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هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم خلال
السـنوات الثلاث ً املاضيـة تحقيـق العديـد مـن
النجاحـات ترجمـة للتوجيهـات السـامية لجاللـة
السـلطان قابـوس بـن سـعيد املعظـم – حفظـه
هللا ورعـاه – فـي أن تكـون املنطقـة أحـد مصـادر
الدخـل الوطنـي وأن تسـاهم فـي توفيـر فـرص العمـل
أمـام الشـباب العمانـي وتنميـة محافظـة الوسـطى.
ولعلـه مـن املناسـب أن نشـير إلـى أن املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم التـي تأسسـت فـي
 26أكتوبـر مـن عـام 2011م أصبحـت خلال فتـرة
وجيـزة فـي صـدارة اهتمـام املسـتثمرين ملـا تتيحـه
مـن فـرص متنوعـة فـي قطـاع املصافـي والصناعـات
البتروكيماويـة واألحـواض الجافـة واملوانـئ
والقطاعـات الصناعيـة األخـرى واملشـروعات
التجارية والسياحية ومشروعات التطوير العقاري
والخدمـات اللوجسـتية ،ومـا تقدمـه الهيئـة مـن
حوافز وامتيازات وتسـهيالت عديدة للمسـتثمرين،
كمـا أن الحملات الترويجيـة والنـدوات التـي نظمتهـا
الهيئـة خـارج السـلطنة خلال السـنوات املاضيـة
سـاهمت فـي وضـع املنطقـة علـى خارطـة اهتمامـات
املسـتثمر العالمـي.
ّونتيجـة لهـذه الجهـود شـهد عـام 2014م زيـارات
مكثفـة إلـى الدقـم مـن قبـل املسـتثمرين املحلييـن
واألجانـب لالطلاع علـى املشـروعات املنفـذة فـي
املنطقـة واستكشـاف فـرص االسـتثمار املتوفـرة
فيهـا ،وترجـم مسـتثمرون آخـرون هـذا االهتمـام
بتوقيـع اتفاقيـات االنتفـاع والتطويـر التـي رفعـت
حجـم اسـتثمارات القطـاع الخـاص إلـى مسـتويات
جيدة ،وال نن�سى أن عام 2014م شهد أيضا توقيع
اتفاقيـة تمهيديـة ملنـح حقـوق االنتفـاع بـاألرض
لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية،
وتعـد املصفـاة أحـد أبـرز مشـروعات الصناعـات
الثقيلـة التـي سـيتم تنفيذهـا بالدقـم بطاق ًـة
اسـتيعابية تبلـغ حوالـي ( )230ألـف برميـل يوميـا
مـن مختلـف خامـات النفـط.
وعلى مستوى حجم األعمال التي تم إنجازها قامت
الهيئـة خلال عـام 2014م بإنشـاء املحطـة الواحـدة
بفرعيهـا فـي الدقـم ومسـقط لتكـون البوابـة الرئيسـية

لالسـتثمار فـي املنطقـة ويتـم مـن خاللهـا تقديـم
مختلـف الخدمـات للمسـتثمرين ،كمـا تـم تأسـيس
شـركة عمـان لتطويـر املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
بالدقـم (تطويـر الدقـم) وهـي إحـدى املبـادرات التـي
اتخذتها الهيئة لتحقيق أهداف املنطقة ،بحيث تتولى
َ
األعمال التنفيذية املتعلقة بتطوير املنطقة
الشركة
واسـتقطاب املسـتثمرين وتكـون الهيئـة جهـة مشـرفة
ومراقبـة ومرخصـة ،وسـوف يسـاهم هـذا اإلجـراء
التنظيمـي فـي تحقيـق األهـداف الرئيسـية إلنشـاء
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم.
وخلال عـام 2014م أيضـا احتفلنـا بالتشـغيل
املبكـر ملطـار الدقـم ،وافتتـاح مدينـة واجهـة
الدقـم التـي توفـر مسـاكن عصريـة للعامليـن فـي
شـركة عمـان للحـوض الجـاف وعـدد مـن الشـركات
األخـرى العاملـة فـي املنطقـة ،كمـا تـم افتتـاح
فنـدق كـراون بلازا الدقـم ذي ال ـ ( )4نجـوم ،وفـي
شـهر ينايـر 2015م تـم افتتـاح فنـدق ومنتجـع
بـارك ان الدقـم ليتيـح خيـارات أكثـر أمـام السـياح
واملسـتثمرين الذيـن يـزورون املنطقـة.
أمـا مـن حيـث االسـتثمارات واملشـروعات
املوجـودة فـي املنطقـة فـإن الحكومـة قامـت
باالسـتثمار فـي تأسـيس البنيـة األساسـية كاملينـاء
والحـوض الجـاف ومطـار الدقـم ومشـروعات
الطـرق ومحطـة الكهربـاء ومحطـة تحليـة امليـاه
واملشـروعات السـياحية ،كمـا أن القطـاع الخـاص
بـدأ باالسـتثمار فـي املنطقـة ،وقـد شـهد عـام 2014م
توقيـع املزيـد مـن اتفاقيـات االنتفـاع والتطويـر
مـع الشـركات املحليـة لتأسـيس مشـروعات فـي
القطاعـات التجاريـة والصناعيـة والرياضيـة
والترفيهيـة ،وقـد سـاهمت املشـروعات العديـدة
التـي يتـم تنفيذهـا حاليـا فـي ازديـاد الطلـب املحلـي
علـى السـلع والخدمـات واملنتجـات وهـو مـا أدى إلـى
تنشـيط الحركـة التجاريـة باملنطقـة وتوفيـر فـرص
عمـل مباشـرة وغيـر مباشـرة للشـباب العمانـي.
واليـوم ونحـن نستشـرف آفـاق املسـتقبل
فإننـا نتطلـع إلـى ازديـاد االسـتثمارات فـي الدقـم،
مؤكديـن أن الهيئـة تبـذل قصـارى جهدهـا لوضـع
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم علـى خارطـة
االسـتثمار العالمـي.

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس اإلدارة

شهد عام 2014م زيارات

ّ
مكثفة إلى الدقم من قبل
المستثمرين المحليين
واألجانب لالطالع على
المشروعات المنفذة في
المنطقة واستكشاف فرص
االستثمار المتوفرة

لي تشي كيان الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الدقم قاعدة انطالق جديدة للتنويع االقتصادي

انتهينا من تصميم ميناء
الصيد والمباني الساحلية
ونظامي أنابيب جيتي و
سحب مياه البحر
عطاءات لبناء أرصفة حكومية
والبوابة الرئيسية للرصيف
التجاري والتنفيذ قبل نهاية
الحديث مع»لي تشي كيان» الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم هو حديث ثري ومثمر  ..فالرجل بال

شك لديه ايمان قوي بالدقم كمنطقة جاذبة لالستثمارات في المنطقة وشرق اسيا ويرى انها تتمتع بميزات تنافسية عديدة

وستساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل للسلطنة وعدم االعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل ..تولدت لدى «لي»

ً
ً
واضحا لكل صغيرة وكبيرة بالدقم بل ..وخطط تستشرف
تصورا
قناعة باهمية هذه المنطقة االقتصادية الواعدة واصبح يملك
ً
مزيدا من التقدم خالل
المستقبل وتجهز له  ..فمن المقرر ان يحرز تطوير البنية األساسية للمنطقة الصناعية الخاصة في الدقم

العام الجاري ،وذلك بالتوازي مع القيام بحملة قوية من أجل الدعاية ألكبر مركز صناعي في السلطنة على المستويين اإلقليمي
والدولي.

يتباهى «لي تشي كيان ،الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بأنه أحد المؤمنين الحقيقيين بإمكانيات

تحويل الدقم إلى قطب جديد للنمو من شأنه تعزيز التنمية االقتصادية للسلطنة على المدى الطويل.

فهذه القناعة -وهي قناعة يشاركه فيها زمالؤه في هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم – هي التي تزيد من ارتفاع الروح

المعنوية في الهيئة رغم التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية والتي تسببت في تقليص بند النفقات في
ميزانيات العديد من االقتصادات التي تعتمد على النفط ومنها السلطنة.
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العام الجاري
مازلنا في المسـار الصحيح

يقـول لـي :مـا زالـت هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
فـي مسـارها الصحيـح مـن حيـث تنفيـذ الرؤيـة الكبـرى
للحكومـة فيمـا يخـص الدقـم .ونحـن نتوقـع بالطبـع
إدخـال بعـض التعديلات علـى جـداول التخطيـط
للمسـتثمرين املحتمليـن الذيـن يتطلعـون إلـى الدقـم
باعتبارهـا وجهـة محتملـة السـتثماراتهم .فهـذا أمـر
طبيعـي فـي مثـل هـذه الظـروف .ولكـن ينبغـي علينـا أن
نضـع فـي اعتبارنـا أن الدقـم تعتبـر مبـادرة طويلـة األجـل
ذات قـدرة اسـتمرارية تتجـاوز بهـا األزمـة الحاليـة التـي
سـببتها أسـعار النفـط .لقـد ظهـرت املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة إلـى الوجـود تماشـيا مـع رؤيـة الحكومـة التـي
تسـتهدف تنويـع مصـادر الدخـل االقتصـادي بعيـدا
عـن االعتمـاد الشـديد علـى النفـط والغـاز .وإذا كنـا فـي
حاجـة إلـى حافـز للقيـام بذلـك ،فـإن االنكمـاش الحالـي
فـي أسـعار النفـط يعتبـر حافـزا لنـا لتحقيـق هـذا الهـدف

الخـاص بالتنويـع االقتصـادي فـي الدقـم باعتباره
ـدف».ـا عام  2015سيشهد تحوال
قاعـدة انطلاق جديـدة لدعـم تحقيـق هـذا اله
في الحملة التسويقية للهيئة
مشـروع تنويع اقتصادي

يـرى «لـي» أن املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
تعتبـر بشـكل أسا�سـي مشـروع «تنـوع اقتصـادي»
ويوضح ذلك قائال »:لقد قمنا أثناء تخطيطنا الرئي�سـي
لهـذا املشـروع التطويـري الضخـم بتخصيـص مسـاحات
واسـعة مـن األرا�ضـي للصناعـة الثقيلـة والصناعـات
الخفيفـة والصناعـات السـمكية وتجهيـز املعـادن
والتخزيـن والخدمـات اللوجسـتية وكذلـك بالطبـع
الصناعـات التكريريـة وصناعـات املـواد البتروكيماويـة.
بينمـا تتطلـع شـركة األحـواض الجافـة العمانيـة إلـى
إضافـة عنصـر بنـاء السـفن فـي النهايـة إلـى منشـآت
إصلاح السـفن فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة،
هنـاك إمكانيـة لالسـتثمار فـي مجموعـة واسـعة مـن
املسـاحات املخصصـة لتصنيـع الصلـب وورش العمـل
وغيرهـا مـن املرافـق التـي يمكنهـا توفيـر خدمـات مسـاعدة
لهـذه املبـادرة .لـذا فـإن إمكانـات النمـو فـي املناطـق غيـر
النفطيـة تعتبـر هائلـة».
وفـي ذات الوقـت ،ووفقـا للرئيـس التنفيـذي ،فـإن
تطويـر البنيـة التحتيـة فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصة
املتراميـة األطـراف ،التـي تغطـي مسـاحة  1777كيلومتـر
مربـع ،متواصـل علـى قـدم وسـاق .لقـد تـم إحـراز تقـدم
علـى مسـارات عـدة مكونـات أساسـية مـن هـذه البنيـة
التحتيـة بـدءا مـن تخطيـط الرسـومات مـرورا بمرحلـة
التصميـم التفصيلـي قبـل بـدء تنفيذهـا خلال عـام
.2015
عطـاءات لبناء أرصفة

ويقـول املسـئول التنفيـذي الكبيـر »:خلال العـام
املا�ضـي ،اسـتطعنا إتمـام تصميـم عـدد مـن مشـروعات
البنيـة األساسـية الرئيسـية ،بمـا فـي ذلـك نظـام أنابيـب
جيتـي السـائل ونظـام سـحب ميـاه البحـر ومينـاء صيـد
األسـماك واملبانـي السـاحلية ...إلـخ .كمـا تـم تحديـث
الطـرق الرئيسـية فـي الدقـم وذلـك باإلضافـة إلـى تحديـث
مينـاء الدقـم .كمـا أننـا فـي عمليـة تقديـم عطـاءات لبنـاء
أرصفـة موانـي حكوميـة والبوابـة الرئيسـية املؤديـة إلـى

لتصل إلى مستويات أعلى
مع اتباع النهج المزدوج

الموقع االستراتيجي والقرب
من األسواق الكبرى واالستقرار
السياسي والحوافز من اهم
الميزات التنافسية للدقم
الرصيـف التجـاري والرصيـف التجـاري نفسـه مـع
منشـآت الرصف واملناطق السـطحية .وسـوف يتم منح
عقـود بعـض هـذه املشـروعات خلال األشـهر املقبلـة،
حيـث مـن املتوقـع بـدء البنـاء قبـل نهايـة عـام ».2015
تشـتمل أبـرز املشـروعات التطويريـة علـى نظـام
أنابيـب جيتـي السـائل والتصميـم الهند�سـي األمامـي
والتـي مـن املقـرر اكتمالهـا قبـل نهايـة هـذا العـام .ومـن
املتوقـع أن تبـدأ فـي  2016أعمـال البنـاء فـي هـذا املرفـق
الرئي�سي ،الذي سيوجه تدفق النفط الخام إلى مصفاة
التكريـر الجديـدة فـي الدقـم وتدفـق املنتجـات البتروليـة
املكـررة والبتروكيماويـات .ومـن املتوقـع إتمـام العمـل فـي
الرصيـف فـي عـام  2019حيـث مـن املقـرر أن يضـخ 230
ألـف برميـل يوميـا فـي مشـروع املصفـاة.
ونظـرا للموقـع اإلسـتراتيجي الـذي تتمتـع بـه الدقـم
حيـث تطـل علـى بحـر العـرب واملحيـط الهنـدي ،فـإن
هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم تأمـل فـي
7

نفكر من االن في نشر
وسائل نقل عام بدون
سائقين لخدمة األهالي
وتخفيف االزدحام المروري

جـذب عـدد مـن العملاء الدولييـن الذيـن يحرصـون علـى
االسـتفادة مـن هـذا املوقـع الجغرافـي لتخزيـن الشـحنات
السـائلة .وتجـري الهيئـة نقاشـات مـع عـدد مـن األطـراف
العاملـة فـي سلسـة تصنيـع املنتجـات البتروكيماويـة.
التسـويق على محورين

واألمـر األكثـر أهميـة هـو أن عـام  2015سيشـهد أيضـا
تحوال في الحملة التسويقية لهيئة املنطقة االقتصادية
الخاصـة بالدقـم لتصـل إلـى مسـتويات أعلـى ،سـتقوم
الهيئـة فـي دعايتهـا للمنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
باعتبارهـا وجهـة اسـتثمارية ،بتبنـي نهـج مـزدوج يتمثـل
أحدهمـا فـي تبنـي مسـار الحملات الترويجيـة التـي أثبتـت
جدارتهـا ونجاحهـا ،والتسـويق املتبـادل بيـن األعمـال
التجاريـة.
أسـلوب التسـويق املتبـادل بيـن األعمـال التجاريـة
موجـه فـي املقـام األول إلـى املسـتثمرين املحتمليـن الذيـن
يرغبـون فـي التعامـل مـع مقترحاتهـم االسـتثمارية بسـرية
تامـة حتـى يتـم اتخـاذ قـرار نهائـي بخصوصهـا .سـيتم
تعييـن مـدراء حسـابات متخصصيـن للعمـل بشـكل وثيـق
مـع مثـل هـؤالء املسـتثمرين.
كمـا سـتكون الجـوالت الدعائيـة ،مـن ناحيـة أخـرى،
هـي الدعامـة األساسـية للحملـة التسـويقية للهيئـة،
رغـم أنهـا سـتكون أكثـر تركيـزا فـي ظـل البيئـة االقتصاديـة
الحاليـة .تركـز هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
بالدقـم علـى املـدن العمانيـة ودول مجلـس التعـاون
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نتوقع كمركز صناعي قدوم
كميات هائلة من المواد الخام
و تدفق البضائع المصنعة
في االتجاه المعاكس

تطوير سلسلة توريد مدعومة
بأنشطة تخزين وتوزيع لدعم
مصائد االسماك والصناعات
الغذائية

الخليجـي املحيطـة بهـا ،مـع زيـادة الجهـود التسـويقية
بشـكل تدريجـي السـتهداف األسـواق الواعـدة فـي شـبه
القـارة الهنديـة وجنـوب آسـيا وأوروبـا واألمريكتيـن.
يقـول “لـي” :سـنقوم خلال إعـداد أنفسـنا لالسـتثمار،
باالسـتفادة مـن امليـزة التنافسـية للدقـم ،وتتمثـل هـذه
امليـزة التنافسـية فـي الجمـع بيـن املوقـع االسـتراتيجي
والقـرب مـن األسـواق الكبـرى واالسـتقرار السيا�سـي
والهيـكل التنظيمـي املواتـي والحوافـز التشـجيعية
الجذابـة .أمـا عـن نـوع االسـتثمارات التـي نسـتهدفها فهـي
تلـك التـي يمكنهـا االسـتفادة مـن هـذه امليـزة التنافسـية
لكـي تزدهـر».
الدقـم مركزا صناعيا

ويـرى الرئيـس التنفيـذي للهيئـة أن أهـم عوامـل جـذب
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة هـو املوقـع الهـام للدقـم
مـن الناحيـة الجغرافيـة حيـث يقـع خـارج مضيـق هرمـز
واملتاخـم للممـرات املالحيـة الرئيسـية التـي تعبـر املحيـط
الهنـدي وبحـر العـرب.
كمـا أن قربهـا النسـبي لألسـواق الناشـئة فـي آسـيا
وأفريقيـا يعتبـر إضافـة للجاذبيـة االسـتثمارية املحتملـة
فـي هـذه املنطقـة.
يقـول الرئيـس التنفيـذي للهيئـة« :نحـن قريبـون
للغاية من الهند وباكستان ،وهي أسواق واعدة للغاية،
ومـن ناحيـة شـرق أفريقيـا ،نحـن قريبـون مـن كينيـا
وتنزانيـا وموزمبيـق ومدغشـقر ....إلـخ .فنحـن نتوقـع،

التحول الكبير يتمثل في
الربط بالسكك الحديدية
والدقم ستدفع عجلة تنويع
مصادر الدخل
مواصلة تطوير البنية
األساسية بالتوازي مع
تطوير قدرة الدقم على
جذب االستثمارات المحلية
والدولية

كمركـز صناعـي ،قـدوم كميـات هائلـة مـن املـواد الخـام
إلـى الدقـم وكذلـك تدفـق كميـات كبيـرة مـن البضائـع
املصنعـة والسـلع تامـة الصنـع فـي االتجـاه املعاكـس.
سـتكون املعالجـة التعدينيـة ومعالجـة املعـادن جـزءا
أساسـيا مـن هـذا املزيـج مـن البضائـع ،نظـرا لوفـرة
املعـادن الصناعيـة ذات القيمـة التجاريـة املتاحـة فـي
املناطـق الواقعـة خلـف املينـاء فـي جميـع أنحـاء محافظـة
الوسطى .ومن املتوقع ،من أجل دعم مصائد األسماك
والصناعـات الغذائيـة ،تطويـر سلسـلة توريـد يتـم
التحكـم فـي درجـة حرارتهـا مدعومـة بأنشـطة تخزيـن
وتوزيـع ،فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة .نظـرا ألن
السـلع ذات القيمـة العاليـة ينبغـي أن تصـل إلـى األسـواق
البعيـدة فـي الوقـت املحـدد ،سـيتم دمـج سلسـلة التوريـد
بمطـار الدقـم القريـب  ،والـذي سـيكون عنصـرا هامـا
مـن مكونـات عمليـة الشـحن الجـوي .ولذلـك فـإن الدقم
تمثـل سـلة تجمـع مزيجـا مـن الفـرص االسـتثمارية التـي
مـن شـأنها أن تسـاعد علـى تقـدم ونهضـة السـلطنة
والدفـع بأهـداف التنويـع االقتصـادي الخاصـة
بالسـلطنة».
كمـا يعتبـر تطويـر الوصـول املتعـدد للمنطقـة
الصناعيـة الخاصـة عاملا مسـاعدا علـى نجـاح الدقـم
علـى املـدى الطويـل .فشـبكة الطـرق ،الواسـعة بشـكل
مناسـب والقويـة مـن أجـل التعامـل مـع الشـحنات
الثقيلـة واألحمـال الضخمـة ،تـؤدي للخـروج مـن املينـاء
واملنطقـة االقتصاديـة الخاصـة إلـى مناطـق الظهيـر
الصحـراوي واالتجـاه إلـى مسـقط وصاللـة .وأصبـح
الربـط الجـوي بالفعـل حقيقـة واقعـة بعـد «االفتتـاح
األولـي» ملطـار الدقـم العـام املا�ضـي .وحتـى يتـم االنتهـاء
مـن محطـة الـركاب و الشـحن الجـوي ،يجـري حاليـا
اإلشـراف علـى العملي ـ ا ت مـن مبنـى مؤقـت فـي املطـار.
الربط المتعدد

