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

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

الشركات وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين.

مشاريعنا االستثمارية

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

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

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

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

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

واستقاللية.

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

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

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

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

تأجير األراضي.
• استقطاب  بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خالل 

رأس المال/ أشباه الديون.

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

بنسبة ٣٣٪.

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

وتبلغ حصة "تطوير" فيه ١٥٪.

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

اإلنشاء.  

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

للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بنسبة ١٠٠٪

الخط الساخن: ٨٠٠٠٢٢٢٢
الهاتف: ٢٥٢٢٢٨٠٣ 

صندوق البريد: ٢٥، الرمز البريدي: ٧٠٠ الدقم – سلطنة عمان 
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 2022 عام  احلرة  واملناطق  اخلاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة  تستهل 
بطموح أكبر جتاه حتقيق تطلعات املستثمرين يف املناطق التي تقع حتت إشرافها يف 
الدقم وصحار وصاللة واملزيونة لتكون أحد الروافد األساسية للمساهمة يف تنمية 
االقتصاد العماني وتكون الهيئة على موعد مع تلقي طلبات إضافية لالستثمار من 
كبرى الشركات يف قطاعات مختلفة  بعد أن شهدت السنوات املاضية جهودا كبيرة 
جلعل هذه املناطق واحات استثمارية ساهمت يف التنويع االقتصادي وتوفير فرص 
العمل وتنمية املجتمعات احمللية وتشجيع رواد األعمال على تأسيس مشروعاتهم 

انطالقا من هذه املناطق.
متتلك املناطق االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة يف سلطنة عمان قاعدة متينة 
من املشروعات واالستثمارات، كما متتلك هذه املناطق مساحات من األراضي تبلغ 
حوالي 2100 كم مربع وهي متاحة لالستثمار احمللي واألجنبي، ولعله من األهمية 
املناطق  به  تتمتع  ما  إلى  االقتصادية  الدقم  مجلة  من  العدد  هذا  يف  اإلشارة 
االقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة من مناخ استثماري جذاب، وتعمل الهيئة من 
يواجهونه من حتديات  ما  وبحث  املستثمرين  أمام  اإلجراءات  تسهيل  على  جهتها 

إميانا من الهيئة بأهمية التعاون املشترك وصوال إلى حتقيق املنافع املتبادلة.
إن الهيئة تولي اهتماما مبشاريع إنتاج الهيدروجني األخضر واألمونيا اخلضراء من 
خالل طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ هذا وقد مت توقيع عقود حجز األرض ملشروع 
 )OQ( البلجيكية وشركة أوكيو )DEME( هايبورت الدقم وهو شراكة بني شركة دميي
العمانية وكذلك حجز األرض لشركة )ACME( الهندية، وعملت الهيئة خالل العامني 
املاضيني على توفير األرضية املناسبة الستقطاب مثل هذه املشروعات، كما خصصت 
يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم منطقة للذكاء االصطناعي وجتارب الدرون 
ونرحب يف هذا اإلطار بالشركات الراغبة يف إجراء جتاربها يف هذه املنطقة، وشهد 
ما ميّهد  وهو  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  إلى  الغاز  وصول  املاضي  العام 
املجال الستقطاب شركات الصناعات الثقيلة التي تعتمد يف مشروعاتها على الغاز، 
املاضي إجناز  العام  )OQ8( بشكل جيد، وشهد  الدقم  العمل يف مصفاة  كما يسير 
ميناء الصيد البحري متعدد األغراض بالدقم وتسليمه إلى االئتالف الذي تقوده 
شركات جهاز االستثمار العماني لتشغيله وإنشاء البنية الفوقية الالزمة، كما أسندت 
الهيئة العام املاضي مناقصة رافعات احلاويات مليناء الدقم التي تعمل بتقنية اجليل 
اخلامس ونتوقع استالمها من الشركة املصّنعة بحلول منتصف العام اجلاري، ويف 
نفس الوقت تعكف مجموعة أسياد وشركة ميناء الدقم على تعيني مشّغل حملطة 

احلاويات بامليناء.
ويف املنطقة احلرة بصاللة مت تأسيس منطقة للصناعات الغذائية وإنشاء مجمع 
دوائي متكامل يحّول املنطقة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية يف الوقت الذي 
أصبحت فيه املنطقة مركزا تصديريا مهما يستفيد من التسهيالت املتوفرة يف ميناء 
الشمسية  للطاقة  صحار  قبس  مبشروع  ُنشيد  بصحار  احلرة  املنطقة  ويف  صاللة، 
الذي شهد مطلع العام املاضي افتتاح أول محطة يف املشروع الذي يعد أول مشروع 
للطاقة الشمسية لشركة شل ُمصمم للنطاق الصناعي على مستوى سلطنة عمان 
والشرق األوسط وقد قامت مجلة الدقم االقتصادية يف أعدادها السابقة بتغطية 
إضافة  يعد  الذي  املناطق  ملحق  خالل  من  احلرة  املناطق  تشهده  الذي  النشاط 

جديدة للمجلة التي حتظى باهتمام الهيئة وعنايتها.
وختاما فإنها فرصة جيدة أن نلتقي يف هذا العدد من مجلة الدقم االقتصادية بقراء 
املجلة، حيث املؤمل من إدارتها أن تكون هذه املساحة يف الكلمة االفتتاحية للمجلة 
بشأن  ورؤاهم  أفكارهم  لعرض  الشخصيات  من  للعديد  املقبلة  األعداد  يف  متاحة 
والتقدير  بالشكر  أتقدم  كما  واحلرة،  اخلاصة  االقتصادية  املناطق  مشروعاتهم يف 
إلى رئيس حترير مجلة الدقم االقتصادية وإلى أسرة التحرير على عملهم الدؤوب 
حرص  مؤكدا  والعشرين،  السادس  عددها  إلى  وصلت  التي  املجلة  هذه  إصدار  يف 

الهيئة على تطويرها لتحقق أهداف إنشائها.
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الهيئة تستعرض أمام زوار اكسبو الفرص 
االستثمارية المتاحة في المناطق االقتصادية 

والحرة

المنطقة الحرة بالمزيونة تستقبل 77 طلبا 
لالستثمار في 2021   

٣٤

٣١

الدقم وجهة مميزة الستضافة الفعاليات 
السياحية والرياضية والترفيهية 

تطوير تدرس زيادة استثماراتها في الدقم

5١

٣٨

٢٠

مقبول الوهيبي: تدشين 
أول منطقة سحابية 

ألوراكل في سلطنة عمان  

د. علي تبوك: إنشاء 
منطقة للصناعات الغذائية 

بالمنطقة الحرة بصاللة 

لو ماينجاوا: شركات صينية 
كبرى تبدي اهتمامها 

بتوريد منتجاتها مباشرة 
لسوق المواد

بالدقم   ٣٣٤٤ ٢٨

الرائد ناصر الكيومي: 
تحقيق رقم قياسي 

في تخليص البضائع 
خالل 16 ثانية

فقط  
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مسقط -  :

وقعــت ســلطنة ُعمــان والمملكــة العربية الســعودية 
فــي ديســمبر 2021 علــى 13 مذكــرة تفاهــم لتعزيــز 
مشــروعات  فــي  الُمشــترك  والعمــل  االســتثمارات 
محــددة ضمــن القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة في 
كال البلديــن كالطاقــة، والطاقة المتجــددة، والرعاية 
الصحيــة والصناعــات الدوائيــة، والتطويــر العقاري، 
والســياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، 
والصناعــات الغذائيــة والزراعــة، والنقــل والخدمات 
اللوجســتية، وتقنيــة المعلومــات، باإلضافــة إلى عدد 
مــن االســتثمارات النوعية فــي المنطقــة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
تم توقيع مذكرات التفاهم بالتزامن مع الزيارة التي 

مجموعة أسياد 
وشركة النقل 

البحري السعودية 
تبحثان التعاون في 

مجال األحواض 
الجافة والخدمات 
اللوجستية والنقل 

البحري

قــام بهــا إلــى ســلطنة ُعمــان صاحــب الســمو الملكي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
ولــي العهــد نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 

العربية السعودية. بالمملكة 
وجــاء توقيــع المذكــرات نتيجــة العمــل الُمشــترك 
مــن الجانبيــن ُمَمثليــن فــي وزارة التجــارة والصناعــة 
وترويج االســتثمار وجهاز االســتثمار الُعماني، ووزارة 
االســتثمار الســعودية ُممثلة ببرنامج ريادة الشــركات 

الوطنية.
وتستهدف مذكرات التفاهم تعزيز االستثمارات بين 
المملكة وســلطنة ُعمان، واستكشاف الُفرص الُمتاحة 

للشــراكة في المجاالت التي تهم البلدين الشــقيقين.

 أوكيو وسابك تدرسان تطوير مشروع للبتروكيماويات بالدقم
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية توقعان 13 

مذكرة تفاهم

جاللة السلطان هيثم بن طارق واألمير محمد بن سلمان أثناء 
جلسة املباحثات الرسمية التي ُعقدت بقصر العلم العامر
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توقيع مذكرة 
تفاهم مع أرامكو 

للتعاون في 
مجاالت توريد 
وتخزين النفط 

الخام والمنتجات 
البترولية في 

الدقم ورأس مركز

دراسة تطوير 
مشروع 

للهيدروجين 
األخضر 

بمحافظة ظفار 
.. وتقييم فرص 

االستكشاف 
والتطوير في 
قطاع التعدين

 
وزير االستثمار 

السعودي:  أرضية 
خصبة إلقامة 

شراكات استثمارية 
متنوعة بين 

قطاعي األعمال 
في البلدين

٣ مذكرات تفاهم بالدقم
وحظيت المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بثالث 
مذكــرات تفاهــم، فقد وّقعــت مجموعة أســياد مذكرة 
تفاهــم مــع شــركة النقــل البحــري الســعودية للتعــاون 
فــي مجــال األحــواض الجافــة والخدمات اللوجســتية 
والنقــل البحري، ووقعــت مجموعة أوكيو مذكرة تعاون 
مــع شــركة أرامكــو للتجــارة بهــدف بحث التعــاون في 
مجــاالت توريــد وشــراء إنتــاج وتخزيــن النفــط الخام 
والمنتجــات البتروليــة فــي الدقــم ورأس مركــز، كمــا 
وقعــت المجموعــة مذكــرة تعــاون مع مجموعة ســابك 
الســعودية لدراسة تطوير مشــروع للبتروكيماويات في 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  وتحظــى 
باهتمــام خــاص مــن المســتثمرين الســعوديين الذيــن 
أعربــوا فــي زيــارات ســابقة إلــى المنطقة عــن ثقتهم 
بمســتقبل االســتثمار في المنطقة، كما أشادوا بالبنية 
األساســية للمنطقــة وما توفره من خدمات لوجســتية 

تســاهم في نجاح االستثمارات فيها.

فرص استثمارية واعدة
وزيــر  الفالــح  بــن عبدالعزيــز  معالــي خالــد  وقــال 
االســتثمار الســعودي إن المملكــة العربيــة الســعودية 
وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر 

أرضية خصبة إلقامة شراكاٍت استثمارية متنوعة بين 
قطاعــي األعمال الســعودي والعماني، مشــيرا إلى أن 
مذكــرات التفاهم التي تم توقيعها ســتعمل على تعزيز 
االســتثمارات في عدد من المجاالت بما ينعكس على 
تطــور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 

ورؤية عمان 2040.
تعزيــز  فــي  ستســهم  المذكــرات  هــذه  أن  وأكــد 
العالقــات التــي تربط البلديــن الشــقيقين؛ من خالل 
دعــم العالقات االســتثمارية المتبادلة وتنمية الفرص 

االســتثمارية المتاحة وتحقيق التكامل االقتصادي.

تعزيز العالقات االقتصادية
وقالت ســعادة أصيلة بنت ســالم الصمصامية وكيلة 
وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار لترويــج 
االســتثمار إّن توقيــع مذكــرات التفاهــم بيــن ســلطنة 
ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية يأتــي فــي إطــار 
تعزيــز العالقــات االقتصادية بين البلدين، وتأكيد قوة 
الروابــط التاريخية واألخوية؛ لتنطلق إلى آفاق أرحب 
بفضــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة 
خــادم  وأخيــه  المعظــم  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 

سعود.
وأكدت في تصريح صحفي أهمية العمل على تطوير 
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أصيلة 
الصمصامية: 

نركز على تطوير 
االستثمارات 
الُمشتركة 

واستقطاب 
استثمارات جديدة 

بدر البدر: القيمة 
االستثمارية 

لمذكرات التفاهم 
قد تتجاوز الـ 10 
مليارات دوالر 

أوجه التعاون االقتصادي بين البلدين من أجل تطوير 
االســتثمارات الُمشــتركة، وضــخ اســتثمارات جديــدة 
فــي ســلطنة ُعمــان، بحيث يكــون النمــوذج الُعماني - 
الســعودي مثــااًل يُحتذى بــه في مجال تعزيــز التعاون 
في المشــروعات االقتصادية واالســتثمارية والتنموية 

بين الدول.

القيمة االستثمارية لمذكرات التفاهم
مــن جهتــه قال ســعادة بدر البدر الرئيــس التنفيذي 
لبرنامــج ريــادة الشــركات الوطنيــة بالمملكــة العربية 
القيمــة  تتجــاوز  أن  المتوقــع  مــن  إنــه  الســعودية 
االستثمارية لمذكرات التفاهم الموقعة بين الشركات 

الُعمانية والســعودية الـ 10 مليارات دوالر أمريكي.

الموقعة المذكرات 
وشــملت مذكــرات التفاهــم العديــد مــن القطاعات 
المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  ففــي  االقتصاديــة، 
والهيدروجيــن األخضر وّقعــت مجموعة أوكيو مذكرة 
تفاهــم  مــع شــركة أكــوا بــاور الســعودية وشــركة أبر 
برودكت نّصت على أن يجري األطراف دراسة جدوى 
لتطويــر مشــروع الهيدروجيــن األخضر فــي محافظة 
ظفار إلنتاج مليون طن من األمونيا الخضراء ســنويا.
وفي مجال الخدمات اللوجســتية تم توقيع عقد بين 
مدينــة خزائن االقتصادية وشــركة "ناقل إكســبريس" 

إلقامــة مجّمــع لوجســتي للشــركة فــي مدينــة خزائن، 
اللوجســتية  للخدمــات  الُعمانيــة  الشــركة  ووقعــت 
المتكاملــة وشــركة "زاجــل" مذكــرة تفاهــم فــي مجال 

والنقل. اللوجستيات 
وفــي مجــال االســتزراع الســمكي تــم توقيــع مذكرة 

تفاهم بين تنمية أســماك ُعمان و"نقوا" الســعودية.
وفي مجال األســواق المالية تــم توقيع مذكرة تفاهم 
بيــن بورصــة مســقط ومجموعــة تــداول الســعودية؛ 
المــزدوج  واإلدراج  البورصــة  عمليــات  فــي  للتعــاون 

للشركات.

وفــي مجــال االســتثمار الســياحي وقعــت مجموعــة 
عمــران مذكرة تفاهم مع شــركة دار األركان للتطوير؛ 

لتطوير مشــروع سياحي في شاطئ يتي.
وفــي قطاع تقنيــة المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم 
بين المجموعة الُعمانية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

والشركة الوطنية للتقنية. 
كما شملت مذكرات التفاهم أيضا توقيع مذكرة بين 
الشــركة العالميــة لتطوير المشــاريع وشــركة الخريف 
للبتــرول تتعلّــق بمجــال النفط والغاز، ومذكــرة تفاهم 
فــي مجــال ريــادة األعمــال بين شــركة ُعقــال - ُعمان 
وإدارة ُعقــال بالســعودية، ووّقعت شــركة تنمية معادن 
ُعمان مذكرة تفاهم مع شركة معادن السعودية لتقييم 

فرص االستكشــاف والتطوير في قطاع التعدين.
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بهدف استقطاب مزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق 
االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يقرر 
تعديل رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة

رئيس الهيئة ُيطلع وزير الخارجية اليوناني على جهود الحكومة 
لتوطين مشروعات الهيدروجين النظيف بالدقم

دمج وإلغاء بعض 
الرسوم ومراجعة 

غرامات التأخير

استعراض مشروع 
البوابة اإللكترونية 
للخدمات المقدمة 

للمستثمرين 

مسقط - 

عقــد مجلس إدارة الهيئــة العامة للمناطق االقتصادية 
 2021 ديســمبر   22 فــي  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة 
اجتماعه الرابع للعام الماضي في مقر الهيئة بمرتفعات 
المطار برئاســة معالي الدكتور علي بن مســعود بن علي 

السنيدي رئيس المجلس.
البوابــة  مشــروع  اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
اإللكترونيــة للخدمــات المقدمة للمســتثمرين بالمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ضمــن خطــة 
عمليــات  تســهيل  وبهــدف  للهيئــة  الرقمــي  التحــول 
التراخيــص مــن خــالل المناطــق االقتصاديــة الخاصــة 

والمناطق الحرة التي تشرف عليها الهيئة.

: مسقط - 

اســتقبل معالــي الدكتــور علــي بــن مســعود الســنيدي رئيــس الهيئــة العامة 
للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة بمكتبه بمرتفعــات المطار 
فــي 20 أكتوبــر 2021 معالي نيكــوالس جيورجيوس دنديــاس وزير الخارجية 

بجمهورية اليونان.
وتم خالل المقابلة بحث مجاالت التعاون المشــترك بين الجانبين، وأوضح 
معالــي الدكتــور رئيس الهيئــة للجانب اليوناني اإلمكانيــات المتوفرة الداعمة 
لبيئة االستثمار في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في 
صحار وصاللة والمزيونة والحوافز المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق .
كمــا تطــرق اللقــاء إلــى جهــود الحكومــة  لتوطيــن مشــروعات الهيدروجين 
النظيــف بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم مؤكداً على فــرص تصدير 

األمونيا والهيدروجين األخضر إلى األسواق العالمية.

وســعيا لتشــجيع االســتثمار أقــر المجلــس مقترحــا 
لتعديــل رســوم الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــة، تضمن 
المقتــرح دمــج وإلغاء بعض الرســوم ومراجعــة غرامات 

التأخير.
واســتعرض المجلس خالل االجتماع الوضع التنفيذي 
لعقود االنتفاع في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
واإلجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات 
غيــر الملتزمــة بالتنفيذ خــالل الســنوات الماضية، كما 
اعتمد مجلس اإلدارة رســوم حق االنتفاع باألرض ألحد 

مشاريع الهيدروجين األخضر بالدقم.

يناير
2022 ١٢



الميناء مؤهل 
لخدمة قطاعات 

األسماك والفواكه 
والخضروات 
والمواشي 

توفير ساحات 
إضافية لألغراض 

السياحية 
والحاويات 
المرتبطة 

باألنشطة الغذائية

الدقم -  :
 

أعلنــت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم في 
أكتوبــر 2021 بأنهــا اســتلمت مينــاء الصيــد البحري 
الرئيســي  المقــاول  مــن  بالدقــم  األغــراض  متعــدد 
وقامــت مــن جانبهــا بتســليمه إلــى االئتــالف الــذي 
تقــوده شــركات جهــاز االســتثمار العمانــي المتمثلــة 
 )FDO( فــي الشــركة العمانيــة لتنمية الثروة الســمكية
القابضــة،  الغذائــي  لالســتثمار  العمانيــة  والشــركة 
ويضم االئتالف أيضا شــركة ميناء لوريان الفرنسي.

وقــال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف 
بتســيير أعمال المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم 
إنــه تــم إنجــاز جميــع األعمــال اإلنشــائية المتعلقــة 
بالميناء، وقد تم تســليمه إلى االئتالف الذي ســيقوم 
بدوره بتنفيذ أعمال البنية الفوقية وتشــغيل الميناء.

وأكــد فــي تصريح صحفــي أن الميناء بــه إمكانيات 
قطــاع  هــي:  القطاعــات  مــن  عــدد  لخدمــة  عاليــة 
وقطــاع  والخضــروات،  الفواكــه  وقطــاع  األســماك، 

المواشــي، باإلضافة إلى الجانب السياحي.

أكبر ميناء للصيد 
وأضــاف إن مينــاء الصيد متعدد األغــراض بالدقم 
يعتبــر أكبــر مينــاء للصيــد فــي ســلطنة عمــان وفيــه 
ســاحات إضافيــة يمكــن االســتفادة منهــا لألغــراض 
الســياحية والحاويــات المرتبطــة باألنشــطة الغذائية 
ويمكنه اســتقطاب السفن الخشبية والمحملة بالمواد 
الغذائية، كما يتميز بارتباطه بأكبر منطقة للصناعات 
الســمكية بسلطنة عمان حيث باشرت بعض المصانع 
فــي المنطقــة أعمالها، مشــيرا إلى أن المينــاء يتميز 

بقدرته على التعامل مع أنشــطة الصيد التجارية.
ويعــد مينــاء الصيــد البحــري بالدقــم أكبــر مينــاء 
للصيــد فــي ســلطنة عمــان، ويبلــغ عمقــه 10 أمتــار، 
ويتألــف من كاســري أمــواج بطول 3.3 كــم، ورصيف 
ثابــت بطــول 1.3 كــم، و6 مــراٍس عائمــة، باإلضافــة 
إلــى أرض مخصصــة لألغراض الســياحية المرتبطة 
بمنطقــة  المينــاء  تربــط  معبــدة  وطــرق  بالمينــاء، 
األخــرى  المشــاريع  وباقــي  الســمكية  الصناعــات 

بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.

