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يأتــي إصدار العــدد األول من مجلة الدقم االقتصادية متزامنا مع مناســبة غالية 
على قلوبنا وهي الذكرى الخامسة واألربعون للنهضة الحديثة التي انطلقت في 23 

يوليو 1970م لتجسد أحالمنا وطموحاتنا على أرض الواقع.
واليــوم ونحن ننظر إلى هذا التاريــخ ونعود بذكرياتنا إلى اليــوم األول للنهضة 
الحديثة عندما أعلن جاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه اهللا ورعاه 
ـــــ العزم على إعادة أمجاد الســلطنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشــعب من مســتقبل 
أفضل نشعر بالفخر لما أنجزته السلطنة خالل السنوات الـ 45 الماضية، متضرعين 
إلــى اهللا عــز وجل أن يحفظ جاللة الســلطان ويمتعه بالصحــة والعافية وأن يحفظ 

عمان ويحقق لشعبها ما يصبو إليه من رفعة ومجد وحياة كريمة.
وإذا كانت الســلطنة قد حققت خالل السنوات الماضية الكثير من اإلنجازات فإننا 
ننظر إلى المستقبل بروح متفائلة تستند على األسس التي وضعها جاللة السلطان 
المعظــم للنهضــة المباركة منذ عــام 1970م والتي هيأت الســلطنة لالنطالق نحو 
تحقيق أهدافها في وطن مســتقر واقتصاد قوي وشــعب ملتف حول قيادته ووطنه 
مســاهمٍ في مســيرة البنــاء التي انطلقــت قبل 45 عامــا لتجعل الســلطنة مصدرا 
للحكمة في قراراتها وتوجهاتها وإحدى الدول التي تحرص على تحقيق الســالم في 

العالم وتعتبره توجها رئيسيا لها.
ولعــل أبرز القضايا التي ركزت عليها الســلطنة منذ فجــر النهضة الحديثة هي 
تأســيس اقتصاد قوي ومتنوع وبنية أساسية ال تقتصر على محافظة مسقط فقط 
وإنما تشــمل جميع ربوع السلطنة، وقد تم خالل السنوات الماضية إنجاز الكثير في 
هذا الجانــب، وتعتبر المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم من بين السياســات التي 
تبنتهــا الحكومة لتحقيق التنويع االقتصادي خالل المرحلة المقبلة نظرا لإلمكانيات 
التــي تتمتع بها ســواء من حيث الموقع الجغرافي في طريــق التجارة العالمية أو من 
حيــث مســاحة المنطقة التــي تبلغ حاليا حوالــي 1745 كيلومترا مربعــا أو من حيث 
تنوع المشــروعات التي يتضمنها المخطط الشامل للمنطقة كميناء الدقم والحوض 
الجــاف والمطــار ومصفــاة الدقــم والعديد من المشــروعات األخرى فــي القطاعات 

االقتصادية المختلفة.
ومواكبــة لالهتمام الــذي تحظى به المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ســواء 
من قبل الحكومة التي تضع مختلف إمكانياتها إلنجاح المشــروع أو من قبل المجتمع 
الذي يتطلع إلى االســتفادة بشــكل مباشــر أو غير مباشر من المشــروعات التي يتم 
إنشــاؤها بالمنطقــة فإننا نحرص علــى أن تكون مدينة الدقم الجديــدة قادرة على 
تحقيق تطلعات جيل المســتقبل من الشــباب العماني، وعلى هذا فإننا نحرص على 
توفير ما يتطلع إليه الجيل الجديد ســواء من حيــث اإلمكانيات التي البد من توفرها 
بالمدينة الجديدة وأســس بنائها أو من حيث المشــروعات التي يتطلع الشباب للعمل 
فيهــا، مع االهتمام بكل مــا يجعل المدينة حيوية وقادرة على تلبية رغبات ســكانها 
واحتياجاتهــم، وباإلضافة إلــى المشــروعات المتعلقة بالموانئ واألحــواض الجافة 
والمصافــي والصناعات الثقيلة ترحب المنطقة بالمشــروعات التجارية والســياحية 
والرياضيــة والترفيهية وهو ما يجعل المنطقة مكانا مفضال للعيش واإلقامة خاصة 

مع ما تتميز به الدقم من مناخ معتدل واستثنائي على مدار العام.
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٢٥ شخصيات محلية وأجنبية تؤكد ثقتها بالمستقبل الواعد للدقم

سيباسك عمان تختار الدقم إلنشاء أول 
دراسات تخطيطية لتمكين الدقم ٣٤مصنع إلنتاج زيت الخروع بالشرق األوسط

٣٦من المنافسة محليا ودوليا

مذكرات تفاهم مع الوحدات الحكومية
تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى ٤٢لرفع تنافسية الدقم

٤٧الشركات العاملة بالمنطقة

شاطئ الدقم تستثمر 500 مليون دوالر 
نجاحات جديدة تسجلها٥٠لتشييد مشروعات سياحية

٥٢شركة عمان للحوض الجاف 
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وجهــت هيئــة المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم عبر ســت ندوات 
تعريفية نظمتها العام الجاري بمختلف محافظات السلطنة الدعوة للقطاع 
الخاص الستكشاف فرص االستثمار بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

وقــال إســماعيل بن أحمد البلوشــي نائب الرئيس التنفيــذي إن الهيئة 
تعمل على توفير المناخ المناســب الستقطاب االســتثمارات المحلية، ومن 
هــذا المنطلق نوجــه الدعوة الــى القطاع الخــاص العماني ليســتفيد من 
منــاخ االســتثمار والحوافز واالمتيــازات والتســهيالت التي تقدمهــا الهيئة 
للمستثمرين، مؤكدا أن هذه الدعوة ال تقتصر على الشركات الكبرى فقط 

وإنما تشمل أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي نظمتها الهيئة بمحافظة 
جنــوب الباطنة: ان الهيئة تعمــل على تنفيذ اســتراتيجية الحكومة لزيادة 
أنشــطة هذه المؤسســات وإفســاح المجال أمامها للنمو، وقــد  قامت العام 
الماضــي بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مع الهيئــة العامــة لتنمية المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة تنظم التعاون بين الجهتين لتخصيص قطع أراضٍ 
صناعية وتجارية ألصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الستثمارها 

وفقا لنظام عقود االنتفاع.
ونــوه في كلمته بإمكانيــات المنطقة والفرص االســتثمارية المتوفرة 
فيهــا، وقــال ان المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم تتمتــع بمجموعة 

من الميزات النســبية والتنافســية التي تـــؤهلها ألن تصبح محطة إقليمية 
للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجســتي لمنطقة الخليج، وتتيح لها مســاحتها 
الشاســعة التــي تبلــغ حوالــي (1745) كيلومتــرا مربعا تنفيذَ مشــروعات 

واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات االقتصادية.
وجــاءت النــدوات التي نظمتهــا الهيئة فــي خصب والمصنعــة وصحار 
والبريمــي وعبــري ونــزوى ضمــن جهودهــا لتعريــف أصحــاب وصاحبات 
األعمال بالفرص االستثمارية المتوفرة بالمنطقة في القطاعات الصناعية 
والتجاريــة والســياحية واللوجســتية وما شــهدته المنطقة مــن نمو خالل 
الســنوات الماضية، كما اســتهدفت النــدوات أيضا التعرف علــى مقترحات 
القطــاع الخاص لالســتثمار فــي الدقم واالجابة على تســاؤالتهم بشــأن 
الحوافــز والتســهيالت التــي تقدمها الهيئــة للمســتثمرين والخدمات التي 
تقدمها المحطــة الواحدة التي تعتبر بوابة االســتثمار في المنطقة، وذلك 
ضمن خطة الهيئة لزيادة االستثمارات المحلية وتشجيع رجال األعمال على 

توطين مشروعاتهم في البالد.
وخــالل الندوات قدم المختصون بالهيئة عروضا مرئية تناولت الفرص 
االســتثمارية بالمنطقــة والحوافز التــي تقدمها الهيئة للمســتثمرين كما 
ألقــت الضوء على المشــروعات التي يتم تنفيذهــا بالمنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.

الهيئة توجه الدعوة للقطاع الخاص 
الستكشاف فرص االستثمار بالمنطقة

عبر 6 ندوات تعريفية بمختلف محافظات السلطنة 

 من إحدى الندوات
التعريفية

الحضور
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يحيى الجابري في حديث خاص لـ       : 

جاللة السلطان
رمز الوحدة الوطنية 
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أجرى الحوار: محمد بن أحمد الشيزاوي

أشــاد معالي يحيى بن ســعيد بن عبداهللا الجابري رئيس مجلس 
إدارة هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم بمــا حققته 
الســلطنة من نهضة تنموية في مختلف المجــاالت في ظل باني 
نهضة عمان ومجدد مجدها وتاريخها جاللة الســلطان قابوس بن 

سعيد المعظم – حفظه اهللا ورعاه.
وقــال معاليه فــي حديث خــاص لمجلة  : إن جاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد المعظم هو رمز الوحــدة الوطنية وقد حققت 
الســلطنة في عهد جاللته الزاهر العديد من اإلنجازات كما حظيت 
الســلطنة بتقديــر إقليمي ودولي نابع من الحكمــة التي يدير بها 
جاللة الســلطان المعظم شــؤون البالد ونظرتــه الثاقبة لمختلف 

األحداث والقضايا الدولية.
وأكد معاليه أن هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تستلهم 
مــن الفكر الســامي لجاللة الســلطان المعظم خططهــا لتطوير 
المنطقة وجعلها أحد مرتكزات التنويع االقتصادي، مشــيرا إلى ان 
الهيئة أعدت حزمة متكاملة من الحوافز واالمتيازات والتســهيالت 
المشــجعة للمستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه بيئة االستثمار 
في المنطقــة تنوعا في المشــروعات والمســتثمرين، مؤكدا في 
الوقت نفســه حرص الهيئة على اســتقطاب االستثمارات المحلية 
وقــال ان الهيئــة حريصة على توفير بيئة مشــجعة الســتثمارات 

القطاع الخاص.
وتطــرق معاليه فــي حديثه إلى رؤية الهيئــة للمنطقة باعتبارها 
مدينــة للمســتقبل، وقــال إن الدقــم مدينــة متنوعــة ليس في 
اســتثماراتها فقط وإنما أيضا في ثقافات سكانها وخبراتهم، وبما 
أن االســتثمارات الموجــودة فــي المنطقة تتنوع بين اســتثمارات 
صناعية وسياحية وتجارية فإن خبرات سكانها وميولهم وثقافاتهم 
متنوعة أيضا، وهذا أمر جيد للغاية يســاهم في نقل الخبرات إلى 
األهالي ويســاهم في تأسيس مدينة ستكون - بعون اهللا - رمزا 
للتعايــش الثقافــي واالجتماعي بيــن العديد من الجنســيات التي 

ستقيم في الدقم، وإلى تفاصيل الحديث.
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العماني التاريخ  في  مجيد  يوم 

  تحتفل الســلطنة خــالل هذه األيام بالذكرى 
الخامسة واألربعين للنهضة الحديثة التي انطلقت 
فــي 23 يوليــو 1970 لتنيــر مختلف أرجــاء البالد 
وتنتقــل بها مــن عصر إلى آخــر .. معالي الرئيس 
.. بما أنكم شــهدتم هذا التحول التاريخي حبذا لو 
نت الســلطنة  تلقون الضوء على األســباب التي مكّ
مــن تحقيق نهضــة تنموية وإنجازات شــاملة في 

المجاالت؟. مختلف 
بدايــة أود أن أتقــدم إلــى المقــام الســامي لجاللــة 
الســلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه اهللا ورعاه 
– والشــعب العمانــي بالتهنئة بهذه المناســبة الســعيدة 
التــي أعــادت لعمــان مجدهــا وجــددت تاريخهــا لتصبح 
الســلطنة اليوم دولة لها حضورهــا ومكانتها وتقديرها 

على المســتويين اإلقليمي والدولي.
جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم – حفظه 
اهللا ورعــاه – هو رمــز الوحدة الوطنيــة، ويعتبر يوم 23 
يوليــو 1970م يوما تاريخيا مجيــدا انطلقت فيه النهضة 
الحديثــة للســلطنة لتنير مختلف مدن وقــرى البالد، وقد 
أرسى جاللة الســلطان المعظم منذ اليوم األول للنهضة 
المباركة أسس الدولة العصرية التي تهتم بكل تفاصيل 
حيــاة المواطن وتوفر له الرفاهيــة وما يحتاج إليه لحياته 
اليوميــة وما يســاعده فــي تحقيق طموحاتــه وآماله وما 
نــه مــن العيــش الكريم علــى هــذه األرض الطيبة،  يمكّ
وحــرص جاللة الســلطان المعظــم على تحقيــق العدالة 
االجتماعيــة والمســاواة بين الجميع وتكافــؤ الفرص في 
الحصــول علــى الخدمــات التــي تقدمها الدولــة وفرص 
العمــل التــي توفرهــا، وكان جاللــة الســلطان المعظم 
حريصــا علــى أن تشــمل النهضــة الحديثة جميــع ربوع 
البــالد وأن يســتفيد منها جميع المواطنيــن، ولهذا كان – 
حفظه اهللا – يتابع بنفســه ســير العمل في المشــروعات 
ويفتتــح ما يتــم إنجــازه منها ويدعــو جميــع المواطنين 

للتفانــي في تحقيق أهداف النهضة.
وتعتبــر الجوالت الســامية لجاللة الســلطان المعظم 
فــي ربــوع البــالد نهجــا حكيمــا مــن جاللتــه لاللتقــاء 
وتطلعاتهــم  احتياجاتهــم  علــى  والتعــرف  بالمواطنيــن 

وطموحاتهــم وآمالهم عن قرب .
 ومــن خــالل التوجيــه األبــوي الكريــم مــن جاللــة 
الســلطان المعظم وحرصه على متابعــة مختلف جوانب 
الحيــاة في البالد تمكنت الســلطنة مــن تحقيق إنجازات 
عديــدة فــي مختلــف المجــاالت، كمــا تمكنــت مــن بناء 
عالقــات جيدة مــع دول الجــوار ومع مختلــف دول العالم 
مبنيــة على االحترام المتبادل وعدم التدخل في شــؤون 
اآلخرين وحل المشــاكل الدولية بالطرق السلمية، وعلى 
هذه المبادئ التي أرســاها جاللة الســلطان المعظم منذ 
اليوم األول الســتالمه مقاليد الحكم فــي البالد ودعوته 
العمانييــن المغتربيــن فــي الخارج للعــودة إلى بالدهم 
والمســاهمة في بنائها ونبذ جميع أشــكال التفرقة قامت 
النهضــة الحديثة التي نجنــي اليوم ثمارهــا النابعة من 
حكمــة قائد البالد ونظرته بعيدة المــدى لتحقيق الرفعة 
والعــزة والســؤدد لعمــان وأهلها ومن يعيــش على هذه 

الطيبة. األرض 

اإلنجازات  على  المحافظة 

  من وجهــة نظركم كيــف يمكننــا المحافظة 
علــى اإلنجــازات المحققــة وتعظيم الفائــدة منها 

القادمة؟. لألجيال 
أصبحت الســلطنة فــي ظل حرص واهتمــام ورعاية 
جاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد المعظــم – حفظه 
اهللا ورعــاه - دولــة عصرية ننعــم فيها باألمــن واألمان 
والطمأنينــة، وأصبحنــا نفتخر بكل ما أنجزته الســلطنة 
فــي مختلــف المجــاالت ســواء فــي القطــاع التعليمي أو 
القطــاع الصحــي أو القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة 
والســياحية والزراعيــة ونحوهــا، كما أصبحت الســلطنة 
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الســالم   بلــد الســديدة  جاللتــه  توجيهــات  بفضــل 
واالســتقرار نظرا للنهج القويم والمبــادئ الحكيمة التي 
أرســاها جاللــة الســلطان المعظم منــذ مطلــع النهضة 
الحديثة، وقد أكســبت هذه السياســةُ الحكيمة الســلطنةَ 
االحتــرام والتقديــر والثناء من مختلــف دول العالم، كل 
هــذه اإلنجازات تضعنا في موقف المســؤولية للمحافظة 
علــى ما تحقق من إنجازات وذلك بالعمل الدؤوب كل في 
مجال عملــه وتخصصه وأن نوظف مهاراتنــا وإمكانياتنا 

لتحقيق الرفعــة للبالد والتطور والنماء. 

عديدة  مشروعات 

االقتصاديــة  المنطقــة  إلــى  انتقلنــا  إذا     
الخاصــة بالدقم نجد أنها تشــهد تنفيذ العديد من 
المشــروعات .. حبــذا لــو تلقون الضــوء على أبرز 

هذه المشــروعات وحجم االستثمارات فيها.
تشــهد المنطقــة تنفيذ مشــروعات متنوعــة بعضها 
تديــره الهيئــة وتشــرف عليــه، والبعض اآلخر  تشــرف 
عليــه الشــركات الكبــرى العاملــة في الدقــم، ولعل من 
أبرز المشــروعات التــي يتم تنفيذها بالمنطقة مشــروع 
مصفــاة الدقم وقــد قامت الهيئــة أواخر العــام الماضي 
بتوقيع اتفاقيــة تمهيدية لمنح حقــوق االنتفاع باألرض 
لشــركة مصفاة الدقــم والصناعــات البتروكيماوية وقد 
قامــت الشــركة مؤخــرا بإســناد مناقصة تمهيــد الموقع 
الــذي ستشــيد عليــه المصفــاة، كمــا تشــهد المنطقــة 
تنفيذ عدد من المشــروعات المتعلقة بالبنية األساســية 
كاســتكمال الحــزم المتبقية مــن ميناء الدقــم والمطار 
الســائلة  المــواد  رصيــف  مشــروع  وتنفيــذ  والطــرق 
والســائبة  وتشــييد 150 وحــدة ســكنية لألهالــي وبناء 
المقــر الرئيســي لهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم وإنشــاء الطريق الرئيســي الجديــد لمركز والية 

الدقم باإلضافة إلى العديد من المشــروعات األخرى.
وتشمل المشروعات التي يتم تنفيذها بالدقم أيضا: 
مجمع ســكن المقاولين وهو مشروع يهدف لتوفير سكن 
للعمال بدال من اســتخدام البيــوت المتنقلة «الكرفانات» 
وتقوم بتنفيذ هذا المشــروع شــركة النهضــة للخدمات 
وتســتوعب المدينــة العماليــة حوالــي 16 ألف شــخص 
مــع توفير مختلف التســهيالت لســكانها، وتقوم شــركة 
تنميــة الدقم بتنفيــذ المرحلة الثانية مــن مدينة واجهة 
الدقم، فيما تعمل شــركة المدينة العقارية على تشــييد 
مجمع تجاري ســياحي، وهنــاك اســتثمارات أخرى تقوم 
بها شــركات محلية وأجنبيــة تم توقيــع اتفاقيات انتفاع 
وتطويــر معها خالل العام الجاري واألعوام الســابقة في 
القطاعــات التعليميــة والصحيــة والتجاريــة والصناعية 

والخدمات اللوجســتية وغيرها.

المقدمة والتسهيالت  الحوافز 

  فــي ظل التنافس بيــن المناطق االقتصادية 
والحــرة فــي المنطقة .. هل ترون أن التســهيالت 

التي تقدمها الهيئة كافية لجذب المســتثمرين؟.
عملت هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
علــى مواكبة طموحات المســتثمرين فيما يتطلعون إليه 
من امتيازات وحوافز، فقامــت بإعداد حزمة متكاملة من 
الحوافز والتسهيالت التي تشــمل إعفاءات ضريبية تمتد 
لـ 30 ســنة ميالديــة قابلــة للتمديد لفتــرات مماثلة كما 

تــم تحديــد فترة حق االنتفــاع باألرض لفتــرة تمتد في 
حدها األقصى إلى 50 ســنة ميالدية قابلة للتجديد لمدد 
مماثلــة باإلضافة إلى تقديم العديد من التســهيالت عن 
طريــق المحطة الواحدة التي تحرص على تذليل مختلف 
الصعــاب والتحديات التي تواجه المســتثمرين، باإلضافة 
إلــى هــذا فــإن المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم 
تتميــز بإطاللتها على بحر العرب وهــو بحر مفتوح على 
المحيــط الهنــدي وبالقرب مــن ممرات المالحــة الدولية 
واألسواق الرئيسية في آســيا وإفريقيا، كما أن المنطقة 
تتميــز بقدرتها علــى احتضان مشــروعات متنوعة وفي 
قطاعــات مختلفة، فهي ليســت منطقة صناعية فحســب 
وإنمــا منطقــة اقتصاديــة متنوعة االســتثمارات، فهناك 
والعقاريــة  والترفيهيــة  الســياحية  للمشــروعات  مجــال 
المستشــفيات  وتشــييد  المخــازن  وإقامــة  والســكنية 
والمــدارس الدوليــة والعديــد مــن المشــروعات األخرى 
باإلضافة إلى المشــروعات الرئيســية المتعلقة بالموانئ 
واألحواض الجافــة والصناعات الثقيلــة والبتروكيماوية؛ 
وكل هــذه المشــروعات تعطــي المنطقة زخمــا وتهيئها 

الســتقطاب مختلف المستثمرين.

