراف عليه يعد فرصة
لتنمية مهارات المهندســين نظرا ألنه يتضمن العديد
مــن األعمــال البحرية مثــل األرصفة الثابتــة والعائمة
وكاســرات األمــواج وعمليــات الحفــر لتعميــق حــوض
المينــاء ،باإلضافــة إلــى أعمــال الطــرق التــي تربــط
الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وأعمال تصريف
المياه الســطحية من شــق قنــوات التصريف والتحكم
فــي ميــاه األوديــة داخــل منطقــة المينــاء ،وكذلــك
أعمال البنية األساســية األخرى كتســوية واســتصالح
األراضــي إلنشــاء المباني الخدمية واســتخدامها في
عملية إدارة وتشــغيل الميناء.
قبــل هذا المشــروع عمل المهنــدس محمود الهنائي
في عدد من األقســام بشــركة عمان لتطوير المنطقة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم "تطويــر" اكتســب مــن
خاللها خبرة ساعدته في عمله الجديد في اإلشراف
على مشروع الميناء.
أحداث مهمة
شــهد المينــاء حدثين مهميــن ،األول في عام 2019
عندمــا قــررت هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
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محمود الهنائي :المينـــــــــاء مشروع
متكامــل واإلشــراف عليــه فرصــة
لتنمية مهاراتنا
بالدقــم (الملغــاة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم
 )2020 /105زيــادة عمق الميناء من  6أمتار إلى 10
أمتــار لزيــادة قيمتــه االقتصادية وتهيئته الســتقطاب
ســفن الصيــد الكبيــرة التــي تعمل في أعالــي البحار،
والحــدث الثانــي هــو قــرار الهيئــة العامــة للمناطــق
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة  -التي حلت
محــل الهيئــة الســابقة بعــد إلغائهــا  -إجــراء دراســة
لتحويــل مينــاء الصيــد البحــري بالدقــم إلــى مينــاء
متعــدد األغــراض يقــدم تســهيالت لمناولــة المــواد
الغذائيــة ذات الصلــة باألنشــطة الســمكية وتحويــل
مجمــع الصناعــات الســمكية الــذي يقــع بالقــرب من
المينــاء إلى مجمــع للصناعات الغذائيــة بما في ذلك
الصناعات السمكية.
كان محمــود الهنائي  -الذي تســلّم مهمة اإلشــراف
علــى المينــاء فــي عــام  2018بعــد حصولــه علــى
الماجســتير في اإلدارة الهندســية من جامعة آســتون
فــي المملكة المتحدة  -شــاهدا علــى هذين الحدثين
ويعتبرهمــا اليــوم؛ حيــث وصــل المينــاء إلــى مراحله
النهائيــة حدثين بارزين في حياته المهنية.
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كاسر األمواج الرئيسي للميناء

مازن الســليمي :ســعيد بالعمل في
المشــروع وكثيرا مــا أقضي إجازاتي
األسبوعية في الدقم
بناء خبرات عمانية
ومثلمــا أكد محمود الهنائي أنه اكتســب خبرة جيدة
وأثــرى معرفتــه فــي هــذا القطــاع؛ يؤكــد زمــاؤه من
المهندســين العمانييــن الذيــن يعملــون في الشــركات
االستشــارية الشــيء نفســه .معتبريــن أن بناء خبرات
عمانيــة فــي مجــال اإلشــراف علــى الموانــئ والبنيــة
األساســية المصاحبــة لهــا هــو أحــد المكاســب التي
حققهــا ميناء الصيد البحري (متعدد األغراض).
سعيد بالعمل في المشروع
مازن بن ناصر السليمي مهندس ميكانيك في شركة
ســيرنج ( )Seringاإليطاليــة التــي تقــدم الخدمــات
االستشــارية لمشــروع األعمال البحرية لميناء الصيد
البحــري يعتبــر مــن أوائــل المهندســين الذيــن عملوا
في المشــروع منذ انطالق أعماله اإلنشــائية في عام
 ،2016وكان شاهدا على الكثير من األعمال التي يتم
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تنفيذها داخل البحر وعلى اليابســة .عندما اســترجع
ذكرياتــه عــن األشــهر األولــى التي قضاها فــي الدقم
يقول إنه كان ســعيدا بالعمل في المشــروع ،وفي كثير
من األحيان كان يقضي إجازته األسبوعية في الدقم.
يعمــل مــازن مفتشــا علــى الخرســانات واألعمــال
االســمنتية األخــرى التــي تعتبر من أعمال المشــروع،
وشــهد العديد من األعمال التي تتم في ســاحة الصب
التــي يســتمر العمــل فيهــا علــى مــدار الســاعة .يقول
مــازن إنــه كثيــرا ما عمــل ليال في هذه الســاحة حيث
يضــاء المكان وتســري فيــه الحيوية وتتحول الســاحة
إلــى خلية نحل تعمــل فيها أعداد كبيرة من العاملين.
مراقبة الجودة
فــي هــذه الســاحة  -كمــا يقــول المهنــدس مــازن
السليمي  -تم صب أكثر من  25ألف قطعة من الكور
لوك ( )Cor – Locالتي تســتخدم دعامات لكاســرات
األمــواج ،كمــا تــم صــب أعــداد مماثلــة مــن طابــوق
الخرســانات الضخمة .يقف مازن بين العاملين مؤديا
دوره كمفتــش علــى جــودة األعمــال التي يتــم تنفيذها
في هذه الساحة الكبيرة .يقول :نحرص على أن يكون
العمل وفقــا للخرائط والمواصفات المعتمدة للميناء.
عمــل مــازن بعــد ذلــك فــي أعمــال هندســية أخرى
بالمينــاء تضمنــت التدقيق على جودة عمليات الصب
في الرصيف البحري وتركيب كاســرات األمواج.

