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أشاد معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري
رئ ��ي ��س جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم مبا حققته السلطنة من نهضة
تنموية يف خمتلف اجمل ��االت يف ظ��ل باني نهضة
عمان وجم ��دد جمدها وتارخيها جاللة السلطان
قابوس بن سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه.
وق��ال معاليه يف حديث نشرته جملة الدقم
االقتصادية يف عددها األول الذي صدر يف  22يوليو
2015م :إن جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
هو رمز الوحدة الوطنية ،ويعترب يوم  23يوليو 1970م
يوما تارخييا جميدا انطلقت فيه النهضة احلديثة
للسلطنة لتنري خمتلف م��دن وق ��رى ال ��ب�لاد ،وقد
أرس ��ى ج�لال��ة السلطان املعظم منذ ال ��ي��وم األول
للنهضة امل ��ب ��ارك��ة أس ��س ال��دول��ة العصرية اليت
تهتم بكل تفاصيل حياة املواطن وتوفر له الرفاهية
وم��ا حيتاج إليه حلياته اليومية وم��ا يساعده يف
حتقيق طموحاته وآم��ال��ه وم��ا مي ّكنه من العيش
الكريم على هذه األرض الطيبة.
وأك � ��د م��ع ��ال ��ي��ه أن امل��ن��ط��ق��ة االق��ت ��ص��ادي��ة
اخلاصة بالدقم تعد أح ��د املشروعات الطموحة
ال�تي تستهدف رخ��اء اإلن ��س ��ان العماني وسعادته،
وقال ان اهليئة ماضية يف حتقيق أهداف املنطقة
مستلهمة من الفكر السامي جلاللة السلطان
املعظم خطواتها لتطوير املنطقة واستقطاب
خمتلف االستثمارات إليها.
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أص��درت هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم يف  22يوليو 2015م العدد األول من جملتها
الفصلية «الدقم االقتصادية» املتخصصة يف شؤون
امل��ن��اط��ق االق��ت ��ص��ادي��ة واحل ��رة وال�ت�ي تعترب األوىل
من نوعها يف السلطنة واليت يتزامن إصدارها مع
احتفال السلطنة بيوم النهضة املباركة.
وتهدف اجمللة اليت ص��درت باللغتني العربية
واإلجنليزية إىل تسليط الضوء على املشروعات
اليت يتم تنفيذها باملنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم مع رصد مستوى التقدم يف هذه املشروعات،
وتوضيح الفرص االستثمارية املتاحة يف املنطقة
مب��ا ي��ع ��م��ل ع��ل ��ى ت ��وظ ��ي ��ف االس��ت��ث ��م��ارات احمللية
واس��ت��ق��ط��اب االس��ت��ث ��م��ارات االج ��ن ��ب ��ي��ة ،وت ��ع ��ري��ف
اجملتمع بأهمية املنطقة االق��ت ��ص��ادي��ة اخلاصة
بالدقم يف دع ��م االق��ت ��ص��اد ال ��وط�ني وت ��وف�ير فرص
العمل أمام املواطنني وتشجيع التنمية االقتصادية
واالجتماعية مبحافظة الوسطى وتسليط الضوء
على دور اهليئة يف هذا اجملال.
وتسعى اجمل��ل��ة ال�تي ي ��رأس حت ��ري ��ره��ا حممد
بن أمحد الشيزاوي مدير دائ ��رة اإلع�لام والتوعية
باهليئة إىل إث راء املعرفة حول املناطق االقتصادية
واملناطق احلرة يف السلطنة ودول العامل املختلفة،
وتوفري العديد من املعلومات عن طبيعة املناطق
االق ��ت ��ص ��ادي ��ة وأع ��م ��اهل ��ا وحت��دي��ات ��ه��ا م ��ن خ�لال
استطالعات وتقارير متخصصة.
وق���ال م��ع ��ال ��ي حي ��ي ��ى ب��ن س ��ع ��ي��د ب��ن ع ��ب ��داهلل
اجلابري رئيس جملس إدارة اهليئة واملشرف العام
على اجمللة إن إصدار العدد األول من جملة الدقم

االقتصادية يأتي متزامنا مع مناسبة غالية على
قلوبنا وهي الذكرى اخلامسة واألربعون للنهضة
لتجس د
احلديثة اليت انطلقت يف  23يوليو 1970م
ّ
أحالمنا وطموحاتنا على أرض الواقع.
وأش��اد معاليه يف افتتاحية ال ��ع ��دد مب��ا حققته
السلطنة م��ن إجن� ��ازات يف ع��ه��د ج�لال��ة السلطان
قابوس بن سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه ،مش ريا إىل
أن السلطنة أدركت منذ وقت مبكر أهمية تأسيس
اقتصاد قوي ومتنوع وبنية أساسية ال تقتصر على
حمافظة مسقط فقط وإمن��ا تشمل مجيع رب ��وع
السلطنة ،موضحا أن املنطقة االقتصادية اخلاصة
ب ��ال��دق ��م ت ��ع ��ت�بر م��ن ب �ي�ن ال ��س ��ي��اس ��ات ال�ت�ي تبنتها
احلكومة لتحقيق التنويع االقتصادي.

تنفيذا للم راسم السلطانية واستكماال للترشيعات املحفزة لالستثمار

إصدار لوائح تنظيم البيئة االستثمارية والتخطيط العمراني واالنتفاع باألرض والتصاريح البيئية

بدأت هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم يف شهر يوليو 2015م العمل بأربع
لوائح تتعلق بتنظيم البيئة االستثمارية
يف املنطقة االق��ت ��ص��ادي��ة اخل��اص��ة بالدقم،
وتنظيم التخطيط العم راني وت راخيص
البناء ،وتنظيم االنتفاع باألراضي اململوكة

ل��ل��دول��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،وت��ن��ظ ��ي��م ال��ت ��ص��اري��ح
البيئية.
وي��أت ��ي إص����دار ال��ل ��وائ ��ح األرب ����ع تنفيذا
ل��ل ��م �راس ��م ال ��س ��ل��ط��ان ��ي ��ة املتعلقة باهليئة
واستكماال للتشريعات احملفزة لالستثمار
وامل��ن��ظ ��م��ة ملختلف ج ��وان ��ب ال ��ع ��م ��ل بهيئة

املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
وتسعى اهليئة من خالل إصدار اللوائح
اجلديدة اليت مت نشرها باجلريدة الرمسية يف
عدديها ( )1107و( )1108لتوفري بيئة استثمارية
مشجعة ومستقطبة للمستثمرين.
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ترجمة ألهداف الهيئة يف تأسيس مدينة حديثة

الئحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء
تحدد اشرتاطات املباني ومشروعات اإلعمار باملنطقة
مسقط  12 -يوليو 2015م

ح ������ددت الئ���ح ���ة ت��ن��ظ ��ي��م ال��ت��خ��ط ��ي ��ط
العم راني وت راخيص البناء اليت بدأت اهليئة
العمل بها يف شهر يوليو 2015م اش�تراط��ات
إق��ام��ة املباني وخمتلف مشروعات اإلعمار
باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم وذلك
ت ��رمج��ة أله���داف اهليئة يف تأسيس مدينة
َح � َ
�ض ��ري��ة ت��ك ��ون من ��وذج ��ا ل��ل ��م ��دن احل��دي��ث��ة
بالسلطنة.
وتتألف الالئحة اليت صدرت وفقا لق رار
رئيس جملس اإلدارة رقم 2015 /322م من 28
م��ادة ،وتسري أحكامها على مجيع األراض ��ي
واملباني ومشاريع اإلعمار يف املنطقة ،وذلك
ف ��ي��م��ا ع���دا م��ش��اري��ع امل ��ب ��ان ��ي السكنية ال�تي
يقيمها األشخاص الطبيعيون على األراضي
اململوكة هلم ملكية خاصة.
وسعت الالئحة إىل تنظيم إنشاء املباني
يف املنطقة االق��ت ��ص��ادي��ة اخل��اص��ة بالدقم
وشروط ذلك ،مشددة على أنه ال جيوز إقامة
أي بناء أو مشروع إعمار يف املنطقة ،إال بعد
احلصول على ترخيص من اهليئة.
ونصت الالئحة على أن يتوىل املشغل
ال ��رئ ��ي ��س ��ي أو امل��ط ��ور إع����داد امل��خ��ط��ط ال ��ع ��ام
للموقع احمل���دد يف عقد ال��ت��ط ��وي �ر ،ويتكون
املخطط ال ��ع ��ام م��ن املخططات التنظيمية
جبميع مستوياتها ك��امل ��س ��ح التفصيلي،
وخمطط التنظيم العام ،وخمطط التنظيم
ال��ت��ف ��ص ��ي ��ل ��ي ،م���ش �ي�رة إىل أن����ه ي ���راع ���ى يف
املخططات التنظيمية :أن تكون وفقا لرؤية
اهل ��ي ��ئ��ة وامل ��ع ��اي�ير التخطيطية املعتمدة
منها  ،وأن يتم إع��داده��ا م��ن قبل شركات
ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة
ومؤهلة  ،ومرخص هلا بالعمل يف السلطنة،
وأن ي��ت ��م إع���داده���ا وف��ق��ا ل��ن��ظ��ام امل ��ع ��ل ��وم��ات
اجلغ رافية ( )GISون��ظ��ام ال ��رس��م اهلندسي
(األوت ��وك��اد) ،وباستخدام نظام اإلحداثيات
اجلغ رايف املعتمد يف السلطنة (، )WGS84
وعلى شكل خ رائط ورقية ورقمية ،وأن يتم
إعدادها مبا يتفق ودراسة تقييم األثر البيئي
والتشريعات السارية يف املنطقة ،مع م راعاة
االشرتاطات الفنية للمباني واملواصفات .
وأشارت إىل أن املشغل الرئيسي أو املطور
ي��ت ��وىل ال��ق ��ي ��ام جبميع األع ��م��ال وال��دراس ��ات
ال�لازم��ة إلع���داد املسح التفصيلي  ،على أن
تقدم له اهليئة البيانات واملعلومات الالزمة ،
وتسهل له إج راءات دخول املوقع ،موضحة أنه
جيب على املشغل الرئيسي أو املطور تقديم
تقرير امل ��س ��ح التفصيلي إىل اهليئة خالل
امليعاد املتفق عليه  ،وسداد الرسم املقرر ،وعلى
اهليئة إصدار ق رارها بشأن التقرير املشار اليه
خالل (  ) 15يوم عمل من تاريخ تسلم التقرير
 ،ويعد مضى امل��دة امل��ذك ��ورة دون البت فيه
ق رارا بالقبول ،ويف حال الرفض جيب أن يكون
الق رار مسببا .

مخطط التنظيم العام للموقع

وأوضحت الالئحة أن��ه يف ح ��ال املوافقة
على تقرير املسح التفصيلي يتوىل املشغل
الرئيسي أو املطور إع��داد خمطط التنظيم
العام للموقع  ،والذي جيب أن يشتمل على:
خم��ط��ط الس ��ت ��ع ��م��االت األراض ����ي املختلفة،
ودليل أحكام اإلعمار املقرتحة لكل منطقة
استخدام وخطة تطوير و إدارة املوقع ،مشرية
إىل أن���ه ي ���راع ���ى يف خم��ط��ط الس ��ت ��ع ��م��االت
األراض ��ي املختلفة حتديد املواقع واملساحات

التركيز على تنظيم البيئة
العمرانية بالدقم

وامل ��م �رات ال�تي يتم ختصيصها واالح ��ت��ف��اظ
بها لغايات االستخدام املشرتك ،مبا يف ذلك
الطرق مبستوياتها التنظيمية املختلفة،
ومم ���رات امل��ش��اة وم��واق��ف امل ��رك ��ب ��ات بفئاتها
املختلفة ،وامل رافق العامة ،ومم �رات شبكات
البنية األساسية (الرئيسية والفرعية) ،
والف راغات احلضرية  ،واملساحات اخلض راء ،
ودور العبادة  ،وم راكز اخلدمات االجتماعية،
وجي ��ب أن يتم حتديد النسبة املئوية هلذه
االستخدامات مقارنة باملساحة اإلمجالية
للموقع.
كما ي �راع ��ى حتديد امل ��واق��ع واملساحات
امل��خ ��ص��ص��ة ل�لاس ��ت ��ع ��م��االت االق��ت ��ص��ادي��ة
املختلفة مب��ا يف ذل ���ك امل��ن��اط��ق املخصصة
ل�لاس ��ت��خ��دام ال ��س ��ك�ني ،وال��ت��ج ��اري ،والسكين
التجاري ،واملكتيب ،والسياحي ،والتخزيين،
وال ��ص��ن��اع ��ي ،ك ��م��ا جي ���ب أن ي��ت ��م حت��دي��د
النسبة املئوية لكل من هذه االستخدامات
مقارنة باملساحة اإلمجالية للموقع.
ون ���ص���ت ال�ل�ائ���ح ���ة ع��ل��ى أن����ه يف ح��ال
املوافقة على خمطط التنظيم العام يتوىل
املشغل الرئيسي أو املطور إع��داد املخططات
التفصيلية ل�لأراض ��ي  ،وحي ��ب أن يتضمن
أح��ك��ام وش���روط التنظيم واإلع ���م���ار بشكل
حمدد ومفصل لكل قطعة أرض على حدة،
مشرية إىل أنه جيوز للهيئة تعديل خمطط
التنظيم العام أو املخطط التفصيلي للموقع
 ،وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن
( املشروع أو املشغل الرئيسي أو املطور ) على
النموذج املعد هلذا الغرض  ،مبينا فيه أسباب
ومربرات التعديل .