إنجـــــــــــــــاز
مينـــــــاء الصيـــــــد البحـــــــري

متعدد األغراض بالدقم

يناير
2022١٣



تأســيس  هدفنــا   الشــكيلية:  منــى 
جيــل قــادر علــى مواكبــة التطــورات 

االقتصادية بالدقم

الدقم - 

شــهدت المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم خالل 
شــهري نوفمبر وديســمبر 2021 فعاليات برنامج صّناع 
المســتقبل الــذي اســتهدف إنشــاء جيــل مــن الشــباب 
العمانــي بواليــة الدقــم قــادر علــى مواكبــة التطــورات 
الســريعة فــي التقنيــات الحديثــة ومهارات المســتقبل؛ 
مركزا على تنمية مواهب طلبة المدارس بالصفوف من 

8 إلى 11 في الجوانب الشخصية والمهارية.
وتــم تنفيــذ البرنامــج من قبل مؤسســة تواصل وبدعم 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  مــن 
والمناطــق الحــرة وإدارة المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم وشــركة أســياد للحــوض الجاف وبالشــراكة مع 
وزارة التربية والتعليم، وقامت مؤسســة ســالكون بتنفيذ 
البرنامج مســتعينة بمجموعة مــن ذوي االختصاص في 

المجاالت التي غطاها البرنامج.
وســعى البرنامــج الــذي انطلق في الســابع من نوفمبر 
إلــى تنميــة مهــارات  2021 واســتمر لمــدة 5 أســابيع 
وقــدرات الطلبــة فــي التعامــل مــع تقنيــات المســتقبل 
وتطبيقاتهــا، وتعزيــز جوانب االبتكار واإلبداع لإلســهام 
فــي تحقيــق األهــداف واألولويات الوطنيــة لرؤية عمان 
2040، كمــا غطــى البرنامــج المجــاالت الرئيســية التي 
تركز عليها رؤية عمان 2040 بهدف تعريف المشــاركين 
بأهميــة الرؤيــة ودورهــا فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي 

وتلبية تطلعات المجتمع العماني.
كما ســعى البرنامج إلى ترسيخ أساسيات الرياضيات 

تمكين طلبة 
المدارس من 

مواكبة التطورات 
السريعة في 

التقنيات الحديثة 
ومهارات المستقبل

واللغة اإلنجليزية لدى الطلبة وتمكينهم فيها بما يساهم 
فــي تنميــة مهاراتهــم وينعكــس إيجابــا على مشــوارهم 

الدراسي وحياتهم اليومية.

برامج تعليمية مبتكرة 
وأكدت منى بنت ســعيد الشــكيلية الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة تواصل أن المؤسســة تضع التعليــم واالبتكار 
فــي مقدمــة أولوياتهــا من خــالل توفير برامــج تعليمية 
مبتكــرة تواكــب المتطلبــات المســتقبلية وتســاهم فــي 
إعــداد الطلبــة للقيام بالدور المأمول منهم للمســاهمة 

في تحقيق رؤية عمان 2040. 

برنامج صناع المستقبل يضع تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة أمام أبناء الدقم 

يناير
2022 ١٤



وقالــت: جــاء برنامجنــا "صنــاع المســتقبل" كباكــورة 
لهــذه البرامــج ولتعزيز مهارات نحو 150 طالبا وطالبة 
مــن والية الدقم في مجاالت الثــورة الصناعية الرابعة 
والمهارات االبتكارية واإلبداعية األخرى لتأسيس جيل 
قــادر علــى مواكبة التطورات االقتصاديــة والعلمية في 
الدقــم ولرفــد مؤسســات التعليم العالــي وقطاع العمل 

بشباب مؤهلين وذوي طموح. 

التحليل والتفكير اإلبداعي 
وأضافــت: المميــز فــي البرنامــج ليس فقــط تركيزه 
على تعريــف الطلبة بمجاالت الثورة الصناعية الرابعة 
بل تعمقنا معهم في التحليل والتفكير اإلبداعي وتوجيه 
الطلبــة إلــى التفكير بطرق مبتكرة لتحليل المشــكالت 
والتحديات التي يلمسونها في مجتمعهم وكيف يمكنهم 
توظيف ما درســوه من تقنيات في حل هذه المشكالت 
أو الحد من آثارها على المجتمع، ومدى إمكانية تنفيذ 
هذه الحلول في المســتقبل القريب من خالل عدد من 

المشاريع وما ستوجده من فرص.
ونوهــت في تصريحهــا بمخرجات البرنامــج، وقالت 
إن المعــرض الختامــي أظهــر إمكانيــات مميــزة لــدى 
الطلبة الذين قاموا - من خالل مجموعاتهم - بعرض 
عدد من المشــاريع المبتكرة للتعامل مع التحديات في 
عــدد من القطاعات التــي اختاروها بعناية في الصحة 
والزراعة والســالمة البيئيــة وغيرها، وقد أبدع الطلبة 
في وضع األفكار والمشاريع المقدمة وتوظيف تقنيات 
الثــورة الصناعيــة الرابعة في تنفيذهــا، وتم تقييم تلك 

المشــاريع مــن قبــل لجنــة ضمت ســعادة الشــيخ والي 
الدقــم وممثليــن عــن وزارة التربيــة والتعليــم من خالل 
المديريــة العامــة للتربية والتعليم بالوســطى باإلضافة 

إلى عدد من الشركات والحضور. 

ارتفاع أداء الطلبة
وتطرقت منى بنت سعيد الشكيلية الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة تواصل فــي تصريحها إلى التغذيــة الراجعة 
عــن برنامــج صنــاع المســتقبل مــن مديــري المدارس 
ومعلمــي الطلبــة المشــاركين وأولياء أمورهــم، واصفة 
آراءهــم بأنهــا رائعة ومبشــرة جدا؛ فقد لمســوا تغييرا 

في أداء الطلبة وارتفاعا في مستوى طموحهم. 
وقالت: نســعى من خالل برنامج صناع المســتقبل أن 
نوجــد برامــج مكملة لتحقيق الغاية األساســية من مثل 
هذه البرامج وهي تعزيز التعليم واالبتكار واإلبداع لدى 
الطلبــة ورفــد مؤسســات التعليــم العالي وســوق العمل 

مستقبال بكوادر مبدعة.
مضيفــة: مــن المأمــول أن نواصــل تنميــة مهــارات 
المجموعات الثالث المتصدرة من خالل برامج اخرى 
متممــة ســيتم تنفيذها خالل عــام 2022 وإعادة تنفيذ 
برنامج صناع المستقبل لمجموعات أخرى بعد النتائج 

المميزة التي تحققت في عام 2021.

تحسين نمط الحياة 
مــن جهته أكد المهندس يحيــى بن خميس الزدجالي 
المكلف بتســيير أعمال المنطقــة االقتصادية الخاصة 

تعزيز االبتكار 
واإلبداع لإلسهام 

في تحقيق 
األولويات الوطنية 
لرؤية عمان 2040

تنمية مهارات 
المجموعات الثالث 
المتصدرة من خالل 
برامج جديدة في 

عام 2022

تقديم دروس 
تعليمية تفاعلية 

في اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات

صورة تذكارية جتمع رئيس الهيئة بالطلبة والطالبات واملشرفني على البرنامج

يناير
2022١5



اللغة اإلنجليزيةالرياضياتالذكاءات الخمسة تخصصات المستقبل
ورؤية عمان ٢٠٤٠

البرمجةالذكاء االصطناعيانترنت األشياء الروبوتات

التصميم
والطباعة ثالثية األبعاد

الطائرات
بدون طيار "الدرون"

تطوير
التطبيقات الذكية

تقديم دروس 
تعليمية تفاعلية 

في اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات

التركيز على انترنت 
األشياء والبرمجة 

والروبوتات 
والطائرات المسّيرة 

والطباعة ثالثية 
األبعاد

تدريبات عملية 
لكيفية توظيف 
الثورة الصناعية 
الرابعة في حل 

المشاكل ومواجهة 
التحديات

بالدقــم أن برنامــج صّنــاع المســتقبل يعكــس اهتمام 
الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق 
الحــرة بطلبــة المــدارس فــي الدقــم وإثــراء معرفتهم 
بالعلــوم الحديثــة، مشــيرا إلــى أن البرنامــج حظــي 
باهتمــام الطلبة والطالبات وحرصهم على االســتفادة 

من الدروس المقدمة والتدريبات العملية.
وقــال ان البرامــج التي تم تقديمها رّكزت على تهيئة 
صنــاع المســتقبل لمواكبــة التغيــرات التــي تحدثهــا 
الثورة المعلوماتية وتأثيرها على تحسين نمط الحياة 
الســّيما فــي المناطــق االقتصاديــة التــي تعتمــد على 
بيئــة األعمــال التجارية من خالل وســائل االتصاالت 

المتعددة.

٤٠ ساعة تعليمية
وأقيم برنامج صناع المســتقبل على مدى 5 أســابيع 
واشــتمل على 40 ســاعة تعليمية، ففي أسبوعه األول 
قــّدم دروســا تعليميــة تفاعليــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة 
الصناعيــة  الثــورة  إلــى  تطــرق  كمــا  والرياضيــات، 
الرابعــة والتقنيات المتخصصة في مجاالت البرمجة 
تخصصــات  إلــى  باإلضافــة  الذكيــة،  والتطبيقــات 

المستقبل ورؤية عمان 2040 والذكاءات الخمسة.
وفــي األســبوع الثانــي ركــز علــى انترنــت األشــياء 
والبرمجــة والروبوتــات، وتــم تخصيــص األســبوعين 
الثالــث والرابــع للمعلومــات ذات العالقــة بالطائرات 
المسّيرة بدون طيار "الدرون" والطباعة ثالثية األبعاد 

باإلضافــة إلــى المســابقات والتحديــات فــي مجــال 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة والمســابقات العالميــة في 
هــذا اإلطــار والدروس التفاعلية فــي اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات.
وتــم في األســبوع األخيــر التركيز على بنــاء قدرات 
الطلبــة والطالبات في مجال تنفيذ المشــروعات ذات 
العالقــة بالمجــاالت التقنية التي تم التدرب عليها في 
األســابيع الســابقة، والتعريــف بالهاكثــون وآلية عمله، 
باإلضافــة إلــى جلســات علميــة تفاعليــة فــي مهارات 

دور  علــى  التركيــز  الزدجالــي:  يحيــى 
التقنيــات الحديثة في تحســين نمط 

الحياة في المناطق االقتصادية 
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اللغة اإلنجليزيةالرياضياتالذكاءات الخمسة تخصصات المستقبل
ورؤية عمان ٢٠٤٠

البرمجةالذكاء االصطناعيانترنت األشياء الروبوتات

التصميم
والطباعة ثالثية األبعاد

الطائرات
بدون طيار "الدرون"

تطوير
التطبيقات الذكية

تنفيذ جلسات 
علمية تفاعلية في 
مهارات التواصل 
كاإلقناع والتقديم 

أمام الجمهور

توجيه الطلبة إلى 
التفكير بطرق 
مبتكرة لتحليل 

المشكالت 
والتحديات التي 
يلمسونها في 

مجتمعهم

عبداللــه العامــري: فتح آفــاق جديدة 
التقنيــات  المشــاركين بشــأن  أمــام 

الحديثة وكيفية توظيفها بالدقم

العنــود الخايفية: أفــكار بّناءة قدمها 
تطويــر  بشــأن  والطالبــات  الطلبــة 

الدقم وتطلعاتهم تجاهها

التواصل كاإلقناع والتقديم أمام الجمهور.

نقلة نوعية 
وقالت العنود بنت ســعيد الخايفية مديرة المشــروع 
مــن شــركة ســالكون إن أحــد أهــم المعاييــر التــي تم 
تطبيقهــا فــي اختيــار الطلبــة لحضــور البرنامــج هــو 
التكنولوجيــا نظــرا ألن هــدف  فــي مجــال  تميزهــم 
البرنامج هو إطالع الجيل الجديد على أبرز تطبيقات 
الثورة الصناعية الرابعة وإمكانية االســتفادة منها في 

تطوير الدقم.
وأكدت أن المؤشــرات األولية لتقييم البرنامج تشير 
إلــى أن البرنامــج أحدث نقلة نوعية لدى المشــاركين 
الذين تفاعلوا بشــكل جيد مع ما تم تقديمهم لهم من 
برامــج وأنشــطة تدريبيــة بل أصبحوا يقدمــون أفكارا 
بّناءة بشــأن تطويــر الدقم وما يتطلعــون إليه تجاهها، 

وهو أحد األهداف التي ركزنا عليها في البرنامج.

وأشــارت إلى أن شــركة ســالكون اســتعانت بعدد من 
الشــركات المتخصصــة في مجاالت الثــورة الصناعية 
الرابعــة بهــدف توفير أفضــل تدريب للمشــاركين، كما 
تم التركيز على كيفية توظيف الثورة الصناعية الرابعة 

في حل المشاكل ومواجهة التحديات.

فتح آفاق جديدة أمام الطلبة 
وأكــد عبــداهلل بــن ســعيد العامــري أحــد مقدمــي 
المحتوى من شركة سالكون أن البرنامج استهدف فتح 
آفــاق جديدة أمــام الطلبة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات 
الحديثــة وكيفيــة توظيفهــا بالدقــم، وقال إن مســتقبل 
الدقــم كان أحــد أبرز اهتمامــات الطلبة الذين تفاعلوا 
بشــكل كبيــر مع هــذا الموضوع وقامــوا بتقديم العديد 
مــن األفــكار البّنــاءة والحلــول للتحديــات التــي تواجــه 
الدقــم وهــو مــا نعتبره نجاحــا للبرنامــج ويعكس مدى 

استفادتهم منه. 

الموضوعات التي ركز عليها برنامج صّناع المستقبل
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صّناع المستقبل
يختبرون الثورة الصناعية الرابعة 

ويرسمون مستقبلهم بطباعٍة ثالثية األبعاد

المشاركون 
يؤكدون: أمام الدقم 

مستقبل باهر 

الدقم - 

لــم يكــن برنامــج "صّنــاع المســتقبل" في نظــر الطلبة 
والطالبــات مجــرد حلقات تدريبية أقيمــت اليوم لتنتهي 
غدا بل هو نقطة ارتكاز رئيســية للمســتقبل، وهو – كما 
قالوا لـ  – أشعل الحماس لديهم لمعرفة ما تحمله 
التقنيات الحديثة من حلول للكثير من التحديات، وكيف 
يمكن لهذه التقنيات أن تســاهم في تطوير الدقم لتكون 

مدينة اقتصادية رائدة.

أكثر ثقة بالمستقبل 
في حديثها بدت زينب بنت ســامي الغســانية أكثر ثقة 
بالمستقبل وهي تتحدث عما أحدثته البرامج التدريبية 
مــن دوٍر فــي تشــكيل توجهاتهــا المســتقبلية، وقالــت: 
البرنامــج شــّد انتباهنــا إلــى التقنيــات الجديــدة مثــل 
انترنت األشــياء والطائرات المســّيرة "الــدرون" وغيرها 
مــن المعلومــات التي أضافت لنا الكثيــر بالتوازي مع ما 

ندرسه في المدرسة.
وإذ تستعد زينب لمرحلة جديدة في حياتها الدراسية 
عندما تنتقل إلى الصف الحادي عشــر العام الدراســي 
المقبــل تقــول إن البرنامــج ســاهم فــي بناء شــخصيتها 
نظــرا لمــا وجدته من تشــجيٍع من المدربــات على مزيد 
من التحصيل والمشاركة في التدريبات العملية، مؤكدة: 
البرامج التي درسناها كانت مفيدة للغاية وتفاعلنا معها 

بشكل كبير.

الثورة الصناعية الرابعة
وتشاركها زميلتها نورة بنت سعيد الجنيبية من الصف 

العاشــر الرأي فيما أحدثه برنامج صّناع المستقبل من 
تغييــر إيجابــي فــي حياتها، وما اكتســبته مــن معلومات 
بشــأن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وقالــت: تعرفنا على 
مجــاالت الثــورة الصناعية الرابعــة وتطبيقاتهــا وبدأنا 
بالفعل في إعداد مشروع في القطاع السياحي لتطوير 
الدقــم من خالل بناء مطاعم للوجبات الســريعة بتقنية 
الطباعــة ثالثيــة األبعاد، كمــا أن البرنامج أتاح المجال 
لنا التعرف على أهمية الروبوتات وإمكانية تطبيقها في 

القطاع الصحي بالدقم.

مجاالت عديدة للتنمية 
الجنيبيــة  بنــت مطــر  فاطمــة  تكــن طموحــات  ولــم 
الدارســة بالصف الثامن أقل عن زميلتيها، ورغم صغر 
ســنها تــرى فاطمــة أن أمام صّنــاع المســتقبل مجاالت 
عديــدة للمســاهمة فــي التطويــر والتنميــة في ســلطنة 
عمــان، معتبــرة أن رؤية عمــان 2040 – كما تم طرحها 
فــي البرنامج – تواكــب طموحات جيلها، وقالت إن دور 
التكنولوجيــا فــي رؤيــة عمان 2040 ســوف يســاهم في 

إحداث تغيير إيجابي في كثير من مجاالت الحياة.
وســردت فاطمــة لـــ  أفكارهــا بشــأن القطــاع 
الســياحي فــي الدقــم، وقالت: نعمل حاليــا )كان إجراء 
اللقــاء في األســبوع األخير من البرنامج( على مشــروع 
يعّبر عما نريد أن يكون عليه القطاع السياحي بالدقم. 
لدينا حديقة الصخور التي يمكن استغاللها بشكل أكبر 
ســياحيا، وبإمكاننا تهيئة الشــواطئ للســياحة، وإنشــاء 
مخيمــات شــتوية قــادرة علــى اســتقطاب الســياح مــن 
جهة وتوفير أماكن ترفيهية للســكان والمقيمين لقضاء 

أوقاتهم فيها من جهة ثانية.
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التقنيات الحديثة 
تثير فضول صناع 

المستقبل وتغريهم 
بالبحث عن حلوٍل 

للتحديات

حديقة الصخور 
والشواطئ 

والفضاء الفسيح 
تحجز مواقعها في 
طموحات الطلبة

معجب بالروبوت
ويــرى بشــار بن ســالم بن ســعيد الجنيبــي من الصف 
العاشــر أن البرنامــج قّربــه أكثــر من طموحاتــه. يقول: 
اســتفدت كثيــرا من برنامــج صّناع المســتقبل وأجد أن 
المعلومات التي حصلت عليها مكملة للمنهج المدرسي. 
أُعجبــُت كثيرا بالروبــوت ألنه يدخل في مختلف مناحي 
الحيــاة ويمكــن اســتخدامه في تنظيم الجــدول اليومي. 
انترنت األشــياء أيضا عالم مدهــش، وباختصار: أرغب 
فــي المســتقبل – عندما أكمل دراســتي الجامعية – أن 
أتوسع في دراسة هذه المجاالت وأتخصص في أحدها.

برنامج ممتع
وأكــد ذياب بن غانــم الجنيبي الذي يدرس في الصف 
الحادي عشــر أنه مســتمتع كثيرا في هذا البرنامج رغم 
أنــه يقطــع في طريقه مــن قرية ظهر إلــى مدينة الدقم 
حوالــي 50 كم يوميا لحضور البرنامج الذي يصفه بأنه 
ممتع للغاية. وككثير من زمالئه أعجب ذياب بالطائرات 
المســيرة "الــدرون"، وقــال: يمكننــا توظيــف الطائــرات 
المسيرة في مختلف مجاالت الحياة وتوصيل األغراض 

وإنقاذ األشخاص من خالل استخداماتها المختلفة.

منطقة مفّضلة للسياح 
ونختتــم لقاءاتنــا مــع صّنــاع المســتقبل بالحديــث مع 
خالــد بــن فيصــل الجنيبــي مــن الصــف التاســع الــذي 
ينقلنــا إلــى أحد البرامــج التي يعمل عليهــا هو وزمالؤه 
لجعل الدقم منطقة مفّضلة للسياح، فالدقم – كما يرى 
خالد – تمتاز بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون 
مقصــدا ســياحيا مميــزا ويمكن تهيئتها لتكــون مقصدا 

سياحيا بامتياز.

بشــار الجنيبــي: ُأعجبــُت بالروبوت .. 
وانترنت األشياء عالم مدهش

خالــد الجنيبــي: نتطلــع لجعــل الدقم 
منطقة مفّضلة للسياح

نــورة الجنيبيــة: تعرفنــا على مجاالت 
الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها

زينب الغسانية: البرامج التدريبية 
ساعدتني في تشكيل توجهاتي 

المستقبلية

فاطمة الجنيبية: أمام صّناع المستقبل 
مجاالت عديدة للمساهمة في التطوير 

والتنمية 

توظيــف  يمكننــا  الجنيبــي:  ذيــاب 
مختلــف  فــي  المســيرة  الطائــرات 

مجاالت الحياة
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تقديم أنظمة 
ذكية فائقة 

السرعة عبر منصة 
نيبوال الذكاء 

الصناعي لمختلف 
القطاعات 
االقتصادية

مقبول الوهيبي لـ  :
تدشين أول منطقة سحابية ألوراكل في سلطنة 

عمان وعقد شراكة استراتيجية مع "إنفيديا" 
أبرز إنجازات 2021 

مسقط - 
 

عمــان للبيانــات الرقميــة )عمــان داتــا بــارك( هــي 
إحــدى الشــركات العمانيــة  التــي اســتطاعت خــالل 
الســنوات الماضية ترسيخ مكانتها بين كبار الشركات 
اإلقليميــة والعالميــة القــادرة على اســتضافة البيئات 
الرقميــة وتقديــم خدمــات الحلــول الســحابية وأمــن 
الــذكاء  وتطبيقــات  الســيبراني(  )األمــن  المعلومــات 
االصطناعــي لقطــاع  األعمــال فــي ســلطنة عمان أو 
التابعــة لمجموعــة  الشــركات  الخــارج وهــي إحــدى 

عمانتل.
خــالل عــام 2021 أطلقــت شــركة عمان داتــا بارك 
خــالل  مــن  الســحابي  االصطناعــي  الــذكاء  خدمــة 
"إنفيديــا"  شــركة  مــع  اســتراتيجية  شــراكة  اتفاقيــة 
األمريكيــة العمالقة، وفــي نفس الوقت أطلقت حزمة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  الخدمــات  مــن 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  بالمنطقــة  العاملــة 
فــي  االنخــراط  علــى  لتشــجيعها  مخفضــه  بأســعار 

 2021 عــام  يطــوي  أن  وقبــل  الرقمــي،  المجتمــع 
صفحاتــه األخيــرة تم تدشــين مركــز أوراكل لبيانات 
البنيــة األساســية للخدمــات الســحابية فائقــة األداء 

كأول منطقة ســحابية ألوراكل في سلطنة عمان.
هــذا النمــو الســريع دفعنــا إلــى زيــارة المهنــدس 
مقبــول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشــركة عمان داتا 
بارك بمقر الشركة في واحة المعرفة مسقط للحوار 
عما أنجزته الشــركة خالل عام 2021 وخططها لعام 
2022 ومعرفــة أبــرز تحديات التحــول الرقمي فكان 

هذا الحوار:

المقدمة الخدمات 
     مــا هي أبرز الخدمات التي تقدمها عمان داتا بارك 

لمجتمع األعمال في ســلطنة عمان بشكل عام؟
     تنــدرج الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة عمــان 
داتــا بــارك ضمن 3 محاور أساســية، األول هو حلول 

عمان داتا بارك ُتطلق حزمة من الخدمات 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يناير
2022 ٢٠



مركز البيانات ال�سحابية بالمنطقة االقت�سادية الخا�سة بالدقم

خدمــات االســتضافة الســحابية، والثانــي: الحلــول 
الســحابية الذكية أو ما يســمى بالذكاء االصطناعي، 
والثالــث هــو أمن المعلومات أو مــا يطلق عليه األمن 
الســيبراني، وضمن هذه المحاور استطاعت الشركة 
فــي عــام 2021 تقديــم عدد مــن اإلضافــات المهمة 
من أبرزها تدشين مركز أوراكل للخدمات السحابية 
فائقــة األداء، وتوقيــع اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية 
الــذكاء  فــي مجــال  إنفيديــا األمريكيــة  مــع شــركة 
االصطناعــي، كمــا بذلــت الشــركة مختلــف الجهــود 
الســتقطاب الشــركات المحلية واألجنبية وتشجيعها 
على االســتفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة.