المهندسون
يؤكدون

حرصهم على

أن يكون العمل
وفقا للخرائط

والمواصفات

المعتمدة للميناء

تجربة جديدة
وينقــل لنــا أحمــد بــن محمــد العجمــي تجربــة ثرية
أخــرى ،فبعــد أن كان يعمــل فــي مشــروع التقاطعــات
علــى طريــق الباطنــة العــام انتقل في عــام  2017إلى
الدقــم ليشــهد تجربــة جديــدة؛ حيــث يفــرض مينــاء
الصيــد بالدقــم الواقــع علــى بحــر العــرب والمحيــط
الهنــدي علــى العامليــن فــي الموقــع خــوض تحديــات
جديدة.
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أحد أرصفة امليناء يف املراحل النهائية من اإلنشاء

التغيرات المناخية
وشدة الرياح
تفرض على

العاملين تحديات

عديدة  ..والشباب
يؤكدون سعيهم
الستثمارها

ووسط هذه التحديات يبدأ أحمد العمل في وظيفة
مهنــدس مشــروع ألول مــرة منــذ بــدأ عمله مهندســا
مدنيا في شــركة ســيرنج ( )Seringاإليطالية .العمل
الجديــد يتطلب مزيدا مــن التدقيق على جودة المواد
المســتخدمة فــي طــرق المينــاء كالتربــة واالســمنت
والحديــد ،وبعــد عامين مــن عمله في هذا المشــروع
يؤكد المهندس أحمد العجمي أنه اســتفاد الكثير في
مجال اكتشــاف قوة التربــة أو ضعفها وكيفية التعامل
مع مشــاكلها ومع التغيرات المناخية وشــدة الرياح.
ويصــف بيئــة العمــل في مشــروع األعمــال البحرية
لميناء الدقم بأنها بيئة ثرية ومفيدة جدا للمهندسين،
إذ أن المشــروع يتضمــن أعمــاال بحرية تتعلق بإنشــاء
كاســرات األمــواج واألرصفــة وتعميــق حــوض الميناء
كمــا يتضمــن أعمــاال أخــرى علــى اليابســة كإنشــاء
الطــرق وأعمــال تصريف الميــاه وغيرها من األعمال
األخــرى التــي تضيف الكثير إلى خبرات المهندســين
العاملين فيها.
لــم تقتصــر اســتفادة المهندس أحمــد العجمي على
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أحمــد العجمي :اســتفدت الكثير في
مجال اكتشاف قوة التربة أو ضعفها
وكيفية التعامل مع مشاكلها
األعمال الميدانية فقط وإنما شملت أيضا االستفادة
من الخبرات األجنبية العاملة في المشروع كالخبرات
اإليطالية واليونانية.

جانب من أعمال الطرق داخل امليناء
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 25ألف مسافر

عبر مطار الدقم في 2020

الدقم -

:

بلــغ إجمالــي عــدد المســافرين عبر مطــار الدقم في
عام  2020حوالي  25ألف مســافر مقابل أكثر من 58
ألفا في عام .2019
ويخدم مطار الدقم منذ تشغيله في عام  2014حركة
الطائــرات والمســافرين بيــن مطاري مســقط والدقم،
ويبلــغ عــدد الرحــات التي يســ ّيرها الطيــران العماني
بيــن المطاريــن  6رحــات أســبوعيا علــى مــدار أيــام
األسبوع باستثناء الجمعة.
وســجل العــام الماضــي تراجعا في حركــة الطائرات
بيــن مطاري مســقط والدقم نتيجــة لجائحة كوفيد 19
التي أوقفت حركة الطيران في معظم دول العالم ،وبلغ
إجمالــي عــدد الرحالت بيــن المطارين العــام الماضي
 328رحلة.
فبراير يسجل أفضل األرقام
وبلــغ إجمالــي عــدد المســافرين القادميــن إلى مطار
الدقــم العــام الماضــي  12754مســافرا ،والمغادريــن

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ
ﻣﻄﺎر اﻟﺪﻗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٢٠
ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٠
٠
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٠
٠

٧

ﻳﻮﻟﻴﻮ

٦

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٠
٠
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٠
٠
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اﻟﻘﺎدﻣﻮن
١٢,٧٥٤
اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
١٦٤

ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٤٠
٠
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
١
١

٨

أﻏﺴﻄﺲ

 12051مسافرا ،وسجل شهر فبراير أعلى معدل لعدد
المسافرين في عام  ،2020فقد بلغ عدد القادمين إلى
مطار الدقم  3048مسافرا والمغادرين  2563مسافرا،
وتوقف المطار عن اســتقبال المسافرين لمدة  5أشهر
ابتــداء من ابريل وحتى أغســطس ،وعادت الحركة إلى
المطار في ســبتمبر الذي استقبل  258مسافرا قدموا
من مســقط عبر  8رحالت.
ويعتبــر مطــار الدقــم داعمــا أساســيا لنمــو المنطقة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم نظرا ألنه يربط المنطقة
بدول العالم ،كما أنه مهيأ الستقبال الرحالت الدولية.
ويتألــف المطــار مــن مبنــى المســافرين الــذي تقــدر
طاقتــه االســتيعابية بنصــف مليــون مســافر ســنويا مع
إمكانية التوســع مســتقبال إلى مليوني مســافر ســنويا،
ومبنــى الشــحن الجــوي الذي تبلــغ طاقته االســتيعابية
 25ألف طن ســنويا مع إمكانية توســعته حســب الطلب
والحاجــة ،كمــا يحتــوي المطــار علــى مــدرج بطــول
 4كيلومتــرات وبعــرض  75متــرا مــع ممــرات رابطــة
ومواقــف للطائــرات تتســع ألربــع طائرات مــن ضمنها
طائرة األيرباص .A380

١

٥

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٠
٠
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٠
٠

اﻟﻤﻐﺎدرون
١٢,٠٥١
اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻤﻐﺎدرة
١٦٤

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ

٢

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٢,٤٢٩
٢,٥٥٦
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٦
٢٦

أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٠
٠
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٠
٠

٩

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

٤

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٢٥٦
٢٥٨
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٨
٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٢,٠٩٠
١,٨٢٦
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٧
٢٧

١٢

تسيير  6رحالت بين
مسقط والدقم

أسبوعيا  ..والمطار
مهيأ لخدمة

الرحالت الدولية

نصف مليون

مسافر الطاقة

االستيعابية للمطار
سنويا

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
٢,٥٦٣
٣,٠٤٨
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٥
٢٥