البشرية  الموارد 

  تقــوم الهيئــة بإإلشــراف علــى مشــروعات 
كبرى تقــدر تكلفتهــا بعدة مليارات مــن الرياالت 
العمانيــة وهو ما يتطلب توفير قوى بشــرية على 
قــدر كبير من الكفاءة والمســؤولية  .. كيف تعمل 

ذلك؟. تحقيق  على  الهيئة 
تحــرص الهيئــة علــى اســتقطاب الخبــرات المحليــة 
المؤهلــة في هذا المجال ويتم نشــر إعالنــات التوظيف 
فــي الصحــف المحلية وعلــى الموقع االلكترونــي للهيئة 
إلتاحــة المجــال للتنافــس أمــام الجميع الختيــار أفضل 
الخبــرات المتوفرة في الســوق ويتــم تقييمهم من قبل 
شــركة متخصصــة قبــل إجــراء المقابــالت الشــخصية، 
كمــا تعمــل الهيئــة علــى اســتقطاب الخبــرات األجنبية 
المتخصصــة وفــي الوقــت نفســه تعمــل علــى اجتذاب 
الكوادر العمانية الشــابة مــن خريجي الجامعــات للعمل 
الخبــرة  العمانــي  الشــباب  يكســب  وهــذا  الهيئــة  فــي 
والمهارات الالزمــة للعمل في مختلف المشــروعات التي 

الهيئة. عليها  تشرف 
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كذلــك تعمــل الهيئة علــى تنمية مواردها البشــرية 
من خالل الــدورات التدريبية الداخليــة والخارجية عالية 
المســتوى وقــد أعدت فــي هذا المجــال خطــة طموحة 
تســتهدف مختلــف العامليــن بالهيئة، مــع الحرص على 
توفيــر بيئــة عمل مشــجعة ومنــاخ إيجابــي لتنمية روح 

واالبتكار. اإلبداع 
رئيسية  أهداف 

   أشــرتم معالي الرئيس في أكثر من مناسبة 
إلى أن أهــداف المنطقة تركز علــى تنويع مصادر 
الدخل الوطني وتوفير فرص العمل أمام الشــباب 
وتنميــة محافظة الوســطى .. كيــف تعملون على 

األهداف؟. هذه  تحقيق 
** هناك ثالثة أهداف رئيســية ينبغــي الحديث عنها 
بشــيء من التفصيل، فالهدف األول وهــو تنويع مصادر 
الدخــل الوطنــي تعمــل الهيئة علــى تحقيقــه من خالل 
اســتقطاب مختلــف االســتثمارات إلــى المنطقــة خاصــة 
فــي قطــاع الصناعــات الثقيلــة والبتروكيماويــة، وتعــد 

مصفــاة الدقم والصناعــات البتروكيماوية قاطرة تطوير 
وتوطيــن هذه الصناعــات ووجودها بالدقم سيســتقطب 
شــركات عالميــة ومحليــة كبــرى للعمــل فــي المنطقــة 
وبالتالــي المســاهمة فــي تنويع االقتصــاد الوطني، كما 
أن مينــاء الدقم الذي يعد ميناء اســتراتيجيا بمــا يمتلكه 
مــن تجهيــزات وإمكانيــات مؤهــل الســتقطاب خطــوط 
مالحيــة عديدة لتســتخدم المينــاء في حركتهــا التجارية 
بين الشــرق والغــرب، ومع ربط المينــاء بمنظومة النقل 
المتعــدد الوســائط بين الدقم ومختلف واليات الســلطنة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــدول  الرئيســية  وبالمــدن 
ســيحقق الميناء مكاسب عديدة لالقتصاد الوطني، أضف 
إلــى هــذا أن الحوض الجــاف الــذي تديره شــركة عمان 
للحــوض الجــاف - وهــي شــركة حكوميــة 100 بالمائة 
- تمكــن خالل الســنوات الماضيــة من بناء ســمعة جيدة 
باعتباره أحد األحــواض الجافة التي تقصدها الشــركات 
العالميــة إلجــراء الصيانة لســفنها، كمــا أن الحوض بدأ 
في نشــاط آخر يعزز مــن إيراداته وهو تصنيــع الهياكل 

الحديدية وتحويل الســفن من استخدام إلى آخر.
وهناك العديد من المشــروعات األخــرى في قطاعات 
اللوجســتية  والخدمــات  العقــاري  والتطويــر  الســياحة 
واألنشــطة التجارية وغيرها مــن القطاعات األخرى التي 
ســتكون رافدا جيــدا لالقتصاد الوطني مــع اكتمالها وبدء 
نشــاطها، وقد الحظنــا خالل الفتــرة الماضية ازدياد عدد 
نــزالء الفنــادق نتيجــة الرتفاع عدد الســفن التــي تزور 

الجاف. والحوض  الدقم  ميناء 
الهدف الثانــي هو توفير فرص العمل أمام الشــباب، 
وهو نتيجــة طبيعية الزدياد عدد المشــروعات بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم وحاليا فــإن هناك نموا في 
أعــداد العمانيين العاملين في المنطقة ســواء في الهيئة 
ومينــاء الدقم والحــوض الجاف أو في الشــركات األخرى 
العاملــة فــي المنطقــة والوحــدات الحكوميــة الموجودة 

بالدقم.
أمــا الهــدف الثالــث وهــو تنميــة محافظة الوســطى 
فيمكــن الحديــث عنه عندمــا نقارن ما تشــهده المنطقة 
حاليا مــن حركة تجارية وســياحية ونهضــة صناعية بما 
كانت عليه والية الدقم قبل بدء العمل في الميناء. وهذه 
المقارنــة تجعلنــا نقف علــى العديد من المكاســب التي 
تحققــت فــي محافظة الوســطى بعــد تشــييد المنطقة، 
ونتوقع أن تزداد الحركــة االقتصادية في المحافظة نموا 

الوقت. بمرور 
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المحلي

التركيز على جعل الدقم مدينة رائعة للعمل واالقامة

اعمال البناء والتشييد مستمرة



كذلــك أود أن أشــير هنــا إلــى أن الهــدف من إنشــاء 
المنطقة هو إيجاد قطــب تنموي ينطلق من والية الدقم 
ليصــل إلى مختلــف واليات محافظة الوســطى خاصة أن 
المحافظــة تتميــز بمســاحة شاســعة تزيد علــى 79 ألف 
كيلومتــر مربــع في حين أن عدد ســكانها بحســب تعداد 
عــام 2010م بلــغ 42 ألــف نســمة مــن بينهــم 19 ألــف 
عمانــي و23 ألــف وافــد، وهذه المســاحة الشاســعة في 
ظل عــدد ســكان محــدود تحتاج إلــى التنميــة من خالل 
إقامة مشــروعات تعود بمكاســبها علــى مختلف الواليات 
وبما يمكّن الســكان من االســتقرار في أماكن سكناهم، 
ولعل العقود التي وقعتها الشــركات المحلية مع الهيئة أو 
مع الشــركات الكبــرى العاملة بالمنطقــة تعبر عن أجزاء 
من هــذا الهدف حيث مكنت هذه المشــروعات الشــركات 

المحلية من النمو واالســتفادة من التنمية.  

المحلي المجتمع 

  معالــي الرئيــس .. هذا يقودنا إلــى الحديث 
عن المســؤولية االجتماعية ودور المنطقة في هذا 

المجال .. ماذا أعددتم لذلك؟.
العديــد  تنفيــذ  علــى  تأسيســها  منــذ  الهيئــة  تركــز 
مــن البرامــج للمجتمــع المحلــي والعمــل على اســتفادة 
الشــركات المحلية مــن المشــروعات التي يتــم تنفيذها 
بالمنطقــة، وقد تم خــالل الفترة الماضية تشــكيل لجنة 
تختــص بهذا المجال وهــي لجنة تنميــة المجتمع المحلي 
بهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وتضــم 
اللجنــة فــي عضويتهــا أعضاء مــن المجتمــع باعتبارهم 
ممثليــن للمجتمــع ومطلعين على ما يحتــاج إليه األهالي 
فــي هــذا المجــال وقــد نظمــت الهيئة فــي شــهر ابريل 
الماضــي بالتعــاون مع فــرع الغرفة بمحافظة الوســطى 
ملتقــى «الدقــم .. المجتمــع واالقتصــاد» الثانــي الــذي 
ناقــش تطويــر المســؤولية االجتماعيــة ودور الشــركات 
فــي ذلــك، واليوم فــإن الهيئــة قطت شــوطا كبيــرا في 
مجــال المســؤولية االجتماعية بالمنطقــة وقامت بتعزيز 
ــذت العديد من البرامج  عالقتها مــع المجتمع المحلي ونفّ
لخدمــة المجتمع كتقديم 10 منح دراســية للحصول على 
البكالوريــوس ألبناء محافظة الوســطى بهــدف تأهليهم 

للعمل في المشــروعات التي تشــهدها المنطقة، وتعمل 
الهيئــة حاليــا علــى إعــداد الدراســات الالزمة لتأســيس 
صندوق للمســؤولية االجتماعية باالشــتراك مع الشركات 
العاملــة بالمنطقة يتم من خاللــه تمويل مختلف البرامج 

المقترحة لخدمــة األهالي وتنمية المجتمع. 

المســتقبل الجديد للسلطنة

  ينظــر المجتمــع إلــى المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم علــى أنهــا المســتقبل الجديــد 
للســلطنة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني 
وتعزيز اإليــرادات الحكومية .. إلى أي مدى يمكن 

الرؤى؟. هذه  تحقيق 
يعتبــر البعد التنمــوي و تنويع مصادر الدخل الوطني 
وزيــادة اإليــرادات الحكوميــة أحــد األهــداف الرئيســية 
بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  لتأســيس 
وانســجاما مــع هذا الهــدف وضعت الحكومــة العديد من 
اإلمكانيــات إلنجــاز مختلــف المشــروعات المحــددة فــي 
الخطــة، إال أن هــذا ال يعني أن تتحقق أهداف تأســيس 
المنطقــة خــالل عــام أو عاميــن وإنما على مــدى زمني 
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معقــول يتــم خاللــه تأســيس مدينــة حضريــة حديثة 
تتمتــع بــكل مقومــات الحيــاة العصرية وتوفــر جميع ما 
يحتــاج إليــه ســكانها، والهيئــة ماضية فــي تحقيق هذا 
الهــدف، وقد وضعــت الهيئة خطــة عمل زمنيــة لمختلف 
مراحــل العمــل فــي المنطقة، كمــا أود التأكيــد على أن 
المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم هي أحد مرتكزات 
خطــة الســلطنة لتنويع مصــادر الدخــل الوطني وهناك 
مشــروعات أخرى تقــوم بتنفيذها جهــات حكومية أخرى 
ســوف تسهم مجتمعة بتوفيق من اهللا تعالى في تحقيق 
ما يتطلــع إليه المواطنون وما تســعى الحكومة إليه من 

تنويــع مصادر الدخل الوطني.

المستقبل في  الدقم 

فــي  االتفاقيــات  مــن  العديــد  توقيــع  مــع    
القطاعــات المختلفــة خاصة في قطــاع الصناعات 

الثقيلــة والمصافــي والبتروكيماويــات .. مــا هي 
الرؤية التي تطمحــون أن تصبح عليها الدقم؟.

شــهدت الفترة الماضية توقيــع العديد من االتفاقيات 
بينهــا  مــن  متنوعــة  لمشــروعات  بــاألرض  لالنتفــاع 
مشروعات صناعية ترتبط بقطاعات المصافي والموانئ 
واألحــواض الجافة كمــا تم أيضا التوقيــع على اتفاقيات 
لالنتفاع بــاألرض مع القطاع الخاص لتنفيذ مشــروعات 
في مجال الصناعات المتوســطة والخفيفة والمشروعات 
اللوجســتية،  والخدمات  والتجارية  والترفيهية  الســياحية 
وهذا يســهم فــي تنويــع بيئة االســتثمار فــي المنطقة 

لتصبح قادرة على اجتذاب مختلف المســتثمرين. 
وكما قلت في أكثر من مناســبة الدقم مدينة متنوعة 
ليس في استثماراتها فقط وإنما أيضا في ثقافات سكانها 
وخبراتهــم، وبما أن االســتثمارات الموجودة في المنطقة 
تتنوع بيــن اســتثمارات صناعية وســياحية وتجارية فإن 
خبرات ســكانها وميولهم وثقافاتهم متنوعة أيضا، وهذا 
أمــر جيد للغاية يســاهم فــي نقل الخبــرات إلى األهالي 
ويســاهم في تأسيس مدينة ستكون - بعون اهللا - رمزا 
للتعايش الثقافي واالجتماعي بين العديد من الجنســيات 

الدقم. في  ستقيم  التي 

طموح  مشروع 

   أخيرا معالي الرئيس .. ما هي الرســالة التي 
تــودون توجيهها للمجتمع ونحــن نحتفل بالذكرى 

المباركة؟. للنهضة   45 الـ 
أود أن أقــول إن المكاســب التــي تحققــت على أرض 
الســلطنة خــالل الســنوات الـــ 45 الماضية عديــدة وفي 
مختلــف المجــاالت، وتعــد المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم أحد المشــروعات الطموحة التي تســتهدف رخاء 
اإلنســان العماني وســعادته، والهيئة ماضية في تحقيق 
أهــداف المنطقــة مســتلهمة مــن الفكر الســامي لجاللة 
الســلطان المعظم خطواتها لتطوير المنطقة واستقطاب 
مختلف االســتثمارات إليها وفق خطة استراتيجية طموحة 
ال تســتهدف األجيال الحالية فقط وإنما تمتد أيضا لتشمل 
أجيال المســتقبل خاصة أن المشروعات الموجودة بخطة 
تطويــر المنطقة يحتاج تنفيذها إلى مدى زمني يتناســب 

مع حجمها واالســتثمارات المطلوب ضخها فيها.

الدقم مشروع 
استراتيجي 
للمستقبل 
يستهدف 

رخاء اإلنسان 
العماني 
وسعادته
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الدقم –           :

أكــد إســماعيل بــن أحمــد البلوشــي نائــب الرئيــس 
التنفيذي لهيئة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم 
أن اســتثمارات القطاع الخاص شــهدت نموا جيدا خالل 
األعوام الثالثة الماضية، مشــيرا إلــى أن جهود الهيئة 
في الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها ساهمت 
في تنويع االستثمارات لتشمل مستثمرين من مختلف 

دول العالم.
وقال إن الهيئة كثّفت جهودها خالل السنوات الماضية 
للترويــج للفرص االســتثمارية المتوفرة في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم وذلــك من خالل الحمالت 
الترويجية التي نظمتهــا الهيئة في عدد من الدول من 
بينها: تركيا وســنغافورة وإيطاليا أو من خالل التعاون 
مــع الهيئة العامة لترويج االســتثمار وتنمية الصادرات 
«إثراء» وفقــا لمذكرة التفاهم التي تــم توقيعها بين 
الهيئتيــن العام الماضي والتي تتناول التعاون في عدة 
مجــاالت من بينها: تضمين الترويــج عن المنطقة في 
البرامج واالنشــطة السنوية التي تقوم بها «إثراء» 
وعبــر مكاتبها وممثليهــا المعتمدين خارج 
الســلطنة، كمــا أن هنــاك تعاونــا مــع 
غرفــة تجارة وصناعة عمــان ووزارة 
عــن  للترويــج  والصناعــة  التجــارة 
الفرص االســتثمارية في المنطقة، 
وقد أســهمت هذه الجهود في تعريف 
الكبــرى  والشــركات  المســتثمرين 
خارج الســلطنة بالمناخ االستثماري في 
البــالد والفرص االســتثمارية المتاحة في 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

وعبــر مكاتبها وممثليهــا المعتمدين خارج
أن هنــاك تعاونــا مــع أالســلطنة، كمــا
وصناعة عمــان ووزارة غرفــة تجارة
عــن للترويــج  والصناعــة  التجــارة
الفرص االســتثمارية في المنطقة،
الجهود في تعريف وقد أســهمت هذه
الكبــرى والشــركات  المســتثمرين 
خارج الســلطنة بالمناخ االستثماري في
البــالد والفرص االســتثمارية المتاحة في
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

نائب 
الرئيس 

التنفيذي: 
جهود 

الترويج 
أسهمت 

في اجتذاب 
مستثمرين 

من دول 
العالم 

المختلفة

إسماعيل بن أحمد البلوشي
يوليو 
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 الهيئة قدمت عرضا مرئيا عن
 الفرص االستثمارية أمام خوان
كارلوس ملك  إسبانيا السابق

الحمالت الترويجية 
ونوه البلوشي بما حققته الحمالت الترويجية من نتائج 
كتحفيز المســتثمرين على االستثمار في المنطقة، مشيرا 
إلــى أن تلــك الحمــالت اجتذبت العديــد من المســتثمرين 
لزيارة الدقم واالطالع على الفرص االســتثمارية المتوفرة 
بالمنطقــة والمشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا، موضحــا 
أن هــذه الزيــارات أســهمت فــي تنويــع االســتثمارات في 
المنطقــة، مؤكدا في الوقت نفســه أن الهيئــة ماضية في 
خطتها الستقطاب المســتثمرين لالستثمار في العديد من 
القطاعــات وبما يــؤدي إلى تحقيــق أهداف الســلطنة من 
إنشاء المنطقة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني 

وتوفير فرص العمل وتنمية محافظة الوسطى.
وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي إن اجتذاب االستثمارات ال 
يقتصر فقط على االستثمار األجنبي فقط وإنما يشمل أيضا 
القطاع الخاص المحلي وقد تم خالل الفترة الماضية تنظيم 
زيــارات عديدة لرجــال األعمــال العمانيين لزيــارة المنطقة 
والتعــرف على الفرص االســتثمارية المتوفــرة بها واالطالع 

على سير العمل بالمشروعات التي تشهدها المنطقة.

ندوات تعريفية 
وأوضــح أن الهيئة أطلقت مطلع العام الجاري سلســلة 
من النــدوات التعريفية داخل الســلطنة تســتهدف القطاع 
الخــاص المحلــي والمســتثمرين العمانيين بهــدف إطالع 
أصحــاب وصاحبــات األعمــال على الفــرص االســتثمارية 
المتوفــرة بالمنطقــة فــي القطاعات الصناعيــة والتجارية 
والسياحية واللوجستية وما شهدته المنطقة من نمو خالل 
الســنوات الماضيــة مؤكدا أن النــدوات المحلية اســتهدفت 
أيضا التعرف على مقترحات القطاع الخاص لالســتثمار في 
الدقم واالجابة على استفساراتهم عن المنطقة وما تقدمه 
الهيئة من حوافز للمســتثمرين، مشير إلى أن الندوات التي 
تــم تنظيمهــا فــي خصــب والمصنعــة وصحــار والبريمي 
وعبري ونزوى ساهمت في تعريف المستثمرين بما تقدمه 
الهيئة من حوافز ومزايا، كما تم من خاللها تشجيع القطاع 
الخــاص على االســتثمار في المنطقة، وذلــك ضمن خطة 

التركيز  على 
عناصر تنافسية 

المنطقة 
واستهداف 

القطاع الخاص 
المحلي واألجنبي

 إحدى الندوات التي نظمتها
الهيئة داخل السلطنة



الهيئة لزيادة االســتثمارات المحلية وتشجيع رجال األعمال 
على توطين مشروعاتهم في البالد واالستفادة من المزايا 
والحوافــز الضريبيــة وغيــر الضريبيــة والتســهيالت التي 

تقدمها الهيئة لمختلف المستثمرين.

المشاركة في المعارض والمؤتمرات
وأشــار إلى أن جهود الترويج المحلية والخارجية ســواء 
مــن خالل الندوات والمشــاركة في المعــارض والمؤتمرات 
المحلية والخارجية أو طباعة الكتيبات واالعالن عن الفرص 
االســتثمارية عبر وســائل اإلعــالم المختلفة ســاهمت في 
تحفيز المســتثمرين على االســتثمار فــي المنطقة، وقال 
ان اســتثمارات القطاع الخاص المحلي والشــركات العالمية 
في ازديــاد، منوهــا باتفاقيات حــق االنتفاع التــي وقعتها 
الهيئة مع المســتثمرين من داخل السلطنة وخارجها والتي 
بلغت مع نهاية شــهر مايــو الماضي 51 اتفاقيــة، وقال ان 

هــذه االتفاقيات تعكس ما تحظى به المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم من اهتمام من قبل المستثمرين المحليين 
واألجانــب، متوقعــا أن تشــهد المنطقة مزيدا مــن اإلقبال 
مــن قبل المســتثمرين خاصة بعد تشــغيل مصفاة الدقم 

ووصول الغاز إلى المنطقة.
وأكــد إســماعيل بــن أحمــد البلوشــي نائــب الرئيــس 
التنفيــذي لهيئة المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم في 
ختام حديثه أن تســويق المشروعات االســتثمارية المتاحة 
في المنطقة أحد األهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، 
موضحــا أن ارتفــاع حجــم االســتثمارات بالمنطقة يعكس 
مدى االهتمام الذي تحظى به المنطقة لدى المســتثمرين، 
مشــيرا إلــى أن المنطقة بهــا فرص هائلة لالســتثمار في 
والتطويــر  والســياحية  والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات 
العقاري والخدمات اللوجســتية وهو ما يرفع من تنافســية 

المنطقة ويؤهلها للعب دور أكبر في المستقبل.

 السيد شهاب يطلع  على
 جناح الهيئة في إحدى
المشاركات المحلية

 الحملة الترويجية في
 سنغافورة ركزت على المناخ
االستثماري في السلطنة

تسويق 
المشروعات 
االستثمارية 

بالمنطقة أحد 
األهداف التي 
تسعى الهيئة 
لتحقيقها

يوليو 
2015١٧



عدد المشروعات التي وقعت عقود انتفاع مع الهيئة حتى مايو 2015م 

مشروعا تجاريا 
وتجاريا سكنيا

مشروعات صناعية

مشروعات سياحية

مخازن

مرافق عامة

25

4
5

8

9
إجمالي المشروعات: 51 مشروعا 

يوليو 
2015 ١٨

كيان واحد يقدم مختلف الخدمات للمستثمرين بالمنطقة

أعد الملف: محمد بن أحمد الشيزاوي

عندما تقرر أن تســتثمر في الدقم فإن الســؤال الــذي يتبادر إلى 

ذهنــك هــو: من أيــن أبدأ؟ وكيــف يمكننــي إنجــاز معامالتي مع 

هيئــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم؟ وكم هو الوقت الذي 

يســتغرقه إنجاز المعاملة؟ وهــل يتطلب ذلك الذهــاب إلى والية 

الدقم التي تبعد حوالي 550 كيلومترا عن مسقط؟.

المحطة الواحدة
مفتاحك لالستثمار في الدقم 



 عدد من المستثمرين األجانب يتعرفون
على الخدمات التي تقدمها المحطة الواحدة

يوليو 
2015١٩

صالــح بــن حمــود الحســني مديــر المحطــة الواحدة 
بهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم يختصر 
عليــك كل االجابــات بقولــه: إن المحطــة الواحــدة هــي 
مفتاحــك لالســتثمار فــي الدقــم، وجميــع هذه األســئلة 
ســتجد إجاباتهــا لــدى موظفــي المحطــة بفرعيهــا فــي 
رحــب  بصــدر  يســتقبلونك  الذيــن  مســقط  أو  الدقــم 
ويجيبــون على أســئلتك واستفســاراتك ثم يســاعدونك 
فــي تحقيــق هدفــك باالســتثمار فــي المنطقــة ســواء 
كان ذلــك فــي القطاع الصناعــي أو القطاعــات التجارية 
والســياحية والخدمــات اللوجســتية، وهنــاك مجال رحب 
أيضــا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعمــل 
الهيئــة على توفيــر المناخ المناســب لنجاحهــا بالمنطقة 

بالدقم. الخاصة  االقتصادية 
بيــن  دائــم  بشــكل  يتنقــل  الــذي  الحســني  صالــح 
الدقم ومســقط والذي يقدم عشــرات العروض المرئية 
للمســتثمرين ســنويا حينــا داخــل الســلطنة وحينــا آخر 
فــي الخارج يرى أن الدقــم أصبحت في صــدارة اهتمام 
المســتثمرين وهــو مــا يضاعــف األعبــاء الملقــاة على 
موظفــي المحطــة الواحــدة، لكنــه يعــود إلــى الحــوار 
للمســتقبل  وطنــي  مشــروع  الدقــم  ويقــول:  مبتســما 
ونعمل على تجســيده على أرض الواقع ليكون مشــروعا 

القادمة. لألجيال 
المنطقــة  بهيئــة  الواحــدة  المحطــة  فكــرة  تقــوم 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى أن يكون المســتثمر 
علــى اتصال بكيان واحــد فقط ومن خاللــه يحصل على 
جميــع الخدمات، وهي فكرة – كما يرى الحســني – تهدف 
إلى تقليص الوقــت الذي يقضيه المســتثمر مترددا على 
أكثــر من جهة إلنجاز معامالته، فمن خاللها يتم تســجيل 
الشــركة والحصول علــى مختلف التراخيص ســواء كانت 
بيئيــة أو تجارية أو صناعية أو ســياحية، كمــا أن المحطة 
الواحــدة هي التــي تقوم فــي المرحلة الحاليــة بمخاطبة 
الجهات األخــرى مثل وزارة القوى العاملــة للحصول على 
القــوى العاملــة المطلوبــة للمشــروع وعلــى الــوزارة أن 
تــرد على الطلب خالل خمســة أيام عمل فقط بحســب ما 

يحــدده المرســوم الســلطاني رقــم (79/ 2013) بإصدار 
نظــام المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقــم، كما تقوم 
المحطة الواحدة أيضا بمخاطبة شــرطة عمان السلطانية 
إلصدار تأشيرات دخول المســتثمرين إلى السلطنة وهذه 
حلول مؤقتة حتى قيام هذه الجهات بإيفاد مســؤولين من 

الواحدة. بالمحطة  للعمل  جانبها 
ويضيــف: باختصــار نســتطيع أن نقــول إن المحطــة 
الواحــدة هي الدائــرة المعنية بالمســتثمرين والتي لديها 
أغلب الســلطات والصالحيات الالزمة لتســجيل الشــركات 
ومنح مختلــف التراخيص والتصاريــح والموافقات إلقامة 

بالمنطقة. المشاريع 

المنطقة في  االستثمار  على  اإلقبال 
ســألته: ما هو تقييمك لمستوى إقبال المستثمرين؟.