مركز بيانات أوراكل
  أشــرتم في ســياق حديثكم إلى مركز بيانات أوراكل .. 

ما هي أهمية هذا االستثمار؟
الــذي  الســحابية  للخدمــات  أوراكل  مركــز  يعــد   
منطقــة  أول  بــارك  داتــا  عمــان  شــركة  تســتضيفه 
ســحابية ألوراكل في ســلطنة عمان، وهو أحد مراكز 
البيانات لشــركة أوراكل في منطقة الشرق األوسط، 
وتكمــن أهميتــه فــي أنه يقــدم مجموعــة متنوعة من 
خدمــات بيانــات البنيــة األساســية الســحابية داخل 
سلطنة عمان متضمنة سلسلة واسعة من التطبيقات 
الســحابية )IaaS / PaaS( لخدمة مختلف المؤسســات 
والشــركات بالقطاعيــن العــام والخــاص، كما تُســهم 
شــركة  عبــر  الجديــدة  الســحابية  أوراكل  منطقــة 
عمــان داتا بارك في تمكين مختلف المؤسســات في 
ســلطنة عمان من تشــغيل جميع أنظمتها من أوراكل 
اســتناداً علــى بنيــة أساســية ســحابية متعــددة، مــع 
تعزيــز قدراتهــا علــى التحكم في البنيات األساســية 
لبياناتهــا، فضــال عــن تمكينها مــن تلبيــة المتطلبات 
التنظيمية لتلك المؤسســات المعنية بتعزيز استقرار 

البيانات ومستويات استجابتها.
مشــروعا  باعتبــاره  المشــروع  هــذا  إلــى  ننظــر 
ليــس لشــركتنا فقــط وإنمــا لمختلــف  اســتراتيجيا 
قطــاع األعمال في البالد نظــرا ألنه يقدم الخدمات 
التــي تحتــاج إليها الجهات الحكومية والشــركات من 
أوراكل فــي مركــز بيانــات موجود في ســلطنة عمان 
وهو أمر في غاية األهمية في مجال أمن المعلومات 
تقليــل  فــي  اإليجابيــة  مســاهمته  إلــى  باإلضافــة 

التكاليــف المرتبطــة بهــذا الجانــب علــى القطاعيــن 
العام والخاص.

الذكاء االصطناعي 
     ومــاذا عــن االتفاقيــة الموقعــة مــع شــركة إنفيديا 

األمريكية؟
الــذكاء  خدمــات  تعزيــز  علــى  الشــركة  تركــز    
االصطناعــي في ســلطنة عمان وهــو أحد القطاعات 
التــي تعمــل فيهــا الشــركة، وقــد رأينا أن الســوق في 
حاجــة إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة إنفيديــا 
األمريكيــة )Nvidia( المتخصصــة فــي مجــال إنتــاج 
معاِلجــات الرســومات وأنظمة ألعــاب الفيديو، ووفقا 
لالتفاقيــة الموقعــة فــي أكتوبــر 2021 أطلقنا منصة 
نيبــوال للــذكاء االصطناعــي )Nebula AI( وهــي بنيــة 
أساســية مســتضافة محليــا بهــدف تقديــم خدمــات 
الــذكاء االصطناعــي لعــدد مــن القطاعــات كالنفــط 
اللوجيســتي  والقطــاع  والبنــوك  والصحــة  والغــاز 
والتجزئــة والقطــاع الحكومي  التي تحتاج إلى أنظمة 
ذكية فائقة الســرعة، وتعــد المنصة أول منظومة من 

نوعها يتم إطالقها في ســلطنة عمان.

المعلومات  أمن 
   يعــد أمن المعلومات أحد أهم المجاالت التي تحرص 
عليهــا الشــركات لحمايــة بياناتها من أي اختــراق .. ماذا 

أنجزت عمان داتا بارك في هذا المجال؟
الوحــدات  عــدد  لزيــادة  بشــكل حثيــث  نســعى     
الحكوميــة والشــركات التــي نقــدم لهــا خدمــة األمن 
الســيبراني أو مــا يطلــق عليــه أمــن المعلومات وذلك 
بهــدف تقديم الحماية الالزمة لبيانات هذه الجهات، 
ونفتخــر اليــوم بقدرتنــا علــى احتضــان بيانــات أكثر 
هــذا  فــي  المؤسســات  تأميــن  مؤسســة.   450 مــن 
القطــاع أمــر بالــغ األهميــة لنــا وهو ما نحــرص على 
أن يكون في ســلّم أولوياتنا، ومنذ إنشــاء مركز األمن 
الســيبراني عــام 2012 والــذي أُعيــدت تســميته عام 
المركــز  ظــل  بــارك؛  ســيكيورتي  ســايبر  بـــ:   2020
رائــدا فــي تقديم وتطويــر خدمات األمن الســيبراني 
لتصــل الخدمــات المقدمــة إلــى مــا يفــوق 22 خدمة 
أمن ســيبرانية وحصد المركز جوائز مرموقة عديدة 
خــالل الســنوات الماضية، كما تــم اعتماد عمان داتا 

تأمين المؤسسات 
أمر بالغ األهمية 
ونفخر بقدرتنا 
على احتضان 

بيانات 450 جهة 
بالقطاعين العام 

والخاص

مركز األمن 
السيبراني يقدم 

22 خدمة في مجال 
أمن المعلومات 
ويحصد جوائز 

مرموقة

استثمارنا في مركز 
بيانات الدقم أثبت 
نجاحه ونعمل على 

زيادة إمكانيات 
المركز وتوسيع 

قدراته  
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المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
شريكة لنا في 
تحقيق أهداف 
عمان للتحول 

الرقمي

خطتنا لـ 2022 تركز 
على بناء شراكات 
محلية وعالمية 

واستقطاب مزيد 
من االستثمارات

دول المجلس 
والسوق االفريقية 

أبرز األسواق 
االستثمارية 

المستهدفة العام 
الجاري

مستعدون للمضي 
قدما في أي 

شراكة من شأنها 
دفع مشروع 

التحول الرقمي 
إلى األمام

بــارك مــزوداً معتمــدا لــدى وزارة النقــل واالتصاالت 
وتقنيــة المعلومات لخدمات أمــن المعلومات، ويجدر 
االشــارة أيضا إلى أن هذا المركز قائم ويدار بفريق 
عمانــي مختص حاصل على أعلى الشــهادات حســب 

العالمية. المقاييس 

مركز البيانات السحابية بالدقم
    فــي عــام ٢٠١٨ افتتحــت عمــان داتــا بــارك مركــز 
البيانــات الســحابية بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم .. ما هــو تقييمكــم ألداء المركز منــذ افتتاحه 

وحتى اآلن؟ 
    مركز بيانات الدقم حقق العديد من النجاحات، 
فقد أصبح مركزا رديفا لبيانات العديد من الشركات 
والبنوك والمؤسســات المالية والشــركات العاملة في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، ونعمل حاليا 
علــى زيــادة إمكانيــات المركــز ليكــون مركــزا رديفــا 
لمركز بيانات أوراكل الموجود في مسقط، كما نعمل 
أيضــا علــى توســيع قــدرات المركــز ليكون مســاهما 
رئيســيا في خطة الهيئة العامــة للمناطق االقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة وجهودها المســتمرة بشأن 
المدينــة الذكيــة بالدقــم وما تحتاج إليــه من خدمات 

رقمية عالية المستوى.

الصغيــرة  للمؤسســات  تشــجيعية  حــزم 
والمتوسطة

    أطلقتــم خــالل الفتــرة الماضيــة حزما تشــجيعية 
للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة .. ما هو الهدف من هذا 

التوجه؟
   ننظــر إلــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
باعتبارهــا شــريكة لنــا فــي تحقيــق أهــداف التحول 
الرقمــي، تمتلــك هــذه المؤسســات إمكانيــات هائلــة 
إلثــراء االقتصــاد الوطنــي ونعتقــد أنــه مــن خــالل 
الشــراكة والتعاون بين عمان داتا بارك والمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة يمكننــا تعظيــم مســاهمة هذه 
المؤسســات فــي االقتصــاد الوطني نظرا للمكاســب 
العديــدة التــي يحققهــا التحول الرقمي ومــن أبرزها 

تقليص التكاليف وزيادة التســويق.
وفــي نفــس الوقــت نعمــل علــى دعــم المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة من خالل إسناد بعض األعمال 
لهــا مثــل تركيــب وتشــغيل األنظمــة، وتنفيــذ أعمــال 
البرمجــة وهــو توجــه نعتقد أنه سيســاهم فــي تعزيز 
أداء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي 

قطاع تقنية المعلومات.

دعم مسيرة التحول الرقمي
     مــا هي أبرز خططكم لعام ٢٠٢٢؟

     ســوف نواصــل خــالل عــام 2022 دعم مســيرة 
التحــول الرقمــي فــي ســلطنة عمــان، يحظــى هــذا 
القطــاع باهتمامنــا البالــغ انســجاما مــع التطــورات 
التكنولوجيــة المتســارعة ورؤيــة عمــان 2040 التــي 

تعطــي أولوية كبيرة للتحول الرقمي.
كذلك فإن خطتنا لعام 2022 تركز على اســتقطاب 
االستثمارات المحلية واألجنبية ذات العالقة. نسعى 
إلى بناء شراكات مع شركات محلية أو عالمية لدعم 
قطــاع تكنولوجيا المعلومــات، كما تركز خطتنا أيضا 
علــى دعم قطــاع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
وتمكينهــا مــن بناء أنظمة تقنية تســاعدها في تعزيز 

أدائها وزيادة تنافسيتها.

المستهدفة األسواق 
     وما هي األســواق التي تركزون عليها؟

الســوق  علــى  المســتمر  لتركيزنــا  باإلضافــة      
المحلية العمانية نستهدف أيضا األسواق الخارجية، 
وفــي هــذا اإلطار نعتبر أســواق دول مجلــس التعاون 
الخليجــي والبلــدان العربيــة والســوق االفريقيــة من 
أبرز األســواق االســتثمارية التي نركــز عليها وهو ما 
يتماشــى مع توجهــات دول مجلس التعــاون الخليجي 
لتعزيــز االســتثمارات المشــتركة، وقــد بدأنــا بالفعل 
اتصاالتنــا مــع الشــركات الخليجيــة والعربيــة ونحن 
حاليا في طور بناء هذه الشــراكة بما يخدم مصلحة 

الطرفين.

تحديات التحول الرقمي
      ختاما .. ما هي أبرز التحديات التي تواجه مشروع 

الرقمي؟ التحول 
ســمة  هــي  التحديــات  أن  عليكــم  يخفــى  ال       
أي اقتصــاد، وفــي قطــاع تقنيــة المعلومــات تــزداد 
هــذه التحديــات، غيــر أننــا واثقــون من القــدرة على 
الجهــات  مــع  البنــاء  التعــاون  مــن خــالل  تجاوزهــا 
الحكوميــة والشــركات. ويكمــن التحــدي الكبيــر في 
اســتعداد وتأهيــل هــذه الجهــات للبدء والشــروع في 
عمليــة التحــول الرقمــي وبالمقابــل يأتــي دورنــا هنا 
لتقديم الدعم والمســاعدة واالستشــارة المبنية على 
ســنوات طويلة من الخبرة حول تمكين الشــركات في 
رحلتهــم نحــو التحــول الرقمــي. نحن في عمــان داتا 
بــارك مســتعدون للمضــي قدمــا فــي أي شــراكة من 
شــأنها دفع مشروع التحول الرقمي إلى األمام، ولعل 
المشــروعات التــي قمنــا بتنفيذهــا خــالل الســنوات 

الماضيــة تؤكد جديتنا في هذا المجال.

ينايراأثناء توقيع اتفاقية ال�سراكة مع �سركة اإنفيديا االأمريكية
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مسقط -  :

وقعــت الهيئــة العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحرة خــالل عام 2021 برنامجين للتعاون 
البيئــي؛ أحدهمــا مع هيئــة البيئة واآلخــر مع مصفاة 

الدقم.
مــع  الموقــع  الفنــي  التعــاون  برنامــج  واســتهدف 
هيئــة البيئــة رفع مســتوى التنســيق بيــن الهيئتين في 
الجوانــب التشــريعية والرقابيــة والتعــاون فــي تنفيــذ 
برامــج التوعيــة التي تهــدف إلى نشــر الوعي وغرس 
مفاهيــم ومتطلبــات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات 

المجتمــع، بما في ذلــك تنظيم الفعاليات البيئية.
وقــع البرنامــج نيابــة عــن الهيئــة العامــة للمناطــق 
االقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة معالي الدكتور 
علــي بن مســعود الســنيدي رئيــس الهيئة، وعــن هيئة 
البيئة ســعادة الدكتور عبداهلل بن علي العمري رئيس 

الهيئة.
ونــص البرنامــج علــى تعزيــز التعــاون بيــن الهيئتين 
وتبــادل الخبــرات فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل: 
تنفيــذ أحــكام قوانين حماية البيئــة ومكافحة التلوث، 
وحماية مصادر مياه الشــرب من التلوث، والمحميات 
الطبيعيــة وصــون الحيــاة الفطرية والتنــوع األحيائي، 
ونظــام تداول واســتخدام الكيميائيات، باإلضافة الى 
االطــالع على إجراءات العمــل المتبعة لغايات إصدار 
التراخيــص، والرقابــة البيئيــة، واقتــراح التحســينات 

على تلك االجراءات.

نشر الوعي البيئي 
وغرس مفاهيم 

التعامل مع البيئة 
لدى كافة فئات 

المجتمع
 

رفع مستوى 
التنسيق مع هيئة 
البيئة في الجوانب 

التشريعية 
والرقابية

توفير إطار 
مؤسسي 

لتبادل الخبرات 
والمعلومات في 
مجال حماية البيئة 

مع المصفاة

كمــا نــص أيضــا علــى التنســيق المشــترك بشــأن 
برامــج  تعزيــز  وســبل  البيئيــة  والكــوارث  الحــوادث 
مكافحــة التلــوث، ودراســة آلية التعامــل وتنظيم عمل 
والمــواد  الخطــرة  وغيــر  الخطــرة  المخلفــات  نقــل 
فــي  الواقعــة  المشــاريع  بيــن  والمشــعة  الكيميائيــة 
حــدود المناطــق االقتصاديــة والحــرة، باإلضافة إلى 
دراســة إجراءات الربــط االلكترونــي لجميع محطات 
الرصد ومحطات مراقبة جودة الهواء والمياه والتربة 
واإلشــعاع الواقعة في حدود المناطق التابعة للهيئة.

برنامج تعاون مع مصفاة الدقم
مــع  الهيئــة  وقعتــه  الــذي  التعــاون  برنامــج  ونــص 
البتروكيماويــة  والصناعــات  الدقــم  مصفــاة  شــركة 
"OQ8" علــى تعزيــز التعــاون بيــن الجهتيــن وتوفيــر 
فــي  الخبــرات والمعلومــات  لتبــادل  إطــار مؤسســي 
مجــال حمايــة البيئة ومكافحة التلــوث وبناء القدرات 
المحليــة فــي التخصصــات البيئيــة وتنظيــم برامــج 

البيئية. التوعية والفعاليات 
وقــع البرنامــج مــن جانــب الهيئــة ســعادة المهندس 
أحمــد بــن حســن الذيــب نائــب رئيــس الهيئــة، وعــن 
البتروكيماويــة  والصناعــات  الدقــم  مصفــاة  شــركة 
الرئيــس  ســالمين  خالــد  وائــل  المهنــدس   "OQ8"

للعمليات.  التنفيذي 

الهيئة تعزز اهتمامها بالبيئة وتوقع على برنامجين 
للتعاون مع هيئة البيئة ومصفاة الدقم

ومع مصفاة الدقم

أثناء توقيع برنامج التعاون مع هيئة البيئة
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2020 النشاط

عدد تراخيص مزاولة األنشطة االقتصادية الصادرة عن 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم خالل عامي 2020 و2021 
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استطالع/ محمد بن أحمد الشيزاوي 

عامــاً بعد آخر تشــهد المحطــة الواحــدة بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم نموا في حجم أعمالها، 
الخدمــات  إلــى  عاميــن  نحــو  قبــل  االنتقــال  ورغــم 
االلكترونيــة إال أن المحطــة ال تــزال تســتقبل يوميــا 
عشــرات المراجعيــن مــن المســتثمرين الذيــن بــدأوا 
مشــروعاتهم فــي المنطقــة أو رجــال األعمــال الذين 
يرغبــون باالســتثمار فيهــا. ومــع هــذا اإلقبــال يزداد 
حمــاس موظفــي المحطــة لتقديــم أفضــل الخدمــات 

للمراجعين.

بالمستثمر االهتمام 
أعمــال  بتســيير  المكلــف  قطــن  بــن ســعيد  ســالم 
مســؤول المحطــة الواحــدة بالدقــم أكــد أن الهــدف 

المحطـــــــــــــة الواحـــــــــــــدة
واجهة المستثمرين في المنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم 

اكتمال مشروعات 
البنية األساسية 

شّجع المستثمرين 
على زيادة 

استثماراتهم 

مــن  العديــد  لدينــا  قطــن:  ســالم 
الجنســيات مســتثمرة فــي المنطقة 

وهدفنا إرضاء المستثمر 
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أفضــل  تقديــم  هــو  المحطــة  لموظفــي  األساســي 
الخدمــات للمســتثمرين وإنجاز معامالتهم في أســرع 
وقت ممكن، مشــيرا إلى أن الســنوات األخيرة شهدت 
اهتماما متزايدا من رجال األعمال من ســلطنة عمان 
الكتمــال  نظــرا  المنطقــة  فــي  لالســتثمار  والخــارج 
معظم مشــروعات البنية األساســية، موضحا أن عدد 
الجنســيات المســتثمرة فــي المنطقــة يزيــد علــى 21 

جنسية.
وقــال إن المحطــة الواحدة تعمل علــى رفع جاهزية 
وكفــاءة موظفيهــا بهــدف مواكبــة االهتمــام المحلــي 
والعالمــي علــى االســتثمار فــي المنطقــة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وأوضــح أن المحطــة شــهدت علــى مــدى الســنوات 
الماضيــة منذ تأســيس المنطقة االقتصادية الخاصة 
فــي  نوعيــة  نقلــة   2011 عــام  أواخــر  فــي  بالدقــم 
الخدمــات التــي تقدمهــا للمســتثمرين، كمــا زاد عدد 
موظفيها بشــكل يواكب النمو في أعداد المســتثمرين 

ويســاهم في تسريع إنجاز معامالتهم

خدمات شاملة للمستثمرين 
شــاملة  خدمــات  تقــدم  واحــدة  محطــة  أي  فــي 
للمســتثمرين يكون الصف األمامي هو من يســتقبلهم 
وهــو الــذي يغرس الصورة الذهنيــة لديهم والتي على 

أساســها يمضي المستثمر في اســتكمال إجراءاته أو 
يبحث عن موقع آخر.

حمــد الجنيبي الذي يشــغل وظيفــة أخصائي خدمة 
شــاملة كان مــن أوائــل من عملوا فــي الصف األمامي 
بالمحطــة الواحــدة، وتعليقا على هذا يؤكد أن إرضاء 
المســتثمر يتصــدر اهتمامــات العامليــن فــي الصــف 

األمامي.
وقال إننا نقدم خدمات شاملة للمستثمرين تبدأ من 
التســجيل التجــاري للشــركة مرورا بإصــدار تصاريح 
مزاولة األنشــطة االقتصادية لبدء التشغيل التجاري.

إعفاءات ضريبية وجمركية
المحطــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  تقتصــر  وال 
الواحدة على هذا بل تمتد لتشــمل إصدار اإلعفاءات 
الضريبيــة والجمركيــة ومأذونيــات العمل وتأشــيرات 
االســتثمار والبطاقــات الصحيــة بالتنســيق مع جهات 
االختصــاص األخــرى التي تعمل مجتمعــة على تقديم 
أفضل الخدمــات للمســتثمرين بالمنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
الجمــارك  متابعــة  أخصائــي  العجمــي  محمــد 
والضرائــب يقــول إن الشــركات العاملة فــي المنطقة 
الجمركيــة  الضريبــة  مــن  إعفــاءات  علــى  تحصــل 
وضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة تشــمل 

رفع جاهزية وكفاءة 
موظفي المحطة 
لمواكبة االهتمام 
المحلي والعالمي 
باالستثمار في 

المنطقة 

نقلة نوعية في 
الخدمات التي 

تقدمها المحطة 
للمستثمرين 

مع التحول إلى 
الخدمات االلكترونية

حمــد الجنيبي: نقدم خدمات شــاملة 
التســجيل  مــن  بــدءا  للمســتثمرين 

التجاري 

محمد العجمي: الشركات المستثمرة 
إعفــاءات  علــى  تحصــل  بالمنطقــة 

ضريبية متعددة
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شــركة  أي  أن  مؤكــدا  ووارداتهــا،  جميــع صادراتهــا 
مســتثمرة يحــق لهــا الحصــول علــى هــذه االمتيازات 
وتقــوم المحطــة الواحدة بتقديم التســهيالت الالزمة 
للمســتثمرين بالتنســيق مع شرطة عمان السلطانية. 

إصدار تراخيص العمل والتأشيرات 
طلبــات  بدراســة  أيضــا  الواحــدة  المحطــة  تقــوم 
تراخيــص العمــل للمشــروعات بالمنطقة. عــن كيفية 
حصــول المشــاريع علــى التراخيــص يحدثنــا هــالل 
والتأشــيرات  العمــل  بتراخيــص  أخصائــي  الربخــي 
قائــال: يقــوم الموظــف المختــص بدراســة الطلبــات 
والتأكــد مــن اســتيفائها لجميــع متطلبــات الترخيص 
يقــوم  كمــا  العمــل،  وزارة  إلــى  إلكترونيــاً  وتحويلهــا 
بالتنســيق مع دائرة العمل بالمنطقة لالعتماد النهائي 
والتأكد من إصدار الترخيص خالل فترة ال تتجاوز 5 
أيام عمل فقط وفق اللوائح المعمول بها في المنطقة 
وذلــك مــن خــالل منظومــة التراخيــص اإللكترونيــة 

التابعة لوزارة العمل.
وحــول إجــراءات الحصــول علــى تأشــيرات العمــل 
يقول: يتوجب على الشــركات تقديم الطلب إلكترونياً 
مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي التابع لشــرطة عمان 
الســلطانية وتعبئــة البيانــات المطلوبــة بنظــام طلــب 

التأشيرات. 