ولكـن التحـول الكبيـر بالنسـبة للمنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة يتمثـل فـي الربـط بالسـكك الحديديـة،
خصوصـا بعـد ربـط الشـبكة الوطنيـة العمانيـة بنظـام
السـكك الحديديـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي
األوسـع نطاقـا» .بمجـرد تركيـب نظـام ربـط السـكك
الحديديـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ،سـتتعزز
صـورة الدقـم إلـى حـد كبيـر .وعندمـا يحـدث ذلـك،
سـنكون مرتبطيـن بالفعـل جـوا وبـرا وبحـرا مـع وجـود
الربط بالسـكك الحديدية .فالربط بالسـكك الحديدية
مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي سـيجعل شـركات
الشـحن تقـوم بتفريـغ حمولتهـا فـي الدقـم وشـحنها عـن
طريـق السـكك الحديديـة والطـرق البريـة إلـى أسـواق
الخليـج ،وبالتالـي توفيـر تكاليـف كبيـرة يتـم إنفاقهـا فـي
إرسـال هذه السـلع عن طريق السـفن إلى الخليج العربي
عبـر مضيـق هرمـز .فيمكـن عـن طريـق اسـتخدام الدقـم
كمركـز توفيـر مـرات اإلبحـار فـي الخليـج وتكاليـف الوقـود
وارتفـاع أقسـاط التأميـن علـى الشـحن داخـل املضيـق».
ونظـرا ألن الهيئـة تضـع فـي اعتبارهـا الفوائـد
االقتصاديـة الكبيـرة املرتبطـة بالشـحن عـن طريـق

السـكك الحديديـة ،فقـد خصصـت الهيئـة أرض
واسـعة داخـل وحـول الدقـم السـتيعاب البنيـة
التحتيـة الخاصـة بالسـكك الحديديـة والتـي مـن شـأنها
ربـط املينـاء واملنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بشـبكة
السـكك الحديديـة الوطنيـة .ومـن املقـرر أن يكـون
مينـاء األحـواض الجافـة الجديـد جـزءا مـن هـذه البنيـة
التحتيـة ،مـع وجـود ممـرات لخطـوط ربـط بيـن محطـات
املينـاء ومنطقـة الصناعـات الثقيلـة مـع محطـات شـحن
متعـدد الوسـائل وسـاحات للصيانـة.
كمـا سـيتم قريبـا تعزيـز الربـط عـن طريـق البحـر
عندمـا تبـدأ خدمـة نقـل حاويـات جديـدة فيمـا بيـن مينـاء
منطقـة جبـل علـى فـي دبـي وصحـار والدقـم وصاللـة،
فـي العمـل خلال الربـع الثانـي مـن عـام  .2015وسـتتيح
الخدمـة شـحن البضائـع فـي حاويـات مباشـرة إلـى الدقـم.
واألهـم مـن ذلـك هـو القيـام بمواصلـة تطويـر البنيـة
التحتيـة فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالتـوازي مـع
بـذل الجهـود الراميـة لتطويـر قـدرة الدقـم علـى جـذب
املواهـب  -املحليـة والدوليـة  -للعمـل فـي الصناعـات
واملشـروعات ذات املسـتوى العالمـي التـي تظهـر إلـى حيـز
الوجـود فـي املنطقـة.
نظرا ألن الدقم مشروع تطوير أخضر ،فإنها تفتقر
إلـى الكثيـر مـن البنيـة التحتيـة السـكنية واالجتماعيـة
الالزمـة السـتكمال املناطـق الصناعيـة واالسـتثمارية
فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة .ولكـن هـذا النقـص
فـي وسـائل الراحـة ومـا يطلـق عليـه اسـم «الخدمـات
الناعمـة» يجـري معالجتـه بشـكل قـوي.
يقـول “لـي”« :نحـن نتحـرك بسـرعة لضمـان توفيـر
وسـائل الراحـة والخدمـات املطلوبـة مـن أجـل تلبيـة
احتياجـات القـوى العاملـة الهائلـة – الوطنيـة والوافـدة
– التـي مـن شـأنها أن تجعـل مـن الدقـم مقـرا إلقامتهـم.
وترغـب الهيئـة مـن خلال القيـام بذلـك فـي التأكـد مـن
أن املرافـق والخدمـات ذات مسـتوى عالمـي .فيجـري
حاليـا تصميـم مستشـفى خـاص متكامـل وسـيبدأ فريـق
التشـييد فـي العمـل قريبـا .كمـا أننـا نجـري مفاوضـات
مـع أحـد األطـراف إلنشـاء مدرسـة دوليـة فـي الدقـم.
ويمنـح هـذا راحـة ملوظفينـا الدولييـن الذيـن يرغبـون فـي
اسـتقدام أسـرهم أثنـاء عملهـم فـي الدقـم .كمـا نجـري
مفاوضـات حاليـا مـع مختلـف األطـراف فيمـا يتعلـق
باالسـتثمارات فـي مرافـق ترفيهيـة ومحلات سـوبر ماركـت
ومسـاحات سـكنية ومكتبيـة كذلـك».
بالنسـبة للمديريـن التنفيذييـن الدولييـن الذيـن
يحرصون على االنطالق والتنزه في عطلة نهاية األسبوع،
مـن املتوقـع إنشـاء ملعـب جولـف مكـون مـن  18حفـرة
فـي املنطقـة السـياحية باملنطقـة االقتصاديـة الخاصـة.
وتضـم املنطقـة بالفعـل فندقيـن كبيريـن – همـا فنـدق
كـراون بلازا الدقـم وبـارك إن ريزورتـس الدقـم – بينمـا
يقـع فنـدق ثالـث لرجـال األعمـال ،وهـو فنـدق سـيتي
الدقـم ،أقـرب إلـى املدينـة .ايضـا سـيظهر فندقان آخران
إلـى الوجـود خلال السـنوات املقبلـة.
ويؤكـد «لـي ت�شـي كيـان» الرئيـس التنفيـذي أن الهيئـة
تسترشـد أثنـاء تخطيـط وتطويـر البنيـة األساسـية
للمنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالرؤيـة طويلـة األجـل
للحكومـة بشـأن مدينـة الدقـم .وأضـاف «:الدق ًـم
ـودة هنـا علـى ً املـدى ًالطويـل باعتبارهـا محـركا
موج ً
صناعيـا واقتصاديـا جديـدا سـوف يدفـع النمـو فـي
السلطنة على املدى الطويل .يجري دراسة والتخطيط
لـكل جانـب مـن جوانـب تطويـر املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة مـع وضـع هـذه الفرضيـة األساسـية فـي االعتبـار.
وفـي الواقـع ،فـإن رؤيتنـا للدقـم هـي رؤيـة علـى املـدى
الطويـل لدرجـة أننـا نتصـور أيضـا ،علـى سـبيل املثـال،
أنـه يمكـن نشـر وسـائل نقـل عـام بـدون سـائقين لخدمـة
األهالـي .فنظـام النقـل العـام األكثـر فعاليـة والصديـق
للبيئـة سـوف يشـجع األهالـي علـى التخلـي عـن سـياراتهم
الخاصـة ،وبالتالـي تخفيـف االزدحـام املـروري .وهـذا
مثـال لتوضيـح النظـرة بعيـدة املـدى ملشـروع الدقـم»
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إسماعيل البلوشي نائب الرئيس التنفيذي:

عام  2014مليء باإلنجازات ..
والتحديات

أنجزت

بالدقـم خلال عـام  2014العديـد تأسيس المحطة الواحدة

هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة

مـن املشـروعات مـن بينهـا املحطـة الواحـدة التـي جـاء
إنشـاؤها تنفيـذا للمرسـوم السـلطاني رقـم ()2013 /79
بإصـدار نظـام املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
والـذي ن ّ
ـص علـى إنشـاء محطـة واحـدة يتـم مـن خاللهـا
إصـدار جميـع التراخيـص والتصاريـح واملوافقـات
والتأشـيرات وإتمـام قيـد املشـروعات وتطبيـق جميـع
القواعـد والنظـم الخاصـة باملنطقـة واللوائـح والقـرارات
الصـادرة عـن الهيئـة.
يقـول إسـماعيل بـن أحمـد البلو�شـي نائـب الرئيـس
التنفيـذي بهيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
ان تأسـيس املحطـة الواحـدة يهـدف ملواكبـة طموحـات
املسـتثمرين فـي إيجـاد كيـان واحـد يتـم مـن خاللـه إنجـاز
مختلـف االجـرءات املتعلقـة بتأسـيس مشـروعاتهم،
مشـيرا إلـى أن املحطـة الواحـدة لهـا مكتبـان واحـد فـي
محافظـة مسـقط واآلخـر فـي املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم.
وأوضـح أن املحطـة الواحـدة اسـتقبلت خلال
عـام  2014مجموعـة مـن طلبـات االسـتثمار فـي
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم ،كمـا تلقـت
طلبـات لالسـتثمار فـي املجـال السـياحي مثـل الفنـادق
والشـاليهات ،كمـا أن العديـد مـن الشـركات تقدمـت
بطلباتها لتنفيذ عدد من املشروعات باملنطقة من بينها
مـدارس عامليـة.
وقال ان عدد الطلبات التي استقبلتها املحطة خالل
عـام  2014بلـغ حوالـي ( )200طلـب ،كمـا تـم توقيـع
( )20اتفاقيـة حـق انتفـاع وتطويـر لألرا�ضـي الواقعـة
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وبدء عمل شركة تطوير الدقم
واإلشراف على  50مشروعا

باملنطقـة ،وتـم اسـتقبال عشـرات الوفـود الرسـمية
والتجاريـة واملسـتثمرين الذيـن أبـدوا رغبتهـم باالسـتثمار
فـي املنطقـة ،وشـهد عـام  2014أيضـا توقيـع مذكـرات
تفاهم مع البنوك التجارية املحلية ونوافذها االسالمية
لتسـهيل حصـول املسـتثمرين علـى تمويـل للمشـروعات
التـي يرغبـون بتأسيسـها فـي املنطقـة.
اإلشراف على  50مشروعا

ون ّـوه البلو�شـي فـي حديثـه إلـى جهـود الفريـق املعنـي بقطـاع
التخطيـط والهندسـة بالهيئـة ،وقـال ان عـام 2014
شـهد التعامـل مـع أكثـر مـن ( )50مشـروعا تشـرف عليهـا

الهيئـة سـواء فـي مرحلـة التنفيـذ أو مراحـل التناقـص
وإعـداد وثائـق املناقصـات والتقييـم واإلرسـاء.
واسـتعرض فـي حديثـه عـددا مـن املشـروعات التـي
قامـت دائـرة املشـاريع بالهيئـة بمتابعتهـا فـي إحـدى
املراحـل السـابقة ،وقـال ان هـذه املشـروعات شـملت
إنشـاء ثلاث حـزم جديـدة ملينـاء الدقـم تتضمـن منطقـة
الرصيـف التجـاري ( 3و )4ومبنـى إدارة املينـاء الرئي�سـي
ومنطقـة التخزيـن ،كمـا شـملت هـذه املشـروعات
الخدمـات الهندسـية لتصميـم منطقـة الصناعـات
السـمكية ،والخدمـات الهندسـية للتصميـم واإلشـراف
علـى ممـرات وخطـوط الخدمـة ملصفـاة الدقـم،
والخدمـات الهندسـية للتصميـم واإلشـراف علـى ممـرات
وخطـوط الخدمـة ألنابيـب النفـط والغـاز واملـواد
البتروكيماويـة ،وتسـوية أرا�ضـي مناطـق الصناعـات
الثقيلـة ،وإنشـاء قنـاة دانجـرت ( )1لتصريـف امليـاه فـي
الدقـم ،وتصميـم وإنشـاء املرافـق املتكاملـة لتخزيـن
ومعالجـة والتخلـص مـن النفايـات بالدقـم.
وقـال ان دائـرة املشـاريع قامـت خلال عـام 2014
باإلشـراف علـى تصميـم وتنفيـذ ومتابعـة مختلـف
مشـروعات البنيـة األساسـية املدرجـة بخطـة الهيئـة،
ومـن بينهـا الخدمـات االستشـارية للتصميـم واإلشـراف
علـى الطـرق والبنيـة األساسـية فـي مدينـة الدقـم
(الحزمـة األولـى) ،والخدمـات االستشـارية لتصميـم
مشـروع حمايـة الخـط السـاحلي والسـواحل باملنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم ،والخدمـات االستشـارية
لدراسـة الجـدوى والتصاميـم التفصيليـة واإلشـراف
علـى أعمـال مشـروع تصريـف امليـاه وأنظمـة الحمايـة
ملنطقـة الدقـم ،والخدمـات االستشـارية لدراسـة

الجـدوى والتصاميـم األساسـية ملشـروع سـحب ميـاه

البحـر ،والخدمـات االستشـارية للتخطيـط ودراسـة توقيع  20اتفاقية لحقوق
الجـدوى والتصميـم األولـي والنهائـي وإعـداد وثائـق
املناقصـات لتطويـر املناطـق الصناعيـة الشـمالية
والوسـطى فـي الدقـم ،وبنـاء ( )150وحـدة سـكنية
ومجلـس عـام ومسـجد بمرافقهـا بمدينـة الدقـم.

شركة تطوير الدقم

االنتفاع ومذكرات تفاهم
مع البنوك المحلية لتمويل

وقـال إسـماعيل بـن أحمـد البلو�شـي إن عـام  2014ش
ـهد االستثمارات
أيضـا انطلاق أعمـال «شـركة عمـان لتطويـر املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم» لتكـون ذراعـا تطويريـا
مركزيـا يتولـى نيابـة عـن الهيئـة مه ّ
ـام التطويـر ،مشـيرا إلـى
أن األعمـال الرئيسـية للشـركة تتركـز فـي إدارة األصـول
واملوجـودات التـي تسـند إليهـا مـن الهيئـة وتنفيـذ كل
مـا تسـنده الهيئـة إليهـا مـن مشـروعات وأعمـال تطويـر
باملنطقـة أو أحـد قطاعاتهـا السـيما مشـروعات البنيـة
األساسـية واملرافـق العامـة كامليـاه والكهربـاء والغـاز
واالتصـاالت والطـرق والنقـل ،كمـا أن الشـركة معنيـة
بتطويـر األرا�ضـي واملنش ّـآت وتوفيـر الخدمـات العامـة
وتنفيـذ املشـروعات املحفـزة السـتقطاب االسـتثمارات
وتسـريع وتيـرة التطويـر والتنميـة االقتصاديـة باملنطقـة
ـس شـمولية ومتكاملـة ،وتتولـى الشـركة أيضـا
علـى أس ّ
كل مـا يتعلـق بجـذب االسـتثمارات الوطنيـة واألجنبيـة
بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة لتنفيـذ املشـروعات
الصناعيـة والتجاريـة والخدميـة واللوجسـتية
والسـياحية باملنطقـة وتنفيـذ املخطـط الهيكلـي الشـامل
للمنطقـة وتقديـم كافـة الخدمـات الالزمـة لتحقيـق
الرؤيـة املسـتقبلية لهـا.

المصفاة ومشـروعات عديدة قادمة
ّ
وقـال ان الهيئـة وقعـت فـي عـام  2014اتفاقيـة تمهيديـة
ملنـح حقـوق االنتفـاع بـاألرض لشـركة مصفـاة الدقـم
والصناعـات البتروكيماويـة والبالـغ مس ّـاحتها حوالـي
( )900هكتـار ،موضحـا أن املصفـاة تعـد أحـد أبـرز
مشـروعات الصناعـات الثقيلـة التـي سـيتم تنفيذهـا
بالد ًقـم بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ حوالـي (ّ )230ألـف برميـل
يوميـا مـن مختلـف خامـات النفـط ،كمـا وقعـت الهيئـة
العديـد مـن اتفاقيـات االنتفـاع بـاألرض ملشـروعات
جديـدة تقـام باملنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
باسـتثمارات مـن القطـاع الخـاص ،وشـملت االتفاقيـات

مشـروع إنتـاج ونقـل وتوزيـع شـبكة الكهربـاء لشـركة
كهربـاء املناطـق الريفيـة بعـدد مـن املواقـع باملنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم ،وتهـدف االتفاقيـة
إلـى توفيـر الطاقـة الكهربائيـة للمشـروعات التـي يتـم
تنفيذهـا باملنطقـة ومواكبـة النمـو فـي الطلـب علـى
الطاقـة بالدقـم خلال السـنوات املقبلـة ،كمـا وقعـت
الهيئـة اتفاقيـات لالنتفـاع بـاألرض لتشـييد مصنـع
إلنتـاج البوليمـر ،ومرافـق إلنتـاج وتخزيـن الغـازات
الصناعيـة ،باالضافـة إلـى تشـييد مراكـز تجاريـة
ورياضيـة وترفيهيـة ومخـازن متنوعـة ،مشـيرا إلـى أن
املشـروعات الجديـدة تعتبـر إضافـة جيـدة للمنطقـة
التـي أصبحـت محـط اهتمـام العديـد مـن املسـتثمرين
مـن داخـل السـلطنة وخارجهـا.
وأكـد إسـماعيل بـن أحمـد البلو�شـي حـرص الهيئـة
علـى تنويـع االسـتثمارات باملنطقـة لتشـمل القطاعـات
الصناعيـة والتجاريـة والترفيهيـة وقطـاع الخدمـات
اللوجسـتية والقطاعـات األخـرى ،مؤكـدا فـي الوقـت
نفسـه قـدرة املنطقـة علـى اسـتقطاب مختلـف
االسـتثمارات وتلبيـة تطلعـات سـكان املنطقـة.
مدينة حديثة

وقـال ان هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
تعمـل علـى جعـل الدقـم مدينـة حديثـة تزخـر بمختلـف
الخدمـات وقـادرة علـى تحقيـق أهدافهـا لتكـون إحـدى
مرتكـزات خطـة السـلطنة لتنويـع مصـادر الدخـل
الوطنـي ،معربـا عـن أملـه فـي أن تشـهد الفتـرة املقبلـة
تحقيـق املزيـد مـن االنجـازات فـي هـذا املشـروع الحيـوي
الـذي يعـد مشـروعا طموحـا للمسـتقبل
11

المهندس يحيى الزدجالي :

البنية االساسية في الدقم تمتد وتتطور
والحكومة ملتزمة بدورها لخمس سنوات قادمة

انتهت

مـن إعـداد منطقـة صناعيـة تعـادل المنطقة الصناعية تعادل
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم

مسـاحة سـنغافورة تقريبـا وذلـك لالسـتثمار فـي

املرحلـة الحاليـة وتحويلهـا إلـى مركـز صناعـي عالمـي .مساحة سنغافورة وقريبا

مـن املتوقـع أ ن يتواصـل العمـل فـي تنفيـذ مشـاريع
البنيـة األساسـية فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
فـي الدقـم حتـى عـام  2020حيـث تتولـى الحكومـة
ـية
األساس ً
تكاليـف تنفيـذ معظـم مشـروعات ًالبنيـة ً
للمنطقـة لتأهيلهـا بحيـث تكـون مركـزا صناعيـا عامليـا
علـى مسـتوى الشـرق األوسـط يخـدم أهـداف التنميـة
االقتصاديـة للسـلطنة بشـكل عـام ومحافظـة الوسـطى
بشـكل خـاص .
فمنـذ بدايـة تأسـيس املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة ،تولـت الحكومـة مسـؤولية تمويـل تكاليـف
مشـاريع البنيـة األساسـية لتطويـر الدقـم وقـد ضخـت
الحكومـة مليـارات الـدوالرات لتنفيـذ مشـاريع البنيـة
األساسـية وكذلـك لتنفيـذ أكبـر مشـروعين فـي املنطقـة
وهمـا مينـاء الدقـم وشـركة عمـان للحـوض الجـاف
املتخصصـة فـي صيانـة وإصلاح السـفن بمختلـف
أنواعهـا.
يـرى املهنـدس يحيـى بـن خميـس الزدجالـي ،مسـؤول
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طرح مناقصات كبرى منها
خط انابيب النفط والغاز

التخطيـط ومتابعـة املشـروعات الهندسـية بمكتـب
رئيـس مجلـس اإلدارة فـي هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم بـأن الحكومـة سـتواصل القيـام
بدورهـا علـى مـدى الخمـس سـنوات القادمـة ولحيـن
تنفيـذ كافـة املرافـق املطلوبـة .بالنظـر إلـى حجـم
مشـروع الدقـم  ،يمكـن القـول بـأن السـلطنة تنفـذ
مهمـة شـاقة وكبيـرة جـدا.
االقتصاديـةً الخاصـة  ،التـي
سـتعتبر منطقـة الدقـم
ً
تغطـي مسـاحة  1745كيلـو متـرا مربعـا ،مـن بيـن أكبـر
املناطـق االقتصاديـة علـى مسـتوى العالـم ووفقـا ملـا
قالـه نائـب الرئيـس التنفيـذي للتخطيـط والهندسـة
سـيتم تطويـر املنطقـة علـى مراحـل تغطـي املرحلـة
األولـى منهـا  800هكتـار والباقـي  1000هكتـار سـيتم
تطويرهـا فـي املراحـل القادمـة .
عوامل الجذب الرئيسـية

يؤكـد الزدجالـي علـى أن املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
فـي الدقـم تتمتـع بعـدد مـن عوامـل الجذب الرئيسـية منها
املوقـع االسـتراتيجي علـى بحـر العـرب واملحيـط الهنـدي
وما بعده وهو املوقع الذي يؤهل الدقم ألن تكون بوابة
الدخـول اللوجسـتي إلـى منطقـة الخليـج العربـي كاملـة.
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ً
مشروعا كبيرا للبنية
االساسية في انتظار
تنفيذها على مدار الفترة
من  2015وحتى  2020م

ويضيـف «كذلـك فـإن قـرب الدقـم مـن خطـوط
املالحـة البحريـة الرئيسـية إلـى الخليـج العربـي يعـزز
موقعهـا االسـتراتيجي كبوابـة لوجسـتية وسـتزداد هـذه
األهميـة بعـد تشـغيل مشـروع السـكة الحديديـة
الخليجيـة حيـث سـيكون لهـذه املنطقـة دور كبيـر فـي
تسـهيل حركـة البضائـع مـن وإلـى دول الخليـج العربـي
عـن طريـق الدقـم».
ً
ً
فعليـا  ،بـدأت معالـم املنطقـة تتضـح شـيئا فشـيئا
ويعـود الفضـل فـي ذلـك إلـى االسـتثمارات التـي تـم ضخهـا
فـي تنفيـذ مشـاريع شـبكة الطـرق العصريـة واملرافـق
ومحطـات توليـد الكهربـاء وتحليـة امليـاه وتوفيـر
الخدمـات اإلداريـة إلـى جانـب إنشـاء النافـذة الواحـدة
للخدمـات التـي توفـر للمسـتثمرين الراغبيـن فـي
االسـتثمار فـي املنطقـة فرصـة للحصـول علـى الخدمـات
وإنهـاء كافـة اإلجـراءات املطلوبـة بسـرعة وكفـاءة
عاليـة ومـن ذلـك إجـراءات إيجـار أرا�ضـي املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم .
تغطي الخطة الرئيسـية مناطق أساسـية للتطوير في
مناطـق معينيـة هـي منطقـة الصناعـات الثقيلـة ومنطقـة
الصناعـات الخفيفـة واملتوسـطة والشـريط السـاحلي
وحـي املطـار وحـي وسـط املدينـة وحـي حديقـة الصخـور.