أجاب قائــال: اإلقبال أكثــر من المتوقــع، وخالل العام 
الماضــي علــى ســبيل المثــال تلقينا حوالــي 200 طلب، 
وســياحية  صناعيــة  لمشــروعات  طلبــات  بيــن  تنوعــت 
وتجاريــة كمــا شــملت الطلبــات أيضــا قطــاع المعارض 
وغيرهــا،  والصحيــة  التعليميــة  والقطاعــات  والمخــازن 
وقد شــهدت الســنوات الماضية منذ تأســيس الهيئة نموا 
مســتمرا فــي حجــم االســتثمارات بالمنطقــة، ليبلغ عدد 
عقــود حــق االنتفاع التــي تــم توقيعها حتى شــهر مايو 
الماضــي (51) عقــدا تنوعــت مجــاالت اســتثماراتها بين 
صناعية وســياحية وتجارية والقطاعــات األخرى، أما من 
حيث عدد الســجالت التجارية المسجلة في المنطقة حتى 
منتصف مايو 2015م فقد بلغ عددها (95) مكتبا رئيســيا 

و(189) فرعا لمكاتب رئيســية خارج المنطقة وداخلها.
المحطــة الواحــدة التــي تــم تأسيســها في شــهر 

يوليو من عام 2014م تنفيذا للمرســوم الســلطاني 
رقــم (79/ 2013) الصــادر في شــهر ديســمبر من 

عام 2013م تشــتمل علــى (4) دوائر هي: دائرة 
التراخيــص  ودائــرة  التجــاري،  التســجيل 
ودائرة  المســتثمرين،  وتأشــيرات  العمالية 

الخدمات العامة، ودائرة االستيراد والتصدير 

صالح الحسني: 
هدفنا تسهيل 

اإلجراءات وإنجاز 
عمليات التسجيل 

والترخيص 
بأعلى مستويات 
السرعة والكفاءة 

ى شــهر مايو
ثماراتها بين
خرى، أما من
منطقة حتى
كتبا رئيســيا

ة وداخلها.
في شــهر
ــلطاني
مبر من 

ئرة
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والتخليص الجمركي، وهي من خالل هذه الدوائر تسعى 
إلى مواكبة طموحات ورغبات المستثمرين.

اإلجراءات  وتبسيط  تسهيل 
ويؤكد الحســني ان الهدف الرئيســي للمحطة الواحدة 
المســتثمرين  أمــام  االجــراءات  وتبســيط  تســهيل  هــو 
وهــو الشــعار الذي تعمــل على أساســه مختلــف الدوائر 
بالمحطة، ويضيف: نســعى إلى تسهيل وتبسيط إجراءات 
ترخيص وتسجيل المستثمرين بالمنطقة وإنجاز عمليات 
التســجيل والترخيص بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة، 
ونعمل حاليــا على تطويــر أنظمة للخدمــات االلكترونية 
تتســم بالمرونة والشفافية وســرعة اإلجراءات من خالل 
إيجــاد نقطة دخــول موحدة عن طريق شــبكة المعلومات 
علــى  والجمهــور  المســتثمر  حصــول  تضمــن  العالميــة 
المعلومــات والبيانــات الكافية وتقديم  طلبات التأســيس 
بهــا  المتعلقــة  الرســوم  ودفــع  ومتابعتهــا  والترخيــص 
وغيرهــا من اإلجــراءات األخــرى الالزمــة لتوفيــر خدمة 

بالمنطقة. للمستثمرين  أفضل 

التجاري  التسجيل  دائرة 
محمــود بــن حمــود الرواحــي مديــر دائرة التســجيل 
التجاري يرى أن المحطة اســتطاعت خالل الفترة الماضية 
تأســيس عالقــة قوية مع المســتثمرين نتيجــة للخدمات 
التــي تقدمهــا إليهم والتــي يرى أنها تواكــب طموحاتهم 

ورغباتهم.
ويقول ان دائرة التســجيل التجــاري تعمل على إنجاز 
الخدمات المتعلقة بتســجيل الشــركات خالل فترة وجيزة 
ال تتجــاوز 48 ســاعة مــن تاريــخ تقديم طلب التســجيل 
لجميــع  ومســتوفيا  مكتمــال  الطلــب  يكــون  أن  بشــرط 
المســتندات والوثائق والبيانــات المطلوبة وهذا نابع 
مــن حرص الهيئــة على توفير الوقــت والجهد أمام 
المستثمرين وهذه ميزة مهمة للهيئة استطاعت 
من خاللها اســتقطاب العديد من المشــروعات 

المنطقة. إلى 
ويســتعرض الرواحي في حديثه الخدمات 

التــي تقدمهــا الدائــرة للمســتثمرين، ويقــول إن دائــرة 
التســجيل التجــاري هــي الجهــة المعنيــة بتلقــي طلبات 
الراغبــة  والشــركات  المؤسســات  وترخيــص  تأســيس 
بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  بالعمــل 
والحصــول علــى االمتيــازات والتســهيالت التــي تقدمها 
الهيئــة للمســتثمرين، مشــيرا إلــى أنــه يمكــن لمختلف 
الشــركات المسجلة في الســلطنة العمل في المنطقة إال 
أن االمتيازات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمســتثمرين 
تقتصــر فقــط علــى الشــركات المســجلة فــي المنطقة 
والتي يقتصر نشــاطها داخل المنطقة مع مراعاة تحقيق 

نســب التعمين المقررة من الهيئة.
الحوافــز  مــن  العديــد  تقــدم  الهيئــة  ويضيــف: 
للمســتثمرين كاإلعفاءات الضريبية ومنح حقوق االنتفاع 
بــاألرض لفتــرات زمنيــة طويلــة وغيرهــا مــن الحوافز 
األخــرى التــي تشــجع المســتثمرين على االســتثمار في 
الدقــم، وحتى تحصل الشــركات على هــذه الحوافز فإن 
عليهــا القيام بالتســجيل في الهيئة، وكما أشــرت ســابقا 

التســجيل في الهيئة يتم خالل فترة وجيزة جدا.
ويشــير إلــى أن الشــركات بإمكانهــا التســجيل فــي 
الهيئــة وفــق عــدد مــن األشــكال القانونيــة، فبإمكانها 
التســجيل كمؤسســة فرديــة جديــدة أو شــركة تجاريــة 
جديدة ســواء كانت شــركة تضامنية أو توصية أو شركة 
محدودة المســؤولية أو شركة مســاهمة عامة أو مقفلة، 
كمــا يمكن للشــركات أيضــا التســجيل كفرع لمؤسســة 
فرديــة أو شــركة تجارية محليــة أو عالميــة يكون مركز 
عملها الرئيســي خارج المنطقــة، وبهذا فإن الهيئة ترحب 
بمختلف المشــروعات للعمل في المنطقة وتحت أي شكل 

من األشــكال القانونية المتعارف عليها.
ويؤكد أن أعمال الدائرة ال تقتصر فقط على تســجيل 
المشــروعات وإنمــا تمتــد أيضــا لتشــمل تنظيــم أعمال 
التســجيل التجاري لخدمة أغراض النشر والحصر وحماية 
المتعاملين بالتنســيق مع الدوائر والجهات المختصة، بما 
فــي ذلــك تدقيق وتحديــث وقيد كافــة بيانات التســجيل 
التجاري لكافة المؤسسات والشركات المسجلة بالمنطقة 
وإصدار الشــهادات والبيانــات من الســجل التجاري لذوي 

محمود الرواحي: 
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العالقــة وفــق القوانين واللوائــح المعمول بهــا وهو أمر 
آخر مهم يســاهم في االرتقاء بالدور الذي تقدمه الدائرة 
التــي تمتــد خدماتهــا لتشــمل أيضــا االحتفــاظَ بقاعدة 
بيانــات متكاملــة عــن أعمــال الدائرة ومســك الســجالت 

لذلك. الالزمة 
ويشــير إلــى أن دائرة التســجيل التجــاري معنية أيضا 
باإلشــراف على اإلجراءات المتعلقة باجتماعــات الجمعيات 
العامة العادية وغير العادية لشــركات المساهمة من خالل 
مراجعة واعتماد جداول أعمالها والتصديق على محاضرها 
وتنظيــم إيفــاد المراقبيــن إليهــا بالتنســيق مــع الجهــات 
المختصــة، كما أنهــا مختصة أيضــا بالمتابعة المســتمرة 
ألوضــاع المؤسســات والشــركات المســجلة لــدى الهيئــة 
للتأكد من اســتيفائها للشــروط المعتمدة بالمنطقة وذلك 
بالتنســيق مع الدائــرة الرقابيــة المختصة،  ال ســيما تلك 
التي تواجه ظروفاً جوهرية طارئة أو تغيرات هيكلية تؤثر 
في نشــاطها أو مركزها المالي بمــا في ذلك عمليات إعادة 
هيكلة رأس المال واالندماج والتصفية  وتقديم التوصيات 

المناسبة بشأنها.

العمالية  التراخيص 
بعــد أن ينتهــي المســتثمر مــن توقيع عقــد االنتفاع 
وتســجيل شــركته فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقم فإنه يتســاءل هل أســتطيع الحصول على القوى 
العاملــة الالزمة للمشــروع؟ وتزداد أســئلته حيرة إذا كان 
المشــروع في قطــاع الصناعــات الثقيلة أو المشــروعات 
الكبــرى األخــرى التي تحتــاج إلى مئــات أو آالف العاملين 
خاصة في فترة اإلنشــاء، وهنا يبرز دور دائرة التراخيص 
حلقــة  تعتبــر  التــي  المســتثمرين  وتأشــيرات  العماليــة 
الوصــل بيــن الهيئــة مــن جهــة ووزارة القــوى العاملــة 
وشــرطة عمان الســلطانية من جهة أخــرى، فمن خاللها 

يقــدم المســتثمرون طلباتهــم للحصول علــى تراخيص 
اســتقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة وعــن طريقها 
أيضا يقدم المســتثمرون طلبات الحصول على تأشــيرات 

السلطنة. إلى  الدخول 
ســلطان بن عديم الشــريقي مدير الدائــرة يقول إن 
دائــرة التراخيص العمالية وتأشــيرات المســتثمرين هي 
الدائرة المختصة بتلقي طلبات تراخيص استقدام القوى 
العاملة غيــر العمانية وبعد دراســتها ومراجعتها للتحقق 
مــن اســتيفائها لكافــة البيانــات والمســتندات المطلوبة 
وفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا تقــوم الدائرة 
بإحالتهــا إلــى الجهــة المختصــة بــوزارة القــوى العاملة 
إلصــدار الترخيــص مــع العلم أن المرســوم الســلطاني 
رقــم (79/ 2013) بإصــدار  نظام المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم نــص على أنــه «يجب أال تتجــاوز المدة 
الالزمــة إلصدار التراخيص خمســة أيــام عمل من تاريخ 
تقديــم طلبات الحصول عليهــا، ويعتبر مضي هذه المدة 
دون البــت في الطلب قرارا بالترخيص وفي حال الرفض 

يكون القرار مسببا». يجب أن 
ويوضــح ان تحديــد هذه الفتــرة يؤكد التــزام الهيئة 
بتســهيل اإلجــراءات أمــام المســتثمرين بما يســاعدهم 
على تأســيس مشــروعاتهم بالمنطقة، مشيرا في الوقت 
نفســه إلــى أن الدائــرة تقوم أيضــا بتلقي طلبــات نقل 
القوى العاملة غير العمانية من منشــأة إلى أخرى وإصدار 

وتجديد وتعديــل بطاقات العمل الخاصة بها.

المستثمرين  تأشيرات 
ويشــير الشــريقي إلــى أن خدمات الدائــرة ال تقتصر 
فقط على مســاعدة المســتثمر في الحصــول على العدد 
المطلوب من القوى العاملة غير العمانية وإنما تمتد أكثر 
من ذلك لتشــمل التنســيق مع شــرطة عمان السلطانية 

توقيع مذكرات 
تفاهم مع 
الوحدات 
الحكومية 
لتنسيق 

أوجه التعاون 
المتعلقة بخدمة 
المستثمرين
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والمســتثمرين  للعامليــن  تأشــيرات  علــى  للحصــول 
وعائالتهــم، إذ تقــوم الدائــرة بتلقــي طلبات اســتخراج 
المنطقــة  فــي  والعامليــن  للمســتثمرين  التأشــيرات 
وإحالتها إلــى الجهات المختصة بعد دراســتها ومراجعتها 
والتحقــق مــن اســتيفائها لكافــة البيانات والمســتندات 
المطلوبة وفقــا للقوانين واللوائــح والتعليمات المعمول 
بها، وهكذا – بحســب ما يقول الشــريقي – تؤدي الدائرة 
خدمات مهمة جدا للمســتثمرين وتوفر عليهم الكثير من 

والجهد. الوقت 
ويقول انه من خالل التنســيق بيــن الدائرة والجهات 
المختصــة تــم إصــدار (15) ترخيــص مســتثمر وأكثــر 
مــن (2400) ترخيص عمــل، باإلضافة إلــى إصدار أكثر 
مــن (1400) تأشــيرة عمــل ومســتثمر حتى نهايــة مايو 
2015م، ويتم حالياً التنســيق بشأن وضع إجراءات تتسم 
بالســرعة والكفاءة مــع المختصين بوزارة القوى العاملة 
وشــرطة عمــان الســلطانية الســتقبال وإصــدار طلبات 
اســتقدام عمال من الخارج وطلبات اســتخراج التأشيرات 
وتجديدهــا، مشــيدا بالتعاون القائم بيــن الهيئة ووزارة 
القوى العاملة لتقديم التســهيالت التي من شأنها التغلب 
علــى التحديــات المتعلقــة بتوفيــر القوى العاملــة التي 

تحتاجها المشــروعات بالمنطقة.

مختلفة خدمات 
ويضيف: هنــاك العديد من الخدمات األخرى واألدوار 
التــي تقــوم بهــا الدائــرة ومــن بينهــا: تلقــي طلبــات 
تراخيص إنشــاء مشــروعات تدريبيــة أو تعليمية أو في 
مجال اســتقدام قــوى عاملة غيــر عمانية  للمشــروعات 
المســجلة بالمنطقــة، وتختــص الدائــرة أيضــا بتحديد 
نســب التعمين الواجب االلتزام بها من قبل المشــروعات 
المســجلة بالمنطقــة بالتنســيق مــع الجهــات المختصة 
ومراجعتها بشــكل دوري للتأكد من التزام المشــروعات 
التــزام  مــدى  ومتابعــة  المقــررة،  التعميــن  بنســب 
المشــروعات المســجلة بالمنطقة بأحــكام قانون العمل 
والتشــريعات واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة بما في 
ذلــك القواعد المنظمة لنقل ونــدب القوى العاملة بين 
المشــروعات وتطبيــق نظــام حماية األجــور وعقود 
العمــل وذلك بالتنســيق مــع  الجهــات المختصة، 
كما تشــمل مهــام الدائرة أيضــا التأكد 

من قيام المشــروعات المســجلة بالمنطقة بتنفيذ أحكام 
قانون العمــل والتشــريعات الخاصة بالســالمة والصحة 
المختصــة،  والدوائــر  الجهــات  مــع  بالتنســيق  المهنيــة 
ومراجعة عدد المشــروعات المرخص لها بمزاولة نشاط 
اســتقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة فــي المنطقة 
والتشــريعات  بالقوانيــن  التزامهــا  مــدى  مــن  والتأكــد 
واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة وذلــك بالتنســيق مع 
الجهــات والدوائــر المختصة، ودراســة الظواهــر الناتجة 
عــن اســتقدام القــوى العاملة غيــر العمانيــة بالمنطقة 

االقتصادية ورفع تقارير بشــأنها.

االســتيراد والتصدير والتخليص الجمركي
وتتميــز المحطــة الواحــدة أيضا بوجود دائــرة مختصة 
بمختلف الخدمات المتعلقة باالستيراد والتصدير والتخليص 
الجمركــي، وتتضمــن أبــرز مهامهــا المتابعــة المســتمرة 
للمتغيــرات التي تطــرأ على أنظمــة التصدير واالســتيراد 
واألفضليــات والقيــود التجارية وإشــعار الجهــات أوالً بأول 
ليتم إبالغ المصدرين والمستوردين ورجال األعمال بذلك، 
وتوفيــر البيانــات والمعلومــات عــن األنشــطة والفعاليات 

التجارية واالقتصادية والمالية التي تعقد في المنطقة.
ســلطان بن عديــم الشــريقي المكلّف بأعمــال مدير 
دائرة االســتيراد والتصديــر والتخليــص الجمركي يقول 
إن الهدف الرئيســي للدائــرة يتركز في تســهيل عمليات 
االســتيراد والتصدير أمام الشــركات العاملــة بالمنطقة 
واالهتمــام بمختلــف الموضوعــات المتعلقــة بالتخليص 
الجمركــي، وكمــا تعلم فــإن المنطقة تشــهد ازديادا في 
عدد الشــركات العاملة وبمرور الوقت ســوف نجد كميات 
كبيــرة مــن البضائع تصل إلــى المنطقــة وبضائع أخرى 
االقتصاديــة  المنطقــة  أن  وبمــا  منهــا  تصديرهــا  يتــم 
الخاصــة بالدقــم تعتبــر إقليمــا جمركيــا مســتقال فــإن 
هــذا يتطلــب إجــراءات معينة تضمــن االنتقال الســلس 
للبضائــع منــه وإليــه، كمــا أن الحصول علــى اإلعفاءات 
الضريبيــة التي تقدمها الهيئة للمســتثمرين والشــركات 
العاملــة بالمنطقــة يحتاج إلــى إجراءات معينة تســاهم 
فــي اســتقطاب مختلــف الشــركات واالســتثمارات، وأود 
هنــا أن أشــير إلــى أن المــادة الخامســة مــن المرســوم 
الســلطاني رقــم (119/ 2011) بإنشــاء هيئــة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم نصــت علــى أن «تعفــى 

سلطان 
الشريقي: 
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األجنبية خالل 
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مــن الضريبــة الجمركية البضائــع التي يتم اســتيرادها 
مــن خارج الســلطنة إلــى المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم والبضائع التي يتم تصديرها مــن المنطقة إلى 
الخــارج»، كما نصت المادة ذاتها على أن «تعامل البضائع 
التــي تخرج مــن المنطقة إلــى أي مكان داخل الســلطنة 
معاملــة البضائــع األجنبية ولو اشــتملت على مواد  أولية 

محلية».  مكونات  أو 
االســتيراد  دائــرة  فــإن  هــذا  وعلــى  قائــال:  ويتابــع 
والتصديــر والتخليــص الجمركي هي الدائــرة المختصة 
التعرفــة  وشــروط  الجمركيــة  اإلدارة  نظــام  بوضــع 
الجمركيــة والعمل علــى مراجعتها من وقــت آلخر وذلك 
بالتنســيق مــع الجهات المختصة، وقــد بدأنا خالل الفترة 
الماضيــة بعقد العديد مــن االجتماعــات المتعلقة بوضع 
هــذا النظام مع جهــات االختصاص، كمــا أن اختصاصات 
الدائرة تتضمن أيضا المشــاركة في االجتماعات الخاصة 
باالتفاقيــات الدوليــة لتحديــد جــداول الســلع المتبادلــة 
المنســق  النظــام  لتصنيــف  وفقــا  الجمركيــة  وبنودهــا 
ومتابعــة تعديالت النظام المنســق التي تصدر عن لجان 
النظام المنســق فــي منظمة الجمــارك العالميــة واتخاذ 
الــالزم نحوهــا، كما تتولــى الدائرة النظر فــي الخالفات 
التي تنشــأ حول البند الجمركي الواجب التطبيق واقتراح 
الحلــول المناســبة لتســويتها، باإلضافــة إلــى التنســيق 
والمتابعــة المســتمرة مــع الدائــرة الجمركية التي تنشــأ 
بالمنطقــة للتأكــد مــن إنهــا تباشــر اختصاصاتهــا وفقا 
للنظــام المعتمــد من قبــل مجلس إدارة هيئــة المنطقة 

بالدقم. الخاصة  االقتصادية 

العامة  الخدمات 
وحتى تكتمل الخدمات التــي تقدمها المحطة الواحدة 
للمســتثمرين كان البد مــن وجود جهة تختــص بتقديم 
الخدمــات العامــة والبلدية إلــى المســتثمرين. المهندس 
عبداهللا بن ســالم الحكمانــي مدير دائرة الخدمات العامة 
يشــير إلى أن اختصاصات الدائرة تتضمــن: تلقي طلبات 
إصدار إباحات البناء واعتماد مخططات المباني الســكنية 
والتجارية والصناعية بالمنطقة بعد مراجعتها ودراســتها 
والتأكد مــن اتفاقها مع المواصفــات والمقاييس المحلية 
والعالميــة المعتــرف بها واللوائــح والتعليمــات المعمول 
بها وذلك لضمان ســالمة المباني من الناحية اإلنشــائية، 
كمــا تتضمــن اختصاصاتهــا أيضــا: وضع نظــام العنونة 
والمجمعــات  الشــوارع  ترقيــم  خــالل  مــن  بالمنطقــة 
المخططــات  ضــوء  علــى  واألزقــة  والســكك  والمبانــي 
المعتمــدة، وربطهــا مــع نظــام GPS وفــق اإلحداثيــات 
العالمية بالتنســيق مع الجهات المختصة، ووضع وتنظيم 
خدمات الطــرق واإلنارة بالمنطقة بما يســهم في تعزيز 
كفاءة الحركــة المرورية وربط مكونــات المنطقة وذلك 
من خــالل إنشــاء الطــرق والجســور والمواقــف والعمل 
علــى صيانتهــا، ووضــع الشــروط والمواصفــات الفنيــة 
الالزمة لمزاولة األنشــطة في المنطقة، ومنح التصاريح 
بالمنطقــة،  الفنيــة  باألعمــال  المتعلقــة  والموافقــات 
وصيانــة المنشــآت التابعــة للهيئــة والطــرق والجســور 
وأنفــاق العبور واألســواق والواجهــات البحريــة وضمان 
وجــود بيئــة صحية ونظيفــة بالمنطقة، وإتمــام عمليات 
عقود االيجــار وتنظيم العالقة بين مؤجري ومســتأجري 
العقــارات وتنظيــم اســتخراج التصاريــح البلديــة بكافة 

أنواعها بالتنســيق مع الجهات المختصة.
ويســتطرد الحكماني في حديثه مشيرا إلى أن دائرة 
الخدمــات العامة تختص أيضا بالتأكد من ســالمة الغذاء 
األطعمــة  علــى  والتفتيــش  الغذائيــة  المــواد  ومراقبــة 

للتأكــد مــن صالحيتهــا، وكذلــك مراقبة المحــالت التي 
تجهزهـــا أو تقدمهـــا والعامليــن فيهـــا، باالضافــة الى 
مراقبــة ومقاومة الغش في األطعمة والمواد الغذائيـــة 

بالتنسيق مع الجهات المختصـــة.
ويشــير إلى أن اهتمامات الدائرة تشمل أيضا تشجير  
المنطقــة من خالل إنشــاء الحدائق العامــة والمتنزهات 
وتشــجير الطــرق والمياديــن وتصميم وتنفيذ شــبكات 

وصيانتها. الري 

التحديات
قبــل أن نغــادر مكاتــب المحطــة الواحــدة بمســقط 
ســألنا صالــح بــن حمــود الحســني مديــر المحطــة عن 
التحديــات التــي تواجــه المحطــة وكيــف يعملــون على 
التغلــب عليهــا، فقــال: إن كل مشــروع البــد أن تواجهه 
العديد مــن التحديات وبما أننا في المحطة الواحدة بدأنا 
مــن الصفر تقريبا فإن التحديات أمامنا أكبر، إال أننا نجد 
أن المرســوم الســلطاني رقــم (79/ 2013) الصادر في 
26 ديســمبر 2013م قــد وضع األرضية المناســبة لعمل 
المحطــة، وفــي هذا اإلطــار قمنــا بالتعاون مــع الدوائر 
األخــرى بالهيئــة بإعداد مذكــرات التفاهم مــع الوحدات 
بخدمــة  المتعلقــة  التعــاون  أوجــه  لتنســيق  الحكوميــة 
المســتثمرين، وقــد تــم بالفعــل توقيع مذكــرة تفاهم 
مــع وزارة التجــارة والصناعــة تتعلــق بمجــاالت التعاون 
فــي تطبيــق أحــكام قانــون الســجل التجــاري وقانــون 
التنظيــم الصناعــي الموحــد وقانــون التعديــن، وتبادل 
الوثائــق والبيانــات والنمــاذج واللوائــح بيــن الطرفيــن 
بشــأن تراخيص الصناعة وتراخيــص التعدين والتعاون 
فــي مجال التفتيش والكشــف الميداني وتعزيز وســائل 