التنسيق مع 
الجهات المختصة 
إلصدار اإلعفاءات 

الضريبية والجمركية 
ومأذونيات العمل 

وتأشيرات االستثمار 
والبطاقات الصحية 

الجهات الحكومية 
تعمل مجتمعة 

على تقديم 
أفضل الخدمات 

للمستثمرين 
بالمنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم

اعتمــاد عقــود اإليجــار وإصــدار الشــهادات 
الصحية

وليــد الجنيبــي أحد ســكان والية الدقــم ويعمل في 
وظيفــة أخصائــي تصاريــح يحدثنا عــن خدمة أخرى 
ال تقــل أهميــة عــن الخدمــات الســابقة وهــي تقديم 
الخدمــات البلدية مثل اعتماد عقود اإليجار وإصدار 
الشــهادات الصحيــة للعاملين فــي المطاعم والفنادق 

بالتنســيق مع وزارة الصحة.
مضيفــا: تقــوم المحطــة الواحــدة أيضــا بإصــدار 
التصاريــح الالزمــة لصهاريج نقل مياه الشــرب وذلك 
بالتنســيق مــع "ديَــم"، ويأتــي إصــدار التصريــح بعــد 
فحــص الصهريــج والتأكــد من أنــه صالح لنقــل مياه 

الشرب.

إصدار شهادات فحص المركبات التجارية
فــي الدقــم نرى عددا مــن الجهــات الحكومية التي 
تعمــل بتناغــم وتنســيق تــام إلنجــاح االســتثمار فــي 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ومــن هــذه 

الجهات شــرطة عمان السلطانية.
وتعليقــا علــى أحــد مجــاالت التعــاون مع الشــرطة 
يقــول خالــد الخصيبــي أخصائــي تصاريــح صحيــة: 
تتضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا المحطــة الواحــدة 
إصــدار خطابــات لشــرطة عمــان الســلطانية بشــأن 

التراخيــص  إصــدار  الربخــي:  هــالل 
العماليــة فــي فتــرة ال تتجــاوز 5 أيام 

عمل

عقــود  تســجيل  المســكري:  منــذر 
استفســارات  علــى  والــرد  االنتفــاع 

المستثمرين

وليد الجنيبي: خدماتنا تشمل اعتماد 
التصاريــح  وإصــدار  اإليجــار  عقــود 

المتعددة

خالــد الخصيبــي: تراخيــص متعــددة 
مــع  بالتنســيق  المحطــة  تصدرهــا 

الجهات ذات العالقة
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إصدار شهادة فحص مركبة تجارية أو معدة تجارية، 
ويتم تقديم هذه الخدمة بالتنســيق مع الشــرطة.

تصاريح متنوعة
خالــد الخصيبي أخصائي تصاريح صحية يقول إن 
هنــاك العديــد مــن الخدمــات التي تقدمهــا المحطة 
الواحــدة لتســهيل إجــراءات المســتثمرين بالمنطقــة 
الحركــة  وتشــجيع  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
تصاريــح  إصــدار  بينهــا:  مــن  بالمنطقــة  التجاريــة 
الالفتــات  وتصاريــح  للعمــال،  المؤقتــة  المخيمــات 
التجاريــة، والمنشــورات، واإلعالنــات وغيرهــا، كما 
نقوم بمتابعة وتصنيف المنشآت السياحية، وتسجيل 
مركبــات الصــرف الصحــي، ومعاينــة والتدقيق على 
اللوحــات التجاريــة قبــل إصدارها، ومعاينــة وتدقيق 
قبــل  والغــذاء  بالصحــة  الخاصــة  االشــتراطات 
إصدارهــا، باإلضافــة إلــى الــرد علــى استفســارات 
المســتثمرين التي ترد إلينا عبر االتصاالت الهاتفية 

أو البريد االلكتروني أو الواتســاب.

تسجيل عقود االنتفاع 
انتفــاع  عقــود  إدارة  أخصائــي  المســكري  منــذر 
يقول: تتولى المحطة الواحدة كذلك اســتالم طلبات 
االنتفاع بالمنطقة ودراســتها وتسجيل عقود االنتفاع 
بعــد اســتيفاء المتطلبات الالزمــة، كما يتم الرد على 
استفســارات المســتثمرين المتعلقــة باالســتثمار في 

المنطقة.   
التعمين

وباإلضافــة إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا المحطة 
الواحدة لتوطين االســتثمارات بالمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم فإنها تقوم أيضا بتشــجيع الشــركات 
علــى التعميــن؛ إذ تتولــى المحطة من خــالل الدائرة 
المختصة بتراخيص العمل والتأشــيرات التنسيق مع 
الشــركات بشــأن تقديم خطط التعمين وذلك لتوفير 

فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بالتعاون مع دائرة 
بالمنطقة. العمل 

المحطة واجهة لالستثمار في الدقم
فــي ختــام هــذه اللقــاءات يؤكــد محمــود العاصمي 
مكلــف بالمحطــة والــذي ســاهم فــي تنســيق هــذه 
اللقــاءات واســتقبلنا بــكل رحابــة صــدر أثنــاء إجراء 
حواراتنــا أن المحطــة الواحدة بالدقــم تقدم مختلف 
الخدمــات للمســتثمرين وهــي واجهــة االســتثمار في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، وقــال إننــا 
نعمــل علــى حل أي صعوبات يواجهها المســتثمر أوال 
المســتثمرين ومقترحاتهــم  آراء  بنقــل  ونقــوم  بــأول 
إلدارة المنطقة أو للهيئة العامة للمناطق االقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحــرة التي تولي المســتثمر كل 
عنايتها وتدفع باالســتثمار المحلي واألجنبي لألمام، 
كمــا تقــدم المســاندة التــي تحتــاج إليهــا المحطــة 

الواحدة.

التنسيق مع 
الشركات لتقديم 
خطط التعمين 

بالتعاون مع دائرة 
العمل بالمنطقة

محمــود العاصمــي: نعمــل على حل 
أي صعوبات يواجهها المستثمر أوال 

بأول

يناير
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الرائد ناصر الكيومي المكلف بأعمال جمارك 
: الدقم في حديث لـ 

تحقيق رقم قياسي في تخليص البضائع 
خالل 16 ثانية فقط

إجراءاتنا مبسطة 
وشعارنا الثقة في 

التاجر وهدفنا حماية 
المجتمع 

الدقم - محمد بن أحمد الشيزاوي 

المحطــة الجمركيــة بمينــاء الدقــم هي أحــد المواقع 
بالمنطقــة  للجمــارك  العامــة  لــإلدارة  الرئيســية 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم لإلشــراف علــى البضائع 
القادمــة إلــى المنطقة أو البضائــع المصدرة منها وهي 
- كمــا يقــول الرائــد ناصــر بــن زايــد الكيومــي القائــم 
بأعمــال جمــارك الدقــم - قادرة على مواكبــة النمو في 
أعــداد البضائــع المســتوردة أو المصدرة مــن المنطقة 
وتحقيــق أهداف المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
فــي أن تكــون مركــزا اســتثماريا رائدا على المســتويين 

العالمي. اإلقليمي 

فــي حديثه عــن إمكانيــات المحطة الجمركيــة بميناء 
الدقــم يؤكــد الرائد ناصــر الكيومي أن المحطــة تتميز 
بقدرتها على تقديم مختلف الخدمات التي تســاهم في 
زيــادة حجم التبادل التجاري بين ســلطنة عمان والدول 
األخرى وتنشــيط الصادرات العمانيــة غير النفطية، إذ 

تضــم مجموعــة متكاملــة مــن المكاتــب والصــاالت التي 
تــم تخصيصهــا للجهــات المختصــة بالتفتيــش واإلفراج 
عــن البضائع المســتوردة أو المصدرة مثــل وزارة الثروة 
الميــاه، ووزارة الصحــة،  الزراعيــة والســمكية ومــوارد 
ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار. مضيفا: 
وجــود هــذه الجهــات بالمحطــة الجمركيــة مــن شــأنه 
تســهيل اســتيراد وتصدير البضائع عبر الميناء وتنشيط 

الحركــة التجارية في المنطقة.

خدمات متكاملة 
يتنقــل الرائــد ناصــر الكيومــي وزمالؤه بيــن مجموعة 
مــن المواقــع بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
لتقديــم خدمات التفتيش الجمركي، فباإلضافة للمحطة 
الجمركيــة بمينــاء الدقــم توجــد مكاتب لجمــارك الدقم 
في الحوض الجاف ومطار الدقم، كما يمكن للمختصين 
بالتفتيــش علــى البضائــع االنتقال إلى مواقع الشــركات 
المســتوردة والمصدرة متى ما كانت هناك حاجة لذلك.

إجراءات سريعة
أثنــاء زيارتنــا للمحطــة الجمركيــة بمينــاء الدقم كانت 
هنــاك مجموعة مــن الشــاحنات تنتظر إنهــاء إجراءاتها 
الجمركيــة. كنــا نظــن أنهــا قادمــة مــن مينــاء الدقــم إال 
أن الرائــد ناصــر الكيومــي قــال لنــا إنها ليســت كذلك. 

المحطة الجمركية بميناء الدقم ترفع 
الصادرات غير النفطية
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قدمنا خدماتنا ألكثر 
من 1300 سفينة 

في عام 2021

التخليص المسبق 
متاح للمستوردين 
عبر موانئ البالد 
حتى قبل شحن 
البضائع من بلد 

المنشأ

نظام بيان يدعم 
رؤية عمان 2040 

لجعل سلطنة عمان 
مركزا لوجستيا 

عالميا

مضيفــا: خدماتنــا تشــمل أيضا البضائــع التي تصل إلى 
المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم عبر الطرق البرية 
ومينائــي صحــار وصاللــة؛ إذ يتــم نقــل البضائــع عبــر 
الشــاحنات إلــى المنطقة االقتصادية ويقــوم المختصون 
بالجمــارك بمعاينــة البضائــع والتحقــق مــن مطابقتهــا 
للبيــان الجمركــي واتخاذ اإلجراءات التــي تضمن للتاجر 
اســترداد الضريبــة الجمركيــة التي كان قــد دفعها خارج 

المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
بعــد عودتنا إلــى المحطة الجمركية إثــر جولة قصيرة 
فــي مينــاء الدقم قادتنــا إلى الرصيف التجــاري بالميناء 
وجدنــا الشــاحنات قــد غــادرت مواقعهــا، وهو ما يشــير 
إلــى الســرعة فــي التخليــص الجمركــي، وقبــل أن نبدي 
اســتغرابنا من هذه الســرعة في التخليص الجمركي قال 
لنــا الرائــد ناصــر الكيومــي إن التخليــص الجمركــي يتم 
خــالل أقــل مــن ســاعتين، بل إننــا اســتطعنا تحقيق رقم 
قياســي فــي هــذا المجال وهــو تخليــص البضاعة خالل 

16 ثانية فقط.

مميزات نظام بيان
عندمــا ســألناه عن الســر في هذا قــال إن نظام "بيان" 
للتخليــص الجمركــي ســاهم فــي تقليص فتــرات تفتيش 
البضائع واإلفراج عنها، مشــيرا إلى العديد من الميزات 
التــي يتمتــع بهــا النظــام الــذي يعتبــر - بحســب وصــف 
الرائــد ناصــر الكيومــي - محايــدا ودقيقا، وعلى ســبيل 
المثــال فــإن النظــام هــو الــذي يحــدد مــن يقــوم بعملية 
تفتيــش البضاعــة، وال يمكــن ألي فــرد آخــر تجــاوز مــا 

يحدده النظام.
ويســتعرض الرائــد ناصر بن زايــد الكيومي في حديثه 
المميــزات العديــدة لنظــام "بيــان" قائــال: النظــام يتيــح 
للمســتوردين والمصدريــن إمكانيــة التخليــص المســبق 
للبضائــع حتــى قبــل شــحنها مــن بلــد المنشــأ، وعندمــا 

تصــل إلــى أحــد موانئ ســلطنة عمــان يتم اإلفــراج عنها 
تلقائيــا ويتــم تخليصهــا جمركيــا خــالل فتــرة وجيــزة ال 
تتجاوز ســاعتين. مضيفا: نعتمد على النظام بشكل كبير 
لتســهيل اإلجراءات وتنشيط حركة االستيراد والتصدير 
وهــو مــا يتماشــى مع أهــداف رؤيــة عمــان 2040 لجعل 

ســلطنة عمان مركزا لوجستيا عالميا. 

زيادة النشاط بميناء الدقم
الميزات العديدة التي يقدمها نظام "بيان" للمستوردين 
والمصدريــن تعتبــر حافزا لزيادة النشــاط بميناء الدقم، 
ويعتبــر عــام 2021 مــن األعوام النشــطة بجمارك الدقم 
التــي بــدأت عملهــا فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم فــي عــام 2011، وتعليقــا على هذا يقــول الرائد 
ناصــر الكيومــي: تعاملنــا خــالل عام 2021 مــع أكثر من 

1300 سفينة.

السرعة وحماية المجتمع
عندمــا ســألناه: كيــف يــوازن مســؤول الجمــارك بيــن 
الســرعة في تخليص البضائع من جهة وحماية المجتمع 
مــن عمليــات التهريــب للمــواد المحظورة فــي البالد من 
جهــة أخــرى؟؛ أكــد الرائــد ناصــر الكيومــي أن هنــاك 
العديــد مــن اإلجراءات التــي يتم اتباعهــا لتحقيق هذين 
الهدفيــن؛ مــن أبرزها اعتمــاد أفضل التقنيــات الحديثة 
لفحــص البضائــع وبشــكل آلي ثــم بعد ذلك يكــون هناك 
تدقيــق مــن قبــل المختصيــن فــي الجمــارك للشــحنات 
التــي تُظهــر األجهــزة اآلليــة أنهــا ُمريبــة، باإلضافة إلى 
إمكانيــات التدقيــق علــى بعــض البضائــع عندمــا يشــك 
مسؤول الجمارك فيها حتى وإن أجازتها األجهزة اآللية. 
مضيفا: تتم هذه اإلجراءات بسرعة تامة. مختتما: نحن 
نتعامــل مــع التاجر على أنه صادق وغير مخالف للنظام، 

غيــر أن حمايــة المجتمع تعتبر على رأس أولوياتنا. 

رئي�س التحرير والرائد نا�سر الكيومي وعدد من المخّل�سين الجمركيين اأثناء 
الحديث عن اأبرز الت�سهيالت المقدمة

عدد من ال�ساحنات في المحطة الجمركية بميناء الدقم في انتظار اإنهاء 
اإجراءات التخلي�س الجمركي يناير
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م�سباح قطب  
كاتب م�سري متخ�س�س في ال�سوؤون االقت�سادية

2022  مستجدات وتحديات 
وفرص في عالم المناطق الحرة 

قالــت االيكونوميســت فــي ملــف شــامل متخصــص قبل 
بوضــع  المتعلقــة  القضايــا  أهــم  إن  بقليــل:  نهايــة2021 
االقتصــاد فــي العالــم فــي 2022 ســتكون معركــة تشــكيل 
مســتقبل التمويل الرقمي، وكيف  تقترب البنوك المركزية 
وواجــب  ودور  الخاصــة،  الرقميــة  أموالهــا  إصــدار  مــن 
المنظمين في ذلك، وحال وعدد األشخاص الذين يعيشون 
فــي فقــر مدقع، واألضرار التي لحقت بالفقراء ويســتحيل 
عالجهــا مــن جراء كورونا، وكفاح أكبــر اقتصادات إفريقيا 
فــي عــام 2022 لتحافظ على أوضاعها، ومحاولة الجيران 
األصغــر بالقــارة للســبق إلى األمام وموقف ديون األســواق 
الناشئة ومدى معاناة كل منها من "الندبات المالية"، وماذا 
ســيحدث للتضخم، وهل يشــق االقتصاد األمريكي طريقه 
للعودة إلى االتجاه الذي كان ســائداً قبل تفشــي المرض؟. 

وهكذا. 

لكــن رغــم أهميــة اإلشــارات المختلفــة فــإن مــن المهــم 
الوقــوف عنــد عامل لم يتم التطــرق إليه بوضوح أو اختفى 
فــي اإلجماليــات التي تحدثــت عنها المجلــة العريقة، وهو  
التوقعات بشأن التجارة واالستثمار والتصدير، وفي اإلطار 
الزمنــي نفســه؛ أي خالل عام 2022. الحــدث الجلل بحق 
هــو بدء تطبيــق اتفاق التجــارة الحرة المعروف بالشــراكة 
بين آسيا والباسيفيك والذي يضم 15 دولة، ويشمل حجما 
اقتصاديــا يصــل إلى أكثر من الـ 30% مــن أحجام المناطق 
الحــرة فــي العالــم، وهــو مــا يعــد أكبرهــا علــى اإلطــالق 
والمتوقــع أن يلغــى 90% مــن التعريفــات الجمركيــة ويزيــد 
الصــادرات بيــن أعضائه، كما تقول "االونكتاد"، بواقع أكثر 
مــن 42 مليــار دوالر. لذلــك فعنــد  التفكيــر فــي مســتقبل 
المناطق االقتصادية والحرة في أي دولة أو في العالم البد 
أن نأخــذ فــي االعتبــار هــذا الواقــع الجديد الذي ســيؤثر 
فــي اتجاهــات شــتى، وأن نأخذ في االعتبــار أيضا ظاهرة 
أخرى مســتجدة هي حدوث تحوالت في مســارات التجارة 
العالمية؛ بعضها وليد أزمة سالسل اإلمداد  واللوجستيات 
والتــي اندلعــت قبيل ومع بدء التعافــي من كورونا، وبعضها 
اآلخــر وليــد عوامل جيوسياســية أخطرها علــى  اإلطالق 
العــودة إلــى نوع مــن الحرب البــاردة  ســاحته األعظم هي 
التجــارة واالســتثمار، وأهــم طرفيــن فيهــا كمــا نعلــم هما 

أمريكا والصين، ولكل أنصاره. 
لهــذا قــد يتوجــب علــى المخططيــن ورؤســاء المناطــق 
االقتصاديــة والحــرة الواقعة على البحــار والمحيطات في 
عالمنا العربي سرعة مراجعة مواقفهم، والبحث عن نقاط 
قــوة جديــدة في الواقع المعقد الراهــن والبحث أيضا عن 
تقليل الخسائر، بقدر المستطاع، إذا كانت والبد واقعة في 

هذا المجال أو ذاك.  

ومــن حســن حظ  ســلطنة عمــان أن التطــورات الجارية 
تمنحهــا فرصــة إضافيــة لتعزيز مســاهماتها فــي التجارة 
الدولية وحركة االســتثمار في الســلع والخدمات المتطورة  
داخل المناطق الحرة واالقتصادية بها، والتخزين العصري 
واللوجستيات، مسلحة في ذلك بعوامل الحنكة السياسية، 
والعالقــة القوية مع كافة األطراف في المنطقة أو حولها، 
ووقوعهــا على أهم المســارات التي يمكــن أن تتحول إليها 
التجــارة بتأثير ما أشــرنا إليه، وكذلــك عالقتها التاريخية 
بمنطقة شرق افريقيا وهي المنطقة التي نرى كيف تتصارع 
دول عديدة على إثبات الحضور المينائي والتجاري بها. 

وســتجد الــدول العربيــة عمومــا مشــكلة تواجــه الجميع 
بنفــس القــدر، وهــي عــدم دخــول الهنــد إلــى اتفاق آســيا 
والباسيفيك بالرغم من وجود دول كاليابان وكوريا الجنوبية 
فيه، والموقف المعاكس له من الواليات المتحدة، وسيقود  
ذلــك إلى بعــض االصطفافات المربكة، لكــن النجاة منها، 
ال تحتاج ســوى التؤدة السياسية، والمرونة، وزيادة التعاون 

العربي وتقليل أي مزاحمات غير صحية. 

يبقــى أيضــا أن مــن أهــم التحديــات التــي ســتقف أمام 
المناطــق الحــرة هــي قدرتهــا علــى تفــادي التقلبــات التى 
يمكن أن تنجم عن مخاطر غير تجارية،  وعملية التوظيف 
الجديدة  اســتراتيجيا وتجاريــا التي تتم لجزر متناثرة في 
العالــم لــم تكــن لها وظيفــة أو دور من قبل، وال ســبيل إلى 
كل ذلــك إال بتنويــع االســتثمارات واألســواق المســتهدفة 
ومصــادر المدخــالت وتعزيــز  التفــوق الرقمــي فــي كافــة 
مجــاالت العمــل بالمناطق الحرة، وفي هــذا الصدد فلدى 
ســلطنة عمــان مــرة أخرى عناصــر قوة ال تنكــر في الدقم 

بخاصة، أو في غيرها من المناطق الحرة. 
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٩1 مشروعا جديدا 
تدخل حيز التشغيل 
في 2021 وإجمالي 
المشاريع القائمة 
يتجاوز 250 مشروعا

إنجاز ٩5% من 
مشروع الطرق 
الداخلية والبنية 

األساسية 

: المزيونة - 

اســتقبلت المنطقــة الحــرة بالمزيونــة العــام الماضي 
77 طلبــا لالســتثمار مــن مســتثمرين من ســلطنة عمان 
واليمــن والصين والمملكة العربية الســعودية وجمهورية 

ايران اإلســالمية وجمهورية الهند.
وقال ســعيد بن عبداهلل البلوشــي مدير عام المنطقة 
إن العــام الماضــي شــهد زيــادة فــي حجم الطلــب على 
االســتثمار وهــو مــا يعكــس االهتمــام الــذي تحظــى به 
المنطقــة الحــرة بالمزيونة باعتبارهــا البوابة الخليجية 
لتجــارة الترانزيــت إلــى الجمهوريــة اليمنيــة ومنهــا إلى 

دول شرق أفريقيا.
وأضــاف فــي تصريــح لـــ  إن حجــم االســتثمار 
المقدر لطلبات االستثمار التي تلقتها المنطقة في عام 
2021 يبلغ 4.7 مليون ريال عماني مما سيرفع إجمالي 
االستثمارات المقدرة في المنطقة إلى 135 مليون ريال 
عمانــي، موضحا أن االســتثمارات الجديــدة تتوزع على 

القطاعات التجارية والصناعية واللوجســتية.
وأوضح أن العام الماضي شــهد تســجيل 49 مشروعا 
جديدا، وقد باشــر 25 مشــروعا منها أعمالها التجارية 
فيما ال تزال 5 مشــاريع قيد اإلنشــاء و19 مشــروعا تم 

تخصيص أراضي انتفاع لها.