 12مجمعا للمشـروعات

تتـوزع األعمـال فـي مشـروع املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة فـي الدقـم علـى مجموعـة مـن املجمعـات التـي
تـم تخصيـص كل منهـا لنـوع معيـن مـن االسـتثمارات أو
األنشـطة  .تـم بالفعـل تخصيـص  12مجمعـا بالفعـل
ملشـاريع تكريـر النفـط والبتروكيماويـات  ،مـواد البنـاء
واملقـاوالت  ،املعـادن  ،الثـروة السـمكية واالسـتزراع
السـمكي ،املـواد الكيمائيـة غيـر العضويـة  ،األغذيـة
واملشـروبات  ،السـيارات  ،الطاقـة الجديـدة واملتجـددة.
علـوم الحيـاة  ،تقنيـة املعلومـات واالتصـاالت  ،الدعـم
اللوجسـتي واملسـتودعات وخدمـات األعمـال .تبلـغ
مسـاحة األرا�ضـي التـي تـم تخصيصهـا لالسـتثمار
الصناعـي – الصناعـات الخفيفـة واملتوسـطة والثقيلـة
والبتروكيماويـات – حوالـي  200كلـم متـر مربـع وهـو مـا
يدلـل بشـكل كبيـر علـى األهميـة التـي توليهـا الحكومـة
للقاعـدة الصناعيـة املتنوعـة فـي الدقـم.
مـع تطـور األعمـال فـي مشـروع املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة فـي الدقـم سـيكون هنـاك العديـد مـن
االسـتثمارات والعقـود وفـرص األعمـال التـي سـتظهر
الواحـدة تلـو األخـرى ويقـول املهنـدس يحيـى الزدجالـي
بـأن علـى الشـركات الصغيـرة واملتوسـطة أن تكـون
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مسـتعدة لالسـتفادة مـن فـرص النشـاط املرتبطـة
باملشـاريع التـي يجـري العمـل بهـا والتـي سـيتم تنفيذهـا فـي
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم.
عقود ضخمة
ً
وأضـاف الزدجالـي  :هنـاك حوالـي  23مشـروعا كبيـرا فـي
انتظـار تنفيذهـا علـى مـدى الفتـرة الزمنيـة مـن 2015
وحتى  2020م وهي مشاريع تشمل عقود إنشاء شبكات
طـرق وبنيـة أساسـية ملشـروع السـكة الحديـد ومينـاء
صيـد ومرافـق تفتيـش جمركـي ومركـز املدينـة ومنطقـة
للتجزئـة وشـبكات توزيـع امليـاه وشـبكات اتصـاالت
وشـبكات كهربـاء وشـبكات توصيـل الغـاز ومخـازن
وهيـاكل صناعيـة صغيـرة وحمايـة ضـد االنـزالق وأعمـال
التجميـل والسـاحات العامـة وشـبكات الصـرف الصحـي
وممـرات املشـاة وحواجـز األمـان والسـور الخارجـي
واملستشـفيات واملركـز االجتماعـي ومركـز ريا�ضـي
متكامـل ومرافـق ترفيـه ........الـى آخـره .
الوقـت الحالـي إعـداد
وم�ضـى الزدجالـي قائلا :يتـم فـي ً
وثائـق املناقصـات لعشـرين مشـروعا راقيـا بقيمـة كبيـرة
منهـا
( )1تصميـم واإلشـراف علـى ممـر الخدمـة فـي مصفـاة
الد قـم
( )2أعمـال التصميـم واإلشـراف علـى ممـر الخدمـة
فـي مشـروع خـط أنابيـب النفـط والغـاز
وا لبتر و كيما و يـا ت
( )3أعمال تصميم مشروع تطوير حديقة الصخور
( )4دراسـة جـدوى وتخطيـط للتصاميـم النهائيـة
للمناطـق السـكنية والتجاريـة فـي الدقـم
( )5أعمـال تصميـم وإنشـاء محطـة الصـرف الصحـي فـي
املنطقـة السـياحية
( )6أعمال تصميم شبكة املرافق في املناطق الصناعية
( )7تصميم واإلشراف على مدرسة الدقم الخاصة
( )8التصميم واإلشراف على مركز التدريب
14
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مجمعا لمشاريع منها تكرير
النفط والبتروكيماويات
واالستزراع السمكي
و السيارات والطاقة
المتجددة والدعم اللوجستي
والمستودعات على مساحة
 200كلم2

( )9أعمال تصميم وإنشاء الحدائق العامة في الدقم
( )10أعمـال تصميـم وإنشـاء الحزمـة الثانيـة مـن
مشـروع مينـاء الدقـم ( الرصيـف التجـاري)
( )11تنفيـذ الحزمـة الخامسـة مـن مشـروع مينـاء الدقـم
(املبنى اإلداري الرئي�سـي للميناء والسـور الخارجي)
( )12إنشـاء منطقـة التخزيـن فـي مينـاء الدقـم كجـزء مـن
الحزمة السادسـة
( )13تصميـم املناطـق الصناعيـة السـمكية إلـى جانـب
عـدد مـن املشـاريع األخـرى التـي سـيتم طرحهـا قريبـا.
تشـمل املشـاريع التـي سـيتم طرحهـا عقـود لتصميـم
واإلشـراف علـى الطـرق فـي مينـاء الدقـم وتحسـين
شـبكة الطـرق الرئيسـية فـي مركـز الدقـم وأعمـال
تسـوية األرض فـي منطقـة الصناعـات الثقيلـة
وإنشـاء محطـة متكاملـة ملعالجـة امليـاه والصـرف
الصحـي وإنشـاء قنـوات صـرف صحـي فـي كامـل
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة.
 18مشـروعا للبنية االساسـية
ً
علاوة علـى ذلـك هنـاك  18مشـروعا آخـر منهـا عـدد
مـن مشـاريع البنيـة األساسـية التـي يجـري العمـل بهـا
فـي مراحـل مختلفـة مـن التنفيـذ .أكبـر هـذه املشـاريع
مـن حيـث القيمـة هـو املرحلـة الثالثـة مـن إنشـاء مطـار
الدقـم والتـي تشـمل إضافـة صالـة للـركاب تسـتوعب
 500,000راكـب فـي العـام .مـن املشـاريع الكبيـرة األخـرى
عقـد الخدمـات االستشـارية لوضـع املفهـوم وتنفيـذ
واإلشـراف علـى أرصفـة املـواد السـائلة الجديـدة فـي
الدقـم وقـد حصلـت شـركة وورلـي بارسـونز الدوليـة
علـى عقـد االستشـارات نيابـة عـن العملاء شـركة الدقـم
للمسـتودعات البتروليـة .
وذكر الزدجالي أيضا أنه من بين املشاريع األخرى التي
يجـري العمـل بهـا ( )1الخدمـات االستشـارية لتصميـم
واإلشـراف علـى مشـاريع واجهـة الطريـق فـي الدقـم ()2
إنشـاء مبنـى إدارة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي

الدقـم ( )3الخدمـات االستشـارية للتخطيـط ودراسـات
الجـدوى والتصميـم وإنشـاء املناطـق الصناعيـة املركزية
والشـمالية فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة ( )4إنشـاء
شـبكات توزيـع امليـاه فـي مينـاء الدقـم( )5تصميـم سـكن
موظفـي الهيئـة ومرافـق الترفيـه فـي الدقـم.
كذلـك يجـي العمـل فـي العديـد مـن املشـاريع الهامـة
أيضـا والتـي تشـمل عقـود ( )1تصميـم وإنشـاء مينـاء
الصيـد فـي الدقـم (  )2إنشـاء الطـرق والبنيـة األساسـية
املرتبطـة بهـا لعـدد  150وحـدة سـكنية ( )3إنشـاء
الرصيـف التجـاري كجـزء مـن الحزمـة الثالثـة فـي
مشـروع مينـاء الدقـم ( )4إنشـاء رصيـف حكومـي كجـزء
مـن الحزمـة الرابعـة مـن مشـروع مينـاء الدقـم.
مـن املنتظـر أن يشـهد مشـروع مينـاء الدقـم ،
الـذي يسـتقبل فـي الوقـت الحالـي اسـتثمارات بمليـارات
الـدوالرات مـن الحكومـة املزيـد مـن املشـاريع التـي تـؤدي
إلـى تعزيـز البنيـة األساسـية ا لخاصـة بـه علـى مـدى هـذا
العـام ويقـول الزدجالـي بـأن هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم ،التـي تشـرف علـى أعمـال البنيـة
األساسـية والتطويـر فـي املينـاء نيابـة عـن الحكومـة قـد
حـددت ثمـان حـزم مـن األعمـال يجـب تنفيذهـا علـى
مـدى السـنوات القادمـة لوضـع مينـاء الدقـم جنبـا إلـى
جنـب مـع أكبـر املوانـئ البحريـة فـي املنطقـة.
1.1الحزمـة األولـى :إنشـاء الطـرق الداخليـة الرئيسـية
وأعمـال البنيـة األساسـية املرتبطـة بهـا ويجـري العمـل
بهـا حاليـا.
2.2الحزمـة الثانيـة  ،التـي تعتبـر مـن أكبـر الحـزم الثمـان ،
وتغطـي إنشـاء األرصفـة التجاريـة ومناطـق العمليـات
الخاصـة بهـا وهـذه الحزمـة حاليـا فـي مرحلـة التصميم
.
3.3الحزمـة الثالثـة وتغطـي إنشـاء مـا قبـل البوابـة
ومنطقـة البوابـة األمنيـة والجمـارك ومنطقـة
التفتيـش الجمركـي ،وهـي اآلن فـي طـور املناقصـة.
4.4الحزمـة الرابعـة وهـي متعلقـة بتطويـر األرصفـة

الحكوميـة وتقـوم الهيئـة حاليـا بتقييـم العـروض
الفنيـة املاليـة لهـذه املناقصـة.
5.5الحزمـة الخامسـة وتتضمـن إنشـاء سـور أمنـي
والبوابـة الرئيسـية واملبنـى اإلداري الرئي�سـي وهـي اآلن
فـي طـور مرحلـة التصميـم.
6.6الحزمـة السادسـة وتركـز علـى تطويـر منطقـة
التخزيـن العامـة وهـي حاليـا فـي مرحلـة تقييـم
العـروض الفنيـة واملاليـة للمناقصـة
7.7الحزمـة السـابعة وتغطـي إنشـاء مصـد امليـاه وحـوض
املينـاء املسـتقبلي وهـي حاليـا فـي مرحلـة التصميـم.
8.8الحزمـة الثامنـة والتـي سـيتم تمويلهـا مـن جانـب
شـركة مينـاء الدقـم وتغطـي تركيـب معـدات املينـاء
وقـد تـم طـرح املناقصـة بالفعـل.

المرحلة الثالثة من مطار
الدقم تتضمن إضافة صالة
للركاب تستوعب  500الف
مسافر سنويا

مطار الدقم

بفضـل التشـغيل املبكـر ملطـار الدقـم فـي  23يوليـو
 ،2014أصبـح باإلمـكان السـفر مـن وإلـى الدقـم بالجـو
عـن طريـق صالـة مؤقتـة لحيـن انتهـاء األعمـال الجاريـة فـي
صالـة الـركاب والبضائـع.
تسـير شـركة الطيـران العمانـي ،الناقـل الوطنـي
للسـلطنة ،أربـع رحلات أسـبوعيا بيـن مسـقط والدقـم
باسـتخدام طائـرات امبرايـر إي  175ومـن املنتظـر زيـادة
عـدد الرحلات لتكـون يوميـا مـع تصاعـد وتيـرة األعمـال
والزيـارات للمنطقـة.
شبكة المياه

وضعـت الشـركة العمانيـة لشـراء الكهربـاء وامليـاه،
الشـركة الوحيـدة التـي ًتقـوم بشـراء إنتـاج الشـركات مـن
الكهرباء واملياه ،خططا إلنشاء محطة مستقلة لتحلية
امليـاه فـي الدقـم.
ً
فـي التقييـم املنشـور حديثـا بشـأن تقديـر الطلـب
علـى الطاقـة وامليـاه فـي الفتـرة مـن عـام  2015وحتـى عـام
 ،2021ذكـرت الشـركة اململوكـة بالكامـل للحكومـة بأنهـا

فـي مشـاورات مـع الهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه لوضـع
خطـط إلنشـاء محطـة تحليـة ميـاه تلبـي االحتياجـات مـن
الدقـم ومـن املنتظـر أن تبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة للمحطـة
التـي مـن املقـرر تشـغيلها فـي عـام  2019م حوالـي 60,000
متـر مكعـب مـن امليـاه فـي اليـوم ( 13مليـون جالـون
امبريـال فـي اليـوم) ويعتمـد ذلـك علـى الطلـب الصناعـي
املطلـوب.
كذلـك مـن املنتظـر أن تسـاهم هـذه املحطـة فـي تلبيـة
الطلـب علـى ميـاه الشـرب فـي املدينـة الجديـدة التـي مـن
املقرر أن تستوعب ًأكثر من  100,000نسمة على مدى
الخمسـة عشـر عامـا القادمـة
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المعدات واآلالت وقطع الغيار اهم البضائع المنقولة

ميناء الدقم يستعد الستقبال
اول سفينة حاويات

يعتبر

التدشـين الوشـيك لعمليـات الحاويـات بمثابـة
بدايـة مرحلـة ًمثيـرة فـي مشـروع مينـاء الدقـم
ليكـون بوابـة بحريـة ومركـزا للشـحن البحـري اإلقليمـي
هـذا مـا يؤكـد عليـه ريجـي فرمنلـون الرئيـس التنفيـذي
الجديـد ملينـاء الدقـم املطـل علـى بحـر العـرب واملحيـط
الهنـدي ،مشـيرا الـى ان هنـاك تطوريـن هاميـن
سـيمهدان لنمـو الحركـة فـي مينـاء الدقـم خلال العـام
الجـاري .
أول هذيـن التطوريـن الهاميـن هـو بـدء عمليـات الحاويـات
وفـق الجـدول الزمنـي املوضـوع – أي فـي الربـع الثانـي مـن
العـام الجـاري .أمـا التطـور الثانـي فهـو مرتبـط بالتزام قطاع
الطاقـة للشـق العلـوي بتحويـل كافـة البضائـع الخاصـة
بحقـول النفـط والغـاز فـي محافظـة الوسـطى عبـر الدقـم.
ويوضـح ريجـي ذلـك قائلا :مـن املنتظـر أن يـؤدي هـذان
التطـوران الهامـان إلـى توفيـر حافـز قـوي جديـد لنمـو
األعمـال فـي مينـاء الدقـم وسـوف يظهـر ذلـك بشـكل واضـح
خلال الفتـرة القليلـة املقبلـة».
نستعد ألول سفينة حاويات

وأضـاف « نحـن نسـتعد لوصـول أول سـفينة حاويـات
ترسـو في الدقم كجزء من الخدمة األسـبوعية التي تربط
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شحن البضائع في
حاويات إلى الدقم يخفض
التكاليف ويلبي احتياجات
المشاريع

الدقـم بجبـل علـي ( دبـي) واملوانـئ العمانيـة األخـرى .سـوف
تكـون الحمـوالت فـي البدايـة متواضعـة ولكـن مـن املتنتظـر
ان تزيـد بعـد ذلـك تدريجيـا  .مـا حـدث يؤشـر أيضـا علـى
أننـا سـندخل حقبـة عمليـات الحاويـات فـي الدقـم وهـو
مـا يعنـي أن أمـام الدقـم فرصـة كبيـرة للتطـور كمركـز
السـتقبال سـفن الحاويـات وقدرتهـا علـى خدمـة وتلبيـة
احتياجـات شـبه القـارة الهنديـة ومنطقـة شـرق افريقيـا.
التشغيل املبكر للحاويات  ،خصصت شركة
قبل بدء
ً
مينـاء الدقـم رصيفـا بطـول  300متـر ( جـزء مـن رصيـف
الحاويات رقم  1بطول  800متر) ملناولة سفن الحاويات.
مـن املتوقـع أن يتـم نشـر سـفينة سـعتها  3000طـن نمطـي
مـن البضائـع كجـزء مـن البضائـع التـي يتـم نقلهـا مـن جبـل
علـي إلـى مينـاء صاللـة مـع التوقـف فـي صحـار والدقـم.
أيضـا مـن املتوقـع أن يبلـغ حجـم النشـاط حوالـي 600
طـن فـي األسـبوع وهـو مـا يعنـي احتماليـة الزيـادة إلـى 2000
طن في األسبوع مع زيادة النشاط في املنطقة االقتصادية
الخاصـة بالدقـم واملشـاريع التـي يتـم تنفيذهـا فـي محافظـة
الوسطى.
علـى الرغـم مـن تواضعـه مقارنـة باملوانـئ األخـرى
إال أن املرحلـة املبكـرة مـن عمليـات الحاويـات سـيكون
لهـا أثـر كبيـر علـى األنشـطة التـي تتـم فـي منطقـة الدقـم

ريجي فرمنلون :نتوقع
حجم نشاط  600طن في
األسبوع واحتمالية الزيادة
إلى  2000طن

فالبضائـع املنقولـة إلـى الدقـم ستشـمل بشـكل أسا�سـي
املعـدات واآلالت وقطـع الغيـار التـي يتـم شـحنها لشـركات
النفـط والغـاز التـي تعمـل فـي محافظـة الوسـطى واملعـدات
وقطـع الغيـار املطلوبـة لصيانـة وإصلاح السـفن املوجـودة
فـي الحـوض الجـاف والبضائـع االسـتهالكية األخـرى
ألسـواق الدقـم واملـواد املتنوعـة التـي تلبـي احتياجـات
مختلـف املشـاريع التـي يجـري العمـل فيهـا فـي وحـول
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة .مـن املنتظـر أن يـؤدي
شـحن البضائـع فـي حاويـات إلـى الدقـم مباشـرة إلـى خفـض
تكاليـف نقـل البضائـع إلـى الدقـم ومـن هنـا تأتـي أهميـة
زيـادة نشـاط الحاويـات فـي الدقـم.
الكرينات المتحركة

بعـد تركيـب الكرينـات الجسـرية  ،التـي مـن املتوقـع القيـام
بها فقط خالل تدشين عمليات الحاويات بشكل كامل في
 2017/2018وما بعدها،
يخطـط مينـاء الدقـم اسـتخدام الكرينـات املتحركـة
ماركـة جوتوالـد ملسـاعدة إدارة املينـاء فـي عمليـة تحميـل
وتفريـغ سـفن الحاويـات التـي ترسـو فـي مينـاء الدقـم.
يمكـن لـكل كريـن مـزود بوحـدات فـرد أتوماتيكيـة نقـل
 15حاويـة فـي السـاعة  .علاوة علـى ذلـك تـم اسـتالم ثالثـة

ريجي فرمنلون

الرئيس التنفيذي لميناء الدقم
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وحدات رص ماركة كاملر في رصيف الحاويات الستخدامها
فـي نقـل الحاويـات مـن الرصيـف إلـى السـاحة والعكـس.
يتوقـع الرئيـس التنفيـذي لشـركة مينـاء الدقـم أن
يكـون هنـاك زيـادة مؤثـرة فـي أحجـام شـحنات البضائـع
التـي يتـم مناولتهـا فـي الدقـم ويعـود الفضـل فـي ذلـك إلـى
مبـادرة قامـت بهـا شـركة تنميـة نفـط عمـان ودعمتهـا
شـركات النفـط والغـاز وهـي متعلقـة باسـتخدام مينـاء
الدقـم للشـحنات التـي تسـتهدف حقـول النفـط والغـاز فـي
سـلطنة عمـان.
اهمية تحويل الحركة الى الدقم

كمـا يقـول ريجـي « تحويـل الحركـة إلـى مينـاء الدقـم مفيـد
مـن الناحيـة االقتصاديـة والعمليـة فـي ذات الوقـت فجلـب
بضائـع مشـاريع حقـول النفـط إلـى الدقـم مفيـد اقتصاديـا
ألن معظـم حقـول النفـط والغـاز فـي املناطـق القريبـة مـن
املينـاء .علاوة علـى ذلـك فـإن الطـرق الحديثـة التـي يجـري
العمـل فيهـا غيـر مقيـدة بارتفـاع الحمولـة التـي تمـر مـن
تحـت الجسـور وهـو عائـق أمـام الشـركات التـي تعمـل فـي
املناطـق الشـمالية مـن السـلطنة كمـا أن ذلـك يوفـر حريـة
للحركـة وقـدرة علـى نقـل البضائـع مـن املينـاء إلـى الوجهـة
املقصـودة .لذلـك فـإن مـن املفيـد لشـركات النفـط والغـاز
أن تجعـل حركـة البضائـع الخاصـة بهـا عـن طريـق مينـاء
الدقـم.
األهـم فـي هـذا األمـر أن بـدء تشـغيل الحاويـات بشـكل
مبكـر سيسـاهم فـي نمـو باقـي األنشـطة االقتصاديـة فـي
املنطقـة املحيطـة باملينـاء .علـى سـيبل املثـال فـإن شـركات
تقديـم الخدمـات اللوجسـتية تقـوم بتأسـيس مكاتـب فـي
الدقم من أجل خمة عمالئها أو من أجل توسعة عملياتها
فـي هـذا الجـزء الهـام مـن السـلطنة .كذلـك فـإن شـركات
الشـحن واملناولـة والحاويـات تقـوم بإنشـاء مكاتـب لهـا فـي
الدقـم.
ومـع بـدء عمليـات الحاويـات فمـن املتوقـع أن يـؤدي
زيـادة نشـاط األرا�ضـي الصناعيـة التـي يتـم تطويرهـا بالقرب
مـن مينـاء الدقـم ضمـن املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة إلـى
توفير الكثير من الفرص ألن الكثير من املستثمرين سيرى
العديـد مـن الفوائـد التـي تعـود عليـه مـن إنشـاء مرافـق
صناعيـة بالقـرب مـن مينـاء للحاويـات.
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الدقم لألراضي الصناعية تتولى تسويق
 2000هكتار مخصصة للتطوير الصناعي