ﻣﺎرس

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
١,٩٧٢
١,٩٣١
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٥
٢٥

١٠

٣

أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
١,١٨٤
١,٣١٩
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٥
٢٥

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﻤﻐﺎدرون
١,٥١٧
١,٨١٦
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻤﻐﺎدرة
٢٧
٢٧

١١
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بارك إن الدقم

يستقطب زواره عبر باقة من
األنشطة الترفيهية الجديدة
المدير العام لمجموعة فنادق بارك إن باي راديسون
في السلطنة لـ
:
تدشين مجموعة من األنشطة الترفيهية والسياحية
المختلفة للنزالء وزوار الدقم
حــاوره  -عبد العزيز بن أحمد الجهضمي
رياضة ركوب

األمواج ورحالت
الصيد ستعمل

على جذب المزيد
من الزوار للدقم

ندعو الزوار

الستكشاف الدقم
وأسلوب حياة

المجتمع والطقس

فــي محاولــة لتعزيــز الجهــود والمبــادرات المختلفة
الداعمــة لحملــة "استكشــف الدقــم" وســعياً للترويــج
للدقــم كوجهــة ســياحية فريــدة فــي الســلطنة؛ يعمــل
فنــدق بــارك إن بــاي راديســون الدقــم علــى تدشــين
مجموعة من األنشــطة الترفيهية والسياحية المختلفة
لنزالئــه وزوار الدقــم .فإلــى جانب المعالم الســياحية
والمرافق واألنشــطة الترفيهية األخرى التي تزخر بها
الدقم ،ســيحظى زوار الدقم وســكانها على ٍ
حد ســواء
بتجربة سياحية رائعة.
ولتســليط الضــوء علــى مختلــف األنشــطة الترفيهية
التــي يقدمهــا فنــدق بــارك إن بــاي راديســون الدقــم،
التقــت
بمايــكل كوهــن ،المديــر العــام لمجموعــة
فنادق بارك إن باي راديســون في السلطنة.

أنشطة ترفيهية جديدة في عام 2021
تماشــياً مــع كون الدقم وجهة اســتثمارية وســياحية
واعــدة فــي الســلطنة ،يــزداد الطلــب علــى وجــود
أنشــطة ومرافــق ســياحية وترفيهيــة مختلفــة تســهم
بدورهــا فــي الترويــج للدقــم .وفي هذا الصــدد ،قال
مايــكل كوهــن :إننــا نعمــل حالياً على تقديــم عدد من
األنشــطة الترفيهيــة التي نســعى من خاللهــا للترويج
للدقــم بشــكل عــام واســتقطاب المزيــد
مــن الزوار الذين يمكنهم االســتمتاع
بإقامتهــم فيهــا واكتشــاف جمــال
طبيعتها؛ فســوا ًء كانــوا يقصدونها
لرحلــة عمل أو قضاء إجازة ممتعة،
فســيحظون بما يم ّكنهم من االستمتاع
بتجربــة استكشــاف الدقــم مــن خــال
مــا تزخــر به مــن أنشــطة ترفيهيــة ومعالم
ســياحية طبيعية وأثرية ،فض ً
ال عن اكتشــاف
أســلوب حياة المجتمع في الدقم ،باإلضافة إلى
طقســها المعتدل طوال العام.

المعتدل طوال
العام
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إضافة  26غرفة
لتلبية الطلب

وأضــاف :تتضمــن خططنـــــــــــــــــــــا الجديــدة قائمة
باألنشطـــــــــــــــــــة الترفيهيـــــــــــــــــــة المختلفة التــــــــــي
ســيتم تدشــينها تدريجيــاً لنــزالء فنــدق بــارك إن باي
راديسون الدقم ،ومن بينها رياضة ركوب األمواج التي
ســيتم تنظيمهــا مــن قبل مجموعـــــــة من هــواة تنظيم
الرياضــات البحريــة ،حيث تأتي هذه المبادرة للترويج
للدقــم ضمــن حملــة اسكتشــف الدقم .لذا تــم بالفعل
تجهيــز الفنــدق بمحطــة الريــاح التي تتضمن شــريطا
يوضح درجات الحرارة وســرعة الرياح واتجاهها.

أغســطس المقبل ،موضحا أن هذه التوسعة ستضيف
 26غرفــة ســتعمل بدورها على تلبيــة الطلب المتزايد
علــى الغــرف الفندقية في الدقم .وقــال أنه تم األخذ
فــي االعتبــار عند إنشــاء هــذه الغــرف نوعيــة الزوار
الذيــن يقصــدون الدقــم بشــكل مســتمر ،حيــث يمثــل
معظمهــم موظفــي الشــركات العاملــة بالدقــم وتعتبــر
هذه الغرف خياراً مناســباً لهم .ويعكس هذا المشروع
التــزام ّ
مــاك الفنــدق بالمســاهمة فــي تطويــر الدقم
كوجهة رائدة لالســتثمار والسياحة.

وتعليقاً على إضافة هذه الرياضة ،ذكر المدير العام
بــأن توفيــر هذه الرياضة لنزالء الفنــدق ومرتاديه يتم
مــن خالل الحجز المســبق عبــر إدارة الفندق .ونظراً
ألن الصيــف هــو الموســم المثالــي لممارســة رياضــة
ركــوب األمــواج فــإن إدارة الفندق تســعى الســتقطاب
هــواة ومحبــي مختلــف الرياضــات المائيــة لتجربــة
رياضتهــم المفضلة في الدقم.