ارتفاع عدد المشروعات
وحــول عــدد المشــروعات القائمــة بالمنطقــة الحــرة 
بالمزيونــة قــال ســعيد بــن عبــداهلل البلوشــي إن عــدد 
المشــروعات بالمنطقــة ارتفــع بنهايــة العــام الماضــي 
إلى أكثر من 250 مشــروعا من بينها 143 مشــروعا تم 
اســتقطابها بشــكل مباشر من قبل إدارة المنطقة و109 
مشــروعات تم اســتقطابها من قبل شــركة هال الذهبية 
للتجارة والمقاوالت التي وقعت في وقت ســابق اتفاقية 

مــع إدارة المنطقــة لتطوير 3 ماليين متر مربع. 
وأشــار إلــى أن عــدد المشــروعات التــي دخلــت حيــز 
التشغيل خالل العام الماضي بلغ 91 مشروعا من بينها 
33 مشــروعا فــي القطاع التجاري و10 مشــروعات في 

قطــاع المعــارض و4 مشــروعات فــي القطــاع الصناعي  
44 مشــروعا في قطاع الخدمات.

مشروعات البنية األساسية
وأكــد ســعيد بن عبداهلل البلوشــي مدير عــام المنطقة 
الحــرة بالمزيونة في ختــام تصريحه أن المنطقة حققت 
خــالل عــام 2021 العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال 
استقطاب االستثمارات وتسريع الحصول على تراخيص 
ممارســة األنشــطة االقتصاديــة، كما تــم إنجاز 95% من 
مشــروع الطــرق الداخليــة والبنية األساســية المصاحبة 
لهــا، مشــيرا إلــى أن خطــة المنطقة للعــام الجاري تركز 

على اســتقطاب مزيد من االستثمارات.
وقــال إن مبنــى الخدمــات متعدد االســتخدامات الذي 
يتم إنشــاؤه بالمنطقة والذي وصــل إلى مراحله األخيرة 
ســوف يوفــر خيــارات أكبــر للمســتثمرين فيمــا يتعلــق 
باســتئجار المكاتب والتالي البدء مباشــرة في ممارســة 

األنشطة االقتصادية.

المنطقة الحرة بالمزيونة تستقبل 77 طلبا 
لالستثمار في 2021 

ســعيد البلوشــي: حجــم االســتثمار 
بالمنطقــة يصعــد إلــى 135 مليــون 

ريال
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صحار -  :

وقعــت المنطقــة الحــرة بصحــار اتفاقيــة إيجار أرض 
مــع الشــركة الوطنيــة للقاحات البيطرية إلنشــاء مصنع 

لتعبئــة وإنتاج اللقاحات البيطرية.
ويعــد المشــروع أول مشــروع للصناعــات الدوائية في 
المنطقــة الحــرة بصحــار، ويهــدف إلى المســاهمة في 
اكتمال منظومة األمن الغذائي في ســلطنة عمان بإنتاج 
اللقاحــات البيطرية والمحافظة على الصحة الحيوانية 
للحيوانــات  البيطريــة  اللقاحــات  أنــواع  وإنتــاج جميــع 

والدواجن.
تــم توقيــع االتفاقية خالل فعالية أقيمت في ديســمبر 
2021 فــي فنــدق هرمــز جرانــد مســقط تحــت رعايــة 
ســعادة الدكتــور أحمــد بــن ناصــر البكــري وكيــل وزارة 
للزراعــة  الميــاه  ومــوارد  والســمكية  الزراعيــة  الثــروة 
وبحضور ســعادة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد 

لدى ســلطنة عمان وعدد من المسؤولين.
وقــع االتفاقية نيابة عــن المنطقة الحرة بصحار عمر 
بــن محمود المحرزي الرئيــس التنفيذي للمنطقة، وعن 
الشــركة الوطنية للقاحات البيطريــة يعقوب بن منصور 

الرقيشي رئيس مجلس اإلدارة. 
كمــا وقعت الشــركة الوطنيــة للقاحــات البيطرية على 
اتفاقيــة مع معهــد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية 
التابع لمركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية، 
تنــص علــى تقديــم الخدمــات واالستشــارات والتعــاون 
العلمي في مجال األمصال واللقاحات والمســتحضرات 

البيولوجية، وتطوير وتقديم الدعم الفني للشــركة. 
وســيتم انشــاء المصنــع علــى مســاحة 10 آالف متــر 
مربــع بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 144 مليــون جرعــة ســنويا 
لتلبيــة االحتياجــات لبعــض اللقاحــات المهمــة واألكثــر 
اســتخداما مثــل لقاحات الحمى القالعية في الماشــية 

وانفلونزا الطيور وغيرها.
 

استدامة الثروة الحيوانية 
وتعليقاً على ذلك قال يعقوب الرقيشي: تهدف الشركة 
إلــى إنتــاج عدد من أهــم اللقاحات وأكثرها اســتخداما 
في قطاع الثروة الحيوانية. ويلعب تطعيم الماشية دورا 

بطاقة إنتاجية تبلغ 144 مليون جرعة سنويا

إنشاء أول مصنع لتعبئة وإنتاج اللقاحات 
البيطرية في المنطقة الحرة بصحار

يعقوب الرقيشي: 
التسهيالت 

المتوفرة بميناء 
صحار والمنطقة 
الحرة تمكننا من 
تصدير اللقاحات 

إلى األسواق 
الرئيسية بالشرق 
األوسط وشمال 

إفريقيا

عمر المحرزي: قطاع 
الصناعات الدوائية 

زاخر بالفرص 
االستثمارية .. 
والمصنع بداية 

الستقطاب 
استثمارات جديدة

أساســياً في الحفاظ على ســالمة المــزارع وخلوها من 
األمــراض، واســتدامة الثروة الحيوانيــة، وتعزيز اإلنتاج 
وتجنب الخســائر االقتصادية لمربي المواشــي ومنتجي 

الدواجن. 
وأكد أن الموقع االستراتيجي لميناء صحار والمنطقة 
الحــرة ومرافقــه الحديثــة ســتمكن الشــركة مــن تعزيــز 
إنتــاج ونقــل وتصديــر اللقاحات البيطرية إلى األســواق 
الرئيســية في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وزيادة 
الحصــة الســوقية للمنتجــات الُعمانيــة، مشــيرا إلى أن 
الشــركة تســعى إلــى أن تكــون ســلطنة عمــان من ضمن 
الــدول المنتجة للقاحات البيطرية على مســتوى العالم، 
عــالوة علــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن اللقاحــات 
البيطريــة ممــا يُســهم في تعزيــز برامج األمــن الحيوي 

الحيوانية. للصحة 
 

جذب استثمارات جديدة 
وفــي حديثه حول أهمية االتفاقية الجديدة، قال عمر 
بــن محمود المحــرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة 
بصحــار: نرحب بالشــركة الوطنيــة للقاحــات البيطرية 
كأحــدث إضافة إلــى قائمتنا المتنامية في ميناء صحار 
والمنطقــة الحــرة. ومــا يميز هذا المشــروع كونه األول 
فــي قائمــة المشــاريع الدوائيــة فــي المنطقــة الحــرة 
ممــا سيســاهم فــي جذب اســتثمارات جديــدة في هذا 
القطــاع الــذي يزخــر بالفــرص واإلمكانــات الواعــدة. 
ونثــق أنــه ســيكون لــه دور مهــم فــي إثــراء العديــد مــن 
الصناعــات الرئيســية فــي ســلطنة عمان، بمــا في ذلك 
قطاعــا الزراعة واألغذيــة، وتوليد مصادر دخل جديدة 

لالقتصاد الوطني.
الجهــود  الجديــد  المصنــع  المتوقــع أن يدعــم  ومــن 
المبذولــة لحمايــة الثــروة الحيوانيــة وتعزيــز الصحــة 
العامة وتوفير المضادات الحيوية الضرورية للحيوانات 
مما ســيرفع جودة المنتجات الغذائيــة العمانية لمعايير 

االستيراد الدولية.
 جدير بالذكر أن الشــركة الوطنية للقاحات البيطرية 
قد تأسست في عام 2019م، وهي مشروع مشترك بين 
الشــركة الُعمانية لالســتثمار الغذائــي القابضة والهيئة 

العربية لالســتثمار واإلنماء الزراعي.
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إنشاء منطقة للصناعات الغذائية بالمنطقة 
الحرة بصاللة

صاللة -  :
 

منطقــة  إنشــاء  بصاللــة  الحــرة  المنطقــة  أعلنــت 
للصناعــات الغذائيــة لمواكبــة الطلــب المتزايــد مــن 
قطــاع  فــي  مشــروعات  إنشــاء  علــى  المســتثمرين 

الغذائية. الصناعات 
وقــال د. علــي بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيذي 
للمنطقــة إن المنطقــة الحــرة بصاللة تســعى إلنشــاء 
منطقــة للصناعــات الغذائيــة اللوجســتية بالتعاون مع 
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف 
إنشــاء مركــز لألعمال التجاريــة والصناعيــة القائمة 
علــى سلســلة القيمــة المضافــة التــي تســعى جاهــدة 
لتحقيــق االســتفادة مــن الثــروات الطبيعيــة وتحقيــق 
اســتدامة المــوارد وتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات 

التكاملية والحوافز للمســتثمرين. 
وأضــاف فــي تصريــح لـــ  إن إنشــاء منطقــة 
الصناعــات الغذائيــة بالمنطقــة الحــرة بصاللة يأتي 
ضمــن اســتراتيجية المنطقــة لتصبــح مركــزا عالميا 
لالســتثمارات وتماشــيا مــع رؤية عمــان 2040 لتنويع 
مصــادر الدخــل وبناء قاعدة متينة مبنية على أســاس 
التنــوع االقتصــادي وزيادة االســتثمار فــي القطاعات 

ذات القيمة المضافة.
وأكــد في تصريحــه توفر البنية األساســية الداعمة 
إلنشــاء منطقــة الصناعــات الغذائيــة، ومــن أبرزهــا 
للصناعــات  ومالئمــة  عاليــة  بجــودة  الميــاه  توفــر 
الغذائيــة وبكميــات كبيرة، باإلضافة إلى توفر الطاقة 
فــي  المشــاريع  تتطلبــه  الــذي  بالحجــم  الكهربائيــة 
المجــال الغذائي، موضحا أن توفير البنية األساســية 
لالســتثمار في القطاع الزراعي يعد العامل الرئيســي 
لتحقيق تنمية زراعية مســتدامة وجذب المســتثمرين 
من الداخل والخارج لالســتثمار بكفاءة عالية وتحقيق 
معــدالت نمو عالية تســاهم في تعزيــز منظومة األمن 

الغذائي في ســلطنة عمان.

مزايا متعددة
وأوضــح أن المنطقــة الحــرة بصاللة تتميــز بقربها 

مــن المناطــق الزراعية بالنجد التي تبعد حوالي 150 
كــم عــن المنطقــة، وتوفــر الثــروة الســمكية بكميــات 
كبيــرة فــي بحر العــرب والمحيط الهنــدي الذي تطل 
عليه المنطقة، كما توّفر المنطقة ربطا ســهال وسلسا 
عبر ميناء صاللة إلى مناطق اإلنتاج الزراعي لغايات 
اســتيراد المواد الخام؛ ومناطق االســتهالك لتصدير 

المنتجات الغذائيــة بعد تصنيعها في المنطقة.
ويبلغ عدد مشــروعات الصناعــات الغذائية القائمة 
حاليا في المنطقة 27 مشروعا من بينها 8 مشروعات 

بدأت اإلنتاج الفعلي و19 مشــروعا قيد اإلنشاء.
وقــال د. علــي تبــوك  إن المنطقــة الحــرة بصاللــة 
تعــد إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعة أســياد التي 
تعتبــر أكبر شــركة لوجســتية في ســلطنة عمــان، مما 
يضيــف ميزة تنافســية للمنطقة من حيث الدعم التي 
تقدمــه مجموعة أســياد في القطاع اللوجيســتي، كما 
تتوفــر داخــل المنطقــة الحــرة الطرق المســفلتة التي 
تمنــح ســهولة التنقــل بين المشــاريع االســتثمارية في 
والبــاردة  الجافــة  المســتودعات  وتوفــر  المنطقــة، 
الجاهــزة لتخزيــن مــواد اإلنتــاج، كمــا تقــع المنطقــة 
بمحــاذاة مينــاء صاللــة الــذي يعتبــر من أكبــر موانئ 
الحاويــات فــي العالــم، كما ترتبــط المنطقة بوســائل 
النقــل األخــرى كمينــاء صاللــة وشــبكة الطــرق ذات 
الكفاءة العالية التي تربط مختلف محافظات ســلطنة 

عمــان ومنها إلى الدول الخليجية واليمن.
ونــوه د. علــي بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيــذي 
للمنطقة الحرة بصاللة في ختام تصريحه بما تشهده 
المنطقــة مــن نمــو في المشــروعات الداعمــة إلقامة 
منطقة الصناعات الغذائية، موضحا أن االستثمارات 
فرصــة  تمنــح  البتروكيماويــات  قطــاع  فــي  القائمــة 
الســتقطاب مشــاريع أخــرى تعتمــد عليهــا مشــاريع 
الصناعــات الغذائية كمشــاريع التعبئــة والتخزين مثل 
علب البالستيك لتخزين األطعمة والمشروبات وعلب 
الكارتــون لتخزيــن العصائــر وغيرهمــا من المشــاريع 

األخرى.

المنطقة الجديدة 
تركز على تحقيق 

تنمية زراعية 
مستدامة 

لدينا 27 مشروعا 
في قطاع 

الصناعات الغذائية 
حاليا وهدفنا 

استقطاب مزيد 
من االستثمارات

د. علي تبوك لـ  : 
"الصناعات الغذائية" تدعم استراتيجية 

المنطقة الحرة لتصبح مركزا عالميا 
لالستثمارات
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: دبي  - 

االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  الهيئــة  اســتعرضت 
الخاصــة والمناطــق الحــرة أثناء مشــاركتها في اكســبو 
2020 دبــي الفرص االســتثمارية المتاحــة في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صحار 
وصاللــة والمزيونة أمام العديد من المســتثمرين الذين 

حضروا فعاليات المعرض العالمي.
وشــارك ممثلــو الهيئــة فــي مجموعــة مــن اللقــاءات 
واســتعرضوا  بالمســتثمرين  جمعتهــم  التــي  الثنائيــة 
أمامهــم الحوافــز التــي تقدمهــا الهيئــة لالســتثمار فــي  االطالع على 

التجارب الدولية 
الناجحة في 

التسويق وعرض 
الفرص االستثمارية 
بشكل مبتكر وجذاب

الهيئة تستعرض الفرص االستثمارية 
المتاحة في المناطق االقتصادية والحرة 

أمام زوار اكسبو 2020 دبي

مناطقهــا االقتصاديــة الخاصــة والحــرة، كمــا شــاركوا 
فــي عــدد مــن الندوات التــي أقيمت في معرض اكســبو 
2020 دبي ســواء في جناح ســلطنة عمان أو في أجنحة 
الدول األخرى المشــاركة، واطلعــوا أيضا على التجارب 
الدوليــة الناجحــة ومن أبرزها التجربة السويســرية في 
التعليــم التقنــي والتجــارب الدوليــة في عــرض الفرص 

االستثمارية بشكل مبتكر وجذاب.

منتدى االستثمار في عمان 
وخــالل مشــاركتها فــي منتــدى االســتثمار فــي عمان 
قدمــت الهيئــة عرضــا مرئيا عــن الفرص االســتثمارية 
المتاحــة فــي المناطق التابعــة لها، واســتهدف المنتدى 

يو�سف الري�سي يقدم عر�سا مرئيا �سمن منتدى عمان لال�ستثمار

مجلة الدقم االقت�سادية وملحق المناطق �سمن االإ�سدارات التي 
يتم عر�سها بالجناح العماني اأمام الم�ستثمرين

يناير
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منتدى االستثمار 
في عمان يسلط 

الضوء على الحوافز 
االستثمارية 
بالمناطق 

االقتصادية والحرة

التعريف بخدمة 
اختيار األراضي 

إلكترونيا والمزايا 
التي تتيحها 

لالستثمار في أكثر 
من 800 نشاط 

اقتصادي

الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 
تعريف مجتمع األعمال العالمي بالفرص االســتثمارية 
المتاحــة في ســلطنة عمــان، وأقيم المنتدى بمشــاركة 
الهيئــة ووزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار 
والمجموعــة العمانيــة العالميــة للوجســتيات "أســياد" 
والمؤسســة العامــة للمناطق الصناعيــة "مدائن" وبنك 

اتش اس بي سي ُعمان.
وقــدم يوســف الريســي مــن الهيئــة العامــة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحرة أمــام الحضور 
عرضا مرئيا اســتعرض من خاللــه إمكانيات المناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ومــا تقدمــه 
مــن حوافــز لالســتثمار والفرص المتاحــة في مختلف 
والبتروكيماويــات  والنفــط  كالصناعــة  القطاعــات 
الســمكية  والقطاعــات  والتعديــن  واللوجســتيات 

والسياحية والتجارية وغيرها.

التعريف بخدمة اختيار األراضي إلكترونيا
كمــا قامــت الهيئــة باســتعراض تجربتهــا فــي خدمة 

المنطقــة  المعــدة لالســتثمار فــي  اختيــار األراضــي 
االقتصادية الخاصة بالدقم إلكترونيا.

وتعتبــر الخدمــة التــي تــم إطالقهــا في شــهر أكتوبر 
2021 نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات اإللكترونيــة التــي 
تقدمهــا الهيئة للمســتثمرين في المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم؛ إذ تتيــح للمســتثمرين اختيار قطعة 
األرض إلكترونيــا ألكثــر مــن 800 نشــاط اقتصــادي، 
ويتميــز النظــام بأنــه يعــرض أمــام المســتثمر قطــع 
األراضي الشاغرة لكافة األنشطة في خرائط تفاعلية 
مــع منــح المســتثمر عــدة خصائــص أبرزهــا: إمكانية 
قياس المسافة بين األرض التي تم اختيارها والمواقع 
بالدقــم،  الخاصــة  بالمنطقــة االقتصاديــة  الرئيســية 
والمعلومــات الدقيقــة عن مســتوى ارتفــاع األرض عن 
ســطح البحــر، وإتاحة عملية دمــج األراضي من خالل 
اختيــار أراٍض مجــاورة، والقيــاس الهندســي لألطوال 
والمساحات، وتحديد اإلحداثيات الجغرافية للمواقع، 
ومعرفــة بعــد األرض عــن الخدمــات المتاحــة القريبة 

كالكهرباء، والمياه، واالتصاالت، والطرق.

اأحمد الفزاري ي�سرح الأحد الزوار مميزات خدمة اختيار االأرا�سي اإلكترونيا

آمنة الشرجية )األولى يمين( أثناء مشاركتها في حلقة عمل عن 
التجربة السويسرية في التعليم التقني يناير
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مفوض عام جناح سلطنة ُعمان في إكسبو 2020 
دبي لـ  :

توحيد الجهود لترويج الفرص االستثمارية .. 
ومشاركة الهيئة تساهم في تعزيز المكاسب 

محسن البلوشيالمتوقعة

عدد من زوار اك�سبو في طريقهم اإلى الجناح العماني

يناير
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معرض إكسبو 2020 
دبي منصة مهمة 
لطرح أفكار وحلول 

إبداعية مبتكرة

دبي - من: صالح المعمري 
 

لم تعد معارض اإلكسبو مجرد مكان لعرض البضائع 
والمنتجــات واإلنجازات واالبتكارات الصناعية للدول 
المشــاركة فيــه، بــل أضحــى مكاًنــا ومنصــة غاية في 
األهميــة لطرح أفكار وحلول إبداعية مبتكرة وجديدة 
تســاهم فــي مواجهة التحديــات التي تواجه البشــرية 

وإثراء الحضارة اإلنســانية المعاصرة.
لــذا يشــكل إكســبو 2020 دبــي بعنوانــه الرئيســي 
مهمــة  منصــة  المســتقبل"  وصنــع  العقــول  "تواصــل 
معــاً  التعــاون  العالمــي  للمجتمــع  تتيــح  واســتثنائية 
الكتشــاف الحلــول المبتكــرة للموضوعــات الفرعيــة 
الثالثــة وهــي االســتدامة والفــرص والتنقــل التــي تم 
تحديدها على أنها محركات رئيسية للتنمية العالمية، 
والتحديــات التــي تواجــه البشــرية لتحقيــق أهــداف 

التنمية المســتدامة التي أعلنتها األمم المتحدة.
وفي حديث خاص لمجلة  أكد ســعادة محســن 
بن خميس البلوشــي مفوض عام جناح ســلطنة ُعمان 
في إكســبو 2020 دبي أن ســلطنة عمان حريصة على 
أن تتواجــد وتتفاعــل إلــى جانــب 193 مشــاركا مــن 
الــدول الشــقيقة والصديقــة والمنظمــات اإلقليميــة 

والدوليــة والمجتمع المدني فــي هذا الحدث العالمي 
الذي يســتمر حتى 31 مارس 2022.

وقــال إن ســلطنة ُعمان تســعى من خالل مشــاركتها 
اإلنجــازات  إبــراز  إلــى  العالمــي  الحــدث  هــذا  فــي 
فضــاًل  التاريــخ،  عبــر  لعمــان  والبشــرية  الحضاريــة 
المتجــددة  الحاليــة ونهضتهــا  إنجازاتهــا  إبــراز  عــن 
وتطلعاتهــا المســتقبلية فــي إطــار رؤية عمــان 2040، 
مشــيرا إلى أن الجناح العماني يضم 5 أقســام تحاكي 
فــي محتواهــا قصــة دورة حيــاة اللبــان عبــر أقســامه 
انطالقــاً مــن محــاور الموضوعــات الفرعيــة الثالثــة 
إلكســبو، موضحــا أن تصميــم الجناح وكافــة األجهزة 
والمعــدات والتقنيــات التكنولوجية التي تســتخدم في 
ســرد واســتعراض محتوى قصة الجنــاح في المعرض 
تم تصميمها وتصنيعها من قبل كفاءات شــابة عمانية 

مبدعة ومبتكرة. 

