
استثمـر في صــــــــاللة

تشــير اإلحصائيات الصادرة عن المنطقة الحرة بصاللة إلى أن عدد 
اتفاقيــات االنتفاع التي وقعتهــا المنطقة حتى مطلع العام الجاري بلغ 
95 اتفاقية بحجم استثمار يصل إلى 8.8 مليار دوالر أي ما يعادل 3.3 
مليــار ريــال عماني، وتعكس هــذه األرقام مــا تحظى بــه المنطقة من 

اهتمام محلي ودولي.

وخالل تغطيتنا ألبرز المشروعات بالمنطقة قمنا باختيار مجموعة 
محدودة من المصانع والشــركات التي تعكس جانبا من النشــاط الذي 
تشــهده المنطقة، غير أن هناك اســتثمارات أخــرى ال تقل أهمية عما 
اخترناه، فشــركة أوكتال للبتروكيماويات التي لــم نتمكن من تغطيتها 
فــي هذا العــدد تعد أكبــر منتج لصفائــح البولي إيثيليــن تيريفثاالت 
حــول العالم وهي من أوائل الشــركات التي بــدأت أعمالها في المنطقة 
الحرة بصاللة، وهناك مجموعة أخرى من المشــروعات التي ســنعمل 

. علــى تغطيتها في األعداد القادمة من مجلة 

وعبــر ملحــق "المناطــق" الذي تصــدره مجلــة  نوجــه الدعوة 
فــرص  الستكشــاف  والعالمــي  المحلــي  الخــاص  والقطــاع  للشــركات 

االســتثمار المتوفرة في المنطقة الحرة بصاللة.

رسالة صاللة من:
 محمد بن أحمد الشيزاوي 

الصور بعدسة:
صالح بن نبهان المعمري

ميناء صاللة: مركز عاملي 
الصناعية  لألنشطة 

واللوجستية   

إنشاء مجمع دوائي 
يحّول املنطقة احلرة إلى 
مركز إقليمي للصناعات 

الدوائية  

٢٨

٣٢
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ملحق خاص عن 
المنطقة الحرة بصاللة



: الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصاللة لـ 

خطتنا االستراتيجية تستهدف 
تحويل المنطقة إلى مركز عالمي

لالستثمارات 

صاللة -  :

أكــد د. علــي بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيــذي 
للمنطقــة الحــرة بصاللــة إحــدى قطاعــات مجموعة 
أســياد ازدياد األهتمام المحلي والعالمي باالســتثمار 
فــي المنطقــة، وقال إن عــدد اتفاقيــات االنتفاع التي 
وقعتهــا المنطقــة حتــى مطلــع العــام الجــاري بلغ 95 
اتفاقيــة بحجــم اســتثمار يصل إلــى 8.8 مليار دوالر 
أي مــا يعــادل 3.3 مليــار ريــال عمانــي، كمــا يجــري 
التفاوض على مشــاريع عديدة في قطاعات مختلفة. 
وكشــف فــي حديــث لـــ  مالمــح اســتراتيجية 
المنطقــة الحرة بصاللة للفترة من 2013 إلى 2028، 
وقــال إن المنطقــة تســعى الســتقطاب اســتثمارات بـ 
20 مليــار دوالر أمريكــي، ، واســتكمال إنشــاء البنــى 
األساسية الداعمة الســتقطاب االستثمارات المحلية 

والعالمية.
مضيفــا: وفــي إطــار رؤيــة واســتراتيجية مجموعــة 
أســياد لتوفير حزمة متكاملة من الحلول اللوجيســتية 
التنافســية وتعزيــز مركــز الســلطنة ضمــن الخارطــة 
علــى  أســياد مؤخــراً  العالميــة، عملــت  اللوجيســتية 
القطاعــات  لمختلــف  التجاريــة  عالمتهــا  توحيــد 
اللوجيســتية،  وتأتــي المنطقــة الحــرة بصاللة ضمن 
إحــدى القطاعــات الرئيســية التــي ســتحمل عالمــة 
"مناطــق أســياد الحرة-  صاللة" ويعــول عليها الكثير 
  2040 اللوجيســتية  الوطنيــة  االســتراتيجية  ضمــن 
فــي تعزيــز سلســلة اإلمــداد والتوريــد نظــًرا لموقعها 
الجغرافــي القريــب مــن خطــوط الشــحن والمالحــة 
العالميــة، عــالوة علــى تقديمهــا العديــد مــن المزايا 

والحوافز االســتثمارية والتسهيالت اللوجيستية .

خطط أعمال تجارية وفنية 
وأوضــح أن اســتراتيجية المنطقــة حتــى عام 2028 

تتفــرع إلــى خطــة األعمــال التجارية وخطــة األعمال 
الفنيــة اللتين تشــكالن قاعدة العمل التــي تبنى عليها 
كافــة الخطــط وبرامــج التنميــة للمنطقــة، موضحــا 
أن خطــة األعمــال التجاريــة تُعنــى بجميــع األنشــطة 
والدراســات والبحــوث والبرامج الترويجيــة المتعلقة 
خطــُة  تُعنــى  حيــن  فــي  االســتثمارات،  باســتقطاب 
األساســية  البنــى  وتوفيــر  بتطويــر  الفنيــة  األعمــال 
والمرافق والخدمات التي ستحتاج إليها االستثمارات 

والمستقبلية.  القائمة 

مركز عالمي لالستثمارات
وأكــد أن هــذه االســتراتيجية التــي تــم إعدادها من 
تســتهدف  متخصصيــن  وخبــراء  استشــاريين  قبــل 
جعــل المنطقــة الحــرة بصاللة مركــزا عالميا لجذب 
االســتثمارات التــي تتماشــى مــع سياســة الحكومــة 
ومرتكــزات رؤيــة ُعمــان 2040 لتنويع مصــادر الدخل 
وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة للمواطنين، مشــيرا إلى 
أن االســتراتيجية تركــز علــى اســتقطاب مشــروعات 
حيوية في مختلف الخدمات اللوجيســتية، كالتخزين، 
وإعــادة التوزيــع، والصناعــات التحويلية والنســيجية، 
والبتروكيماويــات، والصناعات الدوائية، والصناعات 
الغذائيــة، ومشــاريع إعــادة التصنيــع، وتدويــر المواد 
والمشــاريع  والتجميــع،  والتركيــب  البالســتيكية، 
الوطنيــة كمدخــالت  المــوارد  باســتخدام  المرتبطــة 
لإلنتــاج،  والعديــد من المشــاريع األخــرى ذات القيم 

المضافة لالقتصاد الوطني. 

المنتجة  المشروعات 
وحــول عدد المشــروعات المنتجــة بالمنطقة الحرة 
بصاللــة قــال علي بــن محمد تبوك: رغــم  التحديات 

تهيئة المنطقة 
لتكون منصة 

لوجيستية متكاملة 
للوصول إلى 

مختلف األسواق 
االقليمية والعالمية

نسعى الستقطاب 
استثمارات بـ ٢0 

مليار دوالر 

مبنى إدارة املنطقة احلرة بصاللة

د. علي بن محمد تبوك
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مشــاريع  أن  إال  كورونــا،  جائحــة  فرضتهــا  التــي  
المنطقــة الحــرة  بصاللــة ظلــت فــي تزايــد نتيجــًة 
التــي  اللوجيســتية  والخدمــات  التنافســية  للمزايــا 
تقدمهــا للمســتثمر المحلــي واالجنبــي، إذ يبلــغ عدد 
المشــاريع االســتثمارية المنتجــة في المنطقــة حاليا 
23 مشــروعا فــي مختلــف القطاعــات كالصناعــات 
الغذائيــة، والصناعــات البتروكيماويــة، والصناعــات 
الدوائية، واأللواح الجبســية، والخدمات اللوجيستية، 
والتخزيــن وإعــادة التوزيع، ومشــاريع إعــادة التصنيع 
ويصــل  والتجميــع،  والتعبئــة  والتغليــف  والتركيــب 
 1.1 مــن  أكثــر  إلــى  اســتثماراتها  حجــم  إجمالــي 
مليــار ريــال عمانــي، في حين يبلغ عدد المشــروعات 
االستثمارية قيد اإلنشاء 14 مشروعا بحجم استثمار 

يبلــغ حوالي 662 مليون ريال عماني.

أهداف المنطقة
واســتعرض فــي حديثه أهــداف المنطقــة التي تقع 
علــى مســاحة 21 مليــون متــر مربع ضمــن منطقتين 
أدهــان،  واألخــرى  ريســوت  إحداهمــا  لالســتثمار 
مشــيرا إلى أن أهداف المنطقة تتضمن توفير فرص 
لألعمــال التجاريــة المحلية ورجــال األعمال، وزيادة 
التنميــة  عجلــة  وتســريع  المحلــي،  الناتــج  إجمالــي 
االقتصاديــة مــن خــالل اســتقطاب اســتثمارات ذات 
قيمــة مضافــة عالية إلى متوســطة، وتوفير بيئة عمل 
ذات معايير عالمية وتنافسية، وإيجاد أحدث الحلول 
لإلمــداد والتوريــد والخدمــات اللوجيســتية، وتوفيــر 
فرص عمل للمواطنين بما يســاهم في تطوير وتنمية 
قدراتهــم واكتســاب الخبرة والمعرفــة، باإلضافة إلى 
نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة، واالســتغالل 

االمثل للمصادر الطبيعية المتوفرة في الســلطنة.