معدل إشغال ثابت
وتعلي ًقــا علــى معــدل اإلشــغال بالفنــدق خــال عــام
 ،2020أوضــح مايــكل كوهــن قائــ ً
ا :علــى الرغــم من
تأثيــر جائحــة كوفيــد  19علــى مــدى عام كامــل ،فقد
شــهد الفنــدق خــال فترة الصيــف ارتفاعاً في نســبة
إشــغال الغــرف بواقــع  ٪15 - 10مقارنة بنفس الفترة
بشــكل
معدل اإلقبال واإلشــغال
ٍ
من عام  ،2019إال أن ّ
عــام خــال العاميــن الماضيين كان ثابتــاً إلى ٍ
حد ما،
حيــث تــم خالل فترة منع الحركة بالســلطنة اســتقبال
النــزالء مــن داخــل الســلطنة فقــط ،لذا شــهد الفندق
انخفاضــاً بنحــو  ٪ 70بعــد إغــاق مطــار الدقم .ومع
بدايــة عــام  2021شــهد الربــع األول مــن العام نســبة
إشغال بلغت حوالي .%80

عالوة على ذلك ،يقدم فندق بارك إن باي راديســون
الدقــم جلســات اليوجــا لنزالئــه وذلــك ضمــن باقــة
ليــال وجولــة فــي
خاصــة تشــمل إقامــة لمــدة ثــاث
ٍ
المدينــة ويتــم تنظيــم جلســات اليوجــا بالتعــاون مــع
مجموعــة من مدربي اليوجا المعتمدين وســتبدأ أولى
هــذه الجلســات بعد انقضاء شــهر رمضــان المبارك.
كما يســعى الفنــدق حالياً لتقديم باقــة خاصة لمحبي وجهة سياحية آمنة
الصيــد مــن خــال تنظيــم جــوالت للصيــد علــى متن وفــي ظــل تداعيــات جائحة كوفيــد  ،19أ ّكــد مايكل
كوهــن بــأن الســلطنة ال تــزال وجهــة ســياحية آمنــة
قوارب خاصة يتم اســتئجارها لهذه الرحالت.
للســفر إليهــا ،مشــيراً إلــى أنّ كافة فنــادق المجموعة
في الســلطنة تعمل على تطبيق أعلى معايير الســامة
خطط تطوير لعام 2021
وتوقــع المديــر العــام لمجموعة فنــادق بارك إن باي واإلجــراءات االحترازية داخــل مرافقها؛ مؤكداً كذلك
راديســون فــي الســلطنة انتهــاء المرحلــة األولــى مــن أنــه مــن اآلمــن للغاية زيــارة الدقم واكتشــاف معالمها
مشــروع توســعة مرافــق فندق بــارك إن الدقــم بنهاية السياحية المختلفة.

المتزايد على

الغرف الفندقية

استقطاب هواة

ومحبي الرياضات
المائية لتجربة

رياضتهم المفضلة
في الدقم

 %80نسبة

اإلشغال بفندق

بارك إن الدقم في
الربع األول من
2021
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إطالق المرحلة األولى من ميسان سكوير الدقم  ..وقريبا وضع حجر األساس

الرئيس التنفيذي لـ "ميسان العقارية":

مستقبل واعد ينتظر
القطاع العقاري بالدقم
مسقط ،الدقم -

الحملة

التسويقية

للمشروع ناجحة
ونخطط لزيارة

الدول الخليجية

قبل نهاية العام
الجاري

حي
إنشاء ّ
أعمال متكامل

يوفر بيئة عمل

:

أعلنت شركة ميسان العقارية في  20يناير  2021إطالق
المرحلة األولى من مشروع "ميسان سكوير  -الدقم" الذي
يتألــف مــن مج ّمــع مكاتب وشــقق ســكنية وفنــدق لرجال
األعمال وأماكن للترفيه والعديد من المرافق األخرى التي
سيتم إنشاؤها على مراحل وفقا لنمو الطلب في المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم.
أقيم االحتفال في مســقط ســيتي ســنتر بالســيب تحت
رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس
الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق
الحرة.
وقــال صادق بن جعفر بن ســليمان الرئيــس التنفيذي لـ
"ميســان العقارية" :إن األعمال اإلنشــائية للمرحلة األولى
من المشــروع ســتبدأ فــي أواخر شــهر ابريــل  2021ومن
المتوقع االنتهاء منها في الربع األخير من عام .2022
حملة تسويقية ناجحة
ووصــف فــي حديــث لـــ
الحملــة التســويقية التــي
نظمتها الشــركة في مســقط والدقم بعد إطالق المشروع
بأنهــا كانت ناجحة جدا ،مضيفا :على الرغم من تأثيرات
الجائحــة وجدنــا إقبــاال جيــدا وهنــاك حجــوزات جــادة،
ونتوقــع أن تســتمر الحجــوزات خــال األشــهر المقبلــة،

مشــيرا إلى أن الشــركة تخطط لترويج المشروع في عدد
من الدول الخليجية أواخر العام الجـــاري ،وقال إننا بهذا
التوجه سوف نعمل أيضا على الترويج للدقم باعتبارهــــــا
منطقــــــة اســتثمارية واعدة للمستثمرين الخليجيين نظرا
لتنــوع الفــرص االســتثمارية المتوفــرة بهــا والحوافز التي
تقدمهــا الهيئة والمناخ المعتدل في المنطقة وتوفر البنية
األساسية الداعمة لالستثمار.
مكونات المشروع
ويضم "ميســان سكوير الدقم" في مرحلته األولى مج ّم َع
مكاتــب يتكــون مــن  3أجنحــة تضــم  229وحــدة تجاريــة
ومحــات تجزئــة متاحة للتملّك الحر بنظــام حق االنتفاع
لمدة  50عاما قابلة للتمديد لمدد مماثلة ،وســيتم تشــييد
المجمع على أرض تبلغ مساحتها  12ألف متر مربع ،فيما
تبلغ مســاحة البناء  30ألف متر ،ويتميز مشــروع ميســان
ســكوير الدقــم بموقــع اســتراتيجي وســط مدينــة الدقم،
ويبعد  10دقائق عن الميناء وربع ساعة عن مطار الدقم،
وقال صادق بن جعفر بن ســليمان إنه تم اعتماد إجراءات
األمــان والدفــاع المدني ،كما أُجرِ يت دراســات جيولوجية
على الموقع ،وفحص تربته.
األسعار
وتتــراوح أســعار المكاتب بين  27ألــف ريال عماني و50
ألف ريال عماني وف ًقا للمساحة التي تتفاوت بين  45مترا
مربعــا و 75متــرا مربعا ،وســيتم تزويد المشــروع بأنظمة