المواهب تمكين 
وأضــاف: يعــرض جناح ســلطنة عمان أيضــا طبيعة 
الدولــة التــي تتطلــع إلى تمكيــن المواهــب، باإلضافة 
إلــى مواردها القّيمة وجمالها الطبيعي األخاذ، مؤكدا 
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أن ســلطنة عمــان إذ تشــارك فــي هذا الحــدث األبرز 
عالميــاً ليســرها أن تنقــل وتقــدم لــزوار اإلكســبو من 
خــالل الجنــاح العمانــي تجــارب وإنجــازات وتطلعــات 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة ذات العالقة فضاًل 
عــن ابتــكارات وإســهامات الشــباب العمانــي إليجــاد 
حلــول مبتكــرة للعديــد مــن الموضوعــات والمجــاالت 
التــي  الثالثــة  الفرعيــة  بالموضوعــات  الصلــة  ذات 

المعرض. يتناولها 
وأكــد أن هنــاك عوائــد ومكاســب عديــدة تتحقــق 
جراء المشــاركة في معارض اإلكســبو قد تكون فورية 
بعــض األحيــان وأحيانــا علــى مــدى متوســط أو بعيد 
وتأخذ أشكاال عدة منها تسويقية وترويجية وسياسية 
وســياحية  وفنيــة  وثقافيــة  واقتصاديــة  وإعالميــة 

وغيرها.

اليوم الوطني للجناح العماني 
وشهد معرض اكسبو 2020 دبي إقامة اليوم الوطني 
للجنــاح فــي 21 نوفمبــر 2021 ليتزامن مــع احتفاالت 
ســلطنة عمــان بالعيــد الوطنــي الـــ 51، وقــال ســعادة 
محســن بــن خميس البلوشــي إن االحتفــال أقيم تحت 
رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد 
نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات والتعاون الدولي 
والممثــل الخــاص لجاللة الســلطان، وشــهد االحتفال 
العديــد مــن الفعاليــات من أبرزها رفع أعالم ســلطنة 
ُعمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة وعزف السالم 
الســلطاني والنشــيد الوطني لدولة اإلمــارات، وإقامة 
عدد من العروض الشــعبية والموســيقية وسط تفاعل 
إلــى  باإلضافــة  المعــرض،  زوار  مختلــف  مــن  كبيــر 
زيارة ميناء دبي الســياحي الســتقبال ســفينة البحرية 

الســلطانية الُعمانية "شباب عمان الثانية".

مشاركة الهيئة في الجناح العماني
وأشــاد ســعادة محســن بن خميس البلوشــي مفوض 
دبــي   2020 إكســبو  فــي  ُعمــان  عــام جنــاح ســلطنة 
بمشــاركة الهيئة العامــة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة في معرض اكســبو 2020 دبي ضمن 
الجنــاح الوطني لســلطنة ُعمــان، وقال ســعادته: تأتي 
إلــى  الســعي  فــي  الجهــود  لتوحيــد  الهيئــة  مشــاركة 
الترويج للفرص االســتثمارية في القطاعات المختلفة 
والتواصــل والتفاعــل مــع المجتمــع الدولــي في شــتى 
المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة، وبهــذه المشــاركة 
اختصاصاتهــا  أهــم  أحــد  الهيئــة  تمــارس  الرائعــة 
المتمثلــة فــي الترويــج الخارجــي لفــرص االســتثمار 
فــي ســلطنة عمان بالتنســيق مع جهــات االختصاص، 
فضــاًل عن تعزيــز وتطوير التعاون فــي االختصاصات 
المتعلقــة بالهيئــة مــع غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة 
اإلقليميــة  والمؤسســات  والمنظمــات  الــدول  فــي 
والدوليــة المتخصصــة، وكذلــك تمثيــل ســلطنة عمان 
فــي المؤتمــرات والفعاليــات واالجتماعــات اإلقليميــة 
والدوليــة المتعلقــة باختصاصــات الهيئــة، خصوصــا 
إذا أخذنا في االعتبار بأن معرض إكســبو 2020 دبي 
منصــة غايــة فــي األهمية تشــارك فيها الــدول لطرح 
أفــكار وحلــول إبداعيــة مبتكــرة فضــاًل عــن الفــرص 
المختلفــة المتاحــة لديهــا في شــتى المجاالت، مؤكدا 
أن مشــاركة الجهات الحكومية ذات العالقة في حدث 
عالمــي مثــل معــرض إكســبو تعتبــر غاية فــي األهمية 
وُمكملــة للجهود التــي تبذلها مفوضية الجناح العماني 
في تعزيز وتعظيم المكاســب االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وإبراز ســلطنة عمان كوجهة سياحية مميزة 
فضــاًل عــن وجهــة مهمة لممارســة األعمــال التجارية 

وإقامة المشاريع االستثمارية.



تدرس زيادة استثماراتها في الدقم وإنشاء 
مشروع سكني للموظفين والمقيمين

الدقم -  :

أعلنــت شــركة ُعمــان لتطويــر المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصــة بالدقم "تطوير" أنها تدرس زيادة اســتثماراتها 
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم بعد النجاح 

الذي حققته في استثماراتها السابقة.
وأكدت الشركة في تقرير خاص لـ  حرصها على 
تشــجيع االســتثمار فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم من خالل قسم االستثمار، مشيرة إلى أنها تسعى 
ألن تصبح شــريكا محليا للمســتثمرين بحصة "األقلية"، 
مؤكدة أن هذا النهج سيمّكن المستثمرين من االستفادة 
مــن الخبــرات المحليــة التي تراكمت لدى الشــركة على 
مــدى الســنوات الماضية وهو ما ســيدعم المســتثمرين 
في تأســيس واســتقرار أعمالهم خالل الســنوات األولى 

من تأسيس مشروعاتهم.
العامــة  للهيئــة  االســتثمارية  الــذراع  "تطويــر"  وتعــد 
للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتســعى 
لتحفيز االستثمار في الدقم من خالل المشاركة بحصة 
األقلية في رأس المال كشريك محلي في مشاريع الدقم 
بهــدف تعظيــم  قيمــة أمــوال المســاهمين علــى المدى 
الطويــل، كمــا تســتثمر الشــركة فــي األنشــطة التجارية 
التــي تمّكــن وتســتقطب المزيــد مــن االســتثمارات إلى 
المنطقة، وقد تم إنشــاء الشــركة في عام 2014 بهدف 
تقديــم الدعــم للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
وضمان إنشاء البنية األساسية للمنطقة ومن ثم إدارتها 

بكفاءة عالية.

تحفيز االستثمارات
ويرتكــز دور "تطويــر" كمحفــز لالســتثمار علــى رفــع 

الثقة لدى المســتثمرين تجاه مســاعيهم لالســتثمار في 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، كما تولي الشركة 
اهتماما بالمشــاريع المطلوبة لتحفيز االســتثمارات في 
الدقم والتي ال توفر عوائد مالية سريعة، إذ تفتقر هذه 
المشــاريع - عــادة - الهتمام المســتثمرين مــن القطاع 
الخــاص، ولكــن، إذا كانــت هنــاك حاجــة لمثــل هــذه 
المشاريع في تنشيط االستثمارات األخرى وتعزيز قيمة 
الدقم فســتتولى "تطوير" هذه المشــاريع ويمكن للشركة 
إنشاء هذه المشاريع والخروج منها أو تخفيض أسهمها  
فــي مرحلــة الحقــة حيــن يحقــق المشــروع االســتدامة 

التجارية.  
وتعتمــد شــركة تطويــر منهجــاً يتوافــق مــع األهــداف 
العامــة للهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة والمناطق 
الحــرة وإدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
بشــأن تنميــة وتطويــر الدقم، كما تقوم الشــركة بتطوير 
المحتمليــن  للمســتثمرين  الجــدوى  دراســات  وتســويق 

للقدوم إلى الدقم واالستثمار فيها. 

استثمارات ناجحة
الســنوات األربــع األخيــرة مــن  فــي  تمكنــت تطويــر 
 3 وتأســيس  االســتثمارات  مــن  عــدد  فــي  المشــاركة 
شــركات هــي محاجر الدقم وشــركة إمداد اللوجســتية 
وشــركة ســوق الدقم للمواد، وقد حققت شركة محاجر 
الدقم التي تم تأسيسها في عام 2017 نتائج جيدة، وقد 
بدأت الشــركة عملياتها التجارية في الســنة األولى من 
تأسيســها وسرعان ما نمت بشكل جيد لتحقق إيرادات 
بلغــت 3.1 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2020 مــع 
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صافي ربح بلغ 469  ألف ريال ُعماني. 
تمتلــك شــركة محاجر الدقم إدارة محترفة ومســتقلة 
الثــالث  الســنوات  خــالل  الشــركة  "تطويــر"  ودعمــت 
الماضيــة بشــكل فاعــل للنمــو لتصبــح رائــدة شــركات 
مــع  وتماشــياً  الوســطى،  محافظــة  فــي  المحاجــر 
اســتراتيجية الحكومة قررت شــركة تطوير في ديسمبر 
2020 بيــع حصتهــا البالغة 70% فــي محاجر الدقم إلى 
شــركة تنميــة معادن عمان؛ الشــركة الحكوميــة الرائدة 
فــي قطــاع التعديــن ومعالجــة المعــادن، وقــد ســجلت 
اســتثمارات شــركة تطوير في محاجر الدقم معدل نمو 
ســنوي مركب مذهــل بلغ 33% في أول دورة اســتثمارية 
مكتملــة لهــا وأغلقــت المعاملة في الربــع األول من عام 

.2021
وســاهمت شــركة تطويــر أيضــا فــي تأســيس شــركة 
إمــداد اللوجســتية بحصــة بلغت نســبتها 15% من رأس 
المــال، وقــد دشــنت الشــركة خدماتها في عــام 2018، 
وسجلت خالل السنوات المالية الثالث الماضية أرباحا 

نقدية ودفترية.

على الصعيد نفسه استثمرت "تطوير" بحصة 15% في 
مشــروع ســوق الدقم للمواد الذي يتم تشييده بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم حاليــا، ونجحــت شــركة 
سوق الدقم للمواد في ديسمبر 2019 في إغالق تمويل 
القــروض بمســاعدة بنــك محلــي، وقد دعمــت "تطوير" 

شركة سوق الدقم للمواد لتحقيق إغالقها المالي.

صندوق استثماري
وتأتــي هذه االســتثمارات في الوقت الــذي تعتزم فيه 

شــركة تطوير إنشــاء صندوق يركز على االســتثمار في 
الدقــم ليكــون بمثابة جســر بيــن مطوري المشــروع من 

جهة وبيوت التمويل من جهة أخرى.
ويأتــي إنشــاء الصنــدوق الســتغالل فرص االســتثمار 
المتاحــة بالمنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم والتي 
تشــمل مختلــف القطاعــات االقتصادية وفــي مقدمتها 
الصناعــات الســمكية والخدمات اللوجســتية والتعدين 
والمشــروعات الســياحية واألســواق المركزية والطاقة 

المتجددة والصناعات البتروكيماوية.

مشروع سكني للموظفين والمقيمين
من جهة أخرى أعلنت شركة تطوير أنها تدرس إنشاء 
مشروع سكني للموظفين والمقيمين في الدقم؛ ينسجم 
مــع أهــداف المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم في 
أن تكون مكانا مالئما للعمل والعيش واإلقامة، مشــيرة 
إلــى أن المشــروع الجديــد يعد خطوة نحــو بناء مجتمع 
يعيش في الدقم ويتمتع سكانه من العاملين من مختلف 
المؤسســات العاملــة بالمنطقــة بحيــاة مــا بعــد العمل. 
موضحــة أنــه تــم تحديــد موقــع المشــروع، كمــا انتهت 
"تطويــر" مــن الدراســات المتعلقــة بالموقــع والتصميم 
الخاص بالمشــروع، ويجري حاليا مناقشة المشروع مع 
المطورين والمســتخدمين المحتملين لهيكلة المشــروع 

بشكل كلي قبل البدء في التنفيذ. 
وتمتلــك تطويــر خبــرة جيدة فــي تنفيذ المشــروعات 
الســكنية، وكانت قد أشــرفت سابقا على إنشاء مشروع 
150 وحــدة ســكنية لألهالــي فــي حي الســعادة بالدقم 
وقامت بإجراء تعديالت عديدة على التصميم األساسي 
مما جعله أحد المشروعات اإلسكانية الرائدة بالدقم.

تطوير
تقدم العديد من 
المزايا والدعم 

المحلي لمطوري 
المشاريع

مساعدة 
المستثمرين في 

اختيار الموقع

تسجيل الشركات 
والحصول على 

الموافقات

مساعدة المشروع 
في الحصول على 
تمويل للديون من 

البنوك المحلية.

االستثمار بحصة 
األقلية – نقدًا أو 
من خالل حقوق 

تأجير األرض.

يناير
2022٣9



كروة للسيارات تدشن أولى حافالتها 

المرحلة األولى 
تركز على إنتاج 

حافالت لمونديال 
كأس العالم 2022

الدقم -  :

دخلــت المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي 
عــام 2021 مجــال صناعــة الحافــالت كأول مدينــة في 
ســلطنة عمان تهتم بهذه الصناعة، وقامت شــركة "كروة 
للســيارات" – وهي استثمار مشــترك بين سلطنة عمان 
ودولة قطر - في نوفمبر 2021 بإنتاج أول حافلة تحمل 

عبارة "ُصِنع في ســلطنة ُعمان".

المتخصصــة  للســيارات"  "كــروة  شــركة  وتســتهدف 
فــي تصنيــع وتجميــع الحافــالت بالمنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم إنتــاج 500 حافلــة ســنويا، وســتركز 
حافــالت  إنتــاج  علــى  األولــى  المرحلــة  فــي  الشــركة 

لمونديال كأس العالم 2022.

توظيف أحدث االبتكارات العالمية
وقــال الدكتــور إبراهيــم بــن علــي البلوشــي الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة كــروة للســيارات إن الشــركة ســتقوم 
بتوظيف العديد من االبتكارات والممارســات والتقنيات 
اإلنتاجيــة التــي ســتكون األولــى مــن نوعها في ســلطنة 
ُعمــان؛ ممــا سيســهم فــي وضــع معيــار عــاٍل لجميــع 

المنشــآت اإلنتاجية المستقبلية في البالد.
وأوضــح أن المرحلــة األولى مــن العمليات التشــغيلية 
تُرّكز على إنتاج الحافالت المدرســية التي تُعّد ُمتطورة 
وقادرة على السير في مختلف الطرقات وتتحمل أقسى 
الطقــس، وذات مواصفــات قياســية خليجيــة  ظــروف 
ودوليــة، موضحا أن هذه الحافالت ســيتم اســتخدامها 

في مونديال قطر 2022.
وأشار إلى أن الشركة سوف تنتقل بعد ذلك إلى إنتاج 
حافــالت للمــدن وحافالت الخطــوط الطويلة، موضحا 
أن إنتــاج الشــركة ســوف يتراوح بيــن 500 حافلة و700 

حافلة سنويا.

د. إبراهيم البلوشي: 
توظيف ابتكارات وتقنيات إنتاجية تعد األولى من 

نوعها في سلطنة ُعمان

الدقم تدخل مجال صناعة الحافالت
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ورش إنتاج مختلفة
ويُقــام المصنع الواقع بمنطقة الصناعات المتوســطة 
بالدقــم علــى مســاحة تبلــغ 600 ألــف متر مربــع، وهو 
التقنيــات التكنولوجيــة، ويضــم ورش  مجّهــز بأحــدث 
إنتــاج مختلفــة ألعمــال التقطيــع واللحــام والصباغــة 
وتجميــع المكونــات والمــواد، والمعــدات والمحــركات 
باإلضافــة إلى ورش صيانــة مركزية ومخازن ومحطات 

كهربــاء ومحطة وقود، ومبنى اإلدارة ومرافق أخرى.

استثمار مشترك
وتعــد شــركة كــروة للســيارات مشــروعا مشــتركا بين 
دولــة قطــر ممثلــة بشــركة النقــل الوطنيــة )مواصالت 

إنتاج حافالت 
بمواصفات 

قياسية خليجية 
ودولية وتتحمل 
أقسى ظروف 

الطقس

الدقم تدعم نمو 
المصنع وتسّهل 
وصول المنتجات 

إلى األسواق 
العالمية عبر ميناء 

الدقم

قطــر( بحصــة 70% وســلطنة ُعمــان التــي يمثلهــا جهاز 
االســتثمار الُعماني بحصة %30.

االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  المصنــع  إنشــاء  ويأتــي 
الخاصــة بالدقــم ليســتفيد مــن الحوافــز التــي تقدمها 
الهيئــة العامــة للمناطق االقتصاديــة الخاصة والمناطق 
بالمنطقــة  المتوفــرة  اللوجســتية  والخدمــات  الحــرة 
وســهولة الوصــول إلــى األســواق العالميــة مــن خــالل 
مينــاء الدقم الواقع قبالة بحر العرب والمحيط الهندي 
وعلى مســار خطوط النقل العالمية؛ األمر الذي يضمن 
تقليــص أوقــات الشــحن والوقــت والجهــد ويحــّد مــن 

التخزين. تكاليف 
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الدقم - عبدالعزيز الجهضمي  

بــدأ مصنــع الدقم هونج تونــج لألنابيب الذي احتفلت 
المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم بافتتاحه في 25 
أكتوبــر 2021 عملياتــه التشــغيلية إلنتــاج األنابيــب غير 
المعدنيــة المصنوعــة مــن مــادة لدائــن البولــي إيثليــن 
المقوى التي تســتخدم بشــكل رئيســي في قطاع النفط 
والغــاز، ويُعد بذلك المصنع األول من نوعه في ســلطنة 
عمان، كما يمثل باكورة المشاريع في المدينة الصناعية 

الصينية - الُعمانية بالدقم. 
ويبلــغ حجــم اإلنتــاج حوالــي 700 كيلومتــر ســنوياً من 
أنابيــب البولــي إيثليــن المقــوى ذات األحجــام "4" و"6" 

بوصات.  
رعــى حفــل االفتتــاح المهنــدس يحيــى بــن خميــس 
الزدجالي المكلف بتســيير أعمــال المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم،  وبحضور ســو وي الرئيــس التنفيذي 
لشــركة وان فانــج ُعمــان وإدارة شــركة الدقــم هونــج 
تونــج لألنابيب المالكة للمشــروع وممثلي شــركة ويهاي 
هونجتونــج لألنابيــب الشــريك في المشــروع وعدد من 
المســؤولين مــن إدارة المنطقــة االقتصادّيــة الخاّصــة 
بالدقــم والهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصة 

والمناطق الحرة. 

المشروع األول من نوعه
وقال الدكتور شو النجولنن المدير العام لشركة الدقم 
هونــج تونــج لألنابيب: لقــد عملنا على أخذ الســبق في 
إنشــاء المصنع األول من نوعه في ســلطنة عمان إلنتاج 
أنابيــب البولــي إيثليــن المقوى لمقابلة الطلــب المتزايد 
في مناطق االمتياز بســلطنة عمان ومنطقة الخليج على 

هذا النوع من األنابيب. 
وأضــاف: يأتي اختيارنا للدقم إلقامة المشــروع نظراً 
لمكانتهــا االقتصاديــة كونهــا بوابــة مطلّــة علــى العالم، 
فضاًل عن االستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها 
بيئــة األعمــال فــي ســلطنة عمــان. ومــن ناحيــة أخرى، 

نركز على إثراء 
قطاع النفط والغاز 
بمنتجات المصنع 

وتعزيز فرص القيمة 
المحلية المضافة 

ســيعمل المشــروع علــى نقل وتبــادل التقنيــات الحديثة 
بين البلدين وبالتالي إثراء قطاع النفط والغاز بمنتجات 
المصنع، باإلضافة إلى تعزيز فرص القيمة المحلية من 

خالل التدريب وتوفير فرص العمل. 

تسويق منتجات المصنع
يأتي إنشــاء المصنع تلبية لتزايد الطلب المحلي على 
اســتخدامات األنابيــب غير المعدنية لشــبكات التجميع 
ونقــل مخرجات اآلبــار الهيدروكربونيــة، وبالتالي توفير 
احتياجــات الســوق المحليــة مــن هــذه األنابيــب بشــكل 
أساســي فــي المرحلــة األولــى، كمــا ســيتم العمــل على 
تســويق المنتــج لمختلــف األســواق العالميــة فــي آســيا 

وأفريقيا وأمريكا وأوروبا في مرحلٍة الحقة.
وفي هذا الســياق، قال الدكتور شــو النجولنن، المدير 
العــام لشــركة الدقــم هونج تونــج لألنابيــب: على الرغم 
مــن تركيزنــا هــذا العام علــى الســوق المحلية لتســويق 
منتجــات المصنــع واســتقطاب المزيد مــن الزبائن، إال 
أننا نخطط كذلك إلنشــاء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع 

متخصص في إنتاج األنابيب غير المعدنية 

"هونج تونج لألنابيب" يدّشن أول مشاريع
المدينة الصناعية الصينية - العمانية بالدقم

د. شــو النجولنن: الدقم بوابة مطّلة 
يؤكــد  لهــا  واختيارنــا  العالــم  علــى 

مزاياها التنافسية

يناير
2022 ٤٢



العالقــات  مــي:  تشــونغ  شــيه 
أرســت  البلديــن  بيــن  االســتراتيجية 
أساســا متينــا للتعــاون االقتصــادي 

والتجاري

التنافــس  نــدرس  الفارســي:  داود 
الفنــي والمقاربــة الماليــة لتصنيــع 
قطــع موّصــالت فوالذيــة لألنابيــب 

التي يتم إنتاجها بالمصنع

المشروع يساهم 
في نقل وتبادل 
التقنيات الحديثة 

بين الصين وسلطنة 
عمان

نخطط لتسويق 
المنتج باألسواق 
العالمية في آسيا 
وأفريقيا وأمريكا 

وأوروبا 

شــركات دولية واستكشــاف الفرص المحتملة لتسويق 
هــذ النــوع من األنابيب في إفريقيا على األرجح بحلول 

العام المقبل. 

ترجمة للعالقات الصينية - الُعمانية 
مــي، مستشــارة  تشــونغ  أشــارت شــيه  مــن جهتهــا 
الشــؤون االقتصاديــة والتجاريــة فــي ســفارة جمهورية 
الصيــن الشــعبية في ســلطنة عمان، فــي كلمتها خالل 
حفــل افتتــاح المصنع، إلى أن العالقات االســتراتيجية 
بيــن البلدين أرســت أساســاً متيناً للتعــاون االقتصادي 
والتجــاري الثنائــي، فخــالل الفترة من ينايــر إلى يونيو 
من عام 2021 بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات 
بيــن البلديــن حوالــي 14.6 مليــار دوالر محققًة بذلك 
ارتفاعــاً بنســبة 59.5% على أســاس ســنوي، إذ تعتبر 
الصين أكبر مستورد للنفط الخام الُعماني خالل نفس 

الفترة. 
وأوضحــت أن المنافــع االقتصاديــة لمشــروع مصنع 
الدقــم هونــج تونــج لالنابيــب لــن تقتصــر فقــط علــى 
شــركاء المشــروع فحســب، بل ستشــمل كذلك جوانب 
أخــرى والتــي بدورهــا ســتعمل علــى تعزيــز التنميــة 

االقتصادية واالجتماعية في الدقم. 
وقالــت: بمــا أن حكومــة ســلطنة عمــان ماضيــة في 
تنفيــذ رؤية 2040، فإن الســفارة الصينية في مســقط 
ســتعمل، كمــا هــو الحــال دائمــاً، علــى تشــجيع ودعــم 
الشــركات الصينية لتوجيه اســتثماراتها لسلطنة عمان 
وتقديــم مســاهمات أكبــر لتعزيــز التعــاون االقتصادي 

والتجاري بين البلدين الصديقين. 