ال يجوز إقامة أي بناء أو
مرشوع إعمار يف املنطقة إال
بعد الحصول عىل ترخيص
من الهيئة
يتوىل املطور إعداد املخططات
التفصيلية لألرايض بعد امل وافقة
عىل مخطط التنظيم العام
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ي راعى يف املخططات
التنظيمية أن تكون وفقا
لرؤية الهيئة واملعايري
التخطيطية املعتمدة منها
يجب أن تكون مخططات
البناء املرفقة بطلب الرتخيص
معتمدة من مكتب هنديس
مرخص له بالعمل يف السلطنة

التزامات

وأك ����دت ال�لائ��ح ��ة أن���ه جي��ب أن ت��ك ��ون
خمططات البناء املرفقة بطلب الرتخيص،
معتمدة من قبل شركة أو مكتب هندسي
مرخص له بالعمل يف السلطنة ،ومصادق
عليها من قبل اهليئة العامة للدفاع املدني
واإلس ��ع ��اف ،كما جيب أن تلتزم خمططات
البناء باملخططات التنظيمية مبستوياتها
املختلفة ،واالش�تراط��ات املعمارية والفنية
للمباني  ،وغ�يره��ا م��ن امل ��واص��ف��ات امل��ق ��ررة ،
واليت يصدر بها ق رار من رئيس جملس إدارة
اهليئة ،وجيب على املرخص له بالبناء تعيني
شركة أو مكتب هندسي مرخص له بالعمل
يف السلطنة  ،وذل ��ك ل�لإش �راف على تنفيذ
أعمال البناء  ،وضمان االل��ت �زام مبخططات
الرتخيص واشرتاطات البناء املقررة .
وأك ��دت الالئحة أنه ال جيوز احلفر يف
الطريق العام أو يف حرمه لتوصيل خدمات
البنية األساسية للمشروع و احلفر خ��ارج
ح ��دود األرض املرخص باالنتفاع بها إال بعد
احلصول على ترخيص من اهليئة ،مشددة
على أنه جيب على ذوي الشأن التوقف فورا
عن أعمال احلفر أو البناء أو اإلعمار يف حال
العثور على آثار أو معامل أثرية يف املوقع  ،مع
إخطار اهليئة بذلك .
ودع����ت ال�لائ��ح ��ة ذوي ال���ش���أن  -عقب
االنتهاء من أعمال البناء  -إىل احلصول على
شهادة إمتام البناء من اهليئة ،مؤكدة أنه ال
جيوز إشغال أي مبنى إال بعد احلصول على
الشهادة املذكورة.

منح املرشوعات القائمة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها

إصدار الئحة تنظيم البيئة االستثمارية يف
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
مسقط  12 -يوليو 2015م

أصدر معالي حييى بن سعيد بن عبد اهلل اجلابري
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم ق رارا بإصدار الئحة تنظيم البيئة االستثمارية
يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
ونص الق رار الذي مت نشره يف اجلريدة الرمسية
يف العدد الصادر يوم األحد  12يوليو 2015م على أن يبدأ
العمل به يف اليوم التالي من تاريخ نشره باجلريدة.
ودع��ت الالئحة اليت ج ��اءت يف  22م��ادة املشروعات
س ���واء اخت���ذت ش��ك��ل م��ؤس��س ��ة ف ��ردي��ة أو ش ��رك��ة أو
فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية ،واألنشطة املهنية
واحلرفية؛ القائمة يف املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم يف تاريخ العمل بأحكام الالئحة إىل توفيق
أوضاعها طبقا ألحكام الالئحة خالل سنة من تاريخ
العمل بها.
ونظمت الالئحة إج ��راءات منح ت راخيص إقامة
األنشطة االقتصادية ،مؤكدة أنه ال جيوز للمشروعات
م �زاول��ة أي ن��ش��اط اق��ت ��ص��ادي داخ ��ل املنطقة إال بعد
احلصول على ترخيص بذلك من اهليئة وفقا ألحكام
ه��ذه الالئحة ،كما أن��ه يشرتط للرتخيص مبزاولة
أي نشاط اقتصادي خيضع الختصاص جهة أخرى
احل��ص��ول ع��ل ��ى م��واف��ق��ة ت��ل ��ك اجل��ه��ة ق ��ب ��ل ال ��ب ��دء يف
م �زاول��ة النشاط ،ويف حالة رغبة امل��ش ��روع يف مزاولة
أكثر من نشاط داخل املنطقة ،جيب عليه احلصول
على ترخيص لكل نشاط وفقا ألحكام هذه الالئحة
والق رارات الصادرة تنفيذا هلا .وأكدت الالئحة أنه ال
جيوز للمشروعات الشروع يف جتهيز املنشأة أو القيام
بأي أعمال حتضريية ،إال بعد تقديم طلب الرتخيص
واحلصول على موافقة مبدئية من اهليئة ،كما أنه
ال جي ��وز الرتخيص للمشروعات مب �زاول��ة أي نشاط
حمظور أو مقيد ،إال بعد استيفاء شروط وإج راءات رفع
احلظر أو القيد املقررة قانونا.
وأك ��دت الالئحة أن��ه جي ��ب على اهليئة دراس��ة
طلب الرتخيص والتحقق من استيفائه للمستندات
والبيانات ال�لازم��ة وإص ��دار املوافقة املبدئية املؤقتة
عليه ،أو رفضه مع ذكر السبب خالل ( )15يوم عمل من
تاريخ تقدميه مستوفيا املستندات والبيانات الالزمة،
وحيظر على ذوي الشأن ال��ش ��روع يف م�زاول��ة النشاط
إال بعد احلصول على الرتخيص النهائي ،مشرية إىل
أن املوافقة املبدئية املؤقتة الصادرة على الطلب تكون
مقرونة بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها ،وذلك
حلني إج راء املعاينات املتطلبة قانونا على املنشأة بعد
استكمال إنشائها وجتهيزها  ،وذلك خالل امليعاد احملدد
هلا؛ وذلك متهيدا إلصدار الرتخيص النهائي.