الربط االلكتروني واســتخدام األنظمة المحوسبة. 
كما تــم توقيع مذكــرة تفاهم مع الهيئــة العامة 

لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة للتنسيق 
والتعاون بشــأن التعامل مع الطلبــات المقدمة من 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة لالســتثمار في 
المنطقــة، وبموجب المذكرة تلتــزم هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بدراســة تخصيص 
مواقع مناســبة للمشــاريع المعنية في مــدة زمنية 
ال تتجــاوز أســبوعين من تاريــخ تلقــي الطلب من 

عبداهللا 
الحكماني: 
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الهيئة العامة لتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوسطة.
وتــم أيضــا توقيع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة البلديات 
االقليميــة ومــوارد الميــاه لتحديــد صالحيــات والتزامــات 
الطرفين بشأن إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الحفر 
وإباحــات البناء وشــهادات إتمــام البناء ووضع االشــتراطات 
الصحية للمشــروعات الكائنة في المنطقــة، وتحديد أوجه 
التنســيق مــع البلدية فــي أداء الخدمات العامــة بالمنطقة 
كإنشــاء المرافق العامة وأعمال التشجير واإلنارة والمسالخ 
وتصريــف الميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي وغيرها من 
الخدمــات األخــرى، كما وقعــت الهيئة مذكرتــي تفاهم مع 

وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ويســتطرد الحســني فــي حديثــه قائــال: كذلــك عملنا 
على تجاوز التحديات من خالل اســتكمال البنية التشــريعية 
والتنظيميــة المنظمــة للبيئــة االســتثمارية فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم، وفي هذا اإلطار اعتمد مجلس 
إدارة الهيئة اللوائح والتشريعات المنظمة للبيئة االستثمارية 
بالمنطقة، ومن أبرز التشريعات التي اعتمدها مجلس إدارة 
الهيئة في هذا المجال: الئحة تســجيل المشــروعات والئحة 
انتفاع المشروعات باألراضي داخل المنطقة والئحة تنظيم 
إصــدار التصاريح البيئية والئحة تنظيم البيئة االســتثمارية 
بالمنطقــة والئحــة التخطيــط العمراني وتراخيــص البناء 
وقواعد تنظيم اإلعفاء الضريبي باإلضافة الى التشــريعات 
المتعلقــة بالتعميــن فــي المشــروعات التي يتــم تنفيذها 
بالمنطقة حيث تم تحديد نسبة التعمين بـ 10% على أن تتم 

مراجعتها كل ثالث سنوات.
ويشــير إلــى أن خدمــة المســتثمرين من خــالل القنوات 
اإللكترونية هو أحد األهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها 

لخدمة المســتثمرين وتجاوز التحديات المتعلقة بهذا المجال 
وذلك بإنشــاء بوابة إلكترونية لهذه الخدمات، وقد تم تشكيل 
فريــق عمــل لهــذا الغــرض ونأمــل التحــول إلــى الحكومة 
اإللكترونية بعد حصر الخدمات المقدمة للمستثمرين ووضع 
إجــراءات واضحة ومحــددة إلنجازهــا، كما نعمــل أيضا على 
استكمال مكونات المحطة الواحدة من خالل وجود مندوبين عن 
الجهات الحكومية التي ال تملك الهيئة اختصاصها مثل شرطة 
عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة 
عمان، حيث أن التنسيق ال يزال مستمرا مع هذه الجهات وغيرها 
إلنهــاء الربط اإللكترونــي معها وإيفاد موظفيــن من جانبها 
لتقديم خدماتها من خالل المحطة الواحدة وذلك تسهيال على 
المستثمرين وســرعة إنجاز معامالتهم المتعلقة بالتأشيرات 
والتراخيص العمالية، كما نعمل أيضا على زيادة الوعي باإلطار 
التشــريعي والتنظيمي لالستثمار في المنطقة واإللمام التام 
بإجراءات االســتثمار، ويتم معالجة هذا األمر من خالل حلقات 
التوعية التي تنظمها الهيئة في مختلف محافظات الســلطنة 
وكذلك طباعة الكتيبات والنشرات التي 
تهدف الى تعريف المستثمر بالمنطقة 

وإجراءات االستثمار فيها. 
واختتــم صالح بن حمود الحســني 
حديثه بالقــول: «إدارة الهيئة تســعى 
نحو تذليل العقبات ومعالجة اإلشكاليات 
ووضــع الحلــول الراميــة إلــى االرتقاء 
بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، 
وبهذا فإننا سوف نتغلب – بتوفيق من 
اهللا عز وجل - علــى مختلف التحديات 

التي تواجهنا».

خدمة 
المستثمرين من 

خالل القنوات 
اإللكترونية هو 

أحد األهداف التي 
تعمل الهيئة 
على تحقيقها

ر  س إ ج م  ي  ري  برز  ن  م و ب
الهيئة في هذا المجال: الئحة تســجيل المشــروعات والئحة 
انتفاع المشروعات باألراضي داخل المنطقة والئحة تنظيم 
إصــدار التصاريح البيئية والئحة تنظيم البيئة االســتثمارية 
بالمنطقــة والئحــة التخطيــط العمراني وتراخيــص البناء 
باإلضافة الى التشــريعات  وقواعد تنظيم اإلعفاء الضريبي
المتعلقــة بالتعميــن فــي المشــروعات التي يتــم تنفيذها 
10% على أن تتم  0بالمنطقة حيث تم تحديد نسبة التعمين بـ

مراجعتها كل ثالث سنوات.
ويشــير إلــى أن خدمــة المســتثمرين من خــالل القنوات 
اإللكترونية هو أحد األهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها 

ي ر  يب و ب  و 
تهدف الى تعريف المستثمر بالمنطقة

وإجراءات االستثمارفيها.
واختتــم صالح بن حمود الحســني
حديثه بالقــول: «إدارة الهيئة تســعى
نحو تذليل العقبات ومعالجة اإلشكاليات
ووضــع الحلــول الراميــة إلــى االرتقاء
بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين،
وبهذا فإننا سوف نتغلب – بتوفيق من
اهللا عز وجل - علــى مختلف التحديات

التي تواجهنا».



 كامل بن فهد يستمع إلى شرح عن
مكونات المخطط الشامل للمنطقة

الوفد البولندي خالل جولته بحديقة الصخور

شخصيات
محلية وأجنبية تؤكد ثقتها 
بالمستقبل الواعد للدقم 

يوليو 
2015٢٥



الدقم –           :

حظيت المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم باهتمام العديد من الشخصيات المحلية واألجنبية التي أشادت خالل زيارتها 
للمنطقة باإلمكانيات المتوفرة فيها والفرص االستثمارية التي توفرها للمستثمرين، معبرة عن ثقتها بالمستقبل الذي 
ينتظر المنطقة، وأكد صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد األمين العام بمكتب نائب رئيس 
الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء أن الدقم تعتبر واجهة اقتصادية عالمية متعددة االغراض ومركزا أساســيا في المنطقة 

نظرا  لموقعها الجيوسياسي االستراتيجي المفتوح على بحر العرب.
وأضاف سموه في تصريح صحفي عقب افتتاحه ملتقى «الدقم المجتمع واالقتصاد» الثاني في أواخر ابريل 2015م انه 
بتطور هذه المنطقة ســتصبح من أهم المناطق االقتصادية والموانئ في الشــرق االوســط ومركزا اقتصاديا متكامال 
باإلضافة الى الخدمات اللوجســتية متعددة الوســائط التي ســتقدمها الى جانب انها ســتكون من المناطق التي تشكل 

محورا اقتصاديا على مستوى العالم.
ودعا ســموه القطاع الخاص الى المزيد من التعاون مع الحكومة والقيام بدوره المرجو باالســتثمار في المنطقة وإقامة 

مختلف أنواع المشروعات وتنمية المجتمع المحلي.

 المستثمرون االيطاليون يستمعون
 الى شرح عن مكونات المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم

يوليو 
2015 ٢٦



السيد كامل 
بن فهد:

الدقم واجهة 
اقتصادية 

عالمية 
متعددة 
األغراض

السيد تيمور 
بن أسعد:

تشييد فنادق 
جديدة يواكب 
ازدياد أعداد 
المستثمرين 

والسياح 

يوليو 
2015٢٧

متعددة سياحية  مرافق 
مــن جهتــه أشــاد صاحب الســمو الســيد تيمــور بن 
أســعد بــن طــارق آل ســعيد باهتمــام القطــاع الخاص 
أن  إلــى  مشــيرا  بالدقــم،  ســياحية  مرافــق  بتشــييد 
محافظــة الوســطى تتميز باعتــدال المناخ فــي مختلف 
فصــول الســنة وبالشــواطئ البكــر ووجــود عــدد مــن 
المواقــع الســياحية الطبيعيــة وهــي عناصــر رئيســية 

السياح. الستقطاب 
وصــرح ســموه لــدى افتتاحــه فنــدق ومنتجــع بارك 
ان الدقــم بأن إنشــاء فندق جديــد بمحافظة الوســطى 
بالمنطقــة  الســياحية  الحركــة  تعزيــز  فــي  يســاهم 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم واســتقطاب المزيــد من 
الســياح والمســتثمرين إلى المنطقة التي تشــهد تنفيذ 
مشــروعات عديدة فــي مختلــف القطاعــات، موضحا أن 
تشــييد فنــادق جديدة يؤدي إلــى مواكبة ازديــاد أعداد 

المســتثمرين الذين يــزورون المنطقة من حين آلخر.
وقــال إن القطــاع الســياحي يعتبــر أحــد القطاعــات 
الواعدة في خطة الســلطنة للتنويــع االقتصادي ونتطلع 
إلــى تعزيــز مســاهمته فــي الناتــج المحلــي االجمالــي 
أمــام  العمــل  فــرص  مــن  المزيــد  وتوفيــر  للســلطنة 

الشــباب، مشيرا ســموه إلى أن الســلطنة زاخرة بالعديد 
السياحية. المقومات  من 

االقتصادي التنويع 
مــن جهته عبــر معالــي الدكتور يحيى بــن محفوظ 
بقــدرة  ثقتــه  عــن  الدولــة  مجلــس  رئيــس  المنــذري 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى تحقيــق 

االقتصادي. للتنويع  الســلطنة  تطلعات 
وقال معاليــه خالل زيارتــه للمنطقة على رأس وفد 
مــن مجلــس الدولــة مطلــع ينايــر 2015م ان المنطقة 
الموانــئ  مــع  تمثــل  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
والمطــارات الموجــودة فــي كل مــن مســقط وصاللــة 
وصحار منظومة متكاملة من البنى األساســية الرئيسية 
لقطــاع النقــل والخدمات اللوجســتية في الســلطنة في 
إطار ســعي الحكومــة لتنويــع مصادر الدخل واســتثمار 
الموقع االســتراتيجي والبيئة اآلمنة والمســتقرة والبحار 

الســلطنة. عليها  تطل  التي  المفتوحة 
وعبــر معاليــه عــن تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا 
الحكومــة فــي التنويــع االقتصــادي الــذي ســوف يأتــي 
بمــردوده الطيب على هــذا البلد العريق في المســتقبل 

 تيمور بن أسعد
يفتتح بارك إن

رؤساء الغرف العربية والخليجية في لقطة تذكارية بالحوض الجاف



رئيس مجلس 
الدولة: 

متفائلون 
بقدرة المنطقة 

على تحقيق 
التنويع 
االقتصادي

رئيس مجلس 
الشورى: 

الحوض الجاف 
نقلة نوعية 
متكاملة في 
مجال صيانة 
السفن العالمية

يوليو 
2015 ٢٨

القريــب بإذن اهللا، وقال إننا نشــد على أيديهــا لتحقيق 
مزيد من هذه المشــروعات الحيوية المهمة التي ســوف 

يعود خيرها على هــذا الجيل واألجيال القادمة.
وأكــد معاليــه أن الرؤية الســامية لجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد المعظم – حفظــه اهللا ورعاه – حول 
ضرورة تنويع مصــادر الدخل في البالد وتقليل االعتماد 
علــى النفط فــي الدخل الوطني بــدأت تتضــح معالمها 
شــيئا فشــيئا، مشــيرا إلى أن المســتقبل القريب ســوف 
يشــهد المزيد من المشروعات الحيوية لمســيرة التنمية 

السلطنة. في  الشاملة 
ودعــا معاليــه الشــباب إلى االســتفادة مــن مقومات 
المشــروع ســواء عن طريق العمل في مرافقه ومنشآته 
أو عــن طريــق االســتثمار فيه مــن خالل مشــروعاتهم 

الخاصة الصغيرة منها والمتوســطة.
وأهاب بالقطاع الخاص العماني للمســاهمة الفاعلة 
والمباشــرة فــي تنميــة هــذا المرفــق الوطنــي المهــم 
واالســتثمار فيــه بما يحقــق النمــاء للشــركات العمانية 

المختلفة واالزدهار للمجتمع بشــكل عام.

مجلس الشــورى يطلع على المشروعات
وثمــن ســعادة خالــد بــن هــالل المعولــي رئيــس 
مجلس الشــورى أهمية المشــروعات التي يتم تنفيذها 
بالمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، وقــال خالل 
زيــارة له إلى الدقــم في منتصف عــام 2013م مع عدد 
من أصحــاب الســعادة أعضــاء مكتب المجلس ورؤســاء 
اللجــان ان الهــدف مــن الزيــارة هــو متابعة المشــاريع 
تحتضنهــا  التــي  الضخمــة  والتنمويــة  االقتصاديــة 
المنطقــة االقتصاديــة بالدقم في ظل حاجــة االقتصاد 

االستراتيجية. المشــاريع  هذه  لمثل  المحلي 
وأشــار إلى أن أهداف الزيارة تتضمــن أيضا التعرف 
أهــم  اليهــا  وصلــت  التــي  المتقدمــة  المراحــل  علــى 
المشــاريع التــي تنفــذ حاليــا خاصــة المطار ومشــاريع 
البنيــة االساســية، كمــا تمــت زيــارة ميناء الدقــم الذي 
شــهد مراحــل تطويريــة وتنموية فــي أعمال التوســعة 
واالنشــاءات المرافقــة لــه إضافــة الى الحــوض الجاف 
الذي يعد نقلة نوعية متكاملة في مجال صيانة الســفن 
العالميــة. كما تعرفنا عن كثــب على أهم التحديات التي 
تواجــه القائميــن على تلك المشــاريع وكيفيــة حلحلتها 

لضمان سير المشــروع وفقا لما خطط له. 

التكامــل االقتصادي الخليجي
األميــن  نقــي  حســين  عبدالرحيــم  ســعادة  وأشــاد 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  غــرف  التحــاد  العــام 
باستثمارات الســلطنة في المنطقة االقتصادية الخاصة 
الدقــم  تجعــل  االســتثمارات  هــذه  إن  وقــال  بالدقــم، 
منطقــة نموذجيــة فيما تقدمــه من خدمات وتســهيالت 
للمســتثمرين ومــا تتميز به من موقع اســتراتيجي مميز 
علــى بحر العــرب المطل علــى المحيط الهنــدي، مؤكدا 
أن الدقــم مؤهلة لتعزيز التكامــل االقتصادي الخليجي.

وأضــاف في تصريــح صحفي لــدى زيارتــه للمنطقة 
فــي مايو 2015م ضمن وفد من الغــرف التجارية العربية 
والخليجيــة إن الســلطنة بذلــت جهــدا كبيــرا في إنشــاء 
البنية األساســية للمنطقة، موضحا أن المشــروعات التي 
اســتثمرت فيها الحكومــة كبيرة وواعدة ولديهــا إمكانيات 
هائلة الســتقطاب مختلف االستثمارات، مشيدا في الوقت 
نفســه بالطقس المعتدل الــذي يمنح الدقم ميزة إضافية 

للمستثمرين. مشجعة 
وقــال إننا مــن خــالل زيارتنا إلــى الدقــم وجدنا أن 
المنطقــة تتميــز بــكل المقومات األساســية لالســتثمار 
كمــا أن المشــروعات المنفــذة فيهــا كبيرة ولهــا القدرة 
علــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة، ونحــن فــي اتحــاد 
غرف مجلــس التعاون الخليجي والوفــد الخليجي والوفد 
المنطقــة  فــي  شــاهدناه  بمــا  كثيــرا  ســررنا  العربــي 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم، وفــي الحقيقــة المنطقة 
مكتملــة فــي بنيتهــا األساســية وندعــو رجــال األعمال 
والمســتثمرين الخليجييــن لالطــالع علــى هــذا المرفق 

المهم. االقتصادي 
وأضاف: نســتطيع أن نقــول إن المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم بمثابة مفتاح ألســواق آســيا وافريقيا 
ونتوقع ان تشــهد طفرة اســتثمارية، معربــا عن تطلعه 
ألن تكــون الدقم منطقــة نموذجية تســاهم في تعزيز 
التكامــل االقتصادي الخليجــي خاصة في قطاع الخدمات 
اللوجســتية بحيث تكون الدقم محطــة لتخزين البضائع 
وإعــادة توجيهها إلــى دول مجلس التعــاون، موضحا أن 
الدقــم تعتبــر منطقــة مهمــة للــدول الخليجيــة إليجاد 
منافــذ بحرية لهــا على بحر العرب بحيــث تقوم بتخزين 

 أعضاء مجلس الدولة خالل
زيارتهم الى الدقم
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األســواق  إلــى  تصديرهــا  لتعيــد  بالمنطقــة  بضائعهــا 
لمستهدفة. ا

الخليجييــن  المســتثمرين  تصريحــه  فــي  ودعــا 
لالســتثمار فــي الدقــم، وقــال ان المنطقة توفــر فرصا 
واعدة لالستثمار وندعو المستثمرين وأصحاب وصاحبات 
األعمــال لالســتفادة منهــا وتوجيــه اســتثماراتهم إليهــا 
خاصــة في المجــاالت الكبيرة كالطاقــة والبتروكيماويات 

والنفط والغاز والســكك الحديدية. 

اإليطالية للشركات  فرص 
وأكدت سعادة باوال أماداي ســفيرة جمهورية ايطاليا 
المعتمــدة لــدى الســلطنة أهميــة الزيارة التــي نظمتها 
هيئة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع 
الســفارة االيطالية في الســلطنة ووزارة البنــى التحتية 
والنقــل االيطاليــة لعــدد مــن المســؤولين االيطالييــن 
ورجــال األعمــال لالطــالع علــى الفــرص االســتثمارية 
المتوفــرة بالمنطقــة بمــا يمهــد لزيــادة االســتثمارات 

السلطنة. في  االيطالية 
وقالت ان الزيارة اســتهدفت تعزيز العالقات التجارية 
بين الســلطنة وإيطاليا واستكشاف فرص االستثمار في 
الســلطنة بشــكل عام والمنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم بشــكل خاص، مشــيرة إلى أن السنوات الخمس 
األخيــرة شــهدت نمــوا بنســبة 59% فــي حجــم التجارة 

البينيــة بين البلدين.
وأكــدت أن هنــاك العديد مــن المجاالت التــي يمكن 
أن  موضحــة  فيهــا،  االســتثمار  االيطاليــة  للشــركات 
الشــركات االيطاليــة تحظــى بتقديــر مميز فــي مختلف 
الــدول نظــرا لحرصها على الجــودة والتميــز خاصة في 
مجــاالت التكنولوجيــا والهندســة المعماريــة والتصميم 
واالبتــكار والســياحة والصناعة والعديد مــن القطاعات 

األخرى.

كبيرة  وفرص  استثمارات 
كاســبرزيك  كاترزينــا  ســعادة  أعربــت  جهتهــا  مــن 

وكيلة وزارة الشــؤون الخارجية للشــؤون الدبلوماســية 
واالقتصاديــة بجمهورية بولندا عــن ارتياحها لما وجدته 
من اســتثمارات وفــرص كبيــرة بالمنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم. موضحة أن الوفــد  البولندي الذي زار 
الدقــم في شــهر مايــو 2015م يمتلك خبــرة في مجال 
الســفن والبنى األساســية، مشــيرة إلى أن هناك فرصا 

جيدة للشــركات البولندية لالســتثمار في المنطقة.
بالمشــروعات  إعجابها  البولنديــة  الشــركات  وأبــدت 
التــي تشــهدها المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم، 
وقال ســتروتا كايــم رئيس إحدى الشــركات العاملة في 
قطــاع الموانئ إن زيارتنا إلى الســلطنة تســتهدف بحث 
التعــاون االســتثماري بيــن جمهورية بولندا والســلطنة 
خاصــة فــي قطاع الموانــئ لكونه قطاعا حيويــا ومميزا 

السلطنة. في 
وأشار إلى ان االســتثمارات في المنطقة االقتصادية 
بعــض  بيــن  تعــاون  وهنــاك  كبيــرة  بالدقــم  الخاصــة 
الشــركات العمانية والشــركات البولندية إليجاد شراكات 

بالسلطنة.  البحري  القطاع  في  لالســتثمار 

عديدة  تسهيالت 
مؤســس  الحكيــر  عبدالعزيــز  عبدالمحســن  وعبــر 
بزيــارة  ســعادته  عــن  الســعودية  الحكيــر  مجموعــة 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، وقــال خــالل 
الزيارة التي قام بها عدد من المســتثمرين الســعوديين 
إلى المنطقة في ديســمبر 2014م: ان الدقم بها العديد 
مــن الفرص  االســتثمارية فــي القطاعــات االقتصادية 
المختلفة، مشــيدا بالخدمات والتســهيالت التــي تقدمها 
الهيئــة مطالبــاً فــي الوقــت نفســه بمزيد مــن الترويج 

فيها. المقامة  والمشــروعات  للمنطقة 
وأشــار إلى ان المشــروعات التــي اطلــع عليها الوفد 
خــالل زيارتــه مــن شــأنها توفيــر العديد مــن الفرص 
لتوظيف الشــباب في مشــروعات على مســتوى عال من 
التقنيــة واإلمكانيات بما يؤهلهم الكتســاب خبرات جيدة 

الثقيلة. والصناعات  البتروكيماويــات  قطاع  في 

 منتجع وفندق بارك إن اضافة
جديدة للقطاع الفندقي بالدقم
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لالستثمار  مثالي  مكان 
التجــارة  غرفــة  رئيــس  صالــح  محمــد  وأشــاد 
اللبنانــي  والجنــوب  صيــدا  فــي  والزراعــة  والصناعــة 
بجهود الســلطنة لجــذب االســتثمارات األجنبية وتوفير 
المنــاخ المالئــم لنموهــا، مثمنا الجهود التــي تقوم بها 
هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وغرفة 
تجــارة وصناعة عمــان للتعريف بالفرص االســتثمارية 

بالســلطنة. المتوفرة 
واطلــع محمــد صالــح مع عــدد مــن المســتثمرين من 
ثمانــي دول خــالل زيــارة لهــم إلــى الدقــم فــي نوفمبر 
والســياحية  الصناعيــة  المشــروعات  علــى  2014م 
مينــاء  خاصــة  بالدقــم  االقتصاديــة الخاصــة  بالمنطقــة 
الدقــم والحــوض الجــاف وفنــدق كــراون بــالزا ومنتجع 
«بــارك إن»، وأبدى إعجابه بما شــاهده، منوها بإمكانيات 
المنطقــة وقدرتها على اســتقطاب مختلف االســتثمارات، 
المشــروعات  أكبــر  هــو  الدقــم»  «مشــروع  ان  وقــال 
االســتثمارية التــي زرتهــا فــي الســنوات األخيــرة وهــو 

مشــروع استثماري للمســتقبل ويعكس توجهات السلطنة 
لتنويــع مصادر الدخل، مشــيرا إلى أن المشــروع مناســب 
لمختلــف المســتثمرين ســواء الراغبيــن باالســتثمار فــي 
القطــاع الصناعي أو فــي المجاالت اللوجســتية والتجارية 
والســياحية، وأضــاف: أنصــح كل مســتثمر أن يأتــي إلى 

فيها. اســتثماراته  ويضخ  السلطنة 
وتابــع قائال: لدي اســتثمارات فــي العديد من الدول، 
إال أننــي أفكر فعليــا في االســتثمار بالســلطنة نظرا لما 
لمســته فيها مــن تنوع في مجــاالت االســتثمار باالضافة 
إلــى البنيــة األساســية الجيدة والتخطيط بشــكل ســليم 
لتشــجيع  للســلطنة  الحقيقــي  والتوجــه  للمســتقبل 

االســتثمار وتوفير المنــاخ المالئم لنموه.
وأبــدى إعجابــه بالطبيعة الســياحية البكــر بالدقم 
وجمــال الشــاطئ وروعتــه، وقــال انــه مــكان مثالــي 
لالســتثمار، مؤكــدا تفاؤلــه بالمســتقبل الــذي ينتظــر 
الدقــم، مؤكدا ان الجهــود التي تبذلها الســلطنة لجعل 
المنطقة مكانا مثاليا لالســتثمار ســوف تحقق أهدافها.

