
السيد أسعد يعلن االفتتاح 
الرسمي لميناء الدقم

مجلة فصلية تصدرها الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
 العدد السابع والعشرون - أبريل ٢٠٢٢

الدقم على موعد مع 
إمدادات كبيرة من الكهرباء

مينــــــاء 
الدقـــم 
يدشـــن 
مرحلـــة 
تاريخية 
جديــدة



Towards Sustainable Future

www.tanweer.om Contact Center: 80077787
tanweer_oman tanweer. oman tanweer

in

‹\ÅzziâŸ;◊ezzŒiâŸ;◊zzp^;flzzŸ;



Towards Sustainable Future

www.tanweer.om Contact Center: 80077787
tanweer_oman tanweer. oman tanweer

in

‹\ÅzziâŸ;◊ezzŒiâŸ;◊zzp^;flzzŸ;

 2040

 25468666 968+

 info@portofduqm.om

www.portofduqm.om

Port Duqm

 @PORT-OF-DUQM-COMPANY-SAOC in

                     mqudfotrop@





أبريل
20225

شهد الربع األول من العام اجلاري االفتتاح الرسمي مليناء الدقم الذي يعد أحد أبرز 
مشروعات البنية األساسية الداعمة لبيئة االستثمار باملنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم نظرا إلمكانياته العالية وما يشتمل عليه من أرصفة قادرة على التعامل مع 
مختلف األنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية التي تشهدها املنطقة وأنشطة 
الصناعات البتروكيماوية يف املستقبل القريب، كما يعد امليناء إضافة جديدة ونوعية 
للموانئ العمانية التي تعتبر مساهما رئيسيا يف التنويع االقتصادي وتوفير فرص 

العمل أمام الشباب.
ومن خالل متابعتنا للدور الذي لعبه ميناء الدقم خالل السنوات املاضية جند أنه 
املشروعات  من  العديد  استقطاب  على  وشجع  استثمار جيدة  بيئة  إيجاد  استطاع 
قطاع  يف  للعمل  العماني  الشباب  أمام  عديدة  آفاقا  وفتح  واللوجستية  الصناعية 
والتصدير  االستيراد  أنشطة  من  القطاع  بهذا  يتعلق  وما  واللوجستيات  املوانئ 
والتخليص اجلمركي وغيرها من املشروعات األخرى، كما ساهم امليناء يف تنشيط 
محافظة الوسطى اقتصاديا باعتباره بوابة بحرية يتم عن طريقها استيراد وتصدير 
والغاز  النفط  قطاعي  بأنشطة  العالقة  ذات  البضائع  البضائع خاصة  من  العديد 

والقطاع السمكي.
قبل  من  الدقم  ميناء  بها  يحظى  التي  العناية  على  التأكيد  أود  اإلطار  هذا  ويف 
الهيئة العامة للمناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة، وتعمل الهيئة حاليا 
املعدة للرصيف  رافعات احلاويات والرافعات اجلسرية  على تسريع تركيب وتشغيل 
التجاري وتتميز هذه الرافعات بأنها مزودة بتقنيات اجليل اخلامس لالتصاالت وهو 
ما سيساهم يف تسريع مناولة احلاويات ومتكني امليناء من مواكبة التطورات التقنية 
يف قطاع املوانئ وهو ما سوف ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات االستثمارية 

يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
وتولي الهيئة أيضا اهتمامها باملناطق احلرة يف صحار وصاللة واملزيونة، وقد شهد 
الربع األول من العام اجلاري منوا ملحوظا يف مختلف أنشطتها، كما عملت هذه 
املناطق على استقطاب استثمارات جديدة، وقد سعت مجلة الدقم االقتصادية يف 
النمو  واملهتمني مبتابعة  للمستثمرين  وإبرازه  النشاط  هذا  توثيق  إلى  العدد  هذا 
الذي تشهده املناطق احلرة، ويعد املرسوم السلطاني رقم )2022/10( بإنشاء مناطق 
املاضي  الدولي ومطاري صحار وصاللة الصادر يف 2 مارس  حرة يف مطار مسقط 
داعما رئيسيا لقطاع املناطق احلرة ويعكس اهتمام احلكومة بهذا القطاع احليوي 

ومتكينه من النمو واملساهمة يف التنويع االقتصادي.
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جاللته يوجه 
بتخصيص 

المواقع المناسبة 
إلنتاج الهيدروجين 
األخضر والعمل 
على توطين هذه 
التقنية وتأسيس 

شركة لتنمية 
القطاع

مواكبة للتوجه العالمي نحو خفض االنبعاثات الكربونية

جاللة السلطان يوجه بتسريع إجراءات تنظيم قطاع 
الهيدروجين األخضر ووضع السياسات الالزمة لنموه

مسقط -  :

وّجــه جاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - 
حفظــه اهلل ورعــاه - بالعمــل علــى تســريع إجــراءات 
تنظيــم قطــاع الهيدروجيــن األخضــر ووضــع األُطــر 

القانونية والسياســات الالزمة لنموه.

جــاء ذلــك أثناء تــرؤس جاللته - حفظــه اهلل ورعاه 
- اجتمــاع مجلــس الــوزراء الذي عقد فــي الثالث من 
شــهر مــارس 2022، ووّجــه جاللتــه خــالل االجتمــاع 
الهيدروجيــن  إلنتــاج  المناســبة  المواقــع  بتخصيــص 
األخضر بهدف تعزيز االستثمار األجنبي والعمل على 
توطيــن هــذه التقنيــة، إضافــة إلى إعداد الدراســات 
الالزمــة لذلــك، وتضميــن الهيــكل التنظيمــي لــوزارة 
الطاقة والمعادن مديرية عامة تُعنى بالطاقة النظيفة 
وطاقة الهيدروجين، كما وّجه جاللته - حفظه اهلل - 

بتأســيس شركة لتنمية هذا القطاع الواعد.

ويأتــي التوجيــه الســامي لجاللة الســلطان المعظم 
انســجاما مــع التوجه العالمي نحو خفــض االنبعاثات 
الكربونيــة، ومواكبــة التحــوالت العالميــة فــي مجــال 
مــن  لــه  لمــا  نظــرا  األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج 
استخدامات واســعة إلنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير 

الطاقــة الحرارية للصناعات المحلية ووقود لوســائل 
المختلفة. النقل 

إمكانيات واعدة بالدقم
وتعــد الدقــم مــن المناطق التــي يمكنها اســتقطاب 
نظــرا  واألمونيــا  األخضــر  الهيدروجيــن  مشــاريع 
لتوفــر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى مــدار 
العــام ووجــود مينــاء يمّكنها من االســتيراد والتصدير 
بســهولة ويســر مع توفر مساحات كبيرة من األراضي 

تم تخصيصها لمشــاريع الطاقة المتجددة.

وتحتضــن المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
حاليا مشــروعين كبيرين في مجال إنتاج الهيدروجين 
األخضــر باســتخدام طاقة الرياح والطاقة الشمســية 
يتــم تنفيذهمــا على مســاحة أكثر مــن 200 كم مربع، 
أحدهمــا يتــم تنفيــذه مــن قبــل شــركة أكمــي الهندية 
والثاني هو مشروع هايبورت الدقم الذي يقام بشراكة 

بين مجموعتي أوكيــو العمانية وديمي البلجيكية.

توطين صناعة الهيدروجين األخضر
علــى الصعيــد نفســه أكــد مصــدر مســؤول بــوزارة 
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الدقم تحتضن 
مشروعين كبيرين 
إلنتاج الهيدروجين 
األخضر وتخصص 
أكثر من 200 كم 
مربع لتنفيذهما

وزارة الطاقة 
والمعادن: بدأنا 
إعداد القوانين 
والتشريعات 

المنظمة 
لالستثمار في 

القطاع .. وطرح 
مواقع االمتياز 

سيتم قبل نهاية 
2022

الطاقــة والمعــادن أن الــوزارة تقــوم حالًيــا بالتعــاون 
اإلســكان  كــوزارة  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
والتخطيــط العمرانــي ووزارة الدفــاع وهيئــة البيئــة 
بتحديــد المواقــع المناســبة إلنتاج الطاقــة المتجددة 
عبــر طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ثــم توجيههــا 
إلنتــاج الهيدروجين األخضر بهدف تعزيز االســتثمار 
المحلــي واألجنبــي والعمــل على توطين هــذه التقنية 

في سلطنة ُعمان.

وقــال المصــدر لوكالــة األنبــاء الُعمانيــة: إنــه بعــد 
االنتهــاء مــن تحديــد المواقع وتقســيمها إلــى مناطق 
صغيــرة قابلــة للتســويق ســيتم طرحهــا للمســتثمرين 
للمزايدة عليها والمفاضلة بين العروض أسوة باآللية 
المعمــول بهــا عنــد طــرح مناطــق االمتيــاز الخاصــة 

بالنفط والغاز.

وأضــاف إن مواقــع مناطــق االمتيــاز مــن المحتمــل 

منطقــة  وحتــى  جنوبــا  الدقــم  واليــة  مــن  تبــدأ  أن 
الشــويمية بواليــة شــليم وجــزر الحالنيــات وصــوال 
إلــى واليــة ثمريــت، مشــيرا إلــى أن العمل جــاٍر على 
إعــداد القوانيــن والتشــريعات المنظمــة لالســتثمار 
فــي إنتــاج الهيدروجيــن بالتــوازي مــع إيجــاد مناطق 
االمتيــاز ووضــع اآلليــة المناســبة للتســويق والعقــود 
والحكومــة  المســتثمر  بيــن  العالقــة  تحكــم  التــي 
واألســس والضوابــط المنظمــة للمفاضلــة مــا بيــن 
العــروض، إضافــة إلــى وضــع األســس والتشــريعات 
حيــث  مــن  المتجــددة  الطاقــة  بموضــوع  المتعلقــة 
الكميــة المخصصــة الســتهالك الســوق المحلية وما 

ســيتم توجيهه إلنتاج الهيدروجين.

وتوقــع المصــدر أن يتــم طــرح أول مواقــع مناطــق 
االمتيــاز أو اإلنتــاج قبــل نهايــة العــام الحالــي بحيث 
يتوافــق مــع فعاليــات نــدوة الهيدروجين التي ســتقام 

في شــهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
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مجلس الوزراء 
يحدد الجهة 

المشغلة للمناطق 
الحرة على أن تكون 

من الشركات 
التابعة لجهاز 

االستثمار العماني

مسقط -  :
 

أصــدر جاللــة الســلطان هيثم بن طــارق المعظم - 
حفظه اهلل ورعاه - مرســوما ســلطانيا بإنشاء مناطق 
حــرة فــي مطــار مســقط الدولــي ومطــاري صحــار 
وصاللة، ونص المرســوم الصادر في 2 مارس 2022  
والــذي يحمــل رقــم )2022/10( فــي مادتــه األولــى 
علــى إنشــاء منطقــة حــرة في مطــار مســقط الدولي 
تســمى: "المنطقــة الحرة في مطار مســقط الدولي"، 
ومنطقــة حــرة فــي مطــار صحــار تســمى "المنطقــة 
الحــرة فــي مطــار صحــار"، ومنطقــة حرة فــي مطار 
صاللــة تســمى: "المنطقــة الحرة في مطــار صاللة"؛ 
وذلك على مساحة األرض المحددة لكل منطقة وفقا 
للمخططــات المرفقــة والمحــددة باتفاقيــات االمتياز 

المبرمة.
ونصــت المــادة الثانية على أن يتولى مجلس الوزراء 
تحديــد الجهــة المشــغلة للمناطــق الحــرة المنصوص 
عليهــا فــي المادة األولى من هذا المرســوم من ضمن 

الشــركات التابعــة لجهــاز االســتثمار العمانــي، ولهــا 
االســتعانة بالجهــات والشــركات المتخصصــة لتنمية 
تلــك المناطــق أو تســويقها أو تطويرهــا أو إدارتها أو 

تشغيلها.
التــي  والمزايــا  الحوافــز  الثالثــة  المــادة  وحــددت 
تُمنــح لــكلٍّ مــن الجهــة المشــغلة والشــركات العاملة، 
موضحــة أنهما تحصالن على نفس الحوافز والمزايا 
والتســهيالت المنصــوص عليهــا فــي قانــون المناطق 

الحرة الصادر بالمرســوم السلطاني رقم 2002/56

اإلعفاءات
وأوضحــت المادتــان الرابعة والخامســة اإلعفاءات 
المقــررة للمناطق الحرة الجديــدة، فقد نصت المادة 
الرابعــة علــى أن تعفــى الجهــة المشــغلة والشــركات 
العاملــة مــن ضريبــة الدخــل، ويكــون اإلعفــاء لمــدة 
ال تزيــد علــى 15 ســنة لــكل مشــروع على حــدة قابلة 
للتجديد لمدة 5 ســنوات أخرى. وفي جميع األحوال، 
ال يســري هذا اإلعفــاء على المصارف والمؤسســات 
التأميــن  وإعــادة  التأميــن  وشــركات  الماليــة 
والمشــروعات العاملة في تقديــم خدمات االتصاالت 

الهيئة تتولى تنظيم المناطق الحرة الجديدة واإلشراف عليها 

جاللة السلطان يصدر مرسوما بإنشاء مناطق 
حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار 

وصاللة
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أحمد الذيب: 
المناطق الحرة 
إحدى أدوات 

التنويع االقتصادي 
.. والمرسوم 

السلطاني يعكس 
اهتمام الحكومة 
بتنمية القطاع 

إعفاء الجهة 
المشغلة والشركات 
العاملة من ضريبة 

الدخل لمدة 15 سنة 
قابلة للتجديد لـ 5 

سنوات 

إنشاء مخازن 
لوجستية إلعادة 
التصدير ومصانع 

للصناعات 
الخفيفة.. أنشطة 
اقتصادية يمكن 

توطينها في 
المناطق الحرة

وفــي مجال النقل البري والمقاوالت.
ونصت المادة الخامســة علــى أن تصدر اإلعفاءات 
هــذا  مــن  الرابعــة  المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
المرســوم بقــرار مــن رئيــس جهــاز الضرائــب وفقــا 
للقواعــد والفئــات واإلجــراءات التــي يقرهــا مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة 

والمناطــق الحرة، بعد موافقة وزارة المالية.
ونصــت المــادة السادســة علــى أن تؤدي الشــركات 
العاملة للجهة المشــغلة مقابال للخدمات التي تؤديها 
لها، وعلى الجهة المشغلة تحديد قيمة رسم الخدمة 
وطريقــة التحصيــل، بعد موافقــة مجلس إدارة الهيئة 
والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة 

الحرة على ذلك.
المشــغلة  الجهــة  علــى  الســابعة  المــادة  وأوجبــت 
االلتــزام بالقواعد الخاصــة بحقوق االرتفاق الجوية، 
ومتطلبــات ســالمة وأمــن الطيــران المدنــي، تحــت 
إشــراف هيئــة الطيــران المدنــي. كمــا يجــب علــى 
الجهة المشــغلة التنســيق مــع الهيئة العامــة للمناطق 
لتحقيــق  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
العاملــة  والشــركات  لألفــراد  الســالمة  متطلبــات 
منطقــة،  كل  داخــل  والبضائــع  والســلع  والمنشــآت 
والتعــاون التــام مع الهيئــة لمراعاة القواعــد المقررة 

لســالمة البيئة، وحفظ األمن.

تعزيز الدور التنموي للمناطق الحرة
رقــم  الســلطاني  المرســوم  أهميــة  علــى  وتأكيــدا 
)2022/10( بإنشــاء مناطــق حرة في مطار مســقط 
ســعادة  قــال  وصاللــة  صحــار  ومطــاري  الدولــي 
المهنــدس أحمد بن حســن الذيب نائب رئيس الهيئة 
والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة 
الحــرة إن إنشــاء المناطــق الحــرة الجديــدة يعكــس 
اهتمــام الحكومــة بتنمية قطــاع المناطق االقتصادية 
والمناطــق الحــرة وتعزيــز دورهــا التنمــوي كإحــدى 
أدوات التنويــع االقتصــادي من خــالل تعظيم نصيب 
ســلطنة عمان من تجارة "الترانزيت" وخدمات إعادة 

الشــحن وتعزيز خدمات النقل المتعدد الوسائط.
وأضــاف ســعادته إ ن هنــاك العديــد من األنشــطة 
االقتصاديــة التــي يمكن توطينها فــي المناطق الحرة 
لتخزينهــا  المتنوعــة  الســلع  كاســتيراد  بالمطــارات 
وتســويقها فــي الوقــت والمــكان المناســبين وبأقــل 
تكلفة ممكنة، وإنشــاء مخازن لوجستية للسلع وإعادة 
الخفيفــة  للصناعــات  مصانــع  وإنشــاء  تصديرهــا 
لالســتفادة من التســهيالت الممنوحــة بغرض النفاذ 
إلــى األســواق العالميــة، كمــا يمكــن للمناطــق الحرة 
وأعمــال  النقــل  أنشــطة  اســتيعاب  المطــارات  فــي 
التــي  المصــارف والتأميــن وغيرهــا مــن األنشــطة 
تحتــاج إليهــا المناطــق الحــرة، إضافــة إلــى أنشــطة 
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المرافــق الســياحية التي تخدم المســافرين كالفنادق 
والمرافــق الترفيهية والمراكز التجارية.

الحوافز واالمتيازات 
ونــوه ســعادته بالحوافــز واالمتيــازات التــي ســتمنح 
المطــارات  فــي  الحــرة  للمناطــق  المشــّغلة  للجهــات 
الثالثــة والشــركات العاملــة فيها، فقد نص المرســوم 
الســلطاني رقــم )2022/10( علــى أن تُمنــح كلٌّ مــن 
الجهة المشــغلة والشــركات العاملــة الحوافز والمزايا 
والتســهيالت المنصــوص عليهــا فــي قانــون المناطق 
الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2002/56( 
مرســوم  عليهــا  نــص  التــي  اإلعفــاءات  عــن  فضــال 
إنشــائها، ومن أهم هذه المزايا والتســهيالت: التملّك 
األجنبــي بنســبة 100 بالمائــة، واإلعفــاء مــن رســوم 
االســتيراد والتصديــر، وعــدم وجود حــد أدنى لرأس 
المــال، واإلعفــاء من الضرائــب لمدة ال تزيد على 15 
ســنة قابلــة للتجديــد لمــدة 5 ســنوات، وإنشــاء نظام 
المحطــة الواحدة للتصاريــح والتراخيص والموافقات 
والتأشيرات، إضافة إلى أن المناطق الحرة بمطارات 
مسقط وصحار وصاللة تتميز بإمكانية إنشاء مرافق 
وخدمــات ذات طــراز عالمــي تشــمل مكاتــب مجهــزة 
ومخــازن ومنافــذ تجاريــة بالقرب من المطــارات؛ ما 
يضمن انســيابية سالســل اإلمداد من خالل شــبكات 

النقل الجوي المتكاملة.

 الدور التنظيمي للهيئة
للمناطــق  العامــة  للهيئــة  التنظيمــي  الــدور  وحــول 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة قــال ســعادة 

أحمــد بــن حســن الذيــب إن الهيئــة ســتتولى تنظيــم 
هــذه المناطــق واإلشــراف عليهــا وفًقــا للصالحيــات 
الممنوحة لها بموجب قانون المناطق الحرة والمرسوم 
الهيئــة،  بإنشــاء   )2020/105( رقــم  الســلطاني 
مؤكــدا أن الــدور التنظيمــي للهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحرة يشــمل بشــكل 
أساســي المهامَّ المتعلقة بوضــع القواعد والنظم ذات 
الصلــة بالمناطــق الحــرة وتنظيــم البيئة االســتثمارية 
فيها والرقابة عليها ووضع الخطة الشــاملة لتطويرها 
وإدارتها بالتعاون مع الجهة المشــّغلة والترويج لفرص 
االســتثمار المتوفــرة فيهــا بمــا في ذلــك اإلعالن عن 
الحوافــز والمزايــا والتســهيالت التــي تمنــح لــكل من 

الجهة المشــغلة والشركة العاملة.

وأشــار إلــى أن الــدور التنظيمي للهيئة يشــمل أيضا 
وإبرامهــا  االمتيــاز  اتفاقيــات  علــى  الموافقــة  منــح 
ُعمــان واعتمــاد خطــط  نيابــة عــن حكومــة ســلطنة 
أعمــال وتطويــر المنطقــة الحــرة التي تقدمهــا الجهة 
المشــّغلة ومتابعتهــا وتقييمهــا وتحديد نســب التعمين 
جميــع  وإصــدار  الواحــدة  المحطــة  نظــام  وتطبيــق 
أنــواع التراخيــص والموافقات والشــهادات التي تتعلق 
وتطويــر  وتوفيــر  االقتصاديــة  األنشــطة  بممارســة 
الخدمــات وإنشــاء المرافــق العامة الالزمة بالتنســيق 
مع الشركات المشغلة ووضع القواعد المنظمة لحركة 
البضائــع وتنقــل األشــخاص من وإلــى المناطق الحرة 
وفصلهــا عن اإلقليم الجمركي والموافقة على المبالغ 
التي تســددها الشــركة العاملة للجهة المشغلة وإجراء 

تقييم ســنوي ألدائها ورفعه إلى مجلس الوزراء.

الهيئة تتولى منح 
الموافقة على 

اتفاقيات االمتياز 
واعتماد خطط 
تطوير المناطق 
الحرة وتحديد 
نسب التعمين 

األنشطة االقتصادية المتوقع توطينها في 
المناطق الحرة بالمطارات
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44
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استيراد السلع املتنوعة بغرض تخزينها وتسويقها. 
التمّلك األجنبي بنسبة %1٠٠.

إنشاء مصانع للصناعات اخلفيفة. 
 عدم وجود حد أدنى لرأس املال.

املرافق السياحية التي تخدم املسافرين كالفنادق 
واملرافق الترفيهية واملراكز التجارية. 

نظام احملطة الواحدة للتصاريح والتراخيص 
واملوافقات والتأشيرات. 

إنشاء مخازن لوجستية للسلع إلعادة تصديرها. 
اإلعفاء من رسوم االستيراد والتصدير.

أنشطة النقل وأعمال املصارف والتأمني وغيرها من 
األنشطة التي حتتاج إليها املناطق احلرة. 

اإلعفاء من الضرائب ملدة ال تزيد على 15 سنة قابلة 
للتجديد ملدة 5 سنوات. 

مرافق وخدمات ذات طراز عاملي تشمل مكاتب مجهزة 
ومخازن ومنافذ جتارية بالقرب من املطارات.

الحوافز واالمتيازات المقررة للمناطق الحرة 
بالمطارات
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دور الهيئة التنظيمي
 للمناطق الحـــــــــــرة في المطارات

وضع القواعد والنظم املتعلقة بإدارة 
وتشغيل املناطق احلرة والقواعد 

والفئات واإلجراءات املنظمة لإلعفاءات 
الضريبية. 

املوافقة على اتفاقيات االمتياز وإبرامها 
نيابة عن حكومة سلطنة عمان.

التنسيق مع اجلهات املعنية لتوفير األمن 
وخدمات الطوارئ داخل املنطقة احلرة.

اإلشراف على املناطق  احلرة وتنظيم 
البيئة االستثمارية والرقابة عليها. 

اعتماد خطط أعمال املنطقة احلرة التي 
تقدمها اجلهة املشغلة وخطط تطويرها 

ومتابعتها وتقييمها. 

وضع اخلطة الشاملة لتطوير ملناطق 
احلرة وإدارتها من خالل اجلهة املشغلة. 