التطوير  مراحل 
الحــرة  للمنطقــة  التنفيــذي  الرئيــس  واســتعرض 

بصاللــة فــي حديثــه مراحــل التطوير التي مــرت بها 
المنطقة منذ إنشــائها في عام 2006 وفقا للمرســوم 
الســلطاني رقــم )62 / 2006( الصــادر في 20 يونيو 
2006، وقــال إن المنطقــة ركــزت منذ بداية إنشــائها 
علــى العديــد من األهداف التي تضــع المنطقة الحرة 
بصاللة على  خارطة االستثمارات العالمية من خالل 
عــدد من اإلجراءات كتهيئة الموارد البشــرية لتحقيق 
هــذا الهدف، وإنشــاء اإلطار القانونــي لعمل المنطقة 
الحــرة، ووضــع خطــة العمــل االســتراتيجية، وترجمة 
خطــة العمــل االســتراتيجية إلــى خطــة فنية رئيســية 
الســلطاني  المرســوم  وتفعيــل   ،)Master Plan(
بتقريــر المنفعــة العامــة ألراضــي المنطقــة الحــرة، 
كالكهربــاء  للمنطقــة  األساســية  الخدمــات  وتوفيــر 
والميــاه والغــاز، وتفعيــل التســويق العالمــي وجــذب 
للمنطقــة  اإلداري  المبنــى  وتشــييد  االســتثمارات، 

الحرة.

دعم النمو في قطاع المناطق الحرة
ونــوه فــي حديثه بالتعاون القائــم بين إدارة المنطقة 
الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق  العامــة  والهيئــة 
والمناطــق الحــرة، وقــال إن إنشــاء الهيئــة من شــأنه 
تعزيــز ودعــم نمو قطــاع المناطــق الحرة بما يســاهم 
فــي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مشــيرا 
إلى أن الســلطنة تحظى بمقومــات عدة تجعلها وجهة 
مناســبة لالســتثمار كاالســتقرار األمنــي والسياســي 
بالمــوارد  وغناهــا  للســلطنة  االســتراتيجي  والموقــع 
الطبيعيــة والصناعيــة المختلفــة، موضحــا أن إنشــاء 
المناطق االقتصادية والحرة يتيح للمســتثمرين فرصا 

اســتثمارية متنوعة وخيارات عديدة لالستثمار.

فرص العمل 
وقــال إن إجمالي فرص العمل التي وفرتها المنطقة 
بشــكل مباشــر يبلغ حوالي 2200 فرصــة عمل وبلغت 

٣.٣ مليار ريال 
حجم االستثمارات 

المتوقعة وفقا 
التفاقيات االنتفاع

استثمارات 
المشروعات المنتجة 

تتجاوز 1.1 مليار 
ريال .. و66٢ مليون 
ريال للمشروعات 

قيد اإلنشاء

إنشاء المناطق 
االقتصادية والحرة 
يتيح للمستثمرين 

فرصا متنوعة 
وخيارات عديدة 

لالستثمار

مبنى املنطقة من الداخل 

عدد من املهندسني العمانيني يف املنطقة احلرة بصاللة خالل مراجعتهم لبعض اخلرائط يف احد 
املواقع االستثمارية يوليو

20213
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9 سهولة الوصول إلى
 األسواق اإلقليمية والعالمية

 من خالل موقعها بالقرب
 من ميناء صاللة وخطوط 
الشحن البحرية العالمية.

توفر منظومة نقل متعددة
 الوسائط تضمن االنتقال الميّسر
 للبضائع من خالل مطار صاللة

 والميناء وشبكة الطرق
عالية الكفاءة.

موقع مستقر سیاسیا
واقتصادیا.

مزايا تنافسية كانخفاض أجور
القوى العاملة، وتكاليف

الخدمات، واإلعفاءات الجمركية
والضريبية.

السماح بملكیة أجنبیة بنسبة ١٠٠٪.

عدم وجود حد أدنى لرأس المال
المستثمر.

توفر الموارد الطبیعیة والطاقة.

اإلعفاء من ضريبة الدخل لمدة
عقد االيجار أو اتفاقية االستثمار

أو لـ ٣٠ عاما.

اإلعفاء من الرسوم المتعلقة بالبلديات
والعقارات واألراضي باستثناء الرسوم التي

تدفع من خالل نظام المحطة الواحدة. 

الحوافز والمزايا
التنافسية للمنطقة الحرة بصاللة

نســبة التعميــن 36% وهي أعلى من النســبة المحددة 
فــي المرســوم الســلطاني الخــاص بإنشــاء المنطقــة 
الحــرة بصاللــة، موضحا أن المنطقة ســاهمت أيضا 
فــي توفيــر العديــد مــن فرص العمــل غير المباشــرة 
التــي تقــدر بنحــو 4400 وظيفة ليبلــغ إجمالي فرص 
العمل المباشرة وغير المباشرة التي وفرتها المنطقة 

حوالي 6600 فرصة عمل.

المشروعات  توطين 
وأكــد د. علــي بــن محمد تبــوك الرئيــس التنفيذي 
للمنطقــة الحرة بصاللة في ختام حديثه أن المنطقة 
الحــرة بصاللــة التــي احتفلــت فــي 20 يونيــو 2021 

بمــرور 15 عامــا علــى تأسيســها اســتطاعت خــالل 
هــذه الفتــرة توطيــن العديد مــن المشــروعات، وقال 
إن توطين االســتثمارات المســتهدفة بالمنطقة الحرة 
المكاســب  مــن  العديــد  تحقيــق  إلــى  أدى  بصاللــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل: توفير فــرص أعمال 
للشــركات الوطنية، وتوفير وظائــف للمواطنين، ونقل 
المعرفــة والتكنولوجيا، واســتغالل المــوارد الطبيعية 
المتوفــرة بالســلطنة، وتنمية القطــاع المالي والعديد 
كالخدمــات  األخــرى  االقتصاديــة  القطاعــات  مــن 
والعقــارات  الصحيــة  والخدمــات  والتشــييد  والبنــاء 
والمــواد االســتهالكية وغيرهــا، باإلضافة إلــى توفير 
فرص أعمال لنمو المؤسســات الصغيرة والمتوسطة.

نركز على توفير بيئة 
عمل ذات معايير 
عالمية وتنافسية 

واستقطاب 
استثمارات ذات 

قيمة مضافة عالية

إنشاء المنطقة 
حقق مكاسب 

اقتصادية واجتماعية 
وساهم في تحفيز 
قطاع المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة

يوليو
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إنجاز المرحلة الثانية من محطة مزايا 
اللوجستية بمساحة ٢5 ألف متر مربع

صاللة -  :

أعلنــت المنطقة الحرة بصاللة االنتهاء من األعمال 
البالــغ   )2( اللوجيســتية  مزايــا  لمحطــة  اإلنشــائية 
مســاحتها  25 ألــف متر مربع بعد نجاح مســتودعات 
مزايــا اللوجيســتية )1( بمســاحة 34 ألــف متــر مربع 
التــي تــم تأجيرهــا بالكامل ليبلغ إجمالي المســاحات 
التخزينيــة لمحطــة مزايــا اللوجيســتية 59 ألــف متــر 

مربع.
وقــال المهنــدس أحمــد بن ســعيد تبــوك مدير عام 
الشــؤون التجاريــة إن المنطقة الحرة بصاللة تســعى 
مــن خــالل محطــة مزايا اللوجيســتية إلى اســتقطاب 
المزيد من االســتثمارات من خالل توفير مستودعات 
جاهــزة للتخزيــن عالــي الجــودة ومصممــة ألنشــطة 

أن  إلــى  مشــيرا  والمتوســطة،  الخفيفــة  الصناعــات 
محطة مزايا اللوجيســتية توفر للمستثمر مستودعات 
ومرافــق تخزين بمســاحات مختلفة تتــراوح بين 350 

متــرا مربعا و 8000 متر مربع. 
وأكــد أنــه تتوفــر بالمســتودعات الجديــدة العديــد 
مــن الخدمات مــن أبرزها: البنية األساســية للكهرباء 
ميغــاواط،   2 إلــى  يصــل  قياســية  بقــوه  والميــاه 
التحميــل  ومنطقــة  والســالمة،  األمــن  واشــتراطات 
والتفريــغ، والبنيــة األساســية لالتصــاالت، كمــا تمت 
مراعــاة احتياجات المصانــع لألرضيات الصلبة التي 
تــم تصميمهــا بقــوة احتمال عالية تبلــغ 3.5 طن لكل 

متر مربع.

المستودعات 
الجديدة تواكب 

احتياجات 
الصناعات الخفيفة 

والمتوسطة 
وبمساحات تصل 
إلى ٨000 متر مربع

أحمد تبوك: 
توفير خدمات الكهرباء والمياه واالتصاالت ومراعاة 

اشتراطات األمن والسالمة
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صاللة -  :

أشــاد مــارك هارديمــان الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
صاللــة لخدمــات الموانــئ التــي تديــر مينــاء صاللة 
تطويــر  فــي  المينــاء  يلعبــه  الــذي  الحيــوي  بالــدور 
المنطقــة الحــرة بصاللــة بحكم موقعه االســتراتيجي 
بعيــًدا عــن مضيق هرمز مما يقلل كلفــة التأمين على 
الناقــالت وتكاليــف الشــحن اإلجماليــة، ليكون بذلك 
الشــرق  إلــى  للوصــول  المنطقــة  فــي  مينــاء  أفضــل 
األوســط وشــبه القارة الهندية وشــرق إفريقيا، األمر 
الــذي يُســهم بشــكٍل كبير في جذب شــركات الشــحن 
الدوليــة التــي تعتبر الميناء والمنطقــة الحرة بصاللة 

المفضلة.  وجهتهم 
وثّمــن في حديث لـ  العالقات التجارية القوية 
التــي ترّســخت بين المينــاء والمنطقة، والتي تســاهم 
فــي ازدهــار اقتصــاد الســلطنة خاصــة فــي مجاالت 

الشحن والتصدير. 