تعزيز القيمة المحلية المضافة
وتعليقــاً علــى مســاهمة المشــروع في تعزيــز القيمة 
المحليــة المضافــة، قــال داود بــن ســليمان الفارســي، 

مديــر الشــؤون الفنية وبحــوث التكنولوجيا والتســويق 
بشــركة الدقــم هونــج تونــج لألنابيب إن الشــركة تولي 
اهتمامــاً كبيــراً لتعزيــز القيمــة المحليــة المضافة من 
خــالل توظيف الشــباب العماني فــي مختلف الوظائف 
الفنية واإلدارية، مشيرا إلى أن نسبة التعمين بالشركة 
تبلغ حاليا 17%، مؤكدا أن الشركة تسعى لزيادتها إلى 

30% خالل العامين المقبلين. 
وأضاف: قدمت الشركة عدداً من المبادرات وفرص 
األعمــال المختلفة للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
ورواد األعمــال مــن خــالل توقيــع عــدد مــن برامــج 
التعاون واتفاقيات التدريب مع هذه المؤسسات لتكون 
وكيــاًل غير حصري لتنفيذ العمليــات الخاصة بتركيب 
منتجــات المصنع للزبائن والمســتفيدين منها، كما يتم 
أيضــاً الحديث عــن إمكانية التنافس الفنــي والمقاربة 
الماليــة لتصنيع قطع موّصالت فوالذية لألنابيب التي 

يتم إنتاجها بالمصنع.

الترويج للدقم  
من جهته صّرح المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، 
المكلف بتســيير أعمــال المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، قائــاًل: يعتبــر هــذا المصنــع أحــد المشــاريع 
األساســية فــي المدينــة الصناعيــة الصينيــة الُعمانية 
بالدقــم، وســيلعب دوراً مهماً لمقابلــة الطلب على هذا 
المنتــج مــن قبــل المشــاريع االقتصاديــة المختلفة في 
المنطقــة وشــركات النفــط والغاز في مناطــق االمتياز 
القريبة من الدقم. إضافة إلى ذلك، سيســهم المصنع 
في تعزيز الشــراكة والعالقات التجارية بين الشــركات 
الُعمانية ومثيالتها من الشركات العالمية األخرى حول 
العالــم، باإلضافــة إلى مســاهمته في تعزيــز االقتصاد 
الوطنــي مــن خــالل اســتقطاب اســتثمار أجنبــي للبلد 

والترويج للدقم كوجهة اقتصادية وصناعية واعدة. 

يناير
2022٤٣



يضم ورش تصنيع ومعارض ومحالت بيع بالجملة والتجزئة في موقع واحد

شركات صينية كبرى تبدي اهتمامها بتوريد 
منتجاتها مباشرة لسوق المواد بالدقم

نعمل على جعل 
السوق وجهة 

للشركات العالمية 
المتخصصة في 
البناء والتشييد 

أجرى الحوار عبد العزيز الجهضمي

تتسارع وتيرة األعمال اإلنشائية لمشروع سوق المواد 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم الــذي يُعتبــر 
األول مــن نوعــه في ســلطنة ُعمان من حيث وجود ورش 
التصنيع والمستودعات والمعارض في سوق واحد. كما 
يمثــل المشــروع أحد المشــاريع الرئيســية فــي المدينة 
الصناعيــة الصينيــة - الُعمانيــة بالدقــم. يتــم تطويــر 
المشــروع بشــراكة بين شــركة ُعمان وان فانج؛ المطور 
والمشغل للمدينة الصناعية التي تمتلك 51% من حصة 
المشــروع وشــركة الثبــات القابضــة المتخصصــة فــي 
أعمــال البنيــة األساســية وتمتلــك 34%، وشــركة ُعمــان 
لتطويــر المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم "تطوير 
الدقــم" وتمتلــك 15% مــن المشــروع. وقد أنشــأت هذه 
الشــركات كياناً تجارياً باســم شركة الدقم لسوق المواد 

لتنفيذ وإدارة المشروع. 
ولتســليط الضــوء على المشــروع أجــرت  حوارا 
مع لو ماينجاوا، الرئيس التنفيذي لشــركة الدقم لســوق 
المواد، الذي أكد في بداية حديثه أن المشــروع سيعمل 
بعــد اكتمالــه علــى اســتقطاب العديــد مــن الشــركات 
المتخصصة في البناء والتشييد من حول العالم متوقعا 
أن تصبح الدقم وجهة لمثل هذه الشركات لتسويق وبيع 

منتجاتها. 

مفهوم جديد للمراكز التجارية 
وتعليقاً على أهداف تطوير هذا المشــروع في الدقم، 
أوضــح الرئيــس التنفيــذي قائاًل: يهدف هذا المشــروع 
االســتثماري إلــى تقديم مفهوم جديــد للمراكز التجارية 
التجاريــة  والمجمعــات  المراكــز  عــن  يختلــف  بنمــط 
الصينيــة األخــرى فــي ســلطنة ُعمــان؛ فباإلضافــة إلى 

صــاالت العــرض ومتاجر البيــع بالجملــة والتجزئة فإن 
السوق سوف يركز أيضا على أنشطة التصنيع والتجميع 
الخفيفــة مــن خالل ورش خاصة بذلــك، كما يركز على 
جلــب البضائــع والمنتجــات الصينية وتقنيــات التصنيع 
إلــى ســلطنة ُعمــان، واالهتمام بطلبــات البيــع بالجملة 

لألسواق المحلية والعالمية.

استقطاب الشركات الصينية
وقال إن إدارة الشــركة المنفذة للمشروع بدأت بالفعل 
الترويــج للمشــروع محليــا وخارجيــا الســتقطاب  فــي 
الشــركات المصّنعــة الرائــدة فــي الصيــن لتكــون جزءا 
من ســوق المواد بالدقم، وقد أســفرت هذه الجهود عن 
تأجير بعض المســاحات في الســوق لعدٍد من الشركات 
الصينيــة نظراً لإلقبال الكبير الذي حظي به المشــروع 

في الصين. 

لــو ماينجــاوا: ســوق المــواد يجعــل 
بالمنطقــة  رئيســيا  مركــزا  الدقــم 
المنتجــات  وتصديــر  الســتيراد 

والبضائع الصينية وتجارة الجملة 
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نركز على طلبات 
البيع بالجملة 

لألسواق المحلية 
والعالمية

توسيع نطاق 
المشروع ليصبح 

سوقا لمجموعة من 
المواد المختلفة 
وأعمال التصنيع

الحديد الصلب يحتل 
المرتبة الرئيسية 

بين المنتجات التي 
سيتم تداولها في 

السوق

مضيفا: أبدت حتى اآلن خمس شركات صينية كبرى 
اهتمامهــا باالنضمام إلى المشــروع وتوريــد منتجاتها، 
فيما أبدت في المقابل حوالي 30 شــركة صينية تتخذ 
من سلطنة ُعمان مقراً لها استعدادها لعرض منتجاتها 

في سوق الدقم للمواد.   

سير العمل في المشروع
وتعليقــاً علــى آخــر مســتجدات األعمــال اإلنشــائية 
بالمرحلــة األولــى مــن المشــروع التــي بدأت فــي يوليو 
2020، قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة الدقــم لســوق 
المــواد ان المباني والمرافق المخطط إنشــاؤها خالل 
هذه المرحلة تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع من 
إجمالــي 80 ألــف متر مربع من المســاحة المخصصة 
للمشروع بأكمله؛ موضحاً بأنه سيتم تطوير المرحلتين 
األخرييــن من المشــروع في المســتقبل حيث ســيعتمد 
التخطيــط لهــذه المراحــل علــى أداء المرحلــة األولــى 
بعــد افتتــاح الســوق وبنــاًء علــى الحاجة لمواد الســوق 

مستقباًل.   
وأضــاف: بلغــت نســبة اإلنجــاز فــي المرحلــة األولى 
حتــى نهايــة ديســمبر 30%، ومــن المتوقــع االنتهــاء من 
األعمــال اإلنشــائية بنهايــة يوليــو 2022 علــى أن يبــدأ 
الســوق عملياته التشــغيلية في النصف الثاني من العام 

الجاري.

مشروع اقتصادي واعد
وفــي حديثــه حــول األهميــة االقتصاديــة للمشــروع، 
قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة الدقــم لســوق المــواد 
ان المشــروع يســتهدف األســواق المحليــة واإلقليميــة 
باإلضافــة إلــى دول شــرق إفريقيا بشــكل خــاص، ومن 

بيــن الــدول التــي أبــدت اهتمامهــا حتــى اآلن المملكة 
يتــم  بحيــث  وتنزانيــا  والصومــال  الســعودية  العربيــة 

تصدير المنتجات إليها. 
وأضــاف: بنــاًء علــى دراســة الجــدوى االقتصاديــة 
األوليــة، كان الهــدف مــن إنشــاء المشــروع أن يكــون 
ســوقاً لمواد البناء، إال أنه تم توســيع نطاق المشــروع 
فيمــا بعــد ليمثــل مجتمعاً صغيــراً متكاماًل يســتقطب 
الجاليــة الصينيــة ويعكس نمــط حياتهــم االجتماعية، 
فضــاًل عن كونه ســوقا لمجموعة مــن المواد المختلفة 
وأعمــال التصنيع. وكون الســوق يركــز على مواد البناء 
بشــكٍل خــاص، فــإن الحديــد الصلــب يحتــل المرتبــة 
الرئيســية بين المنتجات التي ســيتم تداولها فيه، فيما 
أبــدت بعــض الــدول رغبتها في اســتيراد مجموعة من 
المنتجــات األخــرى عبــر هــذا الســوق، ومن بيــن هذه 
الــدول المملكــة العربيــة الســعودية، كما أبــدت إثيوبيا 
اهتمامها باســتيراد منتجات النسيج من الصين، بينما 
القــت المنتجــات الكيماويــة الخفيفــة طلبــاً كبيــراً من 
الصومال بشــكل رئيســي. إضافة إلى ذلك، فإن قائمة 
المنتجــات التي ســيتضمنها ســوق الدقــم للمواد تضم 

كذلك األجهزة المنزلية المختلفة. 

استيراد المواد من الصين
وتطرق في حديثه إلى عدد من المكاسب االقتصادية 
األخــرى مثل زيادة التبادل التجاري بين ســلطنة عمان 
الســتقبال  الموانــئ  تســهيالت  واســتخدام  والصيــن 
البضائع من الصين، وقال: ســيتم اســتقبال الشــحنات 
الكبيــرة والبضائــع والمنتجات المســتوردة عبــر ميناء 
صحــار ومــن هناك ســيتم نقلهــا إلى الدقم عبر ســفن 
أصغــر إلــى أن يتم تشــغيل مينــاء الدقم ليكــون جاهزاً 

اإحدى واجهات ال�سوق بح�سب الت�سميم المبدئي
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الســتقبال هذا النوع من الــواردات. ومن ناحية أخرى، 
سيتم استخدام ميناء الصيد البحري متعدد األغراض 
لتصديــر المنتجات إلــى دول أخرى مثل الصومال عبر 
القــوارب الصغيــرة، األمر الذي يمثل خيــاراً اقتصادياً 

مناسباً لتقليل تكلفة الشحن لعمليات التصدير.    

فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال إن مشــروع ســوق الدقم للمواد ســيوفر العديد 
مــن فرص األعمال للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المحليــة.  الشــحن  وشــركات 
فإنــه سيســهم فــي تعزيز سياســة التعمين في ســلطنة 
ُعمــان مــن خالل توفير فــرص عمــل للعمانيين خاصة 
فــي مجــاالت اإلدارة والمحاســبة والعالقــات العامــة 
والتسويق على سبيل المثال ال الحصر، مؤكدا أن وجود 
كــوادر عمانيــة تتمتع بمهــارات اتصال ممتــازة ومعرفة 
بإجــراءات وقوانين العمل يُعّد قيمة مضافة للمشــروع، 
إذ أنــه من الممكن أن يُســهم هؤالء الكــوادر بدور كبير 
في تســويق المنتجات في األســواق المحلية واإلقليمية 

والدولية بسهولة نظراً لكفاءتهم المهنية. 
وأضاف: من خالل إنشــاء ســوق الدقم للمواد، فإننا 
نهــدف إلــى نقل الخبــرة والكفاءة والمعرفــة والتقنيات 
الصينيــة إلــى الُعمانييــن لالســتفادة منهــا فــي إنشــاء 
مشاريعهم الخاصة بعد ذلك؛ عالوة على تقديم فرص 
تدريــب مختلفة في مجاالت تقنيــات التصنيع الحديثة 
وكذلــك تقديــم الدعــم لمختلــف مبــادرات المســؤولية 

االجتماعية للشركات في الدقم.

مزايا محّفزة 
المزايــا  إلــى  حديثــه  فــي  ماينجــاوا  لــو  وتطــرق 
والفــرص التــي يتيحهــا ســوق المــواد لشــركات البيــع 
بالتجزئــة والجملة، وقال إننا نقدم خصومات مشــجعة 
للمســتأجرين، كمــا ســيعمل الســوق على تزويــد مراكز 
التســوق الصينيــة األخرى في ســلطنة عمان والمنطقة 
باحتياجاتها من المواد؛ األمر الذي سيسهم في ارتفاع 
الطلب باستمرار على مواد البناء بشكل خاص، مشيرا 
إلــى أن الميــزة األهــم التي يوفرها ســوق الدقم للمواد 
هــي اختصــار وقت االســتيراد عبــر تصنيــع المنتجات 
محليــاً في الدقم وتوفير تكلفة الشــحن للزبائن. عالوة 
علــى ذلــك، فــإن تصنيــع المنتجــات والبضائــع محليــاً 
ســيلعب دوراً كبيــراً فــي توفير رســوم الضرائب بحيث 
يُعد استيراد المواد الخام من الصين أرخص بكثير من 

استيراد السلع والبضائع المصّنعة. 
المصنوعــة  المنتجــات  علــى  الحصــول  وأضــاف: 
فــي الدقــم والتــي تحمــل عبــارة "صنــع فــي ســلطنة 
ُعمــان" يعتبــر أحد أبــرز المزايــا االســتثنائية وبالتالي 
اإلعفــاء من بعــض الضرائب والرســوم الجمركية وفقاً 
لالتفاقيــات التجاريــة الموقعة بين ســلطنة ُعمان ودول 
مجلــس التعاون الخليجي وإفريقيــا والواليات المتحدة 
األمريكيــة. وبالمثــل، فــإن إعفاء المنطقــة االقتصادية 
آخــر  يمثــل حافــزاً  الضرائــب  مــن  بالدقــم  الخاصــة 
للمشــروع والشــركات المســتفيدة منــه. وبشــكل عــام، 
ســتكون الدقــم مركــزاً لالســتيراد وتصديــر المنتجات 
والبضائع الصينية وتجارة الجملة في الشرق األوسط. 

توفير فرص عديدة 
ألعمال المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

وشركات الشحن 
المحلية

تصنيع المنتجات 
محليًا في الدقم 

يقلل تكلفة 
االستيراد ويختصر 

الوقت

�سورة ثالثية االأبعاد ل�سوق المواد بعد اكتمال جميع مراحله

عدد من الم�سروعات في المدينة ال�سناعية ال�سينية العمانية بالدقم

يناير
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انطالق مشروع حديقة الشعاب المرجانية 
االصطناعية بالدقم

إغراق أنبوبين بطول 
250 مترا و225 

مترا مع خرسانات 
التوازن االصطناعية 
بالقرب من حصاة 

َحَمر

إيجاد بيئة 
جاذبة لألسماك 

والغواصين وتوفير 
تجربة غوص مغرية 
للسياح والمقيمين 

وأهالي الدقم

الدقم - 

أعلنــت إدارة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
فــي ديســمبر 2021 تدشــين مشــروع حديقــة الشــعاب 
المرجانيــة االصطناعيــة بالمنطقــة بهــدف إيجــاد بيئة 
جاذبــة لألســماك والغواصيــن وتوفير تجربــة غوص ال 

مثيل لها للسياح والمقيمين وأهالي الدقم.
وقال ناصر بن محمد الرحبي المكلف بتسيير أعمال 
مســؤول المســؤولية االجتماعية والمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة: قمنــا بإغــراق أنبوبيــن؛ األول بطــول 250 
متــرا والثانــي بطــول 225 متــرا مــع خرســانات التوازن 
االصطناعية )كلَّ 10 أمتار( بالقرب من حصاة َحَمر.                                                    
وأضــاف فــي تصريــح صحفــي: يُــدار هذا المشــروع 
مــن قبــل مجموعــة مــن موظفــي المنطقــة االقتصادية 
الخاصة بالدقم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 
والمشــاريع العاملــة بالمنطقــة بهــدف اســتدامة البيئــة 
البحريــة بالدقــم وتعزيــز التنــوع األحيائــي بهــا وزيــادة 
اإلنتــاج الســمكي وإيجــاد موائــل للكائنــات البحرية بما 
فيهــا المرجــان والكائنات البحرية األخرى، مشــيرا إلى 

أن المشروع يهدف أيضا إلى إحياء نشاط الغوص.

بيئة خصبة لألحياء البحرية
مــن جهتــه أكــد محمد بــن حمــد المحروقــي المكلف 
بتســيير أعمال إدارة الرقابة البيئية أنه لم تتم مالحظة 
أية أحياء بحرية خالل عملية الغوص التي سبقت إغراق 
األنبوبيــن اللذين سيشــكالن مع خرســانات التوازن بيئة 
خصبــة لجــذب العديــد مــن األحيــاء البحريــة، وتجربة 
ال مثيــل لها لهــواة الغــوص باعتبارها امتــدادا للصخور 

المتناثرة حول حصاة َحَمر. 
وأشاد في تصريحه بالدور الذي قامت به شركة كوبرا 
تداجــو للمقــاوالت فــي إنجــاح هذا المشــروع من خالل 
المســاهمة والدعم الذي قدمته، كما أشــاد بدور شركة 
ميناء الدقم التي قامت بتوفير قارب قطر لنقل األنابيب 
إلى موقع اإلغراق بدون مقابل.                                                                                   
ودعــا فــي تصريحــه الصياديــن إلــى تجنــب الصيــد 
بالشــباك بالقــرب مــن حصــاة َحَمــر لتجنــب التأثيرات 
المحتملة، وقال إننا ســنقوم بمعاينة المشــروع ومتابعته 
بشــكل مستمر من خالل عملية الغوص والمسح لمتابعة 
نمــو الكائنــات البحريــة والتأكــد مــن ســالمة األنابيــب 
والتأكد أيضا من وضعيتها بحسب الخطة المعدة لها.  

يناير
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إشادة واسعة بنجاح الدقم في استضافة 
البطولة الدولية اللتقاط األوتاد

الدقم - العمانية  -  :

اســتضافت المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في 
الفترة من 2 إلى 4 ديســمبر 2021 منافســات البطولة 
الدوليــة اللتقــاط األوتــاد باللبــاس التقليدي بمشــاركة 
16 دولة باإلضافة إلى ســلطنة عمــان، وتعتبر البطولة 
إحــدى الفعاليــات التي دعمتها الهيئــة العامة للمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق ضمن حملة اكتشــف 

الدقم.
أقيمــت منافســات اليــوم األول تحــت رعايــة صاحب 
الســمو الســيد لؤي بن غالب آل ســعيد، بمشــاركة 33 
فارًسا وفارسة من السعودية واإلمارات وقطر وماليزيا 
والعــراق وبريطانيــا وألمانيــا والنرويج وإيران وروســيا 
وباكســتان وكندا وأمريكا واألردن والســودان وفلسطين 

باإلضافة إلى سلطنة ُعمان.
ــن حفل افتتاح البطولة فقرة ترحيبية بمشــاركة  تضَمّ

طــالب وطالبــات المــدارس بوالية الدقم واســتعراض 
فريق مهارات الخيل والطيران الشراعي ودخول الفرق 
المشــاركة حاملين أعالم الــدول وركض عرضة الخيل 

بمشاركة عدد من الفرسان.
وأشــاد صاحــب الســمو الســيد لــؤي بــن غالــب آل 
ســعيد بما حققته البطولة من نجاح، وقال في تصريح 
صحفي عقب ختام منافسات اليوم األول من البطولة: 
إن اســتضافة مثل هذه البطوالت الدولية يُعزز حضور 
ســلطنة ُعمان في مختلــف األحداث الرياضية الدولية 
ويُساهم في الترويج لها في مختلف المجاالت، مشيدا 

بمستوى المنافسات والمشاركين في البطولة.
 وبــدأت منافســات اليــوم األول من البطولة بشــوطي 
فردي الرمح وشوطي زوجي الرمح وشوطي استعراض 

بالرمح.

لؤي آل سعيد: 
استضافة البطوالت 
الدولية يساهم في 

الترويج لسلطنة 
عمان في مختلف 

المجاالت

ينايرمن فقرات حفل االفتتاح
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أحمد الذيب: 
البطوالت الدولية 

لها أهمية كبيرة في 
التعريف بالمنطقة 
وزيادة األنشطة 

السياحية والخدمية 
فيها

سباع السعدي: 
البطولة أبرزت 

المقومات السياحية 
واالقتصادية بالدقم

المنتخب العراقي 
يحرز المركز األول 
وسلطنة عمان 

ثانيا والسودان في 
المركز الثالث 

وفــي ختــام منافســات اليــوم األول حقــق المنتخــب 
الســوداني  المنتخــب  وحــل  األول،  المركــز  العراقــي 
ثانيــا، ونــال المنتخــب اإلماراتــي المركــز الثالث، وفي 
منافسات الفردي جاء أوال العراقي عبدالحميد رشيد 
وفــي المركــز الثانــي اإلماراتي محمد الحمــادي وحل 

ثالثا النرويجي زبير أكرم.