جيان جاكيز مويسون:

تمهد
عمليات الحاويات ِّ

لجعل الميناء إحدى

المحطات اللوجستية
في شحن الترانزيت

جيان جاكيز مويسون

المدير العام لعمليات ميناء الدقم

اهمية عمليات الحاويات

وي ــرى جي ــان جاكي ــز مويس ــون املدي ــر الع ــام لعملي ــات
مين ــاء الدق ــم ان املراح ــل األول ــى م ــن عملي ــات الحاوي ــات
ســيكون لهــا أثــر كبيــر علــى املينــاء حيــث ســتمهد الطريــق
أمــام املينــاء ليكــون إحــدى املحطــات اللوجســتية الهامــة
ف ــي الش ــحن الترانزي ــت أيض ــا».
وأضــاف « لــدى مينــاء الدقــم كافــة املكونــات الالزمــة
لنق ــل البضائ ــع م ــن س ــفينة ألخ ــرى عندم ــا يت ــم االنته ــاء
م ــن متطلب ــات عملي ــات الحاوي ــات املتكامل ــة بع ــد
.2017/2018
نح ــن نس ــير عل ــى الطري ــق الصحي ــح بي ــن الش ــرق
األق�ص ــى وأوروب ــا وبالتال ــي ف ــإن ه ــذا األم ــر يك ــون جذاب ــا
للش ــركات الكب ــرى العامل ــة ف ــي مج ــال ش ــحن الحاوي ــات
الت ــي تص ــل حم ــوالت س ــفنها إل ــى  18,000ط ــن .كذل ــك

فنح ــن متمي ــزون ف ــي ع ــدد م ــن الجوان ــب منه ــا س ــهولة
الوص ــول لن ــا كم ــا أن لدين ــا الغاط ــس العمي ــق ونح ــن
أيض ــا قريب ــون م ــن ش ــبه الق ــارة الهندي ــة».
كذل ــك م ــن املتوق ــع أن يك ــون هن ــاك نم ــو ملح ــوظ ف ــي
عملي ــات ش ــحن املــواد الس ــائبة ف ــي محافظ ــة الوس ــطى،
نح ــن نس ــتهدف حوال ــي  500,000ط ــن ف ــي الش ــهر م ــن
البضائ ــع مث ــل الحج ــر الجي ــري والدوملي ــت والالت ـرات
واملع ــادن الصناعي ــة الت ــي س ــيتم الحص ــول عليه ــا م ــن
املحاج ــر القريب ــة م ــن املين ــاء ( 35-70كل ــم م ــن املين ــاء)
بهــدف تصديرهــا إلــى األســواق املوجــودة فــي شــبه القــارة
الهندي ــة ومنطق ــة الش ــرق األوس ــط».
وأضــاف مويســون  :ســيتم مناولــة العمليــات الكبيــرة عــن
طري ــق أح ــد األرصف ــة ف ــي النهاي ــة البعي ــدة م ــن الرصي ــف
التجــاري الــذي يبلــغ طولــه  2.2كلــم .

خطـت شـركة الدقـم لألرا�ضـي الصناعيـة  ،إحـدى
الشـركات املتفرعـة عـن شـركة مينـاء الدقـم  ،خطـوات
حثيثـة فـي سـبيل تحقيـق األهـداف التـي تـم تأسيسـها مـن
أجلها وهي تطوير وإنشاء مناطق صناعية داخل املنطقة
االقتصاديـة الخاصـة.
وقـد أوكلـت مسـؤولية تطويـر وتسـويق قطـع األرا�ضـي
املخصصـة لالسـتثمار الصناعـي داخـل املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم إلـى شـركة الدقـم
لألرا�ضـي الصناعيـة ،وهـو مشـروع اسـتثماري مشـترك
بيـن املسـاهمين العمانييـن والبلجيكييـن فـي شـركة مينـاء
الد قـم.
تتولـى شـركة الدقـم لألرا�ضـي الصناعيـة مسـؤولية
تسـويق األرا�ضـي املحيطـة بمينـاء الدقـم وهـو نفـس الـدور
الـذي قامـت بـه إحـدى الشـركات البلجيكيـة لتسـويق
القريبة من ميناء انتورب البلجيكي الذي أصبح
األرا�ضي ً
اآلن واحـدا مـن أكبـر املوانـئ األوروبيـة .ويذكـر أن مينـاء
كونسـورتوم أنتـورب  ،الـذراع الدولـي ملينـاء أنتـورب  ،هـو
الشـريك البلجيكـي فـي مينـاء الدقـم.
يقـول بيتـر بـرورز  ،املديـر العـام لشـركة الدقـم
لألرا�ضـي الصناعيـة ( مينـاء الدقـم) إن الشـركة مسـؤولة
عـن تطويـر  2000هكتـار مـن األرض داخـل املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة وهـي األرض املخصصـة للتطويـر
الصناعـي  .مـن هـذه املسـاحة الشاسـعة  ،تـم التركيـز فـي
املرحلـة الحاليـة علـى  500هكتـار مـن األرض يتـم تطويرهـا
فـي الوقـت الحالـي»
واضـاف قائلا «اتبعنـا أسـلوب «رأس املـال أوال» فـي
تطويـر األرض املخصصـة لالسـتثمار الصناعـي حيـث
سـيعمل املسـاهمان فـي شـركة الدقـم لألرا�ضـي الصناعيـة
علـى ضـخ  15مليـون دوالر كرأسـمال للمشـروع تسـتخدم
فـي تمويـل تجهيـز األرا�ضـي الصناعيـة وتزويدهـا باملرافـق
املطلوبـة وسـيتم ذلـك
وإنشـاء الطـرق واملرافـق األخـرى ً
علـى مراحـل كل مرحلـة  125هكتـارا مـن األرض».
منـذ تأسيسـها بشـكل رسـمي فـي سـبتمبر عـام ،2014
تركـز شـركة الدقـم لألرا�ضـي الصناعيـة علـى وضـع كافـة
اإلجـراءات التنظيميـة واإلداريـة التـي تحكـم عمليـة تأجيـر

بيتر برورز

المدير العام لشركة الدقم لألراضي الصناعية (ميناء الدقم)

بيتر برورز:

 15مليون دوالر للمرافق
والطرق ..واالولوية لالراضي
القريبة من المصفاة

األرا�ضـي للمسـتثمرين الصناعييـن الراغبيـن فـي إقامـة
عمليـات داخـل املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة .
بالنظـر إلـى قـرب األرا�ضـي املخصصـة لالسـتثمار
الصناعـي مـن مشـروع مصفـاة الدقـم الـذي يجـري العمـل
فيـه حاليـا فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـإن قطـع
األرا�ضـي األولـى سـتكون للصناعـات املرتبطـة باملصفـاة .
شـركة مصفـاة الدقـم والصناعـات البتروكيماويـة ،هي
مشـروع اسـتثماري مشـترك مناصفـة بيـن شـركة النفـط
العمانية وشركة الصناعات البترولية الدولية  ،أبو ظبي
إلنتـاج  230,000برميـل يوميـا مـن مـواد النفـط املكـررة.
يشـمل هـذا املشـروع الـذي تبلـغ تكلفتـه حوالـي  6مليـار
دوالر إنشـاء مجمـع بتروكيماويـات والعديـد مـن األنشـطة
املرتبطـة بـه وهـي األنشـطة والصناعـات التـي سـتدعم
الصناعـات القائمـة فـي الدقـم.
واوضح بيتر « سوف نستهدف كافة فئات املستثمرين
الراغبيـن فـي االشـتراك فـي مشـاريع املقـاوالت والتشـغيل
ملشـروع املصفاة وهذا يعني أننا نشـجع الشـركات العاملة
فـي مجـال املضخـات واألنابيـب واعمـال الحديـد ومـا شـابه
فـي إقامـة عمليـات لهـا فـي املناطـق الصناعيـة املوجـودة
تحـت إشـرافنا وفـي املرحلـة القادمـة سـوف نوسـع نشـاطنا
ونـدرس إمكانيـة االسـتثمار فـي مجـاالت أخـرى منهـا علـى
سـبيل املثـال تصنيـع الحاويـات سـابقة التجهيـز وتجميـع
السـيارات ومعـدات الحفـر ومعالجـة املعـادن واملعالجـة
الوسـيطة ومـا شـابه.
خلال الفتـرة املاضيـة  ،عبـرت الكثيـر مـن وفـود رجـال
األعمـال خاصـة تلـك التـي جـاءت مـن اململكـة العربيـة
السـعودية والصيـن والهنـد عـن اهتمامهـا بتأجيـر األرا�ضـي
فـي املناطـق الصناعيـة .كمـا عبـر مسـتثمرون مـن أوروبـا
والشـرق األوسـط عـن اهتمامهـم باالسـتثمار فـي هـذه
األرا�ضـي»
وأضـاف «نـرى اهتمامـا متزايـدا مـن العديـد مـن
املسـتثمرين والشـركات الحريصـة علـى االسـتفادة مـن
املشاريع الضخمة التي ستحتضنها الدقم ومن قرب هذه
األرا�ضـي مـن املينـاء  .كذلـك عبـرت الكثيـر مـن الشـركات
العاملـة فـي مجـاالت مثـل الخرسـانة سـابقة التجهيـز
وإنتـاج وتوريـد األسـمنت ومـواد البنـاء عـن رغبتهـا فـي
االنتقـال إلـى هـذه املنطقـة» .
ال يشمل اختصاص شركة الدقم لألرا�ضي الصناعية
ال ـ  1200هكتـار املخصصـة ملنطقـة املسـتودعات والدعـم
اللوجسـتي داخـل حـدود مينـاء الدقـم .هنـاك حوالـي 600
هكتـار تـم تخصيصهـا ألعمـال الدعـم اللوجسـتي املتعلقـة
بالشـحن مثـل األنابيـب واملعـدات واملركبـات املـواد
الغذائيـة واملـواد الدوائيـة .....الـى آخـره ،وسـيتم تطويـر ال ـ
 600هكتار الباقية لتخزين املواد السـائلة واالسـتثمارات
األخـرى.
وقعت عدد من الشـركات العمانية املحلية والشـركات
الدوليـة الكبيـرة اتفاقيـات إلقامـة أنشـطة لوجسـتية فـي
مينـاء الدقـم وأهمهـا الدقـم األهليـة  ،دي إتـش إل بهـوان،
الشـركة العمانيـة لتسـويق النفـط  ،شـركة أسـمنت
ريسـوت ( التـي تقـوم بإنشـاء منطقـة لتحميـل وتخزيـن
األسـمنت) ومجموعـة ريتشـموند التـي تسـتثمر فـي إنشـاء
محطـة للبتوميـن فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة.
إدراكا منها ألهمية ربط األنشطة اللوجستية بالشحن
الجـوي  ،خصصـت هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
بالدقـم مسـاحات كافيـة مـن األرا�ضـي للمسـتثمرين
الراغبيـن فـي االسـتفادة مـن الخدمـات التـي يقدمهـا مطـار
الدقـم الجديـد
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حصولنا على رخصة المحطة الواحدة
قفزة عمالقة لألمام في مجال
إصالح السفن بالشرق االوسط

بعد

توفيـر خدماتهـا ل ـ  300سـفينة اضافـة الـى
قيامهـا بتسـليم أول سـفينة عقـب إجـراء
عمليـة تحويـل كبيـرة لهـا .اليـوم تسـتعد شـركة عمـان
للحـوض الجـاف السـتغالل أق�صـى طاقاتهـا مـن أجـل
ضمـان مـكان مناسـب لهـا علـى الخريطـة العامليـة
لسـاحات إصلاح السـفن.
علـى مـدى أربـع سـنوات مـن تاريـخ بـدء عملياتهـا
حققـت شـركة عمـان للحـوض الجـاف نجاحـات
تفـوق الكثيـر مـن املشـاريع املشـابهة فـي هـذا املجـال،
حيـث أسسـت مكانـة لنفسـها باعتبارهـا إحـدى
الشـركات الهامة في املنطقة في مجال إصالح السـفن.
تواصـل الشـركة ،اململوكـة بالكامـل لحكومـة
السـلطنة والتـي تشـغلها وتديرهـا شـركة دايـو لبنـاء
السـفن والخدمـات البحريـة  DSMEالكوريـة التـي
تعتبـر أحـد الشـركات العامليـة الرائـدة فـي هـذا املجـال،
تواصـل جهودهـا مـن أجـل تحقيـق مزيـد مـن النجـاح
فـي جـذب املزيـد مـن السـفن لصيانتهـا وإصالحهـا فـي
الحـوض الجـاف.
بـدأت الشـركة بعـدد محـدود مـن السـفن فـي عـام
 2011إلـى أن نجـح الرصيفـان الجافـان فـي جـذب
العديـد مـن السـفن التـي تتـراوح مـن ناقلات النفـط
العمالقـة وحتـى حاملات املـواد السـائبة والسـفن
السـياحية العمالقـة وسـفن الحاويـة وحتـى حاملات
السـيارات والسـفن البحريـة والجرافـات وسـفن
الـرورو والبـوارج .بنهايـة عـام  ،2014بلـغ عـدد السـفن
التـي سـلمتها الشـركة بعـد إجـراء األعمـال املطلوبـة لهـا
 300سـفنيه وهـو مـا يدلـل بشـكل كبيـر علـى املرافـق
عاليـة الجـودة املتوفـرة لـدى الشـركة وعلـى قـدرات
أحـدث رصيـف إلصلاح السـفن فـي الشـرق األوسـط.
 2014عاما اسـتثنائيا

يقـول الشـيح خليـل السـالمي نائـب الرئيـس التنفيـذي
لشـركة عمـان ًللحـوض الجـاف :الواقـع ان عـام
 2014كان عامـا اسـتثنائنا للشـركة مـن حيـث عـدد
السـفن التـي قصـدت الحـوض وعـدد السـفن التـي تـم
تسـليمها .لقـد تمكنـا مـن تسـليم العديـد مـن السـفن
خالل عام  2014وقد بلغ عدد السـفن التي سـلمناها
 91مقارنـة مـع  74سـفينة فـي عـام  .2013مـن حيـث
العائـد ،يمكـن القـول إن أداءنـا فـي عـام  2014كان
أفضـل قليلا مـن عـام  2013حيـث اسـتفدنا مـن
الخبـرات املتراكمـة لدينـا مـن عمليـات إصلاح السـفن
التـي قمنـا بهـا خلال الفتـرة املاضيـة «.
عملية تحويل جوهرية الحدى السـفن

يقـول السـالمي :مـن بيـن أبـرز األحـداث العـام املا�ضـي،
كان تنفيـذ وتسـليم أول سـفينة بعـد إجـراء عمليـة
تحويـل جوهريـة لهـا وهـو مـا يدلـل علـى املرافـق
العامليـة والبنيـة األساسـية الراقيـة للشـركة والقـوى
العاملـة املدربـة لديهـا .مـن خلال االسـتفادة مـن
خبـرات شـركة دايـو لبنـاء السـفن والخدمـات البحريـة
فـي أعمـال التصميـم والهندسـة عاليـة الجـودة،
تمكنـت السـاحة مـن تصنيـع حوالـي  40بـوك حديـد
وزن كل منهـا مـن  50-80طـن حيـث تـم تركيـب رؤوس
جديـدة للسـفن ممـا أدى إلـى زيـادة حمولتهـا بشـكل
ملحـوظ.
أثنـاء الحفـل الرسـمي لتسـليم السـفينة بعـد إجـراء
عمليـة تحويـل جوهريـة لهـا ،عبـر املسـؤولون الذيـن
يمثلـون الحكومـة العمانيـة ومالـك السـفينة« ،شـركة
سـبرنجفيلد للشـحن» ،عـن سـعادتهم بإتمـام عمليـة
التحويـل بنجـاح قبـل املوعـد املقـرر وبتكلفـة أقـل علـى
العميـل .األهـم مـن هـذا كلـه أنـه كان بمثابـة إعلان
رسـمي لدخـول السـاحة إلـى سـوق تحويـل السـفن
العالمـي وهـو أحـد األسـواق ذات الربحيـة العاليـة.
ويقـول السـالمي تعليقـا علـى هـذا اإلنجـاز « تعتبـر
عمليـة تحويـل هـذه السـفينة أكبـر عمليـة تحويـل
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سلمنا  300سفينة بنهاية
عام  2014ونجحنا في أول
عملية تحويل جوهرية الحدى
السفن
ناقلة الغاز الطبيعي المسال
“إبرا” أول سفينة من نوعها
يتم إصالحها في الساحة
الفائزة بشهادة جي تي تي

الدفـع والغاليـة واملولـد وكذلـك فحـص التوصيلات
الكهربائيـة والقيـام بعـدد مـن املهـام األخـرى.
وأضـاف السـالمي « مكنتنـا سـرعة وفعاليـة
الخدمـات مـع املرافـق عاليـة الجـودة واملوقـع املثالـي
لنـا مـن إكمـال املشـروع قبـل املوعـد املحـدد .بالنسـبة
لعميلـة الدهـان ،اسـتفدنا مـن املنـاخ املثالـي الـذي ال
يتوفـر للكثيـر مـن أحـواض إصلاح السـفن فـي العالـم»
الخطط المستقبلية

وعـن خطـط الشـركة املسـتقبلية يقـول الشـيخ خليـل
السـالمي :تخطـط شـركة عمـان للحـوض الجـاف
لتعزيـز قدرتهـا علـى جـذب العملاء مـن خلال توفيـر
مرافـق تصنيـع للهيـاكل الحديديـة  ..بالنظـر لألمـام،
فـإن لدينـا رؤيـة واضحـة نعمـل مـن خاللهـا علـى أن
نكـون األفضـل فـي هـذا النشـاط .ونحـن نضـع هـذا
الهـدف نصـب أعيننـا ،نسـعى إلـى بنـاء قدراتنـا لضمـان
أن يكون لدينا ساحة إصالح سفن وفق أعلى املعايير
العامليـة وكذلـك تعزيـز قدرتنـا علـى تقديـم خدمـات
التصنيـع السـاحلية .وعليـه فـإن هدفنـا ليـس الزيـادة
من حيث الكم في عدد السفن التي تأتي إلينا كل عام
ولكـن أن نكـون الخيـار األول للعملاء وهـذا هـو هدفنـا
النهائـي”.
الموارد البشرية اغلى أصولنا

لدينا رؤية واضحة نعمل من
خاللها على أن نكون األفضل
في هذا النشاط
نسعى إلى بناء قدراتنا
لضمان أن يكون لدينا ساحة
إصالح سفن وفق أعلى
المعايير العالمية
ً
برنامجا
أخذنـا فـي االعتبـار كميـة الحديـد التـي تـم اسـتهالكها الشركة تنفذ
تقـوم بهـا شـركة عمـان للحـوض الجـاف خاصـة إذا مـا

فـي عميلـة تجديـد السـفينة .كذلـك فقـد سـاهمت

هـذه العمليـة فـي جـذب عميـل موالـي لنـا سـيواصل
ً
قويا للتعمين والتدريب
ل

الحصـو علـى خدمـات إصلاح السـفن وصيانتهـا
وتحويلهـا عـن طريقنـا”.
رخصـة المحطة الواحدة

على رأس العمل وتعزيز

فـي إنجـاز آخـر
حصلـت شـركة عمـان للحـوض الجـاف الكفاءات والقدرة على
ى

علـى شـهادة أخـر باعتبارهـا محطـة واحـدة لصيانـة
وإصلاح السـفن  ،حيـث حصلـت علـى الرخصـة هـذه
املرة من شركة جازترانسبورت & تكنيجاز  GTTوكان
ذلـك فـي معـرض النقـل البحـري الـذي أقيـم فـي أثينـا
باليونـان فـي ينايـر  .2014تعتبـر هـذه الرخصـة « قفـزة
عمالقـة لألمـام» فـي إطـار الجهـود التـي تقـوم بهـا شـركة
عمـان للحـوض الجـاف لتصبـح أحـد الشـركات الرائـدة
فـي مجـال صيانـة وإصلاح سـفن نقـل الغـاز الطبيعـي
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القيادة

املسـال.
يقـول نائـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة عمـان
للحوض الجاف :مكنتنا رخصة شركة جازترانسبورت
& تكنيجـاز  GTTمـن تطبيـق أنظمـة إدارة جـودة راقيـة
لدينا باعتبارنا أحد مراكز الخبرة في إصالح سفن الغاز
الطبيعـي املسـال كمـا عـززت الخدمـات التـي نقدمهـا فـي
أنظمة الشـحن لناقالت الغاز الطبيعي املسـال .كذلك
ومـن خلال التعـاون مـع شـركائنا والشـركة التابعـة
نجحنـا فـي تطويـر واحـدة مـن أفضـل مرافـق إصلاح
ناقلات الغـاز الطبيعـي املسـال فـي العالـم.
وشـركة جـي تـي تـي  -مقرهـا فرنسـا – تعتبـر إحـدى
الشـركات املتخصصـة فـي تصميـم أنظمـة احتـواء
األغشية للنقل البحري وتخزين الغاز الطبيعي املسال
وعـن ذلـك يقـول السـالمي  :تغطـي خدمـات الغـاز
الطبيعي املسال املناطق الرئي�سي مثل سالسل التوريد
للعديد من املواد مثل إنفار وصناديق العزل واألغشية

واللوحـات سـابقة التصنيـع وصمامـات األمـان .كذلـك
نسـتثمر فـي مرافـق جديـدة مثـل تجديـد ورشـة إصلاح
سـفن نقـل الغـاز الطبيعـي املسـال بمـا يضمـن إصلاح
أربـع ناقلات غـاز طبيعـي مسـال فـي وقـت واحـد”.
بعـد الحصـول علـى هـذه الرخصـة الراقيـة مـن
شـركة  GTTيمكـن القـول إن شـركة عمـان للحـوض
الجـاف تسـتطيع اآلن االسـتفادة مـن الفـرص املتوفـرة
فـي سـوق نقـل الغـاز الطبيعـي املسـال وتقديـم خدمـات
الصيانـة واإلصلاح لهـذا النـوع مـن السـفن ال سـيما
وأن هنـاك عوامـل كثيـرة تسـاهم فـي زيـادة فعاليـة
الخدمـات التـي تقدمهـا الشـركة ومـن ذلـك قـرب الدقـم
مـن خطـوط املالحـة العامليـة لناقلات الغـاز الطبيعـي
املسـال وقربهـا مـن منتجـي الطاقـة الصديقـة للبيئـة فـي
منطقـة الشـرق األوسـط والتـي تسـتهدف أسـواق آسـيا
وأوروبـا.