اش رتاط املعاينة لبعض املرشوعات

ونصت الالئحة على ضرورة أن ختضع األنشطة
االقتصادية ال ��واردة يف اجل��دول املرفق بها للمعاينة
من اهليئة قبل منحها الرتخيص النهائي والبدء يف
مم��ارس��ة النشاط االق��ت ��ص��ادي ،موضحة أن��ه إذا تبني
للهيئة عدم استيفاء املشروع لشروط مزاولة النشاط،
فللهيئة اختاذ أحد اإلج راءين اآلتيني :إما منح املشروع
أج �ل�ا أخ �ي�را الس��ت ��ي��ف��اء االش�ت�راط ��ات ال�ل�ازم��ة مل �زاول��ة
النشاط ،أو رفض طلب الرتخيص ،ويف هذه احلالة تعد
املوافقة املبدئية املؤقتة كأن مل تكن ،مؤكدة أنه جيب
على مقدم الطلب  -بعد استكمال الشروط احملددة يف
املوافقة املبدئية -ملزاولة النشاط -إبالغ اهليئة بذلك
للحصول على الرتخيص النهائي ،وتقوم اهليئة بعد
التحقق م��ن استيفاء ال��ش ��روط ب��إص��دار الرتخيص
النهائي خالل ( )15يوم عمل من تاريخ تلقيها اإلفادة
م��ن م��ق��دم ال��ط��ل ��ب،وح ��ددت الالئحة م��دة الرتخيص
بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره قابلة للتجديد ملدة
أو ملدد أخرى ،ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من

فندق بارك ان الدقم

ال يجوز للمرشوعات مزاولة
أي نشاط اقتصادي داخل
املنطقة إال بعد الحصول عىل
ترخيص بذلك من الهيئة
املوافقة املبدئية تصدر خالل
 15يوم عمل من استالم
املستندات والبيانات من
املستثمرين
ذوي الشأن قبل انتهاء مدته مبدة ال تقل عن (  ) 30يوما
شريطة استيفاء الشروط املقررة قانونا وسداد الرسم
املقرر.
وأكدت الالئحة أنه يف حال رفض طلب الرتخيص
أو رفض جتديده جيب أن يكون الق رار الصادر بالرفض
مسببا ،وأج ��ازت لصاحب ال��ش��أن أن يتظلم م��ن ق �رار
الرفض.

االلتزامات واملحظورات

ونصت الالئحة على ض ��رورة ال��ت �زام املشروعات
املرخص هلا مبزاولة النشاط االقتصادي داخل املنطقة
مبا يأتي :
 - 1التقيد بالتزامات السلطنة امل��ق ��ررة مبوجب
االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنشاط االقتصادي
املرخص به.
 - 2االلتزام بالقوانني املعمول بها يف السلطنة ،
واللوائح والق رارات اليت تصدرها اهليئة .
 - 4االلتزام بشروط الرتخيص الصادر هلا .
 - 5إمساك السجالت ال�لازم��ة وتقديم البيانات
واملعلومات اليت حتددها اهليئة .
 - 6س ��داد الرسوم والض رائب املستحقة قانونا يف
مواعيدها .
 - 7التعاون مع موظفي اهليئة من ذوي صفة
ال��ض ��ب ��ط ��ي��ة ال��ق��ض��ائ ��ي��ة  ،ومت��ك ��ي��ن��ه��م م ��ن مم��ارس��ة
اختصاصاتهم امل��ق ��ررة قانونا  ،و العمل على تسهيل
أدائهم ألعماهلم .
 - 8إخطار اهليئة ف ��ورا ب ��أي تعديالت تط رأ
على البيانات اخلاصة بالرتخيص الصادر هلا  ،أو
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مق رات أعماهلا .
 - 9االلتزام بنسب التعمني املقررة .
كما حظرت الالئحة على املشروعات املرخص هلا
مبزاولة النشاط االقتصادي يف املنطقة ما يأتي:
 - 1م �زاول��ة أي ن��ش��اط آخ ��ر غ�ير ال��ن��ش��اط احمل��دد
بالرتخيص الصادر هلا .
 - 2التنازل عن الرتخيص بدون موافقة كتابية
من اهليئة .
 - 3تعديل الشكل القانوني للمشروعات بدون
موافقة اهليئة .
 - 4ال��ق ��ي��ام ب ��أي ف ��ع ��ل يعيق ال ��ع��م��ل باملنطقة ،
أو يتعارض م��ع أغ �راض��ه��ا  ،أو ي��ه��دد أم��ن املنشآت أو
املستثمرين أو العاملني بها أو سكانها  ،أو يعرض
سالمتهم للخطر .
 - 5ح��ي��ازة ب ��ض��ائ��ع ي��ك ��ون م��ن��ش��أه��ا دول���ة تقرر
مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة .
 - 6حيازة البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية
الصالحية أو ذات األثر السلبى على البيئة .
 - 7ح��ي��ازة بضائع حتمل ك��ت��اب��ات أو رس ��وم��ات
أو عالمات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم
األدي ��ان السماوية أو تتنافى م��ع األخ�ل�اق أو اآلداب
العامة.
 - 8حيازة البضائع املخالفة لقوانني محاية امللكية
الفكرية والصناعية وال��ت��ج ��اري��ة واألدب ��ي��ة والفنية
املعمول بها فى السلطنة .
 - 9حيازة البضائع احملظور دخوهلا إىل السلطنة.
 - 10خمالفة ش ��روط ومتطلبات الصحة العامة
والسالمة وصون البيئة .

وقف الرتخيص والغ رامات

وأج ��ازت الالئحة للهيئة وقف الرتخيص الصادر
للمشروع أو ف ��رض غ �رام��ة إداري� ��ة ال ت��ت��ج ��اوز مائة
ألف ري��ال عماني أو اخت��اذ اإلج �راءي��ن معا إذا خالفت
املشروعات أحد شروط الرتخيص ،أو القوانني املعمول
بها يف السلطنة واللوائح أو ال��ق �رارات ال�تي تصدرها
اهليئة ،وكذلك إذا توقفت عن مزاولة النشاط املرخص
به مدة تزيد على (  ) 3أشهر بدون عذر مقبول ،والقيام
بأي عمل يهدد بشكل مباشر أو غري مباشر الصحة
العامة أو السالمة العامة أو صون البيئة يف املنطقة،
ويف حالة استم رار املخالفة بعد وق��ف الرتخيص أو
فرض الغ رامة جيوز للهيئة النظر يف إلغاء الرتخيص،
نصت على أنه ال جيوز للهيئة وقف
غري أن الالئحة ّ
الرتخيص الصادر للمشروعات يف احل��االت املنصوص
عليها سابقا قبل إخطار ذوي الشأن باملخالفة املنسوبة
إىل امل��ش ��روع وحت��دي��د أج ��ل إلزال��ت��ه��ا  ،وان��ق��ض��اء األج ��ل
املذكور دون إزالة أسباب املخالفة.