التنسيق مع اجلهات املعنية للتأكد من 
أداء االلتزامات الناشئة عن اتفاقيات 

االمتياز.
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الترويج لفرص االستثمار مبا يف ذلك 
اإلعالن عن احلوافز واملزايا والتسهيالت 

التي متنح لكلٍّ من اجلهة املشغلة والشركة 
العاملة.

تطبيق نظام احملطة الواحدة وإصدار 
جميع أنواع التراخيص املتعلقة مبمارسة 

األنشطة االقتصادية. 

 املوافقة على املبالغ التي تسددها الشركة 
العاملة للجهة املشغلة.

حتديد نسب التعمني.

وضع القواعد املنظمة حلركة البضائع 
وتنقل األشخاص من وإلى املناطق احلرة 

وفصلها عن اإلقليم اجلمركي.

توفير وتطوير اخلدمات وإنشاء املرافق 
العامة بالتنسيق مع الشركات املشغلة. 

إجراء تقييم سنوي ألداء املناطق احلرة 
ورفعه إلى مجلس الوزراء.

أبريل
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مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يقرر:

تخفيض رسوم التسجيل التجاري للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدقم

مجلس اإلدارة 
يؤكد االهتمام 
بالمسؤولية 

االجتماعية ويّطلع 
على خطط توطين 

االستثمارات 

بحث الجهود 
البيئية والتشجير 
واستكمال إنشاء 

الطرق في منطقة 
الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة بالدقم

مسقط - 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحــرة تخفيــض رســوم التســجيل 
العاملــة  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  التجــاري 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم لتصبح بنفس 
الرسوم المعتمدة لهذه المؤسسات والمسجلة لدى ريادة 
فــي نظام "اســتثمر بســهولة" الذي تديــره وزارة التجارة 

والصناعة وترويج االستثمار.

جــاء ذلــك فــي االجتمــاع األول لمجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للمناطــق االقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة 
الذي عقد في شهر مارس 2022 برئاسة معالي الدكتور 

علي بن مسعود السنيدي رئيس المجلس.

ويشــمل القــرار الــذي أقــر مجلــس إدارة الهيئة العمل 
به بشــكل فوري رســوم إصدار الســجل التجاري ورسوم 
تجديد الســجل، ويأتي هذا القرار مراعاة للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة العاملــة بالمنطقــة االقتصاديــة 

الخاصة بالدقم والمسجلة لدى ريادة.
وبحسب القرار فقد تم تخفيض رسوم إصدار السجل 
التجاري ورســوم تجديده من 1000 ريال عماني إلى ما 

يتراوح بين 30 و40 رياال عمانيا. 

المسؤولية االجتماعية وتعزيز نمط الحياة
واطلع المجلس خالل االجتماع الذي عقد بمقر الهيئة 
في مسقط على الجهود والمساهمات التي تبذلها الهيئة 
في مجال المسؤولية االجتماعية في كل المناطق التابعة 
لها، وخطط الهيئة نحو تعزيز نمط الحياة في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بشــكل خاص، كمــا اطلع 
المجلــس علــى الجهود المبذولــة لتوطين االســتثمارات 
بكل من المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة 
الحــرة بصحــار والمنطقــة الحــرة بصاللــة والمنطقــة 

الحرة بالمزيونة.

الجهود البيئية 
وفي إطار الجهود البيئية المبذولة ناقش مجلس إدارة 
الهيئــة العامــة للمناطق االقتصادية الخاصــة والمناطق 
الحــرة ســبل تخضيــر وتشــجير المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقم ضمن مشــروع األعمــال التجميلية في 
المنطقــة والــذي اشــتمل على عــدد من المبــادرات بما 
فيها إنشاء المتنزهات الطبيعية في بعض المخططات، 
كمــا اســتعرض المجلــس جهــود الهيئــة فــي اســتكمال 
بعــض مشــاريع الطرق بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم وإنشــاء الطــرق الرئيســية والفرعيــة فــي حــي 
صــاي التجــاري الجديــد ومنطقــة الصناعــات الخفيفة 

والمتوسطة.

مجلس اإلدارة أثناء االجتماع

تخفيض رسوم السجل التجاري ينعكس إيجابا على األنشطة االقتصادية بالدقم أبريل
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بناء منظومة 
لوجستية متكاملة 

تعزز تكاملية 
الموانئ العمانية

: الدقم - 

أعلنــت ســلطنة عمــان فــي الرابــع مــن فبريــر 2022 
االفتتاح الرسمي لميناء الدقم الذي يعد واحدا من أكبر 
الموانئ في الشــرق األوسط، وأقيم حفل االفتتاح تحت 
رعاية صاحب الســمو الســيد أســعد بن طارق آل سعيد 
نائــب رئيس الوزراء لشــؤون العالقــات والتعاون الدولي 
والممثل الخاص لجاللة السلطان بحضور جاللة الملك 
فيليــب ليوبولــد لويــس ماري ملــك البلجيكييــن وقرينته 
جاللــة الملكــة ماتيلــد ماري كريســتين غيســالين ملكة 

البلجيكيين.
وقــال ســعادة المهنــدس أحمد بن حســن الذيب نائب 
رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة إن المينــاء يمثــل رافــدا مهمــا فــي 
االقتصــاد العمانــي، كما يعد محركا رئيســيا للمشــاريع 
قيد اإلنشاء والمشاريع قيد التأسيس ضمن رؤية عمان 
2040 والنهضــة المتجــددة التي يقودها حضرة صاحب 
الجاللة الســلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اهلل 

ورعاه. 

وأضــاف فــي كلمــة ألقاهــا خــالل حفــل االفتتــاح: إن 
الحكومة قامت بإنشاء الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحرة إليمانها بأهميــة وجود جهة 
واحدة تقوم باإلشــراف والتخطيط والتنظيم والمساندة 

من حفل افتتاح الميناء

ال�شيد اأ�شعد وجاللة ملك بلجيكا يزيحان ال�شتار عن اللوحة التذكارية للميناء

بحضور ملك البلجيكيين وقرينته

الـسـيـد أسـعـد يـعـلـن االفـتـتـاح الـرسـمـي لـمـيـنـاء الـدقـم

مهــم  رافــد  المينــاء  الذيــب:  أحمــد 
لالقتصــاد الوطنــي ومحرك رئيســي 

للمشاريع 

أبريل
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الميناء يؤكد 
تنافسية سلطنة 

عمان كمركز 
لوجستي

الميناء بوابة تجارية 
تتوسط خطوط 
المالحة الدولية 

شرقا وغربا

والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  المناطــق  وتشــغيل 
الحرة في ســلطنة عمان، مشــيرا إلى أن الهيئة تســعى 
مــن خــالل إدارتهــا في المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم إلى تحقيق أهــداف رؤية عمان 2040 المتمثلة 
فــي تنويــع مصادر الدخــل، وتحقيق التنميــة المتوازنة، 
والمحليــة،  األجنبيــة  االســتثمارات  وتوطيــن  وجــذب 
وإيجــاد فرص عمــل، وتحقيــق األهــداف المتوّقعة من 
المنطقة من خالل البنى األساســية لمتطلبات توظيف 
هــذه االســتثمارات مثــل مطــار الدقــم وشــبكة الطرق 
الحديثــة واالتصــاالت ومينــاء الصيد البحــري "متعدد 
األغــراض" وهذا الصرح الذي نحتفــل بافتتاحه اليوم، 
باإلضافة إلى تقديم التسهيالت والحوافز التي تساهم 

في تسهيل أعمال المستثمرين بكل سالسة ويسر.
وأكــد فــي كلمتــه أن مينــاء الدقــم يمثــل رافــدا مهما 
للقطــاع االقتصــادي كمــا يعــّد نقلــة نوعية في تحّســن 
القدرة التنافسية لسلطنة عمان وإضافة مهمة للتكامل 

مع موانئ البالد المتعددة. 

شراكة دولية 
مــن جانبهــا قالــت أنيــك دي ريــدر رئيســة مجلــس 
إدارة هيئــة مينــاء أنتويــرب البلجيكــي إن اإلســهام في 
شــركة ميناء الدقم يعد أول مشــروع دولي لشركة ميناء 

أنتويرب مع شــريكنا البلجيكي مجموعة ديمي، مؤكدة 
أنه في الوقت الذي يســعى فيــه ميناء أنتويرب الدولي 
لمزيــد مــن الشــراكات العالميــة؛ ســيظل مينــاء الدقم 

جزءا مهما من الشبكة الدولية المتنامية.
وأضافــت: منذ عام 2010، تمكــن ميناء أنتويرب من 
متابعة التطورات الرائعة لمشروع ميناء الدقم الطموح 
عــن كثــب ومــن الواضــح اآلن أن ميناء الدقــم لديه كل 
اإلمكانات ليصبح قصة نجاح وسيستمر ميناء أنتويرب 

في دعمه.

مركز لوجستي
وخــالل حفــل االفتتاح ألقــى المهنــدس عبدالرحمن 
بن ســالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أســياد 
كلمة أكد فيها أن ميناء الدقم يعد أحد أهم مشروعات 
البنــى األساســية للقطــاع اللوجســتي، وقال إن إنشــاء 
المينــاء يأتــي ترجمــة لرؤيــة ســلطنة عمان فــي الدفع 
بعجلــة التنويع االقتصــادي والنهوض بهذا القطاع وفق 
مرتكــزات االســتراتيجية اللوجســتية الوطنية، وتأكيدا 

على مكانة وتنافسية سلطنة عمان كمركز لوجستي.
وأضــاف فــي كلمتــه إن افتتــاح مينــاء الدقــم خطــوة 
مهمة في سبيل تحقيق مجموعة أسياد الستراتيجيتها 
الهادفة لبناء منظومة لوجســتية متكاملة تعزز تكاملية 

مينــاء  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيســة 
كل  لديــه  الدقــم  مينــاء  أنتويــرب: 
نجــاح  قصــة  ليصبــح  اإلمكانــات 

وسنستمر في دعمه

عبدالرحمن الحاتمي: مجموعة أسياد 
تكّثــف جهودهــا لتعظيــم تنافســية 
المينــاء عبــر تطوير خدمــات الحوض 

الجاف

أبريل
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الموانــئ العمانيــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية ضمــن 
سالســل التوريد التي تشــكل عصب الحركة التجارية، 

وتربط سلطنة ُعمان بالعالم؛ والعالَم بُعمان.
وقال إنه بفضل الجهود المشتركة والدعم المتواصل 
من الجهات الحكومية المختلفة والشراكة االستراتيجية 
المثمــرة بين مجموعة أســياد وتحالــف ميناء أنتويرب، 
استطاع ميناء الدقم أن يسير بخطى مدروسة من حيث 
تطور البنى األساســية والبنى المســاندة، ليصبح بوابة 
تجارية تتوســط خطوط المالحة الدولية شرقا وغربا، 
وقلبا نابضا لالقتصاد الوطني، مشــيرا إلى أن الميناء 
نجــح خــالل الســنوات الثالث الماضية في اســتقطاب 
2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، 
المراحــل األولــى  أربــاح فــي  إلــى تحقيــق  واالنتقــال 
لتشــغيله، كمــا أن جاهزيــة مينــاء الدقــم ستُســهم فــي 
اســتقطاب االســتثمارات األجنبية وتوفير أرض خصبة 
لقطاع األعمال واســتحداث فرص استثمارية للمجتمع 

التجاري والترويج لها للوصول للعالمية.
وقــال إن مجموعــة أســياد كّثفــت جهودهــا لتعظيــم 
تنافســية مينــاء الدقــم عبــر تطويــر خدمــات الحوض 
الجاف والنهوض بها ألعلى المســتويات لدورها المهم 
والتكاملــي مــع المينــاء لجــذب خطــوط المالحــة، كما 
قامــت أســياد لنقل الحاويات بــدور مهم في ربط ميناء 
الدقم بموانئ ســلطنة عمان األخرى عبر تســيير أولى 
الخطــوط المالحية للميناء لتلبية االحتياجات المحلية 

للمنطقة.

 مكان جيد لالستثمار
مــن جانبــه قــال لــوك فاندينبلــك الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة ديمــي البلجيكيــة إن ميناء الدقــم يعد ثمرة 
للتعــاون البنــاء والمكثــف مــع الهيئــة العامــة المناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحرة، مشــيرا إلى أن 
سلطنة ُعمان بشكل عام والمنطقة االقتصادية الخاصة 
ا لممارســة  بالدقم على وجه الخصوص مكاٌن جّيٌد جّدً
األعمــال التجارية للمســتثمرين األجانب بالشــراكة مع 

شبكة أعمال عمانية قوية.
وأضــاف فــي كلمتــه إن شــركة ميناء الدقــم ضاعفت 
علــى  وهــي  إيجابيــة  نتائــج  وتحقــق  تقريبــا  أعمالهــا 
اســتعداد للتعامــل مع المزيد من فــرص التطور والنمو 
المســتدام موضحا أنه وبالشــراكة مع مجموعة أســياد 
وتحالف ميناء اتويرب، أنشــئ العديد من المشــروعات 
مثــل شــركة خدمات بحرية مخصصة مع زورق ســحب 
باإلضافة إلى شركة استثمار أراضي الدقم اللوجستية 
التــي تــم تأسيســها لتنميــة الخدمــات اللوجســتية فــي 

الميناء.
وأشــار إلــى أن عمليــة جذب مشــغل محطــة حاويات 
قــوي إلــى المينــاء تســير علــى قدم وســاق باتبــاع نهج 
عالمي مع االســتفادة من شــبكة مســاهمي شركة ميناء 

الدقم.

االفتتاح الرسمي 
بعــد ذلــك قــام صاحــب الســمو الّســيد أســعد بــن 
طــارق آل ســعيد نائب رئيس الوزراء لشــؤون العالقات 
والتعــاون الدولــي والممثــل الخــاص لجاللة الســلطان 

ميناء الدقم 
يستقطب 2242 

سفينة في 
السنوات الثالث 

الماضية 

إمكانيات 
الميناء تمكنه 
من استقطاب 
االستثمارات 

األجنبية وتوفير 
أرض خصبة لقطاع 

األعمال 

د. علي ال�شنيدي يطلع ملك بلجيكا على معالم المنطقة 
االقت�شادية خالل الجولة الجوية

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ديمي 
البلجيكية: الدقم مكاٌن جّيد لممارسة 
للمســتثمرين  التجاريــة  األعمــال 

األجانب

اأثناء تقديم العرو�س المرئية

أبريل
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الملك فيليب 
وقرينته يقومان 

بجولة جوية 
لمشاهدة 

معالم المنطقة 
االقتصادية الخاصة 

بالدقم 

نائبة رئيس الوزراء 
ووزيرة الخارجية 

البلجيكية تؤكد عمق 
الصداقة والشراكة 

بين البلدين

تنظيم جولة بحرية 
في مرافق ميناء 

الدقم لجاللة الملك 
وقرينته

ال�شيد اأ�شعد وملك بلجيكا يطلعان على بع�س المعرو�شات في المعر�س 
الم�شاحب لالحتفال

وبحضــور جاللــة الملــك فيليــب ليوبولــد لويــس ماري 
ملــك البلجيكييــن وقرينتــه جاللة الملكــة ماتيلد ماري 
كريستين غيسالين ملكة البلجيكيين بإزاحة الستار عن 
اللوحة التذكارية معلنا االفتتاح الرسمي لميناء الدقم.
ويتألــف مينــاء الدقــم مــن 3 أرصفــة رئيســية هــي: 
الرصيــف التجــاري، والرصيــف الحكومــي، ورصيــف 
المــواد الســائلة، ويبلغ إجمالي أطوال كاســري األمواج 
حوالــي 8.7 كيلومتــر فيمــا يصل عمق حــوض الميناء 
إلــى 18 متــرا وقنــاة الدخول إلــى 19 مترا ممــا يؤهله 
الســتقبال ومناولــة أكبــر ســفن الحاويــات فــي العالــم 

والسفن النفطية العمالقة.

جولة جوية وعروض مرئية
وعلــى هامــش افتتاح مينــاء الدقم قــام جاللة الملك 
فيليــب ليوبولــد لويس مــاري ملــك البلجيكيين وقرينته 
جاللــة الملكــة ماتيلد ماري كريســتين غيســالين ملكة 
البلجيكيين بجولة جوية لمشاهدة المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم والمنطقة المخصصة لتوليد الكهرباء 

الخضراء والهيدروجين.
وشــاهد جاللــة الملــك فيليــب ليوبولــد لويــس ماري 
وقرينته جاللة الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسالين 
عروضــا مرئية عن ميناء الدقــم والمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم قدمها معالي الدكتور علي بن مســعود 
الســنيدي رئيــس الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية 
والمناطــق الحــرة، وتطــرق معاليه في العــرض المرئي 
إلــى مينــاء الدقــم وأهــم المشــروعات المرتبطــة بــه 

والمشــروعات القادمة بالمنطقــة في قطاعات المعادن 
والتســهيالت  والحوافــز  الغذائــي  واألمــن  واالســمنت 

المقدمة للمستثمرين.
مــن جانبهــا ألقــت معالــي صوفــي ويلمز نائبــة رئيس 
الــوزراء ووزيــرة الخارجيــة البلجيكية كلمــة أكدت فيها 
علــى عمــق الصداقة والشــراكة التي تربط بين ســلطنة 
ُعمان ومملكة بلجيكا، مبينًة أن كال البلدين لديهما فهم 
مشــترك للتحديــات العالميــة ومدى أهميــة التطور من 

أجل تعزيز االنفتاح والحوار.
بيــن  وتحدثــت معاليهــا عــن العالقــات االقتصاديــة 
البلديــن التــي تُترجــم إلــى تعــاون ملمــوس فــي بعــض 
المجاالت الرئيســية في اإلنتاج الصناعي وفي مجاالت 
البنــاء، وفــي مجــال الطاقة الخضــراء والنقــل البحري 
والخدمــات اللوجســتية، مؤكــدًة علــى أهميــة مشــروع 
هايبــورت الدقــم الذي ســوف يصبح جزًءا أساســًيّا من 
تطويــر قطاع الهيدروجين األخضر ويســهم في التحول 
نحــو طاقــة أكثر اخضرارا وصناعة أكثــر اخضرارا في 

كل من ُعمان وبلجيكا.

بجولة بحرية 
مــاري  لويــس  ليوبولــد  فيليــب  الملــك  وقــام جاللــة 
ملــك البلجيكييــن وقرينتــه جاللــة الملكــة ماتيلد ماري 
كريســتين غيســالين ملكــة البلجيكييــن بعدهــا بجولــة 
بحرّية في مرافق ميناء الدقم شملت الرصيف التجاري 
والحــوض الجاف والرصيف الحكومي، ورصيف المواد 

السائلة والسائبة )الرصيف النفطي(.

من الجولة البحرية

أبريل
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تحقيق عدد من 
اإلنجازات التجارية 

في مجموعة 
واسعة من 
المشاريع

الدقم -  :

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  فيرميولــن  ريجــي  أكــد 
مينــاء الدقــم أن الشــركة تســعى لجعــل مينــاء الدقــم 
مركــزا لوجســتيا متكامال ومتعدد الوســائط، مســتفيدا 
ممــا تمتلكــه المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم من 

وسائط نقل متعددة.
وقــال في حديث لـ الدقــم االقتصادية إن ميناء الدقم 
النمــو  تدعــم  التــي  األساســية  الركائــز  إحــدى  يعتبــر 
االقتصــادي بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، 
مشــيرا إلــى أن شــركة مينــاء الدقــم تعمــل علــى تعزيز 
إمكانيــات المينــاء بالتعاون والتنســيق مــع الهيئة العامة 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصة والمناطــق الحرة وإدارة 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.

إنجازات تجارية عديدة
ونــوه فــي حديثــه بــأداء المينــاء منــذ بــدء عملياتــه 
التشــغيلية، وقــال: علــى الرغــم مــن أن المينــاء كان في 
األساســية  البنيــة  وكانــت  المبكــرة  العمليــات  مرحلــة 
للمينــاء قيــد اإلنجــاز إال أنه اســتطاع تحقيــق عدد من 
اإلنجازات التجارية في مجموعة واســعة من المشاريع، 

من أبرزها: التعامل بنجاح مع اســتيراد معدات ضخمة 
لمشــروع إنشــاء مصفــاة الدقــم خاصــة البضائــع ذات 
األبعــاد الكبيــرة. كمــا حقــق المينــاء نجاحــا كبيــرا في 
مناولــة األنابيــب والمعــدات الخاصــة المســتخدمة في 
حفــر آبــار النفــط والغــاز التي يســتوردها كبــار منتجي 
مضيفــا:  كبيــرة.  بكميــات  ُعمــان  فــي  والغــاز  النفــط 
تُســتورد حاليا الغالبية العظمى من هذه البضائع، التي 

مصدرهــا دول خارجية، عبر ميناء الدقم.

دعم قطاع الثروة السمكية 
وقــال إن مينــاء الدقــم اكتســب مكانــة بــارزة في دعم 
قطــاع الثــروة الســمكية، ففي أكتوبــر 2020 تم تصدير 
أول شــحنة مــن المنتجــات الســمكية عبــر الميناء وهي 
شــحنة خاصــة بزيــت الســمك وقد تــم شــحنها في 25 
حاويــة )40 قدمــا(، إيذاناً ببــدٍء ناجح لمشــاريع الثروة 
الســمكية فــي المينــاء، مشــيرا إلــى أنــه قبــل مرحلــة 
فــي  الدقــم  مينــاء  شــركة  وقعــت  األولــى،  التصديــر 
أغسطس 2020 مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة الزراعية 
والســمكية وموارد المياه لضمان توافر مرافق الفحص 
الصحــي ومراقبــة الجودة في الميناء إلصدار شــهادات 

الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم:
نعمل على جعل ميناء الدقم مركزا لوجستيا 

متكامال

أبريل
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التصدير واالســتيراد الالزمة، وفــي يناير 2021، حقق 
مينــاء الدقــم إنجازا كبيرا مع بــدء أول الصادرات على 
اإلطالق من األسماك المجمدة في حاويات، وقد تحقق 
هــذا اإلنجــاز مــن خــالل شــركة الوســطى للصناعــات 
الســمكية المملوكــة لجهــاز االســتثمار العمانــي والتــي 
دشــنت عمليــات الصيــد الســطحي بثالث ســفن تتوفر 
بها مرافق لتجميد األســماك، وقــد جاءت هذه الجهود 
مــن قبــل مينــاء الدقم دعمــا لهذا القطــاع الحيوي قبل 
تدشــين عمليات ميناء الصيد البحري متعدد األغراض 

الــذي تم إنجازه العام الماضي.
تصديــر  عمليــات  انطــالق  مــع  وتزامنــا  وأضــاف: 
األســماك المجمدة بدأت شــركة "ميرســك اليــن" التي 
تعــد من أكبــر الخطــوط المالحية على مســتوى العالم 
فــي اســتخدام مينــاء الدقــم اعتبــارا من ينايــر 2021، 
وقد تم من خاللها شــحن الدفعة األولى من الصادرات 

المبردة.