صيانة اسـطول النقل البحري

تأتـي معظـم الفـرص إلـى شـركة عمـان للحـوض الجـاف
مـن مـكان قريـب منهـا أي مـن الشـركة العمانيـة
للنقـل البحـري التـي تعتبـر العالمـة البـارزة فـي مجـال
النقـل البحـري فـي السـلطنة حيـث تعهـدت الشـركة
باسـتخدام خدمـات شـركة عمـان للحـوض الجـاف
إلـى أق�صـى حـد ممكـن والقيـام بصيانـة أسـطولها مـن
ناقلات الغـاز الطبيعـي املسـال هنـاك.
أصبحـت ناقلـة الغـاز الطبيعـي املسـال إبـرا –
واحـدة مـن أسـطول الشـركة العمانيـة للنقـل البحـري
– أول سفينة نقل غاز طبيعي مسال يتم إصالحها في
السـاحة الحاصلـة علـى شـهادة مـن سـاحة جـي تـي تـي.
تضمـن العقـد عـدد مـن إجـراءات اإلصلاح املعتمـدة
ووظائـف الصيانـة مثـل تنظيـف جسـم السـفينة
ودهانهـا مـن الخـارج وفحـص الخـزان مـن خلال جـي
تـي تـي وعمـل عمـرة كاملـة لغرفـة املحـرك ووحـدة

وحـول االهتمـام باملـوارد البشـرية بالشـركة يقـول
نائـب الرئيـس التنفيـذي :مـن بيـن األهـداف التـي تسـعى
شـركة عمـان للحـوض الجـاف لتحقيقهـا تطويـر
املهـارات الفنيـة واملـوارد البشـرية  ،فنحـن ننظـر إلـى
املـوارد البشـرية املتوفـرة لدينـا علـى أنهـم أغلـى أصولنـا
وتعتمـد جـودة املـوارد البشـرية علـى مـدى املعـارف
والخبـرات واملهـارات املتوفـرة لديهـم ألن ذلـك ينعكـس
بشـكل كبيـر علـى جـودة الخدمـات املقدمـة للعملاء
الحقيقـة
وعلـى االلتـزام بأفضـل املعاييـر .نضـع هـذه ً
نصـب أعيننـا باسـتمرار ولذلـك ال ندخـر وسـعا مـن
أجـل ضمـان إملـام القـوى العاملـة لدينـا بأحـدث
التطـورات فـي هـذا املجـال وتشـجعيهم علـى تطويـر
مهاراتهـم ومعارفهـم بشـكل مسـتمر”.
علاوة علـى ذلـك وتماشـيا مـع التزامهـا بتوفيـر فـرص
العمانـي ،تنفـذ شـركة عمـان للحـوض
عمـل للشـباب ً ً
الجـاف برنامجـا قويـا للتعميـن يمكـن العمانييـن الذيـن
تتوفـر لديهـم املهـارات مـن تولـي الوظائـف التـي تحتـاج
ـذا
إلـى مهـارات فنيـة عاليـة داخـل الشـركة ولتحقيـق ه ً
الهـدف ولتوفيـر هـذا املسـتوى تنفـذ الشـركة عـددا
مـن برامـج التدريـب علـى رأس العمـل وبرامـج لتعزيـز
الكفـاءات والقـدرة علـى القيـادة إلـى جانـب تنظيمهـا
لـدورات قصيـرة .مـن املتوقـع أن تزيـد نسـبة التعميـن
إلـى  29.1%فـي عـام ً 2015مقارنـة مـع  25.8%فـي عـام
 2014وهـو مـا يمثـل تطـورا كبيـرا بالنظـر إلـى الطبيعـة
الفنيـة املعقـدة لعمليـات شـركة عمـان للحـوض
الجـاف.
فـي إطـار الجهـود املبذولـة مـن جانـب الشـركة لزيادة
نسـبة التعميـن قامـت شـركة عمـان للحـوض الجـاف
أيضـا بإنشـاء مركـز تدريـب وفـق أعلـى املعاييـر العامليـة
لتوفيـر دورات عامليـة معتـرف بهـا فـي املجـاالت الفنيـة
واإلنتـاج والسلامة والبيئـة والعديـد مـن املجـاالت
األخـرى.
الجهـود التـي بذلتهـا الشـركة خلال الفتـرة املاضيـة
لـم تذهـب ُسـدى حيـث حصلـت الشـركة علـى تقديـر
كبيـر لبرامـج التدريـب التـي تقـوم بهـا وخيـر مثـال علـى
ذلـك جائـزة التعليـم والتدريـب ضمـن جوائـز �سـي
تريـد الشـرق األوسـط وشـبه الق ُـارة الهنديـة فـي عـام
 2012فـي الحفـل الخـاص الـذي أقيـم بهـذه املناسـبة
فـي دبـي
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المهندس عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي للنفط العمانية:

ملتزمون بتحويل الدقم الى
مركز صناعي ولوجستي عالمي

التزام

شركة النفط العمانية بتطوير الدقم ال ُيضاهى
ً
سواء من حيث حجم االستثمارات أو تعقيداتها
وكذلكمنحيثأهميتهالضماننجاحاملنطقةاالقتصادية
الخاصـة بالدقـم علـى املـدى البعيـد .ومـن بيـن أهـم املشـاريع
التـي تقـوم الشـركة بتنفيذهـا مشـروع مصفـاة الدقـم وهـو
املشـروع الـذي يتكلـف مليـارات الـدوالرات و يضمـن العديـد
مـن صناعـات الشـق السـفلي فـي مجـال البتروكيماويـات .مـن
املنتظر أن يؤدي تنفيذ هذا املشروع إلى قيام مجمع صناعي
يعتمـد علـى الصناعـات القائمـة علـى النفـط فـي املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم .ومـن املنتظـر ايضـا أن
تـؤدي االسـتثمارات التـي تضخهـا شـركة النفـط العمانيـة فـي
العديـد مـن الصناعـات الهامـة وفـي مرافـق البنيـة األساسـية
وفـي املشـاريع التـي لهـا عالقـة باملرافـق الحيويـة إلـى تعزيـز دور
الشركة كمحرك أسا�سي للنمو ونجاح املنطقة االقتصادية
الخاصـة فـي الدقـم بشـكل مسـتدام وطويـل األمـد.
املهنـدس عصـام الزدجالـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة
النفـط العمانيـة لديـه تصـور كامـل ملسـتقبل املنطقـة فهـو
يـدرك جيـدا ان املخطـط لـه أن تتحـول الدقـم إلـى واحـدة
مـن أكبـر املناطـق الصناعيـة الحـرة علـى مسـتوى العالـم.
علاوة علـى املشـاريع التـي يجـري العمـل بهـا والقائمـة علـى
الوقود االحفوري ،مثل مشاريع املنتجات النفطية وتخزين
الخام والتكرير والبتروكيماويات ،ستصبح املنطقة
النفط ً
أيضـا مركـزا إقليميـا للعديـد مـن الصناعـات األخـرى مثـل
الصناعـات القائمـة علـى الحديـد والصلـب واملعـادن.
وتسـعى شـركة النفـط العمانيـة إلـى املسـاهمة فـي تحقيـق
رؤيـة الحكومـة بشـأن تنويـع مصـادر الدخـل الوطنـي
مـن خلال خفـض االعتمـاد علـى النفـط وتعزيـز القيمـة
املحليـة املضافـة وتحقيـق أق�صـى اسـتفادة ممكنـة مـن
املوقـع الجغرافـي للسـلطنة فـي الوصـول إلـى األسـواق العامليـة
التقليديـة واألسـواق الناشـئة.
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دور الشركة مستدام وطويل
األمد للمساهمة في تحقيق
رؤية الحكومة بتنويع مصادر
الدخل
لدينا  4التزامات اساسية
هي:
جذب االستثمارات
إيجاد فرص عمل للعمانيين
تعظيم القيمة المضافة
وتطوير المهارات

القيمـة المضافـة وأحدث التقنيات

ويوضـح املهنـدس عصـام الزدجالـي ،الرئيـس التنفيـذي
لشـركة النفط العمانية الدور الحيوي واملهم الذي تقوم
به الشـركة في الدقم قائال” يقوم التزام الشـركة على أربع
عناصر أساسية هي االستثمار في الفرص املتاحة وجذب
مسـتثمرين مـن السـلطنة وخارجهـا ،خلـق فـرص عمـل
مجديـة للعمانييـن وتعظيـم القيمـة مـن مـوارد السـلطنة
وتطويـر مهـارات وكفـاءات قـادة األعمـال الواعديـن”.
وعندمـا تفكـر شـركة النفـط العمانيـة فـي ضـخ
اسـتثمارات فـي قطـاع معيـن فـإن تركيزهـا يكـون منصبـا
علـى ضمـان أن تضيـف هـذه االسـتثمارات قيمـة للمـوارد
الطبيعيـة لل ًسـلطنة وتسـاهم فـي توطيـن أحـدث التقنيـات
وتوفـر فرصـا أفضـل للدخـول إلـى األسـواق العامليـة مـن
خالل الشراكات مع الشركات الدولية الرائدة في مختلف
الصناعـات ولهـذا يمكـن القـول بـكل ثقـة إن االسـتثمارات
التـي ضختهـا الشـركة فـي السـوق املحلـي سـاهمت بشـكل
كبيـر فـي تعزيـز النمـو االقتصـادي واالجتماعـي وإنشـاء
مراكـز اسـتقطاب اسـتثمارية عديـدة فـي السـلطنة.
وتوضـح االرقـام ان جملـة اسـتثمارات الشـركة فـي
السـلطنة بلغـت  59%بنهايـة عـام .2014

صفقة أوكسـيا األلمانية

وتسـعى شـركة النفـط العمانيـة – فـي ظـل االسـتقرار
السيا�سـي واالقتصادي الذي تنعم به السـلطنة وموقعها
االسـتراتيجي  -إلـى الدخـول فـي شـراكات مـع الشـركات
الدوليـة املختلفـة التـي لديهـا التقنيـة املتطـورة واملعرفـة
مـن أجـل توطينهـا فـي السـلطنة .يظهـر هـذا التوجـه بشـكل
واضـح فـي قيـام شـركة النفـط العمانيـة بشـراء شـركة
أوكسـيا األملانيـة التـي تعتبـر أكبـر مـورد ملنتجـات أوكسـو
الكيماويـة.

وهـي صفقـة – كمـا يقـول املهنـدس عصـام الزدجالـي-
الهـدف منهـا تعزيـز موقـف الشـركة فـي السـوق العامليـة
ـد.
للمـواد الكيماويـة وتحقيـق اسـتراتيجيتها طويلـة األم ً
علاوة علـى ذلـك فـإن مثـل هـذه الخطـوة سـتفتح آفاقـا
إلنشـاء مشـاريع مشـابهة في املنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقـم .مـن املنتظـر كذلـك أن تسـاهم الوظائـف التـي
سـيتم خلقهـا فـي هـذا القطـاع ،خاصـة مـن مشـاريع بهـذا
الحجـم ،إلـى تطـور كبيـر فـي املـوارد البشـرية املحليـة وإلـى
تعزيـز فـرص النمـو أمـام الكفـاءات العمانيـة الواعـدة”.
تنشيط املشاريع الصغيرة واملتوسطة
تعتبـر شـركة النفـط العمانيـة أيضـا مسـؤولة عـن
تطويـر الكـوادر البشـرية العمانيـة وتحقيـق أق�صـى فائـدة
مـن املـوارد املحليـة ولتحقـق هـذا الغـرض قامـت الشـركة
بضـخ اسـتثمارات هائلـة فـي مشـاريع تـم تصميمهـا بشـكل
خـاص لتعزيـز الـدور الـذي يلعبـه القطـاع الخـاص فـي
التنميـة املسـتدامة التـي تشـهدها السـلطنة ولتنشـيط
قطـاع املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطة فـي السـلطنة .فـي
الوقـت ذاتـه تسـعى شـركة النفـط العمانيـة إلـى تعزيـز
القيمـة املحليـة املضافـة بمـا يعـود بالفائـدة علـى رواد
األعمـال وعلـى اقتصـاد السـلطنة بشـكل عـام.
مصفاة الدقم

ويسـلط املهنـدس عصـام الزدحالـي الضـوء علـى
االسـتثمارات الكبيـرة التـي يتـم ضخهـا فـي املنطقـة
االقتصادية الخاصة في الدقم ،مشـيرا الى شـركة مصفاة
الدقـم التـي تأسسـت فـي عـام  2011بهـدف إنشـاء مصفـاة
نفـط وفـق أعلـى املواصفـات العامليـة وإنتـاج منتجـات
نفطيـة مثـل الغـاز الطبيعـي املسـال والنافثـا ووقـود
الطائـرات والديـزل .وهـي عبـارة عـن مشـروع اسـتثماري
مشـترك مناصفـة بيـن شـركة النفـط العمانيـة وشـركة

الطاقة االنتاجية لمصفاة
الدقم  230ألف برميل
يوميا وتعتبر احدى محركات
النمو في المنطقة
االقتصادية
نسعى الى توطين التقنيات
والتكتولوجيا الحديثة في
الدقم والوصول لالسواق
التقليدية والناشئة
االسـتثمارات البتروليـة الدوليـة (أيبيـك) فـي أبـو ظبـي.
تبلـغ طاقـة املصفـاة اإلنتاجيـة  230,000برميـل فـي
اليـوم ،وتعتبـر واحـدة مـن أكبـر املشـاريع الصناعيـة فـي
املنطقـة االقتصاديةالخاصـة بالدقـم ومـن املنتظـر أن
تكـون هـذه املصفـاة قاعـدة انطلاق لتحويـل الدقـم إلـى

والصناعيـة علـى
واحـدة مـن أكبـر املراكـز االقتصاديـة ً
مسـتوى املنطقـة ال سـيما وأن هنـاك عـددا مـن العوامـل
تسـاعد علـى تحقيـق هـذا التوجـه مثـل املوقـع االسـتراتيجي
علـى بحـر العـرب واملحيـط الهنـدي .أيضـا مـن املنتظـر
أن تكـون املصفـاة احـدى محـركات النمـو فـي املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة مـن خلال تطويـر مشـاريع جديـدة
ترتبـط بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر باملصفـاة ،وأن تعمـل
هـذه املشـاريع علـى تحقيـق قيمـة مـن منتجـات املصفـاة
ومـن توفيـر الخدمـات اللوجسـتية للمشـروع.
وكجـزأ م ًـن املراحـل األولـى للمشـروع ،نفـذت مصفـاة
الدقـم عـددا مـن املبـادرات التـي تشـمل إجـراء دراسـات
لتقييـم األثـر البيئـي والتقنـي والطبوغرافـي.و يتـم في الوقت
الحالـي تأهيـل مقاولـي الهندسـة والتوريـد واإلنشـاء ودعـوة
مقاولـي الهندسـة والتوريـد والبنـاء لتقديـم مناقصاتهـم
و مـن املنتظـر أن تبـدأ األعمـال الخاصـة بتمهيـد موقـع
املشـروع فـي الربـع الثانـي مـن عـام  2015علـى ان تكتمـل
املصفـاة بنهايـة عـام 2019م.
وتعـزز مصفـاة الدقـم الـدور الـذي يقـوم بـه قطـاع
الوقـود االحفـوري فـي البلاد ودور السـلطنة كالعـب
أسا�سـي فـي مجـال التكريـر والبتروكيماويـات خلال
السـنوات القادمـة .ومـن املتوقـع مضاعفـة الطاقـة
اإلنتاجيـة مـن منتجـات النفـط املكـررة بنهايـة عـام 2019
نتيجـة التوسـعات التـي تقـوم بهـا مصفـاة صحـار وبـدء
تشـغيل مصفـاة الدقـم.
الدقـم لألرصفة البترولية

ايضـا مـن االسـتثمارات التـي تـم ضخهـا فـي الدقـم مشـروع
شـركة الدقـم لألرصفـة البتروليـة والتـي تأسسـت عـام
 2012بهـدف تطويـر وبنـاء وتشـغيل أرصفـة مـواد سـائلة
وتوفيـر خزانـات نفطيـة فـي مينـاء الدقـم .وتملـك شـركة
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أنابيـب نفـط خـام مـن املقتـرح أن يربـط محطـة التقويـة
فـي نهـاده وسـط عمـان وتمتـد طـول الطريـق إلـى منتـزه
رأس مركـز للنفـط الخـام .كجـزء مـن خـط انابيـب رأس
مركـز  -نهيـدة النفطـي ،ومـن املقتـرح إنشـاء خـط أنابيـب
آخـر للربـط بيـن رأس مركـز وهيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة فـي الدقـم.
قامـت شـركة الغـاز العمانيـة بذاتهـا بعمـل دراسـات
الجـدوى االقتصاديـة ملشـروع خـط األنابيـب وتـم تحديـد
عـدد مـن الخيـارات لتوريـد النفـط الخـام مـن نهيـدة إلـى
رأس مركـز باسـتخدام خطـوط أنابيـب ذات سـعات
مختلفـة .كمـا تـدرس شـركة الغـاز العمانيـة املواقـع
املختلفـة لتركيـب محطـات الضـخ ،بنـاء علـى التهيئـة
الخاصـة بسـعات خطـوط األنابيـب وقـوة الضـخ بهـدف
تحقيـق أق�صـى قـدر مـن التدفـق فـي املسـتقبل.
هنـاك مناقصـة جاريـة حاليـا بشـأن عقـد التصاميـم
الهندسـية للمشـروع كمـا يجـري العمـل فـي إجـراء
املسـوحات الطبوغرافيـة لخطـوط أنابيـب (نهيـدة –
رأس مركـز) و (رأس مركـز -الدقـم) .تنـوي شـركة الغـاز
العمانيـة منـح عقـد مديـر املشـروع فـي يونيـو عـام 2015
ومـن املقتـرح أن يتـم طـرح مناقصـة خطـوط األنابيـب فـي
نهايـة عـام 2015م.
توريـد الغاز إلى الدقم

النفـط العمانيـة  90%مـن أسـهم املشـروع بينمـا يملـك
مينـاء الدقـم نسـبة ال ـ  10%املتبقيـة مـن األسـهم.
يتـم تطويـر هـذا املشـروع علـى مرحلتيـن ،املرحلـة األولى
تشـمل األعمـال البحريـة (أعمـال الـردم واالسـتصالح)
لحـوض املينـاء والبنيـة الفوقيـة وأذرع التحميـل والتنزيـل
ومرافق مناولة الحوض الجاف للفحم النفطي والكبريت
والبينة األساسـية املرفقة بها .أما املرحلة الثانية فتشـمل
اعمـال بنـاء مسـتودعات تخزيـن وتشـغيل الرصيـف
بالكامـل.
فـي  17يوليـو  - 2014وكجـزء مـن املرحلـة األولـى
للمشـروع  -منحـت هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
عقـد مديـر املشـروع إلـى شـركة ويرلـي بارسـونز الدوليـة
كمـا تـم اعتمـاد تقييـم األثـر البيئـي للمشـروع مـن قبـل
هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم ووزارة
البيئة والشـؤون املناخية .بعد ذلك وفي  15مارس 2015
قامـت شـركة ويرلـي بارسـونز بدراسـة تقييـم األثـر البيئـي
واالجتماعـي .وفـي  2فبرايـر  ،2015تـم توجيـه الدعـوة
للتأهيل املسـبق ملقاولي الهندسـة والتوريد واإلنشـاء ومن
املنتظـر أن يتـم طـرح املناقصـة للمقاوليـن املتأهليـن فـي
الربع الثالث من عام  2015على أن يتم ترسية املناقصة
علـى املقـاول فـي الربـع الرابـع مـن عـام 2016م.
الدقم للمسـتودعات البترولية

قامـت شـركة النفـط العمانيـة ش.م.ع.م بتأسـيس شـركة
الدقـم للمسـتودعات البتروليـة بهـدف بنـاء وامتلاك
وتشـغيل مسـتودعات نفـط خـام فـي رأس مركـز علـى بعـد
 70كلـم جنـوب املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة .سـيتم
بنـاء املسـتودعات علـى مرحلتيـن ،ومـن املتوقـع ان يتـم
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صفقة اوكسيا األلمانية تعزز
موقفنا في السوق العالمية
للمواد الكيماوية وتحقق
االستراتيجية طويلة األمد
نعمل على دعم دور
القطاع الخاص من
اجل التنمية المستدامة
وتشجيع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

