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ي�ضلط هذا العدد من مجلة الدقم االقت�ضادية ال�ضوء على ما حققته المنطقة 
االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم من نتائج في مجال اال�ضتثمار خالل عام 2016، فقد 
ا�ض��تقطبت المنطق��ة ا�ض��تثمارات متنوع��ة تج��اوزت 13 مليار دوالر وه��و اأمر يوؤكد 
االأهمي��ة الت��ي تحظ��ى به��ا الدق��م من قبل مجتمع االأعمال �ض��واء في ال�ض��لطنة اأو 
الخارج وهو ما ين�ض��جم مع توجيهات جاللة ال�ض��لطان قابو���س بن �ض��عيد المعظم 

بتنويع م�ضادر الدخل الوطني وب�ض��كل يعود بالفائدة على الجميع.
ولعل��ه م��ن االأهمي��ة االإ�ض��ارة اإل��ى اأن اال�ض��تثمارات الجدي��دة لل�ض��ركات المحلي��ة 
والعالمي��ة �ض��وف ت�ض��اهم خ��الل ال�ض��نوات المقبل��ة ف��ي تحقي��ق تطلعاتن��ا ف��ي اأن 
ت�ضب��ح الدق��م واح��دة من اأف�ضل المدن التي توفر ل�ض��كانها ما يطمحون اإليه من 
عمل جيد واإقامة ممتعة، وعندما ن�ض��تعر�س اأهم الم�ض��اريع التي منحتها الهيئة 
خ��الل ع��ام 2016 ح��ق االنتف��اع باالأر���س نج��د ف��ي مقدمته��ا المدين��ة ال�ضناعي��ة 
ال�ضينية العمانية بالدقم التي ت�ضم حوالي 35 م�ضروعا متنوعا تقام على ثالثة 
مواقع بالمنطقة، كما وقعت الهيئة اتفاقيات لال�ضتثمار في القطاعات ال�ضناعية 
وال�ض��ياحية والتجارية واللوج�ض��تية ومن �ضاأن هذه اال�ض��تثمارات تحقيق تطلعات 

المقيمي��ن ف��ي المنطقة وتوفير ما يحتاجون اإليه من خدمات مختلفة.
واإنن��ا اإذ ن�ض��كر ال�ض��ركات المحلي��ة واالأجنبي��ة عل��ى اختياره��ا الدق��م لال�ض��تثمار 
برنامجه��ا  ف��ي  المح��دد  الوق��ت  ف��ي  م�ض��اريعها  تنفي��ذ  عل��ى  نحثه��ا  فاإنن��ا  فيه��ا 
اال�ض��تثماري، ومن جهتنا فاإن الهيئة �ض��تقدم الدعم الذي تحتاجه ال�ض��ركات وفقا 

لما تن�س عليه الت�ض��ريعات المعمول بها في المنطقة.
وهن��اك جان��ب اآخ��ر ال يقل اأهمية عما �ض��بق وه��و اأن االتفاقيات التي تم توقيعها 
جن�ض��يات  لتنوي��ع  المج��ال  اأف�ض��حت  ال�ض��ابقة  واالأع��وام  الما�ض��ي  الع��ام  خ��الل 
ف��ي  الم�ض��تثمرة  الجن�ض��يات  ع��دد  بل��غ  الما�ض��ي  الع��ام  وبنهاي��ة  الم�ض��تثمرين، 
المنطق��ة حوال��ي 16 جن�ض��ية وه��و م��ا ي�ض��اعد الهيئة ف��ي تحقيق طموحه��ا في اأن 
تك��ون الدق��م مدين��ة متنوعة الثقافات تحقق التعاي���س الم�ض��ترك بي��ن العمانيين 
وغي��ر العمانيي��ن وتدم��ج الحداث��ة باالأ�ضال��ة، وم��ن �ض��اأن هذا التعاي���س وم��ا ينتج 
عن��ه م��ن تفاع��ل ثقاف��ي وح�ض��اري توفي��ر من��اخ اإيجاب��ي للحي��اة االجتماعية التي 

تعتب��ر اأحد مكونات المجتمع الحديث.
ال�ضغي��رة  ال�ض��ركات  م��ن  للعدي��د  المج��ال  اأف�ض��حت  المنطق��ة  ف��اإن  كذل��ك 
والمتو�ض��طة لال�ض��تثمار ف��ي المنطقة، و�ض��هد العام الما�ضي توقي��ع اتفاقيات مع 
اأكثر من 20 �ضركة روؤو�س اأموالها اأقل من 100 األف ريال عماني من بين 96 �ضركة 
ح�ضل��ت عل��ى حق��وق االنتفاع باالأرا�ضي ف��ي المنطقة وهو ما يعك���س رغبة الهيئة 
في اأن تكون الدقم مكانا مالئما لنمو اأعمال الموؤ�ض�ض��ات ال�ضغيرة والمتو�ض��طة.

واإذ ن�ض��تقبل عام 2017 بمزيد من التفاوؤل تجاه الم�ض��تقبل فاإننا نتقدم بال�ض��كر 
والتقدي��ر لمختل��ف الجه��ات الحكومي��ة الداعم��ة للهيئ��ة وال�ض��ركات الم�ض��تثمرة 
ف��ي المنطق��ة و�ض��ركات االإن�ض��اءات المنف��ذة للم�ض��اريع، كما اأتقدم بال�ض��كر لفريق 
العمل بالهيئة على جهوده من خالل عملنا جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق 
تطلع��ات ال�ض��لطنة ف��ي اأن تك��ون المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م واح��ة 

لال�ض��تثمارات وم�ضدرا جديدا للتنويع االقت�ضادي.
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تمويل رأس المال 
العامل

الودائع اإلستثمارية 
طويلة األجل

إدارة 
الثروات

تمويل 
المشاريع 

التمويل 
طويل األجل

تمويل 
التجارة

الحي التجاري   |   الخوض   |   نزوى   |   صحار   |   صاللة   |   الوطية   |   العذيبة 

نمــو
معزز بالثقة

الخدمات المصرفية للشركات

تحقيق النجاح أسهل عندما تجد الشريك المناسب.
الخدمات المصرفية للشركات من بنك العز اإلسالمي توفر لك مجموعة واسعة من حلول التمويل 
المبتكرة لمساعدة مشروعك على النمو واالزدهار بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادىء الشريعة 

اإلسالمية. 
نمو مشروعك هو في قمة أولوياتنا.
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خطوات جديدة في مشروع 
مصفاة الدقم ومجمع 

الصناعات البتروكيماوية

الدقم -            :
وقعت �ض��ركة النفط العمانية و�ض��ركة البترول الكويتية 
لتعزي��ز  تفاه��م  مذك��رة   2016 نوفمب��ر   9 ف��ي  العالمي��ة 
الجوان��ب اال�ض��تثمارية لتطوي��ر م�ض��روع م�ضف��اة الدق��م 
ومجمع ال�ضناعات البتروكيماوية الذي �ضيتم اإن�ضاوؤه في 

المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم.
وق��ع مذك��رة التفاه��م نياب��ة عن �ض��ركة النف��ط العمانية 
هالل بن علي الخرو�ضي المدير العام التنفيذي لل�ضركة 
فيم��ا وقعها عن �ض��ركة البترول الكويتي��ة العالمية بخيت 
لل�ض��ركة، وج��رت مرا�ض��م  التنفي��ذي  الرئي���س  الر�ض��يدي 
توقيع مذكرة التفاهم بفندق كراون بالزا الدقم بح�ضور 
معالي يحيى بن �ضعيد الجابري رئي�س مجل�س اإدارة هيئة 
المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م و�ض��عادة الدكتور 
دروي���س ب��ن �ض��يف المحارب��ي نائ��ب رئي���س مجل���س اإدارة 

�ضركة النفط العمانية.

�سراكة م�ستمرة 
وتن�س مذكرة التفاهم على اأن ي�ض��عى الطرفان لتكوين 
�ض��راكة م�ض��تمرة بامت��الك واإدارة وت�ض��غيل م�ضف��اة الدقم 
كم��ا  البتروكيماوي��ات،  مجم��ع  الحق��ة  مرحل��ة  ف��ي  ث��م 
�ض��يمتلك الطرفان ح�ض�ضا مت�ض��اوية في م�ض��روع م�ضفاة 
النفط ومجمع ال�ضناعات البتروكيماوية، ويعد الم�ضروع 
من اأهم الم�ضاريع ال�ضناعية الحيوية التي يتم تطويرها 

في المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم.
وبموجب المذكرة �ضيعمل الطرفان على درا�ضة اإمكانية 
وم��ن  م�ض��تقباًل  اآخري��ن  ا�ض��تراتيجيين  �ض��ركاء  دخ��ول 
الموؤمل اأن ي�ض��هم الم�ض��روع في تحويل المنطقة اإلى اأحد 

اأكبر المراكز ال�ضناعية واالقت�ضادية في ال�ضلطنة.
المتعلق��ة  االأعم��ال  اإنج��از   2016 ع��ام  خ��الل  ت��م  وق��د 
بتمهي��د وت�ض��وية موق��ع م�ضف��اة الدق��م عل��ى اأر���س تبل��غ 
م�ض��احتها 900 هكت��ار وم��ن المتوق��ع اأن يت��م اتخ��اذ ق��رار 

اال�ضتثمار النهائي خالل الربع الثاني من عام 2017.

مجمع ال�سناعات البتروكيماوية 
وق��ال المهند���س ع�ض��ام ب��ن �ض��عود الزدجال��ي الرئي���س 
التنفي��ذي ل�ض��ركة النف��ط العماني��ة ان مذك��رة التفاه��م 
م�ضف��اة  ف��ي  ال�ض��ركتين  ح�ض���س  تك��ون  اأن  عل��ى  تن���س 
الدق��م مت�ض��اوية فيم��ا لم يت��م تحديد ح�ض�س اال�ض��تثمار 
ف��ي مجم��ع ال�ضناع��ات البتروكيماوي��ة ال��ذي �ض��ياأتي ف��ي 
مرحل��ة الحقة بع��د التعرف على نتائج الدرا�ض��ات االأولية 
مكملي��ن  يع��دان  الم�ض��روعين  اأن  مو�ضح��ا  والمالي��ة، 
لخطط �ضركة النفط العمانية طويلة المدى، موؤكدا في 
الوق��ت نف�ض��ه اأن �ض��ركة النف��ط العمانية و�ض��ركة البترول 
الكويتي��ة العالمي��ة عل��ى تفاه��م تام فيما يتعل��ق بالخطط 

طويلة المدى.

ت�سغيل الم�سفاة في ٢٠٢١ 
وفيم��ا يتعل��ق بموع��د ب��دء االأعم��ال االإن�ض��ائية لم�ضف��اة 
الدق��م اأو�ض��ح ان �ض��ركة النفط العمانية ت�ض��عى للح�ضول 
عل��ى الموافق��ات النهائي��ة م��ن مجل���س االإدارة والجه��ات 
العالق��ة  ذات  االأخ��رى  والجه��ات  للم�ض��روع  الممول��ة 
قب��ل نهاي��ة الرب��ع الثان��ي م��ن 2017، مبين��ا ان المرحل��ة 
الت�ض��غيلية للم�ضفاة �ض��تبداأ في عام 2021 بطاقة اإنتاجية 
الغر���س  اأن  مو�ضح��ا  يومي��ا،  برمي��ل  األ��ف   230 قدره��ا 
الرئي�ض��ي للم�ضف��اة ه��و توفي��ر الم��واد الت��ي يحت��اج اإليه��ا 

)النفط 
العمانية( و�سركة 
البترول الكويتية 
العالمية توقعان 

مذكرة تفاهم 
لتعزيز الجوانب 

اال�ستثمارية 
لتطوير الم�سروع

الم�سروع يحّول 
الدقم اإلى اأحد 

اأهم المراكز 
االإقليمية في 

ال�سناعات 
النفطية 

اأثناء التوقيع على مذكرة التفاهم
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مجمع ال�ضناعات البتروكيماوية بعك���س م�ضفاتي الفحل 
و�ضحار اللتين تعتبران م�ضافي للجازولين.

التكلفة التقديرية
واأ�ض��ار اإل��ى اأن التكلف��ة التقديري��ة للم�ضف��اة ف��ي الوقت 
الحا�ض��ر تتع��دى 7 ملي��ارات دوالر وق��ال اإن م�ضفاة الدقم 
تعد م�ض��روعا عمالقا �ض��يوفر فر�س عمل عديدة لل�ضباب 
العمان��ي كم��ا يتي��ح المج��ال لل�ض��ركات العماني��ة الراغب��ة 

باال�ضتثمار في الخدمات الم�ضاندة للم�ضفاة.
واأ�ضاف ان �ضركة النفط العمانية حري�ضة على التعاون 
م��ع �ض��ركاء ا�ض��تراتيجيين لترجم��ة تطلعاتها ف��ي تطوير 
م�ض��اريع اقت�ضادي��ة واعدة من �ض��اأنها االرتق��اء باالقت�ضاد 

الوطني.

التو�سع في مجال التكرير
وعبر نزار العد�ض��اني نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي 
لموؤ�ض�ض��ة البت��رول الكويتي��ة ع��ن �ض��عادته بتوقي��ع مذكرة 
التفاه��م م��ع �ض��ركة النف��ط العماني��ة، موؤك��دا اأن ال�ض��ركة 
بح�ض��ب  التكري��ر  ف��ي مج��ال  للتو�ض��ع  فت��رة  من��ذ  ت�ض��عى 
ا�ضتراتيجية موؤ�ض�ضة البترول الكويتية وقد قمنا بدرا�ضة 
م�ض��روع  لتطوي��ر  العماني��ة  النف��ط  �ض��ركة  م��ع  ال�ض��راكة 
م�ضف��اة الدق��م وهذه ه��ي اأول مذكرة تفاه��م يتم توقيعها 
بين الجانبين، م�ضيرا اإلى اأن المذكرة تج�ضد روح التعاون 
بي��ن ال�ض��لطنة ودول��ة الكوي��ت، معربا عن اأمل��ه في اأن يتم 

توقيع اتفاقية ال�ضراكة في مطلع عام 2017.
ون��وه ف��ي ت�ضريح �ضحف��ي عقب توقيع مذك��رة التفاهم 
باأهمي��ة اال�ض��تثمار ف��ي م�ضفاة الدقم ومجم��ع ال�ضناعات 
البتروكيماوي��ة، متطلع��ا اإل��ى اأن ي�ضبح الم�ض��روع المزمع 

اإقامته في المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم نموذجا 
ناجح��ا يحت��ذى ب��ه ف��ي المنطق��ة لم�ض��اريع الحق��ة ف��ي 
مج��ال الطاق��ة بي��ن دول مجل���س التع��اون الت��ي تعتبر من 

االأ�ضواق الواعدة.

م�ساريع خليجية �سخمة
واأو�ض��ح اأن الم�ض��روع يع��د باك��ورة الم�ض��اريع الخليجي��ة 
الم�ض��تركة ال�ضخمة و�ض��وف ي�ض��اهم في تحويل المنطقة 
اإل��ى اأح��د اأهم المراك��ز في مجال ال�ضناع��ات النفطية في 
المنطق��ة والعال��م و�ض��يوؤدي اإلى اإحداث نقل��ة نوعية تنقل 
دول مجل���س التع��اون م��ن مرحل��ة التناف���س ال��ى مرحل��ة 

التكامل.
وقال ان مذكرة التفاهم تن�س على االلتزام باال�ض��تثمار 
في الم�ضفاة كمرحلة اأولية، م�ض��يرا اإلى اأن توقيع مذكرة 
التفاهم يعتبر خطوة و�ضتتبعها خطوات اأخرى تتمثل في 
م�ضن��ع البتروكيماوي��ات الحق��ا وهن��اك فر���س اأخرى يتم 
تدار�ض��ها مع �ض��ركة النفط العمانية االأمر الذي من �ضاأنه 
ان يحق��ق ا�ض��تراتيجية التكام��ل بي��ن ال�ض��لطنة والكوي��ت 

التي تطمح لها القيادتان ال�ضيا�ضيتان في البلدين.

اال�ستثمار في الدقم
اأو�ض��ح  فيه��ا  لال�ض��تثمار  الدق��م  اختي��ار  �ض��بب  وع��ن 
العد�ضاني ان المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم تتمتع 
بالعديد من الميزات الم�ضجعة لال�ضتثمار، اإذ تمّثل ملتقى 
لل�ضرق والغرب كما اأنها تتميز باإطاللتها على بحر العرب 
وقربها من االأ�ض��واق االآ�ض��يوية مما يمثل ل�ض��ركة البترول 
الكويتي��ة العالمي��ة ودول��ة الكوي��ت بعداً ا�ض��تراتيجيا مهما 

يتيح لنا التواجد في هذه المنطقة المميزة.