شددت عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة يف مختلف املرشوعات

الهيئة تصدر الئحة تنظيم التصاريح البيئية
يف املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
مسقط  26 -يوليو 2015م

أص��در معالي حييى ب ��ن سعيد ب ��ن عبداهلل
اجل��اب��ري رئ ��ي ��س جم ��ل ��س إدارة هيئة املنطقة
االق���ت ���ص���ادي���ة اخل���اص���ة ب ���ال���دق ���م ال����ق ����رار رق ��م
2015/326م ب��إص��دار الئ��ح ��ة تنظيم التصاريح
البيئية باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
واليت جاء إصدارها تنفيذا للم راسيم السلطانية
املتعلقة باملنطقة.
َ
القائمة بتاريخ
املشروعات
ومنحت الالئحة
ِ
العمل بأحكامها م��دة سنة لتوفيق أوضاعها،
م��ش��ددة على أهمية احل��ف��اظ على البيئة يف
خمتلف املشروعات اليت يتم تنفيذها باملنطقة،
مؤكدة أن هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم هي اليت تتوىل إصدار التصاريح البيئية
ال�لازم��ة للمشروعات واخت���اذ ال��ت��داب�ير البيئية
ال�ل�ازم���ة ،م��وض��ح ��ة أن���ه ال جي ���وز للمشروعات
م �زاول��ة نشاطها أو تعديله قبل احلصول على
تصريح بيئي من اهليئة ،مشددة على أنه ال جيوز
للهيئة إصدار التصريح البيئي للمشروعات إال
بعد التحقق من توافر املتطلبات البيئية املقررة
وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة.
وت��ق ��وم اهل ��ي ��ئ��ة  -وف��ق��ا ألح��ك��ام ال�لائ��ح ��ة -
بإصدار التصريح البيئي املبدئي الذي مينح قبل
بدء املشروع يف عملية اإلنشاء وملدة ال تزيد على
سنة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة،
كما متنح التصريح البيئي النهائي وذلك بعد
إكمال املشروع عملية االنشاء وملدة ال تزيد على
سنتني قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة،
باإلضافة إىل التصريح البيئي املؤقت الذي مينح
للمشروعات املؤقتة ومشاريع البنية األساسية
واملشاريع املكملة هلا وملدة سنة قابلة للتجديد .

إعداد دراسة تقييم التأث ريات البيئية

ودع��ت الالئحة املشروعات املنصوص عليها
يف اجل���دول امل ��رف��ق بها إىل إع���داد دراس ���ة تقييم
ال��ت��أث�يرات البيئية احملتملة م��ع ��دة م��ن مكتب
استشارات بيئية متخصص ،على أن يتم أخذ
موافقة اهليئة على عناصر الدراسة والقائمني
عليها ،وجي ��وز للهيئة استثناء تلك املشروعات
م��ن دراس ���ة تقييم ال��ت��أث�يرات البيئية احملتملة
فيما يتعلق مبوقع املشروع  -وح ��ده دون غريه -
وذلك متى كان هذا املوقع يندرج ضمن مشروع
تطوير سبق أن صدر له تصريح بيئي ،ويف مجيع
األح ��وال تلتزم املشروعات بالتوصيات ال ��واردة يف
دراسة تقييم التأث ريات البيئية احملتملة.
ويقدم طلب احلصول على التصريح البيئي
على النموذج املعد هلذا الغرض؛ من مالك املشروع
أو من ميثله قانونا ،مرفقا به املستندات والبيانات
اليت حتددها اهليئة ،وجيوز للهيئة استيفاء ما
ت راه الزما من مستندات وبيانات ،وإج راء ما يلزم
م��ن معاينات للبت يف طلب التصريح البيئي،
وتتوىل اهليئة دراس ��ة الطلب والبت فيه خالل
م��دة ال ت��ت��ج ��اوز ( )40ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ استيفائه
كافة املستندات والبيانات واملعاينات املطلوبة،

تتوىل الهيئة
دراسة الطلب
والبت فيه خالل
مدة ال تتجاوز 40
يوما من تاريخ
استيفائه للبيانات
واملعاينات املطلوبة

البيئة عنصر مهم في مختلف المشروعات بالمنطقة

ويعد مضي امل��دة املذكورة دون البت يف الطلب
ق �رارا بالقبول ،ويف حالة رف��ض طلب التصريح
البيئي جيب أن يكون الق رار مسببا .

املعاينات امليدانية للمرشوع

وأك ���دت الالئحة أن��ه جي ��وز للهيئة إج �راء
املعاينات امليدانية الالزمة للمشروع يف كافة
م �راح ��ل��ه ،وذل��ك للتحقق م��ن االل��ت �زام باملعايري
واالش�تراط��ات البيئية امل��ق ��ررة ،م��ؤك ��دة ض ��رورة
أن تلتزم املشروعات اليت ت �زاول أيّا من األنشطة
االق��ت ��ص��ادي��ة ال�تي ي��ص ��در بتحديدها ق ���رار من
ال ��رئ ��ي ��س؛ بتسجيل البيانات اخل��اص��ة بكميات
وأنواع النفايات الناجتة عن النشاط والفحوصات
املخربية ال�تي أج ��ري��ت هل��ا ونتائج قياس ب رامج
ال ��رق��اب��ة البيئية ال��ذات ��ي��ة ال�تي ت��ق ��وم بها وأي
ب ��ي ��ان��ات أخ ���رى ت ���رى اهل ��ي ��ئ��ة ق ��ي ��ده��ا وذل ���ك وفقا
لنموذج السجل الذي تعده هلذا الغرض ،وحتدد
اهليئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق واحملفوظات
الوطنية مدة االحتفاظ بهذا السجل ،وإج �راءات
اإلفصاح عن البيانات الواردة فيه ،وتعد املعلومات
والبيانات امل��دون��ة يف السجل البيئي للمشروع
سرية و ال جيوز ملوظفي اهليئة اإلفصاح عنها يف
غري احلاالت املرخص بها قانونا .
ون ��ص��ت الالئحة على أن للهيئة احل��ق يف
إج راء التفتيش البيئي على املشروعات للتحقق
من التزامها بأحكام القانون وهذه الالئحة وغريها
م��ن املعايري واالش�تراط��ات البيئية ال�تي تقررها
اهليئة ،وجي ��ب إخ��ط��ار امل��ش ��روع قبل ثالثة أي��ام
على األقل من إج راء التفتيش ال��دوري وكذلك
التفتيش الالحق الذي يكون بهدف التحقق من
تصحيح ال��ت��ج ��اوزات البيئية ال�تي أس ��ف ��ر عنها

ال يجوز
للمرشوعات
مزاولة نشاطها
قبل الحصول عىل
ترصيح بيئي من
الهيئة

التقرير الدوري خالل الفرتة احملددة من اهليئة،
أم��ا التفتيش امل��ف��اج��ئ فيكون يف احل���االت اليت
تقدرها اهليئة.