تشغيل املرحلة األولى في عام  .2018وقد صممت محطة
التخزيـن فـي رأس مركـز لتكـون أكبـر محطـة لتخزيـن
النفـط الخـام فـي منط ًقـة ال ًشـرق األوسـط ويتوقـع لهـا
أن تكـون مركـزا محوريـا هامـا فـي تجـارة النفـط العامليـة
نظـرا لحجـم وموقـع املحطـة االسـتراتيجي اللـذان يوفـران
الفرصـة إلبـراز املحطـة كأحـد أهـم املحطـات االقتصاديـة
فـي الشـرق األوسـط .يمتـد املسـتودع علـى مسـاحة 1600
هكتـار مـن األرض وسـيكون قـادرا علـى تخزيـن  200مليـون
برميـل مـن النفـط .ويتميـز املسـتودع بوقوعـه خـارج
مضيـق هرمـز وقربـه مـن ميـاه طبيعيـة بعمـق  32متـر.
يوفـر رأس مركـز للنفـط خدماتـه علـى مـدار السـاعة
طـوال أيـام األسـبوع بمـا يخـدم املصالـح التجاريـة قصيـرة
وطويلـة األمـد للعملاء االسـتراتيجيين وفـي نفـس الوقـت
يضمن توفير خدمات قيمة مضافة مثل الخلط .وسـيتم
ربـط منتـزه النفـط عـن طريـق خـط أنابيـب نفـط خـام
بخـط األنابيـب الرئي�سـي وبمنطقـة الصناعـات الثقيلـة فـي
الدقـم.
فـي ينايـر  ،2015حصلـت شـركة اميـك فوسـتر هويلـر
علـى عقـد إعـداد التصاميـم الهندسـية للمشـروع .ومـن
املتوقـع أن يتـم طـرح مناقصـة الهندسـة والتوريـد والبنـاء
فـي الربـع الرابـع مـن عـام  2015علـى أن يتـم ترسـية العقـد
خلال عـام 2016م .ومـن املخطـط أن تكـون املرحلـة
األولـى للمشـروع ،الـذي يوفـر سـعة تبلـغ حوالـي  25مليـون
برميـل ،فـي نهايـة عـام 2018م.
خطـوط النفط الخام

شـركة الغـاز العمانيـة ش.م.ع.م هـي إحـدى الشـركات
التابعـة لشـركة النفـط العمانيـة وتعمـل فـي تطويـر خـط

في إطار الجهود املبذولة لجذب الصناعات واالستثمارات
املختلفـة إلـى الدقـم ،أوكل لشـركة الغـاز العمانيـة تنفيـذ
مشـروع توريـد الغـاز إلـى املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
فـي الدقـم حيـث سـيتم ضـخ الغـاز مـن سـيح نهيـدة بوسـط
عمـان إلـى محطـة اإلمـداد بالغـاز فـي الدقـم عـن طريق خط
أنابيـب جديـد بطـول  221كلـم ( 36بوصـة).
فـي البدايـة سـتكون محطـة اإلمـداد بالغـاز مـزودة بأربـع
قاطـرات منفصلـة تبلـغ طاقتهـا  15مليـون  MSCMDيتـم
زيادتهـا إلـى  25مليـون  MSCMDفـي املسـتقبل .التزمـت
الحكومـة العمانيـة باإلمـدادات األساسـية ملصفـاة الدقـم
ومن املخطط أن يتم إنشاء محطة لتوليد الطاقة داخل
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم.
حصلـت شـركة جنـدال إس إيـه دبليـو الهنديـة علـى
عقـد توريـد األنابيـب لخـط نقـل الغـاز ويجـري فـي الوقـت
الحالي تقييم العروض الخاصة بعقد الهندسـة والتوريد
واإلنشـاء .ومـن املقـرر أن يتـم طـرح مناقصـة محطـة
اإلمـداد بالغـاز فـي الربـع الثانـي مـن عـام .2015

شـركة المرافق المركزية

شـركة املرافـق املركزيـة هـي مشـروع اسـتثماري مشـترك
بيـن شـركة تكامـل لالسـتثمار ش.م.ع.م (أحـد الشـركات
التابعـة لشـركة النفـط العمانيـة) وسـيمبكورب للمرافـق
(عمـان) املحـدودة (شـركة مملوكـة بالكامـل لشـركة
سـيمبكورب للصناعـات املحـدودة السـنغافورية) فـي
عـام  2015بهـدف توفيـر مرافـق فاعلـة يمكـن االعتمـاد
عليهـا ومجديـة اقتصاديـا لكافـة الصناعـات املوجـودة فـي
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم.
منحـت هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
شـركة املرافـق املركزيـة حقوقـا حصريـة لتوفيـر كل
املرافـق للمنطقـة الصناعيـة ملـدة  25عامـا قابلـة للتمديد.
وسـتقوم شـركة “املرافـق” بتوفيـر خدمـات املرافـق مـن
خلال خدمـة املحطـة الواحـدة وهـي تشـمل ميـاه التبريـد
لألغـراض الصناعيـة والغـازات الصناعيـة ومعالجـة امليـاه
الصناعيـة والكهربـاء وهـو مـا يسـاهم فـي دعـم رؤيـة الهيئـة
نحـو إنشـاء متنـزه صناعـي عالمـي فـي إطـار اسـتراتيجية
السـلطنة الراميـة إلـى خفـض االعتمـاد علـى صـادرات
النفـط والغـاز وإضافـة قيمـة وتنميـة الناتـج املحلـي وخلـق
فـرص عمـل واعـدة للشـباب العمانـي.
في أكتوبر عام  ،2014حصلت شركة املرافق املركزية
علـى رخصـة إعفـاء مـن حيـث املبـدأ مـن هيئـة تنظيـم
الكهربـاء للقيـام بأنشـطة منظمـة لتوليـد الكهربـاء وتحليـة
امليـاه ونقلهـا وتوزيعهـا وتزويـد الشـركات التابعـة لشـركة

طرح مناقصة ألرصفة
المواد السائلة و الخزانات
النفطية في الميناء خالل
الربع الثالث من 2015
رأس مركز سيصبح أكبر
محطة لتخزين النفط في
الشرق االوسط بسعة 200
مليون برميل على مساحة
 1600هكتار
طرح مناقصة خطوط أنابيب
( نهيدة  -رأس مركز) (رأس
مركز  -الدقم) نهاية عام
2015
خط أنابيب بطول  221كلم
لضخ الغاز من سيح نهيدة
الى محطة االمداد بالدقم
االقتصادية
حقوق حصرية لشركة
المرافق المركزية لتوفير كل
المرافق للمنطقة الصناعية
لمدة  25عاما قابلة
للتمديد

النفـط العمانيـة بامليـاه والكهربـاء.
علاوة علـى املرافـق ،سـتعمل شـركة املرافـق املركزيـة
علـى توفيـر ميـاه التبريـد وفـي نفـس الوقـت سـتكون هيئـة
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم هـي املسـؤولة عـن
إنشـاء وتمويل أعمال سـحب مياه البحر .عالوة على ذلك
تعاقـدت هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة مـع شـركة
املرافـق املركزيـة علـى تصميـم املرفـق وممـرات الخدمـة
للمنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم.
تعظيـم القيمة المضافة

تعتبـر مسـألة إيجـاد فـرص عمـل وتطويـر الكفـاءات
املحليـة أحـد األهـداف الرئيسـية وراء اسـتثمارات شـركة
النفـط العمانيـة ويتضـح ذلـك بشـكل جلـي مـن إنشـاء
تكافـل بتروفـاك عمـان وهـو مشـروع اسـتثماري مشـترك
بين الشـركة املعنية بتوفير حلول املوارد البشـرية لشـركة
النفـط العمانيـة ،تكاتـف عمـان ش.م.م ،وشـركة النفـط
الدوليـة بتروفـاك ،يهـدف الـى
بنـاء مركـز تدريـب فنـي فـي السـلطنة يقـوم بتوفيـر
برامـج تدريـب فنـي للعامليـن فـي مجـال الطاقـة واملشـاريع
املرتبطـة بهـا وفـق أعلـى املعاييـر الدوليـة املتعـارف عليهـا فـي
هـذا املج ًـال .وعندمـا يفتـح املركـز ابوابـه سـيتم تسـجيل
 50طالبـا فـي العـام األول وبعـد ذلـك يتـم زيـادة الطلبـة
املقبوليـن إلـى  100طالـب كل عـام .مـن املنتظـر أن يبـدأ
املركـز نشـاطه فـي عـام 2016م.
التنـوع االقتصادي وفرص العمل

تأسسـت شـركة النفـط العمانيـة والشـركات التابعـة لهـا
بهـدف تحقيـق األهـداف والتوقعـات طويلـة األمـد لقطـاع
الطاقـة مـن خلال دعـم الرؤيـة االستشـرافية لالقتصـاد
العمانـي  2020لتحقيـق التنـوع االقتصـادي .كذلـك فـإن
الهـدف النهائـي مـن االسـتثمارات التـي تضخهـا شـركة
النفـط العمانيـة فـي الدقـم هـو خلـق فـرص عمـل وتطويـر
املهـارات وتشـجيع املورديـن املحلييـن علـى املشـاركة
بفاعليـة فـي نمـو االقتصـاد الوطنـي .فـي إطـار الجهـود
املبذولـة لتحقيـق هـذه األهـداف.
تسـعى شـركة النفـط العمانيـة إلـى تعظيـم مسـاهمتها
فـي إجمالـي الناتـج املحلـي والتـي وصلـت إلـى  4%خلال عـام
 2013م بمـا يعـادل  3.1مليـار ريـال عمانـي .علاوة علـى
ذلـك فـإن  70%مـن شـركات توريـد البضائـع والخدمـات
إلـى مجموعـة شـركة النفـط العمانيـة هـي شـركات عمانيـة
محليـة بزيـادة بلغـت  17%مقارنـة مـع عـام 2011م.
كذلـك فـإن  6.2%مـن البضائـع والخدمـات التـي
حصلـت عليهـا مجموعـة شـركة النفـط العمانيـة فـي عـام
2013م كانـت مـن السـوق املحليـة.
تأكيـدا علـى االلتـزام بدعـم النمـو االقتصـادي
واالجتماعـي للحكومـة ،يقـول املهنـدس عصـام الزدجالـي
العمانيـة :تسـعى شـركة
الرئيـس التنفيـذي لشـركة النفـط ً
النفـط العمانيـة إلـى أن تكـون جـزءا مـن املجتمـع املحلـي
من خالل تنفيذ برامج املسـؤولية االجتماعية والتي تعود
بالفائـدة علـى املجتمـع املحلـي بمختلـف أنحـاء السـلطنة
بحيـث نعمـل علـى تحقيـق مصالـح الشـركة واملجتمـع علـى
حد سواء .ونهدف من خالل بناء شراكات مع املجتمعات
املحليـة واألطـراف األخـرى املعنيـة الـى تحقيـق قيمـة
حقيقيـة ومنافـع اجتماعيـة للمجتمـع ككل ولهـذا
نفذنـا العديـد مـن البرامـج مثـل البرنامـج التدريبـي الـذي
اسـتمر ملـدة ثالثـة أسـابيع ملسـاعدة النسـاء فـي محافظـة
الوسـطى علـى الوصـول إلـى املعرفـة بشـكل أفضـل
وتحسـين إنتاجيتهـن وتعزيـز جـودة حياتهـن مـن خلال
زيـادة قدرتهـن علـى التواصـل مـع بعضهـن ومـع املجتمـع
املحيـط بهـن وقـد اسـتفادت مـن هـذا املشـروع حتـى اآلن
أكثـر مـن  200امـرأة مـن واليـات الدقـم والجـازر ومحـوت.
ويبقـى ان نقـول ان الشـركة تملـك أكثـر مـن  40أصلا
فـي أكثـر مـن  15دولـة وتملـك محفظـة اسـتثمارات متنوعـة
تغطـي سـبع قطاعـات مختلفـة
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د .حمد العوفي وكيل الزراعة والثروة السمكية

 250مليون دوالر استثمارات
سيتم ضخها في منطقة
الصناعات السمكية بالدقم

قبل

أن يتـم اختيارهـا لتكـون املـكان الـذي يحتضـن
مينـاء الدقـم ومجمـع الحـوض الجـاف كانـت
الدقـم نقطـة تنزيـل للصياديـن التقليدييـن الذيـن
يعـودون كل يـوم مـن رحلـة الصيـد محمليـن باألسـماك
التـي تـم صيدهـا.
كانـت نقـاط إنـزال األسـماك مـن عوامـل جـذب
السـياح والـزوار للمنطقـة خاصـة أولئـك الراغبيـن فـي
شـراء أسـماك طازجـة مـن الصياديـن العائديـن للتـو
مـن البحـر .لفتـرة طويلـة كانـت نقـاط اإلنـزال داللـة
كبيـرة علـى الخيـرات التـي يزخـر بهـا بحـر عمـان واملحيـط
الهنـدي ولذلـك سـعت الحكومـة إلـى وضـع خطـة طموح ًـة
لالس ًـتفادة منهـا بشـكل عملـي .فالدقـم تعتبـر جـزءا
أصيلا مـن الرؤيـة الحكوميـة طويلـة األمـد الراميـة إلـى
مضاعفـة إنتـاج السـلطنة مـن األسـماك لحوالـي نصـف
مليـون طـن فـي العـام وزيـادة مسـاهمة القطـاع السـمكي
فـي إجمالـي الناتـج املحلـي إلـى .3%
ومـن هـذا املنطلـق وضعـت وزارة الزراعـة والثـروة
السـمكية بالتعـاون مـع هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم خططهـا إلنشـاء منطقـة صناعـات
سـمكية مـزودة بخدمـات وفـق أعلـى املعاييـر العامليـة.
املنطقـة املختـارة تبعـد حوالـي  8كـم عـن مينـاء
الدقـم وتسـمى منطقـة الصناعـات السـمكية والتـي مـن
املتنظـر أن تضـم مينـاء صيـد تجـاري سـيكون األكبـر
فـي السـلطنة .ومـن املقـرر ضـخ اسـتثمارات فـي املنطقـة
بقيمـة  250مليـون دوالر إلنشـاء مينـاء الصيـد التجـاري
ومرافـق البنيـة األساسـية ومصانـع األسـماك واملبـردات
ومراكـز التدريـب ومختبـرات الجـودة .وسـوف تتضمـن
املرحلـة االولـى مـن املشـروع إنشـاء حوالـي  60مصنـع
أسـماك .
تعزيـز فرص النمو

يقـول سـعادة الدكتـور حمـد بـن سـعيد العوفـي وكيـل
وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية للثـروة السـمكية إن
الثـروة السـمكية جـزء أصيـل مـن اسـتراتيجية الحكومـة
الراميـة إلـى تعزيـز فـرص النمـو فـي القطـاع .وقـد تـم
إعـداد هـذه االسـتراتيجية ،التـي تشـرف علـى تنفيذهـا
وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية ،بهـدف زيـادة العائـد
االقتصـادي واالجتماعـي للعمانييـن العامليـن فـي قطـاع
الصيـد وتعزيـز األمـن الغذائـي وخلـق فـرص عمـل
للعمانييـن ونشـر اسـتخدام التقنيـة الحديثـة ووسـائل
الصيـد املبتكـرة بيـن الصياديـن.
وأضـاف وكيـل وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية
للثـروة السـمكية “ تعتبـر منطقـة الصناعـات السـمكية
فـي الدقـم إحـدى الفـرص القائمـة أمـام السـلطنة
إلحـداث تغيـر كبيـر فـي مسـاهمة قطـاع الثـروة السـمكية
في االقتصاد الوطني .من املقترح أن يتم تنفيذ املشروع
علـى شـكل مجمـع يوفـر الكثيـر مـن الفـرص للنمـو.
ويـرى الكثيـر مـن الخبـراء بأنـه وفـي البدايـة لـن تدعـم
هـذه املبـادرة فقـط جهـود التنويـع االقتصـادي فـي
السـلطنة ولكنهـا سـتعزز األمـن الغذائـي أيضـاٍ .
علاوة علـى ذلـك فـإن ميـاه السـلطنة تزخـر بالعديـد
مـن أنـواع األسـماك القيمـة مثـل الروبيـان والشـارخة،
لذلـك فـإن املـزج بيـن تجـارة التجزئـة وأسـواق التصديـر
داخـل منطقـة الصناعـات السـمكية سيسـمح بشـحن
األسـماك مباشـرة إلـى األسـواق الدوليـة فـي أوروبـا وفـي
مناطـق أخـرى مـن العالـم عـن طريـق مطـار الدقـم.
كذلـك سـيضم املشـروع مرفـق للنقـل الجـوي ممـا يمكـن
مـن تصديـر األسـماك إلـى األسـواق الدوليـة مباشـرة.
فـي إطـار التأكيـد علـى األهميـة التـي توليهـا الحكومـة
ملنطقـة الصناعـات السـمكية وقعـت الحكومـة فـي عـام
 2015علـى اتفاقيـة قـرض مـع الصنـدوق السـعودي
للتنميـة لتمويـل بنـاء مينـاء صيـد ومنطقـة صناعـات
سـمكية متكاملـة فـي املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
فـي الدقـم .بموجـب هـذه االتفاقيـة التـي تـم توقيعهـا
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الثروة السمكية جزء أصيل

اتفاقية الصندوق السعودي

توقعات بارتفاع مساهمة

ميناء الصيد في الدقم بعمق

إنشاء مزارع للروبيان وبيع

مشاريع االستزراع السمكي

من استراتيجية الحكومة

للتنمية توفر  53.7مليون ريال

القطاع في إجمالي الناتج

 6أمتار ورصيفين للسفن

إنتاج مزارع األسماك للمصانع

ستزيد من االنتاج بشكل

لتعزيز فرص النمو وزيادة

إلنشاء المرافق المطلوبة في

المحلي إلى  3%بنهاية الخطة

أحدهما بطول 850م واالخر

وتخصيص معظمها ألسواق

تدريجي الى  500الف طن

العائد االقتصادي واالجتماعي

المنطقة السمكية

الخمسية التاسعة

400م

التصدير

نهاية  2020بدال من 210

للعمانيين

فـي مسـقط فـي شـهر مـارس  ،2015سـيوفر الصنـدوق
السـعودي للتنميـة  53.7مليـون ريـال إلنشـاء املرافـق
املطلوبـة فـي املنطقـة الصناعيـة السـمكية فـي الدقـم.
بعـد التوقيـع علـى هـذا العقـد الهـام ،مـن املتوقـع
أن يتـم تحقيـق تطـور كبيـر فـي مينـاء الصيـد فـي الدقـم
وفـي البنيـة األساسـية فـي املنطقـة الصناعيـة املجـاورة
ملنطقـة الصناعـات السـمكية.
وفـق الخطـة الرئيسـية سـيتم إنشـاء مينـاء صيـد
جنـوب مينـاء الدقـم وسـيتم تصميـم األرصفـة
بحيـث تسـتطيع اسـتقبال سـفن الصيـد الكبيـرة إلـى
جانـب تأهيـل املنطقـة السـمكية املجـاورة السـتقبال
االسـتثمارات املختلفـة فـي مجـال الثـروة السـمكية.
مينـاء صيد عالي الجودة

اقامـة املينـاء تنـدرج فـي إطـار اسـتراتيجية الـوزارة
لتطويـر قطـاع الصيـد وتعزيـز بنيتـه األساسـية كمـا
سـيدعم منطقـة الصناعـات السـمكية املزمـع انشـاؤها
30

آالف طن

المرحلة األولى من
المشروع تتضمن
انشاء ميناء للصيد و60
مصنعا لالسماك

فـي الدقـم .ويشـمل مشـروع املينـاء الـذي سـيكون
بعمـق (ناقـص  6أمتـار) كاسـرا لألمـواج بطـول 2243
متـرا واخـر بطـول  1175متـرا ورصيـف لسـفن الصيـد
السـاحلي بطـول  850متـرا لتحميـل وتنزيـل االسـماك
وخمسـة مرا�سـي عائمـة لقـوارب الصيـد الحرفـي ورافعـة
إلصلاح السـفن وحـوض بحـري .يضـم املشـروع أيضـا
رصيـف بطـول  400متـر ( 200متـر كخيـار) سـيتم بنـاءه
مـن الخرسـانة سـابقة التجهيـز.
مـن املنتظـر أن يكـون مينـاء الصيـد التجـاري أحـد
املكونـات الرئيسـية فـي املنطقـة الصناعيـة السـمكية
حيـث سـيضم مرفـأ الصيـد التجـاري الـذي سـيتم
بنـاءه وفـق أعلـى املعاييـر العامليـة مرافـق إنـزال
مصممـة السـتيعاب كافـة أنـواع سـفن الصيـد التجاريـة
والتقليديـة ومتعـددة األغـراض واملحيطيـة .مـن املقتـرح
تطبيـق أنظمـة السلامة فـي الغـذاء والنظافـة لضمـان
االلتـزام بأعلـى املعاييـر الدوليـة املتعـارف عليهـا فـي هـذا
املجـال .علاوة علـى ذلـك سـيتم وضـع اإلطـار التنظيمـي

وإجـراءات التصديـر التـي تضمـن سـير األمـور بسالسـة
وسـرعة تصديـر مـا يتـم صيـده مـن األسـماك.
فـي إطـار الجهـود املبذولـة لتوفيـر اإلطـار التنظيمـي
واالسـتثماري الجيـد مثـل ذلـك املطبـق علـى املنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم ،سـيتم وضـع إطـار
تنظيمـي ملنطقـة الصناعـات السـمكية يسـاعد علـى
جـذب املسـتثمرين للعمـل فـي هـذا القطـاع حيـث
سـيحصل املسـتثمرون علـى عقـود إيجـار أرض لفتـرة
طويلـة وسـيحصلون علـى الوقـود بتكلفـة بسـيطة إلـى
جانـب توفيـر الطاقـة للمينـاء وتوفيـر الحوافـز املاليـة
واإلعفـاءات الضريبيـة والجمركيـة وإمكانيـة الحصـول
علـى قـروض ميسـرة.
ومـن املنتظـر كمـا يؤكـد الدكتـور حمـد بـن سـعيد
العوفي  ،أن تكون الدقم ركيزة للتوسع في قطاع الثروة
السـمكية حيـث سـتضم مرافـق للصيـد والتصديـر
والتعليـب والتوزيـع إلـى جانـب األنشـطة املرتبطـة
بالصيـد .ونظـرا ملوقعهـا الفريـد علـى سـاحل الوسـطى