مؤسس 
مجموعة 
الحكير 

السعودية: 
فرص 

وظيفية 
جيدة متاحة 
أمام الشباب

رئيس غرفة 
صيدا:

الدقم موقع 
مثالي 
لالستثمار



مسقط –              :
أســندت شــركة مصفاة الدقــم مناقصة أعمــال تمهيد 
الموقع الذي ستشــيد عليه المصفاة الجديدة في المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم لشــركة جلفــار للهندســة 

والمقاوالت
وتشــمل أعمال المشــروع حفر أكثر من 12 مليون متر 
مكعــب مــن التربــة وترصينها، فضــالً عن وضع األســس 
للشروع في تشييد المصفاة في الموعد المحدد عام 2016. 
وعنــد بــدء عمليات تشــغيل المصفــاة ســتبلغ الطاقة 
التكريريــة  230 ألــف برميــل يومياً وســتعمل علــى إنتاج  
الديزل ووقــود الطائرات باإلضافة إلى النافثا وغاز البترول 

المسال باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة.
وفي هذا الســياق صرح جاكوبس نيوهاوســر  رئيس 
مشــروع مصفــاة الدقم قائال " تعــد أعمال تمهيــد الموقع 
أولى األعمال االنشائية في موقع المشروع والتي ستضمن 
جاهزيــة الموقــع للمضــي قدمــا فــي األعمال اإلنشــائية 
الرئيســية. وأعرب جاكوبس عن ســعادته إزاء إبداء العديد 
من الشــركات العمانيــة رغبتها في التنافــس على العقد، 
وهو ما سيحقق قيمة مضافة مباشرة للمجتمع المحلي في 

الدقم خصوصاً ومحافظة الوسطى عموماً."
تعتبر مصفاة الدقم أحد أبرز المشــاريع التنموية التي 
تنفذ في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  والتي سوف 

تســهم في تحقيق انعكاسات إيجابية هامة في سبيل دفع 
عجلة التنمية وتعزيز االقتصــاد المحلي من خالل مبادرات 
القيمة المحلية المضافة التي ستســتفيد  بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر من المقومات المحلية كالصناعات والشركات 
الموردة والموارد البشــرية باالضافة الــى توفير الخدمات 
اللوجســتية كلمــا أمكن، وهو ما من شــأنه أن يدفع بعجلة 

دماً في المنطقة. االقتصاد قُ
الصناعــي   المركــز الدقــم  تصبــح  أن  المؤمــل  مــن 
واالقتصــادي الجديد في الســلطنة ويعد مشــروع مصفاة 
الدقم واحدا من المشاريع الكبرى التي ستنفذ في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، وسيكون بمثابة خط االنطالق 
لخطــة تحويــل الدقم إلى أحــد أضخم المراكــز الصناعية 
واالقتصاديــة فــي المنطقــة. وال ريــب أن هــذه الخطــوة 
ســتثمر العديد مــن اإليجابيات للمجتمــع المحلي من خالل 
دعــم مبــادرات القيمة المحليــة المضافة التي ســتطرحها 
مصفاة الدقم من خــالل تمكين الموردين المحليين فضالً 
عن االســتعانة بالكفاءات البشــرية المحلية متى ما أمكن. 
ويقع مشــروع مصفاة الدقم في قلب المنطقة االقتصادية 
وهو مشــروع مشترك بين شــركة النفط العمانية وشركة 
االســتثمارات البتروليــة الدولية "آيبيك" وتتميــز المصفاة 
بموقعها االســتراتيجي المطل علــى خطوط النقل البحري 

الرئيسية في  بحر العرب.

مصفاة الدقم تسند 
مناقصة أعمال تمهيد موقع 
المصفاة لشركة جلفار
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المنطقة الحرة هي جزء من أراضي الدولة تدخل ضمن 
حدودها السياسية وتخضع لســلطتها ادارياً، ويتم التعامل 
فيهــا بصورة خاصة مــن النواحي الجمركية واالســتيرادية 
والنقدية والضريبية وغيرهــا من المعامالت التجارية التي 
تتعلــق بحركة البضائع دخــوالً وخروجاً ، بحيــث ال تنطبق 
على هذه المعامالت االجــراءات العادية المعمول بها داخل 
الدولــة ، وذلــك بهدف الســماح بقــدر أكبر مــن المعامالت 

والمبادالت التي من شأنها جذب االستثمارات. 
ويمكــن تصنيف المناطق الحرة إلى عدة أنواع بحســب 
األهــداف المحددة لهــا، فهناك المناطق الحــرة العامة التي 
تقــام على مناطق تــم اختيارهــا تحديداً لخدمــة أغراض 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة في البــالد ، وقد تكون 
مدينــة بأكملهــا ، أو قد تكون أراض مســورة  بجوار إحدى 
المــدن أو الموانــئ البحرية ، وهذه المناطــق تتمتع بحرية 
النشــاط االقتصــادي لجميــع المنشــآت االقتصاديــة التي 
تمارس نشــاطها بها سواء التجاري، أو المالي، أو الصناعي 

أو اللوجيستي.
كما توجــد أيضا المناطق الحرة الخاصة وهذه المناطق 
تماثــل في جوهرهــا المناطق الحرة العامــة ، مع فارق أن 
القواعد المنظمة إلنشــاء المنطقة الحــرة الخاصة تقتصر 
علــى وتختص فقط بالجهة التي تــم الترخيص لها اعتباراً 
لطبيعة نشاطها أو أهميتها االقتصادية أو هدف الدولة من 

الترخيص.
وتوجــد أيضــا المدينة الحــرة وهي منطقة حــرة عامة 
تشــمل المدينة بأكملها وكافة االنشــطة االقتصادية التي 
يتــم مزاولتها فيها، وعادة ما يكــون اعتبار مدينة ما مدينة 
حرة بموجب قانون يصــدر خصيصاً لذلك، وتتضمن مواده 
كافــة األحــكام والضوابط المنظمة، وفي مصــر نجد مثاالً 
على ذلك المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بإنشائها 
القانــون رقــم 24 لســنة 1976، والقرار بقانــون رقم 13

لســنة 1997 والخاص بتنظيمها، ثم القانون رقم 5 لسنة 
2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد 

إلى منطقة حرة .
ويعتبــر المينــاء الحر أحد أنــواع المناطق الحــرة، وهو 
عبــارة عــن منطقــة حــرة عامــة تشــمل منطقــة الميناء 
والمدينــة الواقع فــي اطارها ذلك الميناء وكافة األنشــطة 
االقتصاديــة التي تتم مزاولتها فــي ذلك النطاق الجغرافي 
المحــدد ، وتاريخيــاً كانــت بدايــة تطبيــق هذا النــوع من 
المناطــق الحرة في مينــاء هامبورج بألمانيــا عام 1189م 
حيث اعتبرت واليــة هامبورج منطقة حرة للتجارة بمينائها 
ومدينتهــا، وبالتدريج أخذ هذا النمط مــن أنماط الموانىء 
الحرة في االنتشــار، وارتبط انتشــاره بالموانــىء الواقعة 
على الطرق المالحية الرئيســية في العالم مثل سنغافورة 

وهونج كونج وعدن.
ا لنشــاطها،  كذلــك يتــم تقســيم المناطق الحــرة وفقً

فهناك المناطــق الحرة التجارية، وهي المناطق الحرة التي 
يكون نشاطها الرئيسي المرخص به هو العمليات التجارية 
، وهــي العمليات التي يرخص بهــا فقط في هذا النوع من 
المناطق الحرة ، فإذا اقتصرت عليها أي منطقة فإنه يطلق 
عليهــا منطقــة حــرة تجاريــة ، ويرخص بإجراء األنشــطة 

والعمليات التالية على البضائع بالمنطقة الحرة التجارية :

•  إعــادة تصدير البضائع األجنبية الواردة برســم المنطقة 
الحرة سواء بحالتها التي هي عليها ، أو بعد إجراء عمليات 
معالجة صناعية أو لوجيستية عليها ، مثل إجراء عمليات 
الفــرز أو التجميــع أو المزج ببضائع محليــة أو التعبئة أو 

التغليف حسب متطلبات الزبائن أو السوق .
•  تصدير البضائع األجنبية إلى داخل البالد اســتجابة لطلب 
الســوق المحلي ، وعندئذ تخضع تلك البضائع للقوانين 

والنظم الجمركية السائدة في البالد .
•  إدخــال البضائــع المحليــة الــى المنطقة الحــرة التجارية 
برســم التصديــر الــى الخــارج ، وعندئــذ تخضــع تلــك 
البضائع إلجراءات التصدير الجمركية الســائدة فى البالد 
باعتبار المنطقة الحــرة بمثابة أرض أجنبية من الناحية 

الجمركية .
•  تخزيــن البضائع األجنبية الواردة برســم إعادة التصدير، 
أو قــد يكــون التخزين للبضائــع المحلية المعدة برســم 
التصدير، أو تخزين البضائع األجنبية الواردة بغير رسم 

الوارد لتخزينها تحت طلب السوق الخارجية . 

أمــا المناطــق الحــرة الصناعية فهــي المناطــق الحرة 
التــي تقوم على الترخيص بإقامة المنشــآت الصناعية بها 
بغرض إجراء العمليات الصناعيــة دون إخضاعها للقوانين 
والنظــم الجمركية الســائدة ، أو إجراء تلــك العمليات على 
المكونــات ومســتلزمات االنتــاج المحلية بهــدف تصديرها 
للخارج أو ســحب جزء منها لألســواق المحلية بعد اســتيفاء 
اإلجــراءات الجمركيــة ، وبذلك فالمناطق الحــرة الصناعية 
تعتمد على المــواد األولية أو المكونــات أو المنتجات نصف 
المصنعة ، ســواء كانت محلية من داخل الدولة المقامة بها 
المنطقة الحــرة ، على أن تكون المنتجات موجهة للتصدير 
نحو األســواق الخارجية ، أو تلك األجنبية غير الموجودة في 

البالد ويلزم استيرادها كمدخالت في العملية االنتاجية .
وخــالل الســنوات األخيــرة ظهــرت أنمــاط جديــدة من 

المناطق الحرة على النحو التالي:
1 - مناطــق البــاب المفتــوح Open Door Zones : وهــي 
مناطق حرة الهدف من إنشــائها تشــجيع قطاع التصنيع 
الموجه للتصدير ، نظــراً ألن اآلثار االيجابية لن تقتصر 
علــى قطاع معيــن أو منطقة بعينها ، لكنها ســتمتد الى 
ســائر االقتصــاد والصناعــة الوطنية ، مــن خالل حركة 
الصــادرات مــن هــذه المناطق إلــى األســواق الخارجية 

الدور االقتصادي والتنموي
للمناطق الحرة في العالم
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المجــاورة علــى نطاق أوســع من نطــاق إقليــم الدولة 
المعنيــة ، ويتمثــل أهــم تطبيــق لمثل هــذه المناطق 
جغرافيــاً فــي منطقــة الحــدود بيــن الواليــات المتحدة 

والمكسيك .
Special Economic 2 - المناطــق االقتصاديــة الخاصــة

Zones : وهــي مناطــق حــرة تنشــأ خصيصــاً لتحقيق 
أهــداف اقتصاديــة معينــة تســعى الدولــة لتحقيقهــا. 
وكان للصين قصب الســبق في انشــاء هــذا النمط من 
المناطــق، لالضطــالع بمســؤولية التنميــة الصناعيــة 
للصناعات الهامة واالستراتيجية على المستوى الوطني 

فى الصين. 
Export Processing 3 - مناطــق العمليــات التصديريــة

Zones : وهــي مناطق حرة صناعية تقدم مزايا وحوافز 
وتسهيالت خاصة للمنشآت الصناعية ذات االنتاج الموجه 

خصيصا للتصدير نحو األسواق الخارجية .

الدور االقتصادي والتنموي للمناطق الحرة 
وتقــوم المناطــق الحرة بالعديــد مــن األدوار التنموية 

واالقتصادية التي يمكننا إجمالها فيما يلي:
  اجتذاب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية الكبرى ، 

لالستثمار والعمل داخل المناطق الحرة .
  اجتــذاب المســتثمرين والشــركات والمنشــآت الصناعية 

والتجارية الكبرى بهدف نقل التكنولوجيا .
  تنشيط حركة التجارة الدولية وأنشطة الموانىء البحرية 
، باعتبــار المناطــق الحــرة تتفــادى بعــض المعوقــات 
االجرائية واالدارية الناجمة عن تطبيق القوانين والنظم 

الجمركية في بعض الدول.
  دفع وتنشيط حركة الصادرات الوطنية من خالل التركيز 

على الصناعات الموجهة للتصدير بالمناطق الحرة.
  إمداد الســوق المحلــي ببعض مســتلزماته من منتجات 
المنطقــة الحرة ، بتكلفة أقل من تكلفة اســتيرادها من 
الخارج ، مع تحقيق وفر في الزمن المســتغرق للحصول 

عليها من األسواق الخارجية.
  إمداد الصناعات الوطنية ببعض احتياجاتها من المكونات 
ومســتلزمات االنتاج والمنتجات نصف المصنعة مباشرة 
مــن المنطقة الحرة ، بتكلفة أقل من تكلفة اســتيرادها 
مــن الخــارج ، مــع تحقيــق وفر فــى الزمن المســتغرق 

للحصول عليها مقارنة باألسواق الخارجية.
  إمــداد الصناعات في المنطقة الحــرة ببعض احتياجاتها 
مــن المكونــات ومســتلزمات االنتــاج والمنتجــات نصف 
المصنعة مباشــرة من السوق المحلي ، بتكلفة أقل من 
تكلفة استيرادها من الخارج ، مع تحقيق وفر في الزمن 
المستغرق للحصول عليها  مقارنة باالسواق الخارجية .

  تحقيــق زيــادة في الطلب على تشــغيل األيــدي العاملة 
الوطنية بمشروعات المناطق الحرة .

  زيــادة الدخــل مــن العمــالت الحرة عــن طريق مــا يتم 
تحصيلــه مــن رســوم الموانــئ والتأميــن والعمــوالت 
وإيجــار األراضي ومقابــل الخدمات المختلفــة المقدمة 

للمشروعات بالمناطق الحرة .
  تحقيــق أهداف تنمويــة أو اجتماعية مثــل تنمية بعض 

المناطق النائية.
  زيادة نشــاط األســطول التجاري الوطني للدول المقامة 
بهــا المناطــق الحــرة ، من خــالل قيــام الســفن بنقل 
صادراتهــا إلى األســواق الخارجية ، ونقــل الواردات من 
المواد والمكونات ومستلزمات االنتاج للصناعات القائمة.

  اســتغالل الموقــع الجغرافــي المتميــز لبعــض المــدن 
والموانــىء القامة مراكز تســويق عالميــة ، مما يحقق 
منافع إيجابيــة لالقتصاد الوطني، مثل موانىء روتردام 

وشنغهاي ودبي .

عوامل نجاح المناطق الحـــــــــرة
ان أهــم عوامل نجــاح إدارة المنطقة الحــرة يكمن في 
اتبــاع الوســائل الكفيلــة بزيادة جــودة الخدمــات المقدمة 
وتخفيض تكاليفها وذلك لخدمة القطاع الصناعي والتجاري 
والخدمي بها ، حيث يتم توفير مستودعات وساحات جاهزة 
للتخزيــن ومكاتــب حديثة وتوفير األراضي لبناء المنشــآت 
اة  الصناعية واالدارية ومســاحات واســعة ومكشوفة ومغطّ
للتخزيــن وأخرى مكيفة حســب حاجة الشــركات العالمية 
الكبــرى والمتعــددة الجنســية والتخصصــات المتنوعــة ، 
وتقديم مجموعــة متنوعة من البدائــل والخيارات وبجودة 
عالية للشــركات ذات الجنســيات والثقافــات والتخصصات 
والمجاالت المختلفة ، مع تطوير النظم واالجراءات المتبعة 
لتســيير األعمال بحيث تكون قادرة علــى تلبية االحتياجات 

المختلفة للشركات بدرجة عالية من الكفاءة.
أيضــا تتضمن عوامل نجــاح إدارة المنطقة الحرة عمل 
تحليــل األعمال التفصيلــي ووضع نظام متكامل لدراســة 
الســوق، للوقوف على التغيير المســتمر في طلب الزبائن 
حتــى يتســنى تقديم الخدمات المطلوبــة ، ومن ثم يتيح 
ذلــك إمكانيــة تحديــد األســاليب التكنولوجية المســاندة 
للعمــل ومــدى مالءمتهــا ، األمر الــذي يترتــب عنه وضع 
نظــام معلومات جديدة لالدارة. ، واســتخدام نظم الســوق 
االلكترونية التي تتيح للشــركات ســرعة استطالع األسعار 
ومصــادر البضائــع وامكانيــة عقــد الصفقات مــع مختلف 
الموردين والمســتوردين من جميع أنحاء العالم ، من خالل 
إجــراءات لالرتبــاط والتعاقــد والقبــول الكترونيــاً للتثبيت 
وتأكيــد الموافقة على هذه الطلبيــات من قبل المتعاقدين 
، وتتيــح كذلك فرصاً متســاوية للمؤسســات فــي أي دولة 
للتعامــل مــن خالل أســواق خاصة بهــا ، تحمــل عالماتها 
التجاريــة بحيــث يتم ربط هذه األســواق من خــالل نظام 

السوق االلكترونية.

الدكتور أيمن النحـراوي
أستاذ النقل والتجارة الدولية واللوجيستيات
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سيباسك عمان تختار الدقم إلنشاء أول
مصنع إلنتاج زيت الخروع بالشرق األوسط

مسقط –              :
أعلنــت شــركة سيباســك عمــان انها ســوف 
تســتثمر حوالــي 120 مليون ريــال عماني على 
مرحلتين في مصنعها الجديد الذي ستنشــئه في 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ووقعت الشــركة فــي مايــو 2015م اتفاقية  
مع هيئــة المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
حصلــت بموجبهــا علــى حــق االنتفــاع باألرض 
إلنشــاء مصنع لها بالمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم إلنتاج حامض السيباســك الذي يستخرج 
مــن زيت الخــروع الــذي يدخل فــي العديد من 
الصناعــات الكيماويــة والبالســتيكية واألدويــة، 
وســيقام على أرض مســاحتها حوالــي 400 ألف 

متر مربع.

وتبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع في 
مرحلته األولى حوالي 24 مليون ريال عماني، في 
حين تبلغ اســتثمارات المرحلة الثانية التي ستبدأ 
خالل خمس ســنوات 250 مليــون دوالر أمريكي، 
وسيوفر المشــروع 450 فرصة عمل في مرحلته 
األولــى و250 فرصة عمل إضافيــة في المرحلة 
الثانيــة بحيــث يبلــغ إجمالي فــرص العمل 700

وظيفة.
وحصل المشــروع الذي يعتبر األولَ من نوعه 
لزيت الخروع في الشرق األوسط على تمويل من 
ميثاق للصيرفة اإلسالمية، وأكد الشيخ هالل بن 
خالد المعولي الشــريك المحلي بشركة سيباسك 
عمــان إن الهــدف مــن الدخــول فــي مثــل هــذه 
المشــروعات االســتراتيجية الصديقة للبيئة كان 

على الدوام هو من أولوياتنا في هذا االستثمار.
وقــال فــي كلمــة ألقاهــا خــالل الحفــل ان 
المواطنيــن  أمــام  المجــال  ســيتيح  المشــروع 
لالستفادة منه من خالل قيامهم بزراعة األشجار 
المنتجــة للمــواد الخــام فــي الســلطنة، موضحا 
أن هــذه النبتــة معروفة في الســلطنة منذ آالف 
السنين باسم «شجرة العرش» ويستخدم زيتها 
في عدة اســتخدامات قديما وحديثا ومن الســهل 
زراعتها في مختلف المناطق، مؤكدا التزام شركة 
سيباسك عمان بشراء منتجات المزارعين، مشيرا 
إلى أن الشــركة بدأت في إجراء دراسة تهدف إلى 
تشــجيع المزارعيــن العمانيين علــى زراعة هذه 
الشــجرة بطريقــة علميــة مدروســة خاصة في 

األماكن الزراعية غير المستغلة.

 توقيع اتفاقية
حق االنتفاع

الوطنية للعبارات 
توقع مذكرة تفاهم 
لصيانة سفنها في 

الحوض الجاف

مسقط -             :

وقعت الشــركة الوطنية للعبارات وشــركة عمان للحوض الجاف مذكرة تفاهم تتعلق 
بتقديــم الصيانة الدورية الســطول العبارات فــي الحوض الجاف بالمنطقــة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وقع المذكرة من جانب الشــركة الوطنية للعبارات مهدي بن محمد العبدواني الرئيس 
التنفيذي للشركة فيما وقعها من جانب شركة عمان للحوض الجاف الشيخ خليل بن أحمد 

السالمي نائب الرئيس التنفيذي.
وقــد نصت مذكرة التفاهم على إعطاء الشــركة الوطنية للعبــارات االولوية في تلبية 
احتياجاتها المتعلقة بصيانة وإصالح اسطول العبارات لفترة خمس سنوات اعتبارا من عام 

2015م ولغاية عام 2019م .
يذكر ان اسطول الشركة الوطنية للعبارات يتكون حاليا من 7 عبارات لنقل المسافرين 

والمركبات باالضافة إلى سفينة االنزال لشحن البضائع والمعدات.
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النهضة للخدمات: اكتمال الحصول على التمويل 
الالزم لمشروع السكن الدائم للمقاولين

مسقط –              :
 أعلنت النهضة للخدمات عن اكتمال الحصول 
علــى التمويــل الالزم لمشــروع الســكن الدائم 
للمقاوليــن فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 

بالدقم بتكلفة قدرها 75 مليون ريال عماني.
وأعرب ســتيفين توماس الرئيــس التنفيذي 
للنهضــة للخدمات عــن ارتياح الشــركة لتمكنها 
المجموعــات  كل  مــن  مســتثمرين  جــذب  مــن 
المســتهدفة بمــا فــي ذلــك المجتمــع المحلــي 

وصناديق التقاعد والصناديق السيادية.
وقــال: يقــدر إجمالــي االســتثمار فــي هــذا 

المشــروع بـ 75 مليون ريال عماني ويتم تمويل 
40% من المشــروع من خالل الشــراكة الجديدة 
بين كل من شؤون البالط السلطاني، وصندوق 
تقاعــد وزارة الدفــاع، وبنك مســقط، والخنجي 
للتنميــة والشــركة المؤسســة وهــي النهضــة 
للخدمــات التــي ســتمتلك 51.9% مــن األســهم 

وسيمتلك الشركاء اآلخرون بقية األسهم. 
ويوفــر مشــروع الســكن الدائــم للمقاولين 
بالدقــم مرافــق عصريــة مزودة بــكل الخدمات 

ألكثــر من 16 ألفا من العاملين بالمنطقة.
وأضــاف: يعنــى مخطــط المشــروع بتوفير 

ســبل الراحة واألمان والخدمــات الجيدة بتكلفة 
أقــل بكثيــر من إنشــاء مرافــق مؤقتــة لنفس 
العــدد من األشــخاص. كمــا أن توفير وســائل 
فــي  والتمويــن  التنظيــف  وخدمــات  الترفيــه 
مشــروع الدقــم الســكني تختلــف تمامــا عــن 
األحــوال المعيشــية الســيئة التي يعانــي منها 

العمال في أماكن أخرى.
وقــال: العمــل فــي المشــروع يســير وفــق 
الخطــة الموضوعة حيث تم االنتهــاء من أعمال 
األساســات وســيكون الموقع جاهزا لالســتخدام 

في منتصف عام 2016. 