إج راءات الهيئة عند مخالفة القانون

ونصت الالئحة على أن��ه جي ��وز للهيئة يف
حالة إخالل املشروع بالتزاماته املقررة يف القانون
أو هذه الالئحة وغريها من الق رارات والتعليمات
ال�تي تصدرها اهليئة اخت��اذ واح ��د أو أكثر من
اإلج راءات اآلتية :
-1اإلن��ذار وإخطار املشروع بتصحيح الوضع
خالل أجل حمدد.
-2فرض غ رامة إدارية ال تتجاوز قيمتها ()200
ألف ريال عماني.
-3وقف العمل باملشروع مدة ال تتجاوز ( ) 6
أشهر .
-4إلغاء التصريح البيئي .
وال جيوز للهيئة وقف العمل باملشروع أو إلغاء
التصريح البيئي إال بعد إخطار املشروع باملخالفة
املنسوبة إليه  ،وحت��دي��د أج ��ل ل��ه لتصحيحها،
وانقضاء األجل املذكور دون تصحيح املخالفة.
وأكدت الالئحة أنه جيب على مالك املشروع
ومن ميثله قانونا والعاملني به متكني موظفي
اهليئة املختصني م��ن دخ ���ول امل��ش ��روع وتسهيل
عملهم وإطالعهم على السجالت وتزويدهم مبا
يطلبون من بيانات و معلومات أو عينات.
وحي����دد رئ ��ي ��س جم ��ل ��س إدارة اهل ��ي ��ئ��ة بعد
موافقة وزارة املالية الرسوم اليت تستحق للهيئة
م��ق��اب ��ل احل ��ص ��ول ع��ل ��ى ال��ت ��ص��اري��ح وامل ��واف��ق��ات
البيئية ال�تي تصدرها واخل��دم��ات البيئية اليت
تؤديها تطبيقاً ألحكام القانون واللوائح املنفذة له.

يجوز للهيئة
إج راء املعاينات
امليدانية الالزمة
للمرشوع يف
كافة م راحله
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بيانات السجل
البيئي للمرشوع
رسية وال يجوز
ملوظفي الهيئة
اإلفصاح عنها
يف غري الحاالت
املرخص بها قانونا

ال يجوز االنتفـاع باألراضـي فـي املنطقة بدون ترخيص

الئحة االنتفاع باألرض يف املنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقم تحدد إجراءات الحصول على الرتاخيص
مسقط  26 -يوليو 2015م

حددت الئحة تنظيم االنتفاع باألراضي اململوكة
للدولة يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم إج راءات
احلصول على الرتاخيص ،مؤكدة أن��ه جي ��وز للهيئة
وحدها الرتخيص باالنتفاع باألراضي اململوكة للدولة
يف املنطقة ،وال جيوز ألي شخص أو جهة االنتفاع بهذه
األراضي بدون ترخيص مسبق بذلك من اهليئة.
وأوض��ح ��ت الالئحة ال��ص��ادرة وفقا ل��ق �رار رئيس
جملس اإلدارة رقم 2015/327م أن الرتخيص باالنتفاع
للمشروعات يكون مبقابل حيدده جملس إدارة اهليئة
بعد موافقة وزارة املالية ،وذل ��ك ملباشرة نشاطها أو
التوسع فيه ،أو إقامة املباني لسكنى العاملني فيها،
كما يكون الرتخيص باالنتفاع للجهات احلكومية،
ودور العبادة ،واملؤسسات ذات النفع العام ،واجلمعيات
اخلريية مبقابل رمزي أو بدون مقابل ،وذلك بق رار من
جملس إدارة اهليئة بعد موافقة وزارة املالية.
وخيضع حق االنتفاع باألراضي اململوكة للدولة
يف املنطقة ألحكام هذه الالئحة وللشروط املنصوص
عليها يف اتفاقية االنتفاع اليت تربم بني اهليئة واملنتفع
وفقا للنموذج الذي تضعه اهليئة وذلك مبا ال يتعارض
مع أحكام هذه الالئحة .
وأك � ��دت ال�لائ��ح ��ة أن ح ��ق االن��ت��ف��اع ب��األراض ��ي
اململوكة للدولة يف املنطقة يعد حقا عينيا مؤقتا
ينتهي بانتهاء امل��دة احمل��ددة ل��ه ،أو بانقضاء املشروع
أيهما أق ��رب ،موضحة أن��ه جيب أن تتضمن اتفاقية
االنتفاع اليت تربم بني اهليئة واملنتفع :حتديد موقع
ومساحة األرض املنتفع بها وصفة استعماهلا ،وحتديد
مقابل حق االنتفاع السنوي ،ومعدل الزيادة السنوية
اليت تط رأ عليه خالل مدة االتفاقية وطريقة سداده،
وحتديد الضمان املالي الذي يقدم من املنتفع ،وحتديد
م��دة االنتفاع ،كما جيب أن تتضمن
اتفاقية حق االنتفاع وص��ف املشروع،
ومكوناته املختلفة ،وم راحل تنفيذه
وال�برن��ام��ج ال��زم�ني إلق��ام��ت��ه ،وحتديد
وثائق املشروع ال�لازم تقدميها للهيئة
وإج � � �راءات ال��ت ��ع ��ام��ل م��ع ��ه��ا ،وحت��دي��د
التزامات طريف التعاقد ،وحتديد حاالت
إنهاء االتفاقية ،وبيان اآلث��ار املرتتبة
ع��ل ��ى ك��ل م��ن اإلخ �ل�ال ب��االل��ت �زام��ات
وإنهاء االتفاقية.
ونصت الالئحة على أنه ال جيوز
جتزئة األرض حمل االنتفاع أيا كان
الغرض من هذه التجزئة ،وأن ي راعى
يف حتديد مساحة األرض اليت يرخص
للمشروعات االنتفاع بها أن تتناسب مع
طبيعة النشاط واحتياجاته الفعلية،
ك ��م��ا ي �راع ��ى يف ح ��ق االن��ت��ف��اع امل��ق ��رر
مبوجب أحكام هذه الالئحة أن يتفق
ال��غ ��رض م��ن االن��ت��ف��اع م��ع التخطيط
الذي أعدت له األرض.
وح ��ددت الالئحة الفرتة الزمنية
حل��ق االن��ت��ف��اع ،م��وض��ح ��ة ان ان��ت��ف��اع
املشروعات باألراضي اململوكة للدولة
يف املنطقة يكون ملدة استم رار املشروع
يف م�زاول��ة نشاطه ومب��ا ال جي��اوز ()50
سنة م��ي�لادي��ة قابلة للتجديد بناء
على طلب املنتفع وموافقة اهليئة.