٧ مليارات دوالر .. 
التكلفة التقديرية 

للم�سفاة 

ع�سام الزدجالي: 
ت�سغيل الم�سفاة 

في عام ٢٠٢١ 
وبطاقة اإنتاجية 
قدرها ٢٣٠ األف 

برميل يوميا

مذكرة التفاهم 
تتيح المجال 

لدخول �سركاء 
ا�ستراتيجيين 
اآخرين م�ستقبال

اأثناء تقديم �سرح عن م�سفاة الدقم

 الح�سور يتابعون عر�سا مرئيا عن
المنطقة االقت�سادية الخا�سة بالدقم
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نقل الخبرات العالمية 
م��ن جانب��ه ق��ال بخي��ت الر�ض��يدي الرئي���س التنفي��ذي 
ال�ض��ركة ته��دف  ان  العالمي��ة  الكويتي��ة  البت��رول  ل�ض��ركة 
م��ن خ��الل هذا اال�ض��تثمار اإلى نق��ل خبراتها الوا�ض��عة في 
اإدارة الم�ض��اريع الكبرى ف��ي مجال ال�ضناعة النفطية من 
م�ض��اريعها ف��ي اأوروبا واآ�ض��يا بما ُي�ض��هم ف��ي نجاح وتحقيق 
الكثي��ر م��ن االأه��داف المرج��وة ف��ي ه��ذا الم�ض��روع، كم��ا 
�ضي�ض��اهم الم�ض��روع في فتح الكثير من الفر�س التجارية 

وتطوير الكوادر المحلية في مجال ال�ضناعة النفطية.
وق��ال ان التع��اون بي��ن ال�ض��لطنة ودولة الكوي��ت في بناء 
م�ضف��اة الدق��م القى اأ�ض��د االهتم��ام محلي��ا وعالميا نظرا 
لطبيع��ة الم�ض��روع الممي��زة وم��ا يمثل��ه من مكا�ض��ب لكال 
الطرفين كما ي�ضيف الم�ض��روع اآفاق التعاون في م�ض��اريع 

م�ضتقبلية اأخرى تعود بالفائد على البلدين.

م�سروع حيوي
وال�ضناع��ات  الدق��م  م�ضف��اة  �ض��ركة  وتاأ�ض�ض��ت 
البتروكيماوي��ة ع��ام 2012 كم�ض��روع م�ض��ترك بي��ن �ض��ركة 
النف��ط العمانية و�ض��ركة اال�ض��تثمارات البترولية الدولية 
- اآيبيك )IPIC(. واأثمرث هذه ال�ضراكة عن اإنجاز العديد 
م��ن االعم��ال الجوهري��ة المتعلق��ة بالم�ض��روع م��ن خالل 
اللجنة التوجيهية للم�ض��روع ومجل�س االإدارة، وقد اأدركت 
اآيبي��ك ف��ي ع��ام 2016 اأن التوج��ه الجديد لم�ضف��اة الدقم 
م��ع  يتما�ض��ى  ال  بتروكيماوي��ة  �ضناع��ات  يت�ضم��ن  ال��ذي 
ا�ض��تراتيجية اال�ض��تثمار الت��ي تنتهجه��ا اآيبي��ك وارت��اأت اأن 
تف�ضح المجال الن�ضمام �ضريك جديد اإلى م�ضفاة الدقم.

ومن الموؤمل اأن يكون الم�ضروع اأحد اأبرز روافد التنمية 
ف��ي المنطق��ة االقت�ضادي��ة  الخا�ض��ة بالدقم بما �ض��يوفره 

من فر�س تنموية وتطويرية متعددة.

اال�ض��تثمارية  ال��ذراع  العماني��ة  النف��ط  �ض��ركة  وتعتب��ر 
للحكوم��ة ف��ي قطاع النف��ط والغاز والم�ض��اريع المرتبطة 
 1996 ع��ام  ف��ي  ال�ض��ركة  تاأ�ض�ض��ت  وق��د  الطاق��ة،  بقط��اع 
للبح��ث ع��ن فر���س ا�ض��تثمارية ف��ي قط��اع الطاق��ة محلي��ا 
جه��ود  دع��م  ف��ي  ه��ام  ب��دور  ال�ض��ركة  وتق��وم  وخارجي��ا. 
ال�ض��لطنة لتنوي��ع االقت�ضاد العمان��ي باالإ�ضافة الى تعزيز 
الت��ي تدع��م م�ض��يرتها، وتن��درج  الب�ض��رية  الك��وادر  وبن��اء 
العماني��ة  النف��ط  ل�ض��ركة  اال�ض��تثمارية  الحقيب��ة  �ضم��ن 
اأكث��ر م��ن 40 ا�ض��تثمارا قائم��ا في 15 دولة، وتدير ال�ض��ركة 
ا�ض��تثماراتها المحلية من خالل 4 �ض��ركات محورية تابعة 
له��ا وه��ي: �ض��ركة النف��ط العماني��ة لال�ضتك�ض��اف واالنتاج 
و�ض��ركة النفط العمانية لتطوير المن�ض��اآت و�ضركة النفط 

العمانية لتطوير الدقم و�ضركة تكامل لال�ضتثمار.
اأما �ضركة البترول الكويتية العالمية )KPI( فهي �ضركة 
من�ضاأة وقائمة بموجب قوانين اإنجلترا، وقد تم تاأ�ضي�ضها 
ف��ي ع��ام 1983 لتك��ون ذراع الت�ض��ويق والتكرير خ��ارج دولة 
وت�ضن��ف   )KPC( الكويتي��ة  البت��رول  لموؤ�ض�ض��ة  الكوي��ت 
�ضمن ال�ضركات الع�ضر االأوائل في مجال الطاقة عالميا.

وتخت���س �ض��ركة البترول الكويتي��ة العالمية والمعروفة 
بعالمتها التجارية )Q8( بتكرير النفط وت�ض��ويق الوقود 
وم��واد الت�ض��حيم وغيره��ا م��ن الم�ض��تقات النفطي��ة خ��ارج 
الكوي��ت، وتترك��ز اأن�ض��طتها الرئي�ض��ية ف��ي اأوروب��ا و�ض��رق 
م��ن  اأكث��ر  عب��ر  الوق��ود  بت�ض��ويق  ال�ض��ركة  وتق��وم  اآ�ض��يا، 
4000 محط��ة وق��ود ف��ي جمي��ع اأنح��اء اأوروب��ا باالإ�ضاف��ة 
اإل��ى عملي��ات البي��ع المبا�ض��ر وزي��وت التدفئ��ة، كم��ا تعم��ل 
عل��ى تلبي��ة احتياج��ات �ض��ركات النق��ل الب��ري عب��ر �ض��بكة 
المملوك��ة   )IDS( العالمي��ة الدي��زل  محط��ات لخدم��ات 
له��ا. كم��ا ت��زود )Q8Aviation( وق��ود الطائ��رات ف��ي اأكثر 
م��ن 60 مط��ارا دوليا وتق��وم بت�ضنيع وت�ض��ويق اأجود زيوت 

.)Q8Oils( الت�ضحيم في العالم من قبل �ضركة

 اأثناء تبادل الهدايا التذكارية

لقطة تذكارية بموقع م�سفاة الدقم

نزار العد�ساني: 
اال�ستثمار في 

الم�سفاة خطوة 
اأولى وندر�ش 

خطوات اأخرى 
تعزز ال�سراكة 

فيما بيننا

بخيت الر�سيدي: 
التعاون بين 

ال�سلطنة ودولة 
الكويت في بناء 
م�سفاة الدقم 

القى اأ�سد 
االهتمام محليا 

وعالميا
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الدقم -            :

ف��ي  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  احتفل��ت 
26 اأكتوب��ر 2016 بو�ض��ع حج��ر االأ�ضا���س لم�ضف��اة �ض��ركة 
�ضيبا�ض��ك عم��ان الإنت��اج حام���س ال�ضيبا�ض��ك وذل��ك تح��ت 
رعاية معالي يحيى بن �ضعيد بن عبداهلل الجابري رئي�س 
مجل�س اإدارة هيئة المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم.

وتع��د الم�ضف��اة اأول م�ض��روع م��ن نوع��ه يقام في ال�ض��رق 
االأو�ض��ط الإنت��اج حام���س ال�ضيبا�ض��ك ال��ذي ي�ض��تخرج م��ن 
زيت الَخْرَوع ويدخل في العديد من ال�ضناعات الكيماوية 
ا كمادة  و�ضناعات البال�ضتيك واالأدوية، كما ي�ضتخدم اأي�ضً
والعط��ور،  والدهان��ات  المطه��رات  �ضناع��ة  ف��ي  و�ض��يطة 
اإل��ى  اأهمي��ة اقت�ضادي��ة عالي��ة وي��وؤدي  ويعتب��ر المنت��ج ذا 

ت�ضجيع قيام العديد من ال�ضناعات.
م��ن  االأول��ى  للمرحل��ة  اال�ض��تثمارية  التكلف��ة  وتبل��غ 
الم�ضروع حوالي 24 مليون ريال عماني و�ضيقام الم�ضروع 

بجميع مراحله على اأر�س م�ضاحتها حوالي 400 األف متر 
مربع.

و�ضرح معالي يحيى بن �ضعيد بن عبداهلل الجابري باأن 
م�ضفاة �ضيبا�ض��ك عم��ان الإنتاج حام�س ال�ضيبا�ض��ك تعتبر 
اإ�ضافة جيدة للمنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم التي 

ت�ضهد تنوعا في اال�ضتثمارات الموجودة بها.
وق��ال معالي��ه في ت�ضريح �ضحف��ي: اإننا نلتقي اليوم في 
الدق��م لالحتف��ال بو�ض��ع حج��ر االأ�ضا���س له��ذا الم�ض��روع 
بي��ن  الم�ض��تركة  اال�ض��تثمارات  اأح��د  يع��ّد  ال��ذي  الحي��وي 
القط��اع الخا���س ف��ي ال�ض��لطنة والخ��ارج ويعّب��ر ع��ن روؤية 
الهيئ��ة لتعزي��ز اال�ض��تثمارات المحلي��ة واالأجنبي��ة واإيجاد 
�ضراكات ناجحة بين ال�ضركات العمانية واالأجنبية، كما اأن 
قيام ميثاق لل�ضيرفة االإ�ض��المية بتمويل الم�ض��روع يوؤكد 

دور القطاع الم�ضرفي في ت�ضجيع مثل هذه ال�ضراكات.
واأ�ض��اد معالي��ه بمب��ادرة �ض��ركة �ضيبا�ض��ك عم��ان الإقام��ة 
م�ض��روعها في الدقم، وقال اننا اإذ نعبر عن فرحتنا اليوم 

يحيى الجابري: 
الم�سروع يترجم 

روؤية الهيئة 
ال�ستقطاب 

اال�ستثمارات 
واإيجاد �سراكات 

ناجحة بين 
ال�سركات العمانية 

واالأجنبية 

تعد األولى من نوعها بالشرق األوسط

وضع حجر األساس لمصفاة 
إنتاج حامض السيباسك بالدقم
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بو�ض��ع حج��ر االأ�ضا���س لهذا الم�ض��روع فاإنن��ا ندعو القطاع 
الخا���س المحل��ي لال�ض��تثمار ف��ي المنطق��ة االقت�ضادي��ة 
الت�ض��هيالت  م��ن  العدي��د  تق��دم  الت��ي  بالدق��م  الخا�ض��ة 

والحوافز الم�ضجعة لال�ضتثمار.

م�ساريع المعرفة واالبتكار 
م��ن جهت��ه ثّمن ال�ض��يخ هالل ب��ن خالد المعولي رئي���س 
مجل���س اإدارة �ض��ركة �ضيبا�ض��ك عم��ان الدع��َم الذي يحظى 
الموق��ع  اأن  موؤك��دا  ال�ض��لطنة،  ف��ي  الخا���س  القط��اع  ب��ه 
اال�ض��تراتيجي  والتاريخي لعمان والنهج ال�ضامي لجاللة 
ال�ض��لطان قابو���س بن �ض��عيد المعظ��م - حفظ��ه اهلل تعالى 
واأم��ده  بال�ضح��ة والعافي��ة - جع��ل م��ن عم��ان واح��ة اأم��ن 
وا�ض��تقرار ف��ي المنطق��ة كم��ا ان روؤي��ة جاللت��ه - حفظ��ه 
الدخ��ل  م�ض��ادر  تنوي��ع  عل��ى  وحث��ه  الم�ض��تمر   - اهلل 
و�ض��دور اأوام��ره ال�ض��امية باإن�ض��اء المنطق��ة االقت�ضادي��ة 
الخا�ض��ة بالدقم يحّت��م علين��ا كعمانيين ب��ذل المزيد من 
اقت�ضادي��ة متمي��زة قائم��ة عل��ى  الجهد الإقام��ة م�ض��اريع 
المعرفة واالبتكار لتكون على م�ضتوى ما تقوم به الدولة 
م��ن ا�ض��تثمارات �ضخم��ة ف��ي البني��ة االأ�ضا�ض��ية لمختل��ف 

المناطق االقت�ضادية بال�ضلطنة.

من�ساآت �سناعية تحويلية 
وق��ال ف��ي كلم��ة األقاها خ��الل الحف��ل اإن حجر االأ�ضا���س 
اأ�ض��ّم ب��ل �ض��يكون  له��ذا الم�ض��روع الحي��وي لي���س حج��راً 
لغ��ة  عب��ر  العالمي��ة  الخب��رات  اللتق��اء  ي�ض��يء  م�ض��عال 

العل��م واالبت��كار. اإن الروؤي��ة الت��ي ينطل��ق منه��ا الم�ض��روع 
ه��ي روؤي��ة بعي��دة الم��دى تهدف ال��ى جلب ا�ض��تثمارات من 
عم��ان وخارجه��ا وذل��ك باإقام��ة من�ض��اآت �ضناعية تحويلية 
بجان��ب م�ض��روع الم�ضف��اة، وبالفع��ل نبح��ث ذل��ك حالي��ا 
م��ع م�ض��تثمرين م��ن ع��دة دول اأجنبي��ة تمل��ك ال�ضناع��ات 
التحدي��ات  مواجه��ة  اأج��ل  م��ن  المتط��ورة  التكنولوجي��ة 
االقت�ضادي��ة بمزي��د م��ن الم�ض��اريع التنموي��ة المتج��ددة 
عل��ى  اإيجاب��اً  وتنعك���س  االقت�ضاد وتن�ض��طه  تح��رك  الت��ي 
تعزي��ز قدراتن��ا االنتاجي��ة وت�ضي��ف قيم��ة م�ضافة لرف��د 

االقت�ضاد الوطني وتنويع م�ضادر الدخل.
عالي��ة  بتقني��ة  ت�ضميم الم�ضف��اة  ت��م  لق��د  واأ�ض��اف: 
الج��ودة وت��م تخ�ضي���س م�ض��احة تق��در ب��� 400 األ��ف مت��ر 
م�ض��يرا  والتو�ضعات الم�ض��تقبلية،  المرحل��ة  له��ذه  مرب��ع 
اإل��ى اأن االأعمال االإن�ض��ائية تم�ض��ي وف��ق البرنامج المع��د 
وتت��م بالتزام��ن م��ع ت�ضني��ع المع��دات الثقيل��ة ف��ي ع��دة 
و�ض��ائل  االإدارة  ا�ض��تخدمنا  اأح��دث  وق��د  اأجنبي��ة،  دول 
ا ال�ض��ك  والتكنولوجيا المعلوماتي��ة الإدارة  المن�ض��اأة َوِمَمّ

ا�ستثمار ٤٥٠ مليون 
ريال عماني في 

المرحلة الثانية 
من التطوير 

تخ�سي�ش ٤٠٠ 
األف متر مربع 

للمرحلة الحالية 
والتو�سعات 
الم�ستقبلية

هالل المعولي: 
الم�سفاة 

تتيح المجال 
الإقامة من�ساآت 

�سناعية تحويلية

هالل بن خالد المعولي
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في��ه باأن��ه  �ض��وف يت��م تاأهي��ل  الك��وادر الوطنية وتدريبه��ا 
كم��ا  بالم�ضف��اة،  التخ�ض�ض��ات  مختل��ف  ف��ي  تعم��ل  لك��ي 
اأنن��ا نول��ي البيئ��ة اأهمي��ة خا�ضة وق��د ت��م التقي��د باأعل��ى 
الموا�ضف��ات البيئي��ة واإن مبادرتنا الخ�ضراء تتما�ض��ى مع 

الروؤية االقت�ضادية التي نتبناها.