 العبارة هرمز في
الحوض الجاف

 السكن الدائم
للمقاولين بالدقم
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الدقم -           :

مــا يميز مدينــة الدقم الجديــدة أن نظام التخطيط الــذي اتبعته 
هيئــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم يبدأ من حيث انتهى 
اآلخرون وجاء بعد عدد من الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية 
المختصة لتكون الدقم مدينــة حديثة تواكب اهتمامات وتطلعات 

سكانها.
وأكــد المهنــدس يحيى بن خميــس الزدجالي مســؤول التخطيط 
ومتابعــة المشــروعات الهندســية بمكتــب رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئة أن الدقم توفرت لها الكثير من العوامل التي تجعلها مدينة 
عصرية قادرة على تلبية احتياجات سكانها، مشيرا إلى العديد من 
الدراســات التخطيطية التي بدأت في مطلع التســعينيات الماضية 
مع صــدور المرســوم الســلطاني رقــم 91/6 باعتماد التقســيم 
اإلداري للســلطنة الصــادر في فبرايــر 1991م والذي تم بموجبه 
اســتحداث المنطقة الوســطى (محافظة الوســطى حاليا) بعد أن 
كانــت والياتها األربع موزعة إداريا بيــن محافظة ظفار والداخلية 

والشرقية.
وقــال في حديث خــاص لـ  : إن هذا المرســوم أفســح المجال 
بشــكل كبير لتطويــر محافظة الوســطى، فبناء عليــه تم إعداد 
أول دراســة تخطيطيــة لتطوير المحافظــة وكان ذلك في الخطة 
الخمســية الرابعة (1991 – 1995م) التي ظهر فيها جليا االهتمام 
بالبعد االقليمي في التخطيط بحيث يتم توزيع مشروعات التنمية 

واإلنفاق الحكومي على مختلف محافظات السلطنة.

 مركز مدينة الدقم كما
بدا في مطلع عام 2015
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الوسطى إمكانيات  على  التعرف 
وعــاد المهنــدس يحيى الزدجالــي الذي تقلّــد العديد 
مــن المســؤوليات في مجــال التخطيط وشــغل عددا من 
المناصــب الرفيعــة بذاكرته إلــى التســعينيات الماضية، 
وقــال ان الدراســات التــي أُجريت فــي الخطة الخمســية 
لمحافظــة  االقليمــي  التخطيــط  علــى  ركــزت  الرابعــة 
الوســطى والذي كان يهدف إلــى التعرف علــى إمكانيات 
والقــوى  للســكان  الديمغرافيــة  والخصائــص  االقليــم 
العاملــة والمــوارد الطبيعيــة الموجــودة فيــه، ونتج عن 
هــذا التخطيــط اإلقليمي ما يســمى بالتسلســل الهرمي 
للتجمعــات الســكانية الذي يهتــم بالبعــد المكاني، وبناء 
على خصائص الســكان استطعنا إيجاد نوع من التسلسل 
الهرمي للتجمعات الســكانية، ففــي البداية قمنا بتعريف  
المراكــز االقليميــة بالمنطقة وتم اختيــار واليتي الدقم 
وهيما كمركزين إقليميين، هيما بصفتها المركز اإلداري 
للمحافظــة والدقــم نتيجــة لموقعهــا علــى بحــر العرب 
المفتــوح علــى المحيط الهنــدي وقرب خطــوط المالحة 
العالمية وأوصت هذه الدراســة التخطيطية بإقامة قطب 
نمو اقتصادي في المنطقة الوســطى (محافظة الوسطى 
حاليــا) مركزه واليــة الدقم ويكون لهــذا القطب دور في 

المحافظة. واليات  باقي  تطوير 

للتطوير  نمو  قطب 
وأضاف: وهكذا نجد أنه تم خــالل التخطيط اإلقليمي 
الديمغرافيــة  والخصائــص  االقليميــة  المراكــز  تحديــد 
للمنطقــة وإمكانيات المــوارد الطبيعية وتم اختيار الدقم 
كقطــب نمو لتطويــر المنطقة مثلما هــو الحال مع والية 
صحــار التــي تعتبــر قطب نمــو لتطويــر شــمال الباطنة 
والرســتاق بصفتهــا قطب نمــو لتطويــر محافظة جنوب 
الباطنة وصور بصفتها قطب نمو لتطوير محافظة جنوب 
الشــرقية ونــزوى بصفتها قطــب نمو لتطويــر محافظة 

الداخليــة وهكذا األمر مع باقي الواليات التي تم اختيارها 
أقطابا ينطلــق منها النمو لمختلف الواليات المجاورة.

وأشــار إلى أنه تنفيــذا لتوصيات التخطيــط اإلقليمي 
تــم تنفيذ شــبكة طــرق فــي الوســطى لتربــط مختلف 
والياتهــا بعضهــا ببعــض وتربطهــا أيضا بباقــي واليات 
السلطنة في شــمالها وجنوبها وبالفعل تم ضمن الخطة 
الخمســية الرابعــة رصــف 600 كيلومتر مــن محوت إلى 
الدقــم والجازر وهيما وهــو ما ربط المحافظــة بمختلف 
محافظات الســلطنة وكانت الطرق إحدى مظاهر التنمية 
بالوســطى وقد ساهمت بشــكل كبير في تســهيل تنقل 
الســكان مــن والياتهــم إلــى مختلــف واليــات الســلطنة 
ونقل البضائع وتنشــيط حركة التجــارة خاصة تجارة بيع 

االســماك وهو ما انعكس إيجابا على تطوير المنطقة.

االقتصادي  التخطيط 
وتحــدث المهنــدس يحيى بــن خميــس الزدجالي عن 
عــدد مــن الدراســات التخطيطيــة التــي تنــدرج ضمــن 
التخطيط االقتصادي الذي تم بناء عليه تحديد األنشــطة 
االقتصادية الضرورية لتطوير المحافظة، مشــيرا إلى أن 
هذه الدراســات ركزت على والية الدقــم باعتبارها قطبا 
تنمويــا لتطويــر محافظــة الوســطى، موضحــا أن وكالة 
التعاون الياباني (جايكا) أعدت دراســة أوصت فيها بإنشاء 
مينــاء في والية الدقم لالســتفادة مــن إمكانيات قطاعي 
األسماك والمعادن وتم اختيار والية الدقم نظرا لموقعها 
قرب الممر العالمي للتجــارة، وبالفعل قامت وزارة النقل 
واالتصــاالت بإدراج مشــروع ميناء الدقم ضمــن خطتها، 
بــدأت الفكــرة بميناء بســيط ثــم رأت الحكومــة أنه من 
المناسب زيادة الســعة االســتيعابية للميناء وجعله ميناء 
اســتراتيجيا متعــدد األغــراض وبناء على ذلــك زاد حجم 
المينــاء ثالثة أضعاف الميناء األصلي وأصبح الميناء قادرا 
علــى احتضــان مجموعة كبيــرة من األنشــطة الصناعية 
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وهنــا ظهــر التخطيــط مــرة أخــرى لتوجيه قــدرات هذا 
الميناء الضخم وتمكينــه من تحقيق هذه األهداف بحيث 
يســتقطب الصناعــات الثقيلــة ويكون مركــزا للصناعات 
التحويليــة، وبما أن الميناء ســوف يحتوي أنشــطة كبيرة 
فإنه من الضروري إنشــاء مناطق مســاندة له كالمنطقة 
الســكنية والمنطقــة الســياحية وميناء الصيــد ومنطقة 
المناطــق  هــذه  ربــط  يتــم  وأن  الســمكية  الصناعــات 
بوســائط نقل متعددة تشمل مطارا إقليميا وشبكة طرق 
ذات مواصفات عالية باالضافة إلى مشــروع القطار الذي 

يربط الدقم بالمراكز الرئيســية بالبالد.

األراضي  استخدامات  دراسة 
إحــدى  عــن  الزدجالــي  يحيــى  المهنــدس  وتحــدث 

الدراســات التخطيطيــة المهمــة التي تــم إجراؤها خالل 
السنوات الماضية، وقال: في عام 2004 تم إعداد دراسة 
تتنــاول اســتخدامات األراضي في مشــروع تطوير والية 
الدقم وبناء على هذه الدراســة تم تحديــد مرافق البنية 
األساســية الضرورية للمشروع ووضع أسس واشتراطات 
التعميــر فــي المنطقة وتحديد مســاحة المينــاء ومختلف 
والســياحية  والســكنية  والتجاريــة  الصناعيــة  المناطــق 
وشــهدت هــذه الدراســة تحديثــا مســتمرا يواكــب تقدم 

المشروع. في  العمل 
وأشــار إلــى أن الدراســات التــي أُجريــت خــالل تلك 
الفتــرة تناولت مختلــف المناطق التي يضمهــا المخطط 
الشــامل للمنطقــة ومــن خاللهــا تــم الوقــوف علــى ما 
تحتاجــه من خدمــات، موضحا أن أهداف هذه الدراســات 

 الطرق الحديثة
في الدقم

 مركز مدينة الدقم حسب
التخطيط الموضوع حاليا
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هــو تحديــد المشــروعات المطلوبة لجعــل الدقم قادرة 
علــى المنافســة محليــا وإقليميــا ودوليا، مشــيرا إلى أن 
هذه الدراســات تناولــت نوعيــة المشــروعات المطلوبة 
للمنطقــة فــي مختلــف قطاعاتهــا التجاريــة والصناعية 
كمــا  فيهــا،  االســتثمار  ونظــام  والســكنية  والســياحية 
وتوفيــر  الدقــم  فــي  البيئــة  حمايــة  كيفيــة  تناولــت 
متنفســات طبيعية وحدائق ومنتزهــات بالمنطقة، وكل 
هــذه الدراســات تتعلــق بالبيئــة الحضريــة وأســتطيع 
القــول ان الدقــم محظوظــة ألنهــا بدأت من المســتوى 
اإلقليمــي ثم المســتوى العام ثــم المســتوى التفصيلي 
ثم المســتوى التشــغيلي وهــو ما لم تحظ بــه المناطق 
األخــرى فــي الســلطنة وهــذا ســيؤدي إلى أن نشــاهد 
نموذجــا مختلفــا جدا عــن النمــاذج التخطيطيــة األخرى 
فــي الســلطنة نظرا ألنه انطلق مــن المنهجيــة العلمية 
الصحيحــة فــي تخطيط المــدن الحديثة، مشــيرا إلى أن 
الدراســات التخطيطيــة حــددت توقعــات النمــو ومراحل 

المنطقة.  تطوير 

إيجاد بيئــة حضرية بالمنطقة
وركــز في حديثــه على االهتمــام الذي توليــه هيئة 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم تجــاه إيجاد بيئة 
حضريــة بالمنطقة، وقال إننا نقصد بالبيئة الحضرية 
المتكاملــة  األساســية  البنيــة  مرافــق  مختلــف  توفيــر 
كالطــرق ومرافــق الكهربــاء والمياه والصــرف الصحي 
واالتصــاالت وتوفير مختلــف الخدمات التــي تحتاج إليها 
المــدن عــادة وتنظيــم أســواقها وأحيائهــا، مشــيرا إلى 
أنــه بناء على ذلــك تم تخطيــط مدينة الدقــم الحديثة 
لتســتطيع مواكبة النمو الســكاني فيها الذي يأتي نتيجة 

الزدياد األنشــطة الصناعية والتجارية بالمنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لتطوير المرحلة 
األولــى من المنطقة بمســاحة 800 كيلومتر مربع والتي 

تنتهــي في عــام 2020، كما تم في عــام 2013م إعداد 
المخطــط الحضــري للمنطقــة الســكنية وهــي دراســة 
تخطيطيــة بحتة تتكلم عن اســتراتيجية تطوير المدينة 
الســكنية الحديثــة وكافــة التفاصيــل المتعلقة باإلدارة 
البيئيــة وإدارة مرافــق البنيــة األساســية واســتخدامات 
األراضــي وشــروط التعمير ووســائل النقل كمــا تناولت 
كافــة أنماط الحيــاة العصرية المطلوبــة للمدن الحديثة 
وهــي دراســة مهمة راعــت الجوانب البيئية مــع الحفاظ 
علــى الخصائــص الجيولوجيــة للمــكان وجعــل المدينة 
متنفســات  وتوفيــر  مغلقــة  وغيــر  النمــو  علــى  قــادرة 
طبيعيــة فيهــا كالحدائق والمتنزهــات والمناطق العازلة 

بيــن منطقة وأخرى وبين حي وآخر.
وأوضــح أنه يتــم حاليا إعداد دراســة أخــرى تتناول 
المناطــق  هــذه  لكافــة  الحضــري  التخطيــط  تصميــم 
الحضريــة، مشــيرا إلــى أنه تــم تحديد خمــس مناطق 
الســاحلية  والمنطقــة  المطــار  منطقــة  هــي  حضريــة 
ومنطقــة حديقة الصخــور ومنطقة الخدمــات الحكومية 

التجارية. والمنطقة 

الصناعي  التخطيط 
وتطــرق الزدجالــي إلى عدد من الدراســات المتعلقة 
بتقديــر أعــداد الســكان فــي المنطقــة، وقــال إن هذه 
الدراســات مبنيــة على نوعية المشــروعات التي ســيتم 
إنشــاؤها،  وعلى ســبيل المثــال فإن الدراســة المتعلقة 
بالتخطيــط الصناعــي أخذت في االعتبــار أن يصل عدد 
ســكان المنطقة الصناعية بحلول عام 2025م إلى 250

ألف نســمة في حين توقعت دراســة التخطيط الحضري 
أن يصــل عدد الســكان في المنطقة الســكنية إلى 100

ألف نســمة بحلول نفس العام، مشــيرا إلى أن المنطقة 
الســكنية مــن خــالل تجهيزاتهــا الحاليــة قــادرة علــى 

نسمة. ألف   150 استيعاب 
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للبيئة  صديقة  مدينة 
مدينــة  ســتكون  الجديــدة  الدقــم  مدينــة  أن  وأكــد 
صديقــة للبيئــة ولن تكــون فيهــا كثافة ســكانية عالية 
رغــم أن توقعــات النمو تشــير إلى قــدرة المنطقة على 
اســتيعاب 500 ألف نســمة فــي مخطــط المرحلة األولى 
مــن المنطقة والــذي يمتد على مســاحة تصل إلى 800

الصناعيــة  المناطــق  مختلــف  تشــمل  مربــع  كيلومتــر 
والســياحية والتجارية والســكنية مؤكدا أن األراضي في 
المخطــط الســكني محجــوزة الســتيعاب هــذا العدد من 

السكان.
وقــال إننا نزاوج فــي تخطيط مدينــة الدقم الجديدة 
بيــن النظام األفقــي والنظام الرأســي، مشــيرا إلى أنه 
تــم تحديد منطقــة مركز المدينــة (Down Town) الذي 
ســيضم بنايــات مرتفعــة إال أنهــا لــن تكــون شــاهقة 
االرتفاع، موضحــا أن هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقــم تقــوم حاليــا بوضــع شــروط ومعاييــر النمــط 
المعمــاري أو الواجهــة المعماريــة خاصــة فــي المنطقة 
التجاريــة والمناطق التي تطل على الشــوارع الرئيســية 
ومداخل المناطق ومن خالل هذه المعايير ســوف نتحكم 
فــي المنظور البصــري للمباني كما نســعى أيضا إليجاد 
تجانــس فــي المباني ســواء من حيــث االرتفــاع أو نوع 
الواجهات، مشــيرا إلى أن الدراســات التي تعدهــا الهيئة 
حاليا ســتفضي إلى تحديــد معايير التخطيــط المعماري 

للمباني التي ســيتم إنشاؤها بالمنطقة.
وقال: رغم أننا نســعى إلى وضع معايير واستراطات 
للمبانــي إال أننا في الوقت نفســه لــن نفرض أنواعا من 
التصاميــم بعينهــا علــى المطوريــن العقارييــن الذيــن 
لديهــم رؤى تطويرية معينة إلقامة المجمعات الســكنية 
والتجاريــة والســياحية ولكن ســتكون هناك اشــتراطات 

عامــة ينبغي على جميــع المطوريــن العقاريين االلتزام 
بهــا إال أن كل مطــور لــه الخيــار في أن يضــع التصميم 
العمــاري الــذي يراه مناســبا والــذي يضيف قيمــة جيدة 
لمدينة الدقم الجديدة ويتواءم مع معاييرها األساســية.

المدينة  في  النقل  وسائل 
واختتم المهندس يحيى بن خميس الزدجالي مسؤول 
التخطيط ومتابعة المشــروعات الهندسية بمكتب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة حديثه بتســليط الضوء على وسائل 
النقــل فــي مدينــة الدقــم الجديدة، وقــال اننــا حرصنا 
علــى أن تســتوعب مدينة الدقــم الجديــدة مختلف أنواع 
وســائل النقل بناء على وظيفــة الطريق وحركة المرور 
المتوقعة، فهناك طرق رئيســية مزدوجة تتألف من ثالث 
حارات فــي كل اتجاه كالطريق الــذي يربط مطار الدقم 
بالميناء، وهناك طــرق ثانوية دائرية تربط بين منطقة 
وأخــرى وتتألف من طــرق مزدوجة مــن حارتين في كل 
اتجــاه كالطريق الدائــري الذي يربط المدينة الســاحلية 
بالمدينة الســكنية ومنطقــة المعارض، ثم تأتي الطرق 
المحليــة في األحياء، كما أن هــذه الطرق لديها إمكانيات 
التوســع المســتقبلي، وقــد تــم حجــز مســاحات كافيــة 
لمســارات خطوط القطارات والحافالت والمترو، وبشكل 
عــام فإن وســائل النقل فــي المنطقــة تــم وضعها بما 
يواكب نمو الطلب لفترة تتجاوز العشــرين ســنة قادمة، 
وهــذا األمــر ال يقتصــر فقط علــى المدينة الســكنية أو 
الســياحية أو التجاريــة وإنمــا كذلك في منطقــة الميناء 
التــي يمكــن أن تصل الطرق فيها إلــى 8 حارات في كل 
اتجــاه متــى ما ظهــرت الحاجة إلــى ذلك، وبمــا أن مناخ 
الدقــم رائــع ودرجات الحــرارة منخفضة فإننــا نفكر في 

تخصيــص ممرات للدراجات الهوائية.
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تنفيذا للمراسيم السلطانية 
توقيع مذكرات تفاهم مع 
الوحدات الحكومية لرفع 

تنافسية الدقم
مسقط -          :

وقعــت هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم 
عددا من مذكرات التفاهم مــع الوحدات الحكومية تنفيذا 
نظــام  بإصــدار   2013/79 رقــم  الســلطاني  للمرســوم 
المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم الذي منــح الهيئة 
اختصاصات عــدد من الوحدات الحكوميــة داخل المنطقة 
وذلــك ضمن جهــود الحكومــة لرفــع تنافســية المنطقة 

أهدافها. تحقيق  من  وتمكينها 
وبحســب المرسوم الســلطاني رقم 2013/79 تم منح 
هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقــم اختصاصات 
األمانة العامة للســجل التجاري في تطبيق قانون الســجل 
التجاري فيما يتعلق بتســجيل المشــروعات، واختصاصات 
وزارة التجــارة والصناعــة فــي تطبيــق قانــون التنظيــم 
الصناعــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون فيمــا يتعلق 
بالقيــد في الســجل الصناعي ومنح التراخيص للمشــاريع 
الصناعية، واختصاصات الهيئة العامة للتعدين في تطبيق 
قانــون التعدين، واختصاصات وزارة الســياحة في تطبيق 

قانــون الســياحة فيما يتعلــق بإصدار التراخيــص الالزمة 
للمشــروعات الســياحية، واختصاصــات الجهــة المختصة 
في تطبيق قانون ســالمة الغذاء، واختصاص وزير القوى 
العاملة في تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بتحديد رسوم 
استقدام القوى العاملة األجنبية وتحديد نسبة التعمين في 
المشــروعات، واختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية 
فيمــا يتعلــق بإصــدار التصاريــح البيئيــة للمشــروعات، 
باإلضافة إلــى تطبيق القوانيــن المتعلقــة بحماية البيئة 

ومكافحة التلوث وحماية مصادر مياه الشرب. 
رقــم  الســلطاني  المرســوم  لنصــوص  وتفعيــال 
2013/79 بإصــدار نظــام المنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقم والمرســوم الســلطاني رقم 2011/119 بإنشــاء 
هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وإصــدار 
و2015م  عامــي 2014م  خــالل  الهيئــة  قامــت  نظامهــا 
بتوقيع عدد من مذكــرات التفاهم مع الوحدات الحكومية 
شملت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات االقليمية 
وغرفــة تجــارة  العاملــة  ووزارة القــوى  الميــاه  ومــوارد 

عمان. وصناعة 

منح الهيئة 
اختصاصات 

واسعة لتسهيل 
إجراءات 

المستثمرين 
وتقديم خدمات 
تواكب الحوافز 
المعمول بها 

دوليا

مذكرات التفاهم تسعى إلى االستفادة  من إمكانيات المنطقة في استقطاب المستثمرين
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تطبيــق قوانين الســجل التجــاري والتنظيم 
الصناعي والتعدين

وقــد نصــت مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعها مع 
وزارة التجارة والصناعة في شــهر فبراير من عام 2014م 
على ربــط نظام الهيئــة بالنظام اآللي للمحطــة الواحدة 
بالــوزارة لضمان الســرعة في إنجــاز المعامالت من خالل 
إدارة الهيئــة مباشــرة بالنيابة عن الوزارة، وإنشــاء نافذة 
لمعامــالت الســجل التجــاري بالمنطقة، وتوفيــق أوضاع 
التســهيالت  وتحديــد  التجاريــة  والشــركات  المؤسســات 

واإلعفاءات الضريبية بها. 
ومن خــالل مذكــرة التفاهم تم توضيــح اختصاصات 
هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم في مجال 
تطبيــق أحــكام قانون الســجل التجــاري وأحــكام قانون 
قانــون  أحــكام  وتطبيــق  الموحــد  الصناعــي  التنظيــم 
التعديــن، وبنــاء علــى المذكــرة تقــوم الهيئة بممارســة 
االختصاصــات والمهــام المتعلقــة بالترخيــص والرقابــة 
ومنح صفــة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بحســب 
الحاجــه إضافة إلــى تدريب موظفــي الهيئة علــى أعمال 

السجل التجاري. 