هايبورت الدقم
التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  وأكــد ريجــي فيرميولــن 
مينــاء الدقــم أن طمــوح المينــاء يتمثــل فــي تحقيق نمو 
مستدام طويل األجل، مع التركيز على تطوير المشاريع 
االســتراتيجية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وبما 
ينســجم مع أهداف التنمية المســتدامة للموانئ ولألمم 

ميناء الدقم أصبح 
ميناء رئيسيا 

الستيراد األنابيب 
والمعدات 

المستخدمة في 
آبار النفط والغاز

دعم صادرات 
األسماك العمانية 

والتعامل بنجاح 
مع استيراد 

معدات ضخمة 
لمشروع إنشاء 
مصفاة الدقم

هايبورت الدقم 
يضع الميناء على 
خارطة الهيدروجين 

األخضر العالمية

المتحدة.
وقــال إن مشــروع هايبورت الدقم يدعــم هذا التوجه، 
مــن  كبيــرة  كميــات  إنتــاج  يســتهدف  المشــروع  أن  إذ 
الهيدروجيــن األخضــر )مــن الطاقة المتجــددة( كوقود 
للمســتقبل وســيتم تصديــر هــذه المنتجــات عبــر ميناء 
الدقــم، مؤكــدا أن هــذا المشــروع يتماشــى تمامــا مــع 
االســتراتيجية التي اعتمدتها شــركة ميناء الدقم للعمل 
علــى المبــادرات الخضــراء منــذ البدايــة، ممــا يضمــن 
مكانتهــا فــي اقتصــاد الهيدروجين ســريع التطور وذلك 

مع تحــول العالم تدريجياً لبدائل الوقود األحفوري.
وأوضــح أن مشــروع هايبــورت الدقــم الــذي يقع على 
مقربــة مــن رصيــف المــواد الســائلة مــن المتوقــع أن 
يحــول مينــاء الدقــم إلــى مركــز لتجــارة الهيدروجيــن 
األخضــر وتوزيعــه عالميــا، ويضــع مينــاء الدقــم علــى 
خارطــة الهيدروجين العالمية فــي اقتصاد الهيدروجين 
الناشــئ وترســيخ مكانتــه بمرور الوقت مــع ظهور طرق 
شــحن جديــدة للهيدروجيــن، كمــا أنــه يمكــن لمشــروع 
هايبورت الدقم االستفادة من مساحة األرض الشاسعة 
المتوفــرة فــي محيــط المينــاء والتــي يمكنها اســتيعاب 
إنتــاج الهيدروجيــن ومعالجته وتخزينه وكذلك اشــتقاق 
ممــا  والميثانــول،  األمونيــا  ذلــك  فــي  بمــا  المنتجــات 
يمكنــه مــن تحقيق مكانة ريادية فــي تجارة الهيدروجين 

بالمنطقة.

أبريل
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مدير عام الدعم التجاري بشركة ميناء الدقم:
ميناء الدقم يتميز بموقع مثالي لخدمة الخط الرئيسي 

للممرات التجارية 

الميناء قادر على 
مناولة مختلف 
أنواع البضائع 
ويتمتع ببنية 
أساسية ذات 
مستوى عالمي

الدقم -  :

أكــد المهنــدس هاشــم بــن طاهــر آل إبراهيــم مديــر 
عــام الدعــم التجاري بشــركة مينــاء الدقم بــأن الميناء 
يتمتــع بموقــع مثالي لخدمــة الخط الرئيســي للممرات 
التجاريــة الشــرقية والغربيــة، إذ يقع قبالــة بحر العرب 
وخــارج مضيق هرمز، وهذا الموقع يجعله جذاباً للغاية 
لخطــوط الشــحن العالميــة لتوصيل الخدمــات وخدمة 
الهنديــة  القــارة  لشــبه  والمتطــورة  الكبيــرة  األســواق 
التعــاون  مجلــس  دول  وأســواق  األفريقيــة  واألســواق 
الخليجي التي يمكن الوصول إليها مباشــرة من الدقم. 
وقــال إن المينــاء يتميــز بوجــود بنيــة أساســية عاليــة 
المســتوى، إذ يبلــغ طــول الرصيــف التجــاري أكثــر مــن 
2.2 كيلومتــر، ويتميــز الميناء بعمــق يصل إلى 18 مترا 
ويبلغ عمق قناة الدخول 19 مترا، ويضم الميناء العديد 
مــن محطــات الشــحن بمــا في ذلــك محطــات البضائع 
األبعــاد  ذات  والبضائــع  الجافــة  والســائبة  الســائبة 

الزائــدة ومحطــات الحاويــات، كمــا يتيح رصيــف ميناء 
الدقم للمواد الســائلة تصدير المنتجات الســائبة وهذا 
الرصيف متكامل مع مصفاة الدقم عبر خطوط أنابيب 
لتصدير المنتجات، مما يجعل ميناء الدقم ميناء متعدد 
األغراض مع بنية أساسية ذات مستوى عالمي، ومرافق 

متعددة الوســائط مع طرق داخلية مؤهلة. 

ارتفاع الحركة التجارية 
وتوقــع المهنــدس هاشــم آل إبراهيم أن تشــهد الفترة 
المقبلة نموا في حجم الحركة بالميناء، وقال إننا نتوقع 
أن تزداد الحركة التجارية بالميناء خالل الفترة المقبلة 
مع استالم المزيد من الرافعات اآللية المتخصصة في 
عمليــات التحميــل، ممــا ســيعمل على رفع وتيــرة العمل 
فــي المينــاء، مشــيدا بمــا أنجــزه مينــاء الدقــم خــالل 
الســنوات الماضيــة وقدرتــه علــى التعامــل مع مشــاريع 
الشــحن الكبرى والشــحنات الصلبــة الضخمة، كما قام 
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نتوقع نموا في 
الحركة التجارية 

مع إنجاز مشروع 
الرافعات اآللية

تقديم خدمات 
متنوعة 

للمستوردين 
والمصدرين عبر 

الميناء

منشآت الميناء 
توّفر بيئة 

عمل مشجعة 
للموظفين وتقدم 
خدمات متميزة 

لزبائننا

المينــاء بتســهيل حركــة الحاويــات الداخلة إلــى الميناء 
والخارجــة منــه، وقــّدم المينــاء الدعم لعمليات تشــييد 
مرافق ومشــاريع المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

خدمات متنوعة
وحول الخدمات التي يقدمها ميناء الدقم للمستوردين 
والمصدريــن عبــره، قــال المهندس هاشــم بن طاهر آل 
إبراهيــم، إن المينــاء يقّدم ِحَزمــا متنوعة من الخدمات 
كمنشــآت منــع التلوث )ماربول(، وإمــداد المياه العذبة، 
وتزويد الســفن بالوقود، وعمليات النقل من ســفينة إلى 
أخــرى فــي أي منطقــة مــن مناطق الرســو التابعــة لها، 

باإلضافة إلى خدمات جمع نفايات الســفن ومعالجتها.

بيئة عمل مشجعة
وأكد أن منشآت الميناء توّفر بيئة عمل مشجعة تعكس 
مــدى تطــور ســلطنة عمان فــي قطاع الموانــئ من حيث 
تزويــد الموظفيــن بــأدوات تواصــل حديثــة وخصائــص 
المكاتــب المشــتركة وتحســين التفاعــل والتواصــل بيــن 
فــرق العمــل والشــركاء فــي المنطقــة، األمر الــذي ينتج 
عنه تحسين مدة االستجابة للعمليات المرتبطة بأعمال 
وقــت ممكــن،  أســرع  فــي  القــرارات  واتخــاذ  المينــاء، 

وتحقيق مســتوى أعلى من التميز للزبائن.
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د/ اأيمــن النحــراوي
خبـير اقت�شادي وم�شت�شار النقــــل والتجارة الدولية 

التكنولوجيا المتقدمة وتنافسية 
الموانئ البحــرية

فــي ظــل المنافســة الشــديدة فــي األســواق العالميــة، 
ترتبــط تطبيقات اللوجســتيات وسالســل اإلمــداد بتكامل 
عمليات النقل الدولي متعدد الوســائط وإدارة المخزونات 
والشــحنات، فضــاًل عــن العمليــات المصرفيــة والتأمينية 
والمســتندية، األمــر الــذي تتحقــق معــه درجــة عاليــة من 
المرونة والسرعة والمصداقية في ظل التغيرات المتعددة 
والمتالحقــة فــي طلــب األســواق العالمية، وهنــا يبرز دور 
الميناء البحري في القدرة على تحقيق مستوى أداء مرتفع 
لتداول البضائع والنقليات مع تقديم الخدمات اللوجســتية 
وخدمات القيمة المضافة، وهي مجموعة كبيرة ومتداخلة 
علــى  وأدائهــا  تشــغيلها  فــي  تقــوم  التــي  الخدمــات  مــن 

التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
إن أحد أهم محاور استراتيجيات تنمية الموانئ البحرية 
تقوم على االســتفادة من التطبيقات التكنولوجية في إدارة 
وتشــغيل تلك الموانئ، والســيما أنها تتيح درجة عالية من 
الدقة واإلنتاجية واألداء في التعامل مع الســفن والبضائع 
والحاويات، ويتحقق ذلك باســتقدام المعدات الحديثة من 
الروافع واألوناش ذات اإلنتاجية العالية، وكذلك استخدام 
التطبيقــات االلكترونية ونظم المعلومــات واالتصاالت في 
اإلدارة والتشــغيل والرقابــة والمتابعــة، ومن شــأن ذلك كله 
زيــادة مســتوى خدمــات الســفن والبضائــع وزيــادة القدرة 

التنافسية للميناء البحري.

التطبيقات التكنولوجية الحديثة
من أجل ذلك تنتهج الغالبية العظمى من الموانئ البحرية 
فــي العالم األخذ بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة لتعزيز 
إمكاناتهــا وقدرتها التنافســية، ويضــاف إلى ذلك أن زبائن 
الموانئ البحرية من كبريات الشركات العالمية قد انتهجوا 
ذات التوجــه، فأعلنــت شــركتا ميرســك وآي بــي إم مبادرة 
 )Block Chain( التعاون الستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل
فــي سالســل التوريد العالميــة، ويمكن للموانــئ الذكية أن 
تتفاعــل مــع زبائنها مــن خالل الوســائط التكنولوجية على 
غرار نظام تحديد المواقع العالمي وخرائط جوجل لمتابعة 
حركــة الســفن والشــحنات، وكذلــك يمكــن للمستشــعرات 
والتكنولوجيات األخرى أن تقوم بجمع ومشاركة المعلومات 
تلقائيــاً عــن الطقــس وحركة الســفن واتجاهاتها وتدفقات 
البضائــع، ووســائل النقــل المتكاملــة والعاملــة فــي إطــار 

الميناء البحري، واألمثلة التالية تبين أبعاد ذلك:

)Cyber security( األمن السيبراني
األمــن الســيبراني يُطلــق عليــه أيضــاً "أمــن المعلومــات" 
و"أمــن الحاســوب"، وهــو فرع مــن فــروع التكنولوجيا يُعنى 
بحمايــة األنظمــة والممتلــكات والشــبكات والبرامــج مــن 
الهجمات الرقمية التي تهدف عادة للوصول إلى المعلومات 
الحساســة، أو تغييرها أو إتالفها أو ابتزاز المســتخدمين 
للحصــول علــى األمــوال أو تعطيــل العمليــات التجاريــة، 

ويعــرف بأنــه مجموع الوســائل التــي من شــأنها الحّد من 
خطــر الهجــوم علــى البرمجيــات أو أجهــزة الحاســوب أو 
الشــبكات، وتشمل تلك الوســائُل األدواِت المستخدمَة في 
مواجهــة القرصنــة وكشــف الفيروســات الرقميــة ووقفها، 
وتوفيــر االتصــاالت المشــفرة، وذلــك له أهميــة كبرى في 
مجــال الموانــئ البحريــة، إذ تصــدر عن الموانــئ البحرية 

الكثير من البيانات المعقدة والمتداخلة والسرية.

)Vessel Tracking System( نظام تتبع السفينة
هو نظام تكنولوجي يرتبط في عمله باألقمار الصناعية، 
ويمثــل وســيلة تعقــب بحريــة تقــدم معلومات مباشــرة عن 
مواقــع الســفن، تتضمن هــذه المعلومات بيانات الســفينة 
مثــل مواقع خطوط الطول والعرض، واألصول والوجهات، 
وأرقام السفن وأنواع السفن، والعناوين والسرعات، عندما 
يستشعر الجهاز حركة السفينة عبر مقياس التسارع يقوم 
بتفعيل نفسه وضبط نظام تحديد المواقع العالمي ومن ثم 
إرســال موقعه عبر الجهاز الالســلكي أو مجموعة األقمار 
الصناعيــة، ونظــام التتبع يعد من أهــم المميزات التي من 
خاللها يتحقق عنصر األمان بالنســبة للســفينة وما عليها 
من أطقم وبضائع، خاصة بعد أن زادت عمليات القرصنة 

البحرية وحوادث السفن وغرقها.

)Container Tracking System( نظام تتبع الحاويات
يقــوم عمــل نظام تتبــع الحاويــات والشــحنات باالعتماد 
أساساً على نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( والنظام 
الشــامل لالتصاالت النقالة )GSM( أو األقمار الصناعية، 
حيث يتم تركيب األجهزة االلكترونية بين الفواصل الهيكلية 
فــي الحاويــة ، ويتــم إرســال بيانــات موقعها إلــى الجهات 

المعنية، واستخدام آليات التتبع واألمان االلكتروني.

ويســتهدف نظــام تتبــع الحاوية من المنشــأ إلى أن تصل 
للزبون أو المتعاقد عليها تحقيق األمن والســالمة للحاوية 
ومــا تحملــه مــن بضائع ونقليــات، إذ يتم تتبــع الحاوية في 
طول مســارها بسلسلة اإلمداد إلكترونيا، بما يضمن مبدأ 
الســالمة للحاويــة إلكترونيــا، خاصــة بعــد زيــادة معدالت 
جرائم ســرقة واقتحام وكسر الحاويات وسرقة محتوياتها 
فــي العديــد مــن الموانــئ العالميــة، ويتــم تتبــع الحاويــة 
الكترونيــاً من نقطة المنشــأ إلــى أن يتم اإلفراج الجمركي 
عنهــا، بعــد التأكــد مــن جميــع تفاصيلهــا، وتكــون جميــع 
البيانــات مســجلة بهــا منــذ شــحن البضاعة مــن المصنع 

المنتج وحتى وصولها إلى المستلم النهائي.

)Big Data( البيانات الضخمة
البيانــات الضخمــة هي أصــول معلومات كبيــرة الحجم، 
عاليــة الســرعة، و/أو عالية التنوع تتطلب أشــكاال جديدة 
مــن المعالجــة لتعزيــز عملية صنــع القرار والفهــم العميق 
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وتحســين العملية، ويرجــع االتجاه إلى مجموعات البيانات 
الضخمة بســبب المعلومات اإلضافية المشــتقة من تحليل 
مجموعــة واحدة كبيرة من البيانات ذات الصلة، بالمقارنة 
مع المجموعات المنفصلة األصغر حجماً مع نفس الحجم 
اإلجمالــي للبيانــات، مما يســمح بوجود ارتباطات تكشــف 
االتجاهــات المحوريــة، وتحديــد جــودة البحــث، ومكافحة 
الجريمــة وتحديد ظروف حركــة تدفق البيانات في الوقت 
الحقيقــي، ويمكــن أن تقــود إلى بناء أنظمــة تنبؤية ونوعية 
من شأنها توقع الحوادث واالستجابات، ومن شأنها اإلفادة 
فــي إدارة وتشــغيل الموانــئ البحرية وتعزيــز التعاون فيما 

بينها.

)Block Chain( سلسلة الكتلة
هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة 
متزايدة باســتمرار من الســجالت المسماة "ُكتل"، وتحتوي 
كل كتلــة علــى الطابــع الزمنــي ورابط إلى الكتلة الســابقة، 
وتســمح سلســلة الكتلــة بتحقيــق نظــام توافــق المركــزي، 
وتسمح هذه الميزات باستخدام سلسلة الكتلة في تسجيل 
األحداث والعناوين والســجالت وســجالت إدارة األنشــطة 
والمعامالت، وهذا النظام له تداعيات عميقة على النظام 
االقتصادي العالمي؛ إذ يتيح االستغناء عن الوسطاء وإتمام 
المعامــالت التجاريــة دون وســيط، كمــا يمكــن اســتخدام 
سلســلة الكتــل المتصلــة بأنظمــة البيانــات الجغرافية من 

أجل المراقبة اآلمنة لشحنات البضائع والحاويات.
وتمنح حلوُل سلسلة اإلمداد والتوريد للمشاركين المصرح 
لهــم رؤيــًة أكبــَر عبــر الســيطرة والتحكم الدقيــق في كافة 
أنشــطة سلســلة اإلمــداد والتوريــد، وباعتبار أنــه يمكن أن 
يتسبب حدث طارئ واحد غير متوقع في مجموعة متتالية 
من اضطرابات سلســلة اإلمداد والتوريد، فتستخدم حلول 
سلســلة إمداد وتوريد العقود الذكية التي يتم تشــغيلها آلياً 
عنــد اســتيفاء شــروط األعمــال المحــددة مســبقاً، وهــذا 
يعطــي رؤيــة عــن الوقت الفعلــي للعمليــات، ويتيــح القدرة 
علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة في وقت مبكــر أو الوقت 

المناسب إلتمام العملية.

 Geographic( الجغرافيــة  المعلومــات  أنظمــة 
)Information System

هــي أنظمــة إلكترونية تعمل على جمــع وادخال ومعالجة 
وتحليــل وعــرض وإخــراج المعلومــات المكانيــة والوصفية 
ألهداف محددة، وتســاعد على التخطيــط واتخاذ القرار، 
ويمّكــن هــذا النظــام مــن إدخــال المعلومــات الجغرافيــة 
والمرئيــات  الجويــة،  والصــور  الخرائــط،  مثــل  الدقيقــة 
الفضائيــة، وكذلــك المعلومــات الوصفيــة مثــل األســماء 
والبيانــات والجــداول ومعالجتهــا وتخزينهــا واســترجاعها 
وتحليلهــا تحليــال مكانيا وإحصائيا، وعرضها على شاشــة 
الحاســوب أو علــى ورق فــي شــكل خرائــط، أو تقاريــر، أو 
رســومات بيانيــة أو مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي، وفــي 
مجــال الموانــئ البحرية يمكــن لتطوير أنظمــة المعلومات 
الجغرافيــة بنــاء على المواقــع الجغرافية أن يســاعد على 

تســريع العمليــات وتغييــر ديناميكيــة العمــل فــي المينــاء 
بالمراقبــة التفصيليــة لمكان الشــحنة وحركــة المركبات، 
للرقابة والتوجيه في إطار عمليات النقل متعدد الوسائط 
من أجل تالفي التكدس واالزدحام واألزمات المرورية في 

الموانئ البحرية والطرق المؤدية إليها.

)Port Technology( تكنولوجيا الموانئ
يشــير عــدد مــن التقارير الدوليــة عن الموانــئ العالمية 
خــالل عــام 2021 إلــى أنــه مــن بيــن 4900 مينــاء بحــري 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ال يــزال 80 ٪ من تلــك الموانئ 
الخدمــات  إدارة  فــي  التقليديــة  األســاليب  علــى  يعتمــد 
البحرية، وبرغم ذلك يتزايد عاماً بعد اآلخر عدد الموانئ 
البحرية العالمية التي تتجه إلى تلك استخدام التطبيقات 
 )Esbjerg(التكنولوجية، فعلى سبيل المثال، يستفيد ميناء
مــن منصة تصور بيانات )Digital Twin( لتحديد ومراقبة 
وتحليــل مخرجــات االنبعاثــات الغازيــة والكربونية لجميع 
الجهــات التــي تســتخدم مرفــق المينــاء، كمــا بــدأ مينــاء 
روتردام  وآي بي إم العمل على إنشاء منصة بيانات رقمية 
من شــأنها تســريع حركة رسو السفن وتقليل أوقات تداول 

ومناولة البضائع.
وفــي ذات الوقــت فقــد اتجهــت العديد مــن الموانئ إلى 
تحســين مســتوى األداء واإلنتاجية ودقة التشــغيل وكفاءته 
نشــر  ويمكــن  الذكيــة،  االستشــعار  أجهــزة  باســتخدام 
المستشــعرات الذكيــة فــي الموانــئ البحريــة للمســاعدة 
فــي مراقبة حالة البنية األساســية لألرصفة والســاحات، 
ومساعدة مشغلي المحطات على جدولة الصيانة التنبؤية 
والوقائية للمعدات، وعلى سبيل المثال قام ميناء فالينسيا 
مؤخــراً بتركيــب شــبكة مــن الصناديق الســوداء على 200 
رافعــة وناقلــة وشــاحنة لرصــد حالتهــا الفنية باســتخدام 
األجهــزة االلكترونيــة الذكية، والتي يمكن أن تســهم أيضاً 
فــي رصــد ومتابعــة موقعهــا أو اســتهالك كل معــدة مــن 
الطاقــة، كمــا بدأ مينــاء روتردام وآي بي إم العمل إلنشــاء 
تطبيق معلومات مركزي لجمع البيانات المالحية والطقس 
واالتصاالت التي سيتم استخدامها لتقليل أوقات االنتظار 
وتحديد األوقات المثلى لرسو السفن وتحميلها وتفريغها.
ويقــوم برنامج غرفــة التحكــم )Port Monitor( في ميناء 
هامبــورج بتقديــم خدمــات الكترونيــة ذكيــة تقــوم علــى 
مجموعــة متكاملــة مــن المعلومات تتضمــن مواقع وحركة 
السفن، والبيانات المالحية، وحركة الحاويات والشحنات، 
كما يسمح نظام سلسلة الكتلة )Block Chain( الذي أنشأته 
شــركة )T-Mining ( بنقل ما يســمى بالحقوق الرقمية بين 
وكالء الشــحن، ومشــاركة البيانات فــي عمليات التخليص 
الجمركــي والتحصيــل، باعتبارهــا توفــر قاعــدة بيانــات 
المركزية تســمح بتخزين البيانات في مواقع متعددة، ومن 
ثــم يمكــن أن تلغــي الحاجــة إلى ســندات الشــحن الورقية 
للشــحنات والحاويات، مما يوفر مئات من ســاعات العمل 
والتكاليــف لمتعهــدي الشــحن والمخلصيــن الجمركييــن، 
وتحقيــق وفــورات تكنولوجية وإدارية ومالية لكافة أطراف 

مجتمع الميناء.
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توريد 4 رافعات 
آلية لنقل الحاويات 

من السفن إلى 
الرصيف التجاري 

و12 رافعة ساحات 
جسرية 

تزويد الرافعات 
بتقنية الجيل 

الخامس وأنظمة 
القيادة الذكية 

ومراقبة الساحة 
والهبوط التلقائي

تستهدف تمكين الميناء من التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم

ميناء الدقم يبدأ في استالم رافعات 
الحاويات والرافعات الجسرية 

الدقم -  :

بــدأ مينــاء الدقــم فــي اســتالم رافعــات الحاويــات 
التجــاري  للرصيــف  المعــّدة  الجســرية  والرافعــات 
بالميناء، وسيتم خالل األشهر المقبلة تركيب الرافعات 
بموقع الميناء بعد أن تم تصنيعها من قبل شركة  ليبهر 

.)LIEBHERR( االيرلندية
وكانــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة قــد أســندت فــي عــام 2021 هــذا 
المشــروع الــذي يســتهدف تمكيــن مينــاء الدقــم مــن 

التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم.
ويشــتمل المشــروع على توريد 4 رافعات آلية حديثة 
لنقــل الحاويــات مــن الســفن إلــى الرصيــف التجــاري 
والعكــس )STS( بطاقــة تصل إلــى 65 طنا، و12 رافعة 
 )RTG( المطاطيــة ســاحات جســرية ذات اإلطــارات 

بطاقة تحّمل تصل الى 41 طنا.