المنتجات واالأ�سواق الم�ستهدفة
وتح��دث ال�ض��يخ ه��الل ب��ن خال��د المعول��ي ف��ي كلمت��ه 
ع��ن منتج��ات الم�ضف��اة واالأ�ض��واق الم�ض��تهدفة، وقال اإن 
حام���س ال�ضيبا�ض��ك وم�ض��تقاته التي �ض��تنتجها الم�ضفاة 
كثيرة ومتنوعة وقد قمنا بتحديد االأ�ضواق الم�ضتهدفة، 
كم��ا اأنن��ا نعمل وف��ق خط��ة ا�ض��تراتيجية للتطوي��ر تمت��د 
عل��ى م��دى ال�ض��نوات الع�ض��ر القادم��ة با�ض��تثمار يتع��دى 
450 ملي��ون ري��ال عمان��ي وه��و م��ا �ض��يوفر اكث��ر من 700 

فر�ضة عمل اإن �ض��اء اهلل.
واأكد في كلمته ثقته في المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة 
بالدق��م والمن��اخ اال�ض��تثماري المتوفر فيه��ا وفي مختلف 
رب��وع ه��ذا الوطن العزيز، وق��ال: لقد اأُريد لهذه المنطقة 
اأن تكون واحدة من اأهم المناطق االقت�ضادية وال�ضناعية 

في المنطقة، والحمد هلل ما ن�ضاهده اليوم في هذا الجزء 
العزيز من اأر�س الوطن يدعو الى الفخر واالعتزاز، واإنني 
اأدع��و الم�ض��تثمرين العمانيي��ن لزي��ارة المنطق��ة للتع��رف 
على الفر�س اال�ضتثمارية المتنوعة فيها، واإَِنّ من واجبنا 
اأول الداعمي��ن له��ذه المنطق��ة لم��ا  كُعمانيي��ن ان نك��ون 
تتمتع به من مقومات جاذبة لال�ضتثمار وم�ضتقبل واعد، 
متقدم��ا بال�ض��كر والتقدير لميث��اق لل�ضيرفة االإ�ض��المية 

من بنك م�ضقط على دعمه للم�ضروع.

ت�سجيع زراعة المواد الخام
ويتي��ح الم�ض��روع المجال اأم��ام المواطنين لال�ض��تفادة 
المنتج��ة  االأ�ض��جار  بزراع��ة  قيامه��م  خ��الل  م��ن  من��ه 
الَعَر���س(  )�ض��جرة  وه��ي  ال�ض��لطنة،  ف��ي  الخ��ام  للم��واد 
المعروف��ة ف��ي ال�ض��لطنة من��ذ اآالف ال�ض��نين وي�ض��تخدم 
زيته��ا ف��ي عدة ا�ض��تخدامات قديما وحديثا ومن ال�ض��هل 
زراعته��ا ف��ي مختلف المناط��ق، وتت�ضمن خطة ال�ض��ركة 
ت�ض��جيع المزارعين العمانيين على زراعة هذه ال�ض��جرة 
بطريق��ة علمي��ة مدرو�ض��ة خا�ض��ًة في االأماك��ن الزراعية 

غير الم�ض��تغلة.

حام�ش ال�سيبا�سك 
يدخل في العديد 

من ال�سناعات 
الكيماوية و�سناعات 
البال�ستيك واالأدوية

يعتبر المنَتج ذا 
اأهمية اقت�سادية 

عالية ويوؤدي 
اإلى ت�سجيع 

قيام العديد من 
ال�سناعات
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اأعد الملف:

محمد بن اأحمد ال�سيزاوي 

اتفاقية حق 
انتفاع

في ٢٠١٦
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اأك��د القطاع الخا�س المحل��ي والعالمي ثقته بالمنطقة 
االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم، وت�ضير االإح�ضائيات الواردة 
م��ن المحط��ة الواح��دة اإلى اأن عدد اتفاقي��ات حق االنتفاع 
باالأر���س الت��ي وقعته��ا الهيئة خالل ع��ام 2016 بلغ حوالي 
96 اتفاقي��ة ليرتفع بذلك عدد اتفاقيات االنتفاع باالأر�س 
اإل��ى  الت��ي وقعته��ا الهيئ��ة من��ذ تاأ�ضي�ض��ها ف��ي ع��ام 2011 
165 اتفاقي��ة باالإ�ضاف��ة اإل��ى 3 اتفاقي��ات ت��م توقيعه��ا قبل 

تاأ�ضي�س الهيئة.
وباالإ�ضافة اإلى اال�ضتثمارات ال�ضينية ا�ضتقطبت الهيئة 
بينه��ا  م��ن  عمان��ي  ري��ال  ملي��ون   900 بنح��و  ا�ض��تثمارات 
681 ملي��ون ري��ال عمان��ي ف��ي القط��اع ال�ض��ياحي و187.6 
ملي��ون ري��ال عمان��ي في القط��اع ال�ضناع��ي، و22.4 مليون 
ري��ال  ملي��ون  و6.8  التج��اري،  القط��اع  ف��ي  ري��ال عمان��ي 
عمان��ي الإقام��ة م�ض��روعات تجاري��ة �ض��كنية، و1.4 ملي��ون 
ري��ال عمان��ي لال�ض��تثمار ف��ي قط��اع المعار���س والمخازن 

والخدمات اللوج�ضتية.

القطاع ال�سياحي في ال�سدارة
وت�ض��ير البيان��ات الت��ي اأعدته��ا مجلة  اإل��ى اأن تكلفة 
الم�ض��اريع ال�ض��ياحية وم�ض��اريع التطوي��ر العق��اري الت��ي 
ح�ضل��ت على حق االنتفاع باالأر�س بالمنطقة االقت�ضادية 

الخا�ض��ة بالدق��م خالل عام 2016 بلغ��ت 681  مليون ريال 
عمان��ي، وبل��غ ع��دد اتفاقي��ات ح��ق االنتف��اع الت��ي وقعته��ا 
الهيئ��ة ف��ي القط��اع ال�ض��ياحي 13 اتفاقي��ة، و�ض��يتم تنفي��ذ 
ال�ض��كاني  النم��و  تراع��ي  مراح��ل  ع��دة  عل��ى  الم�ض��اريع 

واالقت�ضادي والعمراني للمنطقة.
واجه��ة  الجدي��دة  ال�ض��ياحية  الم�ض��اريع  قائم��ة  وت�ض��م 
وه��ي  الدق��م  مارين��ا  �ض��ركة  باإن�ض��ائها  �ض��تقوم  �ض��ياحية 
الواجه��ة  وت�ض��تمل  الذهبي��ة،  مجموع��ة  �ض��ركات  اإح��دى 
ال�ض��ياحية عل��ى فن��ادق ومرك��ز تج��اري ومجمع��ات �ض��كنية 
ومركز ترفيهي وحديقة األعاب مائية وعدد من الخدمات 
والت�ض��هيالت ال�ض��ياحية االأخرى بتكلف��ة تبلغ حوالي 283 
ملي��ون ري��ال عمان��ي، كم��ا منح��ت الهيئ��ة �ض��ركة الخنجي 
للتطوي��ر العق��اري )عقار( ح��ق االنتفاع باالأر�س لت�ض��ييد 
�ض��كنية  ومجمع��ات  فن��ادق  يت�ضم��ن  �ض��ياحي  م�ض��روع 
وتجارية با�ضتثمارات تقدر بنحو 390 مليون ريال عماني، 
كم��ا وقع��ت الهيئ��ة اتفاقية ح��ق انتفاع مع �ض��ركة النه�ضة 
 10 تبل��غ  م�ض��احة  عل��ى  ترفيه��ي  ن��اٍد  لت�ض��ييد  للخدم��ات 
اآالف مت��ر مرب��ع ي�ض��تمل عل��ى مطاعم ومالع��ب مفتوحة 
واأحوا���س �ض��باحة وع��دد م��ن الخدم��ات االأخ��رى وتبل��غ 

تكلفة الم�ضروع حوالي 3 ماليين ريال عماني.
الهيئ��ة  منح��ت  ال�ض��ابقة  الم�ض��اريع  اإل��ى  وباالإ�ضاف��ة 
ح��ق االنتف��اع باالأر���س لع��دد من ال�ض��ركات لت�ض��ييد �ض��قق 
فندقي��ة وفن��ادق م��ن فئة 3 نجوم، من بينها �ض��ركة القلعة 

القطاع الخاص يضع 
ثقته في الدقم

القطاع ال�سياحي 
ي�ستقطب 

ا�ستثمارات بـ 
68١ مليون ريال 
.. والتنفيذ على 

عدة مراحل

٢٢.٤ مليون 
ريال اإجمالي 
اال�ستثمارات 

التجارية 
الجديدة

٣٥ م�سروعا 
�سناعيا يح�سل 

على حق االنتفاع 
باالأر�ش في 
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 ال�سارع الرئي�سي بمركز
والية الدقم
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لال�ض��تثمار الت��ي تعت��زم ت�ض��ييد فن��دق ومح��الت تجاري��ة 
بنح��و 1.5 ملي��ون ري��ال عمان��ي، وح�ضل��ت �ض��ركة �ضق��ور 
البيداء للتجارة على حق االنتفاع باالأر�س لت�ض��ييد فندق 
م��ن فئ��ة 3 نجوم بتكلفة 620 األف ري��ال عماني، كما تعتزم 
�ض��ركة اأب��راج عمان للطاقة ت�ض��ييد فندق م��ن فئة 3 نجوم 
بتكلفة 400 األف ريال عماني، وح�ضلت �ض��ركة ثمار الدقم 
على حق االنتفاع باالأر�س لت�ض��ييد فندق بتكلفة 360 األف 
ري��ال عمان��ي، كما ح�ضلت �ض��ركة �ض��بكات اأر���س ظفار على 

حق االنتفاع لتنفيذ فندق بتكلفة 200 األف ريال عماني.
وبل��غ ع��دد ال�ض��ركات الت��ي وقع��ت اتفاقيات ح��ق االنتفاع 
ه��ي جبج��ات  �ض��ركات   3 فندقي��ة  �ض��قق  الإن�ض��اء  باالأر���س 
االأهلي��ة ودار ال�ضيع��ة للتج��ارة و�ض��واحل الدق��م ال�ض��املة 
با�ض��تثمارات تق��در بنح��و ملي��ون و350 األ��ف ري��ال عمان��ي، 
كما ح�ضلت �ضركة منتجع الدقم البيئي على حق االنتفاع 

باالأر�س الإن�ضاء �ضاليهات ومطعم ومقهى.

ا�ستثمارات �سناعية
و�ض��هدت المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدقم خالل 
ع��ام 2016م توقي��ع 35 اتفاقية لمن��ح حق االنتفاع باالأر�س 
لت�ضييد م�ضروعات �ضناعية، ولي�ضتحوذ القطاع ال�ضناعي 
عل��ى 38.8% م��ن اإجمال��ي عدد االتفاقي��ات الموقعة خالل 
العام، وتقدر ا�ض��تثمارات الم�ضروعات ال�ضناعية الجديدة 
بنحو 187.6 مليون ريال عماني باالإ�ضافة اإلى ا�ضتثمارات 

المدينة ال�ضناعية ال�ضينية.
وقع��ت  الت��ي  ال�ضناعي��ة  الم�ض��اريع  قائم��ة  وتت�ضم��ن 
اتفاقي��ات خ��الل ع��ام 2016م: تجمي��ع منتج��ات القط��ن، 
واإنت��اج  طاب��وق،  وم�ضان��ع  ال�ض��مك،  وزي��ت  غ��ذاء  واإنت��اج 
للزج��اج،  وم�ضن��ع  ال�ضناعي��ة،  والمنظف��ات  الدي��زل، 

االتفاقيات 
تعك�ش رغبة 

الم�ستثمرين في 
اإن�ساء م�سروعات 

تجارية �سكنية

96 اتفاقية.. إجمالي عدد اتفاقيات حق االنتفاع الموقعة في عام 2016

5

29

14

35

13

المعارض 
والمخازن

السكنية 
التجارية

السياحيةالصناعيةالتجارية

 المحطة الواحدة .. واإقبال
متوا�سل من الم�ستثمرين
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وم�ضان��ع ف��ي قطاع��ات البال�ض��تيك، والمنتج��ات الطبية، 
ومع��دات الطب��خ، وغ��از الطب��خ، وت�ضني��ع الده��ات، واإنت��اج 
االأدوي��ة والزيوت واالأع�ض��اب الطبي��ة، باالإ�ضالة اإلى مركز 

الإنتاج الحديد بتكلفة 4 ماليين ريال عماني.

القطاع التجاري
وبلغت تكلفة الم�ض��اريع التجارية الجديدة 22.4 مليون 
ري��ال عمان��ي م��ن اأبرزه��ا مدر�ض��ة ال�ض��عد العالمي��ة الت��ي 
�ض��يتم اإن�ض��اوؤها بتكلف��ة 6.5 ملي��ون ري��ال عمان��ي، ومجمع 
ا�ض��تثماراته بنح��و 4  ال��ذي تق��در  التج��اري  الدق��م م��ول 
ماليين ريال عماني ويت�ضمن اأي�ضا اإن�ضاء فندق من فئة 
4 نج��وم، وم�ض��روع م�ض��اكن العم��ال ال��ذي �ض��تنفذه �ض��ركة 
نه�ض��ة الدق��م بنح��و 5 ماليي��ن ري��ال عمان��ي، كم��ا تعت��زم 

�ض��ركة نم��اء الدقم العقارية اإن�ض��اء مجمع تج��اري بتكلفة 
5 ماليين ريال عماني.

وقع��ت  الت��ي  التجاري��ة  الم�ض��اريع  ع��دد  اإجمال��ي  وبل��غ 
اتفاقي��ات ح��ق االنتف��اع باالأر�س خالل ع��ام 2016م حوالي 

14 م�ضروعا.
 29 عدده��ا  فبل��غ  ال�ض��كنية  التجاري��ة  الم�ض��اريع  اأم��ا 

م�ضروعا بتكلفة 6.8 مليون ريال عماني.

مركز متكامل للخدمات اللوج�ستية 
اتفاقي��ات   5 توقي��ع  اللوج�ض��تية  المنطق��ة  و�ض��هدت 
با�ض��تثمارات تق��در ب��� 1.4 ملي��ون ري��ال عمان��ي م��ن اأبرزها 
االتفاقي��ة الت��ي ح�ضل��ت بموجبها �ض��ركة ْت��رك عمان على 
ح��ق االنتف��اع باالأر���س لت�ض��ييد مرك��ز متكام��ل للخدم��ات 
�ضيان��ة  وور�ض��ة  مخ��ازن  مكات��ب  يت�ضم��ن  اللوج�ض��تية 
و�ض��احات تخزي��ن لمع��دات واآلي��ات حق��ول النف��ط والغ��از، 
مرب��ع  مت��ر  األ��ف   23 م�ض��احة  عل��ى  الم�ض��روع  و�ض��يقام 

با�ضتثمارات تقدر بنحو مليون ريال عماني.

٢٥٥ طلبا لال�ستثمار
وت�ض��هد المحط��ة الواحدة بفرعيها في الدقم وم�ض��قط 
االأعم��ال  واأ�ضح��اب  الم�ض��تثمرين  م��ن  يومي��ة  زي��ارات 
للتعرف على البيئة اال�ضتثمارية في المنطقة، وقد تلقت 
المحطة خالل عام 2016م اأكثر من 255 طلبا لال�ضتثمار.
 فف��ي قط��اع ال�ضناع��ة تلق��ت المحط��ة الواح��دة طلب��ات 
لال�ضتثمار في مجاالت المنتجات ال�ضمكية، و�ضناعات الغاز، 
واإقام��ة م�ضان��ع للطاب��وق والمنتجات اال�ض��منتية، وت�ضنيع 

قطع غيار المركبات، وم�ضانع لتعبئة وتنقية المياه.
وف��ي القط��اع ال�ض��ياحي تلق��ت المحط��ة طلب��ات الإقام��ة 

فنادق و�ضاليهات ومخيمات  ومطاعم عالمية.
وف��ي القط��اع التعليم��ي تلق��ت المحط��ة طلب��ات الإن�ض��اء 
المج��االت  ف��ي  متخ�ض�ض��ة  ومعاه��د  عالمي��ة  مدار���س 
االإداري��ة والفني��ة والتقني��ة واالأعم��ال الحرفي��ة ومدار���س 

تعليم ال�ضياقة.
 كم��ا وردت اإل��ى المحط��ة طلب��ات لت�ض��ييد م�ضت�ض��فيات 
واإن�ض��اء  الزراع��ي،  المج��ال  ف��ي  واال�ض��تثمار  تخ�ض�ضي��ة، 
ل�ض��بكة  االإر�ض��ال  تقوي��ة  محط��ات  مث��ل  عام��ة  مراف��ق 
الهات��ف المتنقل العالمي وتولي��د وتوزيع ونقل الكهرباء، 
الإقام��ة مبان��ي ومحالت تجارية وور���س �ضغي��رة ومخازن 

ومحطات تعبئة الوقود.