الصناعيــة  لألنشــطة  عالمــي  مركــز 
واللوجستية

وقــال إن المينــاء يعمــل عن كثب مــع إدارة المنطقة 
الحرة كونه يمثل بوابة صاللة ومحركاً رئيســياً إلثراء 

المنطقة من خالل أعماله في مجال إعادة التصدير. 
مشــيرا إلــى أن المينــاء والمنطقة الحــرة يعمالن معاً 
علــى إيجــاد فــرص وأعمــال تجاريــة لهم ولشــركائهم 
والشركات األخرى بالمنطقة؛ مشيراً إلى أنهم جميعاً 
يعملــون بالتــوازي لتحقيق هدف واحــد وترجمة رؤية 
موحدة لجعل صاللة المركز الرائد عالمياً لألنشــطة 

الصناعية واللوجســتية عالية الجودة. 
أقــرب  بشــكل  نعمــل  اليــوم  نحــن  وهــا  وأضــاف: 
مــن أي وقــت مضــى الســتهداف شــرائح معينــة مــن 
الزبائــن والمســتثمرين والشــركات ونقــدم لهم حزمة 
متكاملــة من المزايا والخدمــات التي تلبي احتياجات 
ومتطلبــات أعمالهم فيما يُحقــق أهداَفنا االقتصادية 
جميعــاً بالمنطقــة. واألهــم مــن ذلــك، فــإن ما أســهم 
بشــكل آخــر لدعــم تطويــر المنطقــة الحرة هــو موقع 
بالوجهــات  واالتصــال  العالــم  خارطــة  فــي  صاللــة 
العالميــة األخــرى والتكلفــة التنافســية التــي تقدمها، 
حيــث توفــر كل هــذه العناصــر ميزة فريــدة من حيث 
والتصديــر  العالميــة  المصــادر  وتمكيــن  الوصــول، 
مــن وإلــى العالــم، والتكاليــف اإلجماليــة التنافســية 

للخدمات.

تقديم حزمة 
متكاملة من المزايا 
والخدمات بالتعاون 

مع شركائنا في 
المنطقة الحرة 
ومطار صاللة

الرئيس التنفيذي لميناء صاللة في حديث لـ:   :
نعمل مع المنطقة الحرة لجعل صاللة مركزا عالميًا 

لألنشطة الصناعية واللوجستية 

مارك هارديمان 
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التعاون مع الشركاء 
فــي هذا الســياق، ســلّط الرئيــس التنفيــذي الضوء 
علــى دور المينــاء فــي التعاون مــع الشــركاء اآلخرين 
إلــى أن اســتراتيجية الترويــج  فــي صاللــة؛ مشــيراً 
التــي اتبعهــا المينــاء والمنطقــة الحرة للمضــي قدماً 
كوجهــة واحــدة تحّتــم إشــراك مطار صاللة كشــريك 
اســتراتيجي مهم في األعمــال التجارية، وذلك بهدف 
تحقيق تعاون تجاري قوي للغاية لتحديد واســتقطاب 
الفئــات المناســبة مــن المســتثمرين والزبائــن لجميع 
الشــركاء مــن خــالل خطــة واحــدة متكاملــة تتضمــن 
حزمــة شــاملة للمنتجــات والخدمات. وأكــد بأن هذه 
الخطــة ســتضمن الحصــول علــى عصفوريــن بحجــر 
واحــد تتضمن تكاتف الجميع للترويج للمنطقة الحرة 
بصاللــة وتحقيــق أهداف جميع الشــركاء في خطتهم 

الموحدة. 
وأضــاف قائــاًل: يمثــل المطــار، على ســبيل المثال، 
اللوجســتية  الحلــول  لتعزيــز  للغايــة  ركيــزة أساســية 
المتكاملــة فــي صاللــة، حيــث يطالــب المســتثمرون 
بشــدة هذه األيــام لمنحهم خيــارات لوجســتية بديلة، 
لــذا يكون المطــار هنا مصدر قــوة ألعمالنا. وبدورنا 
العالقــة  للحفــاظ علــى هــذه  دائمــاً  جميعــاً نســعى 
الوطيــدة وتعزيزهــا مع جميــع الشــركاء المعنيين من 
أجــل تحقيــق النجاح في أعمالنا ورفــد االقتصاد في 

السلطنة. 

نجاح مستمر
التنفيــذي  الرئيــس  هارديمــان  مــارك  واســتعرض 
لمينــاء صاللــة أداء الميناء خالل الســنوات الماضية  
قائــاًل: نفخــر بالنجاح الذي حققته أعمالنا على مدى 

الـــ 22 عامــاً الماضيــة في مجال إعــادة التصدير وال 
تــزال مســيرة النجــاح ماضيــة قدماً رغــم  التحديات 
التــي شــهدها العالــم خالل عــام 2020 بســبب تأثير 
جائحــة فيــروس كورونــا. فقــد تجلّــت تأثيراتهــا على 
مختلــف األعمــال التجارية واقتصــاد العديد من دول 

العالم ولم تكن الســلطنة بمنأى عن ذلك أيضاً.

تمّكــن  فريقنــا  أن  إال  التحديــات،  رغــم  وأضــاف: 
مــن مواجهتهــا والتكّيــف معهــا ســعياً لضمــان تحقيق 
التشــغيل المــرن لسلســلة التوريد لزبائننــا خالل تلك 
الظــروف االســتثنائية، إذ عمــل الفريــق علــى ضمان 
انتقــال اإلمــدادات الحيوية مــن الســلطنة وإليها بكل 
يســر وســرعة. وقــد أثمــرت الجهود عــن تحقيق أداء 
رائــع مــع نهاية العــام من خالل زيادة عــدد الحاويات 
التــي تمــت مناولتهــا لتبلــغ 4.3 مليون حاويــة نمطية 
مقارنــة بـــ 4.1 مليــون حاوية نمطية فــي عام 2019، 
وقد اســتطاع الميناء خالل العــام الماضي االحتفاظ 
بجميــع زبائنــه الرئيســيين، مما يعكــس الطلب القوي 
علــى مســتوى العالــم مدفوعــاً بارتفــاع االســتهالك 
فــي بعض األســواق الرئيســية على الرغم من تفشــي 

الجائحة.

وجهة رائدة لخطوط الشحن الدولية
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمينــاء صاللــة إن الميناء 
يعتبــر وجهة رئيســية لثالثة من أكبر خطوط الشــحن 
فــي العالــم ممثلــة في ميرســك التي تُعد أكبر شــركة 
شــحن فــي العالــم، وأم أس ســي وهــي ثانــي أكبــر 
شــركات الشــحن في العالم، وتســاهم الشركتان بنحو 

80% من الحاويــات التي يتم تناولها بالميناء. 

الموقع 
االستراتيجي 

وسهولة الوصول 
إلى الوجهات 

العالمية والتكاليف 
المنخفضة تعزز 
تنافسية الميناء

شركات الشحن 
الدولية تعتبر الميناء 

والمنطقة الحرة 
بصاللة وجهتهم 

المفضلة 

عملنا خالل جائحة 
كورونا على ضمان 
انتقال اإلمدادات 

الحيوية إلى 
السلطنة بكل سرعة 

وسالسة
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تمكين الكوادر 
العمانية لالستفادة 
من خبرات شركائنا 
الدوليين والحصول 
على برامج تدريب 

محترفة  

تعزيز المواهب 
العمانية في 

مجاالت اإلرشاد 
البحري والعمليات 
وتشغيل الرافعات 
والمعدات الثقيلة

صاللة -  :

أكــد محمد بــن عوفيت المعشــني الرئيس التنفيذي 
لشــؤون الشــركة بشــركة صاللــة لخدمــات الموانــئ 
أن الشــركة تبــذل جهــودا كبيــرة في تعزيــز المواهب 
العمانية في عدة مجاالت كاإلرشــاد البحري، والتميز 
فــي العمليات، والمالية، والموارد البشــرية، وتشــغيل 
الرافعــات والمعدات الثقيلة، مشــيرا إلى أن الشــركة 
تقــدم تجربة اســتثنائية فــي تدريب الكــوادر العمانية 
مــن خــالل الوصــول إلــى برامــج التدريــب الدوليــة 
والخبــرات العالميــة مــع الشــركاء الدوليين للشــركة، 
كمــا ســاهم االســتثمار فــي مختلــف برامــج التدريب 
التقنــي والمهنــي فــي زيــادة نســبة التعميــن لتبلغ في 
فئــات العمالة الماهــرة حوالي 75% بينما في وظائف 
اإلدارة العليــا والوســطى فالنســبة تتــراوح بيــن %80 

و90 %. 

دعم المجتمع 
ونــوه فــي حديثــه باالهتمــام الذي تحظى بــه برامج 

المســؤولية االجتماعيــة ودعــم المجتمــع، وقــال: إننا 
نؤمن بشــدة بفلســفة تعتمــد على ركيزتي االســتدامة 
والعمــل التطوعــي في مجــاالت مختلفــة بما في ذلك 
البيئــة والتعليــم والدعــم المباشــر للمجتمــع المحلــي 

الخيرية.  والجمعيات 

وأضــاف: نلتــزم فــي مينــاء صاللــة بشــكل صــارم 
بمســؤوليتنا االجتماعيــة حيــث كان المينــاء وال يــزال 
للمجتمــع  المســتدامة  التنميــة  إثــراء  فــي  مســاِهما 
المحلــي الذي نعمل فيه، موضحا: على ســبيل المثال 
نحن في شــراكة مع الهيئة العمانية لألعمال الخيرية 
لدعــم 65 أســرة مــن ذوي الدخــل المحــدود إلعــادة 
تأهيــل منازلهــم على مدى الســنوات األربع الماضية، 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــددا  المينــاء  نّظــم  كمــا 
الخبــرة  إلكســابهم  والخريجيــن  للطــالب  المختلفــة 
المباشــرة من الفريق، إضافة إلى برامج التدريب من 

أجل التوظيف. 

الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صاللة:
ملتزمون بمسؤوليتنا االجتماعية ونركز على االستدامة 

في برامجنا محمد المعشني
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مسقط -  :

قامــت الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة بتشــكيل فريــق عمــل يضــم عددا 
مــن الجهــات ذات العالقة لدراســة إمكانيــة توطين 

الصناعــات الدوائية بالمنطقة الحرة بصاللة.
ويضــم فريق العمــل متخصصين من الهيئة ووزارة 
الصحــة وجهاز االســتثمار العماني والمنطقة الحرة 

بصاللة.
ويأتــي تشــكيل الفريــق فــي ظــل ازديــاد االهتمام 
الــذي تحظــى به الصناعــات الدوائية على مســتوى 
العالــم خاصــة بعــد انتشــار جائحــة كوفيــد - 19؛ 
ورغبــة مــن الهيئة في إفســاح المجال أمــام القطاع 
فــي هــذا  والعالمــي لالســتثمار  المحلــي  الخــاص 

القطاع وتســريع اإلجراءات المتعلقة بذلك.
وتســعى الهيئة إلــى جعل المنطقــة الحرة بصاللة 
مركــزا للصناعــات الدوائيــة نظــرا لمــا تتمتــع بــه 
المنطقــة مــن بنية أساســية داعمة لذلــك باإلضافة 
إلى موقعها الجغرافي على مســار الخطوط الدولية 

وسهولة االســتيراد والتصدير عبر ميناء صاللة.

تشكيل فريق عمل لدراسة توطين 
الصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة 

بصاللة

عوامل تؤهل صاللة لتكون مركزا 
للصناعات الدوائية 

وصول أكبر مع أقصر أوقات عبور 
إلى الوجهات العالمية الرئيسية 

وبالتالي تكلفة أقل وكفاءة أعلى. 

قرب المنطقة جغرافيا من أسواق 
شرق افريقيا.

أراٍض ومرافق تخزين مناسبة بما 
في ذلك القدرة على التحكم في 
درجة الحرارة لتناسب المنتجات 

الطبية واألدوية.

القرب من األسواق ذات 
الكثافة السكانية العالية التي 

تعاني من شح في توفر األدوية 
والمستلزمات الطبية. 

بنية أساسية ممتازة لسلسلة 
التوريد.

اتفاقيات التجارة الحرة مع االقتصادات 
الكبرى مثل الواليات المتحدة ودول 

االتحاد األوروبي وغيرها.

وجود صناعة بتروكيماوية مكملة 
لسالسل توريد الصناعات الدوائية. 

الربط البري باليمن وأسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي.

سعة كافية للنقل البحري والجوي 
والبري.

تكلفة تخزين قليلة بسبب متوسط 
درجة الحرارة السنوية المنخفضة 

التي تقدر بـ 24 درجة مئوية مما يعني 
استهالكًا أقل للكهرباء. 
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المشروع يتألف 
من ٣ مراحل 

باستثمارات تصل 
إلى ٣00 مليون 

دوالر 

نركز على تصنيع 
األدوية واألقراص 

الصلبة في 
المرحلة األولى من 

المشروع

: صاللة - 

أكد الدكتور وســيم حمد الرئيس التنفيذي لشــركة 
فيلكــس للصناعــات الدوائيــة أن الشــركة تعمل على 
إنشــاء مجمــع دوائــي متكامل يحــّول المنطقة الحرة 

بصاللة إلــى مركز إقليمي للصناعات الدوائية.
مســتقبل  إن  لـــ   خــاص  فــي حديــث  وقــال 
الصناعــات الدوائيــة في الســلطنة مســتقبل إيجابي 
ومشــرق، مؤكــدا أن وجــود الســلطنة علــى خطــوط 
المالحــة الدوليــة يجعلهــا مركــزا تصديريا رئيســيا 
بيــن الشــرق والغــرب، مضيفــا: إن االهتمــام الــذي 
تحظــى به الصناعات الدوائية من قبل الهيئة العامة 
الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة  للمناطــق 
وتوفــر البنيــة اللوجســتية الداعمة لنمــو الصناعات 
الحــرة  والمناطــق  والمطــارات  كالموانــئ  الدوائيــة 
يؤهــل الســلطنة لتكــون مركــزا إقليميــا للصناعــات 

الدوائية.
ويتألــف مجمــع فيلكس للصناعــات الدوائية من 3 
مراحــل باســتثمارات تبلــغ حوالــي 300 مليون دوالر 

أمريكي.

المرحلة األولى
واســتعرض د. وســيم حمــد فــي حديثــه مراحــل 
إنشاء المشروع، وقال إن الشركة وقعت اتفاقية حق 

االنتفــاع مع المنطقة الحــرة بصاللة في عام 2018 
وفــي نفس العــام بدأت الشــركة األعمال اإلنشــائية 
للمجمــع، كمــا قامت بإنشــاء وحدة التغليــف الثانوي 
التــي دخلــت حيــز اإلنتــاج فــي شــهر مايــو 2020، 
متوقعــا أن تحقــق الشــركة نقلة نوعية فــي منتجاتها 
عنــد تشــغيل مجمــع الصناعــات الدوائية الــذي يتم 
إنشــاؤه حاليــا علــى مســاحة أرض تبلــغ 110 آالف 

متر مربع.
وأوضح أن الشــركة تركز فــي المرحلة األولى على 
تصنيع األدوية بشــكل األقراص الصلبة، مشــيرا إلى 
أن تشــغيل المبنى الجديد خالل العام المقبل سوف 
ينقــل الشــركة إلى مرحلــة التصنيع الكامــل لألدوية 
وإطالق خطوط إنتاج األقراص الصلبة والكبسوالت 
باإلضافة إلى أول خط في السلطنة إلنتاج المحاليل 

التي تحقن في الوريد.

الشركة منتجات 
وتبلــغ منتجــات الشــركة حاليــا 12 صنفــا دوائيــا، 
إال أن الشــركة تخطــط إلنتــاج أكثر مــن 100 صنف 
دوائــي، وقــال د. وســيم حمــد إن لدى الشــركة اآلن 
12 صنفــا دوائيــا مســجال لــدى وزارة الصحــة ويتم 
تســويقها داخــل الســلطنة ونطمــح أن نتمكــن خالل 

الرئيس التنفيذي لشركة فيلكس للصناعات 
: الدوائية لـ 

إنشاء مجمع دوائي متكامل يحّول 
المنطقة الحرة بصاللة إلى مركز 

إقليمي للصناعات الدوائية

مصنع فيلكس الذي يتم إنشاؤه باملنطقة احلرة يف صاللة

د. وسيم حمد
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قريبا إطالق أول 
خط في السلطنة 

إلنتاج أدوية الحقن 
الوريدي

خطتنا 
االستراتيجية 
العمل مع 

المنطقة الحرة 
لتوفير البنية 

األساسية لتوطين 
صناعة المواد 

الخام في السلطنة

اعتماد وحدة 
التغليف الثانوي 
من قبل الجهات 

الصحية في 
السلطنة ودولة 
قطر .. والطاقة 

اإلنتاجية 1٢ 
مليون علبة سنويا 

اكتمال 70% من 
المرحلة األولى 

لمجمع الصناعات 
الدوائية .. 

والمصنع مهيأ 
إلنتاج مليار قرص 

دوائي ومليار 
كبسول سنويا

دوائيــا،  صنفــا   50 إنتــاج  مــن  المقبليــن  العاميــن 
التغليــف  لوحــدة  اإلنتاجيــة  القــدرة  أن  موضحــا 
الثانــوي تبلــغ 12 مليــون علبة ســنويا، فــي حين تبلغ 
الســعة اإلنتاجية لمصنع الشــركة قيد اإلنشاء مليار 

قرص دوائي ومليار كبســول سنويا.
وأوضــح أن األدويــة التــي تركز عليها الشــركة هي 
األدويــة التــي تعالــج مختلــف قطاعــات الحاجــات 
الطبيــة للمواطنيــن فــي الخليــج وعلى رأســها أدوية 
الســكري وأمــراض القلــب، ونتيجة لظــروف جائحة 
فيــروس كورونــا قامــت الشــركة بتلبيــة الطلــب على 
األدويــة المانعــة للتجلــط والمضــادات الفيروســية 
وقــد تم خــالل العــام الماضي تزويــد وزارة الصحة 
والقطــاع الخاص ببعض األدوية الرئيســية المعتمدة 

في بروتوكول عالج كورونا.

استقطاب شركات التكنولوجيا الحيوية 
مجمــع  مشــروع  مــن  الثانيــة  المرحلــة  إن  وقــال 
بصاللــة  الحــرة  بالمنطقــة  الدوائيــة  الصناعــات 
تتضمــن اســتقطاب شــركات التكنولوجيــا الحيويــة 
الحــرة  بالمنطقــة  لتوطينهــا  األمصــال  وصناعــة 
بصاللــة متوقعــا اكتمــال العمــل فــي هــذه المرحلــة 

خالل عام 2027.

توطين صناعة المواد الخام
وحــول المرحلــة الثالثة من المشــروع قال الدكتور 
وســيم حمد إن خطتنا االستراتيجية للمرحلة الثالثة 

هــي توطيــن صناعة المــواد الخام في الســلطنة من 
خالل اجتذاب شــركات عالمية إلــى المنطقة الحرة 
لتوطينهــا فــي المجمــع الدوائــي الــذي نعكــف على 
إنشــائه، مضيفا: نقوم حاليا بالتنســيق مع المنطقة 
الحــرة بصاللــة إلنشــاء البنيــة األساســية الالزمــة 
لهــذه المرحلة كوحــدات التنقية ووحدات المعالجة، 
متوقعــا أن تتمكــن الشــركة مــن الوصــول إلــى هــذه 
المرحلــة فــي عام 2030، وقــال إن وصولنا إلى هذه 
المرحلــة يعنــي تحويــل المنطقة الحــرة بصاللة إلى 

مركــز إقليمي للصناعات الدوائية. 