يمكـن القـول ان الدقـم سـتكون قـادرة علـى جـذب كافـة
فئـات سـفن الصيـد بمـا فـي ذلـك السـفن العمالقـة مـن
الـدول األخـرى والتـي تعمـل علـى املحيـط الهنـدي.
سـتقام هنـاك العديـد مـن مواقـع اإلنـزال األعلـى إلـى
جانـب مرافـق النقـل وهـو مـا يفتـح املجـال أمـام إقامـة
العديًـد مـن األنشـطة الجديـدة الصغيـرة وكذلـك يوفـر
فرصـا للنمـو أمـام القطاعـات األقـدم كمـا سيسـاهم
املشـروع فـي توفيـر العديـد مـن فـرص العمـل للعمانييـن.
مجمـع صناعي متكامل

ويـرى د.حمـد العوفـي أن املنطقـة الصناعيـة السـمكية
فـي الدقـم سـتتحول مـع مـرور الوقـت إلـى مجمـع صناعـي
متكامـل  ،حيـث مـن املخطـط توفيـر شـبكة اتصـاالت
جيـدة تضـم شـبكة طـرق وسـكة حديـد ونقـل جـوي.
ومـن املتوقـع كذلـك أن يتـم إنشـاء عـدد مـن مـزارع
الروبيـان وهـو األمـر الـذي سـيمثل إضافـة هامـة
ألنشـطة الصيـد التجـاري خلال املرحلـة الثانيـة مـن

تطويـر املشـروع.
مـن املقتـرح كذلـك أن يتـم بيـع إنتـاج مـزارع األسـماك
بموجـب عقـد ملصانـع األسـماك فـي الدقـم لكـي يتـم
تخصيـص معظمهـا ألسـواق التصديـر.
وينتظـر أن تسـاهم مشـاريع االسـتزراع السـمكي
بنسـبة كبيـرة مـن مسـاهمة القطـاع السـمكي التـي
تصـل حاليـا إلـى  210,000طـن فـي العـام (كمـا فـي
نهايـة عـام  .)2013ليرتفـع اإلنتـاج بشـكل تدريجـي إلـى
حوالـي  500,000طـن فـي نهايـة عـام  2020عنـد تنفيـذ
اسـتراتيجية الـوزارة لتنميـة قطـاع الثـروة السـمكية.
وان تزيـد مسـاهمة قطـاع الثـروة السـمكية فـي إجمالـي
الناتـج املحلـي إلـى  3%فـي نهايـة الخطـة الخمسـية
التاسـعة ( .)2016-2020كذلـك مـن املتوقـع أن يـؤدي
تعزيـز البنيـة األساسـية فـي قطـاع موانـئ الصيـد إلـى نمـو
شـبكة موانـئ الصيـد البحـري لتصـل إلـى  30مينـاء صيـد
بحـري فـي عـام 2020مقارنـة مـع  19مين ًـاء فـي الوقـت
الحالـي
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«كراون بالزا» و»بارك إن» و«المدينة»
نجوم تتألأل في سماء الدقم

الدقم

الـى جان ًـب كونهـا ًمنطقـة اقتصاديـة ومركـز
صناعيا ولوجسـتيا ،هي ايضا نافذة سـياحية
علـى بحـر العـرب تتمتـع بمقومـات بيئيـة وجماليـة
وطبيعيـة تجعـل منهـا مقصـدا سـياحيا وعنصـر جـذب
ومقصـد للعديـد مـن الوفـود السـياحية ورجـال االعمـال
الذيـن يبحثـون عـن فرصـة لالسـترخاء واالسـتجمام الـى
جانـب انهـاء اعمالهـم ومصالحهـم فـي املدينـة .وقـد تضمـن
املخطـط الرئي�سـي للمنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
العديـد مـن املشـاريع السـياحية لتسـير جنبـا الـى جنـب
املشـاريع االخـرى الكبـرى مثـل املينـاء والحـوض الجـاف
واملصفـاة واملراكـز الصناعيـة واملجمـع السـمكي الـى آخـره
مـن املشـروعات التـي نفـذت بالفعـل او فـي طريقهـا للتنفيـذ.
ويسـتمتع زوار الدقـم حاليـا باالقامـة الفاخـرة فـي 3
منشـآت للضيافـة الفندقيـة علـى اعلـى مسـتوى ،وهـي
فنـادق كـراون بلازا واملدينـة وبـارك إن  .وهنـاك مشـاريع
اخـرى فـي طريقهـا الـى النـور وتتضمـن منتجعـات ومراكـز
تجاريـة وترفيهيـة وصحيـة والعـاب مائيـة .فشـاطىء الدقـم
املمتـد برمالـه الناعمـة البيضـاء ومياهـه االزورديـة هـو اول
مـا يلفـت انتبـاه القادميـن الـى الدقـم ،وبالتالـي فقـد وضـع
فـي االعتبـار ان تكـون هنـاك حزمـة مشـاريع تسـتفيد مـن
املقومـات الطبيعيـة التـي تتمتـع بهـا املنطقـة.
ومـع فتـح املنتجـع الجديـد أبوابـه» بـارك ان» ليعمـل
جنبا إلى جنب مع اثنين من الفنادق اللذين تم افتتاحهما
فـي وقـت سـابق ،أصبـح أمـام الـزوار والسـائحين ورجـال
األعمـال والعامليـن فـي الدقـم العديـد مـن الخيارات لإلقامة
والترفيـه واالسـتمتاع بجمـال الطبيعـة.
لقد تغيرت الدقم من منطقة قاحلة شاسعة بمحافظة
الوسـطى إلـى منطقـة ثريـة بمفـردات الجمـال والطبيعـة
الخالبـة بعـد ان اصبحـت تضـم ثلاث فنـادق والعديـد مـن
املرافـق الترفيهيـة والخدميـة اضافـة الـى الكثيـر من املشـاريع
الجديـدة التـي يجـري العمـل بهـا حاليـا مثـل ملعـب جولـف
مـع حـي سـكني راقـي  ،وهـي بلا شـك مشـاريع سـتجعل الدقـم
وجهـة مثاليـة للكثيريـن.
ورغـم أن الكثيـر مـن القادميـن الـى الدقـم هـذه األيام هم
مـن املسـؤولين الحكومييـن وممثلـي الشـركات واملنفذيـن
االنشاء في املنطقة االقتصادية الخاصة
للمشاريع تحت
ً
بالدقـم ،إال أن أعـدادا أخـرى مـن الـزوار بـدأت تقصـد
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مياه البحر األزوردية
والرمال البيضاء وحديقة
الصخور مقومات تنفرد
بها المنطقة

حديقة الصخور

حديقة الصخور هي منطقة جيولوجية فريدة تشكلت من
صخـور الحجـر الجيـري والصخـور الرمليـة التـي كانت تحت
امليـاه قبـل أكثـر مـن  46مليـون عـام .أدت عوامـل التعريـة
مثل الرياح واملياه والعوامل الطبيعية األخرى الى تشـكيل
هـذه الصخـور لتتحـول الـى منحوتـات تبعـث علـى االنبهـار
والدهشـة وتمتـد ملسـافة  3كلـم مربـع وهـي مـن أبـرز األماكـن
التـي يقصدهـا الزائـرون إلـى الدقـم ويتوقفـون عندهـا كثيـرا.
تقـع حديقـة الصخـور فـي قلـب املنطقـة االقتصاديـة
الخاصة في الدقم وضمن زمامها،وقد تم تصميمها بحيث
تكـون أحـد املواقـع األثريـة املحميـة.
بـارك ان اضافة جديدة

الدقـم لقضـاء االجـازات ،وذلـك بفضـل قيـام الطيـران
العمانـي بتسـيير رحلات مباشـرة إلـى مطـار الدقـم  ،وهـي
خطـوة سـاهمت وستسـاهم فـي زيـادة أعـداد السـائحين
وزواراملنطقـة.
مقومات الدقم السـياحية

الدقـم مقصـد مناسـب ير�ضـي جميـع الـزوار ،سـواء كانـوا
من قاصدي رحالت املغامرة أو عشاق الطبيعية واملناظر
الخالبـة والفريـدة وكذلـك للـزوار والسـائحين الذيـن
يتطلعون الى تجربة فريدة وجديدة تتمثل في التعرف على
تشـكيالت الحجر الجيري الصخري أو التخييم على رمال
الشـاطىءالبيضاء  ..كل هؤالء سـيجدون بغيتهم في الدقم
واألماكـن املحيطـة بهـا .أضـف الـى ذلـك االسـتمتاع بالهـدوء
والسـكينة فـي االجـواء املطلـة علـى املحيـط .
تتميـز الدقـم باعتـدال جوهـا خلال فصـل الصيـف مما
جـذب اليهـا  -خلال الفتـرة املاضيـة  -العديـد مـن مواطنـي
دول مجلـس التعـاون الذيـن قدمـوا الـى صاللـة ايضـا
لالسـتمتاع بموسـم الخريـف
وقـد سـاعد مـن تدفـق الـزوار الـى الدقـم اسـتكمال جـزء
مـن االعمـال االنشـائية للطريـق السـاحلي الجميـل الـذي
يربـط الدقـم بصاللـة  .كمـا يفـد اليهـا ايضـا املقيمـون مـن
العامليـن بالسـلطنة قادميـن مـن مسـقط لقضـاء اجازاتهـم
في اكتشاف قرى الصيد والشواطئ واالستمتاع بالطبيعة.

زادت جاذبية الدقم كمنطقة سـياحية و بشـكل كبير بعد
افتتـاح ثالـت مشـروع ضيافـة بشـكل رسـمي وهـو فنـدق
ومنتجـع بـارك إن فهـو بلا شـك يعـد إضافـة جديـدة
للقطـاع السـياحي باملنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم.
وقـد حظـى حفـل االفتتـاح هـذا العـام برعايـة صاحـب
السـمو السـيد تيمـور بـن أسـعد بـن طـارق آل سـعيد
بحضـور معالـي أحمـد بـن ناصـر املحـرزي وزيـر السـياحة
ومعالـي الدكتـور فـؤاد بـن جعفـر السـاجواني وزيـر الزراعـة
والثـروة السـمكية ومعالـي يحيـى بـن سـعيد بـن عبـد هللا
الجابـري رئيـس مجلـس إدارة هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم وعـدد مـن أصحـاب السـعادة والشـيوخ .
ويضـم املنتجـع الـذي يقـع علـى بعـد  10كلـم مـن مينـاء
الدقـم  73وحـدة سـكنية منهـا  50شـاليه غرفـة نـوم واحـدة
و 8فلـل بغرفتـي نـوم ،و 13شـقة بغرفـة واحـدة وغرفتيـن.
كمـا يضـم املنتجـع العديـد مـن املرافـق والخدمـات منهـا
ملعـب ملمارسـة رياضـة التنـس وسـاونا وغـرف لحمامـات
البخـار وركـن لألطفـال وصالـون للتجميـل اضافـة الـى
العديـد مـن املحلات الصغيـرة وصالـة للقـراءة ومواقـف
خارجيـة مؤمنـة للسـيارات وثلاث مطاعـم وبركـة سـباحة
وقاعـات اجتماعـات وغـرف للبليـاردو ومركـز لألعمـال
وصالـة للتماريـن الرياضيـة واللياقـة البدنيـة.
تـم تطويـر املشـروع مـن قبـل شـركة موسـتير ش.م.م
الـذراع االسـتثماري العقـاري ملجموعـة محمـد البروانـي،
أحـد مجموعـات األعمـال الرائـدة التـي لهـا اسـتثمارات فـي

العديـد مـن قـارات العالـم وهـي تملـك ثلاث فنـادق يجـري
العمل بها في السـلطنة حاليا وهي منتجع البليد بالشـراكة
مـع شـركة عمـران ،و منتجـع فـاره فـي جبـل سـيفه والخيـران.
“موسـتير” تثبت وجودها في السـلطنة

يقـول سـيريل بيايـا ،الرئيـس التنفيـذي لشـركة موسـتير
ان بـارك إن بـاي راديسـون يتمتـع بسـمعة عامليـة باعتبـاره
الفندقيـة فـي املنطقـة وقـد أثبـت
واحـدا مـن أرقـى السالسـل ً ً
فريق عمل الشركة نجاحا كبيرا في السلطنة من خالل ما
يقدمـه مـن خدمـات وميـزات راقيـة.
وتتولـى ادارة املنتجـع شـركة بـارك إن بـاي راديسـون
التـي تعتبـر ج ً
ـزء مـن مجموعـة فنـادق كارلسـون ريزيـدور
العامليـة والتـي تضـم أيضـا كورفـوس كولكسـن ،راديسـون
بلـو ،راديسـون ،راديسـون رد ،بـارك بلازا ،كنتـري إنـز &
سـوتس بـاي كارلسـون ممـا اكسـب املـكان ثقـة النـزالء.
أمـا مـارك ويليـس ،نائـب الرئيـس اإلقليمـي ملنطقـة
الشـرق األوسـط والـدول األفريقيـة جنـوب الصحـراء
الكبـرى فـي ًمجموعـة ًفنـادق “ري ًزيـدور ًفيقـول ،ان الدقـم
تعتبـر مركـزا اقتصاديـا وصناعيـا ناشـئا ،وتتمتـع بمؤهلات
كبيـرة وموقـع اسـتراتيجي وكل ذلـك سـيمكنها مـن التحـول
إلـى وجهـة مزدهـرة لألعمـال والسـياحة .ومـع إطلاق الفنـدق
مجموعـة فنادقنـا فـي منطقـة
الجديـد ،ترتفـع محفظـة ً
الشـرق األوسـط إلـى  30فندقـا تضـم  8آالف غرفـة.
وترى سـفانا البرواني ،مديرة شـركة موسـتير ان هناك
خطـط لتطويـر هـذا املشـروع بشـكل أكبـر خلال السـنوات
القليلـة القادمـة حيـث سـيتم بنـاء املزيـد مـن الفيلات
والقاعـات الجديـدة .
كـراون بالزاعالمة بارزة

وناتي بعد ذلك الى درة الضيافة الفندقية في الدقم  ..انه
بالطبـع فنـدق كـراون بلازا الـذي يعتبـر أول فنـدق يتـم بناءه
في املنطقة االقتصادية الخاصة وقد بدأ الفندق نشـاطه
فـي إبريـل عـام  2013ليصبـح بعدهـا الوجهـة املفضلـة
ملعظـم املسـؤولين الحكومييـن ورجـال األعمـال والخبـراء
واملختصيـن والـزوار الذيـن يصلـون إلـى هـذه املنطقـة
الرائعـة علـى سـاحل محافظـة الوسـطى.
يقـع فنـدق كـراون بلازا الـذي يصنـف فـي فئـة األربـع

نجـوم ،علـى بعـد  10كلـم مـن مدخـل مينـاء الدقـم مواجهـا
للبحر مباشرة وقد جمع بين الطرازات املعمارية التقليدية
والحديثـة فـي آن واحـد ويتضـح ذلـك جليـا مـن التصميـم
الجـذاب للمدخـل واملمـرات املفتوحـة والحدائـق الغنـاء
التـي تطـل علـى بحـر العـرب  .باختصـار الفنـدق مميـز فـي
تصميمه ويتمتع بجاذبية ال تقاوم لالقامة فيه واالستمتاع
بمـا يوفـره مـن خدمـات للنـزالء.
ويضـم فنـدق كـراون بلازا الدقـم  -والـذي تديـره
مجموعـة فنـادق انتركونتيننتـال ( IHG) - 213غرفـة و16
وجناحين بغرفة واحدة ،وجناحين
جناحا من فئة (جونير)
ً
بغرفتيـن ،وجنـاح ملكـي ،فضلا عـن مطاعـم متنوعـة ونـاد
للياقـة البدنيـة وحـوض للسـباحة ومركـز اعمـال ،وقاعـة
للحفلات ومرافـق لالجتماعـات واملؤتمـرات.
تعتبـر مرافـق املؤتمـرات واالجتماعـات الراقيـة مـن
السـمات البـارزة لفنـدق كـراون بلازا الدقـم حيـث يضـم
الفنـدق مركـز فعاليـات يمتـد علـى مسـاحة  70متـر مربـع
– األكبـر فـي املنطقـة – ويضـم قاعتيـن لالجتماعـات وغرفـة

اجتماعـات مصغـرة .علاوة علـى ذلـك تتوفـر فـي الفنـدق
الـذي يتصـف بالرقـي مرافـق أخـرى مثـل مركـز األعمـال
وأربـع قاعـات مخصصـة لالجتماعـات.
سيتي الدقم

يعتبـر كل مـن فنـدق بـارك إن بـاي راديسـون وكـراون
بلازا الدقـم مـن الف ًنـادق التـي تلبـي احتياجـات
الضيـوف القادريـن ماديـا والذيـن يرغبـون فـي مسـتويات
عاليـة مـن الفخامـة والخدمـات  ..امـا الفئـات التـي ال
تتحمـل هـذه التكاليـف فبإمكانهـا اإلقامـة فـي فنـدق
سـيتي الدقـم الـذي افتتحتـه شـركة عمـران ،الـذارع
االسـتثماري للحكومـة فـي مايـو مـن عـام ،2012مـع بدايـة
الجهـود الحكوميـة إلقامـة منطقـة سـكنية كبيـرة فـي
الدقـم .الفنـدق يسـتقبل رجـال االعمـال بتكاليـف أقـل
وخدمـات متميـزة ويضـم فـي جنباتـه  120غرفـة – سـواء
غرفـة نـوم واحـدة أواثنتيـن أومزدوجـة – اضافـة الـى 5
أجنحـة راقيـة
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توفير البنية االساسية عامل
جذب لالستثمارات ونمد
المشروعات بالكهرباء فور
االنتهاء من تنفيذها

 ..وهنـاك مشـاريع كبـرى قادمـة تتطلـب تغذيـة مسـتمرة
وبشـكل كـفء وعالـي اضافـة الـى ان هنـاك مشـاريع حاليـا
تنفـذ بتكلفـة انشـائية واسـتثمارية كبيـرة ولدينـا خططنـا
ملواجهـة هـذه املتطلبـات ومـن ضمنهـا التخطيـط حاليـا
لرفـع جهـد الطاقـة مـن  33ك.ف الـى  132ك.ف وهـذا
سـيعطينا مسـاحة كبيـرة لنقـل كميـة اكبـر مـن الكهربـاء
الـى مركـز الدقـم  ..وهنـاك ايضـا مناطـق سـكنية جديـدة
وضعنـا فـي االعتبـار تغذيتهـا بالكهربـاء قبـل االنتهـاء مـن
اعمال البناء ..فالدقم تنمو وتطور بخطى متسارعة وكل
فتـرة هنـاك مشـروعات جديـدة تنفـذ علـى االرض.
كـم مصـدر تغذية يوجد في الدقم؟

نتوسع في العدادات
الرقمية لتسهيل اعمال
الفوترة والتخفيف عن
المشتركين

المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية

 200مليون ريال حجم استثمارات الشركة
في الدقم ومستعدون لتلبية االحتياجات
املهنـدس حمـد بـن سـالم املغـدري الرئيـس التنفيـذي
لشـركة كهربـاء املناطـق الريفيـة يعتبـر مـن التنفيذييـن
العمانييـن الذيـن يتمتعـون بالكفـاءة وسـرعة االنجـاز..
فقـد اسـتطاع خلال توليـه للمسـؤولية فـي الشـركة ان
يجعـل منهـا اكثـر قـدرة علـى تلبيـة الطلـب املتزايـد علـى
الكهربـاء وامليـاه فـي محافظـات الوسـطى وظفـار ومسـندم
وهـي املحافظـات التـي تقـع تحـت نطـاق الشـركة خدميـا..
كمـا ان شـركة كهربـاء املناطـق الريفيـة فـي عهـده تتولـى
مسـؤولية وولـوج السـلطنة الـى عالـم الطاقـة النظيفـة
واملتجددة ألول مرة من خالل مشاريع كبرى رهن التنفيذ
حاليـا وأخـرى يخطـط لهـا مسـتقبال  ،ولعـل ابرزهـا هـو
مشـروع إنشـاء أول محطـة لتوليـد الكهربـاء مـن طاقـة
الريـاح فـي منطقـة هرويـل بمحافظـة ظفـار بقيمـة 125
مليـون دوالر وبسـعة  50ميجـاواط والجـاري تنفيذهـا
حاليـا.
ومـع انطلاق قاطـرة التنميـة الـى واليـة الدقـم واالعلان
عـن انشـاء املينـاء التجـاري والحـوض الجـاف كانـت
شـركة كهربـاء املناطـق الريفيـة االسـبق فـي التواجـد هنـاك
مـن اجـل توفيـر الطاقـة الكهربائيـة الالزمـة لتشـغيل
املشـروعات الكبـرى وخلـق بيئـة جاذبـة لالسـتثمار مـن
خلال توفيـر البنيـة التحتيـة للطاقـة ووفقـا للنمـو
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واالسـتثمارات املتوقعـة تماشـيا مـع توجهـات الحكومـة
بتطويـر املنطقـة .
وحـول الدقـم كمينـاء ومنطقـة لوجسـتية واسـتثمارية
ودور الشـركة فـي توفيـر النيـة االساسـية مـن الطاقـة
الكهربائيـة لهـا خاصـة فـي ظـل التوسـع والنمـو املسـتمرين
وتعـدد املشـاريع فيهـا كان لنـا هـذا اللقـاء مـع املهنـدس
حمد بن سـالم املغدري الرئيس التنفيذي لشـركة كهرباء
املناطـق الريفيـة ليحدثنـا عـن دور الشـركة فـي تلبيـة
االحتياجـات الحاليـة واملسـتقبلية ملنطقـة الدقـم ومـدى
االسـتعداد لتلبيـة الطلـب املتزايـد علـى التيـار الكهربائـي
وحجـم االسـتثمار فـي الطاقـة .
مـا هـي اهميـة الدقـم كمنطقـة لوجسـتية بالنسـبة
للشـركة وحجـم االسـتثمارات فيهـا ومـدى اسـتعداد
الشـركة لتلبيـة كافـة المتطلبـات؟