المحطة الواحدة 
تتلقى اأكثر 

من ٢٥٥ طلبا 
لال�ستثمار خالل 

٢٠١6

ال�سركات تبدي 
رغبتها في 

اإن�ساء مدار�ش 
عالمية ومعاهد 

وم�ست�سفيات 
تخ�س�سية

 مدينة واجهة الدقم ..
 اأحد الم�سروعات القائمة

حاليا بالمنطقة

 الم�سروع ال�سياحي الذي
�ستنفذه �سركة )عقار( بالدقم

يناير 
٢٠١٧ 20



بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  ا�ض��تقطبت 
المحلي��ة  اال�ض��تثمارات  م��ن  المزي��د   2016 ع��ام  خ��الل 
والعالمية، وت�ضير االإح�ضائيات التي اأعدتها مجلة الدقم 
االقت�ضادي��ة اإل��ى اأن اإجمال��ي اال�ض��تثمارات الجديدة بلغت 
حوال��ي )5 ملي��ارات ري��ال عمان��ي( اأي م��ا يع��ادل 13 ملي��ار 
ا�ض��تثمارات  اأمريك��ي  بينه��ا 10.7 ملي��ار دوالر  م��ن  دوالر 
المدين��ة ال�ضناعي��ة ال�ضيني��ة العماني��ة بالدق��م وحوال��ي 
900 ملي��ون ري��ال عماني ا�ض��تثمارات متنوعة في قطاعات 
ال�ضناعة وال�ضياحة والتجارة والتطوير العقاري والتعليم 

والخدمات اللوج�ضتية وغيرها.
الت��ي  اال�ض��تثماري  المن��اخ  اال�ض��تثمارات  ه��ذه  وتعك���س 
تتمي��ز به ال�ض��لطنة والجه��ود التي بذلته��ا هيئة المنطقة 

ال�ض��ركات  ال�ض��تقطاب  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة 
المحلية والعالمية لال�ضتثمار في المنطقة.

ح��ق  اتفاقي��ات  م��ن  المزي��د  توقي��ع   2016 ع��ام  و�ض��هد 
والخ��ارج،  ال�ض��لطنة  م��ن  �ض��ركات  م��ع  باالأر���س  االنتف��اع 
وت�ض��عى الهيئ��ة م��ن خ��الل االتفاقي��ات الت��ي توقعه��ا م��ع 
الم�ض��تثمرين م��ن داخ��ل ال�ض��لطنة وخارجه��ا اإل��ى تنوي��ع 
يتاأل��ف  الت��ي  القطاع��ات  مختل��ف  لت�ض��مل  اال�ض��تثمارات 
منها المخطط ال�ض��امل للمنطقة وبما يوؤدي اإلى تاأ�ضي�س 

مدينة حديثة متكاملة الخدمات.

اال�ستثمارات ال�سينية 
وت�ض��ير البيان��ات الت��ي اأعدتها مجلة الدق��م االقت�ضادية 

ال�سين ت�ستثمر 
١٠.٧ مليار دوالر 

الإن�ساء مدينة 
�سناعية ت�سم ٣٥ 

م�سروعا  

االرقام بالريال العمانيقيمة االستثمارات الجديدة خالل عام 2016

899,327,500 ريال عماني إجمالي قيمة االستثمارات المتنوعة
باإلضافة إلى استثمارات المدينة الصينية البالغة 10.7 مليار دوالر

681,060,000

187,600,500

22,400,000

6,847,000

1,420,000

السياحية

الصناعية

التجارية

السكنية التجارية

المعارض والمخازن

االستثمارات الجديدة تؤسس
لمدينة حديثة متكاملة الخدمات 
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بالدق��م  العماني��ة  ال�ضيني��ة  ال�ضناعي��ة  المدين��ة  اأن  اإل��ى 
ه��ي اأب��رز اال�ض��تثمارات التي تم ا�ض��تقطابها في عام 2016، 
وق��د خ�ض���س الجان��ب ال�ضين��ي حوال��ي 10.7 ملي��ار دوالر 

لال�ضتثمار في المنطقة خالل ال�ضنوات المقبلة.
 Oman Wanfang( عم��ان  فان��ج  وان  �ض��ركة  وتعتب��ر 
ال��ذي  الم�ض��روع  ف��ي  الرئي�ض��ي  الم�ض��تثمر  ه��ي   )LLC
�ض��يقام على م�ض��احة اإجمالية تبلغ حوالي 1172 هكتارا اأي 
11.7 كيلومت��ر مرب��ع، و�ض��يتم تق�ض��يم ه��ذه الم�ض��احة اإلى 
ث��الث فئات رئي�ض��ية، االأولى بم�ض��احة حوال��ي 870 هكتارا 
لل�ضناع��ات  و�ض��تخ�ض�س  للتق�ض��يم  قابل��ة  م�ض��احة  وه��ي 
الثقيل��ة والمناط��ق ذات اال�ض��تخدام المتو�ض��ط والخفي��ف 
والمختل��ط، و�ض��تعمد �ض��ركة وان فان��ج عم��ان بدورها اإلى 
تخ�ضي���س ه��ذه االأر���س بموج��ب اتفاقي��ات حق��وق انتفاع 
اآخري��ن  �ضينيي��ن  م�ض��تثمرين  اإل��ى  تمن��ح  الباط��ن  م��ن 
و�ض��ركات �ضيني��ة، و�ض��تكون �ض��ركة وان فان��ج عم��ان ه��ي 
الط��رف الم�ض��وؤول ع��ن ت�ض��غيل و�ضيان��ة والحف��اظ عل��ى 
تتطل��ب  ل��م  م��ا  بالموق��ع  �ض��تقام  الت��ي  االأ�ضا�ض��ية  البن��ى 

االأنظمة المرعية والنافذة في ال�ضلطنة خالف ذلك.
االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  هيئ��ة  بي��ن  االتف��اق  ج��رى  وق��د 
الخا�ض��ة بالدق��م و�ض��ركة وان فان��ج عم��ان عل��ى متطلب��ات 

الحد االأدنى للتطوير التي �ضت�ضطلع بها ال�ضركة ومراحل 
التنفيذ التي �ضت�ضتمل على تطوير مرافق البنى االأ�ضا�ضية 
وتاأ�ضي�س عدد من م�ضاريع الم�ضتخدم النهائي، كما ت�ضطلع 
ال�ض��ركة ب��دور مال��ك اأو مدي��ر الموق��ع تج��اه الم�ض��تخدم 

النهائي والم�ضتاأجرين لقطع االأرا�ضي القابلة للتق�ضيم. 
و�ضتقام الفئة الثانية على م�ضاحة نحو 10 هكتارات وهي 
اأر�س غير قابلة للتق�ضيم تم تخ�ضي�ضها لتنفيذ فندق من 
فئة 5 نجوم، اأما الفئة الثالثة ف�ضتقام على م�ضاحة حوالي 
292 هكتارا وتم تخ�ضي�ضها لم�ضفاة نفط ب�ض��عة 230 األف 

برميل يوميا ومجمع لل�ضناعات البتروكيماوية.
ون�ض��ت االتفاقي��ات على اأن تلتزم �ض��ركة وان فانج عمان 
بتطوي��ر 30% عل��ى االأق��ل م��ن االأر���س القابل��ة للتق�ض��يم 
خالل 5 �ضنوات، كما ن�ضت اأي�ضا على �ضرورة ال�ضروع في 
اأعم��ال ت�ض��ييد م�ض��اريع المنطق��ة غي��ر القابل��ة للتق�ض��يم 
)المجم��ع ال�ض��ياحي( خ��الل عامي��ن م��ن تاري��خ التوقي��ع 
�ض��نوات م��ن   4 الم�ض��روع خ��الل  واإنج��از  عل��ى االتفاقي��ة 
االأر���س لهيئ��ة  اإع��ادة  اأو  التوقي��ع عل��ى االتفاقي��ة  تاري��خ 
المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م. ولك��ن بالن�ض��بة 
لم�ضف��اه تكري��ر النف��ط وف��ي حالة ع��دم ح�ضول ال�ض��ركة 
ال�ض��ركة  ف��اإن  الالزم��ة  والموافق��ات  التراخي���س  عل��ى 

�سركة وان 
فانج عمان 

هي الم�ستثمر 
الرئي�سي في 

الم�سروع ال�سيني

تخ�سي�ش 
١١٧٢ هكتارا 
لال�ستثمارات 

ال�سينية

الم�سروع ال�سياحي
ال�سيني بالدقم

 اال�ستثمارات ال�سينية بمنطقة
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لت�ض��ييد  المخ�ض���س  الموق��ع  بتطوي��ر  ملتزم��ة  �ض��تكون 
مجمع للبتروكيماويات. 

وق��د طلب��ت �ض��ركة وان فان��ج عم��ان ال�ض��ماح لها بت�ض��ييد 
م��ن  ن�ض��مة  األ��ف   25 قراب��ة  ت�ض��توعب  �ض��كنية  مراف��ق 
االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  ف��ي  وتعي���س  تقي��م  اأن  المفتر���س 
الخا�ض��ة بالدق��م، ف��ي حي��ن يبل��غ الع��دد الكل��ي المطل��وب 
م��ن الموظفي��ن هو حوال��ي 11400 موظف حتى عام 2022 

بدون احت�ضاب القوى العاملة في االن�ضاءات.
ويبل��غ اإجمال��ي ع��دد الم�ض��اريع الت��ي �ض��تقام بالمدين��ة 
ال�ضناعي��ة ال�ضيني��ة العمانية بالدقم حوالي 35 م�ض��روعا 
م��ن بينه��ا 12م�ض��روعا ف��ي مج��ال ال�ضناع��ات الثقيلة و12 
م�ض��روعا في منطق��ة ال�ضناعات الخفيفة و8 م�ض��اريع في 
اإل��ى م�ضف��اة  باالإ�ضاف��ة  اال�ض��تخدامات  متع��دد  المناط��ق 

النفط والم�ضروع ال�ضياحي.

م�سنع لتجميع ال�سيارات
لالنتف��اع  اتفاقي��ة   2016 ع��ام  خ��الل  الهيئ��ة  ووقع��ت 
اإن�ض��اء  تعت��زم  الت��ي  لل�ض��يارات  ك��روة  �ض��ركة  م��ع  باالأر���س 
م�ضن��ع لتجمي��ع ال�ض��يارات ب�ض��راكة عماني��ة قطري��ة  م��ن 
خالل ال�ضندوق العماني لال�ضتثمار الذي يمتلك 30% من 
الم�ض��روع و�ض��ركة ك��روة لل�ض��يارات الت��ي تمتل��ك 70% منه، 
وتقدر ا�ضتثمارات الم�ضروع بنحو 160 مليون ريال عماني.

وبموج��ب اتفاقية ح��ق االنتفاع خ�ض�ضت هيئة المنطقة 
االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م اأر�ض��ا بم�ض��احة نحو مليون 
مت��ر مرب��ع بمنطقة ال�ضناعات المتو�ض��طة للم�ضنع الذي 
تبل��غ طاقت��ه االنتاجي��ة حوال��ي 2000 وح��دة �ض��نويا م��ن 
مختل��ف اأن��واع الحاف��الت الكبي��رة وال�ضغي��رة وحاف��الت 

االأخ��رى،  والمركب��ات  وال�ض��يارات  وال�ض��احنات  المدار���س 
وتبلغ مدة اتفاقية حق االنتفاع 25 �ضنة قابلة للتجديد

مدر�سة دولية
و�ض��هد ع��ام 2016 اأي�ض��ا توقي��ع العدي��د م��ن االتفاقي��ات 
االأخ��رى م��ن بينها اتفاقية حق االنتفاع مع �ض��ركة التمان 
القاب�ض��ة الت��ي تعت��زم ت�ض��ييد مدر�ض��ة دولية م��ن المتوقع 
�ض��بتمبر م��ن ع��ام 2018، وين�ض��جم  اأبوابه��ا ف��ي  اأن تفت��ح 
اإن�ض��اء المدر�ض��ة الدولي��ة م��ع روؤية الهيئ��ة لتحويل الدقم 
اإل��ى مدين��ة قادرة على تلبي��ة تطلعات واحتياجات �ض��كانها 

وت�ضبح مكانا مالئما للعي�س واالإقامة والعمل.
وته��دف الموؤ�ض�ض��ة التعليمي��ة الجدي��دة الت��ي �ضت�ض��مى 
برام��ج  اإل��ى تقدي��م  بالدق��م(  العالمي��ة  ��عد  ال�ضُّ )مدر�ض��ة 
التعلي��م الدولي��ة بن��اًء على منهج ال�ض��هادة الدولية العامة 
العمانيي��ن  المواطني��ن  وت�ض��تهدف  الثان��وي  للتعلي��م 
والوافدي��ن بم��ا ي�ضم��ن تمثي��ل خلي��ط جيد في المدر�ض��ة 
الت��ي �ض��يتم تاأ�ضي�ض��ها كمدر�ض��ة عالمي��ة ترك��ز عل��ى جميع 
و�ض��يتم  االجتماعي��ة،  والخدم��ات  االأكاديمي��ة  النواح��ي 

ت�ضييد المدر�ضة على م�ضاحة 15 األف متر مربع.

فر�ش العمل
الم�ض��اريع م��ع اكتماله��ا  اأن توف��ر ه��ذه  المتوق��ع  وم��ن 
العدي��د م��ن فر���س العم��ل، وبن��اء عل��ى التقدي��رات الت��ي 
العم��ل  فر���س  ف��اإن  االقت�ضادي��ة  الدق��م  مجل��ة  اأعدته��ا 
وغي��ر  مبا�ض��رة  عم��ل  فر�ض��ة   17700 تتج��اوز  المتوقع��ة 
مبا�ضرة من بينها حوالي 11400 فر�ضة عمل في المدينة 

ال�ضناعية ال�ضينية العمانية بالدقم.

فر�ش العمل 
المتوقعة تتجاوز 

١٧٧٠٠ فر�سة 
عمل مبا�سرة 
وغير مبا�سرة

ت�سييد مدر�سة 
دولية .. 

واالفتتاح في 
�سبتمبر من عام 

٢٠١8

 الواجهة االأمامية لمدر�سة
ال�سعد العالمية بالدقم

ا�ستثمارات 
قطرية - 

عمانية الإن�ساء 
م�سنع تجميع 

ال�سيارات بنحو 
١6٠ مليون ريال 
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حظي��ت المنطق��ة االقت�ضادية الخا�ض��ة بالدقم باهتم��ام محلي ودولي، 
وا�ض��تطاعت المنطقة التي تاأ�ض�ض��ت قبل 5 �ض��نوات ا�ض��تقطاب ا�ض��تثمارات 

متنوعة من ال�ضلطنة والعديد من دول العالم.
ويبلغ عدد الجن�ضيات التي ت�ضتثمر في الدقم 16 جن�ضية تتوزع على مختلف 
قارات العالم، وتعمل هيئة المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم على تاأ�ضي�س 
مجتمع متجان�س متنوع الثقافات، وت�ضعى الهيئة من خالل م�ضروعات البنية 
االأ�ضا�ض��ية الت��ي تنفذه��ا واتفاقي��ات االنتف��اع باالأر���س اإل��ى مواكب��ة تطلع��ات 

المجتمع الجديد في الدقم تجاه الخدمات التي يحتاجون اإليها.
وباالإ�ضاف��ة اإل��ى م�ض��اريع ال�ضناعات الثقيل��ة دعت الهيئة الم�ض��تثمرين 
اإلى تنفيذ م�ض��اريع تعليمية و�ضحية و�ض��ياحية وترفيهية وتجارية وذلك 
في اإطار �ضعيها لجعل الدقم مدينة حديثة تتوفر بها مختلف الخدمات 

التي ت�ضجع على االإقامة والعمل فيها.
وياأت��ي اهتم��ام الم�ض��تثمرين بالمنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م 
نظ��را لم��ا تتمي��ز ب��ه المنطقة من موق��ع جغرافي مميز عل��ى بحر العرب 
الت��ي  للمنطق��ة  ال�ضا�ض��عة  والم�ض��احة  الهن��دي،  المحي��ط  عل��ى  المط��ل 
ت�ض��ل اإل��ى 2000 كيلومت��ر مرب��ع، وتنوع مجاالت اال�ض��تثمار بي��ن �ضناعية 
مختل��ف  وتقدي��م  لوج�ض��تية،  وخدم��ات  و�ض��كنية  و�ض��ياحية  وتجاري��ة 
الخدم��ات للم�ض��تثمرين م��ن خ��الل المحط��ة الواح��دة التي تعتب��ر بوابة 
اإنج��از  اال�ض��تثمار ف��ي الدق��م، وال�ض��رعة الت��ي تتمي��ز به��ا المحط��ة ف��ي 
العامل��ة  الق��وى  عل��ى  للح�ض��ول  المقدم��ة  والت�ض��هيالت  المعام��الت، 

المطلوب��ة للم�ض��روع، باالإ�ضاف��ة اإل��ى االأم��ن واال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��ي ال��ذي 
تتمتع به ال�ضلطنة والعالقات التجارية وال�ضيا�ضية المتميزة التي تربط 
ال�ضلطنة بمختلف دول العالم، و�ضهولة ربط المنطقة باالأ�ضواق المحلية 
والخليجي��ة والعالمي��ة �ض��واء م��ن خ��الل مين��اء الدق��م اأو مط��ار الدقم اأو 
�ض��بكة خط��وط النق��ل البري��ة الت��ي ترب��ط الدق��م بمختل��ف محافظ��ات 

ال�ضلطنة ومن ثم اإلى دول مجل�س التعاون االأخرى. 