مراكز األبحاث
وتطــرق فــي حديثــه إلــى ارتبــاط الشــركة بمراكز 
الصناعــات  فــي  المتخصصــة  العالميــة  األبحــاث 
الدوائيــة، وقــال إننــا وقعنــا عقــودا لتطويــر األدوية 
مــع مجموعة مــن مراكز األبحــاث العالمية والعربية 
وأبرزهــا فــي بريطانيــا وايرلندا الشــمالية واألردن، 
مشــيرا إلــى أن هناك تعاونــا وثيقا مع مركــز اينوفا 
صيدالنيــة  منتجــات  لتطويــر  لألبحــاث   )Inova(
جديــدة ســيتم إطالقهــا فــي عامــي 2023 و2024، 
كمــا أن لدينــا تعاونا وثيقا مــع مصنعي المواد الخام 

لألدويــة في إيطاليا والدنمارك والهند. 

المستهدفة   األسواق 
وحول األســواق المســتهدفة قال د. وسيم حمد إن 
منتجات الشــركة موجودة في أسواق السلطنة وذلك 

أحد خطوط اإلنتاج بوحدة التغليف الثانوي

د. وسيم حمد
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استقطاب شركات 
التكنولوجيا 

الحيوية وصناعة 
األمصال في 

المرحلة الثانية من 
المشروع

لدينا ارتباط 
بعدد من مراكز 

األبحاث العالمية 
المتخصصة في 
الصناعات الدوائية

دول الخليج 
وشرق افريقيا أبرز 
أسواقنا القادمة 

.. والشركة مؤهلة 
للتصدير إلى الدول 

األوروبية

مــن خــالل اتفاق التعاون الذي تــم توقيعه مع إحدى 
الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي هــذا المجــال وهي 
صيدلية مزون، وقد تم في شهر يونيو 2021 تسجيل 
الشــركة بدولــة قطــر وسنباشــر التصديــر إليها فور 
اســتكمال االجــراءات المتعلقــة بتســجيل األصنــاف 
الدوائية، كما بدأت الشــركة إجراءاتها للتسجيل في 
منظومــة مجلــس التعــاون الخليجي للشــراء الموّحد 
وســيقوم فريــق التفتيــش الخــاص بالمنظومة بزيارة 

الشــركة في الربع األخير من العام الجاري.
وأشــار إلــى أن الشــركة تعمــل أيضا علــى الدخول 
إلــى أســواق أخــرى خــالل العــام المقبــل كالعــراق 

واليمن ودول الساحل االفريقي.
الــدول  إلــى  للتصديــر  مؤهلــة  الشــركة  أن  وأكــد 
األوروبيــة، وقــال إن مصنــع الشــركة يتم بنــاؤه وفقا 

للمواصفــات العالميــة المعتمــدة مــن هيئــة الغــذاء 
والــدواء األمريكيــة )FDA( ووكالة األدوية األوروبية 
)EMA( ولهــذا تســتطيع الشــركة الدخــول إلى هذه 
تســويق  مــن  الشــركة  تتمكــن  أن  متوقعــا  األســواق 

منتجاتها في األســواق األوروبية خالل عام 2026.

خطة متكاملة للتدريب والتأهيل
وأشــاد فــي حديثــه بالقــوى العاملــة العمانيــة فــي 
الشــركة وقال إننا عملنا منذ بداية تأســيس الشركة 
علــى إعــداد خطة تدريــب وتأهيل متكاملــة تضمنت 
دورات تدريبية داخل السلطنة وخارجها، واليوم فإن 
70% مــن القــوى العاملة بالشــركة هم مــن العمانيين 
الذيــن يديــرون بكل كفــاءة  مختلف عمليــات اإلنتاج 

وإدارة الجودة بالشركة.

وحدة التغليف الثانوي

يوليو
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تمل��ك مدين��ة �صالل��ة قل��وب زائريه��ا م��ن الوهل��ة االول��ى، وف��ي 
بفتنته��ا  كيانه��م،  كل  تمل��ك  بخا�ص��ة،  والخ�ص��رة،  االأمط��ار  مو�ص��م 
وجماله��ا ور�صانته��ا االأّخ��اذة. واإذ يح��ق للم�ص��وؤولين ع��ن المنطق��ة 
الح��رة ب�صالل��ة اأن يروج��وا له��ا انطالق��ا م��ن موقعه��ا الفري��د على 
الم�صار الحيوي للتجارة الدولية باتجاه الهند واآ�صيا، اأو باتجاه باب 
المندب و�صرق اأفريقيا، وناحية العمق الخليجي، ومن وجود البنية 
االأ�صا�صية الع�صرية والمزايا والحوافز المختلفة فاإن ما ي�صبق ذلك 
حق��ا ه��و ميزاتها الطبيعية والب�ص��رية، من ب�ص��ر ودودين وطموحين 
لهم �ص��مات ظاهرة العراقة، اإلى بحر وجبال وحنايا مهابة ورا�ص��خة 

المكانة. 
اأن  ه��و  الطم��وح  اإن  تق��ول  ب�صالل��ة  الح��رة  المنطق��ة  روؤي��ة  والأن 
تك��ون المنطق��ة مرك��زا عالمي��ا رائ��دا لالأن�ص��طة ال�صناعي��ة عالي��ة 
الج��ودة فان��ه ال �ص��ىء يمك��ن اأن ينطب��ق علي��ه ذل��ك اأكثر م��ن �صناعة 
ال��دواء، فه��ي بذاته��ا وتعقيداته��ا واأهميته��ا اأمُّ ال�صناع��ات، ولذل��ك 
ف��ي  متكامل��ة  وطبي��ة  دوائي��ة  �صناع��ات  توطي��ن  ا�ص��تهداف  ف��اإن 
المنطق��ة الح��رة ه��و تاأكي��د لم�صداقي��ة الطم��وح وتلبي��ة ل�ص��رورات 
مو�صوعي��ة وطني��ة واإقليمية واإن�ص��انية؛ مو�صوعي��ة من حيث اأهمية 
ه��ذه ال�صناع��ة وجداوه��ا االقت�صادي��ة الم�ص��تقبلية والحا�ص��رة، وقد 
ت��رك لن��ا فيرو���س كوفي��د-19 ر�ص��الة وا�صحة ت��كاد ت�صاهي الر�ص��الة 
الكال�ص��يكية ع��ن اأن ال��دول يج��ب اأن تمل��ك غذاءه��ا، وه��ي اأن تمل��ك 

اأي�صا دواءها. 
وطني��ا ف��اإن �ص��لطنة عم��ان بحاجة �ص��ديدة اإل��ى زيادة اإنت��اج االأدوية 
مريح��ة  اكتف��اء  ون�ص��بة  مقب��ول،  اأم��ان  معام��ل  لتحق��ق  قف��زة  عب��ر 
فيم��ا يخ���س احتياج��ات مواطنيه��ا من ال��دواء، بعامة، وم��ن االأدوية 
اأق��وى  اأن  وا�صح��ا  ب��ات  حي��ث  واإن�ص��انيا  خا�ص��ة.  ب�صف��ة  اأال�صا�ص��ية 
�ص��ور التع��اون الدول��ي تاأثي��را ه��ي االإغاث��ة بال��دواء والم�ص��تلزمات 
وق��ت المح��ن، ب��ل وف��ي االأوق��ات العادي��ة ذاته��ا، وق��د راأين��ا المعرك��ة 
اإنت��اج  الدائ��رة ح��ول مطل��ب تجمي��د حق��وق الملكي��ة الفكري��ة ف��ي 
االأم�ص��ال لفترة، حت��ى تتمكن الدول الفقيرة من اإنتاجها وتوفيرها 
لمواطنيه��ا تح�صين��ا �ص��د كوفيد-19، وكيف قيل اإن ال�صين ورو�ص��يا 
َد  ا�ص��تفادت �صيا�ص��يا م��ن ت�ص��هيل الت�صني��ع ل��دى الغير في حين ت�ص��دَّ
اأمري��كا، ول��و ان هن��اك  ب��ادر باي��دن بتغيي��ر موق��ف  اأن  اإل��ى  الغ��رُب 
�صعوب��ات فعلي��ة ف��ي التطبي��ق تحت��اج اأ�ص��هرا لتجاوزه��ا. الغري��ب اأن 
ال��كل يعل��م اأن ال نج��اة لالإن�ص��انية من كورون��ا اإال بتح�صين فّعال في 
كل ال��دول وه��ذا يوؤكد ما ذهبُت اإليه بقيمة الت�صامن االن�ص��اني عبر 

االأدوية واللقاحات. 