إمكانيات تقنية عالية
وجاء اختيار هذه الرافعات نظرا لتميزها بإمكانيات 
 )5G( عاليــة وقد تم تزويدها بتقنيات الجيل الخامس
باإلضافــة إلــى نظام األليــاف البصرية لنقــل البيانات 
ليتــم التحكــم بهــا عــن بعــد مــن قبــل مشــّغل الرافعة، 
باإلضافــة إلى تزويدها بأنظمة القيــادة الذكية ونظام 
مراقبة الســاحة ونظام الهبوط التلقائي، مع إمكانيات 
الوصول إلى 71 مترا إلى األمام والوصول الخلفي إلى 
18 مترا، األمر الذي يمّكنها من التعامل مع أكبر سفن 

الحاويات في العالم.
ووفقــا لمناقصــة المشــروع تــم تخصيــص 10٪ مــن 
قيمة األعمال للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة التي 
ســتحظى بعــدد مــن األعمــال خــالل فتــرة التحضيــر 
والتركيب، كما تشــتمل المناقصــة على برامج تدريبية 
لـــ 4 شــباب عمانييــن فــي عــدة مجــاالت ذات عالقــة 

بتشغيل الرافعات.
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جعــل  نســتهدف  العبــري:  أحمــد  د. 
المينــاء بوابة تجاريــة عالمية متعددة 

األغراض

بهدف استيعاب النمو المتوقع في حركة السفن وعمليات الشحن

موانئ أسياد تبدأ أعمالها التشغيلية إلدارة 
وتشغيل محطة البضائع العامة بميناء الدقم

الدقم -  :

بدأت شــركة موانئ أسياد - الدقم في فبراير 2022 
أعمالهــا التشــغيلية إلدارة وتشــغيل محطــة البضائــع 

العامة على الرصيف التجاري بميناء الدقم.
وســتعمل الشــركة التي أنشــئت بالشــراكة بين موانئ 
أســياد وشــركة مينــاء الدقم علــى إدارة وتشــغيل ثالثة 
أرصفــة فــي مينــاء الدقــم، ُصممــت الســتقبال أكبــر 
الســفن والناقــالت العالمية وخدمة الزبائن والشــركاء 

التجاريين.
وتتمثــل هــذه األرصفــة في رصيــف البضائــع العامة 
المتعدد االســتخدامات بســعة حوالي مليون طن متري 
سنوّيًا، ورصيف البضائع السائبة بسعة نحو 5 ماليين 
طن متري ســنوّيًا، إضافة إلى رصيف ســفن الدحرجة 

بسعة استيعابية تصل إلى 100 ألف مركبة سنويا.
ويأتــي إســناد إدارة وتشــغيل محطة البضائــع العامة 
لشــركة أســياد للمحطــات – الدقــم بهــدف اســتيعاب 
النمــو المتوقــع فــي حركــة الســفن وعمليات الشــحن، 
وزيــادة الحركــة التجارية عبر مينــاء الدقم مع الموانئ 
العالميــة، وتوفيــر حلول ســريعة للمصدرين والموردين 
للمجتمــع التجاري المحلي والعالمــي، وتلبية متطلبات 
المشــروعات االقتصاديــة فــي المنطقــة االقتصاديــة 

الخاصة بالدقم.

تطوير قطاع الموانئ 
وقــال الدكتــور أحمــد بــن محمــد العبــري الرئيــس 
التنفيــذي لموانــئ أســياد إن أســياد تمضــي ُقدمــا في 
تطويــر قطاع الموانئ في ســلطنة عمان وتحقيق مزيد 
مــن اإلنجــازات، وتنفيــذ سلســلة من المبــادرات لجعل 
الموانــئ العمانيــة عنصَر جذب اســتثمارّيًا، وتطويرها 
بمــا يدعــم التجــارة والتنميــة االقتصاديــة فــي البــالد 

بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأضــاف فــي تصريح صحفي إن إســناد أعمال إدارة 
وتشــغيل محطــة البضائــع العامة في مينــاء الدقم إلى 

شــركة أســياد للمحطات - الدقم خطــوة نحو االنتقال 
للمنافسة على تشغيل أرصفة وموانئ عالمية، موضحا 
أن الشــركة ســتعمل علــى تطوير البنيــة الفوقية لميناء 
الدقــم وإدارة كافــة أعمــال مناولــة البضائــع العامــة 
والســائبة والمدحرجــة، باإلضافــة إلــى تقديــم عــدد 
مــن الحوافــز والمبادرات التنافســية لتســهيل األعمال 
التجاريــة ورفع القدرة التنافســية لميناء الدقم، وجعله 
بوابــة تجاريــة عالمية متعــددة األغــراض للوصول إلى 
أســواق تضــم أكثــر مــن ثالثة مليــارات مســتهلك حول 

العالم.
وأكد أن موانئ أسياد تمتلك الخبرة العملية والقدرات 
اإلداريــة والكفــاءة الوطنية، وقد ظهــر ذلك جليا خالل 
ــلطان قابوس  الســنوات الماضيــة فــي إدارة موانئ السُّ
والسويق وشناص وخصب وميناء خزائن البري، والعمل 
علــى توظيفهــا لتعزيــز الــدور المحــوري لمينــاء الدقم 
ألنــه موقــع رائــد ومحطة رئيســية في سلســلة التوريد 
العالمية، مشــيرا إلى أن إسناد إدارة وتشغيل األرصفة 
التجاريــة فــي ميناء الدقم لشــركة أســياد للمحطات - 
الدقم ســيعمل على إيجاد مســاحة مشتركة مع القطاع 
الخــاص فــي العديــد مــن المجــاالت، وســيفتح فــرص 
أعمــال للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لمختلــف 
الخدمــات واألنشــطة اللوجســتية المســاندة كأنشــطة 
التخليص الجمركي والنقل والتخزين والصيانة، نتيجة 
انتعــاش الحركــة التجارية عبر الميناء وربط األســواق 
العالميــة عبــر خطــوط مالحيــة  المحليــة باألســواق 

مباشرة.

توفير حلول 
سريعة للمصدرين 

والموردين للمجتمع 
التجاري المحلي 

والعالمي

نعمل على تعزيز 
الدور المحوري 

لميناء الدقم وجعله 
محطة رئيسية في 

سلسلة التوريد 
العالمية

أبريل
2022٢7



استطالع/ محمد بن أحمد الشيزاوي 

ســيظل يوم 4 فبراير 2022 أحد األيام التي ال تنســى 
فــي تاريــخ ميناء الدقم، غير أنه قبــل هذا التاريخ كانت 
هنــاك جهــود كبيرة تبذل لتهيئة الشــباب العماني إلدارة 
المينــاء بشــكل احترافــي مــن خــالل تمكيــن المواهــب 
الشــابة العمانيــة من العمل في المينــاء وصقل خبراتهم 

وتزويدهم بآخر مستجدات األعمال في الموانئ.
وأكــد عــدد مــن الشــباب العمانــي اســتطلعت  
لهــم صقــل مهاراتهــم  أتــاح  الدقــم  مينــاء  أن  آراءهــم 
وخبراتهــم، مشــيرين إلــى أن هناك العديــد من البرامج 
التدريبيــة التي خضعوا لها ســواء فــي الموانئ العمانية 
مثــل مينــاء صحــار وميناء صاللــة أو الموانــئ العالمية 
كمينــاء انتويــرب البلجيكــي الــذي يعتبــر بمثابــة مركــز 
تدريبي للشباب العماني العامل في شركة ميناء الدقم.

فريق صيانة عماني
وأشــاد المهنــدس ســيف بن علــي المعمــري )مهندس 
صيانــة( بــدور شــركة مينــاء الدقــم فــي إعــداد خبرات 
عمانية في مجال الصيانة، وقال: كنا في السابق نعتمد 
على شركات الصيانة المتخصصة غير أننا بدأنا نعتمد 
علــى جهودنــا الذاتيــة بعد أن اكتســبنا خالل الســنوات 
الماضيــة الخبــرة الالزمــة التــي أهلّتنــا للقيــام بصيانة 

المعدات واألجهزة الموجودة بالميناء.
ويعمل ســيف المعمري مع فريق من الشــباب العماني 
فــي مجــال صيانــة مختلــف معــدات المينــاء واألجهــزة 
المتوفــرة به باإلضافة إلــى أن هذا الفريق يقوم بتقديم 

تنفيذ برامج تدريبية 
في الموانئ 

العمانية والبلجيكية 
لصقل مهارات 

المواهب الشابة 
العمانية

خدمــات تزويــد لبعــض الســفن التــي ترســو بالرصيف 
التجاري. 

سياسة جديدة للصحة والسالمة المهنية 
واستعرض حسن بن أحمد العجمي الذي يعمل بوظيفة 
ضابــط أول أمــن وصحــة وســالمة مهنية وبيئيــة التغّيَر 
الــذي عاصره فــي الميناء منذ بدء عمله في الميناء في 
عام 2015، وقال إننا عاصرنا العديد من مراحل إنشاء 
المينــاء ســواء في الرصيــف التجاري وتركيــب البوابات 
األمنيــة أو األعمــال األخــرى برصيــف المــواد الســائلة 
والسائبة، وكنا في كل هذه المراحل نقدم الدعم الالزم 
بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 

ميناء الدقم يهيئ الشباب العماني لقيادة 
مسيرة النجاحات المقبلة

عمانــي  فريــق  المعمــري:  ســيف 
أعمــال  بــإدارة  يقــوم  متخصــص 

الصيانة بالميناء

أبريل
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حســن العجمي: إعداد سياسة جديدة 
للصحــة والســالمة المهنيــة تشــمل 

جميع الشركات 

نشــأت الكندية: أشعر بالفخر بعد أن 
أصبحــت أول فتــاة عمانية تعمل في 

مجال تخطيط العمليات بالميناء

إعداد خبرات عمانية 
في مجال الصيانة 
وتأهيلهم لتقديم 
الخدمات الالزمة 
للسفن الراسية 
بالرصيف التجاري

والمناطق الحرة وشركة تطوير.
وأشــار إلــى أن شــركة مينــاء الدقم تعمــل حاليا على 
إعداد سياســة جديدة للصحة والسالمة المهنية تكون 
شاملة لجميع الشركات التي تعمل في ميناء الدقم وال 
تقتصــر هذه السياســة على شــركة مينــاء الدقم فقط 
وإنما تشمل جميع الشركات العاملة في الميناء بما في 
ذلــك الحوض الجاف والشــركات العاملة في األراضي 
الصناعيــة واللوجســتية التابعــة لمينــاء الدقــم، ومــن 
شــأن هذه السياسة تســهيل العمل في الميناء وتحقيق 
مختلــف عناصــر األمــن والصحــة والســالمة المهنيــة 

المطلوبة في مشروع ضخم كميناء الدقم.

الرصيــف  علــى  الســفينة  موقــف  تحديــد 
التجاري

وتحدثت نشأت بنت علي الكندية التي تعمل مشرفة 
تخطيــط عمليــات عــن األعمــال التــي تقــوم بهــا هــي 
وزمالؤها في قسم التخطيط بشكل دوري، قائلة: نقوم 
بتحديد المكان الذي تقف فيه السفينة على الرصيف 
التجاري وذلك بحســب البضائع التي تحملها الســفينة 
وطبيعتها وما تحتاج إليه من خدمات من شــركة ميناء 
الدقم وما يتعلق بذلك من حركة تنزيل البضائع ونقلها 
بعيدا عن السفينة أو حركة تحميل السفينة بالبضائع؛ 
فكل هذه العوامل نضعها في اعتبارنا ونحن نضع خطة 
وقوف السفينة على الرصيف التجاري وبعد ذلك نقوم 
بتســليم الخطــة إلى الزمالء في قســم التنفيــذ ليتولوا 
تنفيــذ الخطــة لتحقيــق أكبــر قدر مــن االنســيابية في 

حركة دخول السفن إلى الميناء ومغادرتها بعد ذلك.
وأشــارت إلــى أن وضع هــذه الخطة يتــم قبل وصول 
الســفينة بوقــت كاٍف وفي بعض األحيــان يتم ذلك قبل 

أسبوع أو أسبوعين من وصول السفينة.

وعبرت نشأت الكندية عن فخرها بالعمل في الميناء 
مشيدة بالثقة التي منحتها لها شركة ميناء الدقم لتكون 
أول فتــاة عمانيــة تعمــل فــي مجال تخطيــط العمليات 
بالميناء، وقالت إنني بعد أنهيت دراستي الجامعية في 
كلية عمان البحرية عملت في إحدى الشركات العاملة 
بمينــاء صحــار لمدة 5 ســنوات ثم رغبــت في أن أطور 
مهاراتــي وأكتســب خبرة جديدة فالتحقــت بالعمل في 
ميناء الدقم، وإنني اليوم أشــعر بالفخر أن أكون جزءا 

من هذا المشروع الناجح.

االســتجابة للمالحظات والحاالت الهندسية 
الطارئة 

واســتعرض المهنــدس محمــد بــن ســليمان الكنــدي 
تجربتــه فــي العمــل بمينــاء الدقــم التــي تمتــد لنحو 7 
ســنوات، وقال إننــي أعمل حاليا فــي وظيفة أخصائي 
صيانــة منشــآت ولكننــي خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 
عامــي 2015 و2020 عملــت مهندســا معماريــا وكنــت 
فــي تلــك الفترة أقــوم بمراجعــة تصاميــم المباني في 
األراضــي الصناعية واللوجســتية التابعة للميناء، وفي 
نفس الوقت كنت أعمل في تنفيذ النمذجة المعلوماتية 
للمبانــي )BIM( ويختــص هذا العمــل بتحويل تصاميم 
المباني إلى صور ثالثية األبعاد )3D( مزودة بمختلف 
المعلومات الهندســية الضرورية وعند حدوث أي خلل 
نستطيع معرفة أسباب ذلك بالعودة إلى هذه الصور.

ويؤكد محمد الكندي أن مهمته الحالية ذات العالقة 
بصيانــة المنشــآت تتضمــن االســتجابة للمالحظــات 
والحــاالت الهندســية الطارئــة وهــو ما يمكن تســميته 
- بحســب قولــه - الصيانــة اإلصالحية، كمــا تتضمن 
التخطيط ألي تغييرات متطلبة في الميناء ومراجعتها 
من الناحية الهندســية ثم تنفيذها، وتحســين ومراقبة 
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محمــد الكندي: تحســين أداء الطاقة 
والميــاه وإيجــاد حلــول التحــول إلــى 

أنظمة الطاقة البديلة

عادل البلوشي: اإلشراف على تنظيم 
حركة السفن لضمان انسيابية الحركة 

داخل الميناء وخارجه

كهالن السيابي: مسؤوليتنا تتضمن 
رفع كفــاءة الوعي األمنــي للعاملين 

في الميناء 

تطبيق مدونة أمن 
السفن والمرافق 
المينائية والتأكيد 
على أهمية األمن 

والسالمة في 
مختلف المواقع 

بميناء الدقم

أداء الطاقــة والميــاه وإيجاد الحلول التي تســاعدنا في 
التحــول إلــى أنظمــة الطاقــة البديلــة، باإلضافــة إلــى 
الصيانة الدورية للمنشــآت والتأكد من جاهزية أنظمة 
التشغيل في مختلف المواقع بالميناء مثل أنظمة إطفاء 
الحرائــق واألنظمــة الخاصــة بتزويــد الســفن بالميناء 
وغيرهــا مــن األنظمــة األخــرى ذات العالقــة بالبنيــة 

األساسية.

تنظيم حركة السفن 
وفي موقع آخر من مواقع العمل بميناء الدقم يحدثنا 
عــادل بن ســعيد البلوشــي الــذي يعمــل بوظيفة ضابط 
تحّكم الميناء منذ عام 2020 بعد أن عمل في السنوات 
الســبع الماضيــة فــي وظائــف ذات صلــة بالمراقبــة 
البحريــة بالميناء، وقال إنني أشــرف حاليا على تنظيم 
حركــة الســفن لضمان انســيابية الحركة داخــل الميناء 
وخارجه، كما أشــرف على جدول تحرك الســفن يوميا 

لضمان سالمة الميناء والسفن من أي تصادم.
وأكد أن ما تمنحه له شركة ميناء الدقم من ثقة تقوده 
لإلجــادة فــي عملــه، مشــيدا باهتمام الشــركة باألفكار 
التــي يقدمهــا باإلضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة ذات 
العالقة بمجال عمله، ومن بينها – كما يقول - التدريب 
فــي مينائي أنتويرب وزيبروغ في بلجيكا، ويصف عادل 
هــذه المهمــة التدريبيــة بالناجحــة والتــي اســتطاع من 
خاللهــا التعــرف على الكثير من األعمــال ذات العالقة 

بمجال عمله في ميناءين أوروبيين كبيرين.

أمن الموانئ 
ونختتم لقاءاتنا بالحديث إلى كهالن بن هالل السيابي 
الــذي يقــود فريــق عمل مكــون من 16 شــخصا يعملون 

بانســجام في مجال أمن الموانئ، وقال إن القسم الذي 
أعمــل فيه يقــوم بتطبيــق مدونة أمن الســفن والمرافق 
المينائية )ISPS Code( الصادرة عن المنظمة البحرية 
الدولية في عام 2002، وقال إننا نعمل على تطبيق هذه 
المدونــة بالتعــاون مــع وزارة النقل واالتصــاالت وتقنية 
المعلومــات نظــرا ألهمية مــا تحتوي عليــه المدونة من 
مبــادئ وإجــراءات تحــدد التعامل األمثل مــع أي أعمال 
قد تهدد األمن البحري وذلك بالتعاون مع الجهات ذات 
العالقــة، مضيفا: مســؤوليتنا تتضمن أيضــا رفع كفاءة 
الوعــي األمنــي للعاملين فــي الميناء بهــدف المحافظة 
على األمن والسالمة في مختلف المواقع بميناء الدقم.
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3000 هكتار متاحة لالستثمار في المناطق 
اللوجستية والصناعية بميناء الدقم 

أبريل
202231

: الدقم - 
 

يســهم مينــاء الدقــم فــي دعــم البيئــة االســتثمارية 
فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم من خالل 
توفير قطع أراٍض للمســتودعات والمخازن واألنشطة 
الصناعيــة الخفيفــة، كمــا يشــجع مينــاء الدقــم عبــر 
شــركة الدقــم لألراضــي الصناعيــة علــى االســتثمار 
فــي األنشــطة الصناعيــة من خــالل توفيــر األراضي 
للمســتثمرين المهتمين بتأسيس مصانعهم في الدقم، 
وتتميــز األراضي اللوجســتية والصناعية التي يديرها 
المينــاء بقربهــا مــن الرصيــف التجــاري؛ األمر الذي 
يساهم في تحقيق السرعة والكفاءة في نقل البضائع 

ســواء المستوردة أو المصدرة عبر الميناء. 

1٠٠٠ هكتار لالستثمار اللوجستي 
تبلغ  المساحة اإلجمالية للمنطقة اللوجستية 1000 
هكتــار، وتقع  بالقــرب من  الميناء بموقع مهيأ إلدارة 
أنشــطة التصديــر واالســتيراد للمشــاريع اللوجتســية 
مناطــق  وتتضمــن:  الخفيفــة،  الصناعــات  ومشــاريع 
التخزيــن المؤقــت، وأنشــطة النقــل، والمســتودعات 
العامــة، وأنشــطة حفــظ المخــزون، ومحطات شــحن 
الحاويات، ووحــدات إعادة التعبئة، ومرافق التجميع. 

المستثمرين استقطاب 
نجحــت المنطقــة اللوجســتية فــي جذب عــدد كبير 
من المســتثمرين  كالمؤسســات الصغيرة والمتوسطة 
أنشــطة  فــي  العاملــة  الناشــئة  العمانيــة  والشــركات 
الخدمــات اللوجســتية ولوجســتيات الطــرف الثالــث، 

توفير مناطق 
للتخزين المؤقت 
وأنشطة النقل 
والمستودعات 
العامة وشحن 

الحاويات 

الشركات المحلية 
تعزز انتشاَرها عبر 

تأسيس مواقع لها 
بالمنطقة اللوجستية 

في الميناء 

وقــد عــززت الشــركات المحليــة المعروفة انتشــاَرها 
عبر تأســيس مواقع لها بالمنطقة اللوجســتية بالميناء 
ومــن بينهــا شــركة المدينة اللوجســتية وشــركة بهوان 

إكسل وشركة جان للشحن.
وحــرص أبرز شــركاء الميناء في القطاع اللوجســتي 
مــن دول الخليج العربي على اســتئجار األراضي وبناء 
المســتودعات لمواكبــة األعمال المســتقبلية المتوقعة 
مــع بــدء تشــغيل مصفــاة الدقم في 2023 مثل شــركة 
الخليــج،  ترايســتار  وشــركة  اللوجســتية  رضايــات 
كمــا حرصــت بعــض العالمــات التجاريــة الدولية في 
قطــاع النقــل الثقيــل مثــل شــركة مامــوت/ أي أل إي 
على اســتئجار مســاحة فضاء في المنطقة اللوجستية 
النقــل  معــدات  تخزيــن  أغــراض  فــي  الســتخدامها 

الثقيلة.  
وفي الوقت نفســه تشهد المنطقة اللوجستية بميناء 
الدقــم عــددا مــن األنشــطة الصناعيــة الخفيفة، فقد 
قامــت شــركة تي آي جــي المتخصصة فــي المركبات  
الخاصــة بالصناعــات الدفاعية بتأســيس مرفق كبير 
ر من خالله المركبات المدرعة إلى مختلف  لها؛ تُصدِّ
دول العالــم  عبــر  مينــاء الدقم، وتقوم شــركة الغالبي 
للهندســة - وهــي اســم بــارز فــي قطــاع  الصناعــات 
الكيميائيــة فــي مجــال النفــط - ببناء منشــأة تخزين 
لتخزيــن األمــالح الصناعيــة والمشــتقات الكيميائيــة 

األخــرى لصناعة النفط والغاز.

الدقم لألراضي الصناعية 
ُكلفــت شــركة الدقــم لألراضــي الصناعيــة - وهــي 
شــركة تابعــة لشــركة ميناء الدقــم - بتطوير األراضي 

الصناعية في الدقم. 