�سراكات محلية واأجنبية
كم��ا تق��دم الهيئة حزمة من المزايا والحوافز ال�ضريبية للم�ض��تثمرين 
م��ن بينه��ا: االإعف��اء م��ن �ضريب��ة الدخل لم��دة ثالثين �ض��نة ميالدية من 
تاري��خ ب��دء الن�ض��اط قابل��ة للتجدي��د، واإعف��اء الب�ضائ��ع الم�ض��توردة م��ن 
خ��ارج ال�ض��لطنة اإل��ى المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م والب�ضائ��ع 
الم�ض��درة م��ن المنطق��ة اإل��ى الخ��ارج م��ن ال�ضريب��ة الجمركي��ة، وج��واز 
اأن يك��ون راأ�ض��مال الم�ض��روع ممل��وكا بالكام��ل لغي��ر عمانيي��ن، واالإعف��اء 
م��ن �ض��رط الح��د االأدنى لراأ���س المال الم�ض��تثمر في الم�ض��روع، واالإعفاء 
م��ن اأي قي��ود عل��ى جلب وتداول وتحويل العم��الت االأجنبية بما في ذلك 
تحوي��ل راأ�ض��مالها الم�ض��تثمر واأرباحه��ا خ��ارج المنطق��ة، وتمن��ح الهيئ��ة 
الم�ض��تثمرين االأرا�ض��ي وفق��ا لعق��ود ح��ق االنتف��اع لم��دة ت�ض��ل ف��ي حدها 

االأعلى اإلى خم�ضين عاما قابلة للتجديد.
وق��د دفع��ت ه��ذه المزاي��ا العدي��د م��ن ال�ض��ركات المحلي��ة واالأجنبي��ة 
لال�ض��تثمار في المنطقة، لي�ض��هد عام 2016م اإقامة العديد من ال�ضراكات 

بين الم�ضتثمرين من ال�ضلطنة والخارج.
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وسل لالستثمار  تستثمر 4 
ماليين ريال لتشييد الدقم مول

منح��ت هيئ��ُة المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م 
�ض��ركَة و�ض��ل لال�ض��تثمار والتطوي��ر حق االنتف��اع باالأر�س 
لت�ض��ييد فندق ومجمع تجاري تحت م�ض��مى )الدقم مول 
وفن��دق الدق��م م��ول( با�ض��تثمارات تبلغ حوال��ي 4 ماليين 

ريال عماني.
وق��ع االتفاقي��ة نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن �ض��عيد 
ب��ن عب��داهلل الجاب��ري رئي���س مجل���س االإدارة وع��ن �ض��ركة 
و�ض��ل لال�ض��تثمار  ال�ض��يد عب��داهلل ب��ن ب��در البو�ض��عيدي 

الرئي�س التنفيذي لل�ضركة.
وياأت��ي توقي��ع االتفاقي��ة �ضم��ن خط��ة الهيئ��ة لت�ض��جيع 
ال�ض��ركات العماني��ة لال�ض��تثمار في المنطق��ة االقت�ضادية 
المتاح��ة  الفر���س  م��ن  واال�ض��تفادة  بالدق��م  الخا�ض��ة 
والحوافز والت�ضهيالت التي تقدمها الهيئة للم�ضتثمرين، 
كم��ا تاأت��ي اأي�ض��ا �ضم��ن خط��ة الهيئ��ة لتطوي��ر المنطق��ة 

لت�ضبح مكانا مثاليا لالإقامة والعمل.
ويتاأل��ف )الدق��م م��ول( م��ن: هايب��ر مارك��ت ومنطق��ة 
األعاب متكاملة، وقاعة بولينج، ومطاعم عالمية، ومرافق 
�ض��يتم  المجم��ع  و�ض��ط  ف��ي  حديق��ة  اأهمه��ا  م��ن  اأخ��رى 

تنفيذها ب�ضكل يتيح للزائر اال�ضتمتاع باأجواء الدقم.

فندق من فئة ٤ نجوم
و�ضيتم ت�ضميم فندق )الدقم مول( ب�ضكل حديث يعك�س 
روؤي��ة �ض��ركة و�ض��ل لال�ض��تثمار والتطوي��ر لت�ض��ييد مرافق 

ويتاأل��ف  والرق��ي،  والب�ض��اطة  باالأناق��ة  تتمي��ز  �ض��ياحية 
الفن��دق ذو ال��� 4 نج��وم م��ن 323 غرفة وجناح��ا، باالإ�ضافة 
وحو���س  العالمي��ة  التجاري��ة  والعالم��ات  المطاع��م  اإل��ى 
المراف��ق  م��ن  والعدي��د  الريا�ضي��ة  وال�ضال��ة  ال�ض��باحة 

االأخرى.
و�ضيقام الم�ضروع بمركز المدينة الحديث بوالية الدقم 
على اأر�س م�ض��احتها 10 اآالف متر مربع، و�ض��يوفر حوالي 

100 فر�ضة عمل ومن المتوقع ت�ضغيله في عام 2019.
وعّبرت �ض��ركة و�ض��ل لال�ض��تثمار والتطوير عن �ضعادتها 
المنطق��ة  هيئ��ة  م��ع  االنتف��اع  ح��ق  اتفاقي��ة  بتوقي��ع 
االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم، م�ض��يرة اإلى اأنها تتطلع اإلى 
اأن تك��ون �ضم��ن اأوائل ال�ض��ركات العمانية التي ت�ض��اهم في 

�ضنع الم�ضتقبل الجديد للدقم.
اإنه��ا ت�ض��ارك هيئ��ة  بي��ان �ضحف��ي  ال�ض��ركة ف��ي  وقال��ت 
المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م تطلعاتها لجذب 
المنطق��ة  بم��ا يجع��ل  واالأجنبي��ة  المحلي��ة  اال�ض��تثمارات 
اإح��دى المناط��ق العالمي��ة االأكث��ر ارتيادا من قبل ال�ض��ياح 
اجت��ذاب  عل��ى  �ض��تحر�س  اأنه��ا  والم�ض��تثمرين، مو�ضح��ة 
ع��دد م��ن العالمات التجاري��ة العالمية لعر���س منتجاتها 

وخدماتها بالم�ضروع الجديد.
اإح��دى  والتطوي��ر  لال�ض��تثمار  و�ض��ل  �ض��ركة  وتعتب��ر 
ال�ض��ركات العماني��ة العامل��ة في قطاع التطوير ال�ض��ياحي 
م�ض��روع  ويع��ّد   ،2005 ع��ام  ف��ي  تاأ�ض�ض��ت  وق��د  والعق��اري 
الحديق��ة المائي��ة في �ضاللة اأحد اأبرز الم�ض��روعات التي 

تقوم بتنفيذها في الفترة الحالية.

م�سقط -           :

المشروع يتألف من مجمع تجاري وفندق من فئة الـ 4 نجوم 

فندق )الدقم 
مول( يعك�ش روؤية 
ال�سركة لت�سييد 
مرافق �سياحية 
تتميز باالأناقة 

والب�ساطة 
والرقي

ال�سركة توؤكد 
�سعيها الجتذاب 

العالمات 
التجارية 
العالمية 
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الب�ضائ��ع  تناف���س  درج��ة  اأن  في��ه  ال�ض��ك  مم��ا 
الداخل��ة في حركة التج��ارة الدولية عبر الموانئ 
البحري��ة يحكمه��ا ع��دد م��ن العوام��ل ياأت��ي م��ن 
�ضمنه��ا تكالي��ف النقل والتوزيع، وه��ذه التكاليف 
زم��ن  تكلف��ة  النق��ل،  عملي��ات  تكالي��ف  تت�ضم��ن: 
النق��ل، اأهمي��ة عام��ل الوق��ت فى ت�ض��ليم الب�ضائع، 
�ض��المة الب�ضائع، عوامل عدم التاأكد، وي�ض��كل كل 
منها اأهمية ووزناً يختلف باختالف نوع الب�ضاعة 
وجودته��ا ودرجته��ا ومن�ض��اأها وتكاليفه��ا وال�ض��وق 

الم�ضتهدف.
فالم�ض��ّدر لك��ي يحافظ على القدرة التناف�ض��ية 
لب�ضائع��ه ف��ي اال�ض��واق الدولي��ة يج��ب اأن ي�ض��ل 
ممك��ن،  م�ض��توى  اأدن��ى  اإل��ى  التكالي��ف  بم�ض��توى 
للم�ض��ّدر  ي�ض��مح  الم�ض��توى  ه��ذا  اإل��ى  والو�ض��ول 
بتحديد هام�س الربح المنا�ضب للقدرة التناف�ضية 
لب�ضائع��ه اأم��ام الب�ضائع المناف�ض��ة بتحديد �ض��عر 
الزبائ��ن ويحق��ق م�ض��توى  له��ا يجت��ذب  تناف�ض��ي 
عالي��ا م��ن المبيع��ات وبالتال��ي مزي��دا م��ن الربح، 
وبالتال��ي ف��اإن فر�ضة بيعية �ضائع��ة نتيجة تاأخير 
ف��ي االإنت��اج اأو النق��ل تب��رز اأهمية ه��ذه المنظومة 
الدقيق��ة لعملي��ة االإنتاج في تحقي��ق خدمة جيدة 

ذات م�ضتوى عالي الجودة منخف�ضة التكاليف.
اإن زم��ن النقل على �ض��بيل المثال يعتبر عن�ضراً 
هام��ا ف��ى هيكل تكلفة النق��ل والتوزيع اآخذين فى 
االعتب��ار عام��ل تكلفة الوقت، فعلى �ض��بيل المثال 
بافترا�س وجود حاوية تحمل 800 باب �ضيارة يزن 
قيمته��ا 6000  اأن  وبافترا���س  15 كج��م  منه��ا  كل 
دوالر وتبلغ تكلفة التخزين اليومية لها 16 دوالرا 
اأمريكي��ا و�ض��عر الفائ��دة ال�ض��ائد ف��ي ال�ض��وق %15، 
عنذئذ ي�ضبح اأي توفير في زمن النقل موؤدياً اإلى 
تخفي���س التكاليف االإجمالية للب�ضاعة المباعة، 
�ض��رعة  زي��ادة  خ��الل  م��ن  تحقيق��ه  يمك��ن  وه��ذا 
ومع��دالت النق��ل، وتقلي��ل الوق��ت ال�ضائ��ع خ��الل 

انتظار الب�ضاعة لنقلها من مرحلة اإلى اأخرى.
التخزيني��ة  التكلف��ة  ه��و  اآخ��ر  ه��ام  عن�ض��ر 
الترتيب��ات  االأعم��ال  رج��ال  يف�ض��ل  اإذ  للب�ضائ��ع، 
م��ن  احتياجاته��م  واإم��داد  بتو�ضي��ل  ت�ض��مح  الت��ي 
 just( المدخ��الت والم��واد ف��ي الوق��ت المنا�ض��ب
اأو  االإنتاجي��ة  العملي��ة  ف��ي  ودخوله��ا   )in Time
البيعي��ة ف��ي التوقيت المنا�ض��ب، وبذلك ففي ظل 
ه��ذه الظ��روف ي�ضبح عامل الوقت حا�ض��ماً وهاماً 
اإل��ى ح��د كبي��ر، ف��ي المث��ال ال�ض��ابق ل��و ل��م ت�ض��ل 
الحاوي��ة ف��ي الميعاد المح��دد، فاإن هذا العدد من 
اأبواب ال�ض��يارات والذي يلزم الإنتاج 200 �ض��يارة لن 
ي�ضبح في االإمكان تجميعها وت�ضليمها في الوقت 
مختلف��ة  م�ض��كالت  ظه��ور  وبالتال��ى  المنا�ض��ب، 
واحت��رام  المنتج��ة  ال�ض��ركة  بم�ضداقي��ة  تتعل��ق 
ع��ن  الناجم��ة  الم�ض��كالت  ع��ن  التعه��دات ف�ض��اًل 
غرام��ات التاأخي��ر نتيج��ة ع��دم ت�ض��ليم المنت��ج في 
الموعد المحدد، وبافترا�س اأن كل �ض��يارة قيمتها 
حوالي 10000 دوالر، عندئذ ت�ضبح لهذه الحاوية 
دوالر  اآالف  الع�ض��رة  م��رة  مائت��ي  تع��ادل  قيم��ة 
)حوال��ى 2 ملي��ون دوالر( وبالتال��ي يمك��ن تقدي��ر 
الخ�ض��ارة اليومي��ة الت��ي ق��د يت�ض��بب عنه��ا حدوث 
تاأخي��ر لمث��ل ه��ذه الحاوي��ة بحوال��ي 550 دوالرا 

ف��ي الي��وم، واالأكث��ر م��ن ذل��ك اأن عج��الت االإنت��اج 
اأن تتوق��ف م�ض��ببة الكثي��ر م��ن التكالي��ف  يمك��ن 
وعمالة متعطلة، واآالت ومعدات غير م�ضتخدمة، 
�ضناع��ة  ف��اإن  وعلي��ه  وغيره��ا   عاطل��ة،  وطاق��ات 
م��ا تعم��ل ف��ي ظ��ل نظ��ام دقي��ق لتنظي��م وجدول��ة 
 )JIT Production Chain( العمليات االإنتاجية
ال يمكنه��ا تحم��ل مث��ل ه��ذا التاأخي��ر ف��ي االإم��داد 
والت�ض��ليم، فاإحدى الدرا�ض��ات عن مدى تناف�ض��ية 
االأ�ض��عار ف��ي التج��ارة الدولي��ة تقرر اأن الم�ض��تري 
اأعل��ى  ثمن��اً  يدف��ع  الأن  ا�ض��تعداد  عل��ى  يك��ون  ق��د 
للب�ضاعة الم�ضتراة في �ضبيل الح�ضول عليها في 
فت��رة زمني��ة اأق�ضر وم�ضداقية اأعلى في الت�ض��ليم 

في الوقت المحدد. 
وباعتب��ار اأن البيئ��ة االقت�ضادي��ة للمين��اء ت�ض��مل 
اأن�ض��طتهم  ترتب��ط  الذي��ن  االأط��راف  جمي��ع 
ودخوله��م ب�ض��ورة مبا�ض��رة اأو غي��ر مبا�ض��رة بعمل 
الميناء بما في ذلك �ضركات الت�ضدير واال�ضتيراد، 
وال�ض��ركات  واالنتاجي��ة،  ال�ضناعي��ة  وال�ض��ركات 
الدول��ي  النق��ل  ومتعه��دي  وال��وكالء  المالحي��ة 
متعدد الو�ض��ائط، و�ض��ركات النقل البري وال�ضكك 
الحديدية، وغيرهم من االأطراف الذين تجمعهم 
عالق��ة ارتباطية مع الميناء، حيث تهدف الميناء 
وف��ق ه��ذه العالق��ة اإل��ى تعظي��م قيم��ة االأن�ض��طة 
وعل��ى  وم�ض��تخدميها،  زبائنه��ا  اإل��ى  المقدم��ة 
الجانب االآخر فاإن هوؤالء الزبائن والم�ضتخدمين 
يمكنهم تعظيم قيمة اأن�ض��طتهم وتعظيم اأرباحهم 
تكلف��ة  وانخف�ض��ت  المين��اء  اإنتاجي��ة  ارتفع��ت  اإذا 
الخدم��ات الموؤداة به بما يمكنها من تحقيق تميز 

تناف�ضي من حيث الجودة والتكلفة.

اأجيال الموانئ البحرية
وبناء على ما �ضبق يمكن تق�ضيم اأجيال الموانئ 

البحرية اإلى ثالثة اأجيال:
موانئ الجيل االأول

الما�ض��ي  الق��رن  �ض��تينات  الموان��ئ حت��ى  كان��ت 
ينظ��ر اإليها فقط على اأ�ضا���س اأنه��ا حلقة االت�ضال 
وكان��ت  الداخل��ي  والنق��ل  البح��ري  النق��ل  بي��ن 
المه��ام الرئي�ض��ية للمين��اء ه��ي ت��داول الب�ضائ��ع 
بمختلف اأنواعها وتخزينها في م�ضتودعات كبيرة 
اإ�ضاف��ة اإل��ى خدم��ات الم�ض��اعدات البحري��ة وم��ن 
ث��م ف��اإن �ضيا�ض��ات الدول��ة واالأو�ض��اع الت�ض��ريعية 
تعم��ل جميع��اً  كان��ت  الموان��ئ  و�ض��لطات  القائم��ة 
ف��ي اإط��ار العم��ل عل��ى تحقي��ق ه��ذه المه��ام ، وق��د 
تمي��زت تل��ك الموان��ئ بالعمال��ة الكثيف��ة وم��ن ثم 
فق��د كان��ت اتح��ادات عم��ال الموان��ئ البحرية من 
اأق��وى االتح��ادات وكان��ت له��ا قوته��ا الموؤث��رة ف��ي 

ال�ضيا�ضات المتبعة في الموانئ.