الخدمات البلدية وسالمة الغذاء 
وقبــل أن ينتهــي عــام 2014م قامــت الهيئــة بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع وزارة البلديــات االقليمية وموارد المياه 
تنــص علــى تنظيم التعــاون بيــن الطرفين فــي تقديم 
الخدمــات البلديــة وتطبيــق القوانيــن المتعلقة بســالمة 
الغذاء وتمكين كل طرف من القيام بالمهام والمسؤوليات 
المنوطة به بسهولة ويسر بناء على المراسيم السلطانية 
المتعلقــة بذلك وبما يؤدي إلى تحقيــق األهداف المرجوة 

من إنشاء المنطقة.
للمرســوم  تنفيــذا  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  وجــاء 
الســلطاني رقــم (2013/79) باصــدار نظــام المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم الذي ينــص على أن يكون 
للهيئــة داخــل حــدود المنطقــة اختصاصــات عــدد مــن 
الجهات الحكومية، كما يأتي تنفيذا للمرســوم السلطاني 
رقم (44 / 2014) بشــأن رفع صفــة المنفعة العامة عن 

بعض المخططــات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة 
الســلطاني  والمرســوم  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة 
رقــم (2011/119) بإنشــاء هيئة المنطقــة االقتصادية 

بالدقم. الخاصة 
وبموجــب المذكــرة تتولــى الهيئة إصــدار تراخيص 
الحفر وإباحات البناء وشــهادات إتمــام البناء وفقا للنظم 
المعمــول بهــا وذلــك للمشــروعات المقيدة في الســجل 
التجــاري للمنطقة ســواء تلــك التي يتم إنشــاؤها على 
األراضــي المملوكــة للدولة بالمنطقــة أو على األراضي 
الخاصة المملوكة لهذه المشــروعات، كمــا تتولى الهيئة 
إصدار التراخيص ووضع االشــتراطات الصحية لألنشطة 
المنطقــة  فــي  بمزاولتهــا  يرخــص  التــي  االقتصاديــة 
للمشــروعات المقيــدة فــي الســجل التجــاري للمنطقــة 
باالضافة إلــى كافة الصالحيات المقررة للجهة المختصة 
المنصــوص عليها في قانون ســالمة الغذاء داخل حدود 

المنطقة.
في حين تتولــى بلدية الدقم إصــدار تراخيص الحفر 
وإباحات البناء وشــهادات إتمام البناء وفقا للنظم المعمول 
بها لألفراد والمشــروعات غير المقيدة في السجل التجاري 
للمنطقــة والتــي تقام علــى األراضي الخاصــة المملوكة 
لهذه المشــروعات، كمــا تتولى البلدية إصــدار التراخيص 
ووضــع االشــتراطات الصحية لألفــراد والمشــروعات غير 

المقيدة في السجل التجاري للمنطقة.
وفيمــا يتعلــق بالخدمات التــي تقدمهــا الهيئة نصت 
المذكــرة على أن تتولى الهيئة بالتنســيق مع البلدية أداء 
عــدد من الخدمات العامة تشــمل: إنشــاء المرافق العامة 
كالطــرق الداخلية والميادين والســاحات العامة والحدائق 
ومالعــب األطفــال والمنتزهــات ودورات الميــاه العامــة 
واألســواق العامة ومواقف الســيارات والمظــالت وصيانة 

هــذه المرافق والمحافظة على نظافتها.
كمــا تشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة أعمــال 
التشــجير واإلنــارة الجديــدة للطــرق الداخلية والشــوارع 
والميادين والشواطئ والساحات العامة ومواقف السيارات 
واألســواق ومالعب األطفــال وصيانتها وإدارتها، وإنشــاء 
المســالخ الجديــدة، وتنظيم وتســمية وترقيم الشــوارع 

الهيئة تتولى 
إصدار السجالت 

التجارية 
والتراخيص 
الصناعية 
والبيئية 
والسياحية
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واألحيــاء والطرق واألزقــة والميادين، وتنظيــم ومراقبة 
اإلعالنات والالفتات في الطــرق العامة بالمنطقة، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتصريف مياه األمطار وتوفير شــبكات 

وصيانتها. الصحي  الصرف 
كمــا نظمــت المذكــرة الخدمات التــي تقدمهــا بلدية 
الدقم بالتنســيق مع الهيئة والتي تشمل: مكافحة نواقل 
األمراض واتخاذ التدابيــر الالزمة للمحافظة على الصحة 
العامــة، وتنظيــم حجــز الحيوانــات الســائبة أو المهملة، 
وتنظيم مواقف الســيارات وتحديد تعريفة ركوب سيارات 
األجرة، ووضــع العالمــات المميزة لها، واتخــاذ اإلجراءات 
والتدابيــر الالزمــة للمحافظــة علــى المســلخ، وإدارتــه 
وتشــغيله، واتخاذ اإلجراءات والتدابيــر الالزمة للمحافظه 
على المقبرة وإدارتهــا، باالضافة إلى تنظيم المهرجانات 

الترفيهية والنــدوات الثقافية والرياضية واالجتماعية.
ونصــت المذكرة أيضــا على أن يتعــاون الطرفان في 
مجــال حصــر الوثائــق والســجالت المتعلقــة بتراخيص 
البناء وشــهادات إتمام البناء السابق صدورها عن البلدية 
لصالح مشــروعات مملوكة لشــركات وتجــار مقيدين في 
الســجل التجاري للمنطقــة، ولهذه الغاية يتــم نقل هذه 
الوثائق والســجالت من الوزارة إلى الهيئة ضمن إجراءات 

رسمية. وتسلم  استالم 
كمــا نصــت علــى تعــاون الطرفين فــي مجــال نقل 
كافة الوثائق والســجالت المتعلقــة باإلجراءات والقرارات 
الســابق صدورها عــن البلدية فــي إطار تطبيــق أحكام 
قانــون ســالمة الغــذاء علــى األنشــطة االقتصاديــة في 
المنطقــة مــن البلدية إلــى الهيئــة، باالضافة إلــى قيام 
الــوزارة بتقديم الدعم الفني الالزم للهيئة، واالســتفادة 
مــن خدمات المختبرات التابعة لها في مجال فحص المياه 

وغيرها من الفحوصات المتعلقة بســالمة الغذاء.

األجنبية  العاملة  القوى  تراخيص  إصدار 
وخالل عام 2015م وقعت هيئة المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم مذكــرة تفاهم مــع وزارة القوى العاملة 
نصــت علــى تنظيم التعــاون بيــن الطرفين فــي العديد 
مــن المجاالت وفقا لما ينص عليه المرســوم الســلطاني 

رقــم 79/ 2013 بإصــدار نظــام المنطقــة االقتصاديــة 
الخاصة بالدقم الذي نص على أن تنشــأ بالمنطقة دائرة 
للعمل تختــص بإصدار التراخيص الالزمة للقوى العاملة 
األجنبية وفق إجراءات تتســم بالسرعة والكفاءة على أن 
ال تتجــاوز المــدة الالزمة إلصدار التراخيص خمســة أيام 

عمل مــن تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها.
وبموجــب المذكــرة اتفق الطرفان علــى إصدار الئحة 
تنظم إجراءات ترخيص استقدام قوى عاملة غير عمانية 
للمنشــآت العاملة بالمنطقة من قبل دائرة القوى العاملة 
بالمنطقــة، ويصــدر بهذه الالئحة قرار مــن مجلس إدارة 

الهيئة بالتنسيق مع الوزارة .
ونصت مذكرة التفاهم علــى ان تقوم الهيئة بإخطار 
الوزارة بالقرارات التي تصدرها في شــأن تحديد رســوم 
اســتقدام القوى العاملة األجنبية في المشروعات وتحديد 
نسبة التعمين بالمشروعات حتـــى يتسنى للوزارة أخذها 

بعين االعتبار حال ممارســتها الختصاصاتها. 
وحــددت مذكــرة التفاهــم أن تتولى الهيئة اســتقبال 
طلبــات تراخيص اســتقدام القوى العاملة غيــر العمانية 
من قبل المشروعات المقيدة بالســجل التجاري للمنطقة 
وفــق النمــاذج المعتمــدة لهــذا الغــرض وتقــوم الهيئــة 
بالتحقق من اســتيفاء الطلب لكافة البيانات والمســتندات 
المطلوبــة وتســليم مقــدم الطلــب مــا يفيــد االســتالم 
ثــم تقــوم بإحالته فــي ذات اليــوم إلى الدائرة مشــفوعاً 

بتوصيتها.
فــي حيــن تتولــى دائــرة القــوى العاملــة بالمنطقة 
اســتقبال طلبات تراخيص اســتقدام  القــوى العاملة غير 
العمانية مباشــرة من األشخاص الطبيعيين والمشروعات 
غيــر المقيــدة فــي الســجل التجــاري للمنطقــة، وكذلك 
طلبــات اســتقدام المســتخدمين فــي المنــازل ومــن في 

حكمهم.
كما تتولى الهيئة اســتقبال طلبات نقل خدمات القوى 
العاملــة غير العمانيــة من اإلقليم الجمركــي أو المناطق 
الحرة في الســلطنة إلى المشــروعات المقيدة في السجل 
التجــاري للمنطقــة، وتقوم بالتحقق من اســتيفاء الطلب 
لكافــة البيانــات والمســتندات المطلوبة، وتســليم مقدم 

التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه

إصدار تراخيص 
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الطلب ما يفيد اســتالمه، ثم تقوم بإحالته في ذات اليوم 
إلى الدائــرة، فيما تتولى دائرة القــوى العاملة بالمنطقة 
اســتقبال طلبات نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية 
من المشــروعات المقيدة في الســجل التجــاري، وغيرها 
مــن األشــخاص الطبيعيين أو المشــروعات غيــر المقيدة 
في الســجل التجــاري للمنطقة إلى اإلقليــم الجمركي أو 

السلطنة. في  الحرة  المناطق 
ونصــت مذكرة التفاهــم أيضا علــى أن تتولى الهيئة 
وضــع حــد أقصــى لعــدد المشــروعات التي يرخــص لها 
بمزاولة نشــاط اســتقدام القــوى العاملة غيــر العمانية 
فــي المنطقــة، ويراعــى مراجعة ذلك بصفــة دورية في 
ضــوء تطور المنطقــة ونمــو األنشــطة االقتصادية بها، 
كمــا نصــت على أن تقــوم الهيئــة بموافــاة وزارة القوى 
العاملة في حالة رغبة أي من المنشــآت المقيدة بالســجل 
التجــاري للمنطقة االنتقال إلى اإلقليم الجمركي على أن 
تقــوم الوزارة بتطبيق ذات الشــروط والرســوم واللوائح 
والقوانيــن المعمــول بهــا علــى جميــع منشــآت القطــاع 

الخاص دون استثناء.
وزارة  تعمــل  أن  ضــرورة  التفاهــم  مذكــرة  وأكــدت 
القــوى العاملة على دراســة طلبات التراخيــص، وغيرها 
من الطلبات المشــار إليهــا في المذكرة والبــت فيها على 
وجه الســرعة، وفي جميع األحوال يجــب أال تتجاوز المدة 
الالزمــة إلصدار التراخيص خمســة أيام عمــل من تاريخ 
تقديــم طلبات الحصول عليهــا، ويعتبر مضى المدة دون 
البــت فيهــا قــرارا بالترخيص، وفــي حــال الرفض يجب 
أن يكــون القرار مســببا، كما أكدت المذكــرة أنه ال يجوز 
للقــوى العاملة غيــر العمانية التي تم اســتقدامها للعمل 
داخــل المنطقة االنتقال للعمل فــي اإلقليم الجمركي إال 

بعــد الحصول على ترخيص جديد من الوزارة.
وفيمــا يتعلــق بالرقابــة والتفتيــش داخــل المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم نصــت مذكــرة التفاهــم 
علــى أن تعمــل الهيئة بالتنســيق مع الــوزارة على وضع 
نظــام للتفتيش والرقابة على األنشــطة االقتصادية في 
المنطقــة فيمــا يتعلق بوجــوب االلتزام بنســبة التعمين 
المقررة وبوقف اســتخدام قوى عاملــة وافدة غير مصرح 
بهــا، وتتولــى الــوزارة أعمــال الرقابــة والتفتيــش على 
األنشــطة االقتصادية فــي المنطقة وفقــاً ألحكام قانون 
العمــل ، وذلــك دون اإلخالل بحكم المــادة (13) من هذه 
المذكــرة والتــي تنــص علــى ســرعة البــت فــي طلبات 

الترخيص خالل فترة ال تتجاوز خمســة أيام عمل.
ونصــت المذكــرة أيضــا علــى أن يتعــاون الطرفــان 
التخاذ اإلجــراءات الالزمة لحصر أعداد القوى العاملة غير 
العمانيــة الموجودة حالياً في المنطقــة وتوفيق أوضاعها 
وفقاً لإلجراءات المتفــق عليها بين الطرفين، كما يتعاون 
الطرفــان أيضا في إعداد وتنفيذ برامــج التدريب المهني 
لرفــد المنطقة باحتياجاتهــا من القوى العاملــة العمانية 
باألعــداد والتخصصات المطلوبــة، وبصفة خاصة تدريب 
وتأهيــل الباحثيــن عــن العمل فــي محافظة الوســطى، 
وذلك لتعزيز فرصهم في االســتفادة مــن الوظائف التي 

المنطقة. في  استحداثها  يتم 

مذكرة تفاهم مع الغرفة 
كما تــم خالل عــام 2015م توقيــع مذكــرة التفاهم 
مــع غرفة تجــارة وصناعة عمــان ضمن جهــود الطرفين 
لتقديــم أفضــل الخدمــات للمســتثمرين عبــر المحطــة 
الواحــدة بهيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم 

ال يجوز للقوى 
العاملة غير 

العمانية التي 
يتم استقدامها 
للعمل داخل 

المنطقة االنتقال 
للعمل في 

اإلقليم الجمركي 
إال بعد الحصول 
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وفقــا لما نــص عليه المرســوم الســلطاني رقــم 119/ 
2011 بإنشــاء هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
والمرســوم الســلطاني رقــم 79/ 2013 بإصــدار نظــام 

بالدقم. الخاصة  االقتصادية  المنطقة 
وينص المرســوم الســلطاني رقــم 2011/119 على 
إنشــاء نافذة اســتثمارية واحــدة لتقديم كافــة الخدمات 
الالزمة إلقامة المشروعات االســتثمارية داخل المنطقة، 
فيمــا ينص المرســوم الســلطاني رقــم 2013/79 على 
أن تقــدم جميع الخدمــات الالزمة للمشــروعات من خالل 
المحطــة الواحــدة، وألزمــت المــادة (12) مــن المرســوم 
الهيئــةَ بإنشــاء بوابــة إلكترونيــة يتم من خاللهــا توفير 
كافــة المعلومات الالزمــة عن المنطقة، فــي حين نصت 
المــادة (24) مــن نظــام المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم على أن تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بإصدار 
شهادات المنشــأ والمصدر للمشروعات والمصادقة عليها.

بتســجيل  الغرفــة  تقــوم  التفاهــم  لمذكــرة  ووفقــا 
المشــروعات التــي يجب تســجيلها بموجب قانــون غرفة 
تجــارة وصناعة عمان، كما تتولى الغرفة أيضا المصادقة 
على فواتير الســلع بعد مراجعتها، ومنح شــهادات المنشأ 
والمصدر والمصادقــة عليها، والمصادقــة على الكفاالت 
التجاريــة وعلى مقدرة الكفالء الماليــة، والمصادقة على 
صحــة تواريــخ األوراق الصادرة من الغرفــة وعلى صحة 
توقيعات ذوي الشــأن عليها، والمصادقة أيضا على ســائر 
الشــهادات التجارية والصناعية الالزمة لألعمال التجارية 
والصناعيــة، والتعريــف باألعضاء المســجلين وبأعمالهم 

ودرجــات تســجيلهم، وتســجيل وثائق التحكيــم التجاري 
ميــن المعنيين أو  المقدمــة إلــى الغرفة مــن قبــل المحكّ
مــن قبل األطراف، والقيام بالمهــام ذات الصفة التجارية 
أو الصناعيــة بمــا في ذلك فحــص الســلع والتدقيق في 
الخدمــات المتنــازع عليها وكذلك المصادقــة على تقارير 
الخبــراء والممثلين التجاريين والشــهادات التــي يعدونها 
بهــذا الشــأن، وتقديــم المعلومــات عــن أســعار الســلع 
األساســية المتداولــة فــي تواريــخ معينــة في األســواق 

المحلية. التجارية 
تجــارة  غرفــة  ســتقوم  التفاهــم  مذكــرة  وبموجــب 
وصناعــة عمان بتقديم هذه الخدمــات من خالل المحطة 
الواحدة بالمنطقة بواســطة البرامــج واألنظمة المعمول 
بهــا لديها، وســتقوم الغرفــة بإيفاد موظــف أو أكثر إلى 

بالهيئة. الواحدة  المحطة 
ونصــت مذكــرة التفاهم أيضــا على تنظيــم التعاون 
بيــن الجهتيــن في عدد مــن الجوانب األخــرى من أبرزها 
الترويــج للمنطقــة داخــل الســلطنة وخارجهــا وذلك من 
العمــل  وحلقــات  والنــدوات  المحاضــرات  تنظيــم  خــالل 
والمؤتمــرات االقتصاديــة والمعــارض داخــل الســلطنة 

والمشــاركة في تلك التي تنظم في الخارج. 
كما تتعــاون الغرفة مع الهيئة في تســوية المنازعات 
التــي تنشــأ فــي المنطقة والتــي يعهــد بها إليهــا وذلك 
عــن طريــق المصالحــة الوديــة أو التحكيم، مــع مراعاة 
التشــريعات الســارية فــي الســلطنة والتــي تنظــم هذا 

الجانب. 

أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم مع الغرفة

الغرفة تقدم 
خدماتها للتجار 
والمستثمرين 
عبر المحطة 

الواحدة بالهيئة 
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الهيئة تدرس إنشاء صندوق لتمويل مختلف البرامج بمحافظة الوسطى 

ملتقى الدقم يناقش تعزيز مفهوم المسؤولية 
االجتماعية لدى الشركات العاملة بالمنطقة

الدقــم –           :

في التاســع والعشــرين مــن ابريل من عــام 2015م كانت الدقم 
علــى موعــد مــع النســخة الثانيــة مــن ملتقــى (الدقــم .. المجتمــع 
واالقتصــاد) الــذي اســتهدف تعزيــز مفهــوم المســؤولية االجتماعية 

وبحــث الفرص االســتثمارية المتاحة أمام الشــركات المحلية.
عقــد الملتقــى بفنــدق كراون بــالزا الدقــم تحت صاحب الســمو 

الســيد كامــل بــن فهد بــن محمود آل ســعيد مســاعد األميــن العام 
بمكتــب نائب رئيس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء.

وناقــش الملتقــى العديد من وجهات النظر والرؤى التي تســاهم 
االجتماعيــة،  المســؤولية  مجــال  فــي  الشــركات  أداء  تفعيــل  فــي 
واســتعرض فــرص االســتثمار فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم المتاحة ألبناء محافظة الوســطى، كما قامت هيئــة المنطقة 
لالنتفــاع  اتفاقيــات  ثــالث  بتوقيــع  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

 كامل بن فهد لدى زيارته جناح الهيئة في
ملتقى الدقم المجتمع واالقتصاد الثاني

إحدى الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة األعمال الذي نظمته لجنة تنمية المجتمع المحلي

يوليو 
2015٤٧



بــاألرض مــع شــركات محليــة تعتــزم تنفيــذ عــدد من المشــروعات 
. لمنطقة با

وأكــد معالي يحيى بن ســعيد بن عبداهللا الجابــري رئيس مجلس 
المنطقــة  أن  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  هيئــة  إدارة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم حققت خالل الســنوات القليلة الماضية 
العديــد مــن النجاحــات وأصبحــت تتبــوأ مكانــةً مميزةً علــى خارطة 
االســتثمار العالمــي لمــا تمتلكه من ميزات تنافســية ومــا تقدمه من 
حوافز وتســهيالت للمســتثمرين، كما أن مســاحتها الشاســعة البالغة 
1745) كيلومترا مربعا تســتوعب مختلف االســتثمارات التي  حوالــي (

يتطلــع المســتثمرون إلقامتهــا بالمنطقة.

صندوق للمســؤولية االجتماعية
وقــال معاليه في كلمــة ألقاها خــالل الملتقى: إن تنميــة محافظة 
الوســطى تعتبر أحد األهداف الرئيســية إلنشــاء المنطقــة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، مشــيدا بازدياد النشــاط التجاري واالستثماري بوالية 
الدقــم، وقــال ان المشــروعات التــي يتم تنفيذهــا من قبــل الحكومة 
والقطــاع الخاص بالمنطقة أســهمت في تنشــيط الحركــة االقتصادية 
بالمحافظــة وســاهمت فــي توفيــر العديد مــن فرص العمــل ألهالي 
ــزت منــذ تأسيســها على مســاندة  المحافظــة، موضحــا أن الهيئــة ركّ
ودعــم المجتمــع المحلــي حيــث تــم فــي عــام 2013م تشــكيل لجنة 
تنميــة المجتمــع المحلــي بالهيئــة لتقوم باقتــراح البرامج واألنشــطة 

الطلبة في برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية بالدقم

 السيد كامل بن فهد والحضور
خالل افتتاح الملتقى
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والفعاليــات التــي تحتــاج إليها المنطقــة، وتضم اللجنة فــي عضويتها 
ممثليــن للمجتمــع المحلي بهدف االســتفادة من آرائهــم ومقترحاتهم 

لتعزيز اســتفادة األهالي من المشــروعات التي تشــهدها بالمنطقة.
وأعلن معاليه خالل الملتقى أن الهيئة تقوم بدراســة إنشاء صندوق 
المســؤولية االجتماعيــة بالمنطقــة والــذي يســتهدف تمويــل مختلــف 
المشــروعات والبرامــج التي يحتاج إليهــا المجتمع وتعزيــز جهود الهيئة 
والشــركات العاملــة فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم لتنفيذ 

مشــروعات نوعية يكون لها األثر الكبير لدى مختلف شــرائح المجتمع.

اســتثمار في المجتمع 
وخــالل الملتقــى قدمــت رانيا ســفر المتخصصــة في المســؤولية 

المجتمعية ومســؤولة القســم النسائي ببرنامج «ســمرف» للمسؤولية 
االجتماعية بشــركة مصفاة أرامكو الســعودية ورقة عمــل أكدت فيها 
أن البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة 
اســتثمار في المجتمع، مشــيرة إلى أن مرتكزات المسؤولية االجتماعية 

تتمثــل في الرعاية والهدايــة واإلتقان والتكامل.
وقالــت إن برامــج المســؤولية ال تقتصــر فوائدهــا علــى الجهــات 
المســتفيدة فقــط وإنمــا تشــمل أيضا الشــركات التــي تقــوم بتنفيذ 
هــذه البرامج، إذ يمكن أن تســاهم في تحســين األداء المالي وتخفيف 
التكاليــف التشــغيلية وتعزيــز المبيعــات وزيــادة والء الزبائــن وزيادة 
اإلنتاجيــة والقــدرة على جــذب الموظفيــن واالحتفاظ بهــم باإلضافة 

إلى كســب ثقة الجهات الحكومية.

المسؤولية االجتماعية حظيت بمناقشات مستفيضة خالل الملتقى

قامت هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقــم بالتعاون مع 
بعــض الجهات الحكومية والشــركات بتنفيذ العديد من المشــروعات 

والبرامــج لخدمة المجتمع المحلــي من أبرزها ما يلي:
  تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة بتشــكيل لجنــة تنميــة المجتمــع 

لمحلي.  ا
  تنفيذ (150) وحدة ســكنية لألهالي.

  تقديــم (10) منــح لدراســة البكالوريوس ألبناء واليــة الدقم في 
2015م.  /2014 األكاديمي  العام 

  إلــزام الهيئــة نفســها وكذلــك الشــركات التــي تملكهــا الحكومة 
والتــي تعمل داخل المنطقة بتخصيص نســبة ال تقل عن (%10) 
المتوســطة  للشــركات  والمناقصــات  المشــتريات  إجمالــي  مــن 

والصغيرة. 
  إلزام أصحاب المشــروعات بإعــداد خطط لتدريب القــوى العاملة 
الوطنيــة وإحاللهــا محــل القــوى العاملــة الوافدة مــن أجل رفع 

البشرية. كوادرها  بين  التعمين  نســبة 
  تضميــن كافــة اتفاقيــات االنتفاع والتطويــر التي تبرمهــا الهيئة 
 أصحــاب يلــزم  تعاقديــاً  نصــاً  المنطقــة  أراضــي  بخصــوص 

المشــروعات بإعــداد خطــط لتدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة 
وإحاللها محل القــوى العاملة الوافدة.