االنتفاع باألرايض يكون ملدة
استم رار املرشوع يف مزاولة
نشاطه وبما ال يجاوز  50سنة
ميالدية قابلة للتجديد
الرتخيص باالنتفاع يقدم من ذوي الشأن أو من ميثلهم
قانونا إىل اهليئة وفقا للنموذج املعد هل��ذا الغرض،
مرفقا به املستندات والبيانات ال��واردة يف النموذج املعد
هل��ذا ال��غ ��رض ،وجي ��وز للهيئة استيفاء م��ا ت �راه الزم��ا

إج راءات الحصول عىل
الرتخيص باالنتفاع

وأوض���ح ���ت ال�ل�ائ ��ح ��ة إج � � �راءات
احل��ص��ول على ال�ترخ ��ي��ص باالنتفاع،
م��ش�يرة إىل أن ط��ل ��ب احل��ص��ول على
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حق االنتفاع باألرايض اململوكة
للدولة يف املنطقة يعد حقا
عينيا مؤقتا ينتهي بانتهاء املدة
املحددة له أو بانقضاء املرشوع
أيهما أقرب
م��ن م ��س ��ت��ن��دات وب ��ي��ان��ات للبت يف ط��ل ��ب ال�ترخ ��ي��ص،
وتتوىل اهليئة دراس��ة الطلب والبت فيه خالل مدة ال
تتجاوز ( )30يوما من تاريخ تقدميه مستوفياً للبيانات
واملستندات املطلوبة ،ويعد مضي امل��دة املذكورة دون
ال ��ب ��ت يف ال��ط��ل ��ب ق � �رارا ب��ال��ق ��ب ��ول ،ويف
ح ��ال��ة رف ��ض ال��ط��ل ��ب جي ��ب أن يكون
الق رار مسببا ،ويتم إخطار مقدم طلب
الرتخيص بالق رار الصادر بشأن طلبه
على العنوان امل��دون بطلب الرتخيص
خ�لال ( )5أي��ام عمل ،وجي ��وز لصاحب
ال��ش��أن أن يتظلم م��ن ال��ق �رار يف حال
رفضه إىل رئيس جملس إدارة اهليئة
خـــالل ( )60يوما من تاريخ إخطاره أو
علمه اليقيين برفض طلبه ،موضحا
فيه أسباب التظلم واملستندات املؤيدة
لذلك ،وتتم دراس��ة التظلم  ،والبت
فيه بالقبول أو الرفض خالل مدة ال
تتجاوز ( )30يوما من تاريخ تقدميه،
وخيطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم،
وي��ع ��د مضي ه��ذه امل��دة دون ب��ت ق �رارا
ب��ال ��رف��ض ،ويف مجيع األح� ��وال؛ يكون
ق رار الرئيس الصادر يف التظلم نهائيا.
وت� ��ن� ��اول� ��ت ال �ل�ائ� ��ح � ��ة ح ��ق ��وق
والتزامات اهليئة واملنتفع ،مشرية إىل
أن اهليئة تلتزم بتسليم األرض حمل
حق االنتفاع إىل املنتفع خالية من أي
حقوق حتول دون االنتفاع بها ،وفقا ملا
يتم االتفاق عليه يف اتفاقية االنتفاع،
وع��ل ��ى املنتفع تسجيل ح ��ق االنتفاع
ومجيع التصرفات اليت جيريها بشأنه
سواء بالتنازل عنه للغري أو رهنه لدى
اهل ��ي��ئ��ة ،وأن ي��ل��ت��زم املنتفع بتسليم
األرض املنتفع بها إىل اهليئة بعد انتهاء
م��دة االنتفاع ب ��ذات حالتها األصلية،
وإزالة ما عليها من مبان ومنشآت وأي
خملفات أو نفايات موجودة بها ،وذلك
ما مل يتم االتفاق على غري ذلك.

رئيس مجلس إدارة الهيئة خالل
حديثه لرئيس تحرير المجلة

يحيى الجابري يف حديث خاص لـ

:

نستلهم من فكر جاللة السلطان خططنا لتطوير
املنطقة وجعلها أحد مرتكزات التنويع االقتصادي
مسقط  22 -يوليو 2015م

أش��اد معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم مب��ا حققته السلطنة م��ن نهضة تنموية يف
خمتلف اجمل ��االت يف ظ��ل باني نهضة عمان وجم��دد
جمدها وتارخيها جاللة السلطان قابوس بن سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه.
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه يف ح��دي��ث ن �ش��رت��ه جم �ل��ة ال��دق��م
االقتصادية يف عددها األول ال��ذي ص��در يف  22يوليو
2015م :إن جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم هو
رمز الوحدة الوطنية ،ويعترب يوم  23يوليو 1970م يوما
تارخييا جميدا انطلقت فيه النهضة احلديثة للسلطنة
لتنري خمتلف م��دن وق��رى ال�ب�لاد ،وق��د أرس��ى جاللة
السلطان املعظم منذ اليوم األول للنهضة املباركة
أسس الدولة العصرية اليت تهتم بكل تفاصيل حياة
امل��واط��ن وت��وف��ر ل��ه الرفاهية وم��ا حيتاج إليه حلياته
اليومية وما يساعده يف حتقيق طموحاته وآماله وما
مي ّكنه من العيش الكريم على هذه األرض الطيبة.
وأكد معاليه أن السلطنة أصبحت يف ظل حرص
واه�ت�م��ام ورع��اي��ة جاللة السلطان ق��اب��وس ب��ن سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورع��اه  -دول��ة عصرية ننعم فيها
باألمن واألم��ان والطمأنينة ،وأصبحنا نفتخر بكل ما
أجنزته السلطنة يف خمتلف اجمل��االت سواء يف القطاع
التعليمي أو القطاع الصحي أو القطاعات االقتصادية
وال �ت �ج��اري��ة وال�س�ي��اح�ي��ة وال��زراع �ي��ة وحن��وه��ا ،كما
أصبحت السلطنة بفضل توجيهات جاللته السديدة بل َد
السالم واالستقرار نظرا للنهج القويم واملبادئ احلكيمة
اليت أرساها جاللة السلطان املعظم منذ مطلع النهضة
َ
ُ
السلطنة
السياسة احلكيمة
احلديثة ،وقد أكسبت هذه
االحرتا َم والتقدير والثناء من خمتلف دول العامل.
ونوه معالي حييى بن سعيد اجلابري مبا تشهده
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم من مشروعات،
وقال إن املنطقة تشهد حاليا تنفيذ مشروعات متنوعة
يف العديد م��ن القطاعات ،مشريا إىل أن التسهيالت
واحل��واف��ز ال�ت�ي تقدمها اهل�ي�ئ��ة وامل �ن��اخ االس�ت�ث�م��اري
باملنطقة مينحها زمخ��ا ويهيئها الستقطاب خمتلف
املستثمرين ،م�ش��ددا على أن ه��دف اهليئة ه��و تنويع
بيئة االس�ت�ث�م��ار وإت��اح��ة اجمل ��ال إلس�ه��ام��ات القطاع
اخل��اص يف املنطقة ،م��ؤك��دا على أن ال��دق��م مشروع
اسرتاتيجي للمستقبل يستهدف رخاء اإلنساء العماني
وسعادته ،وق��ال إننا حنرص على تهيئة الدقم لتكون