الدقـم هـي احـدى املـدن الواعـدة فـي رفـد االقتصـاد
العمانـي بمشـاريع كبـرى تعـود بالنفـع والخيـر علـى
السـلطنة والشـعب العمانـي  ..وتتولـى الهيئـة العامـة
للمنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم تنفيـذ العديـد
مـن املشـاريع والعمـل باسـتمرار علـى جـذب االسـتثمارات
الـى هـذه املنطقـة  ..فهنـاك مشـاريع قائمـة بالفعـل مثـل

لدينا خطط لرفع الجهد من
 32ك.ف الى  132ك.ف
والمنطقة االقتصادية تنمو
وتتطور بخطى ثابتة
نتحكم في الشبكة آليا ونقوم
باعداد خطط سنوية حول
االستهالك المتوقع

املينـاء والحـوض الجـاف وفنـادق فئـة ال  5نجـوم وهنـاك
مشـاريع تنفـذ حاليـا واخـرى مسـتقبال.
وشـركة كهربـاء املناطـق الريفيـة هـي شـركة حكوميـة
تسـتثمر فـي مجـال الطاقـة الكهربائيـة وامليـاه فـي هـذه
املنطقـة  ..وتماشـيا مـع توجهـات الحكومـة بتطويـر
املنطقـة ومـا تقـوم بـه هيئـة املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم  ،كان ال بـد مـن اسـتثمارات فـي البنيـة
االساسـية مـن كهربـاء وميـاه ،فقامـت الشـركة بتأسـيس
محطـة للكهربـاء واخـرى للميـاه ومـد شـبكات نقـل وتوزيـع
الطاقـة الـى االماكـن و املواقـع التـي تعمـل فيهـا الهيئـة
واملسـتثمرين ..وقـد شـرعنا فـي العمـل مـع بدايـة اعمـال
االنشـاءات فـي مشـاريع املينـاء والحـوض الجـاف بحجـم
اسـتثمارات بلغـت فـي البدايـة  96مليـون ريـال وسـرعان مـا
ارتفعـت االسـتثمارات لتصـل الـى  200مليـون ريـال لبنـاء
شـبكات ومحطـات تحويـل  .فنحـن فـي هـذه الشـركة جـزء
من املنظومة االساسـية لتطوير البنية التحتية في الدقم
االقتصاديـة ونعمـل علـى تلبيـة املتطلبـات مـن الطاقـة
لـكل املسـتثمرين ومـا تحتاجـه املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة واملواطنـون وكافـة الجهـات الحكوميـة بحيـث
يتـم توصيـل التيـار الكهربائـي بشـكل مسـتمر ومتنتظـم
وحسـب املواصفـات القياسـية العمانيـة ..وهلل الحمـد
الشـركة لـم تتأخـر ولـن تتأخـر فـي ايصـال خدمـة الكهربـاء
بشـكل عـام.
مـا هـو حجـم االسـتهالك الفعلـي للكهربـاء فـي
الدقـم حاليـا؟ وهـل هنـاك خطـط لمواجهـة زيـادة
الطلـب مسـتقبال؟

حجـم اسـتهالك الدقـم مـن الكهربـاء حاليـا فـي حـدود
 20%مـن اجمالـي الطاقـة املتوفـرة مـع توقعـات بزيـادة
االسـتهالك عامـا بعـد عـام  ..فهنـاك خطـط سـنوية
باالسـتهالك املتوقـع نعدهـا كل عـام بحجـم متطلبـات
املنطقـة واملسـتثمرين ولذلـك فـان التوسـعات الخاصـة
باملحطـة او الشـبكة جـاءت لتتما�شـى مـع االسـتثمارات
القادمـة وتلبيـة متطلبـات املشـروعات الحاليـة .وكمـا
تعلمـون فـان بنـاء محطـة كهربـاء يسـتلزم للتنفيـذ عاميـن
ليمكـن بعـد ذلـك انتـاج الكهربـاء وقـد راعينـا فـي الدقـم
التوقعـات املسـتقبلية وزيـادة الطلـب علـى الكهربـاء
وكذلك مواجهة االحمال بشكل بعيد املدى ..فاالستهالك
سـيرتفع مسـتقبال وبشـكل مضطـرد وقـد اسـتعدينا لذلـك

هناك مصدر واحد للكهرباء في الدقم وهو محطة توليد
بوقود الديزل اضافة الى محطات اخرى ستبنيها شركات
النفـط العمانيـة وسـتبيع انتاجهـا لشـركة كهربـاء املناطـق
الريفية وسنقوم بالتوزيع.
اننـا قمنـا ببنـاء شـبكة كهربـاء مـن الصفـر لذلـك راعينـا
فيهـا املواصفـات القياسـية املطلوبـة فـي بنـاء شـبكات آمنـة
ومسـتقرة يتـم مراقبتهـا والتحكـم فيهـا آليـا .

تتوسـع الشـركة فـي نظـام العـدادات الرقميـة ..هـل
سـيعمل بهـذا النظـام فـي الدقـم؟

بالفعـل توسـعنا فـي اسـتخدام العـدادات الرقميـة وقـراءة
العـدادات آليـا فـي الدقـم لتسـهيل الفوتـرة والتعامـل مـع
املشـتركين ...فمـن مميـزات العـدادات الرقميـة انهـا تقـرأ
االسـتهالك بشـكل يومـي وفـي نهايـة الشـهر ترسـل بيانـات
القـراءة للمشـترك آليـا ودون تحكـم بشـري وذلـك عـن
طريـق تطبيقـات الكترونيـة عبـر الجـوال او بواسـطة
رسـال اس ام اس ..وتصـل الرسـالة فـي اليـوم التانـي مـن
الشـهر الجديـد وبذلـك نوفـر  21يومـا حيـث ان القـراءة
البشـرية ال تصـل للمشـترك اال نهايـة الشـهر الجديـد
وبذلـك يكـون التعامـل اسـرع واسـهل واريحيـة فـي الدفـع
بالنسـبة للمسـتهلك.
تتولـى الشـركة مهمـة اقامـة مشـروعات النتـاج
الطاقـة المتجـددة بالسـلطنة سـواء عـن طريـق
الشـمس او الريـاح ..فمـا هـو الجديـد فـي هـذا
ا لمجـا ل ؟

الطاقـة النظيفـة او املتجـددة مـن ضمـن مهـام الشـركة
وتوليهـا اهتمامـا كبيـرا كونهـا طاقـة املسـتقبل وذات كفـاءة
وطاقة تشغيلية عالية  ..والسلطنة من البلدان التي تنعم
بطاقـة الريـاح والشـمس السـاطعة طـوال العـام  ..والدقـم
– بصفـة خاصـة  -مـن املناطـق التـي سـتتمتع بهـذه الطاقـة
املتجـددة ولدينـا خطـط واسـتثمارات عديـدة فـي هـذا
الشـأن ..فالدقـم اصبحـت ذات ميـزة اسـتثمارية خاصـة
تتطلـب ميـزات خاصـة فـي الخدمـات منهـا توفيـر طاقـة
كافيـة وبشـكل مسـتمر فالبنيـة التحتيـة وتوفرهـا يجـذب
املسـتثمرين وبـدون بنيـة تحتيـة قويـة لـن يقتنـع املسـتثمر
باملجـىء اليهـا  .ومـن هـذا املنطلـق فاننـا فـي الشـركة تبـذل
اق�صـى جهدنـا لتوفيـر الطاقـة سـواء باسـتخدام الوقـود
األحفـوري او الطاقـة املتجـددة ولـن يكـون هنـاك تقصيـر
مـن الشـركة لتوفيـر الكهربـاء فـي الدقـم.
كيـف تـرون املنطقـة االقتصاديـة فـي الدقـم وحجـم
النمـو فيهـا بحكـم زياراتكـم لهـا بصفـة منتظمـة؟
لـدي برنامـج دوري لزيـارة الدقـم مـن وقـت الخـر
فالشـركة لهـا فـرع فـي الدقـم مجهـز بكافـة الوسـائل
التكنولوجية  ..وزياراتي املستمرة للدقم ضرورة للوقوف
علـى التوسـعات واملشـروعات التـي تنفـذ هنـاك حيـث
التقي باملسؤوليين للوقوف على احتياجاتهم من الطاقة
وتلبيتهـا حيـث نعمـل جميعـا فـي اطـار منظومـة واحـدة ..
وفـي كل مـرة أذهـب فيهـا للدقـم اجـد جديـدا  ..فاملنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة تنمـو بخطـى ثابتـة ومدروسـة ،لقـد
ضخـت الدولـة هنـاك مليـارات الريـاالت ونتمنـى لهم هناك
التوفيـق ومزيـدا مـن النمـو واشـكر لهـم تعاونهـم املثمـر
مـع الشـركة
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سالم الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل والية الدقم

نحتاج مزيد من المشروعات

الهيئة حولت الدقم الى
واجهة للسلطنة على
شاطىء بحر العرب

السياحية والدقم تزخر بالشواطىء
الرائعة والرمال الناعمة

لجنة للمجتمع المحلي تنسق
مع المنطقة االقتصادية البداء
الرأي حول المشاريع الخدمية
للمواطنين

سـعادة الشـيخ سلام بـن سـقاط بـن سـليم الجنيبـي
عضـو مجلـس الشـورى  -ممثـل واليـة الدقـم وعضـو
مكتب املجلس يرى الدقم تتغير الى االفضل وتبرز فيها
العديـد مـن املشـاريع التنمويـة واالقتصاديـة مـا يجعـل
منهـا منطقـة جـذب للسـياحة واالسـتثمارات سـواء فـي
مجـال النفـط والبتروكيماويـات او فـي مجـال السـياحة
او فـي قطـاع الزراعـة واالسـتثمار السـمكي بعـد االعلان
عـن انشـاء مينـاء للصيـد هنـاك ...سـعادة الشـيخ يثمـن
جهـود هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
برئاسـة معالـي يحـي بـن سـعيد الجابـري رئيـس الهيئـة
مشـيدا بالجهـود املبذولـة لتحويـل املنطقـة الـى واجهـة
للسـلطنة علـى شـاطىء بحـر العـرب وبحجـم اسـتثمارات
ضخمـة وكبيـرة وعـدد مـن املشـروعات العمالقـة .
يقول سعادة الشيخ سالم بن سقاط الجنيبي ممثل
واليـة الدقـم :نحـن متباركيـن ومتفائليـن فـي وجـود هيئـة
املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم ومـا تباشـره مـن
مشـاريع عمالقـة تعـود النفـغ والخيـر ليـس علـى ابنـاء
الدقـم وحدهـم وانمـا علـى ابنـاء محافظـة الوسـطى و
السـلطنة بشـكل عـام .ولعـل مـن ابـرز هـذه املشـروعات
التـي شـهدتها مدينـة الدقـم هـي املينـاء متعـدد األغـراض
اضافـة الـى الحـوض الجـاف لصيانـة السـفن العمالقـة
كذلـك مطـار الدقـم الـذي يقـع فـي حـدود منطقـة هيئـة
الدقـم االقتصاديـة واصبـح يسـير رحلات منتظمـة
مـن والـى مطـار مسـقط الدولـي ومـن املأمـول ان تتسـع
قـدرات هـذا املطـار ال سـتقبال الرحلات الخارجيـة
ايضـا ..واشـاد سـعادة الشـيخ بأعمـال انشـاء مصفـاة
الدقـم ومشـروعات البتروكيماويـات وبعـض املرافـق
االخـرى ووصفهـا بانهـا نقلـة اقتصاديـة كبيـرة للمنطقـة
وتعـزز مـن فـرص التنافسـية وتسـاهم فـي جـذب املزيـد
مـن االسـتثمارات الـى السـلطنة.
وحـول مـا تشـهده منطقـة الدقـم علـى مسـتوى
القطـاع السـمكي قـال سـعادة الشـيخ ان مينـاء الصيـد
فـي الدقـم سـوف يـؤدي الـى تعزيـز وانعـاش الصيـد
لخدمـة اهالـي املدينـة واملسـاهمة فـي تنويـع مصـادر
الدخـل وسـد الطلـب سـواء علـى مسـتوى االسـواق
املحليـة او الخارجيـة مشـيرا الـى ان املينـاء فـي طـور
اعـداد الخرائـط والدراسـات االستشـارية وقـد تـم
االعلان عنـه بالفعـل ووضعـه علـى خريطـة املشـروعات
املومـع تنفيذهـا .وهـذه املينـاء تضـم عـدة مرافـق
منهـا مرفـأ السـتقبال سـفن الصيـد ومخـازن للتبريـد
ومحطـات للوقـود الـى جانـب املحلات واملرافـق االخـرى
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وكذلـك تخصيـص قطـع ارا�ضـي لالسـتزراع السـمكي
والرحلات البحريـة.
واشـاد سـعادة الشـيخ سلام بـن سـقاط الجنيبـي
ممثـل واليـة الدقـم فـي مجلـس الشـورى بمشـروع
الوحـدات السـكنية الـذي يجـرى تنفيـذه حاليـا ويعتبـر
مدينـة متكاملـة الخدمـات واملرافـق مجالـس ومسـاجد
ومسـاحات خضـراء كمتنفـس لقاطنيهـا.
واكـد سـعادته ان الدقـم تعتبـر نمـوذج للتعـاون
والشـراكة بيـن املجتمـع املحلـي والجهـات املتنفـذة
وعلـى رأسـهم هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
برئاسـة معالـي يحـي بـن سـعيد الجابـري رئيـس الهيئـة
 ،حيـث تشـكلت منـذ عـام لجنـة املجتمـع املحلـي والتـي
تضـم فـي عضويتهـا مجموعـة مـن اهالـي الواليـة واعضـاء
حكومييـن وهـي تتواصـل القـرار مـا مـن شـانه تحقيـق
مصالـح املواطنيـن وابـداء الـرأي خاصـة فـي املشـاريع
الخدميـة التـي تمـس املواطـن بشـكل مباشـر.
وقـال سـعادة الشـيخ ان الدقـم اصبحـت تتمتـع
بشـبكة طـرق متكاملـة انجـز منهـا مـا يقـارب 60%
والباقـي جـاري تنفيـذه وسـيتم االنتهـاء منـه قريبـا وهـي
شـبكة طـرق حديثـة ومرصوفـة مكتملـة املرافـق مـن
انـارة وحمايـات ومـن املؤمـل ان يتـم االعلان عـن بعـض
الطـرق الداخليـة التـي سـتربط الدقـم بكافـة املناطـق
التابعـة للواليـة وصـوال الـى هيئـة منطقـة الدقـم
االقتصاديـة الخاصـة.
وحـول املقومـات السـياحية ملدينـة الدقـم يقـول
سـعادة الشـيخ :هنـاك العديـد مـن املشـروعات
السـياحية املقامـة بالفعـل فـي منطقـة الدقـم مثـل
املجمـع السـكني التابـع للحكومـة وفنـدق كـراون بلاذا
فئـة النجـوم الخمـس وايضـا منتجـع بـارك إن إن ،كمـا
ان هنـاك مشـاريع سـياحية اخـرى سـتقام قريبـا ان شـاء
هللا فالدقـم واليـة تزخـر بالشـواطيء الرائعـة والرمـال
الناعمـة وتمتـد شـواطيء محافظـة الوسـطى علـى
شـاطيء بحـر العـرب ملسـافة  170كيلومتـر وتوجـد بهـا
العديـد مـن الشـواطىء الخالبـة مثـل شـاطىء الشـوعير
الـذي يبعـد عـن مركـز واليـة الدقـم مسـافة  20كيلومتـر
اضافـة الـى شـاطىء رأس مدركـة الـذي تتهافـت عليـه
سـياحة املخيمـات ..لـذا فـان الدقـم يمكنهـا بمقوماتهـا
السـياحية املتعـددة واملتنوعـة ان تسـتقطب العديـد
مـن املشـروعات السـياحية التـي تشـكل فـي نفـس الوقـت
اضافـة لالقتصـاد الوطنـي وتسـاهم فـي تنويـع مصـادر
الدخـل االجمالـي للسـلطنة
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عبد الله الحبسي المدير التنفيذي لشركة الدقم للمحاجر:

الدقم ستصبح مركزا صناعيا ولوجستيا..
وادعو المستثمر ين الستغالل الفرصة
من

املشـروعات الناجحـة فـي املنطقـة االقتصاديـة
الخاصـة بالدقـم  ،شـركة الدقـم للمحاجـر
والكسـارات وهـي شـركة تعمـل فـي مجـال التعديـن و
تعتمـد عليهـا املشـروعات هنـاك اعتمـادا كبيـرا لتزويدهـا
بمـواد البنـاء الالزمـة ألعمـال املقـاوالت والتشـييد .
يقـول عبـد هللا بـن سـعيد بـن محمـد الحب�سـي املديـر
التنفيـذي لشـركة الدقـم للمحاجـر والكسـارات،
ان الدقـم تشـهد نمـوا متزايـدا كمنطقـة اقتصاديـة
ومستقبلها سيكون جيد ومبشر وهي عما قريب ستصبح
مركـزا اقتصاديـا وسـياحيا ولوجسـتيا كبيـرا علـى بحـر
العـرب  ..وحـول طبيعـة عملـه فـي الدقـم كمديـر تنفيـذي
يقول عبد هللا الحب�سي  :شركتنا تعمل في مجال التعدين
ويقوم عملها في املنطقة االقتصادية الخاصة على تزويد
الشـركات واملشـاريع بمـواد البنـاء واملـواد الخـام .
ويشـجع الحب�سـي املسـتثمر العمانـي للقـدوم الـى الدقـم
واالسـتثمار فيهـا حيـث ان هنـاك العديـد مـن املشـاريع
واملجاالت الواعدة في مجال السياحة واملقاوالت والبناء
والتشـييد وكذلـك فـي مجـال الخدمـات امليكانيكيـة
والـورش واالعمـال املسـاندة فـي الحـوض الجـاف  ،حيـث
ينتظـر الدقـم مسـتقبل مشـرق بـاذن هللا ومـن املتوقـع
لهـا ان تكـون مركـز صناعـي وسـياحي بعـد ربـط املوانـي .
وحـول جهـود هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة
يقـول عبـد هللا الحب�سـي :الهيئـة ال تدخـر جهـدا مـن
اجـل تهيئـة املنطقـة كـي تصبـح منطقـة جاذبـة لالسـتثمار
ومركـز اقتصـادي وصناعـي ولوجسـتي  ..ويظهـر ذلـك جليـا
من خالل حجم املشروعات التي نفذت والتي في سبيلها
للتنفيـذ ووجـود كافـة املرافـق والخدمـات مـن كهربـاء
وميـاه وبنيـة اساسـية ..فالدقـم تتطـور بصـورة مسـتمرة
ومـن وقـت الخـر وتشـهد مشـروعات كبيـرة حاليـا وفقـا
للمخطـط لـه اضافـة الـى مشـروعات مسـتقبلية سـتجعل
للدقـم ثقـل اقتصـادي كبيـر علـى بحـر العـرب واملحيـط
الهنـدي.
ويسـتطر عبـد هللا الحب�سـي قائلا :هنـاك جهـود كبيـرة
تبذلهـا هيئـة املنطقـة االقتصاديـة الخاصـة فـي الدقـم
فيمـا يتعلـق بتسـهيل االجـراءات علـى املسـتثمرين وذلـك
مـن خلال مـا يعـرف باملحطـة الواحـدة وهـذه ميـزة كبيـرة
تتمتـع بهـا املنطقـة بحيـث ينهـي املسـتثمر كافـة اجـراءات
تراخيصـه واملوافقـات الالزمـة ملشـروعه مـن خلال هـذه
املحطـة الواحـدة  ..وهـذا جهـد مشـكور للهيئـة ويحسـب
لحكومـة السـلطنة غيـر اننـا فـي حاجـة الـى السـرعة فـي
االنجـاز حفاظـا علـى وقـت املسـتثمر وضـرورة زيـادة عـدد
املوظفيـن العامليـن فـي هـذه املحطـة الواحـدة لتسـريع
اعمـال التراخيـص وسـرعة االنجـاز لـذا نرجـو مـن الهيئـة
زيـادة عـدد املوظفيـن وان يكونـوا منفتحيـن وذوي خبـرة فـي
التعامـل مـع املسـتثمر
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Picture Gallery

Signing an
agreement with
the MRMWR

التوقيع على مذكرة
تفاهم مع وزارة
البلديات

Members of
State Council
review the
model of the
project

Signing an
agreement
between SEZAD
and Duqm
Refinery

توقيع اتفاقية بين
هيئة المنطقة
االقتصادية الخاصه
بالدقم وشركة
مصفاه الدقم

Sayyid Taimur
bin Asad opens
Park Inn Hotel

السيد تيمور بن
ٔاسعد يفتتح بارك ان

Signing an
agreement with
one investor

توقيع اتفاقية
باالرض مع
االنتفاع ٔ
ٔاحد المستثمرين

Early operation
of Duqm Airport

االحتفال بالتشغيل
المبكر لمطار الدقم

اعضاء بمجلس
الدولة يطلعون على
مجسم المنطقة
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Sayyid Shihab
bin Tariq visits
SEZAD pavilion
at Oman Real
Estate Exhibition

SEZAD receives
the Polish
delegation

هيية المنطقة
ٔرييس ٔ
االقتصادية يستقبل
الوفد البولندي

One of the
seminars at
SEZAD

الحضور في احدى
الندوات التعريفية
بالهيية في السلطنة
ٔ

Italian investors
visiting Duqm

الهيية تنظم ندوة
ٔ
للمستثمرين
بالتعاون مع الغرفة

Saudi investors
visiting Duqm

SEZAD seminar
at OCCI
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Picture Gallery

السيد شهاب يطلع
الهيية
على جناح
ٔ
في معرض عمان
العقاري 2014

مستثمرون ٕايطاليون
خالل زيارتهم للدقم

مستثمرون
سعوديون خالل
زيارتهم للمنطقة
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Picture Gallery

الحملة الترويجية
في العاصمة
االيطالية روما
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Promotional
campaign in
Rome

الحضور في الحملة
الترويجية في روما

The promotional
seminar in Rome

الهيية يلقي
ٔرييس
ٔ
كلمة في المنتدى
العماني البرازيلي

SEZAD Chairman
delivering a
speech at the
Omani Brazilian
Economic Forum
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