اأحد مواقع التخزين في المنطقة اللوج�شتية

عدد من الم�شانع القائمة في المنطقة ال�شناعية
أبريل
2022 3٢

تطوير أراضي 
بمساحة 250 هكتارا 
لمشاريع الصناعات 
الثقيلة والمتوسطة

األراضي الصناعية 
تستقطب أشهر 

المؤسسات العاملة 
في البناء والتشييد

اهتمام دولي 
باالستثمار في 

القطاع الصناعي .. 
والمؤشرات تبشر 

بمستقبل واعد

إجمالــي  بلــغ  لالنتفــاع  أراضــي  الشــركة  وُمنحــت 
مساحتها 2000 هكتار؛ تتضمن 500 هكتار مخصصة 
للصناعات الثقيلة و500 هكتار للصناعات المتوسطة 

والثقيلــة  و1000 هكتار للصناعات البتروكيماوية. 
وتعمل شــركة الدقم لألراضي الصناعية حالياً على 
تطويــر أول منطقــة مخصصــة بمســاحة 250 هكتارا 
لتأجيــر قطــع األراضــي لمشــاريع الصناعــات الثقيلة 
عــن  كــم   15 المنطقــة مســافة  وتبعــد  والمتوســطة، 
مينــاء الدقــم، وتقــع فــي المنطقــة المجاورة مباشــرة 
لمشــروع مصفــاة الدقــم، وقد تــم االنتهاء من تســوية 
األرض وهي جاهزة للتأجير مباشــرة إلنشــاء مختلف 

الصناعية.  المشاريع 

اهتمام المجتمع الصناعي 
مؤخــرا  الصناعيــة"  لألراضــي  "الدقــم  حظيــت 
باهتمــام كبيــر مــن المجتمــع الصناعــي فــي ســلطنة 
عمان، وقد تمكن شــركاؤها العاملون في قطاع البناء 
والهيــاكل  الخرســانات  توريــد   فــي  والمتخصصــون 

األساســية والقوالب األســمنتية من التوسع واالنتشار 
المؤسســات  أشــهر  تمكنــت  كمــا  المنطقــة،  فــي 
الصناعية المعروفة التي تقدم خدماتها لقطاع البناء 
والتشــييد مــن تأســيس مصانعهــا في المنطقــة التي 
تديرها شــركة الدقم لألراضي الصناعية مثل شــركة 
السرين وشركة التسنيم وشركة الفارج، وتعمل شركة 
ريســوت لألســمنت حاليــا على تأســيس مصنع طحن 
لالســمنت فــي المنطقــة؛ مــن المتوقع تشــغيله خالل 

العام الجاري. 
وتواصــل شــركة الدقــم لألراضــي الصناعية جذب 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  تلقــت  وقــد  المســتثمرين، 
بمســتقبل  المبشــرة  االستفســارات  مــن  العديــد 
واعــد مــن شــأنه إحــداث تحول فــي قطــاع الصناعة 
والتصنيــع فــي الدقــم خــالل الســنوات المقبلــة، كما 
شــهدت زيارات متكررة لعدد من الشــركات الصناعية 
المعروفة في الهند والمملكة العربية الســعودية ودول 
أخرى الستكشــاف فرص األعمال المحتملة وتأسيس 

شركاتهم في المنطقة.
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حجم االستثمارات بالمنطقة الحرة بصاللة 
يتجاوز ٨.٨ مليار دوالر بنهاية 2021

صاللة -  :
 

  ارتفع حجم االستثمارات بالمنطقة الحرة بصاللة 
بنهايــة العــام الماضــي إلــى 8 مليــارات و837 مليــون 
دوالر أمريكــي وفقــا التفاقيات حق االنتفــاع الموقعة 

حتى ديسمبر الماضي.
وقــال د. علــي بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيذي 
للمنطقة الحرة بصاللة إن المنطقة استطاعت خالل 
الســنوات الماضيــة توطيــن العديــد من المشــروعات 
ذات العائــد االقتصــادي المرتفــع مثــل مشــروع الغاز 
الطبيعي المســال )LPG( ومشــروع األمونيا والشركة 
العالمية لأللواح الجبســية ومشروع فيلكس لألدوية. 
وأشــاد فــي حديث لـــ  بمــا تتمتع بــه المنطقة 
مــن بنيــة أساســية داعمــة لالســتثمارات ومــا تقدمه 
المنطقــة من تســهيالت وحوافز للمســتثمرين، مؤكدا 
فــي الوقــت نفســه أن المنطقــة الحرة بصاللــة تتمتع 
بمــوارد غنيــة مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
مدعومة ببنية أساســية ومســتوى عالمي للشحن عبر 
ميناء صاللة، مما يؤهلها لتصبح مركزا عالميا إلنتاج 
وتصديــر الهيدروجيــن واألمونيــا الخضــراء، مشــيرا 
فــي هــذا الصــدد إلى أن العــام الماضي شــهد توقيع 
اتفاقية تطوير مشــتركة لتطوير مشــروع الهيدروجين 
األخضــر واألمونيــا الخضــراء من قبــل تحالف دولي 
يتكــون مــن قطــاع الطاقــة البديلــة التابــع لمجموعــة 
"أوكيــو" وشــركة "ماروبينــي" وشــركة "لندي" وشــركة 
دبي للنقليات "دوتكو"، ويســتهدف المشــروع المسمى 
بـــ"SalalaH2"  إنتاج ما يصل إلى ألف طن يوميا من 
األمونيــا الخضراء باســتخدام مصنع األمونيا الحالي 

التابع لمجموعة "أوكيو".
وقــال إن اختيــار المنطقــة الحــرة بصاللــة لتنفيــذ 

مشــروع في قطاع الهيدروجيــن األخضر يعكس قدرة 
فــي  المســتثمرين  احتياجــات  تلبيــة  علــى  المنطقــة 

مختلف القطاعات االقتصادية.

تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين
وأكــد في حديثه اهتمام المنطقــة بتعزيز الخدمات 
المقدمــة للمســتثمرين، مشــيرا في هــذا الصدد إلى 
 2020 عــام  فــي  المنطقــة  أطلقتهــا  التــي  المبــادرة 
مختلــف  معالجــة  عبــر  األعمــال  ممارســة  لتســهيل 
العمليــات فــي أســرع وقــت ممكــن كإصــدار الســجل 
التجاري والتراخيص وتوقيع اتفاقيات االســتثمار في 
30 دقيقــة فقــط، موضحا أن هذه المبادرة ســاهمت 
يتــم تأسيســها  التــي  فــي زيــادة عــدد المشــروعات 
فــي المنطقــة وهــو ما تعكســه األرقــام الصــادرة عن 
المحطــة الواحــدة فقــد بلــغ إجمالــي عــدد تراخيص 
مزاولة األنشــطة االقتصاديــة التي تم إصدارها حتى 
نهايــة العــام الماضــي 104 تراخيــص مــن بينهــا 55 
ترخيصــا لمزاولة األنشــطة الصناعيــة و36 ترخيصا 
لمزاولــة األنشــطة التجاريــة و13 ترخيصا لألنشــطة 
اللوجســتية، فيمــا بلــغ عــدد التراخيــص والتصاريــح 
البيئية التي منحتها المنطقة للمشــروعات والشركات 

العاملــة بها 51 ترخيصا. 
وأكــد فــي حديثــه ارتفــاع مســاهمة المنطقــة فــي 
االقتصــاد الوطنــي، مشــيرا إلى أن إجمالــي البضائع 
المصنعــة في المنطقــة والتي تم تصديرها إلى خارج 

إصدار 104 
تراخيص لممارسة 

األنشطة 
االقتصادية و51 

تصريحا بيئيا

د. علي تبوك توقيع اتفاقية تطوير 
مشروع للهيدروجين األخضر يعكس 

االهتمام المتزايد باالستثمار في 
المنطقة

أبريل
202233



أحمد تبوك: إنشاء ممر للبضائع بين 
المنطقة وميناء صاللة

البــالد بلغــت العام الماضي 3.3 مليون طن، في حين 
بلــغ حجم البضائع الواردة إلى المنطقة حوالي 12.1 

مليون طن.

بنية أساسية داعمة لالستثمارات 
من جهته قال المهندس أحمد بن سعيد تبوك مدير 
عام الشــؤون التجارية بشــركة صاللة للمنطقة الحرة 
إن المنطقــة نّفــذت خــالل العام الماضــي العديد من 
الســتقطاب  الداعمــة  األساســية  البنيــة  مشــروعات 
االســتثمارات إلــى المنطقــة، فقــد أنجــزت المنطقــة 
العــام الماضــي المرحلــة الثانيــة مــن المســتودعات 
اللوجســتية "مزايــا" بمســاحة تقــدر بـــ 25 ألــف متــر 
مربــع، مشــيرا إلــى أنــه تــم تأجيــر مخــازن المرحلــة 
األولــى مــن "مزايــا" بنســبة 100٪، كمــا تــم تأجيــر 
62.6٪ مــن المرحلــة الثانيــة وذلك حتــى نهاية الربع 
األول مــن العــام الجــاري؛ ليبلــغ إجمالــي المســاحات 

المؤجرة في المشروعين ٪83.
وأضاف إن المشــروعات التي تم إنجازها بالمنطقة 
الحــرة بصاللــة العام الماضــي تضمنــت أيضا إجراء 
الجمركــي  التفتيــش  ســاحة  علــى  تحســينات  عــدة 
بالتعــاون مــع اإلدارة العامة للجمارك، مشــيرا إلى أن 
نطــاق العمــل الخــاص بالمنطقــة الحرة تضمــن تهيئة 
الســاحة لعمليــات التحميــل والتنزيل وتركيــب أعمدة 
إنــارة لتخليــص المعامــالت علــى مــدار 24 ســاعة، 
موضحــا أن هــذا المشــروع ســاهم فــي زيــادة حجــم 

بالمنطقة. الحركة 

المستثمرين مواكبة تطلعات 

مــن جهتــه أكد المهنــدس حامد بن محمــد الكثيري 
مديــر عــام الشــؤون الفنيــة بشــركة صاللــة للمنطقة 
الحــرة أن البنيــة األساســية للمنطقــة الحــرة بصاللة 
تطلعــات  مواكبــة  علــى  الفائقــة  بقدرتهــا  تتميــز 
المســتثمرين، مشــيرا فــي هــذا الصدد إلــى أن نظام 
النقل بالمنطقة الحرة بصاللة يهدف إلى توفير تنقل 
جيــد ووصــول مريح ونقل خال من المعوقات للبضائع 
والعامليــن، موضحــا أنــه تــم إنشــاء طــرق داخلية في 
منطقتــي ريســوت وأدهــان بطــول 29 كيلومتــرا وتــم 
تجهيزهــا بأعمــدة اإلنارة وإشــارات المــرور من أجل 
الحفاظ على ســالمة مســتخدمي الطرق وتوفير نقل 

تصدير 3.3 مليون 
طن من البضائع 
المصنعة داخل 

المنطقة في عام 
 2021

توطين مشروعات 
األمونيا واأللواح 
الجبسية واألدوية 

وغاز البترول 
المسال 

إجراء عدة تحسينات 
على ساحة التفتيش 

الجمركي وربط 
المنطقة بشبكة 
طرق بطول 2٩ كم

أبريل
2022 3٤



إنشاء خط للغاز 
بسعة مليون متر 

مكعب يوميا 
لتلبية احتياجات 
المصانع القائمة 

والمستقبلية 

المساحات المؤجرة 
في المستودعات 
اللوجستية "مزايا" 
تصعد إلى ٨3% 

بنهاية الربع األول 
من العام الجاري 

ســلس إلــى مختلــف المواقــع االســتثمارية بالمنطقة، 
كمــا تــم بناء وتجهيــز ممر للبضائع الســائبة الســائلة 
بيــن المنطقــة الحــرة وميناء صاللة يخدم مشــروعي 
الميثانــول والغــاز الطبيعــي المســال واألمونيــا بطول 
5740 متــرا، موضحــا أن إنشــاء الممــر يعتبــر مــن 
أهــداف المنطقــة الحــرة الراميــة إلــى تطويــر خدمة 
سلســلة التوريــد ومناولــة البضائــع الســائبة الســائلة 

للمستثمرين. 

خدمات الطاقة الكهربائية والمياه
وتعليقــا علــى خدمــات الطاقــة والميــاه بالمنطقــة 
بــن محمــد  المهنــدس حامــد  قــال  الحــرة بصاللــة 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  تقــوم  المنطقــة  إن  الكثيــري 
المعنيــة بتوفيــر احتياجــات المســتثمرين مــن الطاقة 
الكهربائيــة والميــاه وفقــا للطلبــات التــي يقدمونهــا، 
مشــيرا إلــى أن إدارة المنطقــة تقوم باســتالم طلبات 

المســتثمرين  قبــل  مــن  والميــاه  الكهربائيــة  الطاقــة 
ومعرفــة  لتقييمهــا  التجــاري  التســجيل  مرحلــة  فــي 
حجــم احتيــاج المشــروع وإمكانيــة توفيرهــا مــن قبل 
الجهــات المعنيــة مــع توفيــر شــبكات التوصيــل إلــى 
موقع المشــروع بحســب الجدول الزمني الذي يقدمه 
المســتثمر إلنجاز المشروع وتشغيله، مؤكدا أن جميع 
طلبــات الطاقــة الكهربائيــة التي قدمها المســتثمرون 

حتــى نهاية العام الماضي تم توفيرها.
وأشــار إلــى أنه تم خالل الســنوات الماضية إنشــاء 
شــبكات للميــاه فــي المناطــق االســتثمارية بالمنطقة 
الحــرة بصاللــة ســواء فــي منطقة ريســوت أو منطقة 
أدهان، موضحا أنه تم أيضا إنشاء شبكة ري ألغراض 
التشــجير بمنطقة أدهان، كما تم في منطقة ريســوت 
إنشــاء وتشــغيل خــط رئيســي لشــبكة الميــاه بطول 6 

كيلومترات )قطر 1000 ملم(.
وحــول خــط الغــاز قــال إن المنطقة الحــرة بصاللة 
أنشــأت خّطــا للغــاز بســعة مليــون متــر مكعــب يوميا 
وبطول 3800 متــر لتلبية احتياجات المصانع القائمة 
والمســتقبلية مــن الغــاز، ويخدم هذا الخــط أكثر من 
3.7 كم مربع من األراضي المخصصة لالســتثمار.  

بنية أساسية رقمية
ونــوه فــي حديثــه بالبنيــة األساســية الرقميــة فــي 
الســتقطاب  مهمــا  أساســاً  تعتبــر  والتــي  المنطقــة 
االســتثمارات وإقامــة أنشــطة اقتصاديــة وصناعيــة 
متطــورة، وقــال إن المنطقــة حرصــت فــي مخططهــا 
األساســية  البنيــة  تطويــر  علــى  الفنــي  الرئيســي 
الرقمية لتكون بأحدث التقنيات لالتصاالت الســلكية 
والالســلكية بمــا فــي ذلــك األليــاف البصريــة وتوفير 
تغطيــة الجيــل الرابــع )4G( لجميــع مواقــع منطقــة 
باإلضافــة   ،1A المرحلــة  أدهــان  ومنطقــة  ريســوت 
إلــى ذلــك توفــر المنطقة فــي مقرها الرئيســي جميع 

خدمات االتصاالت واإلنترنت فائق الســرعة.

حامد الكثيري: إنشــاء شبكات للمياه 
في مختلف المناطق االستثمارية
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التطوير السياحي بالدقم
وقــال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف 
بتســيير أعمال المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم: 
تم خالل الفعالية اســتعراض الفرص المتاحة لرجال 
األعمــال فــي قطــاع التطوير الســياحي والعقاري وما 
تمتلكــه المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن 
مزايــا جاذبــة فــي هــذا الجانــب تشــمل جــودة البنية 
األساســية والتخطيــط الحضــري الســليم باإلضافــة 

إلى المميزات النســبية الطبيعية والجمالية.
الخطــط  علــى  الضــوء  تســليط  تــم  وأضــاف: 
االســتراتيجية لتطوير السياحة بالمنطقة واستعراض 
حزمة المميزات والحوافز والتســهيالت التي تمنحها 
المنطقة لتشــجيع األعمال ودعم المشاريع السياحية 
الســياحي  االســتثمار  اســتدامة  تنميــة  وضمــان 

والعقاري.

اللوجستي اهتمام بالقطاع 
مــن جهتــه أكــد عمر بن محمــود المحــرزي الرئيس 
التنفيــذي للمنطقة الحرة بصحار ان المنطقة تشــهد 

دبي -  :

نظمــت الهيئة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
عمــان  ســلطنة  مشــاركة  ضمــن  الحــرة  والمناطــق 
ترويجيــة  فعاليــة  دبــي   2020 اكســبو  معــرض  فــي 
اســتمرت يومين استهدفت االلتقاء بعدد من الرؤساء 
التنفيذييــن ورؤســاء مجالس إدارات الشــركات ضمن 

قائمة تضم أبرز الشــركات العالمية.
تــرأس الجانــب العمانــي معالــي الدكتــور علــي بــن 
للمناطــق  العامــة  الهيئــة  رئيــس  الســنيدي  مســعود 
وبمشــاركة  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
ســعادة الشيخ سالم بن مسلم سمحان الكثيري رئيس 
مكتــب ســلطنة عمــان التجــاري فــي دبي، وتــم خالل 
الفعالية الترويجية عقد عدة لقاءات ضمت الرؤســاء 
بصحــار  الحــرة  المنطقــة  مــن  كل  فــي  التنفيذييــن 
والمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والمنطقــة 

الحــرة بصاللة والمنطقة الحرة بالمزيونة. 
وجــاءت الفعاليــة التــي تم تنظيمها في شــهر مارس 
2022 في ظل ســعي الهيئة الستقطاب شركات دولية 
جديدة لالســتثمار في المناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة وذلك بالتعاون مع ســعادة محسن بن 
خميس البلوشــي المفوض العام لجناح ســلطنة ُعمان 
في اكســبو دبي ومكتب ســلطنة عمان التجاري بدبي.

لقاءات مباشرة 
وتــم خالل الفعالية عقد لقاءات مباشــرة بنخبة من 
رجال األعمال والرؤســاء التنفيذيين ورؤساء مجالس 
إدارات عــدد مــن الشــركات الدوليــة وإطالعهم على 
منــاخ االســتثمار فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصة 

والمناطق الحرة وما تشــهده من نمو في المشــاريع.
واســتهدفت الفعاليــة إيجــاد تواصــل مباشــر بيــن 
المســتثمرين الدولييــن وصانعي القرار فــي المناطق 
االقتصاديــة والحــرة، وركــزت اللقــاءات علــى عــدد 
اللوجســتي  كالقطــاع  االســتثمارية  القطاعــات  مــن 
وقطاعــات التصنيــع الغذائــي والصناعــات التحويلية 

والسياحة والتطوير العقاري.

خالل مشاركتها في اكسبو 2020 دبي
الهيئة تركز على استقطاب شركات دولية جديدة 

لالستثمار في المناطق االقتصادية والحرة

عقد لقاءات 
مباشرة بنخبة 

من رجال األعمال 
والمسؤولين بعدد 

من الشركات 
الدولية

الضــوء  تســليط  الزدجالــي:  يحيــى 
علــى الخطــط االســتراتيجية لتطويــر 
االقتصاديــة  بالمنطقــة  الســياحة 

الخاصة بالدقم

جانب من اللقاءات التي عقدها م�شوؤولو المناطق االقت�شادية الخا�شة 
والمناطق الحرة بالم�شتثمرين الم�شتهدفين
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تنوعــا فــي المشــاريع المرتبطــة بالقطاع اللوجســتي 
والتصنيــع الغذائــي، مشــيرا إلــى أن المنطقــة تزخــر 
بوجــود مســتثمرين مــن دول الخليــج وأوروبــا والهنــد 
الفعاليــات  هــذه  خــالل  ومــن  آســيا  شــرق  وجنــوب 
الترويجيــة نســعى للوصــول إلــى قائمــة مختــارة مــن 
الدول التي تم التركيز عليها بشــكل مباشــر من خالل 

الثنائية. اللقاءات 
وقال إننا لمســنا خالل اللقــاءات اهتماما بالمنطقة 
الحــرة بصحــار نظــرا للتســهيالت والخدمــات التــي 
تقدمها المنطقــة والمقومات واإلمكانات التي تؤهلها 
لربــط الســوق العمانية باألســواق العالمية وسالســل 
التوريــد مســتمدة قوتهــا مــن موقعهــا االســتراتيجي 
فــي مركز طــرق التجــارة العالمية بين آســيا وأوروبا، 
باإلضافــة إلــى ميزة ميناء صحار الــذي يقدم لزبائنه 
اإلضافيــة  الخدمــات  مــن  العديــد  والمســتثمرين 
والمزايــا بتكلفة تنافســية تعزز من الكفاءة التشــغيلية 
للمشــاريع المختلفــة؛ وكل هــذه العوامــل مــن شــأنها 
جــذب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة علــى حــد 

سواء.

التحويلية  الصناعات 
الرئيــس  تبــوك  محمــد  بــن  علــي  الدكتــور  وقــال 
التنفيــذي للمنطقــة الحــرة بصاللة: ركزنــا على عدة 
قطاعات نحتاجها في المنطقة خاصة تلك المرتبطة 
بالصناعــات التحويليــة التــي توجــد قيمــة مضافــة، 

الفعالية استهدفت 
إيجاد تواصل مباشر 

بين المستثمرين 
الدوليين وصانعي 
القرار في المناطق 
االقتصادية والحرة

التركيز على 
القطاع اللوجستي 
وقطاعات التصنيع 
الغذائي والصناعات 
التحويلية والسياحة 

والتطوير العقاري

د. علي تبوك: 
الترويج للصناعات 
التحويلية بالمنطقة 

الحرة بصاللة

عمر المحرزي: المنطقة الحرة بصحار 
اســتثمارات  الســتقطاب  مؤهلــة 

جديدة

برجــال  االلتقــاء  البلوشــي:  ســعيد 
فــي  باالســتثمار  الراغبيــن  األعمــال 

المنطقة الحرة بالمزيونة

مؤكــدا أن المنطقة مهيأة لجذب مثل هذه القطاعات 
زة بموقع اســتراتيجي  ولديهــا إمكانيــات عديــدة ُمعــزَّ
ومينــاء مثالي ولديها مزايا لتأســيس شــركات بملكية 
أجنبيــة 100٪، وإعفــاء ضريبي، وحريــة تحويل رأس 
المــال، وعدم اشــتراط حد أدنى لــرأس المال، وعدم 
تحديــد نــوع العملــة الخاصــة برأس المــال باإلضافة 

الــى المزايا المتنوعة األخرى.
وأضــاف: نحــن بحاجــة إلــى األعمــال والصناعــات 
التحويلية التي تتماشــى مع توجهات سلطنة عمان مع 

مراعــاة الجوانب الصديقة للبيئة.

زيادة االستثمارات في المزيونة
مــن جانبــه قــال ســعيد بن عبــداهلل البلوشــي مدير 
عــام المنطقــة الحــرة بالمزيونة: كانت المشــاركة في 
الفعاليــة الترويجيــة مهمة وذلــك للتعريــف بالمنطقة 
الحــرة بالمزيونــة من خــالل االلتقاء برجــال األعمال 
الذين لديهم التوجه والرغبة للتوسع في استثماراتهم.

وأضــاف: لمســنا مــن خالل سلســلة اللقــاءات التي 
تمــت اهتمــام هؤالء المســتثمرين بالتعرف على مزايا 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة التــي تتمتــع بقربهــا مــن 
الحــدود البرية  مــع الجمهورية اليمنية وتعتبر البوابة 
الخليجية لتجارة الترانزيت إلى اليمن ومنها إلى دول 
شــرق أفريقيا، وقــد تم عرض الحوافز والتســهيالت 
التــي تقدمهــا المنطقــة والتركيز على عــدة قطاعات 
رئيســية أبرزها القطاع اللوجستي وتجارة الترانزيت.

جناح �شلطنة عمان في معر�س اك�شبو 2020 دبي
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التعريف بإمكانيات 
المنطقة والحوافز 
المقدمة والفرص 

االستثمارية 
المتوفرة بها 

الدقم -  :
 

قام عدد من الملحقين العســكريين بسفارات الدول 
الشــقيقة والصديقــة لــدى ســلطنة عمان بزيــارة إلى 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم خــالل الفترة 
مــن 15 إلــى 16 فبراير 2022، يرافقهم عدد من كبار 
الضبــاط برئاســة أركان قــوات الســلطان المســلحة 
وعدد من كبار الضباط المتقاعدين بقوات الســلطان 

المسلحة. 
وقــد التقى الوفد لدى وصوله لمبنى إدارة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بمعالــي الدكتــور علــي 
بــن مســعود الســنيدي رئيس الهيئــة العامــة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة وعــدد مــن 
المســؤولين فــي إدارة المنطقــة والشــركات العاملــة 

فيها.