من جانب اآخر، وفي  قادم االأيام قد تن�صاأ في ظني موؤ�صرات دولية 
تقي���س ق��درة البل��د عل��ى �ص��رعة توفي��ر واإتاح��ة االأدوي��ة االأ�صا�ص��ية 

لمواطنيه.
وق��د طالع��ت اأخبارا طيبة عن اتفاقيات كبرى لال�ص��تثمار الدوائي 
في المنطقة الحرة ب�صاللة، وات�صح لي وجود منظور �ص��امل  لهذه 
ال�صناعة في ال�صلطنة عموما، و�صاللة خ�صو�صا، اإزاء كل ما يرتبط 
بها من تخزين ولوجي�صتيات، وتداول اآمن، ومعامل اعتماد، وبحوث، 
ورقاب��ة، وتدري��ب، وج��ودة، وت�صدير الخ، بيد اأن ما اأود اأن اأ�ص��ير اإليه 
ه��و �ص��رورة التركي��ز على ما �ص��يتم ت�صنيعه، وما يف�ص��ل في النهاية 
ا�ص��تيراده، مع التحديد الدقيق لمفهوم االكتفاء الذاتي من الدواء، 
وع��دم االعتم��اد على الن�ص��بة الكمي��ة له دون تحلي��ل م�صمونها، النه 
يحدث في بع�س الدول اأن تكون هناك م�صانع دواء اأو خطوط انتاج 
كافي��ة اإل��ى ح��د معقول، بيد اأن االرتباط ال�ص��ديد بم�ص��ادر محدودة 
لتوري��د الم�ص��تخل�صات اأو الخام��ات اأو الم��واد الحيوي��ة، اأو االعتم��اد 
المف��رط عل��ى الخ��ارج، و�صعف المرون��ة الت�صنيعي��ة، كل ذلك يمكن 
اأن يق��ود اإل��ى تعط��ل، ولو مرحلي، في الم�صانع بم��ا يقلل االإنتاج في 
اأوق��ات ق��د يك��ون بع�صها �صعبا. وحلُّ ذلك يكم��ن في تنويع الم�صادر 
بالتاأكي��د ولكن��ه اأي�ص��ا ف��ي تعمي��ق الت�صني��ع، و�ص��رعة اإنت��اج بدائ��ل، 
والعناي��ة بالزراع��ات الع�ص��بية المعروف��ة الت��ي يتم ا�ص��تخال�س مواد 

فعال��ة منه��ا؛ وف��ي ُعمان، وبجوارها اليمن، الكثير جدا من  ذلك.
اأي�ص��ا ف��اإن ق��راءة خريط��ة االإنتاج ف��ي الدول القريب��ة عربية وغير 
عربي��ة اأم��ر مهم ، ل�صمان قدر منا�ص��ب من ال�صادرات يدعم التطور 
الت��ي   الوف��رة  اإل��ى   اأ�ص��ير  اأن  اأري��د  ال  الوطني��ة.  لل�صناع��ة  الذات��ي 
تحقق��ت ف��ي اإنت��اج االأ�ص��منت بالمنطق��ة بما اأ�ص��ر ب�ص��ادرات الجميع 
االأ�صا�ص��ي يبق��ى  الدر���س  لك��ن  ال��دواء مختلف��ة،   تقريب��اً، ف�صناع��ة 
قائم��اً. وهن��اك اتج��اه وا�ص��ح ف��ي كل دول العال��م اإل��ى اإقام��ة اأنظم��ة 
تاأمي��ن �صح��ي �ص��املة وبالتال��ي ف��اإن التن�ص��يق بي��ن �صناع��ة االأدوي��ة 
والم�صتلزمات والتجهيزات الطبية وبين الجهات التمويلية والفنية 
واال�ص��رافية عل��ى منظوم��ة التاأمي��ن الطب��ى يج��ب اأن يظل م�ص��تمرا 
الراهن��ة  لالحتياج��ات  ذكي��ة  بتحلي��الت  ومدعوم��ا  الوق��ت  ط��وال 

والم�صتقبلية، لم�صلحة الطرفين. 
اأخي��را ف��اإن التناف�ص��ية العالمي��ة الح��ادة ف��ي مجال �صناع��ة الدواء 
تحّت��م اإقام��ة تحالف��ات قوي��ة وفّعال��ة توّف��ر منفع��ة عادل��ة الأطرافها 

وت�صمن لهم اأن ي�ص��ايروا اأدوية الم�صتقبل.
االأدوي��ة  تنت��ج  اأن  ع��ن  تعج��ز  ل��ن  ال��روح  ت�ص��في  الت��ي  اإن �صالل��ة 

المنا�ص��بة والجيدة التي تداوي علل البدن.

mesbahkotb@gmail.com

م�صباح قطب  
كاتب م�صري متخ�ص�ص في ال�ص�ؤون االقت�صادية

الدواء والمدينة الشافية

يوليو
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وكالة الدواء الفيدرالية تعتمد منتجات
"القمة عبر الخليج"

وتسجلها بالدرجتين األولى والثانية

صاللة - صالح املعمري:

في ظل الظروف االستثنائية التي عصفت بسالسل 
التوريــد واإلنتــاج عالميا بســبب التأثيــرات الناجمة 
عــن أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد 19" 
والتــي أّثــرت على العديد من األنشــطة االقتصادية؛ 
كان لشــيان ســومار )Shayan Sumar( مســؤول 
العمليــات بشــركة القمة عبــر الخليــج للتصنيع التي 
تتخــذ مــن المنطقة الحرة بصاللة مقرا رئيســيا لها 

رأي آخر.

يــرى شــيان ســومر خالل حديثه لـــ  أن عددا 
عليهــا  الطلــب  زاد  بــل  تتأثــر  لــم  القطاعــات  مــن 
بينمــا كان العالــم يكافــح الفيــروس مثــل القطاعات 
المرتبطــة بالصحــة والغــذاء والتكنولوجيــا وبعــض 
قطاعــات الخدمــات، وبمــا أن أعمــال شــركة القمة 
عبــر الخليــج للتصنيــع مرتبطــة بقطاعــي الصحــة 
واألغذيــة كان الطلــب علــى منتجاتهــا أكثــر وأعلى. 
يقــول: إننــا ننتج على ما يربو من 300 منتج مرتبطة 
المعــدة  الوجــه  كمامــات  مثــل  القطاعيــن  بهذيــن 
لألغــراض الطبيــة واألغلفــة المخصصة لألغراض 
واألدوات الطبيــة وأكياس التجميع المتخصصة، أما 
النصــف االخر مــن منتجاتنا فهي مرتبطة بقطاعات 
األغذيــة باإلضافــة الــى دخولنــا فــي إنتــاج وتوفيــر 

أغلفــة مرتبطة بالمنتجات الصناعية. 

الشركة إمكانيات 
وأضــاف: يعمــل فــي الشــركة حاليا أكثــر من 120 
عامــال فــي حين تخطط إدارة الشــركة خــالل العام 
الجــاري الــى تطويــر أعمالهــا فــي خطــوط اإلنتــاج 
وتحويل عملياتها بواســطة أحدث األجهزة واألدوات 

والمعــدات وتحويــل بعــض العمليــات اليدويــة الــى 
عمليــات أوتوماتيكية أكثر ســرعة وكفــاءة وإنتاجية، 
باإلضافــة إلــى التنويــع في قطاعات أخــرى. مؤكدا 
ان مصنــع الشــركة ينتــج 700 طن متري شــهريا من 
المنتجــات المختلفــة بمعــدل 23 طنــا متريــا يوميا، 
وتســعى الشــركة خــالل الفتــرة القريبــة إلــى زيــادة 

اإلنتاج والوصول إلى ألف طن متري شــهريا.

انتشار واسع للمنتجات
بتصديــر  نقــوم  قائــال:  ســومر  شــيان  واســتطرد 
منتجاتنــا إلــى أكثــر مــن 7 دول فــي الوقــت الحالي 
ومــن ضمنهــا الواليــات المتحــدة ودول فــي أوروبــا 
وتركيا ومنطقة الشــرق االوسط، مؤكدا أن منتجات 
الشــركة تصــل إلى نحــو 35 ألف مستشــفى وعيادة 

700 طن متري حجم 
اإلنتاج شهريا.. 
وعدد المنتجات 

في قطاعي الصحة 
والغذاء يناهز 

الـ ٣00 

منتجاتنا لم تتأثر 
بأزمة كوفيد-19 بل 

زاد الطلب عليها

شــيان ســومر: منتجاتنــا تصــل لـ ٣5 
ألف مستشــفى وعيادة ودار للرعاية 

الطبية حول العالم

يوليو
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نركز على تطوير 
خطوط اإلنتاج ورفع 

كفاءة التصنيع 
وزيادة اإلنتاجية

موقعنا في صاللة 
يتيح لنا الوصول 

بسهولة إلى زبائننا 
في مختلف دول 

العالم

تركيز السلطنة 
على تحقيق األمن 
الغذائي والدوائي 

يشجعنا على 
مضاعفة مشاريعنا 
في هذه القطاعات

ودار للرعايــة الطبيــة حول العالــم، موضحا أن لدى 
الشــركة أشــكاال وأنواعــا مختلفــة مــن المنتجــات 
واألغلفــة واألدوات المخصصــة لألغــراض الطبيــة 
وهــي مغلفــة بعنايــة فائقــة ألنهــا منتجــات مرتبطة 

باالســتخدامات الطبية والغذائية والصناعية.

تصديق دولي على المنتجات
وأكــد مســؤول العمليــات أن تركيــز الشــركة علــى 
الجــودة فــي أعمالها مّكنها من التســجيل لدى وكالة 
الــدواء الفيدراليــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وتــم تصنيف منتجاتهــا الطبية من الدرجتين األولى 
والثانيــة، مشــيرا إلى أن عمليــة التصديق تأخذ في 
العادة إجراءات صارمة وفترة زمنية طويلة لكي تتم 
عملية الموافقة الدولية وهي بحد ذاتها وسام نجاح 
وإنجاز تفتخر بهما الشــركة فــي منتجاتها المصنعة 

محليا.

السعي لتحقيق األهداف الوطنية
وعبر مســؤول العمليات عن ثقته بمستقبل القطاع 
الصناعــي في ظــل االهتمام الذي يحظى به القطاع 
من قبل الحكومة، وقال: تســعى الســلطنة من خالل 
رؤيتهــا 2040 إلــى تحقيــق العديــد مــن المكاســب 
الوطنيــة واالســتراتيجية ومن ضمنهــا تحقيق األمن 
الغذائــي والدوائــي وهــذا مــا يشــجعنا علــى العمــل 

بجهــد مضاعــف لتحقيــق هــذه األهــداف، ونتوقــع 
ان يزيــد عدد المشــاريع في هذيــن المجالين خالل 
الســنوات القادمة ممــا يمكننا من تحقيــق متطلبات 
الســوق المحلية واألســواق الخارجية وســوف نسير 
فــي نفــس االتجــاه مــع خطــة الحكومــة فــي رؤيتها 
غيــر  المنتجــات  وتعظيــم  الدخــل  مصــادر  لتنويــع 

النفطية في البالد.