موانئ الجيل الثاني
ب��داأت موان��ئ هذا الجيل ف��ي الظهور في الفترة 
من 1960 اإلى 1980 في الموانئ التي تم اإن�ض��اوؤها 
ع��ادة باأم��وال الدول��ة واإدارات وهيئ��ات وموؤ�ض�ض��ات 
اأن بع���س الخدم��ات م��ن  اأ�ضا���س  حكومي��ة وعل��ى 
الممك��ن اأن تقدمها �ض��ركات متخ�ض�ضة وتو�ض��عت 
اأن�ض��طة الميناء لت�ضمل اأعمال تعبئة الب�ضائع في 

عب��وات �ضغي��رة وتغليفه��ا وترتيبه��ا كم��ا ت�ضم��ن 
اأي�ض��اً اأعم��ال التوزي��ع وارتبط��ت االأن�ض��طة داخ��ل 
الموان��ئ باأن�ض��طة اأخرى وارتبطت تلك االأن�ض��طة 
بمزي��د م��ن التق��ارب ف��ي العالق��ات بي��ن اأ�ضح��اب 

الب�ضائع ومتعهدي النقل.

موانئ الجيل الثالث
ب��داأت موان��ئ ه��ذا الجي��ل ف��ي الظه��ور بكثاف��ة 
م��ع تزاي��د االهتمام بالنق��ل بالحاوي��ات باالإ�ضافة 
اإل��ى التكام��ل بين مختلف و�ض��ائط النق��ل )بري/

بح��ري( - وف��ي هذه الفت��رة تكاملت الحلقات بين 
االإنت��اج والنق��ل ف��ي اإط��ار �ض��بكة دولي��ة متكامل��ة 
)Network(، وتط��ورت المهام االأ�ضا�ض��ية للميناء 
مم��ا  والتوزي��ع  اللوج�ض��تيات  خدم��ات  لتت�ضم��ن 
المين��اء  ف��ي  والراأ�ض��ي  االأفق��ي  التو�ض��ع  ا�ض��تلزم 
وامتداد م�ض��احات الميناء لت�ض��مل مواقع اإ�ضافية 
كبي��رة كم��ا ظه��رت اأي�ض��اً ق�ضاي��ا التل��وث البيئ��ي 
االأن�ض��طة  ه��ذه  بي��ن  التكام��ل  مراع��اة  واأهمي��ة 
التنمي��ة  ف��ي  هام��اً  مرك��زاً  المين��اء  يجع��ل  بم��ا 
االقت�ضادي��ة للمنطق��ة المحيط��ة ب��ه، وتب��ع ذل��ك 
اأهمي��ة التواف��ق م��ع موؤ�ض�ض��ات المجتم��ع المدن��ي 
فق��د  الموان��ئ  مختل��ف  بي��ن  المناف�ض��ة  وظه��ور 

ا�ضتلزم االأمر االهتمام بت�ضويق الخدمات.
الموان��ئ  تل��ك  ارتب��اط  اإط��ار  فف��ي  وعلي��ه 
باالأن�ض��طة االقت�ضادي��ة المحيط��ة به��ا وال �ض��يما 
الن�ض��اط ال�ضناع��ي يمك��ن تبي��ن عدد م��ن النماذج 
العالمي��ة لل�ض��ركات ال�ضناعي��ة التي ا�ض��تفادت من 

الخدمات اللوجي�ضتية للموانئ البحرية. 

المركز اللوجي�ستي في روتردام
منتجاته��ا  تو�ضي��ل  ف��ي  نايك��ي  �ض��ركة  تعتم��د 
�ضل�ض��لة  م��ن  نم��اذج   3 عل��ى  االوروبيي��ن  للزبائ��ن 
االمداد مبا�ضرة من الم�ضنع للزبون )حاوية لكل 
زب��ون(، وم��ن الم�ضن��ع للزب��ون م��ن خ��الل مرك��ز 
توزيع )حاوية لعدة زبائن(، ومن الم�ضنع للزبون 
)الك��دال(،  ف��ي  اللوج�ض��تي  المرك��ز  خ��الل  م��ن 
وطبق��ا للنم��وذج ف��اإن تطبيق �ضل�ض��لة االم��داد يتم 
م��ن خالل خروج الب�ضائع من الم�ضانع في اآ�ض��يا 
)فيتن��ام وال�ضي��ن( وبع��د ذل��ك تتج��ه اإل��ى اأماك��ن 
التجمي��ع ث��م اإل��ى مين��اء ال�ض��حن وبع��د ذل��ك يت��م 
تفريغه��ا ف��ي موان��ئ  )روت��رام( وف��ي النهاي��ة يتم 
نقلها اإلى )الكدال( كمركز توزيع لوج�ض��تي حيث 
تتم فيه معظم اأن�ض��طة القيمة الم�ضافة الخا�ضة 
بتجميع االحذية وتوزيعها، ومن اأن�ض��طة خدمات 

القيمة الم�ضافة المقرر ممار�ضتها:
  الرقابة على الجودة.              

  اإجراءات التفتي�س والرقابة.
  و�ضع العالمات الال�ضقة على المنتج.

  تطبيق بطاقات االأمان.
  و�ضع العالمات على العبوات وال�ضناديق.

  ت�ضنيف العبوات وال�ضناديق.
  التجميع النهائي. 

  عملية خروج الب�ضاعة من مخزن ال�ض��ركة بناء 
على طلبات الزبائن.

  وبن��اء عل��ى طل��ب الزبائ��ن يمك��ن عم��ل ا�ضافات 

التنمية الصناعية والموانئ البحرية .. 
تجارب عالمية ودروس مستفادة
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للمنتج نف�ضه او العبوة.
م��ن  كبي��رة  لكمي��ات  الم�ض��ترون  الزبائ��ن  اأم��ا 
مبا�ض��رة  منتجاته��م  ا�ض��تالم  فيف�ضل��ون  االنت��اج 
م��ن )الك��دال( المرك��ز اللوج�ض��تي ب��دون عملي��ة 
التغلي��ف الت��ي تح��دث للمنت��ج ويمك��ن لخدم��ات 
القيم��ة الم�ضاف��ة ان تت��م في بل��د الم�ضنع اأي بلد 
الم�ض��ّدر، وكمث��ال على ذلك: واح��د من الم�ضانع 
الموج��ودة ف��ي فيتن��ام لدي��ه خ��ط منف�ض��ل الإنتاج 

االحذية التي تطلب خ�ضي�ضا من الزبون.
بن��اء  يت��م  الت��ي  اال�ض���س  اأن  �ض��بق  ويتبي��ن مم��ا 
عليها اختيار الموقع للم�ض��روع ال�ضناعي بالقرب 
م��ن الموان��ئ البحري��ة تت�ضمن: وج��ود المخزون 
بالق��رب م��ن الزب��ون وذل��ك لتك��ون هن��اك �ض��رعة 
ال�ض��راء  م��ن  الزب��ون  لطل��ب  واإجاب��ة  ا�ض��تجابة 
ال�ض��راء   طل��ب  بي��ن  الزمني��ة  الفج��وة  وتقلي��ل 
المرتبط��ة  والت�ض��هيالت  االمكاني��ات  والبي��ع، 
بتدف��ق المنتجات والمكونات وم�ض��تلزمات االنتاج 
م��ن واإل��ى الم�ضنع، �ض��رعة اال�ض��تجابة لمتطلبات 
ال�ضوق، مقارنة التكاليف بين المواقع المختلفة، 
االتفاقات مع الزبائن، جودة الخدمات المقدمة، 
البني��ة  ت�ض��هيالت  واإنتاجه��ا،  العمال��ة  مه��ارة 
للمين��اء،  الجغرافي��ة  المنطق��ة  ف��ي  اال�ضا�ض��ية 
واقت��راب  الزبائ��ن  م��ع  االتفاق��ات  تاأت��ي  كذل��ك 
الم��كان م��ن الزب��ون واال�ض��واق م��ن اأه��م محددات 
اختي��ار مواق��ع تقديم خدم��ات القيم��ة الم�ضافة، 
اأم��ا التكلف��ة فتات��ي ف��ي المرتب��ة الثاني��ة وكذل��ك 

مدى جودة و�ضعر وكفاءة و�ضائل الموا�ضالت. 
المركز اللوجي�ضتي في كارولينا ال�ضمالية

ويج��در بنا اأن ن�ض��ير اإلى حال��ة تطبيقية الإقامة 
م�ضنع تجميع ال�ضيارات في المنطقة اللوج�ضتية 
كارولينا ال�ضمالية بالواليات المتحدة االأمريكية، 
فبالرغ��م من توفر العديد من المواقع المتميزة 
الإن�ض��اء واإقام��ة االأن�ض��طة ال�ضناعي��ة والتجميعية 
في جميع اأنحاء الواليات المتحدة و�ضالحية هذه 
المواق��ع م��ن حي��ث النواح��ي الفني��ة واالعتب��ارات 
والتنظيمي��ة  االإداري��ة  والجوان��ب  االقت�ضادي��ة 
والت�ض��ويقية اإال اأن الق��رار باإقام��ة م�ضن��ع تجميع 
ال�ض��يارات في المنطقة اللوج�ضتية المذكورة كان 

ي�ضتند في اإنجازه اإلى عدد من العوامل. 
فق��د اأ�ض��ارت التحليالت اإلى اأن درا�ض��ة الجدوى 
المالي��ة ودرا�ض��ات اقت�ضاديات الموق��ع لل�ضناعات 
المختلف��ة ف��ي ع��دد م��ن المناط��ق اأ�ض��ارت اإل��ى اأن 
هذا الموقع يقدر له اأن يحقق ن�ضبة 31% وفورات 
ف��ي التكلف��ة االإجمالي��ة لالإنت��اج وهي ن�ض��بة اأعلى 
المقارن��ة،  االأخ��رى  المواق��ع  اأيٍّ م��ن  كثي��را م��ن 
باال�ضاف��ة اإل��ى تواف��ر مقوم��ات البني��ة االأ�ضا�ض��ية 
واللوج�ض��تي  والتجميع��ي  ال�ضناع��ي  للن�ض��اط 
الطاق��ة  اإم��دادات  المنطق��ة  به��ذه  تتواف��ر  حي��ث 
االأ�ضا�ض��ية  والبني��ة  وال�ض��رف  والمي��اه  والوق��ود 
لالت�ض��االت، وبذل��ك فق��د تبي��ن ارتب��اط منطق��ة 
المرك��ز اللوج�ض��تي في والي��ة كارولينا ال�ض��مالية 
ب�ضبكة الطرق البرية الرئي�ضية لل�ضاحل ال�ضرقي 
ب�ض��بكة  ارتباطه��ا  وكذل��ك  المتح��دة  للوالي��ات 
ال�ضكك الحديدية االأمريكية التي تمتد اإلى كافة 

اأنحاء الواليات المتحدة.

ف��ي  اللوجي�ض��تي  المرك��ز  منطق��ة  فوق��وع 
نيوي��ورك  لمينائ��ي  االقت�ض��ادي  الظهي��ر  نط��اق 
ونيوجير�ض��ي اللذين يعدان اأكبر موانئ الواليات 
االطلنط��ي  المحي��ط  عل��ى  المطل��ة  المتح��دة 
اإل��ى  والت��ي ترتب��ط بالخط��وط المالحي��ة وم��ن 
جمي��ع اأنح��اء العال��م، حي��ث تق��ع منطق��ة المرك��ز 
التجمي��ع  م�ضن��ع  اإقام��ة  المزم��ع  اللوج�ض��تي 
من�ض��اآت  م��ن  ن�ض��بًيا  قريب��ة  م�ض��افة  عل��ى  به��ا 
وم�ضان��ع ت�ضني��ع مكونات ال�ض��يارات في المنطقة 
المحيط��ة والت��ي تمث��ل اأ�ضا�ًض��ا لتجمي��ع مكون��ات 
ال�ض��يارة ف��ي �ضورته��ا النهائي��ة، فالمنطق��ة الت��ي 
يق��ع فيه��ا المرك��ز اللوج�ض��تي مثل��ت وف��ق اأح��دث 
المنطق��ة  االأمريكي��ة  االقت�ضادي��ة  االإح�ضائي��ات 
االأ�ض��رع نم��وا بي��ن الوالي��ات االأمريكي��ة وكذل��ك 
تع��د منطق��ة من اأف�ضل المناط��ق من حيث القوة 
ال�ض��رائية والتوجه��ات اال�ض��تهالكية االأم��ر ال��ذي 
لل�ض��يارات  ممت��ازة  �ض��وقا  اعتباره��ا  اإل��ى  ي��وؤدي 
المنتج��ة ولقط��ع غيار ه��ذه ال�ض��يارات المرتبطة 
بخدم��ات م��ا بعد البيع، مع توافر االأيدي العاملة 
الماه��رة والمدرب��ة تدريب��ا علمي��ا متمي��زا نظ��را 
لوجود العديد من المعاهد والموؤ�ض�ض��ات العلمية 
المعني��ة بتجهيز واإع��داد الكوادر المدربة لخدمة 

االأن�ضطة ال�ضناعية.
وتتواف��ر بمنطقة المركز اللوج�ض��تي االإمكانات 
اإيج��ار  بم�ض��تويات  العمال��ة  ل�ض��كن  المنا�ض��بة 
مقبول��ة ال ت�ض��كل �ضغًط��ا عل��ى موارده��م المادي��ة 
م��ن  الئق��ا  م�ض��توى  توفيره��ا  اإل��ى  باالإ�ضاف��ة 
المعي�ض��ة، باالإ�ضاف��ة اإل��ى وج��ود منطق��ة المرك��ز 
والكلي��ات  الجامع��ات  م��ن  بالق��رب  اللوج�ض��تي 
باإج��راء  المهم��ة  والعلمي��ة  البحثي��ة  والمعاه��د 
البحوث العلمية والتطبيقية واإعداد الت�ضميمات 
الهند�ض��ية ف��ي مج��ال ال�ضناع��ة عموم��ا و�ضناع��ة 

لل�ضيارات على وجه الخ�ضو�س.
كذل��ك وق��وع المرك��ز اللوج�ض��تي عل��ى م�ض��افة 
زمني��ة تق��در بيومي��ن اإل��ى جمي��ع اأنح��اء الواليات 
تمث��ل  الت��ي  ال�ض��احنات  با�ض��تخدام  المتح��دة 
ف��ي  اال�ض��تهالكية  االأ�ض��واق  اأكب��ر  م��ن  واح��دة 
واالت�ض��اع  ال�ض��رائية  الق��وة  حي��ث  م��ن  العال��م 
والتباي��ن ف��ي م�ض��تويات ونوعية الطل��ب، وتجاور 
م�ضن��ع  الإقام��ة  المخت��ار  اللوج�ض��تي  المرك��ز 
تجمي��ع ال�ض��يارات مجموع��ة متكاملة من اأن�ض��طة 
الحقيقي��ة  والتمويلي��ة  االإنتاجي��ة  ال�ضناع��ات 
والمتو�ض��طة والثقيل��ة الت��ي ت�ض��ّهل ح�ضول��ه على 
ما يلزم من مكونات وم�ض��تلزمات االإنتاج الالزمة 

الأداء االأن�ضطة اللوج�ضتية.
م��ا تتبع��ه الت�ض��ريعات ف��ي والي��ة كارولين��ا م��ن 
واإداري��ة  اإجرائي��ة  وت�ض��هيالت  �ضريبي��ة  حواف��ر 
اجت��ذاب  وتن�ض��يط  اال�ض��تثمار  من��اخ  لدف��ع 
ال�ضناع��ات، وتواجد المركز اللوج�ض��تي في والية 
اأكب��ر  الت��ي تع��د واح��دة م��ن  ال�ض��مالية  كارولين��ا 
مراك��ز ال�ض��حن الج��وي عل��ى م�ض��توى الوالي��ات 
المتح��دة، كما تمثل العوام��ل المناخية المعتدلة 
اأح��د العوام��ل المتميزة ل�ضال��ح مناخ االأعمال في 
المركز اللوج�ضتي وموقعه بالوالية، كذلك تمثل 
مع��دالت  وانخفا���س  االأمن��ي  اال�ض��تقرار  م�ض��األة 

الجريم��ة اأحد المزايا الن�ض��بية للوالية ونجاحها 
ف��ي اإقامة المركز اللوج�ض��تي واجتذاب االأن�ض��طة 
والخدم��ات اإلي��ه، واأخي��راً يمث��ل انحفا���س تكلف��ة 
المعي�ض��ة ف��ي المنطق��ة الت��ي يتواجد به��ا المركز 
اللوج�ضتي تكلفة منخف�ضة ن�ضبيا اإذ تنخف�س %6 

عن المعدل في 300 مدينة اأخرى.