جيدة للعاملين

وأسعارا مشجعة
للمستثمرين
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الواجهة الرئيسية ملشروع ميسان سكوير الدقم
الحمايــة ،والتكييــف المركــزي ،وإدارة ذكيــة للمواقــف
والنفايات ،مع توفير خدمة التأثيث المكتبي تحت الطلب.
واعتبــر الرئيــس التنفيــذي لـ ميســان العقارية األســعا َر
التــي وضعتها الشــركة للمســاحات المكتبية بأنها أســعار
ذات عائد جيد وهي أقل من أسعار المشروعات المماثلة،
مضيفــا :عنــد المقارنــة مع أي مشــروع مماثل ســنجد أن
أســعارنا هــي األفضــل ،كما أن العائد على االســتثمار في
الدقم أعلى من كثير من المواقع األخرى بما فيها مسقط.
مؤكدا أن المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تشهد منذ
عــدة ســنوات طلبا عاليا على المكاتب والشــقق الســكنية
والغــرف الفندقيــة؛ األمــر الذي جعل نســبة التشــغيل في
القطــاع العقــاري بالدقم مرتفعة وهو مــا يؤدي إلى توفير
فــرص اســتثمارية جيــدة للشــركات المحليــة واألجنبيــة
واألفراد الراغبين باالستثمار في القطاع.
حي أعمال متكامل
ّ
واســتعرض صــادق بــن جعفــر بــن ســليمان فــي حديثه
حي األعمال ميســان ســكوير
مميزات المشــروع ،وقال إن ّ
حي
حــي أعمــال من نوعه في الدقــم وهو ّ
الدقــم هــو أول ّ
أعمــال متكامل يوفر بيئة أعمال جيدة للعاملين من خالل
مــا يضمــه مــن مرافــق ،فباإلضافــة إلــى المكاتــب توجد
بالمجمع محالت بيع بالتجزئة وشقق سكنية وسيتم إنشاء
فندق لرجال األعمال ،وهذا يوفر بيئة عمل مريحة ومثرية
للعاملين في المج ّمع.
وأشــار إلــى أنــه باإلضافة إلــى مميزات المجمع نفســه
يســتفيد المســتثمرون من مميزات المنطقــة االقتصادية
الخاصــة بالدقــم التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية،
ووجــود العديــد مــن المشــروعات التــي تجعــل الدقم في

نشــاط اقتصــادي دائــم ،كمــا أن المســتثمرين األجانــب
يحصلون على إقامة دائمة لهم ولعائالتهم عند الشراء في
مج ّمع ميسان سكوير الدقم.
أسباب االستثمار
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ ميســان العقاريــة :إن أبــرز
األســباب التــي جعلتنا نســتثمر في المنطقــة االقتصادية
الخاصــة بالدقــم هــو النمــو الملحــوظ الــذي تشــهده
المنطقة منذ عدة سنوات ،فإنشاء ميناء الدقم والمصفاة
ومينــاء الصيــد والعديد من المشــروعات األخرى ســاهم
فــي اســتقطاب شــركات عديدة إلــى الدقم وهــو ما يعني
احتياجها لمكاتب تمارس من خاللها أعمالها ،وباإلضافة
إلــى النمو في عدد الشــركات الحظنا أيضا نموا عمرانيا
وسكانيا األمر الذي يجعل مستقبل االستثمار العقاري في
الدقم واعدا.
تسهيالت جيدة
وأكد أن التسهيالت التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين شجعت
الشركة على تأسيس مشروعها في الدقم ،وقال إن سهولة
المبســطة
الحصــول علــى أراضــي االنتفــاع واإلجــراءات
ّ
لالســتثمار واإلعفــاءات الضريبيــة كلهــا عوامل مشــجعة
لالستثمار في المنطقة.
تفاؤل بالمستقبل
وعبــر صــادق بن جعفر بن ســليمان الرئيس التنفيذي لـ
"ميســان العقاريــة" فــي ختام حديثه عن تفاؤله بمســتقبل
االستثمار في الدقم ،وقال إن مميزات الدقم مشجعة على
االستثمار ،ونحن متفائلون بذلك.

المرحلة األولى
مجم َع
تضم
ّ

مكاتب من 3

أجنحة و 229وحدة
تجارية ومحالت
تجزئة متاحة

ّ
للتملك الحر

سهولة

الحصول على

أراضي االنتفاع
واإلجراءات
المبسطة
ّ

لالستثمار

واإلعفاءات

الضريبية عوامل

مشجعة لالستثمار

أسعارنا ذات عائد
جيد  ..والنمو
االقتصادي
والعمراني

والسكاني بالدقم
يرفع مكاسب
المستثمرين
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إصدار ضوابط تنظيم التصاريح البيئية
بالمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

القرار ي�ستهدف تطبيق �أعلى معايير الحفاظ على البيئة في
الم�شروعات المقامة بالمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة
مسقط -

:

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة
للمناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة قرارا بإصدار ضوابط تنظيم
وإصدار التصاريح البيئية يف املناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة.
وقالت لبنه بنت حمود الصبارية أخصائية بيئية بالهيئة إن القرار يطبق
على مستويات املشروعات التي يتم تنفيذها يف املناطق االقتصادية اخلاصة
واملناطق احلرة ،حيث حدد إجراءات احلصول على التصاريح البيئية ،كما
حدد املشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تفصيلية لتقييم اآلثار البيئية
املتوقعة.