مدينة متنوعة االستثمارات ومكاناً للتعايش الثقايف
واالجتماعي واملعريف واالنتاجي.

املوارد البرشية

وحول املوارد البشرية العاملة يف اهليئة قال معاليه
ان هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم حترص
على استقطاب اخل�برات احمللية واألجنبية املؤهلة يف
هذا اجملال ويف الوقت نفسه تعمل على اجتذاب الكوادر
العمانية الشابة من خرجيي اجلامعات للعمل يف اهليئة
وهذا يكسب الشباب العماني اخلربة واملهارات الالزمة
للعمل يف خمتلف املشروعات اليت تشرف عليها اهليئة.
كذلك تعمل اهليئة على تنمية مواردها البشرية
م��ن خ�لال ال ��دورات التدريبية الداخلية واخلارجية
عالية املستوى وقد أعدت يف هذا اجملال خطة طموحة
تستهدف خمتلف العاملني باهليئة ،مع احلرص على
توفري بيئة عمل مشجعة ومناخ إجيابي لتنمية روح
اإلبداع واالبتكار.

أهداف تأسيس املنطقة

واس �ت �ع��رض م�ع��ال��ي حي�ي��ى ب��ن س�ع�ي��د اجل��اب��ري
أه��داف تأسيس املنطقة ،وقال ان هناك ثالثة أهداف
رئيسية ينبغي احل��دي��ث عنها ب�ش��يء م��ن التفصيل،
فاهلدف األول وهو تنويع مصادر الدخل الوطين تعمل
اهليئة على حتقيقه م��ن خ�لال استقطاب خمتلف
االستثمارات إىل املنطقة خاصة يف قطاع الصناعات
الثقيلة والبرتوكيماوية ،واهل��دف الثاني هو توفري
فرص العمل أمام الشباب ،وهو نتيجة طبيعية الزدياد
عدد املشروعات باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم

الدقم مرشوع اس رتاتيجي
للمستقبل يستهدف رخاء
اإلنساء العماني وسعادته
استقطاب كفاءات محلية
وأجنبية وتوفري بيئة عمل
محفزة لإلبداع واالبتكار
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وحاليا فإن هناك منوا يف أعداد العمانيني العاملني يف
املنطقة سواء يف اهليئة وميناء الدقم واحلوض اجلاف
أو يف الشركات األخرى العاملة يف املنطقة والوحدات
احلكومية املوجودة بالدقم.
أما اهل��دف الثالث وهو تنمية حمافظة الوسطى
فيمكن احلديث عنه عندما نقارن ما تشهده املنطقة
حاليا من حركة جتارية وسياحية ونهضة صناعية
مبا كانت عليه والية الدقم قبل بدء العمل يف امليناء.
وه��ذه املقارنة جتعلنا نقف على العديد من املكاسب
اليت حتققت يف حمافظة الوسطى بعد تشييد املنطقة،
ونتوقع أن تزداد احلركة االقتصادية يف احملافظة منوا
مبرور الوقت.

ب رامج للمجتمع املحيل

وأك��د معاليه التزام اهليئة بتنفيذ الربامج اليت
خت��دم اجملتمع تفعيال ل��دوره��ا يف جم��ال املسؤولية
االجتماعية ،وقال ان اهليئة تركز منذ تأسيسها على
تنفيذ العديد من ال�برام��ج للمجتمع احمللي والعمل
على استفادة الشركات احمللية من املشروعات اليت
يتم تنفيذها باملنطقة ،موضحا أن اهليئة قطت شوطا
ك �ب�يرا يف جم��ال امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة باملنطقة
وق��ام��ت بتعزيز عالقتها م��ع اجملتمع احمللي ون ّفذت
العديد من الربامج خلدمة اجملتمع ،وتعمل حاليا على
إعداد الدراسات الالزمة لتأسيس صندوق للمسؤولية
االجتماعية باالشرتاك مع الشركات العاملة باملنطقة
يتم من خالله متويل خمتلف الربامج املقرتحة خلدمة
األهالي وتنمية اجملتمع.

مرشوع طموح

وأش ��ار معالي حييى ب��ن سعيد اجل��اب��ري إىل أن
اهل�ي�ئ��ة وض �ع��ت خ�ط��ة ع�م��ل زم�ن�ي��ة ملختلف م��راح��ل
العمل يف املنطقة ،م��ؤك��دا أن املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم تعد أح��د املشروعات الطموحة اليت
تستهدف رخ��اء اإلن �س��ان العماني وس�ع��ادت��ه ،وق��ال ان
اهليئة ماضية يف حتقيق أه��داف املنطقة مستلهمة
من الفكر السامي جلاللة السلطان املعظم خطواتها
لتطوير املنطقة واستقطاب خمتلف االستثمارات إليها
وفق خطة اسرتاتيجية طموحة ال تستهدف األجيال
احلالية فقط وإمنا متتد أيضا لتشمل أجيال املستقبل
خاصة أن املشروعات املوجودة خبطة تطوير املنطقة
حيتاج تنفيذها إىل م��دى زم�ني يتناسب م��ع حجمها
واالستثمارات املطلوب ضخها فيها.