منافسات اليوم الثاني 
وأقيمــت منافســات اليــوم الثاني تحت رعاية ســعادة 
المهنــدس أحمــد بن حســن الذيب نائب رئيــس الهيئة 
العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 
وتضمنــت جولتــي فــردي بالســيف، وجولتــي زوجــي 

بالسيف، وجولتي فرق بالسيف. 
وحقــق المنتخــب الباكســتاني المركــز األول وجــاء 
المنتخــب العراقــي ثانيا وحل المنتخب الســوداني في 
المركــز الثالــث، وفي منافســات الفــردي حقق المركز 
ثانيــا  الريامــي وجــاء  الُعمانــي حمــد  الفــارس  األول 
األردنــي دحّيــم حســين وفــي المركــز الثالــث العراقي 

عبدالحميد رشيد.
وأكد ســعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أهمية 
البطولــة فــي التعريف بالمنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم، وقــال: إن مثــل هــذه البطــوالت الدوليــة لهــا 

أهميــة كبيــرة فــي التعريــف بالدقــم وزيــادة األنشــطة 
السياحية والخدمية فيها.

اليوم الثالث 
وشــهدت منافســات اليوم الثالث التي أقيمت برعاية 
معالــي الشــيخ ســباع بــن حمدان الســعدي أميــن عام 
اللجنــة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني إقامة جولتي 
حلــق بالوتد، وجولتي قطع الليمون بالســيف، والتقاط 
الوتد بالرمح، وجولتي التتابع من خالل جولة بالسيف 

وجولة بالرمح.
وحقــق منتخــب ســلطنة ُعمــان المركــز األول، وجــاء 
ومنتخــب  الثانــي  المركــز  فــي  الســعودي  المنتخــب 
باكســتان فــي المركز الثالــث، وفي منافســات الفردي 
حقــق المركــز األول الفارس الُعماني صفوان المعمري 
وجاء في المركز الثاني الفارس الُعماني حمد الريامي 

وفي المركز الثالث الفارس الروسي فيدور.
وقــال معالي الشــيخ ســباع بــن حمدان الســعدي: إن 
البطولــة أبــرزت المقومــات الســياحية واالقتصاديــة 
ومختلــف األنشــطة في والية الدقم، وشــهدنا حماســا 
وتفاعــال كبيريــن مــن الجميــع ســواء مــن المنتخبــات 
المشــاركة أو مــن الحضور معربا عن تهنئته للفرســان 
والمنتخبات التي حققت المراكز األولى ومنها منتخب 

اأثناء توزيع الجوائز على الفائزين: في مناف�سات اليوم االأول 

.. وفي منافسات اليوم الثاني يناير
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وفرسان سلطنة ُعمان.

الترتيب العام للبطولة 
وفــي الترتيــب العــام للبطولــة جاء فــي المركز األول 
منتخــب العراق وفي المركز الثاني ســلطنة ُعمان وفي 

المركز الثالث السودان.
وحقــق الفــارس الُعمانــي حمد الريامــي لقب أفضل 
فــارس في البطولــة بعد تصدره نقــاط الترتيب العام، 
وجــاء في المركــز الثاني الفــارس الباكســتاني عرفان 
العراقــي  الفــارس  الثالــث  المركــز  وفــي  محمــود، 

عبدالحميد رشيد.

إشادة واسعة 
وقــال ســعادة الشــيخ معضــد بــن محمــد اليعقوبــي 
محافــظ الوســطى إن البطولــة كانــت فرصــة ســانحة 
لتعريــف المشــاركين مــن مختلــف الــدول بالمقومــات 

االقتصادية والسياحية بالدقم.
مــن جهتــه قــال ســعادة خالــد بــن ســالم الغســاني 
المستشار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: مثل هذه 
الفعاليات الرياضية التي تستقطب مجموعة كبيرة من 
دول العالــم تشــكل زخمــا كبيرا للتعريــف بوالية الدقم 
والترويج لها لما لهذه المنطقة من مســتقبل اقتصادي 

واعــد ويوجــد بهــا مــن اإلمكانــات التي ســوف تشــكل 
واحــدة مــن أهــم المناطــق االقتصاديــة علــى مســتوى 
الشــرق األوســط ووجــود هــذه البطولــة والفعاليــات 
والمبــادرات المصاحبة لها أوجد أجواء جميلة لم تكن 

موجودة في هذه المنطقة.
من جهته قال ماجد القحطاني رئيس الوفد السعودي 
المشــارك فــي البطولة: إن البطولــة التي أُقيمت والية 
الدقــم؛ إحــدى واليــات ســلطنة ُعمــان ذات المقومات 
الســياحية واالقتصاديــة كانــت ناجحة بــكل المقاييس 
لما شهدته من تنظيم رائع من االتحاد الدولي اللتقاط 
األوتاد وحضور وتفاعل جماهيري الفتا إلى أن اللباس 

التقليدي للدول المشاركة أضاف جمالية للبطولة.
وأوضــح محمــد بــن عيســى الفيــروز رئيــس االتحاد 
الدولــي اللتقــاط األوتــاد أن البطولــة حققــت النتائــج 
واألهــداف المرجــوة منهــا ســواء مــن خــالل التعريف 
والترويــج لوالية الدقم أو من خالل المنافســة الكبيرة 
المنتخبــات،  مختلــف  مــن  البطولــة  شــهدتها  التــي 
باإلضافة إلى المشاركة الفاعلة من قبل جمعية المرأة 
العمانية والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة واألنشطة 
المنزلية ومعرض الحرفيين والفعاليات المســائية. كل 
هذه الفعاليات شــهدت حضورا ومشــاركة وتفاعال من 

الجميع.

الفارس الُعماني 
حمد الريامي ينال 
لقب أفضل فارس 

في البطولة

ينايرحمد الريامي ينال لقب اأف�سل فار�س في ختام مناف�سات اليوم االأخير للبطولة
2022 5٠



 : المشاركون في البطولة الدولية اللتقاط األوتاد لـ 

الدقم وجهة مميزة الستضافة الفعاليات 
السياحية والرياضية والترفيهية

الدقم -  :

أكدت شخصيات بارزة ومسؤولون ورياضيون شاركوا 
اإلمكانيــات  األوتــاد  اللتقــاط  الدوليــة  البطولــة  فــي 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  للمنطقــة  الواســعة 
الســتضافة البطوالت الرياضيــة والفعاليات الترفيهية 

والسياحية.
وعبــر المشــاركون عن لقاءات لـــ  عن إعجابهم 
بالمقومــات الســياحية المتوفرة في الدقم والشــواطئ 
والمنــاخ المعتــدل والفنــادق واإلمكانيــات األخرى، وما 
تضمه المنطقة من بنية أساسية داعمة إلقامة األنشطة 
السياحية والرياضية والترفيهية كمطار الدقم باعتباره 
أسرع وسيلة نقل بين مسقط والدقم وقدرته على ربط 
الدقــم بعواصــم العالــم المختلفــة، معتبريــن أن الثراء 
الســياحي بالدقــم يدعــم جهــود المنطقــة الســتقطاب 

االستثمارات في مختلف القطاعات االقتصادية.

أدعو الجميع الكتشاف الدقم
 كاثرين مورفين

 كندا
هذه هي المرة األولى التي أقوم فيها بزيارة ســلطنة 
ُعمــان وذلك للمشــاركة فــي البطولة الدوليــة اللتقاط 
األوتاد، وقد اســتمتعت حقاً بالطقس والمكان هنا في 

والية الدقم، لذا أدعو الجميع الكتشاف الدقم. 

يناير
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حديقة الصخور مصدر إلهام
تينا سميث 

المملكة المتحدة 

أنا أمثل الفريق البريطاني المشارك في البطولة الدولية اللتقاط األوتاد، 
وخالل هذه المشاركة قمنا بزيارة حديقة الصخور التي أعتبرها مصدر 

إلهام للغاية نظراً لما تحتويه من أشكال رائعة للصخور فيها. كما استمتعت 
بالمساهمة في مبادرة "غرس شجرة" التي تُسهم في جعل الدقم أكثر 

اخضراراً. 
وبشكل عام أرى أنه تم التخطيط للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

بشكل استراتيجي، لذلك سيكون من الرائع جداً زيارة المنطقة في غضون 
الـ 20 عاماً القادمة لرؤية كافة المشاريع المخطط لها على أرض الواقع.

كانت تجربة رائعة .. والزيارات ُتسهم كثيرا في 
الترويج للمدينة

كريس فورمالين
المملكة المتحدة

لقد استمتعت حقا بالمنافسة في البطولة الدولية اللتقاط األوتاد ولقاء 
المشاركين والمتسابقين من مختلف دول العالم الذين قصدوا الدقم 

لالستمتاع بهذه الرياضة المميزة. كما أثّمن كرم الضيافة الذي تلقيناه من 
الُعمانيين خالل فترة مشاركتنا في البطولة وزيارتنا للدقم.

كانت تجربة رائعة وأعتقد أن مثل هذه الزيارات ستسهم كثيراً في 
الترويج للمدينة ودعوة الناس اآلخرين الكتشاف جمالها.   

أدعو المهتمين باالستثمار لزيارة الدقم
د. صوفين أنبوجان

ماليزيا 

لقد أسعدنا ما شاهدناه من مشاريع تنموية في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم التي ستكون واحدة من أكبر المدن 

االقتصادية في سلطنة ُعمان خالل السنوات القليلة المقبلة.
تحظى المنطقة بالعديد من فرص االستثمار في قطاعات 

مختلفة. وبالتالي، فإنني أدعو جميع المهتمين باالستثمار في 
سلطنة ُعمان لزيارة الدقم واكتشاف هذه الفرص. 

مدينة رائعة
سوليا

النرويج 
هذه هي المرة األولى التي أزور فيها سلطنة ُعمان والدقم 

على وجه الخصوص، فهي مدينة رائعة بتنوعها الطبيعي 
الجميل. ومن خالل هذه التجربة، أدعو الجميع لزيارة الدقم 

واالستمتاع باكتشافها.

يناير
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مقصد سياحي مميز
عرفان محمود

باكستان

لقد قضيُت وقتاً رائعاً أثناء مشاركتنا في البطولة الدولية اللتقاط 
األوتاد في الدقم التي اعتبرها مقصداً سياحياً مميزاً، فلكم 

جزيل الشكر شعب ُعمان على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال.

راحة نفسية
الفارس دحّيم حسين درزي

المملكة األردنية الهاشمية 

الدقم منطقة سياحية جميلة وذات شاطئ جميل، وفي حقيقة 
األمر تمنينا لو تستمر البطولة أكثر من ثالثة أيام لما شعرُت به 
من راحة نفسية ولما المسته قلوبنا من حفاوة االستقبال وحسن 

الضيافة والكرم منذ وصولنا لهذه الوالية الجميلة.  

مكان مناسب للراحة واالستجمام 
حيدر حسين علي الجميلي 

رئيس االتحاد العراقي للفروسية  

سعداء جدا بزيارتنا للدقم. إنها مدينة جميلة وهادئة وذات طبيعة 
خالبة، وهي مكان مناسب للراحة واالستجمام وأدعو جميع من شاهد 

نشاطاتنا الرياضية أن يزور هذه المنطقة وخصوصاً في أيام رأس 
السنة حيث األجواء الهادئة التي سوف يتمتع بها الزوار والسّياح 

للتخلص من ضغوطات العمل والحياة. 
نحن في االتحاد الدولي اللتقاط األوتاد حاولنا أن نسّوق لعبة رياضة 

التقاط األوتاد في هذه المدينة العريقة لما لها من أثر طيب في 
نفوسنا. ونتوقع أن تشهد الدقم في السنوات القادمة زيادة في النمو 

العمراني وبالتالي قدرة أكبر على استقطاب الكثير من الزائرين.

أفضل المناطق الساحلية
سارة المصري

رئيسة الوفد الكندي ومدربة الفريق

 أُثمن إقامة بطولة بهذا الحجم الكبير والتنظيم األكثر من 
رائع في ظل تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19(، وهو ما يُعتبر 

إنجازا عظيما وفريدا من نوعه. 
سبق لي أن زرت سلطنة عمان ولكني أزور الدقم للمرة األولى. 
تعتبر الدقم من أفضل المناطق الساحلية من ناحية الطقس عن 

باقي واليات سلطنة عمان التي ُزرتها سابقاً.

يناير
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زيادة المنشآت السياحية

أشرف محمد عثمان
 السودان

الدقم منطقة واعدة وأتوقع أن تكون من أفضل المناطق 
الساحلية لما تمتاز به من بحر جميل ومشاريع عمالقة. أُعجبت 

بنظافة المنطقة وطيبة أهلها، وحتى تكون المنطقة أكثر جذباً 
للفعاليات والسياح نتمنى زيادة المنشآت السياحية والسكنية بها 

كالفنادق ومشروعات التطوير العقاري.

البطولة ناجحة ودفعتنا الكتشاف الدقم
راشد حميد المزروعي

 االتحاد اإلماراتي للفروسية 

البطولة الدولية اللتقاط األوتاد التي أقيمت في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم كانت بطولة ناجحة وقد ساهمت في 
تعرفنا على المنطقة التي تنمو بشكل جيد، وأتوقع أن تشهد نموا 

أكبر خالل السنوات القليلة المقبلة.

أدعو الجميع الستغالل فرصة السياحة 
واالستثمار في المنطقة 

العقيد د. محمد الزوايدة
رئيس الوفد األردني  

يسرني اإلعراب عن دهشتي بما وجدته في المنطقة من 
مقومات سياحية واستثمارية وما تم إنجازه من مشروعات في 

وقت قياسي. الدقم منطقة واعدة، وأدعو الجميع أن يستغل 
فرصة االستثمار في المنطقة وفرصة السياحة فيها.

شاركُت في مبادرة زراعة األشجار في المنطقة، وأتمنى أن 
تتاح لي فرصة زيارة الدقم مرة أخرى.

يناير
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الشعراء يحّلقون في سماء الدقم وسط 
فعاليات سياحية وترفيهية وحضور جماهيري 

الدقم -  :

التــي  االوتــاد  اللتقــاط  الدوليــة  البطولــة  اجتذبــت 
اســتضافتها المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
فــي مطلــع ديســمبر 2021 جمهورا غفيــرا من مختلف 
محافظــات ســلطنة عمــان للمشــاركة فــي الفعاليــات 
الســياحية والفنيــة والثقافية التــي أقيمت على هامش 
البطولــة والتــي أضفت أجــواء من المــرح والبهجة في 

المنطقة.
وجاءت األمســية الشعرية التي شــارك فيها الشعراء 
مطر البريكي وأصيلة الســهيلية وســيف الريسي لتؤكد 
أهمية الشــعر في الذائقة العمانية حيث حلّق الشــعراء 
بأفكارهم وأمنياتهم وطموحاتهم في ســماء الدقم، كما 
اســتمتع الجمهــور بالحفــل الفني الــذي جمع مجموعة 
من المواهب الشــابة في مساء اليوم األول من البطولة 

بمشاركة زمزم البلوشية ومحمد المنجي. 

هامــش  علــى  أقيمــت  التــي  الفعاليــات  واجتذبــت 
البطولة حوالي 1000 شــاب للمشــاركة في المسيرات 
االحتفائيــة التــي نظمتها فرق ســيارات الدفع الرباعي 
وعمــان للدراجــات "عمــان بايكــرز"، وكرفــان عمــان، 
كمــا قام فريــق الطيران الشــراعي بتقديــم العديد من 

العروض على مدى أيام البطولة.
لعــرض  للحرفييــن  أيضــا فرصــة  البطولــة  ومّثلــت 
منتجاتهم أمام الجمهور من خالل معرض خاص بذلك 
تــم مــن خالله عــرض أشــهر المنتجــات الحرفية التي 
تشــتهر بها محافظة الوســطى بشكل عام ووالية الدقم 
بشكل خاص، كما كانت البطولة فرصة أيضا ألصحاب 
المؤسسات الصغيرة الذين قاموا بعرض منتجاتهم في 

المعرض الذي استمر 3 أيام.

1000 شاب 
يشاركون في 
المسيرات 

االحتفائية لسيارات 
الدفع الرباعي 

وفريقي عمان بايكرز 
وكرفان عمان

الطيران الشراعي 
يبهج الزوار 

بعروضه المتنوعة .. 
والحرفيون يعرضون 

أشهر المنتجات 
الحرفية بالدقم

م�ساركة فريق عمان بايكرز يناير
202255



الدقم -  :

نظمــت إدارة المنطقة االقتصادية الخاصة بـــالدقم 
في 7 ديســمبر 2021 حملة لتنظيف شــاطئ العنتوت 

بالدقم من المخلفات البالســتيكية.
شــارك فــي الحملــة التــي تــم تنظيمها تحــت عنوان 
"معــا لمكافحــة تلــوث الشــواطئ في الدقــم" أكثر من 
130 متطوعــا مــن الشــركات العاملــة فــي المنطقــة 

المحلي. والمجتمع 
وعكست الحملة االهتمام الذي توليه إدارة المنطقة 
العاملــة  والشــركات  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
فــي المنطقــة من اهتمــام بالبيئة ومفرداتهــا الحيوية 
المقومــات  إحــدى  تعتبــر  التــي  الشــواطئ  وخاصــة 
الســياحية والبيئيــة بالمنطقــة، وقد ســاهمت الحملة 
فــي إزالــة كميات كبيــرة مــن المخلفات البالســتيكية 

واألخشاب وشباك الصيد.
وتمثل المخلفات البالســتيكية نحو 50% من مجموع 
المخلفــات الصلبــة علــى ســواحل البحر، فــي الوقت 
الــذي يُقــدر فيه مجمــوع الطيور البحريــة التي تموت 
ســنويا على المســتوى العالمي بســبب هذه المخلفات 
بمليــون طائــر، باإلضافة إلى مائة ألف مــن الكائنات 
بهــذه  تتأثــر  التــي  والفطريــة  البحريــة  واألحيــاء 

المخلفات.

تحت شعار "معا لمكافحة تلوث الشواطئ"

130 متطوعا يشاركون 
في حملة تنظيف شاطئ 

العنتوت بالدقم من 
المخلفات البالستيكية

يناير
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الدقم -  :
 

أطلقت الهيئــة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة في عام 2021 مبادرة "غرس شجرة" 
فــي المناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحرة 
التــي تشــرف عليهــا الهيئــة بهــدف زيادة المســاحات 
الخضــراء في هــذه المناطق والمحافظة على البيئة.

وانطلقت المبادرة من المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم وســتمتد الحقــا إلــى المناطق األخــرى، وقام 
عــدد من المشــاركين فــي المســابقة الدولية اللتقاط 
األوتاد التي اســتضافتها الدقم في ديســمبر الماضي 
بزراعــة مجموعــة مــن األشــجار فــي مناطــق مختلفة 

بالمنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وتُعتبــر مبــادرة "غــرس شــجرة" إحــدى المبــادرات 
الراميــة إلــى المحافظة علــى البيئة ومواجهــة التغير 

المناخي واالحتباس الحراري.

إطالق مبادرة
"غـــــــرس شجــــــرة"

في المناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطق الحرة 

يناير
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يناير
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)1(
فــي العــدد األول مــن مجلة الدقــم االقتصادية الصادر فــي يوليو من 
عــام 2015 كان لنــا لقــاء مثرٍ مــع العاملين في المحطــة الواحدة الذين 
كانوا يعملون من مكتب مســتأجر في وســط حي صاي التجاري، واليوم 
نعــود إلــى المحطــة التــي اكتملــت أركانهــا وتعــددت مهامهــا وانتقلــت 
إلــى مبنــى جديد يتضمــن كل العوامل التــي تعكس طموحــات المنطقة 
فــي تعزيــز االســتثمار المحلــي واألجنبــي، وفــي الوقــت نفســه انتقلت 
المحطــة مــن الخدمــات اليدويــة إلــى الخدمــات االلكترونيــة بالكامل؛ 
لنوّثــق مرحلــة جديدة تهيئ الدقم لمزيد من االســتثمارات المتنوعة مع 
اكتمــال أعمال البنية األساســية كميناء الدقــم والحوض الجاف وميناء 
الصيد والمطار وشــبكة الطرق المزدوجة والمفردة التي تربط مختلف 

المناطق االســتثمارية بالدقم.
)2(

وفــي العــدد الثالــث مــن مجلــة الدقــم االقتصاديــة الصادر فــي يناير 
2016 تابعنــا انطــالق مبــادرة الدقــم للتدريب التــي انطلقت في أواخر 
عام 2015 بهدف تأهيل الشــباب العماني للعمل في مختلف الشــركات 
العاملــة بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وشــهدت المنطقــة 
بعدهــا العديــد مــن البرامج التدريبية، واليوم نجد أنفســنا أمام مبادرة 
جديدة تنظر إلى طلبة المدارس باعتبارهم ُصّناع مســتقبل الدقم وهم 

الذين ســيواصلون البناء والتنمية فــي المرحلة المقبلة.  
)3(

فــي الســنوات األولى لتأســيس المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
كانــت الزيــارات التعريفيــة للمنطقــة تبــدأ بمطــار الدقــم إلــى فنــدق 
كــراون بــالزا ثــم إلــى الحــوض الجــاف والرصيــف التجــاري بمينــاء 
الدقــم، وتســتطيع أن تنهــي الجولــة خــالل 3 ســاعات فقط، أمــا اليوم 
فــإن المشــاريع االســتثمارية ومشــاريع البنيــة األساســية تــكاد تغطــي 
معظــم أراضــي المنطقــة؛ فمــن مصفاة الدقــم على شــاطئ قرية نفون 
وقبالــة حصــاة َحَمــر إلــى محطــة تخزيــن النفط فــي رأس مركــز على 
بعــد نحــو 80 كم تجــد مجموعة متنوعة من المشــروعات في قطاعات 
صناعيــة وتجاريــة وســياحية مختلفــة ترســم مســتقبل الدقــم وقدرتها 
على اســتقطاب االســتثمارات، واليوم إذا زرَت الدقم فإنك تحتاج عدة 
أيــام حتــى تنهي جولتك فيها، وفي المســاء لديك العديد من الخيارات 
لتقضــي أمســية ســعيدة ســواء فــي الهــواء الطلــق والخيــام البدوية أو 
قبالــة شــاطئ الدقــم أو في الفنــادق والمطاعم التي أصبحــت تتنافس 

في اجتذاب الزبائن.
)4(

من مدرسة السعد العالمية إلى المجمعات الصحية التي يزداد عددها 
يوما بعد آخر، ومن مصفاة الدقم وسيباســك عمان إلى محاجر الدقم 
ومصنــع كــروة لتجميــع الحافــالت والمصانــع الصينية الجديــدة، ومن 
فندق كراون بالزا ومنتجع بارك إن إلى مجموعة جديدة من الخيارات 
الفندقية توفر أكثر من 2200 غرفة فندقية؛ تشــق الدقم طريقها نحو 
المســتقبل؛ بتنــّوع أكبر في مشــروعاتها التي أصبحــت تنظر إلى الثورة 
الصناعيــة الرابعــة والــذكاء االصطناعي والطاقة الخضــراء باعتبارها 

خيارات ال رجعة عنها فهي التي ترســم مســتقبل الدقم المنتظر.

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير
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