تصنيف

المشروعات لـ 3

بناء على درجة
فئات ً
خطورتها على البيئة
وصحة اإلنسان
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تصنيف املشروعات لـ  3فئات
ووفقا للقرار مت تصنيف املشروعات املقامة يف
املناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة لـ 3
فئات بنا ًء على درجة خطورتها على البيئة وصحة
اإلنسان باالستناد إلى طبيعتها ،وموقعها ،واملواد
املستخدمة يف اإلنتاج ،والطاقة اإلنتاجية ،وتضم
الفئة األولى املشروعات ذات اخلطورة العالية
ومت حتديدها يف امللحق رقم ( ،)1وتتطلب هذه
املشروعات تقدمي دراسة تقييم للتأثيرات البيئية
واالجتماعية ،ومن أبرز هذه املشروعات ما يتعلق
بتطوير وإدارة املخططات الصناعية ،ومواقع
التخزين اللوجستي ،وموانئ الصيد ومجمعات
الصناعات السمكية ،والقرى السياحية مبساحة
( )10هكتارات فأكثر ،وخزانات املواد الكيماوية
والنفطية مبساحة ( )5هكتارات فأكثر ،والصناعات
الثقيلة ،ومصايف النفط والصناعات الكيماوية
والبتروكيماوية ،ومحطات توليد الكهرباء ،ومحطات
حتلية مياه البحر بطاقة إنتاجية أكثر من مليون
متر مكعب سنو ًّيا ،ومشروعات االستزراع السمكي
بقدرة إنتاجية أكبر من ( )500طن يف العام لألنواع
وبأي إنتاجية كانت
املستوطنة من هذه األسماك،
ِّ
لألنواع الغريبة.
وتضم الفئة الثانية :املشروعات ذات اخلطورة
البيئية املتوسطة ،وتتطلب تقدمي خطة إدارة بيئية،
أما الفئة الثالثة فهي املشروعات ذات اخلطــــــــورة

للح�صول على ن�سخة
من القرار الرجاء
م�سح الرمز الآتي:

لبنه الصبارية :القرار يســتهدف تسهيل

إجــراءات المســتثمرين وتســريع إصــدار

التصاريح البيئية

البيئية املتدنية ،وتتطلب االلتزام باالشتراطات البيئية
العامة احملددة واالشتراطات البيئية الفنية دون
احلاجة إلى تقدمي دراسة تقييم التأثيرات البيئية
واالجتماعية ،أو خطة اإلدارة البيئية.
تسهيل إجراءات املستثمرين
وقالت لبنه بنت حمود الصبارية إن الهيئة عمدت من
خالل هذا القرار إلى تسهيل إجراءات املستثمرين
أبريل
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وتسريع إصدار التصاريح البيئية ،فاملشروعات
التي تقع ضمن الفئتني الثانية والثالثة يتم إصدار
تصاريحها البيئية يف مرحلة ما قبل إقامة املشروع،
ومت حتديد  5أيام عمل إلصدار التصريح البيئي
للمشروعات املصنفة ضمن الفئة الثالثة و 10أيام
عمل للفئة الثانية ،أما املشروعات التي تتطلب إعداد
دراسة بيئية فيبلغ احلد األقصى لدراسة طلبات
التصريح البيئي لها  30يوم عمل بهدف جتنب اآلثار
السلبية ملثل هذه املشروعات التي حتتاج دراسة وافية
قبل إصدار التصريح البيئي.
تصنيف املواد الكيميائية
ووفقا للقرار تتولى الدائرة املختصة بشؤون الرقابة
البيئية بالهيئة تصنيف املواد الكيميائية مبا يتوافق
مع التصنيفات الدولية ،ومنها النظام املنسق عامل ًّيا
لتصنيف املواد الكيميائية ووسمها ،كما تتولى الدائرة
وضع أدلة إرشادية جلميع مراحل إجراءات حتقيق
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،وحصر املواد

الكيميائية احملظورة واملقيدة واملتعاملني معها ،وجمع
البيانات واملعلومات املتعلقة بظروف استخدام املواد
الكيميائية ،ونقلها وتخزينها ،وتداولها ،والتخلص
منها.
وقالت لبنه بنت حمود الصبارية األخصائية البيئية
بالهيئة إنه يجب على املشروع تسجيل املواد اخلطرة
املستخدمة أو املصنعة أو الناجتة كمخلفات لدى
الدائرة املختصة ،واحلصول على التصاريح الالزمة
للتعامل معها وف ًقا لألسس والضوابط احملددة قانو ًنا
وإجراءات اتفاقية بازل ،كما يجب على املشروع تزويد
الدائرة املختصة باملعلومات واخلرائط واملخططات
اخلاصة مبواقع تخزين واستخدام املواد املشعة،
املعتمدة من قِ بَل اجلهات املختصة.

مشروعات الفئتين
الثانية والثالثة يتم
إصدار تصاريحها

البيئية في مرحلة ما

قبل إقامة المشروع

وأوضحت أن القرار اجلديد ش ّدد على أنه يحظر
وأي مخلفات
استيراد أو تصدير املواد اخلطرةّ ،
خطرة مدرجة يف اتفاقية بازل دون احلصول على
تصريح من الدائرة املختصة.

الملحق رقم ()1

المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تقييم لآلثار البيئية واالجتماعية

1

تطوير وإدارة
المدن الصناعية.

2

تطوير وإدارة قرى
التخزين اللوجستي
بمساحة ()10
هكتارات فأكثر.

3

تطوير وإدارة
موانئ الصيد
ومجمعات
الصناعات
السمكية.

تصنيف المواد

الكيميائية وفقا

للتصنيفات الدولية

ووضع أدلة إرشادية
لتحقيق اإلدارة

مصافي النفط
والصناعات
الكيماوية
والبتروكيماوية.

7

6

الصناعات الثقيلة.

تطوير وإدارة
القرى السياحية
بمساحة ()10
هكتارات فأكثر.

8

5

مرافق استقبال
ومعالجة
والتخلص من
النفايات الخطرة
وغير الخطرة.

تطوير وإدارة
حدائق خزانات
المواد الكيماوية
والنفطية بمساحة
( )5هكتارات
فأكثر.

9

4

السليمة

إنشاء األرصفة
المينائية.

حظر استيراد أو

أي مخلفات
تصدير ّ
خطرة مدرجة في

محطات تحلية
مياه البحر بطاقة
إنتاجية أكثر
من مليون متر
سنويا.
مكعب
ًّ

أبريل
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12

محطات توليد
الكهرباء.