واطلــع الملحقــون العســكريون أثنــاء الزيــارة علــى 
والمشــروعات  المنطقــة  فــي  القائمــة  المشــروعات 
قيد اإلنشــاء والبنية األساســية للمنطقة، وقد شــملت 
ومطــار  الجــاف  والحــوض  الدقــم  مينــاء  الزيــارة: 
الدقــم  ومصفــاة  اللوجســتية  إمــداد  وشــركة  الدقــم 

السياحية. والمشروعات 
كمــا تــم خــالل الزيــارة تقديــم عــدد مــن العــروض 
المرئيــة التــي تــم مــن خاللهــا اســتعراض إمكانيــات 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ومــا تقدمــه 
األعمــال  لرجــال  وتســهيالت  وحوافــز  مزايــا  مــن 
والمســتثمرين باإلضافة إلى المرافق األساســية التي 
تتميز بها المنطقة وموقعها والمشــاريع االستراتيجية 
التي تم تنفيذها والمشاريع قيد اإلنشاء باإلضافة الى 

الخدمــات التــي تقدمها ونمط الحياة في المنطقة.

الملحقون العسكريون في سفارات الدول الشقيقة 
والصديقة يطلعون على مشروعات الدقم

وفد دورة الدفاع الوطني التاسعة يزور المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الدقــم -             :

 
استضافت المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في شهر فبراير 2022 
منتســبي دورة الدفــاع الوطنــي التاســعة ضمــن برنامجهــم الســنوي الذي 

يتضمن التعرف على عدد من المشــاريع المقامة في ســلطنة عمان.
وتهتــم كليــة الدفاع الوطني بالدراســات االســتراتيجية في مجالي األمن 

والدفاع وفقا للمرســوم الســلطاني رقم )2013/2( بإنشاء الكلية.
ترأس وفد الكلية اللواء الركن جوي المهندس صالح بن يحيى المسكري 
آمر كلية الدفاع الوطني، وضم الوفد في عضويته عددا من هيئة التوجيه 

بالكلية. والمنتسبين 
ورحــب الدكتور علي بن مســعود الســنيدي رئيس الهيئــة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة بمنتســبي الــدورة التاســعة أثنــاء 
زيارتهــم للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، مشــيرا إلــى عــدد مــن 

المشــروعات التي تركز الهيئة على توطينها بالدقم.
وتضمــن البرنامــج زيــارات ميدانية إلى عدة مشــاريع فــي المنطقة مثل 
مينــاء الصيــد البحري – متعدد األغــراض وميناء الدقم والحوض الجاف 
ومصنع كروة موتورز لتجميع وتصنيع الحافالت ومصفاة الدقم والمنطقة 

الم�شاركون في الدورة اأثناء زيارتهم لم�شنع كروةالسياحية وحديقة الصخور.
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الدقم على موعد مع 
إمدادات كبيرة من 

الكهرباء
تعّرف على مشروع ربط المنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم بالشبكة الرئيسية للكهرباء أعد الملف: محمد بن أحمد الشيزاوي

تشــهد المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم حاليا 
تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات فــي قطــاع الكهربــاء 
لمواكبــة النمــو فــي عــدد المشــروعات االســتثمارية، 
وتشير البيانات اإلحصائية إلى أن عدد المشتركين في 
خدمــة الكهرباء بالمنطقة ارتفع العام الماضي بنســبة 
87.3٪ ليبلــغ بنهاية ديســمبر الماضي أكثر من 6500 
مشترك مقابل  3490 مشتركا في نهاية عام 2020.   
ويعتبــر مشــروع ربــط المنطقــة بالشــبكة الرئيســية 
للكهربــاء أحد أبرز المشــروعات التي يتم تنفيذها في 
الدقــم حاليــا بهدف مواكبــة ازدياد عدد المشــروعات 
في المنطقة ودخول العديد من المشروعات الصناعية 

حيز التشغيل التجاري.
فــي هــذا الملــف تســلط  الضــوء علــى قطــاع 
الكهربــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

وأبرز المشروعات الحالية.

يبدأ من محطة 
نهيدة مبحافظة 

الداخلية.

يتألف من 5 محطات 
بجهد 400 ك.ف. 

667 كيلومترا طول 
اخلطوط الهوائية 

ضمن مشروع الربط.

حتتوي محطة الدقم 
على محولني بسعة 

500 م.ف.أ، و4 محوالت 
بسعة 125 م.ف.أ.

183 مليون ريال 
عماني التكلفة 

اإلجمالية.

احملطات الـ 5 ستقام 
يف: نهيدة، وباريك، 
وسويحات )ضمن 

مناطق امتياز شركة 
تنمية نفط عمان(، 

والدقم، ومحوت.

ترتبط محطة الدقم 
جهد 33/132/400 ك.ف 
بخط هوائي بطول 191 
كم من محطة سويحات  

إلى الدقم.

إنشاء خط هوائي 
بطول 152 كم يربط 
بني محطتي الدقم 

ومحوت.

متوقع إجناز املشروع 
يف الربع األول من عام 

.2023

أبريل
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إنشاء 5 محطات 
بجهد 400 ك.ف 
وخطوط هوائية 

بطول 66٧ كيلومترا

الدقم -  :

أكــد المهنــدس صالــح بــن ناصــر الرمحــي الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة العمانيــة لنقل الكهرباء أن مشــروع 
ربط شــبكة النقل الرئيســية وشبكة شــركة تنمية نفط 
عمــان والمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بجهد 
400 ك.ف يعتبر ضمن أبرز مشــروعات الكهرباء التي 

يتم تنفيذها في المنطقة حاليا.
وقال في حديث لـ مجلة الدقم االقتصادية إن التكلفة 
اإلجماليــة للمرحلــة األولــى من المشــروع الذي يعرف 
اختصــارا بمشــروع "ربــط" تبلــغ حوالــي 183 مليــون 
ريــال عمانــي وتتضمــن إنشــاء المحطــات والخطــوط 
الكهربائيــة الرابطــة بينهــا، موضحا أن المشــروع يبدأ 
مــن محطة نهيــدة بمحافظــة الداخلية مــرورا بمحطة 
باريك وســويحات ضمن مناطق االمتياز لشــركة تنمية 
نفــط عمــان ومنهــا إلى محطــة الدقم وانتهــاء بمحطة 
محــوت بمحافظــة الوســطى، ومــن المتوقــع اكتمــال 
المشــروع فــي الربع األول من عــام 2023، موضحا أن 
إجمالــي طــول الخطوط الهوائية التي ســيتم إنشــاؤها 

ضمن المشروع يبلغ 667 كيلومترا.

5 محطات
وأضــاف: يشــتمل المشــروع علــى 5 محطــات بجهد 
400 ك.ف؛ مشــيرا إلى أنه ســيتم إنشاء محطة نهيدة 
بمحافظــة الداخليــة ومحطتيــن فــي كل مــن منطقتي 
باريك وسويحات ضمن شبكة شركة تنمية نفط عمان، 
ومحطــة بالدقم لتغذيــة وتزويد المنطقــة االقتصادية 
االســتراتيجية  ألهميتهــا  نظــرا  بالدقــم  الخاصــة 
واالقتصاديــة، باإلضافــة إلــى محطــة واليــة محــوت 
التي ستســاهم في تغذية األحمال المحلية في الوالية 
وخفــض تكاليــف إنتــاج الكهربــاء التــي تعتمــد علــى 

وحدات الديزل حاليا.

منافع متعددة
واســتعرض المهنــدس صالــح بــن ناصــر الرمحــي 
األهمية االقتصادية واالجتماعية لمشــروع ربط الدقم 
بشــبكة النقــل الرئيســية، وقــال إن المشــروع يحقــق 
العديد من المنافع من أبرزها إيجاد شبكة لنقل الطاقة 
الكهربائيــة علــى مســتوى عاٍل من التوافــر والموثوقية 
واألمــان واالعتماديــة، وتوفير طاقة مســتدامة لتغذية 
كل مــن شــبكتي شــركة تنميــة نفــط عمــان والمنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم وبعض المناطق الريفية، 
وتقليــل اســتثمارات القدرة االحتياطية في كل شــبكة، 

: صالح الرمحي لـ 
مشروع "ربط" يستهدف إيجاد شبكة لنقل الطاقة 

الكهربائية على مستوى عاٍل من التوافر والموثوقية 
واألمان

من االأعمال االإن�شائية لمحطة تغذية 
وتزويد المنطقة االقت�شادية الخا�شة 

بالدقم بالكهرباء

أبريل
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1٨3 مليون ريال 
عماني تكلفة 

المشروع .. واالنجاز 
في الربع األول من 

2023

توفير نقاط توصيل 
لمشاريع الطاقة 
المتجددة ونقاط 
تغذية للمناطق 
الريفية التي تمر 
الخطوط الهوائية 

عبرها

تشجيع 
االستثمارات بالدقم 
وجذب المستثمرين 
والمصانع أهداف 
أساسية للمشروع

وتخفيــض االســتثمارات الرأســمالية الالزمــة لتلبيــة 
الطلــب علــى الطاقــة فــي ســاعات الــذروة، وتفعيــل 
تبــادل الطاقــة بيــن الشــبكات، وإيقــاف االعتماد على 
المحطــات التــي تعمل بوقــود الديزل لتكلفتهــا العالية 
وانبعاثاتها الكربونية في المناطق التي يشملها الربط، 
وتوفيــر نقــاط توصيــل لمشــاريع الطاقــة المتجــددة 
ونقــاط تغذيــة للمناطــق الريفيــة التــي تمــر الخطوط 
الهوائية عبرها، والتقليل من مخاطر أعطال الشبكات 
الكهربائيــة وفقــدان الطاقــة المنتجــة مــن محطــات 
الطاقــة المتجــددة أو غيــر المتجــددة، باإلضافــة إلى 

التقليل من تلوث البيئة.

تشجيع االستثمارات
وتوقــع الرئيــس التنفيــذي للشــركة العمانيــة لنقــل 
الكهرباء أن يســاهم مشــروع "ربط" في تعزيز وتشجيع 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  االســتثمارات 
بالدقــم، وجذب المســتثمرين والمصانــع لوجود طاقة 
مســتدامة في المنطقة، وتعزيز االســتثمارات الوطنية 
في الطاقة المتجددة في محافظتي الوســطى وظفار، 
مؤكــدا أن المشــروع يوفــر الدعــم والبنيــة األساســية 
لالســتفادة المثلى من مشــاريع الهيدروجين األخضر، 
كمــا أنــه سيســاهم فــي توفيــر المزيــد مــن الوظائــف 
فــي المنطقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ودعــم 
إلــى  باإلضافــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
دعم الســوق المحلية من خالل شــراء نســبة كبيرة من 

المعدات والخدمات الالزمة إلتمام المشروع.
مشروعات مستقبلية

وحــول المشــروعات المســتقبلية للشــركة العمانيــة 
لنقــل الكهرباء قال المهندس صالح بن ناصر الرمحي 
إن الخطــة الخمســية للشــركة للفتــرة مــن 2022 إلــى 
2026 تتضمــن إنشــاء محطــة إضافيــة فــي المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تســمى "محطــة الدقــم 
الصناعيــة"، وتشــتمل المحطة المتوقعــة على محولين 
ومــن  ك.ف،   132/400 وبجهــد  م.ف.أ   500 بســعة 
المتوقع أن تغذي المحطة الجديدة منطقة الصناعات 
الثقيلة بالدقم لما لها من فرص واعدة إلقامة مشاريع 

ومصانع عمالقة.

اإحدى محطات الكهرباء التي اأن�شاأتها ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء

أبريل
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: الدقم - 

للمناطــق  العامــة  الهيئــة  ُمِنحــت   2019 عــام  فــي 
اختصــاص  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 
تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بهــدف اإلشــراف علــى 
القطــاع واتخــاذ الســبل الكفيلة بتوفير خدمــة الكهرباء 
لمختلــف المشــروعات فــي المنطقة التي تشــهد إقباال 
اســتثماريا كبيــرا وتتــوزع مناطقهــا االســتثمارية علــى 

مساحات شاسعة.
بعــد حصول الهيئة على هذا االختصاص تم تأســيس 
دائــرة مختصة بهذا القطاع هــي: دائرة تنظيم الكهرباء 
والميــاه التــي أصبحــت تعرف اليوم بـــ "دائرة الخدمات 
العامة"، وقد استطاعت الدائرة خالل السنوات الثالث 
الماضيــة التغلب على الكثيــر من التحديات التي تواجه 
القطــاع وذلــك بالتعاون مع جهــات االختصاص األخرى 
مثــل شــركة كهربــاء المناطــق الريفية "تنوير" والشــركة 
العمانية لنقل الكهرباء وشــركة المرافق المركزية، وقد 
أدى هذا التناغم إلى إطالق العديد من المشروعات في 
هذا القطاع وهو ما أدى إلى حصول جميع المشروعات 
االســتثمارية فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
علــى احتياجاتهــا من الكهرباء وفقــا لما أكده المهندس 
سعيد بن أحمد بني عرابة المكلف بتسيير أعمال دائرة 
الخدمــات العامــة، مؤكــدا أن االســتثمارات الحالية في 
قطــاع الكهربــاء بالمنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
من خالل شركائها تستهدف مواكبة النمو المطرد على 
الكهربــاء في المنطقــة وتوفير احتياجات المشــروعات 
مــن الكهربــاء، مشــيرا فــي هــذا الصــدد إلى عــدد من 
المشــروعات الرئيســية التــي يتــم تنفيذهــا فــي الوقت 
الراهن كمشــروعات ربط الشــبكة الحالية في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم بالشــبكة الرئيسية، وإنشاء 

مشروع ربط الدقم 
بالشبكة الرئيسية 

يفتح مجاالت 
أرحب الستقطاب 
الصناعات الثقيلة

محطات فرعية في مختلف المناطق االســتثمارية.

ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية 
وقال المهندس ســعيد بن أحمد بني عرابة إن مشــروع 
ربــط المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بالشــبكة 
الرئيســية جهد 400 ك.ف الذي تنفذه الشركة العمانية 
لجــذب  أرحــب  مجــاالت  يفتــح  حاليــا  الكهربــاء  لنقــل 
االســتثمارات إلى المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم 
وخاصة االستثمارات التي تستهلك طاقة كهربائية عالية 
كالصناعــات الثقيلــة مثــل المصاهــر والمصانــع الكبيرة 
وغيرهــا مــن االســتثمارات األخــرى، كمــا يفتــح المجال 
أمــام إمكانية اســتغالل الموارد المتجــددة في محافظة 
الوســطى من رياح وطاقة شمســية إلنشاء محطات إنتاج 
الكهربــاء بالطاقــة المتجــددة وضخ إنتاجها في الشــبكة 

الوطنية. الرئيسية 

إطالق مشروعات متعددة في 
قطاع الكهرباء بالدقم لمواكبة النمو 

االستثماري

سعيد بني عرابة:  جميع المشروعات 
المنطقــة  فــي  االســتثمارية 
االقتصادية ستحصل على احتياجاتها 

من الكهرباء
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اتخاذ عدد من 
اآلليات لتسريع 
توصيل التيار 
الكهربائي إلى 
المستثمرين

اعتماد تركيب 
العدادات الذكية 
وتطوير نظام 

التحكم والمراقبة 
بالنظام الكهربائي 

 )SCADA(

وأوضــح أن هــذا المشــروع يتكــون مــن خــط كهربائــي 
ينقــل الكهربــاء بقــدرة تصل إلى 1700 ميجــاوات يتكون 
مــن دائرتيــن كهربائيتيــن لزيــادة الموثوقيــة واالعتمادية 
علــى النظــام وإنشــاء محطــة تحويــل شــبكية فــي هــذه 
المرحلة جهد 33/132/400 ك.ف  بالقرب من منطقة 
الصناعــات الثقيلــة لتكــون قريبــة مــن مركــز األحمــال 
الكهربائية وشــبكة التوزيع الكهربائيــة القائمة بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بســعة تصل فــي مرحلتها 
األولــى إلــى 500 ميجــا فولــت أمبيــر، ومــن المؤمــل أن 
يبدأ التشــغيل الفعلي لمشروع ربط المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم بالشــبكة الرئيســية خــالل الربع الثاني 

من عام 2023. 

تطور كبير
وقــال إن هــذا المشــروع يعتبــر تطورا كبيــرا في قطاع 
الكهربــاء بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، مشــيرا 
إلــى أن النظــام الكهربائــي فــي المنطقــة كان إلــى فتــرة 
بســيطة يتألــف مــن محطــة إنتــاج كهربــاء واحــدة تعمل 
بالديــزل أنشــئت فــي عام 2009 بواســطة شــركة تنوير، 
إلــى 71  وتصــل القــدرة اإلنتاجيــة المرّكبــة  للمحطــة 
ميجــاوات، وقــد بلــغ أقصــى حمــل للمحطــة خــالل عام 
2021 حوالــي 58.2 ميجــاوات، وتغــذي هــذه المحطــة 
المنطقــة االقتصاديــة ومناطــق أخــرى خــارج المنطقــة 

كرأس مدركة والعجائز.

تقليل تكاليف اإلنتاج
وأشــار إلــى أنه نظــراً للتكلفــة العالية إلنتــاج الكهرباء 
بالديــزل فقــد تــم اإليعــاز إلــى شــركة تنويــر بالدراســة 
والتفــاوض مــع شــركة المرافــق المركزية لشــراء كهرباَء 
أقــلَّ تكلفــًة تُنتَــُج عــن طريــق الغــاز وتوفير ســعات إنتاج 
إضافيــة كحــل مؤقــت يقلــل تكاليــف إنتــاج الكهرباء عن 
طريــق الديــزل بســعة إنتاجيــة مركبــة تصــل إلــى 118 
ميجــاوات، وقــد بــدأ تشــغيل  المشــروع في بدايــة العام 
الجاري، مشــيرا إلى أن هذا المشــروع يهدف إلى تقليل 
االنبعاثــات الغازيــة من محطــة إنتاج الكهربــاء بالديزل، 

وتقليــل مبالــغ الدعــم الحكومي للقطــاع متوقعا أن يوفر 
المشــروع الجديد حوالي  6 ماليين ريال عماني ســنوياً. 

تسريع توصيل الكهرباء للمستثمرين
وقــال المهنــدس ســعيد بنــي عرابــة إن الهيئــة تولــي 
اهتمامــا كبيــرا بتســريع توصيــل التيــار الكهربائــي إلــى 
المســتثمرين، فبعــد نقل االختصاصات إلــى الهيئة قمنا 
بتعديــل الئحــة توصيل خدمــة الكهرباء بما يســّرع وتيرة 
توصيــل الخدمــة إلى المســتثمرين، وقد أّثــر هذا إيجاباً 
فــي زيادة الطلــب على الكهرباء وزيادة عدد المشــتركين 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم؛ فعلى ســبيل 
المثــال زاد عــدد المشــتركين فــي خدمــة الكهربــاء إلــى  
نحــو 6000 مشــترك  بنهاية عــام 2021 مقارنة بـ 3490 

مشترك في عام 2020.   

ارتفاع الطلب على الكهرباء 
وأشــار إلى أن الطلب على الكهرباء في تزايد مســتمر 
نتيجــة للنمــو المطرد فــي االســتثمارات ودخولها مرحلة 
التشــغيل التجــاري كمشــروع مينــاء الدقــم ومصنع كروة 
للســيارات ومصنــع هونج تونــج الدقم لألنابيــب وغيرها 
من المشاريع األخرى في المنطقة؛ األمر الذي أدى إلى 
زيــادة الطلــب مــن جهــة وارتفــاع اســتهالك الكهرباء من 

جهة أخرى.

عدادات ذكية
وتطــرق المهنــدس ســعيد بنــي عرابــة في حديثــه إلى 
عــدد مــن مشــروعات التطويــر فــي القطاع، مشــيرا إلى 
أنــه تــم اعتماد تركيب العدادات الذكية للمســتثمرين في 
المنطقة ضمن آلية التحكم باألسعار التي توفرها شركة 
كهرباء المناطق الريفية، ومن شأن هذا المشروع اّطالع 
المســتثمر والشــركة على االســتهالك الحقيقي للكهرباء 
وبالتالي تتيح العدادات الذكية للمســتثمر معرفة وتنظيم 
العامــة  الهيئــة  وافقــت  كمــا  الكهربــاء،  مــن  اســتهالكه 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة خالل 
هــذا العام على تطويــر نظام التحكــم والمراقبة بالنظام 

محطة إنتاج الكهرباء بالديزل التي كانت تخدم المنطقة لسنوات طويلة أبريل
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تنفيذ مشروع 
الستالم الطلبات 

ومعالجتها 
إلكترونيا لتسريع 
توصيل الكهرباء 

للمشروعات 
الجديدة

الكهربائي )SCADA( فــي المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم والــذي من شــأنه حفــظ بيانات الشــبكة وإظهار 
األخطــاء الكهربائيــة ومعرفــة مواقــع الخلل في الشــبكة 
الكهربائيــة فــي المنطقــة، كمــا تــم االنتهاء مــن المرحلة 
األولــى من مشــروع تقديــم طلبات الحصــول على خدمة 
الكهربــاء إلكترونيا ومعالجــة الطلب إلكترونيا أيضا ومن 
شــأن هــذا المشــروع تقليل الوقــت والجهد والمســاهمة 
فــي مراقبــة عمليــة التوصيــل لتفادي أي تأخيــر من قبل 
أطراف العملية وهم المستثمر والشركة المزودة للخدمة 
والهيئة، ومن المؤمل االنتهاء من هذا المشروع مع نهاية 

هــذا العام أو مطلع العام القادم. 

تزويد مصفاة الدقم بالكهرباء
مــن جهتــه تحــدث حمد بن عبداهلل الزيــدي )إخصائي 
تراخيــص أول( عــن مجموعــة مــن المشــروعات األخرى 
التــي تشــرف عليهــا الهيئة العامــة للمناطــق االقتصادية 
الخاصــة والمناطق الحرة بالمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، وقــال إن الهيئــة قامــت بمنــح تصريــح لشــركة 
الدقــم لتوليــد الكهربــاء إلنتــاج الكهربــاء بالغــاز لتزويــد 
مصفــاة الدقــم ومنطقة الخزانــات البترولية برأس مركز 
بالكهربــاء بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 326 ميجــاوات مــع خط 
كهربائــي مــزدوج جهــد 132 ك.ف، كما اســتلمنا طلبات 
إلنتــاج الكهربــاء عــن طريــق الطاقــة المتجددة مــن قبل 
تتــراوح قدرتهــا  الهيدروجيــن األخضــر  إنتــاج  مشــاريع 
اإلنتاجيــة مــن 350 ميجــاوات إلــى 1300 ميجــاوات في 
الســنوات مــن 2023 إلــى 2026 وســيتم التعامل مع هذه 

الطلبــات وفقا لإلجراءات المعمــول بها في قانون تنظيم 
إنشــاء  تدعــم  الهيئــة  أن  مؤكــدا  الكهربــاء،  وتخصيــص 
مشــاريع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المســتثمرين 

من الطاقة الكهربائية.