اختيار صاللة الحرة
وحــول اختيــار المنطقــة الحــرة بصاللــة إلنشــاء 
المصنــع قــال شــيان ســومر: إن موقــع أعمالنــا هنا 
فــي صاللــة يعّد من المواقع االســتراتيجية الجاذبة 
الوصــول  لمنتجاتنــا  ويتيــح  والتصديــر  لالســتيراد 
العالــم،  المســتهدفة حــول  إلــى األســواق  بســهولة 
وتتمتــع  مثاليــة،  واالســتيراد  التوريــد  فسالســل 
المنطقــة بميناء لديه اإلمكانيــة في مناولة البضائع 
والحاويــات بســرعة قياســية وبــه العمــق المناســب 
الســتقبال أكبــر ناقــالت البضائــع العالميــة، حيــث 
مــن  السادســة  المرتبــة  فــي  مؤخــًرا  تصنيفــه  تــم 
بيــن أكثــر مــن 350 مينــاء فــي العالــم لوجــود نظام 
فعــال وجيــد فــي اإلدارة، ولدية الصــدارة من حيث 
اإلمكانــات والمميــزات في المنطقــة المحيطة، كما 
انــه من الموانــئ التي تتمتع بالســهولة في التصدير 

واالســتيراد مع تكلفة رسوم مناسبة. 
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مصانع السيارات العالمية تختار
ديونز عمان

لتصنيع مكابح سياراتها

سعيد الشحري: تعاقـــــــــــد الشركات
العالمية معنا يعتبر مصدر فخـــــــــر

للصناعة العمانية

٣6 ألف طن حجم 
اإلنتاج السنوي .. 
وملتزمون بتحقيق 
أعلى مستويات 

الجودة في منتجاتنا 

تصدير منتجاتنا إلى 
األسواق األوروبية 
واآلسيوية وإلى 
افريقيا وأمريكا 

الالتينية

صاللة -  :

أكــد ســعيد بن محمد الشــحري نائــب المدير العام 
بشــركة ديونز عمان العاملــة بالمنطقة الحرة بصاللة 
أن عــددا مــن شــركات صناعــة الســيارات العالميــة 
التــي  الســيارات  مكابــح  لتصنيــع  الشــركة  اختــارت 

تنتجهــا وتوزعها حول العالم.
وقال في حديث لـ  إن أبرز الشركات العالمية 
التــي تعاقدت مع الشــركة هي: بــي ام دبليو، وفولفو، 
وأودي،  روفــر،  والنــد  وفــورد،  وكرايســلر،  وتويوتــا، 
وفولكــس واجــن، وهيونــداي، وكيــا، ومجموعــة رينو، 
كمــا تعاقــدت ديونــز عمــان مــع شــركة ZF العالميــة 
األســواق  مــن  عــدد  فــي  الشــركة  منتجــات  لتوزيــع 
األوروبيــة، وتعمــل شــركة ZF في مجــال تصنيع قطع 
غيــار الســيارات ويقع مقرها في فريدريشــهافين في 

جنوب غرب ألمانيا. 
وأضاف ســعيد بن محمد الشــحري إن لدى الشركة 
أســواقا تصديريــة أخرى في آســيا وافريقيا وأمريكا 

منتجــات  علــى  اإلقبــال  بمســتوى  منوهــا  الالتينيــة، 
الشركة.

 
ثقة وجودة عالية

وأكد أن قيام العديد من الشركات العالمية بالتعاقد 
مــع شــركة ديونــز عمــان هــو مصــدر فخــر للصناعة 
العمانية ويعكس ما وصلت إليه من ثقة وجودة عالية، 
موضحــا أن الشــركة حصلــت على عدد من شــهادات 
الجــودة العالميــة مــن أبرزها شــهادة المعيــار الدولي 
 )2016/16949 IATF( ألنظمة إدارة جودة السيارات
وتعتبر هذه الشــهادة إحدى الشهادات المرموقة التي 
تؤكــد التــزام الشــركات بتحقيــق مســتويات عالية في 

جودة منتجاتها الخاصة بالســيارات.

عوامل مشجعة
وتعتبــر شــركة ديونز عمان فرعــا لمجموعة بريكس 
الهنديــة التــي تأسســت فــي عــام 1981 وتعمــل فــي 
مجــال صناعــة منتجات قطــع غيار مكابــح المركبات 
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الخفيفة والثقيلة وعدة صناعات أخرى، وجاء إنشــاء 
شــركة ديونــز عمــان فــي عــام 2008 نتيجــة لجهــود 
المنطقــة الحرة بصاللة ودورها في الترويج للمنطقة 

واستقطاب المســتثمرين من جميع أنحاء العالم.
عمــان  ديونــز  بشــركة  العــام  المديــر  نائــب  وقــال 
إننــا نثّمــن دور المنطقــة الحــرة بصاللــة ومــا تقدمه 
تســهيل  فــي  للمســتثمرين وجهودهــا  مــن  خدمــات 
اإلجــراءات وتخليص معامالت المســتثمرين، مشــيرا 
إلى أن التســهيالت التي تقدمهــا المنطقة والخدمات 
المتوفــرة فيهــا وقــرب المنطقــة مــن مينــاء صاللــة 
شــجعت المســتثمرين فــي مجموعــة بريكــس الهندية 

على تأســيس شركة ديونز عمان.

اإلنتاجية الطاقة 
وحــول الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة قــال ســعيد بــن 
محمــد الشــحري إن الطاقــة اإلنتاجيــة تبلــغ 36 ألف 
طــن متري ســنويا متوزعة على خطيــن لإلنتاج بطاقة 
18 ألف طن ســنويا لكل خط، مشــيرا إلى أن الشركة 
تخطــط لزيــادة إنتاجها مســتقبال بالتــوازي مع زيادة 

الطلب على منتجاتها.
 

بالبيئة االهتمام 
وأشــار إلــى أن الشــركة ملتزمة التزامــا كامال تجاه 
البيئــة، وقــال إن مصنع الشــركة الواقع فــي المنطقة 
الحــرة بصاللة يعد مصنعا صديقــا للبيئة ألنه يعتمد 
علــى الكهربــاء فــي جميــع عملياته اإلنتاجية، مشــيرا 
إلــى أن اســتخدام الكهربــاء يقلل االنبعاثــات الخطرة 

التــي يمكــن أن تنتج عن مثل هذه المصانع.

وأوضــح أن المصنع الذي أقيم على أرض بمســاحة 
121 ألــف متــر مربــع ال ينتــج أي مــواد خطــرة علــى 
البيئــة، ونســبة التلــوث هي دون النســب المحددة من 
قبــل هيئــة البيئــة، مشــيرا إلى أن مســاحة التشــجير 
بالشــركة تبلــغ 40 ألف متر مربــع؛ األمر الذي يعكس 

اهتمام الشركة بالبيئة.

المواد الخام
وتطرق في حديثه إلى المواد الخام المستخدمة في 
المصنــع، وقــال إن عمليــة اإلنتاج فــي المصنع تعتمد 
علــى عنصريــن أساســيين همــا رمــل الســيلكا الــذي 
نســتورده من خارج السلطنة نظرا لعدم توفره محليا، 
والعنصــر الثانــي هــو الحديد الخردة الذي نســتورده 
من مصانع الســيارات في آســيا وأوروبا، مشــيرا إلى 
أن الحديــد الخــردة الذي يتم اســتيراده يخضع لعدد 
مــن الشــروط والمواصفات المتعلقــة بالجودة خاصة 

ما يتعلق بخلوه من الشــوائب.

التعمين
بتأهيــل  كبيــرا  اهتمامــا  تولــي  الشــركة  إن  وقــال 
العمانييــن وزيادة نســبة التعمين التي تصل حاليا إلى 
20% وعلى الرغم من أن هذه النسبة أعلى من النسب 
المحــددة للمناطق الحــرة، إال أن لدينا خطة لزيادتها 
إلــى 40% من خــالل تدريب وتأهيل الشــباب العماني 

واستقطاب المهندســين والفنيين للعمل بالشركة.
وأضــاف: نركــز علــى تطويــر العمانييــن وتأهيلهــم 
يصنــع  أن  علــى  قــادر  فالعمانــي  أفضــل،  لمناصــب 

المستحيل.

االجتماعية المسؤولية 
وأكد ســعيد بن محمد الشــحري نائب المدير العام 
بشــركة ديونــز عمــان فــي ختــام حديثــه أن الشــركة 
تدعــم الكثير مــن الفعاليــات االجتماعيــة والرياضية 
بمحافظــة ظفــار وتســاهم فــي العديــد مــن برامــج 
دعــم المجتمــع، باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تشــجيع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقــال إننــا نعمــل علــى دعــم المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة من خــالل التعامل معهم بالعقود وأعمال 

الصيانة وشــراء مواد البناء واستئجار المعدات.

ميناء صاللة 
وموقع المنطقة 

والتسهيالت 
المقدمة عوامل 
أساسية شجعت 
المستثمرين على 
إقامة المصنع 

بالسلطنة

المصنع يعتمد 
طاقة الكهرباء في 
عملياته اإلنتاجية 
ويعد صديقا للبيئة

نركز على تطوير 
مهارات الكوادر 

المحلية وتأهليها 
لمناصب أفضل

عدد من املنتجات التي تقوم ديونز عمان بتصنيعها 
لشركات السيارات العاملية يوليو
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عارف عبدالغني المدير العام لشركة ساجا:

أول تقرير رفعته عن المنطقة الحرة بصاللة 
تضمن التوصية باالستثمار وبدون تردد

توفير مساحات 
مفتوحة 

للمستثمرين 
تصل إلى 5000 
متر مربع للوحدة 

الواحدة

نركز على 
استقطاب 
استثمارات 

متنوعة في المواد 
الغذائية والشحن 

والخدمات 
اللوجستية 

صاللة -  :

بعــد صدور المرســوم الســلطاني رقــم 62 / 2006 
بإنشــاء المنطقة الحرة بصاللة الصادر في 20 يونيو 
2006 اجتمــع عــدد مــن المســتثمرين العــرب لبحــث 

إمكانية االســتثمار في المنطقة.