11

االستزراع السمكي
بقدرة إنتاجية أكبر
من ( )500طن
في العام لألنواع
وبأي
المستوطنة،
ِّ
إنتاجية كانت
لألنواع الغريبة.

10

اتفاقية بازل دون
الحصول على

تصريح من الهيئة
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حماس وإثارة في بطولة الدقم للدراجات الهوائية

 120دراجا من مختلف أنحاء
السلطنة يستكشفون معالم الدقم
الدقم  -صالح المعمري
إبراز المنطقة

االقتصادية كوجهة
رياضية وترفيهية
وسياحية

إتاحة الفرصة

أمام المجتمع

المحلي وموظفي
الشركات

للمشاركة والتطوع
والمساهمة في
البطولة
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انطلقــت بطولــة الدقــم للدراجــات الهوائيــة فــي
نسختها األولى صباح يوم السبت  16يناير  2021من
أمــام مبنــى المســافرين بمطار الدقم ولمســافة 107
كيلومتــرات ،وقــد تنافــس علــى إحــراز لقــب البطولة
 120دراجــا جــاءوا مــن مختلــف أنحــاء الســلطنة
مقســمين إلــى  3فئــات عمريــة مختلفــة .حظيــت
البطولــة باهتمــام كبيــر فــي التنظيــم والمتابعــة فقد
تبعتهــم ســيارات الطاقــم الفنــي والطبــي واإلعالمي
باإلضافة الى وجود ســيارات األمن والحكام مما زاد
من حدة المنافســة والتحدي.
تــم تنظيم بطولة الدقــم للدراجات الهوائية ٢٠٢١م
باالشــتراك بيــن االتحاد العماني للدراجــات الهوائية
والمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وبدعــم
ومســاندة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة
والمناطــق الحــرة والعديــد مــن الشــركات العاملــة
بالمنطقة.
إعجاب بالبطولة
رغــم ان الموعــد كان يــوم إجــازة اال ان الحضــور
كان مميــزا حيث تســابق الكثيرون الى الوصول باكرا
لمشــاهدة سباق الدراجات الهوائية المحترفة ،حاول
بعضهم توثيق لحظة االنطالقة بالتصوير ومن ثم تابع
المشــاهدة فــي أرجــاء مختلفــة في الدقم .انتشــرت
صور الســباق على منصــات التواصل االجتماعي
بصــورة ســريعة ،أفــراد من المجتمــع المحلي
بالدقــم حضــر ليشــاهد لحظــة النهايــة
والتتويج ،الكثير مــن العاملين بالمنطقة
جاءوا لمشــاهدة الســباق موثقيــن لقطاته
بهواتفهم.

تشكيل فريق للمتطوعين
خالل فترة اإلعداد للبطولة ،وبهدف إنجاح الفعالية
الرياضيــة التــي تعــد األكبر مــع مطلع العــام الجاري
تــم إتاحــة الفرصــة للمشــاركة والتطــوع والمســاهمة
فــي هــذا الحدث حيــث تقدم للتطوع عــدد من أفراد
المجتمع المحلي والعاملين في المنطقة االقتصادية،
وقد امتألت قوائم المشــاركين الراغبين بالتطوع ،تم
توزيــع المتطوعيــن إلى مجموعات اصطفت لتســاعد
في إرشــاد ومســاعدة الدراجين في مســار الســباق،
وبطبيعــة الحــال تــم تكريــم المتطوعين فــي البطولة
وتوزيع شــهادات التقدير عليهم.
منافسة وحماس للوصول
كانــت األجواء فــي الدقم في منتصــف يناير جميلة
ولطيفــة ،فقــد أثــار الطقــس حماســا أكثــر لــدى
الدراجيــن في خــوض البطولة بالمنافســة والتحدي،
وبعــد االنطالقــة مــن مطــار الدقــم تضاعفــت وتيرة
الســباق بعد الكيلومتر الثالث ،حيث زاد المتســابقون
مــن ســرعتهم فــي شــوارع مدينــة الدقم عبــورا بعدة
محطات رئيســية كان أبرزها قرية صاي وهي تشــهد
تضاعفــا فــي عــدد المبانــي وتزايــدا فــي العمــران،
مــرورا بالطريــق إلــى حــي حديقــة الصخــور الــذي
هــو االخــر تتنامــى علــى جوانبــه اإلنشــاءات
واألعمــال ،وقــد واصــل الدراجــون
ســيرهم إلــى الطريــق المؤدي
لمينــاء الدقــم والحــوض
الجــاف والمنطقـــة
اللوجستيــــــــــــــــة،
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ورجوعــــــــــا إلــى قريــة النهضــة ومدينــة واجهـــــــــــــة
الدقــم ،ثــم إلــى شــارع المنتجعــات فــي المنطقــة
الســياحية لينتهــي الســباق أمام مبنــى إدارة المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم.
لحظة الوصول
شــهدت بطولــة الدراجــات الهوائيــة منافســة كبيرة
بيــن الفــرق المحترفة المشــاركة التي قطعت مســافة
 107كيلومترات خالل ســاعتين وربع الساعة ،وخالل
اللحظــة األخيرة بذل الدراجون أقصى جهد للوصول
الى خط النهاية.
تتويج الفائزين بالبطولة
أقيــم حفــل التتويــج وتكريــم الفائزيــن فــي البطولة
أمــام مبنــى المنطقــة االقتصادية ،وقــد حظي الحفل
بحضور مميز جاء ليشــهد لحظة التتويج.
الدراج مشاري الخليلي من فريق الجيش السلطاني
العمانــي حــاز لقب الفئــة المفتوحة وجــاء في المركز
الثانــي الــدراج عبدالرحمن اليعقوبــي من فريق جلف
سايكل ،تاركا المركز الثالث للدراج االنجليزي برادلي
باركنــس من فريق نورث رود عمان.
وقــد شــارك فــي البطولــة  15فريقــا فــي مقدمتهم
د ّراجــو الفـــــــــــــــــــــرق المشــاركة فــي بطولــة االتحاد
والدراجــون مــن العمانييــن والمقيميــن ،وهــذه الفرق
هــي فريق الجيــش الســلطاني العمانــي ،وفريق نادي
الشــباب ،وفريــق نــادي نــزوى ،وفريــق نــادي قريات،
وفريــق نادي صور ،وفريق نادي أهلي ســداب ،وفريق
نــادي الرســتاق ،وفريــق نادي عبــري ،وفريــق المركز
الرياضــي بإزكــي ،وفريــق جلف ســايكل ،وفريق نورث
رود عمــان ،وفريــق ارســن انديورنس ،وفريــق النخبة
وفريــق العاصمة ،وفريق الدقم.