مراجعة استهالك الكهرباء
منصــور   بــن  مــازن  المهنــدس  الحــوار  فــي  ويشــترك 
البلوشــي )مهنــدس تنظيــم أول ( مشــيرا إلــى أن الدائرة 
تقــوم بمراجعــة اســتهالك الكهربــاء ســنوياً بهــدف جعــل 
النظــام الكهربائــي علــى اســتعداد الســتيعاب أي حمــل 
كهربائــي جديــد وتوصيل الكهربــاء للمســتثمرين الجدد، 

حمد الزيدي: اســتلمنا طلبات إلنتاج 
الكهربــاء عن طريق الطاقة المتجددة 
من قبل مشــاريع إنتــاج الهيدروجين 

األخضر 

أبريل
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السعة اإلنتاجية 
للكهرباء تواكب 

دخول المشروعات 
الكبرى مرحلة 

التشغيل التجاري 

عبدالعزيز الحسني: تعديل سياسات 
توصيــل الكهربــاء لتكــون أكثــر جذبــا 

للمشروعات االستثمارية

اأحد المهند�شين في الهيئة اأثناء زيارة عمل الإحدى المحطات الكهربائية 
بالدقم

مــازن البلوشــي: مراجعــة اســتهالك 
النظــام  لتهيئــة  ســنويا  الكهربــاء 
الكهربائــي الســتيعاب المشــروعات 

الجديدة

كما أن هذا اإلجراء يتيح للهيئة التأكد من مواءمة الطلب 
مــع الســعة اإلنتاجيــة المتوفرة في المنطقــة وبما يضمن 

استمرارية التزويد بالكهرباء.
وقال إن تلبية احتياجات االســتثمارات في المنطقة من 
الطاقــة الكهربائيــة يتم عن طريق الشــبكة القائمة أو من 
خالل التوسعات في اإلنتاج أو من خالل الربط الكهربائي 
بالشــبكة الرئيســية الذي ســيوفر ســعات كهربائية عالية 
في المنطقة، كما أن الهيئة تقوم بالتنســيق مع الشــركات 
العاملــة فــي قطــاع الكهربــاء لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة 
المطلوبة للمشــاريع الجديدة وذلك من خالل بناء جســور 
التواصل بين المستثمر ومزود الخدمة، واعتماد الخطط 

واآلليات الالزمة لتنفيذ مشــاريع التوسعات الكهربائية.

تعديل سياسات توصيل الكهرباء
ونختتــم لقاءاتنــا في دائــرة الخدمات العامــة بالحديث 
مــع عبدالعزيــز بــن راشــد الحســني )أخصائــي خدمــات 

مشتركين أول( الذي أكد أن الدائرة سعت منذ تأسيسها 
في نهاية عام 2019 إلى تسهيل وتسريع ومتابعة توصيل 
الخدمة للمســتثمرين من خالل تعديل السياســات لتكون 
أكثــر جذبا للمشــروعات االســتثمارية مع مراعــاة التنوع 
فــي االســتثمارات والتخطيــط العمرانــي فــي المنطقــة، 
ولهــذا تــم إلغــاء بنــد المســافة الــذي كان يشــترط أال 
تتجاوز المســافة بين المشــروع وشبكة الكهرباء 1.5 كم 
مــن شــروط توفير خدمــة الكهرباء، ورفع ســقف الطاقة 
 6000 إلــى  وات  كيلــو   2500 مــن  للمشــروع  المطلوبــة 
كيلــو وات، بحيــث يقوم مــزود الخدمة بتوصيــل الكهرباء 
للمشروع االستثماري  بدون أي مصاريف إضافية؛ األمر 
الذي أدى إلى زيادة أعداد المشــتركين، موضحا أنه يتم 
حاليــا توصيــل شــبكة التوزيــع إلــى قــرب حــدود األرض 
االســتثمارية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم مهما 
كانــت المســافة بشــرط أال تتعــدى األحمــال 6000 كيلو 

وات وذلك بهدف تمكين االســتثمارات في المنطقة. 

أبريل
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طرح مناقصات 
إنشاء الشبكة 
الكهربائبة جهد 

11 ك. ف وربطها 
بالمحطات الفرعية 

في المناطق 
االستثمارية 

االنتهاء من بناء 
محطات فرعية في 
مناطق الصناعات 
الخفيفة والسمكية 

والمعارض

الدقم -  :

تقــوم شــركة كهرباء المناطق الريفيــة "تنوير" بتطوير 
المنطقــة  فــي  للكهربــاء  األساســية  البنيــة  وتوســعة 
االقتصادية الخاصة بالدقم عبر مجموعة من المشاريع 
تســتهدف إنشــاء  وزيــادة ســعة مجموعة مــن محطات 
المحوالت والشبكات الكهربائية في مناطق الصناعات 
الثقيلــة والصناعــات الســمكية والغذائيــة والصناعات 
الخفيفــة ومنطقــة المعــارض وشــمال وجنــوب الدقم. 
وتأتــي هــذه المشــاريع ضمــن خطــة معتمــدة طورتهــا 
الشــركة بعد استشــارة جميع األطراف المعنية لتطوير 
منظومــة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها بهدف اســتقطاب 
المزيد من المشاريع اإلستثمارية حسب ما تسعى إليه 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وقــال أحمــد بــن ســعيد الحارثــي الرئيــس التنفيذي 
بالوكالة في تنوير إن الشــركة تعمل حالياً على مشاريع 
ربــط شــبكة التوزيــع الكهربائيــة جهــد 33 ك. ف فــي 
واليــة الدقــم بشــبكة النقــل الكهربائية جهــد 400 ك. 
ف )مشــروع ربط(، ويعد هذا المشــروع أحد مشــاريع 
الربــط التــي تنفذهــا الشــركة بالتعــاون مــع الشــركة 
العمانيــة لنقــل الكهربــاء، كمــا تعمــل "تنويــر" في نفس 

الوقــت على مشــروع تطوير شــبكة التوزيــع 11 ك. ف 
وتمديد التيار  للمستثمرين  في منطقة أراضي الدقم 
الصناعية التابعة لميناء الدقم، مؤكدا أن الشركة تقوم 
فــي الوقــت الحالي بأعمال التحســينات على الشــبكة 
الكهربائيــة القائمــة لزيادة وتأميــن موثوقية المنظومة 

الكهربائية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

مواكبة الطلب على الكهرباء 
وأكــد فــي حديــث لـــ  اهتمــام الشــركة بمواكبة 
الطلب على الكهرباء من قبل المستثمرين في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، مؤكــدا توفــر الســعة 
الكهربائيــة للمشــروعات الحاليــة والمســتقبلية، وقال 
إن أعمــال التمديــدات والتوصيــالت الكهربائيــة إلــى 
منشآت المستثمرين في المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم تتواصــل بوتيــرة عالية، متوقعــا أن يرتفع عدد 
المشــتركين فــي المنطقــة من 6538 مشــتركا في عام 

2021 إلى نحو 8484 مشتركا بحلول العام المقبل.
وأشــار إلى أن الشــركة بــدأت تنفيذ مشــاريع 2022 
الكهربائبــة جهــد  الشــبكة  إنشــاء  بطــرح مناقصــات 
11 ك. ف وربطهــا بالمحطــات الفرعيــة فــي منطقــة 
الصناعــات الخفيفــة والمعــارض ومنطقــة الصناعات 
الثقيلــة ومنطقــة الصناعات الســمكية وكذلــك تمديد 

التيار الكهربائي إلى ميناء الصيد البحري بالدقم.

: الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير"  لـ 
تنفيذ مشاريع متعددة لتوسعة البنية األساسية للكهرباء في 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  بأكثر من 22 مليون 
ريال 

محطة اإنتاج الكهرباء با�شتخدام 
الغاز �شمن م�شروع تنوير - مرافق 

 أحمد بن سعيد الحارثي

أبريل
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نعمل على مواكبة 
الطلب من قبل 

المستثمرين 
وتوفير السعة 

الكهربائية المطلوبة 
للمشروعات الحالية 

والمستقبلية

تنفيذ أعمال 
تحسينات على 
الشبكة القائمة 
وتأمين موثوقية 

المنظومة 
الكهربائية في 

المنطقة

نتوقع ارتفاع 
عدد المشتركين 
في المنطقة 

االقتصادية إلى أكثر 
من ٨400 مشترك 

بحلول 2023 

الم�شاريع المكتملة
الم�شاريع قيد االإن�شاء

تعزيز منظومة الكهرباء 
واســتعرض فــي حديثه أبــرز المشــروعات الجديدة 
التــي تقوم "تنوير" بتنفيذها فــي المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم، وقال إن الشــركة أعلنــت في أكتوبر 
2020 طرح مشــروع ربط شــبكة التوزيع جهد )33 ك. 
ف( في والية الدقم بشبكة النقل الكهربائية الرئيسية 
جهد )400 ك. ف(، ويعتبر هذا المشروع أحد برامج 
الربــط التــي تنفذهــا الشــركة باإلضافة إلى مشــاريع 
الربــط األخــرى، مؤكــدا أن هذا المشــروع سيســاهم 
فــي تعزيز منظومة الكهربــاء في المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم وســيرفع كفــاءة وموثوقية الشــبكات 
الكهربائيــة وتأميــن الطاقــة الكهربائيــة للمنطقة على 
المدى المتوسط والطويل مما سيساهم في دفع عجلة 

التنمية وجلب المزيد من االستثمارات للمنطقة.

محطة للصناعات الثقيلة 
وذكر الحارثي أن من بين المشــروعات األخرى التي 
تنفذهــا تنويــر حاليــا مشــروع بنــاء المحطــة الفرعية 
ســعة )3 × 20 م ف أ( لتزويــد منطقــة الصناعــات 
الثقيلة بالطاقة الكهربائية، موضحا أن هذا المشروع 
سيســاهم في التطوير المســتمر للمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم ويلبــي طلبــات المســتثمرين للطاقة 
الكهربائيــة في منطقة الصناعات الثقيلة، موضحا أن 
نســبة اإلنجــاز في هذا المشــروع بلغــت أكثر من ٪90 
ومــن المؤمــل تشــغيله في نهايــة الربع الثانــي من عام 

 .2022

توفير الطاقة الكهربائية لمناطق جديدة
وحــول المشــروعات التــي تــم إنجازهــا فــي الفتــرة 
الماضيــة قــال الرئيــس التنفيــذي لتنويــر إن أحــدث 
هــذه المشــروعات هو مشــروع بناء المحطــة الفرعية 

ســعة )2 × 20 م. ف أ( لتزويــد منطقــة الصناعــات 
السمكية والغذائية بالطاقة الكهربائية، وقد تم إنجاز 
المشــروع فــي الربع األول مــن العام الجاري، مشــيرا 
إلــى أن المشــروع يســاهم فــي تعزيــز أداء الشــبكة 
الكهربائيــة في المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
ويســاهم فــي تلبيــة الطلب علــى الكهرباء فــي منطقة 
الصناعات السمكية والغذائية والمشروعات الجديدة 
المتوقــع تنفيذهــا فــي المنطقة، كما أنجزت الشــركة 
أيضا مشــروع بناء المحطة الفرعية )3 × 20 م ف أ( 
لتزويد منطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة المعارض 
بالطاقة الكهربائية، موضحا أن إنجاز هذا المشــروع 
القطاعيــن  فــي هذيــن  االســتثمار  دعــم  مــن شــأنه 

المهمين.

األحفــوري  الوقــود  علــى  االعتمــاد  تقليــل 
)الديزل(

واختتم أحمد بن ســعيد الحارثــي الرئيس التنفيذي 
بالوكالة في تنوير حديثه لـ الدقم االقتصادية بالتأكيد 
علــى خطة الشــركة للتقليل من االعتمــاد على الوقود 
إنتــاج  تكلفــة  وتخفيــض  الديــزل"  "وقــود  األحفــوري 
الطاقــة الكهربائيــة، وقــال إن الشــركة قامــت بتوقيــع 
اتفاقية شراء وتوريد الطاقة في المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم باســتخدام الغاز مع شــركة المرافق 
المركزيــة "مرافــق" إحــدى شــركات مجموعــة "أوكيو" 
وذلــك بســعة إجمالية تصــل إلى 80 ميجــاوات خالل 
مــن مشــروع  االنتهــاء  يتــم  أن  إلــى   2023 A 2022
الربط بالشــبكة الرئيســة، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
الشــركة تخطط إلقامة مجموعة من مبادرات الطاقة 
الشمســية خــالل 2022 - 2023 مــن خــالل تركيــب 
األلــواح الشمســية في محطات التوزيــع؛ بهدف تقليل 

تكلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة.

مشاريع تنوير في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الدقم -  :

أكــد المهنــدس عبداهلل بن ســالم المعمــري المدير 
اإلقليمــي لتنويــر فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
حاليــا  الشــركة  تنفذهــا  التــي  األعمــال  أن  بالدقــم 
ســوف ترفــع إجمالي أطوال خطــوط الكهرباء بالدقم 
)الهوائيــة واألرضيــة( إلــى أكثــر مــن 750 كيلومتــرا، 
موضحــا أن أطــوال خطــوط الشــبكة الكهربائية التي 

تتــم إضافتها حاليا يبلغ 67 كيلومترا.
وقال إن الفترة الماضية شــهدت االنتهاء من أعمال 
مشــروع إنشــاء خطوط التوزيــع الكهربائية جهد )33 
ك. ف( األرضيــة والهوائية التي تربط محطة شــمال 
الدقم بمحطة جنوب الدقم مما سيســاهم في توسعة 
النظــام الكهربائــي الكلــي فــي المنطقــة االقتصاديــة 
علــى  المتزايــد  الطلــب  ويلبــي  بالدقــم  الخاصــة 
الكهرباء فــي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية 

والسكنية. والسياحية 
وأوضح أن المشروع يستهدف الربط بين المحطات 
الفرعية في شمال وجنوب الدقم مروراً بمحطة كروة 
ومحطــة الصناعــات الخفيفة والمعــارض، ويبلغ طول 

ربط محطة شمال 
الدقم بمحطة 
جنوب الدقم 

ساهم في توسعة 
النظام الكهربائي 

الكلي في المنطقة 
االقتصادية 

استخدام األعمدة 
الخرسانية 

ومواصفات خاصة 
بالمناطق الساحلية 

في مشروعات 
الربط بين المحطات 

المدير اإلقليمي لـ "تنوير" بالدقم: 
أطوال خطوط الكهرباء بالدقم تتجاوز ٧50 كيلومترا بعد إنجاز 

المشروعات الحالية

الخطــوط الهوائيــة واألرضيــة التي تــم تنفيذها 131 
كــم، مشــيرا إلــى أنه تم اســتخدام مواصفــات خاصة 
بالمناطــق الســاحلية فــي هــذا المشــروع كاألعمــدة 

الخرســانية وأجزاء معدنية خاصة مقاومة للصدأ.
زيادة ســعة محطة المفاتيح الكهربائية 

وأضــاف إن الشــركة قامــت خــالل الفتــرة الماضية 
بتنفيذ مشــروع زيادة سعة محطة المفاتيح الكهربائية 
رقــم )1( بشــمال الدقــم ومحطة المحــوالت الفرعية 
بجنوب الدقم، ويســاهم المشروع الذي تم إنجازه في 
الربــع األول من عام 2022 في توســعة وتعزيز النظام 
الكهربائــي الكلــي فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم ويلبــي الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء فــي 
مختلــف القطاعــات الصناعية والتجارية والســياحية 

والسكنية في المنطقة.
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: الدقم - 

أعلنــت شــركة مرافــق أنهــا حققــت نســبة عاليــة في 
والميــاه  للطاقــة  المتكاملــة  المحطــة  مشــروع  إنجــاز 
بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم، متوقعة االنتهاء 
مــن جميــع االختبــارات والتشــغيل التجريبــي للوحدات 
المختلفــة واالســتعداد لمرحلــة التشــغيل التجــاري في 
الربــع الرابــع مــن العام الجاري بعــد أن قامت في يناير 
2022 بتزويــد مصفاة الدقم )أوكيو 8( بالطاقة والمياه 

الالزمة لالختبارات األولية.
وقــال المهندس عبــداهلل بن محمد الهاشــمي المدير 
التنفيــذي لشــركة مرافــق إن الشــركة تعمــل علــى تلبية 
بالمنطقــة  والميــاه  الكهربــاء  علــى  المتزايــد  الطلــب 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم، مشــيرا فــي هذا الصدد 
إلــى مشــروعين كبيريــن تنفذهمــا الشــركة بالمنطقــة 
وهمــا المحطة المتكاملة للطاقة والمياه، ومحطة إنتاج 

الكهرباء بالتوربينات الغازية.

المحطة المتكاملة للطاقة والمياه 
وأضــاف فــي حديث لـ الدقــم االقتصادية إن المحطة 
مجّمــع  مــن  جــزءا  تعتبــر  والميــاه  للطاقــة  المتكاملــة 
متكامــل تنفــذه شــركة مرافــق بالمنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم يتضمــن محطــة توليــد كهرباء بســعة 

تمّكنا من تزويد 
مصفاة الدقم 

بالطاقة والمياه في 
يناير الماضي حسب 

االحتياجات األولية

326 ميجــاواط، ومحطــة تحليــة ميــاه بطاقة إنتــاج تبلغ 
36 ألــف متر مكعب يوميا، ومنشــآت ســحب مياه البحر 
بســعة إمداد تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، 
باإلضافــة إلــى خــط نقل الكهربــاء بالجهــد العالي 132 
كيلوفولــت مــن المحطــة إلــى مشــروع خزانــات النفــط 
بــرأس مركــز علــى بعــد نحــو 80 كيلومتــرا، مشــيرا إلى 
أن المشــروع يهــدف إلى تزويد مصفــاة الدقم )أوكيو8( 
بالطاقــة  العمانيــة للصهاريــج  الشــركة  وكذلــك تزويــد 

والمياه الالزمة.
وتعمل شــركة مرافق - المملوكة من قبل شــركة أوكيو
OQ  التابعــة لجهــاز االســتثمار العمانــي وشــركة جلــف 
التايلنديــة -  علــى تطويــر قطــاع  اينرجــي ديفلبمنــت 
المرافــق فــي الدقــم بموجــب اتفاقية خدمــات المرافق 
المركزيــة مــع المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، 
وقد قامت "مرافق" بتأســيس شــركة تابعة لها هي شركة 
الدقــم لتوليــد الكهرباء لتنفيذ مشــروع الدقــم المتكامل 
للكهرباء والمياه ومشروع خط جهد عاٍل 132 كيلوفولت 

لنقل الكهرباء.

محطة إنتاج الكهرباء بالتوربينات الغازية
مرافــق  تنفذهــا  التــي  األخــرى  المشــروعات  وحــول 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم قــال المهندس 
عبــداهلل بــن محمد الهاشــمي إن الشــركة أنجزت خالل 

تحقق نسبة مرتفعة في إنجاز مشروع 
المحطة المتكاملة للطاقة والمياه

عبدالله الهاشمي  لـ   : 
نستعد لمرحلة التشغيل التجاري في الربع الرابع من 

العام الجاري

أبريل
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األشــهر الماضيــة محطــة إنتــاج الكهرباء فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم لتلبيــة احتياجات شــركة 
"تنويــر" مــن الطاقــة ممــا يلبــي الطلــب المتزايــد علــى 
الطاقــة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، 
موضحــا أن المحطــة تتألــف من توربينــات تعمل بالغاز 

بســعة تصل الى 80 ميجاواط.
وأوضــح أن هــذه المحطــة تهــدف إلى تقليــص تكلفة 
إنتــاج الكهرباء مما يعزز خفض تكلفة الدعم الحكومي، 
كمــا أن المحطة تهدف إلى تأمين مصدر للكهرباء أكثر 
موثوقيــة وكفــاءة لخدمة المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، وتقليــل االنبعاثــات الســنوية مــن ثاني أكســيد 
الكربــون بحوالــي 90 ألــف طــن أي ما يعــادل انبعاثات 
الغــاز  ألــف ســيارة، مؤكــدا أن اســتخدام  حوالــي 20 
الطبيعي عوضاً عن وقود الديزل المســتخدم سابقا في 
إنتــاج الكهربــاء ســوف يُســهم فــي تقليل انبعاثــات ثاني 

أكســيد الكربون والحد من التلوث البيئي.

قطاع المياه 
وتقــوم شــركة مرافــق بتزويــد المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم بميــاه الشــرب، وهــي مســؤولة عــن 
العمليــات كافــة ابتــداًء مــن إنتــاج الميــاه، ونقلهــا الــى 
الخزانات، وتوزيعها على كافة المشتركين في المنطقة، 
وتخصيــص مكتــب معني بخدمــات المشــتركين وانتهاًء 

والتحصيل.  بالفوترة 
وفــي هذا الســياق أعلن المهنــدس عبداهلل بن محمد 

الهاشــمي نجــاح الشــركة فــي زيــادة الطاقــة االنتاجيــة 
للميــاه لتلبية الطلب المتنامــي في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، وقال إن الشــركة أكملت بنجاح توسعة 
شــبكات توزيــع ميــاه الشــرب فــي حــي صــاي والحــي 

التجاري الجديد. 

الموارد البشرية 
وحــول بنــاء الخبــرات العمانيــة قال إن شــركة مرافق 
الوطنيــة  الكفــاءات  اهتمامهــا الســتقطاب  جــل  تولــي 
وتطويرهــا وإيجــاد بيئة عمل جاذبة، موضحا أن نســبة 

التعمين في الشــركة وصلت إلى ٪63.
وأضــاف: لــم يكــن لمثل هــذا االنجــاز أن يتحقق لوال 
تكاتــف الجهــود وتعــاون جهــات االختصــاص مثمنيــن 
دورهــم الفّعــال فــي دعــم مختلــف المبــادرات كمبــادرة 
مرافق للتدريب المقرون بالتوظيف، مشــيرا إلى أنه تم 
اختيــار مجموعة من المترشــحين لبدء برنامج التدريب 
المستمر لمدة ستة أشهر وأثناء فترة التدريب سيتمكن 
المتدربــون من العمل بصورة مباشــرة مــع الفرق الفنية 
واإلداريــة ذوي الخبــرة فــي الشــركة ممــن ســيقّدمون 
تجربــة تدريب مثرية، وســيتم إخضاع المتدربين ســواء 
فــي األقســام الفنيــة أو غير الفنية لعمليــة تقييم لألداء 
بعد مضي الســتة أشهر األولى الختبار مدى جاهزيتهم 
للحصــول علــى الوظيفة، وعلى ضوء ذلك ســيتم تقديم 
عقــد التوظيف للمتدربين الذيــن اجتازوا فترة التدريب 

بنجاح.