  تقــوم الهيئــة وبصفــة مســتمرة بتحديــث بياناتهــا حــول أعــداد 
الباحثيــن عن عمل فــي والية الدقم بالتنســيق مع هيئة ســجل 

القــوى العاملة الوطنية. 
والصناعــات  الدقــم  مصفــاة  شــركة  مــع  الجهــود  تنســيق    
البتروكيماويــة مــن أجــل تحديد عــدد الوظائــف واالختصاصات 
التــي يحتاجها مشــروع المصفاة ليتم إعــداد وتأهيل قوى عاملة 

وطنيــة لتعظيم اســتفادتها من هذه الوظائف.
  التعــاون مــع وزارة القوى العاملة إلنشــاء معهد للتدريــب المهني 

المنطقة. في 
  التنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي مــن أجــل توفيــر وتوجيــه 
البعثــات الدراســية ألبنــاء المحافظــة فــي التخصصــات العلمية 

التــي تحتاجها المنطقة. 
  التنســيق مــع مؤسســة (تكاتــف عمــان) التابعــة لشــركة النفط 
العمانيــة بشــأن إلحــاق عــدد مــن الباحثيــن عــن عمــل ببرامج 

االعــداد والتأهيل على رأس العمل.

المشــروعات والبرامــج المنفذة من الهيئة لخدمــة المجتمع المحلي
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شركة شاطئ الدقم تعتزم استثمار 500 مليون 
دوالر لتشييد مشروعات سياحية جديدة

ستويان كايسيك:

ملتزمون بإنشاء مشروع متكامل 
ذي مواصفات عالمية يضاف لرصيد 

المنطقة من المرافق السياحية

يوليو 
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مســقط –              : 
االقتصاديــة  المنطقــة  هيئــة  منحــت 
الخاصــة بالدقــم يــوم (األربعــاء 13 مايو 
2015) شركة شــاطئ الدقم حق االنتفاع 
باألرض في المنطقة االقتصادية الخاصة 
الدقــم  منتجــع شــاطئ  لتشــييد  بالدقــم 
السياحي الذي سيقام على أرض مساحتها 
(450) ألــف متــر مربع بتكلفة اســتثمارية 

تتجاوز (500) مليون دوالر أمريكي.
وقع االتفاقية نيابــة عن الهيئة معالي 
يحيــى بــن ســعيد بــن عبــداهللا الجابري 
المنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، فيما وقعها 
ســتويان  الدقــم:  شــاطئ  شــركة  عــن 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  كايســيك 

شاطئ الدقم السياحي.
وأكد معالي يحيى بن سعيد بن عبداهللا 
الجابري أن هذه االتفاقية تعكس األهمية 
التــي تحظــى بهــا المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم على المســتويين المحلي 

والدولي.
وقــال معاليه في تصريــح صحفي إن 
توقيع هذه االتفاقية يرفع عدد المشروعات 
الســياحية بالمنطقــة االقتصادية الخاصة 
بالدقم وحجم االســتثمارات فيها، مشــيرا 
ترفــع  الســياحية  المشــروعات  أن  إلــى 
درجــة تنافســية المنطقة وتوفــر خيارات 
والترفيــه  واالســتجمام  لإلقامــة  عديــدة 

والسياح. للمستثمرين 
ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  ونــوه 
الهيئــة  أن  إلــى  الجابــري  عبــداهللا  بــن 
تحــرص على تنويــع قاعدة االســتثمارات 
والمســتثمرين، وقــال: إننــا نفتخر بوجود 
اســتثمارات متنوعة بالمنطقة من مختلف 
دول العالــم، معربا عــن أمله في أن يمثل 
المشــروع الجديد إضافــة ناجحة للمنطقة 
الســياحية ويســاهم فــي توفيــر فــرص 

للمواطنين.   جيدة  وظيفية 
وشركة شاطئ الدقم تحالف استثماري 
مكــون مــن شــركة اكســيت األســترالية 
التي تمتلك (90%) من المشــروع وشــركة 

الجزيرة الدولية التي تمتلك (%10).
ويشــتمل مشروع شــاطئ الدقم على 
فنــدق بتصنيــف 5 نجــوم وآخــر بتصنيف 
تجــاري،  ومجمــع  ومطاعــم  نجــوم   4
للســياحة  االولــى  المرحلــة  وســتخصص 
واألنشــطة التجاريــة األخــرى مــع مرافق 
ســكنية يتم بناؤها لتلبية  طلبات اإلسكان 
الســياحي  المشــروع  وســيبدأ  المحتملــة. 
مبدئيــا فــي  قطــاع األطعمــة ليســتهدف 
التجاريــة  والمؤسســات  الزائــرة  الســفن 
العاملة في المنطقــة االقتصادية الخاصة 
تنفيــذ  يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  بالدقــم، 
المرحلــة األولى في الربع األخير من العام 
الجاري على أن يكتمل المشــروع بمختلف 
مراحلــه خــالل خمس ســنوات، ويتوقع أن 
يوفــر فرصــاً وظيفيــة تصل إلــى  1000

وظيفة بحلول عام 2020م. 
مــن جانبه صــرح ســتويان كايســيك 
رئيس مجلس إدارة شــركة شاطئ الدقم 
الســياحي عقب توقيــع االتفاقيــة بقوله: 
االقتصاديــة  للمنطقــة  اختيارنــا  «جــاء 
الخاصة بالدقم بعد دراسة شاملة ودقيقة 
لجدوى المشــروع الذي يعــد إضافة جديدة 
للقطاع السياحي بالمنطقة، مستفيدا من 

إطاللته المميزة على بحر العرب.
وأضاف: نؤكد من خالل هذه االتفاقية 
التزامــا قويــا منا لبنــاء مشــروع متكامل 
لرصيــد  يضــاف  عالميــة  مواصفــات  ذي 
المنطقة من المرافق الســياحية. وسيقوم 
فريــق شــركة اكســيت األســترالية بجلب 
المنشــأة  لتطويــر  المتميــزة  الكفــاءات 
بالكامــل باعتبارها مركــزا جديدا لألعمال 

والسياحة.
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 رئيس الهيئة ورئيس مجلس ادارة الشركة
يعرضان صور المشروع امام الحضور
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نجاحات جديدة تسجلها شركة عمان للحوض الجاف 

تحويل السفينة «اوليمبك الك» 
إلى ناقلة نفط  والحصول على 
عقد تحويل سفينتين أخريين

 أثناء االحتفال بتوقيع
اتفاقيات مع الشركات المحلية

الدقم –           : 

ســجلت شــركة عمان للحوض الجاف خالل عام 2015م نجاحات جديدة 
بعــد أن تمكنت مــن تحويل الســفينة «اوليمبك الك» من ســفينة متعددة 
األغراض إلى ناقلة نفط، وخالل االحتفال الذي أقيم في مطلع يناير 2015

لتســليم الســفينة التي تعد أيضا الســفينة رقم (300) التي يتم إصالحها 
بالحوض الجاف منذ تشغيل الحوض في عام 2011 م أعرب سعادة الشيخ 
الدكتــور عبدالملــك بــن عبــداهللا الهنائــي مستشــار وزارة المالية رئيس 
مجلس إدارة شــركة عمان للحوض الجاف عن ثقته بالشــركة التي حققت 

العديد من النجاحات خالل السنوات الماضية.
وقال ســعادته: إن مشــروع تحويل الســفن يعكس قدرة شركة عمان 
للحــوض الجاف علــى القيام بإصالحــات عالية الجودة من خــالل كوادرها 
الماهــرة والبنــى الفنية األساســية المتقدمة مشــيرا إلى أن رؤية شــركة 

عمــان للحوض الجــاف تتمثل في أن تصبح أفضل شــركة للحوض الجاف 
في الشرق األوسط.

يذكــر ان الســفينة «اوليمبك لــك» تم ادخالها إلى الحــوض الجاف في 
28 ســبتمبر 2014 إلجراء أعمال التحويل المتكاملة التي شــملت استخدام 
(2500) طن من الحديد وأعمال الميكانيكا والطالء إضافة إلى إجراء أعمال 

متعددة في الصيانة الدورية والتقنية.
وتعــد الســفينة «اوليمبك الك» أول ســفينة يتم تحويلها من ســفينة 
متعــددة األغراض إلى ناقلة نفط بالحوض الجــاف وهو ما يعكس مقدرة 

شركة عمان للحوض الجاف على بناء السفن.

تحويل سفينتين أُخريين
وفــي أعقاب هذا النجاح حصلت شــركة عمان للحوض الجاف على عقد 
تحويل ســفنتين مــن الشــركة اليونانية ســبرينغفيلد للمالحــة البحرية، 

 إمكانيات عديدة تمتلكها
شركة عمان للحوض الجاف
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وقد بدأ العمل في هذا المشــروع في شــهر يوليو 2015م بمشــاركة 500
عامل وباســتخدام أكثر من 6000 طن من الحديد وســيتم تنفيذ المشروع 
بالمشــاركة مع شــركة دايو الكورية لبناء الســفن والهندســة البحرية في 

حوض السفن بالسلطنة . 
وصرح يونغ دوك بارك الرئيس التنفيذي لشــركة عمان للحوض الجاف 
بــأن عمليات التحويل المعقدة والضخمة هذه والتي تتطلب قدرا كبيرا من 
الجهد والخبرة ستســتند إلى المعرفة الشــاملة لشــركة دايو لبناء الســفن 
والهندســة البحريــة في مجــال األعمال الهندســية الدقيقــة والتجديد في 
التصميم الذي يدعم أساليبنا في بناء السفن. وكما حدث في عملية تحويل 
«أوليمبيــك الك»، فإننا نتوقع تصنيع ما يقرب من 40 حاجزا بواقع 40 إلى 
80 طنا لكل حاجز. وبذلك ســنتمكن من بناء أقســام أكبر مما ســيقلل من 

الوقت والتكلفة. 
وقــال الدكتور أحمــد العبري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشــركة 
عمــان للحوض الجــاف إن «أوليمبيك الك» كانــت أول عملية تحويل كبيرة 
قمنا بتنفيذها وقد عكس نجاحها بشــكل الفت الكوادر المتميزة والمهارات 
والبنى التحتية التي تمتلكها شــركة عمان للحوض الجاف، وتحويل هاتين 
الســفينتين ســوف يبعث برســالة هامة إلى القطاع الــذي نعمل فيه حول 
قدرات شركة عمان للحوض الجاف ومميزاتها التنافسية وطموحاتها للنمو 

مستقبال.
مــن جهته قال ديمتريس باتريكيوس مدير عام شــركة ســبرينغفيلد 
للمالحــة البحرية انه لمن دواعي ســرورنا أن نمنح عقــد عمليتي التحويل 
الكبيرتين لشــركة عمــان للحوض الجاف اســتنادا للجــودة وعالقة العمل 
القوية التي تربطنا بفريق العمل بها. وإننا نتطلع وبشــدة لتنفيذ عمليتي 

التحويل ورؤية هاتين السفينتين تنقالن النفط بأمان حول العالم.
اتفاقيات مع المقاولين المحليين

وفي الوقت الذي تعمل فيه شــركة عمان للحــوض الجاف على تطوير 
عملهــا وتأكيــد حضورها على المســتويين المحلــي والعالمــي في قطاع 
األحواض الجافة فإنها تحرص على دعم المقاولين المحليين والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة تعزيزا لدورها في مجال المسؤولية االجتماعية تجاه 

المجتمع المحلي.
وقد وقعت الشــركة عــدة اتفاقيات بتكلفة مليون ريــال عماني خاصة 
بأعمــال الميكانيكا والطــالء إضافة إلى وجود أعمال متعــددة في الصيانة 
الدوريــة مــع كل من شــركة الســرعة الهندســية وشــركة مــا وراء البحار 
للخدمات البحرية وشركة نسيم السالم الدولية وشركة خط عمان وشركة 

الدقم األهلية للتنمية إضافة الى مجموعة الدقم الدولية.

وقــع االتفاقيــات نيابة عن الشــركة يونج دك بارك الرئيــس التنفيذي 
لشــركة عمان للحوض الجاف فيما وقعها عن كل مؤسســة رئيس مجلس 
إدارتهــا، وتتضمن بنود االتفاقيــات عقد عام كامل كحزمة واحدة تشــمل 
أعمــال الصيانة في الشــركة والتي تخدم بشــكل مباشــراألعمال الدورية 

وتوفر الوقت والجهد .
وقال الشيخ خليل بن أحمد السالمي نائب الرئيس التنفيذي في تصريح 
صحفي إن هذه االتفاقيات تعكس مدى الدعم الالمحدود لهذه المؤسســات 
حيث ســبق للحــوض الجاف التعاون معهــم ومن المؤمل اســتمراريته في 

األعمال القادمة.
وفــي هذا الشــأن صرح الشــيخ طاهــر بن مبخــوت الجنيبــي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة الدقــم األهليــة للتنمية وهي شــركة تتألــف من 600

مســاهم من أبناء والية الدقم بأن هذه االتفاقية عبارة عن توفير خدمات 
التصليح والصيانة للسفن وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين كما 
وجه الشــكر لإلدارة التنفيذية إلتاحة الفرصة لمؤسســات المجتمع المحلي 

لتقديم خدماتها لشركة عمان للحوض الجاف .
كمــا صــرح أحمد بن مرهــون البوســعيدي الرئيس التنفيذي لشــركة 
السرعة الهندســية قائال ان التعاون بين الشركتين ليس حديث العهد فقد 
كانت الشــركة هي السباقة في تقديم خدمتها للحوض الجاف منذ تدشين 
األعمال في عام 2011 وهي أول شــركة عمانية في مجال توفير الهياكل 

الحديدية لبناء وصيانة السفن والعديد من األعمال الخاصة بهذا المجال.
وأضاف البوســعيدي بأننا ســعداء جدا بهذه الشــراكة مع شركة عمان 

للحوض الجاف والدعم الذي تقدمه الشركة ألصحاب األعمال العمانيين .

لقطة تذكارية أمام السفينة أوليمبك الك

التوقيع على عقد تحويل السفينتين
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توقيع عقد تطوير المخطط الرئيسي وتصاميم 
المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم

 أثناء توقيع
االتفاقية

 المرحلة األولى من
مدينة واجهة الدقم
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الدقم –           : 

أعلنــت شــركة تنمية الدقــم رائــدة التطويــر العقاري فــي الدقم عن 
منح شــركة أيكــوم(AECOM)  إحدى الشــركات العريقــة المتخصصة في 
االستشارات الهندسية عقد إعداد دراسة الجدوى وتطوير المخطط الرئيسي 

والتصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع مدينة واجهة الدقم.
وقال الشــيخ إبراهيم بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة 
تنميــة الدقــم: «لقــد قمنــا بتعيين شــركة أيكوم التــي تعتبر مــن أكبر 
شــركات التصميم الهندســي فــي العالم لمــا لهذه المدينة الســكنية من 
أهمية»، موضحا أن شــركة أيكوم ستقوم بالعمل مع شركة تنمية الدقم 
على تطوير المخطط الرئيســي للمشروع ليكون مخططاً فعاالً وذا جدوى 
اقتصادية تترجم تطلعاتنا لكي تكون مدينة واجهة الدقم واقعا ملموسا. 
تم تقسيم عمل أيكوم إلى مراحل متتالية تبدأ بإعداد دراسة الجدوى 
وتقديم مقترحات تصاميم المخطط الرئيســي ومــن ثم تتبعها المراحل 
األخــرى التــي ستشــتمل علــى تقديــم التصميــم التفصيلــي للمخطط 
الرئيســي والتصاميــم التفصيلية لوحدات المشــروع وإعــداد المناقصات 

ويتبعها اإلشراف على عقود اإلنشاء. 
من جهته قال رياض الناشــف نائب الرئيس التنفيذي للشرق األوسط 
والمديــر التنفيــذي لإلمــارات والســلطنة لشــركة أيكــوم: يســعدنا بــل 
ويشرفنا أنه تم اختيار أيكوم من قبل شركة تنمية الدقم لتنفيذ مشروع 

تقديم الخدمات االستشــارية للمرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم.
وأضاف: إن هذه الثقة في أيكوم ما هي إال شهادة على تاريخنا الطويل 
في ســلطنة عمــان ونؤكد التزامنا بالمشــاركة الفعالة فــي تنمية البالد. 
وبالنظــر إلــى األهمية االســتراتيجية لتطوير الدقم بالنســبة للســلطنة 
فقــد واصلنا ســعينا الحثيــث للحصول علــى فرصة العمل في المشــاريع 
الهامــة في تلــك المنطقة وبالتحديد مع شــركة تنمية الدقم للمســاهمة 
في مشــروعها التطويري بتسخير أفضل ما لدينا من خدمات وإمكانيات».

وتقوم شركة تنمية الدقم بتطوير المجمع السكني المتكامل «مدينة 
واجهة الدقم» على مراحل مختلفة، وقد اكتملت المرحلة األولى في مايو 
2013. كمــا أن المرحلة الثانية ســيتم تطويرها على مســاحة تزيد على 
29 هكتــاراً وتحتــوي على عــدد من الوحدات الســكنية وخدمــات تجارية 

دولية.   ومدرسة  ومستشفى 
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مسقط –           :

أســندت لجنة المناقصات بهيئة المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم ضمن اجتماعها األول لعام 2015 أحد أبرز 
مشروعات تطوير مركز والية الدقم وهو مشروع ازدواجية 
وتطويــر الطريق الرئيســي بمركــز الوالية، وســوف يبدأ 
المقــاول تنفيذ العمل خالل األســابيع القليلة المقبلة، في 
حيــن من المتوقع أن يكون الطريــق جاهزا في الربع األول 

من العام المقبل.
ويتضمن المشروع تنفيذ ازدواجية الشارع العام بطول 
(7) كيلومتــرات بحارتين في كل اتجاه، مع طرق خدمة من 
الجانبيــن بطــول (11) كيلومتــرا، وإنشــاء (12) دوارا على 
طرق الخدمة، باإلضافة إلى إنشــاء تقاطعات رئيسية على 

الشارع العام تعمل بنظام اإلشارات الضوئية.
ويتضمــن المشــروع أيضــا إنشــاء مواقــف للســيارات 
وأعمــال التشــجير وأنظمة الــري الحديثة وأعمــال اإلنارة 
وتحويــل خطــوط الكهربــاء إلــى كابــالت أرضيــة، ويبدأ 
الطريق الرئيسي من مدخل والية الدقم مرورا أمام مكتب 
سعادة والي الدقم والمؤسسات الحكومية األخرى ومساكن 

المواطنين والمحــالت التجارية القائمــة وينتهي بالطريق 
المؤدي إلى مطار الدقم االقليمي.

ويهدف المشــروع إلى تحســين البيئة العمرانية لوالية 
الدقــم وإنشــاء بيئــة حضرية حديثة تنســجم مــع التنمية 
العمرانيــة الجديــدة وتواكــب المشــروعات التي تشــهدها 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، كما يهدف المشــروع 
إلى تحقيق انسيابية حركة التنقل بمركز مدينة الدقم ومنها 

إلى المناطق التجارية والصناعية والسياحية بالمنطقة.
وتحظــى التنميــة العمرانيــة باهتمام هيئــة المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم التي تعمل على جعل المنطقة 
نموذجــا للمــدن االقتصاديــة المتكاملــة التي تمــزج بين 
المشــروعات الصناعية والتجارية والســياحية واالجتماعية 
وتدمــج الحداثــة باألصالــة وتوفر مــا يحتاج إليه ســكانها 
مــن خدمــات مختلفــة، ويعد التصميــم الحضــري لمدينة 
الدقــم الجديدة فرصة إلعداد نموذج مــن المدن المتكاملة 
لألجيــال القادمــة، كما يمكن اعتبارهــا أول نموذج لمدينة 
متكاملة في الســلطنة تهتم بالتخطيط العمراني والتنمية 
المســتدامة وتحــدد احتياجــات القطاعــات المختلفــة من 

األراضي واحتياجات السكان من الخدمات.

تنفيذ ازدواجية الشارع العام وإنشاء تقاطعات بنظام اإلشارات الضوئية

هيئة المنطقة االقتصادية تسند 
مشروع تطوير مركز والية الدقم
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فــي عــام 2008 كانت زيارتــي األولى إلــى الدقم، في تلــك الفترة كان 
مشــروع الدقم مجرد حلم يراود الكثير من العمانيين، كانت المدينة خالية 
مــن الفنادق واالســتراحات الفندقية والبنــوك والمطاعــم الفاخرة والطرق 
الداخلية وكانت تفتقد إلى الكثير من الخدمات. كان اقتصادها محصورا في 
بضعة محالت تجارية، وكان من الطبيعي أن يقطع المرء المسافة من الدقم 
إلى والية محوت أو والية هيما لمجرد سحب مبلغ من المال من جهاز الصراف 

اآللي الذي لم يكن موجودا في أي موقع بالوالية آنذاك.
جلســت أنا والمصور الصحفي ســالم المحاربي في مطعم متواضع في 
خدماته وإمكانياته نتساءل: هل يمكن لهذه المنطقة أن تتحول في غضون 
ســنوات محدودة إلى مدينة تعج بالمصانع والمنشــآت الفندقية والســياحية 

وأن تصبح محط أنظار المستثمرين من شرق العالم وغربه؟.
بعــد عام عدنا إلى المدينة ذاتها وكان الحلم أكبر بعد أن قررت الحكومة 
توســعة مينــاء الدقم ليكــون مينــاء اســتراتيجيا يواكب أحــالم وطموحات 
الســلطنة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتأسيس ميناء على بحر العرب 
يســتقطب تجــارة العالم واســتثمارات مــن مختلف بقــاع األرض. في ذلك 
الوقــت ومن علــى رأس الدقم كنا نشــاهد آالف العاملين يســابقون الزمن 
إلنجاز األعمال البحرية للميناء في الموعد الجديد في منتصف عام 2012م، 
ومــن موقعنا ذلــك رأينا «الحفارات» التي تعمل علــى تعميق حوض الميناء 
والشــاحنات وهــي تجلب الصخور الكبيــرة ليتم نقلها إلى كاســرات األمواج 
ورافعات هنا وهناك تحمل الصخور والكتل الخرســانية لتضعها في موقعها 

المناسب على كاسر األمواج.
اليــوم وأنا أكتب هذه األســطر في منتصف عــام 2015م أرى أننا أنجزنا 
الكثير تجاه تحقيق هذا الحلم الذي لخصه البعض في تساؤله: هل تستطيع 
هذه المدينة البعيدة عن محافظة مسقط أن تكون محطّ أفئدة واستثمارات 

الشركات المحلية واألجنبية؟.
فــي ذلــك الوقت كانــت اإلجابة على هــذا الســؤال صعبة، لكنهــا اليوم 
ليســت كذلــك، فالميناء بدأ بالفعل في اســتقبال بعض الســفن، والحوض 
الجــاف يعمل بشــكل جيد في إصالح الســفن وأصبح مقصــدا مهما للعديد 
من الشــركات والخطوط المالحية العالمية، ومطار الدقم بدأ تشغيله العام 
الماضي وها هو اليوم يستقبل 4 رحالت أسبوعيا بين مسقط والدقم ليقدم 
خدماته للمستثمرين والعاملين بالمنطقة والمواطنين الذين كانوا يتكبدون 
المشــاق في رحالت الذهاب والعودة، وأصبحت فنادق الدقم تقدم خدماتها 
للســياح والمستثمرين، وفي بعض األحيان – كما يقول أحد المسؤولين في 

فندق كراون بالزا – ال تجد غرفة واحدة شاغرة.
هذا التغير الجــذري في مدينة الدقم هو بداية وضع الدقم على خارطة 
االســتثمار المحلي والعالمي، ومع تضافر الجهــود بين مختلف أجهزة الدولة 
والمواطنين نســتطيع جعل الدقم واحة لالستثمار المحلي والعالمي ومدينة 
اقتصادية جديدة ثرية بالمشروعات التي تساهم في تحقيق رؤية السلطنة 

للتنويع االقتصادي. 

الحلم الذي
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