إشادة ببطولة الدقم للدراجات
لــم يكــن تنظيــم بطولــة الدقــم للدراجــات الهوائيــة
مــن أجــل الدراجيــن فقــط بــل جــاء لتحقيــق العديــد
مــن األهــداف الرياضيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والصحيــة والتنمويــة ،هــذا مــا قاله المهنــدس يحيى
بن خميس الزدجالي المكلف بتســيير أعمال المنطقة
االقتصاديــة الخاصة بالدقم خالل حفل التتويج.
ومــن جهتــه قــال ســيف بــن ســباع الرشــيدي رئيس
مجلــس إدارة االتحــاد العمانــي للدراجــات الهوائيــة:
تأتي هذه الســباقات والبطوالت إدراكا بأهمية الدور
الــذي تقوم به الدراجات الهوائية في إبراز المقومات
السياحية إلى جانب األهداف الرياضية األخرى التي
تشــمل التنافس الرياضي ورفد المنتخبات الوطنية.

مشاري الخليلي
ينال لقب

الفئة المفتوحة
وعبدالرحمن

اليعقوبي ثانيا

وبرادلي باركنس

في المركز الثالث

الدراجون يقطعون
 107كيلومترات

خالل ساعتين وربع
الساعة
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محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئيس التحرير

غير أن المزيونة أثبتت
عكس ذلك ،إذ أن كل شيء
فيهــا يوحــي بالحيويــة
والثراء ،وهــي اليوم أكثر
من أي وقــت مضى مؤهلة
لتكــون وجهــة اقتصادية
وســياحية رئيسيـــــــــــــة
با لسلطنة

في الطريق إلى المزيونــــــــــة
()1
عندمــا وصلنــا إلــى المزيونة كانت الســاعة قد اقتربت مــن الرابعة عصرا،
فتوجهنــا إلــى الفنــدق وأخذنا مفاتيح غرفنا ثم بدأنا جولتنا في هذه المدينة
التــي نزورهــا للمــرة األولــى .كان شــعور استكشــاف المدينــة يراودنــا منــذ
انطالقتنــا بالســيارة من صاللة ،وكنّا مــن حين آلخر ننظر إلى اللوحات التي
تحمــل أســماء القــرى التي نمــر عليها أو القريبــة منا .كنّا نعــرف بعضها من
قبل ونتعرف على أســماء قرى جديــدة نضيفها إلى ذاكرتنا.
()2
كان الطريــق هادئا رغم ما شــاهدناه من شــاحنات وســيارات فــي اتجاهها
إلــى المزيونــة أو عائدة منها ،في منتصف الطريق أغرتنا نيابة مضي التابعة
لوالية ثمريت للتوقف عندها ألخذ استراحة قصيرة ،وخالل هذه االستراحة
ذهبنــا إلــى أحــد محالت بيــع المــواد الغذائية الــذي كان زاخــرا بالكثير من
البضائــع رغم بعد المســافة بينه وبين مدينة صاللة.
()3
لم نكن نرغب أن تغرب شــمس اليوم األول لنا في المزيونة دون أن نتعرف
علــى هــذه المدينة التي ُولِدت حديثا لتوفر ألبناء عمان عند أقصى حدودها
مــا يحتاجــون إليــه مــن تنمية وتعليم وصحــة واقتصاد .أدهشــنا فيما بعد أن
أحــد أبنــاء الوالية الذي تخرج حديثا في تخصص إدارة األعمال الدولية من
هولنــدا أصبح مشــرفا على أحد أهم المرافق فــي المنطقة الحرة بالمزيونة
وهــو مينــاء المزيونــة البــري ،ووجدنــا العديــد من أبنــاء وفتيــات الوالية في
العديــد من مواقع العمل فــي القطاعين العام والخاص.
()4
فــي اليــوم األول شــاهدنا الحديقــة العامــة بالمزيونــة ،وتجولنا في أســواق
الواليــة ،وشــد انتباهنــا مجموعة من أكشــاك المقاهي علــى الطريق اتخذت
أشــكاال فنيــة بديعــة ،لنبدأ يــوم عملنا الثاني ولدينا ألفة مع المكان نســتطيع
أن ننقلهــا لمن نلتقي بهم.
()5
في اليومين األخيرين تعرفنا أكثر على أهالي والية المزيونة والمســتثمرين
والعامليــن فيهــا ،ووجدنــا رغبــة صادقة في جعــل الوالية ثرية فــي مقوماتها
االقتصادية وإحدى واجهات االســتثمار في الســلطنة.

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om
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()6
البعــض إلــى المناطــق الحدوديــة؛ البعيــدة عــن العواصــم
كثيــرا مــا يَنظــر
ُ
والمــدن الرئيســية على أنهــا قرى "ميتة" تتكئ على مــا يأتيها من الغير .غير
أن المزيونة أثبتت عكس ذلك ،إذ أن كل شــيء فيها يوحي بالحيوية والثراء،
وهــي اليــوم أكثــر من أي وقت مضى مؤهلة لتكون وجهة اقتصادية وســياحية
رئيســية بالســلطنة ،تستفيد من سهولها الواســعة وكثبانها الرملية ومقوماتها
الســياحية وثــراء مناخهــا وتضاريســها فضال عــن الحركة التجارية النشــطة
التــي تديــر دفتهــا المنطقة الحرة بالمزيونة؛ القلــب النابض في هذه المدينة
التــي تزداد أَلَقا يوما بعد آخر.
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