محطة إنتاج الكهرباء 
بالتوربينات الغازية 

تواكب الطلب 
المتزايد على الطاقة 
وتساهم في الحد 
من التلوث البيئي

الشركة نجحت 
في زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للمياه 
وتوسعة شبكات 

التوزيع

نركز على استقطاب 
الكفاءات الوطنية 
وإيجاد بيئة عمل 
جاذبة .. ونفخر 
بتحقيق نسبة 
تعمين عند %63

أبريل
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تقييم تجربة توظيف الهيدروجين األخضر في 
إنتاج الصلب الصديق للبيئة في ميناء صحار 

والمنطقة الحرة

: صحار - 

قامت شركة هيدروجين رايز، وشركة جندال شديد 
للحديــد والصلــب، ومينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة 
اتفاقيــة لتقييــم عمليــة تطويــر أول محطــة  بتوقيــع 
للهيدروجيــن األخضر في صحار بهدف إنتاج الصلب 
فــي مصنــع جنــدال شــديد بأســلوب صديــق للبيئــة 

وبدون أي انبعاثات كربونية. 
ومــن المقــرر أن يتعــاون جميــع الشــركاء فــي تقييم 
باســتخدام عمليــة مســتدامة  الصلــب  إنتــاج  فــرص 
بالكامــل مــن شــأنها الحــّد مــن االنبعاثــات، وخفــض 
البصمــة الكربونية للمجمع، إضافة إلى الحفاظ على 
احتياطيات الغاز الطبيعي الســتخدامها في صناعات 

أخرى في أنحاء ســلطنة ُعمان. 
وبعد إتمام دراســات الجــدوى التقنية واالقتصادية، 
ستشــمل المرحلــة األولى مــن المحطة تشــغيل محلل 
كهربائــي بســعة 35 ميجــاوات بحلــول منتصــف عــام 
2024م حيث ســيتم ربطــه بمحطة للطاقة الشمســية 

االتفاقية تستهدف 
الحّد من االنبعاثات 

والحفاظ على 
احتياطيات 

الغاز الطبيعي 
الستخدامها في 

صناعات أخرى

ارتفاع الطلب 
العالمي على 

منتجات الصلب 
الصديقة للبيئة يتيح 
فرصا متعددة لنمو 

القطاع الصناعي

المتجددة. وبعد المرحلة األولى، سيتم تقييم ودراسة 
تعزيز الســعة اإلنتاجية إلى 350 ميجاوات.

فرص متعددة
ويتيــح إنتــاج الصلــب األخضــر فرصــاً متعــددة مــن 
شــأنها تعزيز الصناعات المختلفة واالقتصاد الوطني 
فــي ســلطنة ُعمــان خاصة في ظــل التوقعــات بارتفاع 
الطلب العالمــي على منتجات الصلب الصديقة للبيئة 
خــالل األعوام المقبلة. وقد قامــت "هيدروجين رايز" 
التــي توجــد مقراتها في ُعمان وألمانيا ببناء وتشــغيل 
لتوريــد  فــي صحــار  األخضــر  للهيدروجيــن  محطــة 
شــديد  جنــدال  مصنــع  إلــى  األخضــر  الهيدروجيــن 
للصلب. وبفضل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شــركة 
جنــدال شــديد، مــن المتوقع أن تصبح رائــدة توظيف 
تقنيــات مبتكــرة بــدون انبعاثــات كربونيــة واســتبدال 
الغــاز الطبيعــي بالهيدروجيــن األخضــر فــي عمليــة 
تصنيع الحديد مما ســيجعلها أحد أكبر المنتجين في 

الســوق العالمي المتنامي للصلب األخضر.

أبريل
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الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة توقع برنامج تعاون مع 

الجمعية العمانية للملكية الفكرية

د. علي العلوي: نشر 
الفرص االستثمارية 

بالمناطق 
االقتصادية والحرة 
بين المستثمرين 
المعنيين بقطاع 
الملكية الفكرية

البرنامج يستهدف 
نشر الوعي بأهمية 

االبتكار وحقوق 
الملكية الفكرية 
وتشجيع البحث 

العلمي

مسقط - 

وقعــت الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 
والمناطــق الحــرة في 7 مــارس 2022 برنامج تعاون مع 
الجمعيــة العمانيــة للملكيــة الفكريــة ينــص علــى تعزيز 
وتطوير التعاون بينهما في مجال التدريب ونشــر الوعي 
بأهمية حماية الملكية الفكرية، ودعم وتشجيع أصحاب 
المواهــب، وتشــجيع البحــث العلمــي، وتبــادل الخبرات 
والمعــارف فــي هــذا المجــال بمــا يُســِهم فــي تعزيــز 
الفرص االســتثمارية ومعالجة التحديــات التي تواجهها 
المشــروعات العاملة في المناطــق االقتصادية الخاصة 

والمناطق الحرة.  
للمناطــق  العامــة  الهيئــة  عــن  نيابــة  البرنامــج  وقــع 
االقتصاديــة الخاصة والمناطق الحرة ســعادة المهندس 
أحمــد بن حســن الذيب نائب رئيــس الهيئة، فيما وقعها 
عــن الجمعيــة الدكتــور علــي بن خميــس العلــوي رئيس 

مجلس اإلدارة.
وينــص البرنامــج علــى التعــاون فــي إيجــاد مشــاريع 
ومبــادرات في الملكية الفكرية، وتشــجيع المشــروعات 
العاملــة فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق 
الحــرة علــى المشــاركة فــي الفعاليــات والبرامــج التــي 
تنظمهــا الجمعيــة مثــل برامــج تســريع االبتــكار واليــوم 

العالمي للملكية الفكرية. 
وأكــد ســعادة المهنــدس أحمــد بــن حســن الذيــب أن 
البرنامــج يأتــي في إطار التعاون بين الهيئة ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي، وبمــا يــؤدي إلى تشــجيع المبتكرين 
واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي كافــة القطاعــات 
اإلنتاجيــة بالمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق 

الحرة. 
العمانيــة  الموقــع مــع الجمعيــة  البرنامــج  وقــال إن 
للملكية الفكرية يســتهدف نشــر الوعي بأهمية االبتكار 
وحقــوق الملكيــة الفكرية بين المشــروعات العاملة في 
المناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ودورها 
في معالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في 

هذه المناطق.

التعريف بالفرص االستثمارية
مــن جهتــه قــال الدكتــور علــي بــن خميس العلــوي إن 
العاملــة  للمشــروعات  االهتمــام  كل  تولــي  الجمعيــة 
فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة، 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي  وســنقوم بعــرض 
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة فــي 
منصــة واحــة االبتــكار التــي تديرهــا الجمعيــة بهــدف 
نشــرها بيــن المســتثمرين المعنييــن بقطــاع الملكيــة 
الفكرية لتمكينهم من االطالع عليها واختيار المشــاريع 

المناسبة لهم لالستثمار فيها. 
وأكــد أن الجمعيــة العمانيــة للملكيــة الفكريــة وقعــت 
خــالل الســنوات الماضيــة عددا من برامــج التعاون مع 
الجهــات الحكومية ومؤسســات القطــاع الخاص بهدف 
تشجيع المبتكرين من مختلف فئات المجتمع بما فيهم 
طــالب المــدارس والجامعات علــى إيجاد حلــول تقنية 

ومشاريع ومبادرات تساهم في تعزيز ثقافة االبتكار.

أبريلتقدمي عرض مرئي عن منصة واحات االبتكار وما تقدمه من مزايا للمشتركني فيها
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تصدير 2424 مركبة 
عبر المنطقة بقيمة 

3.3 مليون ريال
٨5% نسبة اإلنجاز 
في مشروع مبنى 
الخدمات متعدد 

االستخدامات

المزيونــة - الُعمانيــة

طلبــا   14 بالمزيونــة  الحــرة  المنطقــة  اســتقبلت 
والتجاريــة  الصناعيــة  المجــاالت  فــي  لالســتثمار 
والعقاريــة خــالل الربــع األول من العــام الجاري، مما 

ســيمثل قيمة مضافة لبيئة األعمال في المنطقة.
عــام  مديــر  البلوشــي  اهلل  عبــد  بــن  وقــال ســعيد 
المنطقــة إنــه تمــت الموافقــة النهائية علــى 7 طلبات 
مــن أصــل 14 طلًبا، وجاٍر العمل على دراســة وتحليل 
العقــود المتبقيــة تمهيــدا للتوقيع عليها خــالل الفترة 

القادمة.
حركــة البضائع والمركبات    

وفيمــا يتعلّــق بحركة البضائــع والمركبات الصادرة، 
أشــار البلوشــي إلى أن عدد الشــاحنات الصادرة من 
المنطقة الحرة بالمزيونة بلغ 5178 شاحنة من بداية 
ينايــر 2022 حتــى 18 أبريــل 2022، بينما تم تصدير 
2424 مركبــة عبر المنطقــة بقيمة إجمالية تصل إلى 
3.3 مليــون ريــال ُعماني، فيما بلغ حجم البضائع في 
المدة ذاتها 80 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 13 

مليون ريال ُعماني.
مشروعات حيوية 

من جانب آخر أكد ســعيد بن عبداهلل البلوشــي أن 
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تواصل 
تنفيــذ العديد من المشــروعات الحيوية في المنطقة 
الحــرة بالمزيونة، مــن بينها مشــروع مبنى الخدمات 
متعدد االســتخدامات الذي بلغت نســبة إنجازه ٪85 
بتكلفــة أكثــر من 3 ماليين ريال ُعماني على مســاحة 

إجماليــة تتجاوز 11 ألف متر مربع.
وأضــاف إن المشــروع يهــدف إلــى توفيــر جميــع 
بالعمليــات  المتعلقــة  والتســهيالت  الخدمــات 
االســتثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة، وعرضها 
أمــام المســتثمرين وأصحــاب األعمــال والمراجعيــن 

في موقع واحد.

المنطقة الحرة بالمزيونة تستقبل 14 طلبا 
لالستثمار في الربع األول من 2022 

أحد املشروعات املنتجة باملنطقة

ســعيد البلوشــي: ٨0 ألف طن حجم 
البضائــع العابرة للمنطقة بقيمة 13 

مليون ريال 

مشروع مبنى اخلدمات متعدد االستخدامات 

أبريل
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أعضاء اللجنة 
المالية واالقتصادية 

بالمجلس 
يّطلعون على أبرز 
المشروعات القائمة

الدقم - 
 

أشــاد عــدد مــن أصحــاب الســعادة أعضــاء مجلس 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  بتجربــة  الشــورى 
بالدقــم فــي تنفيــذ المشــروعات المتكاملــة والبنيــة 
األساسية عالية المستوى ومدى التطور الذي تشهده 

المنطقة والتســهيالت التي تقدمها للمستثمرين.
المنطقــة  إلــى  بهــا  قــام  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
اللجنــة  مــن  وفــد  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
ســعادة  برئاســة  بالمجلــس  والماليــة  االقتصاديــة 
عبــداهلل بن ســالم الجنيبي نائــب رئيس اللجنة خالل 

شــهر مارس 2022 واستمرت يومين.
وقــد التقى الوفد أثناء زيارته إلى المنطقة بســعادة 
المهنــدس أحمد بن حســن الذيب نائــب رئيس الهيئة 
والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة 
الحــرة، وقــد قــام ســعادته خــالل الزيــارة بتعريــف 
تنميــة  فــي  الهيئــة  بــدور  الشــورى  مجلــس  أعضــاء 

والمناطــق  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
الحــرة في صحار وصاللة والمزيونة.

عروض مرئية وزيارات ميدانية
وجــرى خالل الزيارة تقديــم مجموعة من العروض 
المنطقــة  إمكانيــات  اســتعرضت  التــي  المرئيــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وما تقدمــه من حوافز 
ومزايــا وتســهيالت لرجــال األعمــال والمســتثمرين، 
باإلضافــة إلــى المرافــق األساســية التــي تتميــز بها 
والمشــاريع االستراتيجية التي يتم تنفيذها بالمنطقة 
والمشــاريع قيــد اإلنشــاء، إلى جانــب الخدمات التي 

تقدمهــا ونمط الحياة في المنطقة.
كمــا تضمــن البرنامــج زيــارة ميدانية إلــى عدد من 
والحــوض  الدقــم  كمينــاء  المنطقــة  فــي  المشــاريع 
الجاف ومصفاة الدقم ومشروع كروة موتورز لتجميع 
وتصنيــع الحافــالت باإلضافــة إلــى مشــروع تخزيــن 

النفط في رأس مركز.

أعضاء بمجلس الشورى يشيدون بتجربة الدقم 
في تنفيذ المشروعات المتكاملة

أبريل
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الدقم - مسقط -  :

شــهدت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم في 
شــهر مارس 2022 تنفيذ عدد من تجارب بالطائرات 
المســيرة "الدرون" ضمن خطة الهيئة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحرة لنشــر تقنيات 
الذكاء االصطناعي وتجارب الدرون واالســتفادة منها 

في تعزيز أداء المشــروعات العاملة بالمنطقة.
وفــي هــذا اإلطــار نفــذت شــركة الطائــر األخضــر 
تجربة بالدرون للمســح تحت الماء للرصيف التجاري 
بميناء الدقم باســتخدام طائرة مســّيرة خاصة لغرض 
التفتيــش والتصويــر تحــت المــاء لتحديــد مســتويات 
ترســبات األتربــة علــى الرصيــف والحــوض الجــاف 
باإلضافــة إلــى اكتشــاف أماكــن الصــدأ والتســريب 
باســتخدام التقنيــات الحديثــة بــدالً مــن االســتعانة 

بالغواصين. 
كمــا تــم تنفيــذ تجربــة أخــرى علــى رافعــات مينــاء 
الدقــم تمثلت في اســتخدام الطائرة المســّيرة لتنفيذ 
عمليــة المســح االستكشــافي للرافعــات للكشــف عن 
احتمــال وجود تصدعات أو صــدأ في أذرع الرافعات 

واألماكــن المرتفعــة التي يصعب علــى عمال الصيانة 
الوصول إليها. 

جلسات نقاشية 
وجــاءت هــذه التجارب في الوقت الــذي عقدت فيه 
الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق 
الحرة عدة جلســات نقاشية استهدفت األفراد الهواة 
الطائــرات  اســتخدام  فــي  المتخصصــة  والشــركات 
االصطناعــي  الــذكاء  بمنطقــة  لتعريفهــم  المســّيرة 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم التــي تغطي 
18 كيلومتــرا مربعــا، وذلــك تحقيقــاً ألهــداف الهيئة 
لالســتفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي في أعمال 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والبحــث عن 
الشــركات المحليــة العاملــة في هذا المجــال وإتاحة 
الفرصة للشــباب العماني لتنميــة مهاراتهم وقدراتهم 

في مجال اســتخدام الطائرات المسّيرة.
علــى  للتعــرف  الجلســات  هــذه  تنظيــم  ويأتــي 
مجــال  فــي  المشــاركين  وتجــارب  اهتمامــات  أبــرز 
المســّيرة،  للطائــرات  المختلفــة  االســتخدامات 
باإلضافــة إلى تقديــم مبادراتهم المقترحــة لتنفيذها 

تنفيذ مسوحات بالرصيف التجاري لميناء الدقم 
باستخدام الطائرات المسّيرة

جلسات نقاشية 
تستهدف الهواة 

والشركات 
المتخصصة 

للتعريف بمنطقة 
الذكاء االصطناعي

إتاحة الفرصة أمام 
الشباب العماني 
لتنمية مهاراتهم 

في استخدام 
الطائرات المسّيرة

عدد من الح�شور اأثناء الجل�شات النقا�شية

الم�شاركون في التجارب يقفون في �شورة تذكارية اأمام اإحدى رافعات الميناء 

أبريل
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مــروة الهاشــمية: نســعى إلــى رفــع 
مســتوى الوعي البيئــي وإظهار حجم 
األضرار المترتبة من رمي المخلفات

استخراج طن واحد 
من مخلفات الصيد 
بالقرب من حصاة 
حمر بمشاركة 12 

غواصا 

إطالق حمالت لتنظيف الشواطئ 
والبيئة البحرية بالدقم

الدقم -  :

أطلقت الهيئــة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة فــي الربــع األول من العــام الجاري 
عــددا من حمالت تنظيف الشــواطئ والبيئة البحرية 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم تحت شــعار: 

"معا لبيئة مســتدامة في الدقم".
واســتهدفت الحمــالت التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل 
فريــق التوعيــة البيئــي التابــع للمنطقــة االقتصاديــة 
عليهــا  والحفــاظ  الطبيعــة  بالدقــم صــوَن  الخاصــة 

وغــرس مفاهيم االهتمام بالبيئة.
وقالــت مــروة بنــت حمدون الهاشــمية مفتشــة بيئية 
ورئيســة فريــق التوعية البيئيــة بالمنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم: تهــدف حمــالت النظافــة المتتالية 
االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  تتبناهــا  التــي 
الخاصــة والمناطــق الحــرة إلــى رفــع مســتوى الوعي 
البيئــي لدى المجتمــع وإظهار حجم األضــرار البيئية 
المترتبــة مــن رمــي المخلفــات فــي البحــر أو علــى 

اليابسة.
وأشــارت إلــى أن حملــة التنظيــف التي تــم تنظيمها 
فــي 23 فبرايــر 2022 اســتهدفت تنظيف قــاع البحر 

أبريلبعض املخلفات التي مت استخراجها من محيط حصاة حمر
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300 متطوع 
يشاركون في 

تنظيف شاطئ 
نفون ويستخرجون 
عددا من شباك 

الصيد التالفة

التركيز على 
جمع المخلفات 
البالستيكية .. 

والحملة تحذر من 
أخطارها

بالقــرب مــن حصــاة حمــر الواقعــة قبالة قريــة نفون، 
موضحــة أن الحملــة أســفرت عن اســتخراج مخلفات 
تــزن طنــا واحــدا بمشــاركة 12 غواصــا، وقالــت إن 
المخلفــات التــي تــم اســتخراجها مــن خــالل فريــق 
الغــوص هــي عبــارة عن شــباك صيد وبعــض العوالق 

التي تراكمت بســبب رمي المخلفات في البحر.

تنظيف شاطئ نفون 
وفــي 14 مــارس شــارك أكثــر مــن 300 متطــوع في 
حملــة تنظيــف شــاطئ نفــون الــذي يمتــد لحوالــي 4 
متخصصــة  بشــاحنة  االســتعانة  وتمــت  كيلومتــرات، 

لتنظيف الشــاطئ من المخلفات.
وقــال محمد بــن حمــد المحروقي المكلــف بأعمال 
دائرة الرقابة البيئية بالهيئة: أصبحت النفايات بشتى 
أنواعهــا تشــكل تهديــدا متناميا للبيئة مما تســبب في 
تدهــور األنظمــة اإليكولوجية البريــة والبحرية، ولهذا 
تأثير سلبي على مختلف مناحي الحياة ومنها تأثيرات 
علــى القطاعــات االقتصاديــة مثــل الســياحة والصيد 
وغيرهمــا. عليــه ندعــو من خالل هــذه الحمالت إلى 
المســاهمة في الحد من التهديــد الناتج عن النفايات 

والمخلفات البالســتيكية ذات االستخدام الواحد.

البالستيكية  المخلفات  جمع 
وركــزت الحملــة - التــي شــارك فيهــا متطوعون من 
مختلــف الشــركات العاملة فــي المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم والمؤسســات الحكوميــة والمجتمــع 

من حملة تنظيف شاطئ نفون 

المحلــي - علــى جمــع المخلفــات البالســتيكية التــي 
تعــد مــن أخطر المخلفــات على البيئة وذلــك لصعوبة 
تحللهــا، وقام المشــاركون باســتخراج عدد من شــباك 

الصيد التالفة من على رمال الشــاطئ.
وشــارك في حمــالت التنظيف: البحرية الســلطانية 
الُعمانيــة، ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد 
البيئــة،  وهيئــة  الســلطانية،  عمــان  وشــرطة  الميــاه، 
وشــركة ميناء الدقم، وشــركة أســياد للحوض الجاف، 

وشــركة النهضة للخدمات، وشركة تطوير الدقم.

محمــد المحروقــي: النفايات تشــكل 
تهديدا متناميا للبيئة
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المشهد األول 1٩54
نعــود بالذاكــرة إلى عام 1954 عندما قام الســلطان ســعيد بــن تيمور بزيارة 
الدقــم؛ فــي زيارة تاريخيــة تنظر إلى الدقم باعتبارها بوابــة بحرية مهمة إلى 
حقــول النفــط القريبــة منها؛ فــي وقت كانت فيــه الدقم مجــرد صحراء تطل 

على البحر وال يســكنها إال القليل من الســكان.

المشهد الثاني 2006 
نمضــي بعــد ذلــك إلــى عــام 2006 عندمــا أصــدر جاللــة الســلطان قابوس 
بــن ســعيد - طيب اهلل ثراه - المرســوم الســلطاني رقــم )2006/85( بتقرير 
صفة المنفعة العامة لمشــروع "تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوســطى". هذا 
المرســوم؛ الــذي يعكــس االهتمام الذي تحظى به الدقم فــي الذاكرة العمانية 
يعتبــر بدايــة تأســيس مدينــة الدقــم الجديــدة، وهــو مــا دّلــت عليــه المذكرة 
الخاصة باســتصدار المرســوم والتي تشــير إلى أن المشــروع يتضمن "إقامة 
مركــز إقليمــي للصناعــات الثقيلة فــي مدينة الدقم يشــتمل على ميناء تجاري 
وحوض جاف ومطار دولي ومنطقة حرة"، وفي نفس الوقت أشــارت المذكرة 
إلــى جهــود عــدد مــن الجهات الحكوميــة إلعــداد المخطط الشــامل للمدينة، 
والدراســات الفنية ومخططات التصاميم لمشــروع الميناء التجاري والحوض 

الجاف ومشــروع المطار الدولي.

المشهد الثالث 2011 
ينقلنا هذا المشهد إلى عام 2011 عندما تم إنشاء هيئة المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم وفقا للمرســوم الســلطاني رقم )119 / 2011( الذي أســس 
لمرحلــة جديــدة في تاريخ الدقم تؤكد على تعزيــز الهوية االقتصادية للمدينة 
مــن خــالل إنشــاء المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم وهي مرحلــة مهمة 
تــم فيهــا إســناد إدارة المنطقــة واإلشــراف علــى المشــروعات المنفــذة فيها 
لجهــة واحــدة فقط، وهذه الجهة هي اليوم الهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحــرة التي تم تأسيســها وفقا للمرســوم الســلطاني رقم 
)105 / 2020( خلفــا لهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم التي تم 

إلغاؤها وفقا للمرســوم ذاته.

المشهد الرابع 2022 
فــي 4 فبرايــر 2022 كان مينــاء الدقــم علــى موعــد مــع االفتتــاح الرســمي 
للمينــاء بعــد أن اكتمــل تنفيذ معظم المراحل والمشــروعات المقرر إنشــاؤها 
فــي هذا المينــاء الضخم الذي يتطلع للمســتقبل بإمكانياتــه الكبيرة ومقدرته 

علــى مناولة أحدث وأكبر ســفن الحاويات العمالقة.

مشهد أخير
وإذا كانت الدقم قد تغيرت كثيرا منذ زيارة الســلطان ســعيد بن تيمور إليها 
فــي عــام 1954 فإنها مرشــحة لنمو أكبر في المســتقبل، فمينــاء الدقم الذي 
تــم إنشــاؤه ليكون نقطة البداية فــي تطوير هذه المدينة - التي يأتي لزيارتها 
رجــال أعمــال ووفــود اســتثمارية مــن مختلــف دول العالم - لديــه اإلمكانيات 
لتحقيــق أهــداف المســتقبل ورؤية عمــان 2040. إمكانيات الميناء ومســاحته 
الشاســعة التــي تصل إلــى 170 كم مربعا والحوافز والتســهيالت التي يقدمها 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  والهيئــة  المينــاء 
للمســتثمرين فــي الدقم تجعله مهيــأ لتحقيق أهداف اقتصادية كثيرة ومواكبة 

تطلعــات وطموحــات الجيل الحالي واألجيال القادمة.

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير

قــد  الدقــم  كانــت  وإذا 
تغيــرت كثيرا منــذ زيارة 
السلطان سعيد بن تيمور 
إليها فــي عام 195٤ فإنها 
أكبــر في  لنمــو  مرشــحة 
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