"جئــُت إلــى صاللة ألول مرة في شــهر ســبتمبر من 
عــام 2007. كانــت محافظة ظفــار تعيش آنذاك فترة 
مــا بعــد موســم الخريــف حيــث تنتشــر المســطحات 
الخضــراء علــى مختلــف جبالهــا التــي ال تبعد ســوى 
وفــي  صاللــة.  مدينــة  وســط  عــن  معــدودة  دقائــق 
نفــس الوقــت وجــدُت أُلفة مــع الناس الذيــن التقيتهم 
بالصدفــة في مواقع مختلفة من مدينة صاللة. كانت 
مهمتــي من الزيــارة هي تقييم إمكانية االســتثمار في 
المنطقــة الحــرة بصاللــة التــي كانت حديثة النشــأة. 
التقريــر الــذي رفعتــه إلــى المســتثمرين فــي شــركة 
ســاجا تضّمن التوصية باالســتثمار وبدون تردد"، في 
هــذه المقدمــة يعــود عــارف عبدالغنــي المديــر العام 
لشــركة ســاجا إلى األيام األولى التي وصــل فيها إلى 

صاللــة بتكليف من مجموعة من المســتثمرين العرب 
الذيــن كانوا يبحثون عن مواقع جديدة الســتثماراتهم 

فوقــع االختيار على المنطقة الحرة بصاللة. 

ويلخــص عــارف عبدالغنــي فكــرة المشــروع بقوله: 
هدفهــا  اســتثمارية  شــركة  تأســيس  كانــت  "الفكــرة 
اســتقطاب مســتثمرين إلــى المنطقــة الحــرة بصاللة 
من خالل إنشــاء مســتودعات بطريقة تناســب أي نوع 

من األنشطة االستثمارية".

استقطاب استثمارات متنوعة 
ويضيــف: ناقشــنا الفكــرة فــي عــام 2007 وبدأنــا 
التنفيذ مباشــرة، وفي عام 2009 باشــرنا البناء، وقد 
رّكزنــا منــذ بدايــة عملنا على اســتقطاب اســتثمارات 
متنوعة خاصة في قطاعات المواد الغذائية والشحن 
والخدمــات اللوجســتية. عملنــا بجــد لتحقيــق هــذا 
الهــدف وقمنــا بتطوير أكثر من 26 ألف متر مربع من 
مســاحة األرض الممنوحــة لنــا بموجب عقــد االنتفاع 

يوليوعدد من المخازن التي أنشــأتها الشــركة لالســتثمار من قبل الشــركات القادمة إلى المنطقة
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المخازن التي 
تديرها الشركة 

تم بناؤها بطريقة 
تناسب أي نوع 
من األنشطة 
االستثمارية

زيادة مساحات 
المستودعات إلى 
٣4 ألف متر مربع

استطعنا 
استقطاب ٢٢ 

شركة منذ انطالق 
عملياتنا بالمنطقة

الترويج للمنطقة 
يتصدر اهتماماتنا 

.. ونقدر عاليا 
جهود السلطنة 

لتشجيع االستثمار 

والتطويــر مــع إدارة المنطقــة الحرة بصاللة، وســيتم 
إضافة 8000 متر مربع لتصل مســاحة المســتودعات 
إلــى مــا يزيد عن 34000 متــر مربع، واليوم يبلغ عدد 
الشــركات التــي اســتطعنا اســتقطابها إلــى المنطقــة 

حتى اآلن  22 شــركة.

مساحات مفتوحة 
قامــت شــركة ســاجا على مــدى الســنوات الماضية 
بإنشــاء 26 مســتودعا بنظــام المســاحات المفتوحــة، 
مهمــة  ميــزة  هــذه  أن  عبدالغنــي   عــارف  ويــرى 
متــرا   590 مــن  تبــدأ  فالمســاحات  للمســتثمرين؛ 
مربعــا إلــى 1200 متــر مربــع وأكثر من ذلك بحســب 
احتياجــات الشــركة المســتثمرة، إذ أنــه مــن الممكــن 
الوصــول إلــى مســاحات تصــل إلــى 5000 متــر مربع 
فــي الوحــدة الواحــدة، كما أن توفر المســاحة يســّهل 
علــى المســتثمرين بــدء مشــروعاتهم في أســرع وقت 
ممكــن بدال مــن االنتظار عدة أشــهر لتجهيز الموقع، 
فبمجــرد توقيــع عقــد اإليجــار يســتطيع المســتثمر 

ممارسة نشاطه االقتصادي.

المساهمة في الترويج
ويتطــرق المديــر العــام لشــركة ســاجا فــي حديثــه 
الحــرة  للمنطقــة  الترويــج  فــي  الشــركة  دور  إلــى 
بصاللــة، وقــال إننا نقوم بالترويــج للمنطقة ومزاياها 
االســتثمارية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في 
جميــع جوالتنــا الترويجيــة، ونــرى أن دورنــا فــي هذا 
المجــال مكّمــل للــدور الــذي تقــوم بــه إدارة المنطقة 

الحرة بصاللة.

االستثمار تشجيع 
نقــدر  بالقــول:  عــارف عبدالغنــي حديثــه  واختتــم 
عاليــا جهــود الســلطنة لتشــجيع االســتثمار من خالل 
حزم التســهيالت التي قدمتها في الســنوات األخيرة،  
مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات والمصانع العاملة 
في السلطنة سينعكس إيجابا على الوضع االقتصادي 
بصفة عامة وعلى ســوق العمل بشــكل خاص، كما أن 
زيادة عدد الشــركات والمصانع العاملة في الســلطنة 
يعنــي بالضرورة زيــادة الحاجة إلى عمالــة محلية في 

مختلف التخصصات والمجاالت.

أحد املستودعات التي قامت شركة ساجا ببنائها وتأجيرها إلحدى الشركات باملنطقة

أحد املستودعات اجلاهزة التي تقوم الشركة بتأجيرها للشركات القادمة إلى املنطقة احلرة بصاللة يوليو
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)1(
عندمــا تصــل إلــى صاللــة؛ صيفــا أو شــتاء فإنــك البــد أن تجــد في 
المــكان الــذي تقيــم فيه أو تذهب إليه ســحرا ال يقــاوم؛ يغريك بتكرار 
الزيــارة ســنة بعــد أخــرى، وقــد يجعلــك تقــرر البقــاء فيه ألطــول فترة 

ممكنة وأن تمدد إجازتك ما اســتطعت إلى ذلك ســبيال.

 )٢(
قصــة التعلــق بصاللة رواها لنا أكثر من مســتثمر ذهــب إلى المنطقة 

الحرة ليســتطلع المكان ولم يغادرها إال وقد قرر االســتثمار فيها.

 )٣(
الطقــس المعتــدل في الشــتاء؛ وأجــواء المطر والــرذاذ والضباب في 
الصيــف عناويــن رئيســية لمنــاخ محافظــة ظفــار الــذي يظــل يحافــظ 
علــى ألَــق مدينــة صاللــة وســحرها وقدرتهــا علــى اســتقطاب الســياح 

والمستثمرين. 

)4(
لم يكن الطقس هو وحده الذي يجتذب المستثمرين إلى صاللة، ولكّن 
هناك أســبابا أخرى اقتصادية وثقافيــة وتاريخية واجتماعية تجعل من 
يزورهــا يــرى فيما تقدمــه لزائريها مــن خيارات عديــدة تنوعا واضحا 
يلبــي رغباتهــم في الســياحة أو االســتثمار أو مجرد االســترخاء وزيارة 
جبالهــا الخضراء صيفا أو االســتمتاع بمشــاهدة بحــر العرب بأمواجه 
القادمــة مــن المحيط فــي الصباح الباكر أو قبيل غروب الشــمس، وما 

يغمرهم به أهلها من محبة وكرم وحســن ضيافة واســتقبال.

)5(
أمــا مــن يريــد االســتثمار وحــده فإنه ينظــر بأمــل وتفاؤل إلــى موقع 
المدينــة علــى المحيــط الهنــدي وقربهــا من خطــوط المالحــة الدولية 
ووجــود مينــاء صاللة ذي اإلمكانيات العاليــة، فضال عن الدعم الالزم 
والتســهيالت والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للمســتثمرين وفقا 
للقوانين والتشــريعات التي تنظم عمل المنطقة، واالســتقرار السياسي 

واألمن واألمان الذي تنعم به الســلطنة.

)6(
كّل هــذه العوامل ســاهمت في تســريع االســتثمار فــي المنطقة الحرة 
بصاللــة التي تأسســت قبــل 15 عاما وتحتفل اليوم باســتثمارات فعلية 
تصــل إلــى نحو ملياري ريال عماني بين مشــروعات منتجة وأخرى قيد 
اإلنشــاء فضــال عــن مشــروعات أخــرى جديــدة فــي الطريق تــم توقيع 
اتفاقيات االنتفاع الخاصة بها وســيبدأ العمل فيها خالل الفترة القليلة 

المقبلة.

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير

هــو  الطقــس  يكــن  لــم 
يجتــذب  الــذي  وحــده 
صاللة،  إلى  المستثمرين 
ولكّن هناك أسبابأ أخرى 
وثقافيــة  اقتصاديــة 
واجتماعيــة  وتاريخيــة 
تجعــل مــن يزورهــا يرى 
فيمــا تقدمه لزائريها من 
خيــارات عديــدة تنوعــا 
واضحا يلبي رغباتهم في 

أو االستثمار. السياحة 

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om

صاللة .. أرض الفرص 