المركز اللوجي�ستي في برين�ستون
حال��ة عملي��ة الختي��ار �ض��ركة تويوت��ا العالمي��ة 
لمنطقة برن�ض��تون اللوج�ض��تية القريبة من لندن 
القام��ة م�ضن��ع تجمي��ع �ض��يارات بطاق��ة 200000 
االنجليزي��ة  الحكوم��ة  واأب��دت  الع��ام  ف��ي  �ض��يارة 
ا�ض��تعدادها للتعاون في اإن�ض��اء الم�ضنع مع تقديم 

كافة الم�ضاعدات والت�ضهيالت، اإذ:
  تعتبر لندن اأكبر �ضوق لل�ضيارات الجديدة فى 

المملكة المتحدة.
ف��ي  التمي��ز  م��ع  العمال��ة  تكالي��ف  انخفا���س    

معدالت االنتاجية.
  م�ض��احة ار�ضي��ة 100 هكت��ار مخ�ض�ض��ة لم�ضن��ع 

تجميع ال�ضيارات.
  هناك فر�س متاحة وم�ضاحات للتو�ضع االفقي.

  وجود مزارع وحقول على بعد 8 كم  تتيح مجاال 
حيويا للم�ضنع.

المركزي��ة  الط��رق  م��ن  المنطق��ة  ه��ذه  ق��رب    
والمحورية اإلى كل اأنحاء المملكة المتحدة.

العامل��ة  غي��ر  االأي��دي  م��ن  كبي��ر  ع��دد  وج��ود    
بالمنطقة وانخفا�س م�ضتويات اأجورها.

  ا�ضتثمر المجل�س المحلي للمنطقة ما يقرب من 
20 مليون دوالر في تطوير البنية االأ�ضا�ضية.

 انخفا�س تكلفة الكهرباء والطاقة للم�ض��روعات 
ال�ضناعية في هذه المنطقة.

الختب��ارات  وا�ض��عة  وم�ض��احات  اأماك��ن  وج��ود    
ال�ضيارات الجديدة.

االث��ار االقت�ضادي��ة المترتبة على بن��اء الم�ضنع  
الجديد:

  توفير  3000 وظيفة البناء المنطقة.
اإن�ض��اء وبن��اء  اأثن��اء    تواف��ر 2730 فر�ض��ة عم��ل 

م�ضانع جديدة.
  مج��رد وج��ود ه��ذا الم�ضن��ع ف��ي المنطقة يعنى 
الكثير من االإنفاقات اال�ض��تهالكية في ال�ض��كن 

والمحالت والمطاعم.
  اإن�ضاء طرق برية جديدة وتطوير و�ضائل النقل 

العام القريبة من الم�ضنع.
ال��ى  باالنتق��ال  تويوت��ا  م�ضن��ع  م��وردي  قي��ام    
المنطق��ة الجدي��دة واإيج��اد فر���س عم��ل تقدر 

بنحو 3000 وظيفة جديدة.
ف��ي  جدي��د  من��زل   4700 م��ن  يق��رب  م��ا  بن��اء    
المنطق��ة وذل��ك ليتما�ض��ى م��ع انتق��ال العمالة 

الى المنطقة الجديدة.

الدكتور اأيمن النحراوي  
اأ�ستاذ النقل والتجارة الدولية واللوجي�ستيات
الم�ست�سار االقت�سادي التحاد الموانئ البحرية العربية
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هيئة المنطقة االقتصادية توقع اتفاقية حق 
انتفاع مع شركة الدقم لألعمال الذكية 

بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  هيئ��ة  وقع��ت 
االنتف��اع  اتفاقي��ة ح��ق  الذكي��ة  الدق��م لالأعم��ال  و�ض��ركة 
لتطوير مركز مكتبي م�ضنوع من حاويات ال�ضحن المعاد 

تدويرها داخل المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم. 
وق��ع االتفاقي��ة نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن �ض��عيد 
بن عبد اهلل الجابري رئي���س مجل���س االإدارة، وعن �ض��ركة 
المدي��ر  مونت��ي  ماوريت�ض��يو  الذكي��ة  لالأعم��ال  الدق��م 

الموؤ�ض�س لل�ضركة.
لالأعم��ال  الدق��م  �ض��ركة  �ض��تقوم  االتفاقي��ة  وبموج��ب 
الذكي��ة بتطوي��ر الم�ض��روع عل��ى االأر���س المخ�ض�ض��ة لها، 
و�ضتت�ضمن المرحلة االأولى من الم�ضروع توفير 12 مكتبا 
من المكاتب الم�ضتركة لل�ضركات وال�ضركات المبتدئة في 
الدق��م، وق��د ت��م اإنجاز المرحل��ة االأولى من الم�ض��روع في 

�ضهر دي�ضمبر 2016م.
المبتدئ��ة  لل�ض��ركات  المكتب��ي الجدي��د  المرك��ز  ويتي��ح 
وال�ضغي��رة ا�ض��تخدامه كنقطة انط��الق قبل اأن تنتقل اإلى 

م�ضاحات اأكبر في اأماكن اأخرى في المنطقة. 
وق��ال معال��ي يحيى بن �ض��عيد بن عب��د اهلل الجاب��ري انه: 
تتوافر الكثير من الفر�س والمزايا اال�ضتثمارية المتاحة في 
المنطق��ة، و�ض��ركة الدقم لالأعم��ال الذكية مثال عن كيفية 

ت�ضهيل عمل الموؤ�ض�ضات وتعزيز جاهزية المنطقة بذكاء.
وق��ال ماوريت�ض��يو مونت��ي اإن المهند�ض��ين المعماريي��ن 

والم�ضممي��ن ف��ي جمي��ع اأنح��اء العال��م ق��د تبن��وا االتجاه 
مثال��ي  ح��ل  المفه��وم  وه��ذا  الحاوي��ات،  ال�ض��تخدام 
لم�ض��روعنا. و�ض��يتم ت�ض��ييد المرك��ز المكتب��ي ف��ي الدق��م 
با�ض��تخدام حاويات �ض��حن معاد تدويرها ومواد م�ضتدامة 
)ال�ض��راء  فل�ض��فة  ننته��ج  كم��ا  ممكن��ا،  ذل��ك  كان  حيثم��ا 
المحل��ي( للح�ض��ول عل��ى احتياجاتن��ا م��ن الموردي��ن ف��ي 

مجتمع الدقم.
جدير بالذكر اأن �ضركة الدقم لالأعمال الذكية تاأ�ض�ضت 
حديثا لتوفير الخدمات العقارية وخدمات دعم الت�ضويق 

لل�ضركات ورجال االأعمال.

رئي�س مجل�س اإدارة 
الهيئة )و�ضط( مع 
م�ضوؤولي ال�ضركة

اإن�ساء مركز 
مكتبي م�سنوع من 
حاويات ال�سحن 
المعاد تدويرها 

بالمنطقة 
االقت�سادية 

الخا�سة بالدقم

ماوريت�سيو 
مونتي: ننتهج 

فل�سفة ال�سراء 
المحلي للح�سول 
على احتياجاتنا 

الدقم -           :

م�ساحات 
خارجية 
منا�سبة

مكاتب اأنيقة 
توفرها 
ال�سركة 

يناير 
٢٠١٧ 30



سفانة البرواني مدير عام تطوير العقارات بشركة )مستير(:

الدقم.. مشروع ناجح 
واستثماراتنا فيها بدأت في ٢٠٠9

م�سقط - محمد بن اأحمد ال�سيزاوي
 )الدقم تغيرت اليوم كثيرا عما كانت عليه قبل ٥ �سنوات( هكذا بداأت الفتاة ال�سابة 
�ســفانة البروانــي مدير عــام تطوير العقــارات ب�ســركة م�ســتير )MUSSTIR( حديثها 
لمجلــة الدقــم االقت�سادية. تحدثــت خالل اللقاء عــن �سعوبة الو�ســول اإلى الدقم 
عندما بداأت ال�سركة اإن�ساء اأول م�سروع �سياحي لها، اإذ كانت ال�سيارة 
هــي و�ســيلة الو�سول الوحيــدة اإلى هذه المدينــة التي لم يكن 
بهــا اأي فنــدق حتى افتتــاح فنــدق المدينة فــي اأواخر عام 
٢٠١٢، ورغم تد�ســين رحالت مبا�سرة من م�سقط اإلى مطار 
جعلوني الذي يبعد حوالي �ساعة واحدة عن مركز مدينة 
الدقــم في نوفمبر من عام ٢٠١٢ اإال اأنها ترى اأن الرحالت 
كانت محدودة بمعدل ٣ رحالت في االأ�ســبوع مما ي�سطرها 

للعودة اإلى م�سقط بال�سيارة اأي�سا.
الت�سغيل المبكر لمطار الدقم في عام ٢٠١٤ وافتتاح ٣ فنادق 
واإن�ساء العديد من الطرق اأحدَث - كما تقول �سفانة البرواني 
- نقلــة مهمة �ســاهمت فــي تقريب الم�ســافة بيــن المدينتين 
وت�ســجيع الم�ســتثمرين علــى الذهــاب اإلــى الدقــم 
ب�سكل م�ســتمر خا�سة مع زيادة عدد الرحالت 
اإلى ٤ رحالت في االأ�سبوع وتوفير طائرات 

اأكبر ذات قدرات ا�ستيعابية اأعلى.
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اأول �سركة خا�سة ت�ستثمر في الدقم
م��ن  الكثي��ر  اإل��ى  البروان��ي تط��رق  �ض��فانة  م��ع  الح��وار 
الق�ضايا المتعلقة بتطوير القطاع ال�ض��ياحي وا�ضتثمارات 
�ضركة م�ضتير في ال�ضلطنة والخارج، وخالل اللقاء عبرت 
ع��ن اعتزازه��ا اأن �ض��ركة م�ض��تير ه��ي اأول �ض��ركة للقط��اع 
الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  ف��ي  ت�ض��تثمر  الخا���س 
بالدق��م عندم��ا قام��ت بت�ض��ييد فن��دق ومنتج��ع ب��ارك ان 
الدق��م ال��ذي ت��م افتتاح��ه ر�ض��ميا ف��ي �ض��هر يناي��ر من عام 
2015، معتبرة اأن هذه ال�ضركة المتخ�ض�ضة في اال�ضتثمار 
ال�ض��ياحي والت��ي تاأ�ض�ض��ت ف��ي ع��ام 2006 كاإح��دى �ض��ركات 
مجموع��ة محم��د البرواني القاب�ضة ا�ض��تطاعت خالل 10 

�ضنوات من تاأ�ضي�ضها تحقيق العديد من النجاحات.

م�سروع ناجح 
عندما �ضاألتها: ما الذي دفعكم اإلى اال�ضتثمار في الدقم 
ف��ي تل��ك الفت��رة المبك��رة؟ ع��ادت بذاكرتها اإلى ع��ام 2009 
عندم��ا وقع��ت ال�ض��ركة اتفاقي��ة ح��ق االنتف��اع باالأر�س مع 
وزارة ال�ض��ياحة وكان ذل��ك قب��ل تاأ�ضي���س هيئ��ة المنطق��ة 
االقت�ضادي��ة الخا�ضة بالدقم ف��ي عام 2011 لتقول: )لقد 
راأينا اإمكانات في الدقم تجعل منها م�ضروًعا ناجًحا. وكّنا 
نعرف اأن بناء فندق فيها �ضي�ض��تغرق �ض��نوات، وخالل هذه 
الم��دة �ض��يزيد ع��دد ال�ض��كان والزائري��ن ف��ي المنطق��ة مع 

نمو االأعمال التجارية في الميناء هناك(.
ف��ي تل��ك الفت��رة كان مين��اء الدق��م والحو���س الج��اف 
اأكب��ر م�ض��روعين يمك��ن الحدي��ث عنهم��ا ف��ي الدق��م ول��م 
يك��ن هن��اك حديث عن م�ضف��اة اأو مجمع للبتروكيماويات 

اأو مدين��ة �ضناعي��ة �ضيني��ة كم��ا لم يكن هن��اك حديث عن 
حواف��ز �ضريبي��ة واإعف��اءات جمركي��ة بال�ض��كل الذي حدث 
بعد تاأ�ضي���س هيئة المنطق��ة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم 
وم��ع ه��ذا ا�ض��تثمرت �ض��ركة م�ض��تير ف��ي الدق��م مقتنع��ة 
كم��ا تق��ول �ض��فانة البروان��ي )بجدوى اال�ض��تثمار في هذه 

المنطقة( التي تبعد عن م�ضقط بنحو 550 كم.

نجاح وتطوير
الي��وم ت��رى �ض��فانة البروان��ي اأن فندق ومنتج��ع بارك ان 
الدق��م -ينم��و ويزده��ر ويجت��ذب المزي��د م��ن الزائري��ن-، 
وه��ذا النج��اح ه��و ال��ذي ي�ض��جع ال�ض��ركة عل��ى - تطوي��ر 
مرحلة ثانية خالل فترة قد تبداأ بعد خم�س اأو �ضت �ضنوات 

بح�ضب االأداء الذي �ضتحققه المرحلة االأولى- الحالية.
ت�ض��هده  م��ا  )�ض��تواكب  تق��ول  كم��ا   - الثاني��ة  المرحل��ة 
ف��ي  نم��و  م��ن  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة 
عدد الم�ض��اريع والم�ض��تثمرين وال��زوار، ولهذا فاإنها )اأي 
المرحلة الثانية( �ض��تركز على اأنماط وت�ض��هيالت تواكب 
متطلب��ات ال�ض��وق. وت�ضي��ف: �ض��تكون هن��اك عل��ى �ض��بيل 
المث��ال �ض��قق فندقي��ة لالإقام��ة الطويل��ة وغ��رف فندقية 
المتعلق��ة  تل��ك  �ض��ّيما  ال  مختلف��ة،  ريا�ضي��ة  وت�ض��هيالت 
بالهواي��ات البحري��ة كالغو���س وال�ضيد ف��ي اأعماق البحر 

وغيره��ا، اإلى جانب مراف��ق ترفيهية خا�ضة باالأطفال.
وتوا�ض��ل حديثه��ا قائلة: العنا�ضر االإيجابية الم�ض��جعة 
لال�ض��تثمار ف��ي المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م 
لتنفي��ذ  �ضا�ض��عة  م�ض��احات  وج��ود  اأبرزه��ا:  وم��ن  عدي��دة 
وتطوي��ر الم�ض��روعات، واالإعف��اء م��ن ال�ضرائب، و�ض��هولة 

)م�ستير( اأول 
�سركة للقطاع 

الخا�ش ت�ستثمر 
في المنطقة 
االقت�سادية 

الخا�سة بالدقم

االهتمام 
بالهوايات 

البحرية واإ�سافة 
مرافق ترفيهية 

خا�سة باالأطفال 
.. في المرحلة 

الثانية

بارك ان الدقم 
ينمو ويزدهر 
.. والمرحلة 

الثانية تركز على 
ت�سهيالت تواكب 
متطلبات ال�سوق
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واأب��دت  المنطق��ة.  ع��ن  الم�ض��وؤولة  الجه��ات  م��ع  العم��ل 
ارتياحه��ا وه��ي تتح��دث ع��ن ه��ذه النقط��ة التي ت��رى اأنها 

اإيجابية للغاية.

ت�سهيل االإجراءات 
لكنها عادت بالذاكرة اإلى م�ضاريع اأخرى خارج المنطقة 
االقت�ضادي��ة متذك��رة معاناته��ا م��ع جه��ات اأخ��رى قائل��ة: 
)يتطّل��ب بن��اء فن��دق الي��وم الح�ض��ول عل��ى اأكث��ر م��ن 20 
ت�ضريح��ا ت�ض��تغرق وقًت��ا اأط��ول م��ن م��دة بن��اء الفن��دق(. 
ورغ��م مالحظته��ا هذه تعود اإلى الحوار لتقول بابت�ض��امة 
تعم��ل  واأن  التحدي��ات  ه��ذه  تختف��ي  اأن  اأتوق��ع  م�ض��رقة: 

مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة.

تطوير القطاع ال�سياحي 
الم�ض��روع  ه��و  لي���س  الدق��م  ان  ب��ارك  ومنتج��ع  فن��دق 
الوحيد لدى �ض��ركة م�ض��تير وهذا ما جعل الحوار يتطرق 
اإل��ى روؤي��ة �ض��فانة البروان��ي مدي��ر ع��ام تطوي��ر العق��ارات 
بال�ض��ركة تج��اه روؤيته��ا لتطوي��ر القط��اع ال�ض��ياحي ال��ذي 
يعتبر اأحد القطاعات الخم�ضة الرئي�ضية التي تركز عليها 
الخطة الخم�ضية الحالية التي تنتهي في عام 2020. وفي 
ه��ذا االإط��ار توؤكد اأن القطاع ال�ض��ياحي قطاع واعد ولديه 
اإمكاني��ات للنم��و، قائل��ة: )المزيد من هذه الم�ض��اريع من 

�ضاأنه اأن ينع�س االقت�ضاد المحلي(.

ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ش
وف��ي نف���س الوقت ترى اأهمية ال�ض��راكة بي��ن القطاعين 

العام والخا�س، مو�ضحة اأن )القطاع الخا�س يعمل جنبا 
اإلى جنب مع الحكومة(، وت�ضرب على ذلك مثاال بم�ضروع 
منتج��ع اأنانت��ارا �ضالل��ة - البليد الذي ت��م افتتاحه اأواخر 
الع��ام الما�ض��ي قائل��ة: الم�ض��روع الذي اأقمن��اه في �ضاللة 
الحكوم��ي  القطاعي��ن  بي��ن  ال�ض��راكة  عل��ى  جي��د  مث��ال 
والخا���س. وّف��رت الحكوم��ة االأر���س وقمن��ا نح��ن بتمويل 

الم�ضروع بن�ضبة 100%. ونحن االآن �ضركاء متعادلون.

م�ساريع متنوعة
وخ��الل الح��وار ا�ض��تعر�ضت �ض��فانة البرواني الم�ض��اريع 
االأخ��رى لل�ض��ركة قائل��ة: ف��ي جب��ل ال�ض��يفة نق��وم حالي��ا 
باإع��داد الت�ضامي��م الفني��ة لفن��دق وفيل��ل م��ن فئ��ة ال��� 5 
نجوم ونتوقع اأن تبداأ االأعمال االإن�ض��ائية بالم�ض��روع العام 
الج��اري )2017(، وف��ي بن��در الخي��ران �ضن�ض��ّيد فندقا من 
نوع )البوتيك( بالتعاون مع �ض��ركة )LVMH( والم�ض��روع 
االآن في مرحلة الت�ضاميم النهائية ونتوقع اأي�ضا اأن يبداأ 
العمل به في عام 2017 اأي�ضا، كذلك نمتلك 50% من منتج 
اأنانت��ارا �ضالل��ة ف��ي البلي��د كم��ا اأ�ض��رت اإل��ى ذل��ك �ض��ابقا، 
ولدين��ا حوال��ي 60% م��ن اأ�ض��هم �ض��ركة اأوب��ار الت��ي لديه��ا 
فندق بارك اإن م�ض��قط وجولدن توليب في نزوى، وخارج 
ال�ض��لطنة لدينا فن��دق )Essque Zulu( في زنجبار وهو 

فندق من فئة 5 نجوم.
وقب��ل اأن نخت��م الحوار �ض��األتها عن اأه��م التحديات التي 
ه��ي  التحدي��ات  اأه��م  فقال��ت:  الفندق��ي  القط��اع  تواج��ه 
الكثيري��ن ال  ع��زوف  وكذل��ك  الت�ضاري��ح  عل��ى  الح�ض��ول 

�ضيما الن�ضاء عن العمل في الفنادق اأو في ال�ضياحة. 

ال�سياحة قطاع 
واعد وت�سهيل 

االإجراءات مطلب 
اأ�سا�سي للنجاح

تنفيذ م�سروعين 
في جبل ال�سيفة 
وبندر الخيران 

في ٢٠١٧ 

المزيد من 
الم�ساريع 

ال�سياحية من 
�ساأنه اأن ينع�ش 

االقت�ساد المحلي
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التوقيع على 
اتفاقية إنشاء
شركة الدقم 

للحوض البحري 

وقعت �ض��ركة عمان للحو�س الجاف ومجموعة بابكوك 
اإن�ض��اء  اتفاقي��ة  البريطاني��ة ف��ي نوفمب��ر 2016  الدولي��ة 
�ض��ركة الدق��م للحو���س البح��ري، وياأت��ي اإن�ض��اء ال�ض��ركة 
الجديدة بهدف تعزيز القدرات البحرية في ميناء الدقم 

وتقديم خدمات الهند�ضة وفق اأعلى المعايير العالمية.
اأعم��ال  ف��ي جل��ب عق��ود  الجدي��دة  ال�ض��ركة  و�ضت�ض��اهم 
تتعل��ق ب�ضيان��ه �ض��فن االأ�ض��اطيل تزي��د قيمته��ا عل��ى 100 

مليون ريال عماني على مدى ال�ضنوات الع�ضر المقبلة.
وق��ع االتفاقي��ة نياب��ة عن �ض��ركة عم��ان للحو�س الجاف 
�ض��عادة ال�ض��يخ الدكت��ور عبدالمل��ك ب��ن عب��داهلل الهنائ��ي 
الم�ضت�ض��ار ب��وزارة المالي��ة رئي���س مجل���س اإدارة ال�ض��ركة، 
فيم��ا وقعه��ا نياب��ة ع��ن مجموع��ة بابك��وك الدولي��ة ج��ون 

هوي الرئي�س التنفيذي لل�ضركة.
البريطان��ي  الدول��ة  وزي��ر  لي��ام فوك���س  وق��ال معال��ي 
عب��ر  التجاري��ة  المالح��ة  ط��رق  اإن  الدولي��ة  للتج��ارة 
الخلي��ج تع��د واح��دة من اأق��دم الطرق ف��ي العالم ونحن 
ن�ض��ارك ال�ض��لطنة ف��ي التزامه��ا بفت��ح التج��ارة و�ض��عيها 
نح��و التج��ارة الح��رة، موؤك��دا الت��زام المملك��ة المتح��دة 
مين��اء  اإل��ى  وتحويل��ه  الدق��م  مين��اء  وتطوي��ر  بدع��م 
ا�ض��تراتيجي ي��وؤدي اإلى توفي��ر فر�س عمل قيمة في هذا 
المج��ال وي�ضم��ن الح�ض��ول عل��ى فر���س اأعمال، م�ض��يرا 
اإل��ى اأن ه��ذا الم�ض��روع �ض��وف ي�ض��هم ف��ي تعزي��ز القدرات 

البحري��ة لكال البلدي��ن ال�ضديقين.

�سيانة �سفن االأ�ساطيل
عبدالمل��ك  الدكت��ور  ال�ض��يخ  �ض��عادة  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
اإدارة �ض��ركة عم��ان  ب��ن عب��داهلل الهنائ��ي رئي���س مجل���س 
للحو���س الج��اف اإن اله��دف م��ن اإن�ض��اء ه��ذه ال�ض��ركة ه��و 
�ضيانة ال�ضفن العاملة في االأ�ضاطيل، مو�ضحا اأنها تعتبر 
اإ�ضاف��ة جدي��دة ل�ض��ركة عم��ان للحو���س الج��اف، م�ض��يرا 
اإل��ى اأن ال�ض��ركة كان��ت تقوم به��ذه االأعمال م��ن قبل ولكن 
ه��ذا �ض��يمنحها ق��درات اأكب��ر ل�ضيان��ة العدي��د من ال�ض��فن 

الكبيرة المختلفة.
واأ�ضاف �ضعادته في ت�ضريح �ضحفي ان قيمة اال�ضتثمار 
ف��ي مج��ال �ضيان��ة �ض��فن االأ�ض��اطيل واالأعم��ال الجدي��دة 
االأخ��رى تبل��غ حوال��ي 20 ملي��ون دوالر تقدمه��ا مجموعة 
اأي�ض��ا  وتق��دم  الم�ض��روع  احتياج��ات  م��دى  عل��ى  بابك��وك 
�ض��ركة  لت�ض��غيل  قر�ض��ا مالي��ا بحوال��ي 5 ماليي��ن دوالر 

الدقم للحو�س البحري.
واأو�ضح �ض��عادته اأن �ضركة عمان للحو�س الجاف تمتلك 

ن�ضبة 51 بالمائة من �ضركة الدقم
بابك��وك  مجموع��ة  تمتل��ك  فيم��ا  البح��ري  للحو���س 
الدولية وبابكوك عمان ما ن�ضبته 49 بالمائة من ال�ضركة، 
م�ض��يرا اإلى اأن هذه ال�ض��ركة �ض��وف ت�ض��هم في توفير عائد 
اإيجاب��ي لالقت�ض��اد الوطني واإيجاد فر�س العمل لل�ض��باب 

العماني وفر�س للموردين.

الدقم -           :

١٠٠ مليون ريال 
قيمة العقود 

المتوقعة لل�سركة 
الجديدة في 

ال�سنوات الع�سر 
المقبلة
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موقع ا�ستراتيجي للقوات البحرية الدولية
�ض��فير  ال�ض��فير ج��ون ويلك���س  �ض��عادة  اأ�ض��اد  م��ن جهت��ه 

المملكة المتحدة المعتمد لدى ال�ضلطنة
بموق��ع المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م ال��ذي 

يعتبر موقعا ا�ضتراتيجيا للقوات البحرية
الدولي��ة وكذل��ك التج��ارة الدولية، م�ض��يرا اإل��ى اأن هذه 

االتفاقية تعزز العالقات االقت�ضادية
والتجاري��ة بي��ن البلدي��ن ال�ضديقي��ن متوقع��ا �ض��عادته 
اأن ي�ض��تقطب هذا الم�ض��روع ال�ض��فن البحرية البريطانية 

والم�ضتثمرين ورجال االأعمال من المملكة المتحدة.
واأو�ض��ح ج��ون ه��وي الرئي���س التنفيذي ل�ض��ركة بابكوك 

اأن ال�ضركة عملت ب�ضكل كبير مع
�ض��ركة عم��ان للحو�س الجاف في الفت��رة الما�ضية على 
اإل��ى مرحل��ة  مراح��ل التخطي��ط وحالي��ا تنتق��ل ب�ض��رعة 
الت�ضغيل، موؤكدا التزام ال�ضركة بتعزيز الهند�ضة البحرية 
الدع��م  توف��ر  ظ��ل  ف��ي  خا�ض��ة  الدق��م  مين��اء  وق��درات 

والم�ضاندة المطلوبين لهذا التعاون من الحكومة
البريطانية وحكومة ال�ضلطنة.

�سيانة ال�سفن الحربية
وق��ال الدكت��ور اأحم��د بن محم��د العبري نائب الرئي���س 
التنفي��ذي ل�ض��ركة عم��ان للحو���س الج��اف للعملي��ات اإن 
ال�ض��ركة الجدي��دة تع��د االأول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي منطق��ة 
ال�ض��فن  ك�ضيان��ة  الع�ض��كري  بالمج��ال  وتخت���س  الخلي��ج 
مراح��ل،  ث��الث  عل��ى  تق��وم  اأنه��ا  اإل��ى  م�ض��يرا  الحربي��ة، 

فف��ي البداي��ة �ض��وف ترك��ز عل��ى االأعم��ال الب�ض��يطة وم��ن 
ث��م المتخ�ض�ض��ة ف��ي المج��ال التقن��ي ث��م �ضيان��ة ال�ض��فن 

الحربية وفق اأعلى المعايير.
زي��ارة  المقبل��ة  الفت��رة  خ��الل  �ض��يتم  اأن��ه  اإل��ى  واأ�ض��ار 
الموؤ�ض�ض��ات الع�ض��كرية الت��ي له��ا عالق��ة بمنطق��ة الخليج 
وبح��ر الع��رب والمحيط الهن��دي للتعريف بهذه ال�ض��ركة 

والخدمات التي تقدمها.
الج��اف  للحو���س  عم��ان  �ض��ركة  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
ومجموع��ة بابك��وك الدولي��ة البريطاني��ة ق��د وقعت��ا عل��ى 
مذك��رة تفاه��م ف��ي بداي��ة ع��ام 2016 وبذلتا جه��ودا كبيرة 
لو�ض��ع بن��ود ه��ذه االتفاقي��ة بم��ا يخ��دم ا�ض��تفادة �ض��ركة 
عمان للحو�س الجاف من الخبرات التي لدى  مجموعة 

بابكوك الدولية في مجال اإ�ضالح ال�ضفن.
و�ض��يقدم الم�ض��روع خدم��ات �ضيان��ة ودع��م لل�ض��فن م��ن 
مختل��ف اأنح��اء العالم، و�ضت�ض��مل المرحل��ة االأولى تقديم 
الخدم��ات ل�ض��فن البحري��ة ال�ض��لطانية العمانية و�ض��رطة 
خفر ال�ضواحل والبحرية الملكية البريطانية واالأ�ضطول 
الملكي والقوات البحرية االأخرى، باالإ�ضافة اإلى خدمات 

لل�ضفن المحلية والدولية.
ح�ض��ر حف��ل التوقي��ع �ضاح��ب ال�ض��مو ال�ض��يد ط��ارق ب��ن 

�ضبيب اآل �ضعيد رئي�س مجل�س اإدارة
�ض��ركة بابكوك عمان ومعالي يحيى بن �ض��عيد الجابري 

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة المنطقة
االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم و�ض��عادة ال�ض��يخ مع�ضد بن 
محم��د اليعقوب��ي محاف��ظ الو�ض��طى وع��دد م��ن اأ�ضح��اب 

ال�ضعادة والم�ضوؤولين.

تعزيز قدرات 
�سركة عمان 

للحو�ش الجاف 
في �سيانة ال�سفن 

العاملة في 
االأ�ساطيل

ال�سركة 
الجديدة تعد 

االأولى من نوعها 
في المنطقة 

وتخت�ش بالمجال 
الع�سكري
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اأي بل��د م��ن كلمت��ي: التعلي��م  ال يخل��و حدي��ث ع��ن مح��ركات النهو���س ف��ي 
وال�ضناع��ة. ث��م اإن التراب��ط بينهما �ض��ديد بما يجعل القول باأن التعليم اأ�ضا���س 
النه�ضة اأو ال�ضناعة اأ�ضا���س النه�ضة كاف لال�ض��ارة اإلى المطلوب، فلن تنه�س 
�ضناعة بال تعليم، ولن ينه�س تعليم بال خطة للنهو�س ال�ضناعي واالقت�ضادي 

عموما.
وتمتل��ئ �ضفح��ات الكت��ب الت��ي تتح��دث ع��ن اأنج��ح التج��ارب النه�ضوي��ة 
والتحديثي��ة ف��ي العال��م بخب��رات هائل��ة ف��ي كيفي��ة اإح��داث التط��ور ال�ضناعي 
ونق��اط االنط��الق ودور المناف�ض��ة والت�ضدير واأي�ضا دور الحمائية المدرو�ض��ة 
والموقوت��ة ف��ي اإح��داث التق��دم ال�ضناع��ي. لق��د عرفن��ا االآن اأن اآ�ض��يا ب�ضف��ة 
عام��ة )م��ع بع���س التمايزات ف��ي التجربة الكوري��ة( قامت على اأ�ضا���س العناية 
بالتكنولوجيا واالبتكار، الأنها بب�ضاطة وجدت انه ي�ضعب عليها اأن تتفوق على 
الدول المتقدمة في العلوم االأ�ضا�ضية )كيمياء وفيزياء وريا�ضيات وبيولوجيا( 
وم��ا يرتب��ط به��ا نظري��ا وعملي��ا، فاخت��ارت طريق��ا اآخ��ر للتق��دم وحقق��ت في��ه 
اإنج��ازات عبقري��ة جعل��ت االدارة االمريكي��ة نف�ض��ها تعي��د النظ��ر ف��ي نظامه��ا 
التعليم��ي وتب��داأ ف��ي تاأ�ضي���س الجامع��ات التكنولوجي��ة لتج��اري م��ا ح��دث ف��ي 

اليابان وال�ضين. 
وت�ض��ير التج��ارب االأح��دث الى ارتباط �ض��رطي بين تعظيم اال�ض��تفادة من 
المزاي��ا التناف�ض��ية والن�ض��بية ف��ي اآٍن للدول��ة وبي��ن قدرته��ا عل��ى اإدارة عالقات 
ناجح��ة م��ع العال��م الخارج��ي ف��ي مجال التج��ارة واال�ض��تثمار لتحقي��ق منافع 
متبادل��ة دون ج��ور اأو ته��ور. تجرب��ة تركي��ا مهم��ة هن��ا ب�ض��لبياتها واإيجابياتها، 
ورغ��م انه��ا راهن��ت باأكث��ر مم��ا ينبغ��ي على التجمي��ع وعل��ى ا�ض��تقطاب االأموال 
ال�ض��اخنة لتموي��ل عجز مي��زان المدفوعات، ما يعر�ضها لموق��ف �ضعب حاليا، 
لكنها حققت الكثير من التقدم في مجاالت مثل المالب�س الجاهزة وال�ضبغات 
والت�ضميم��ات والم�ضنوع��ات الجلدية والمنزلية والهند�ض��ية. ه��ذه االإنجازات 
عر�ض��ة ه��ي االأخ��رى للتراج��ع لل�ض��بب ال��ذي قلت��ه وه��و وج��وب بن��اء عالق��ات 

متوازنة وفعالة مع االأطراف المعنية ومع اال�ضواق االقليمية والدولية.
م��ن وق��ت اإل��ى اآخ��ر تتح��دث وزارة ال�ضناع��ة ف��ي م�ض��ر ع��ن ا�ض��تراتيجية 
للت�ضنيع تركز على ال�ضناعات الكيماوية والمالب�س والمن�ضوجات وال�ضناعات 
المعدني��ة والهند�ض��ية )ال�ض��يارات ومكوناته��ا بالتحديد( والتعهي��د. ولقد فتر 
حما���س الجمه��ور اأو ي��كاد وه��و ينتظ��ر ا�ض��تراتيجية �ضناعي��ة يتم االلت��زام بها، 
فقد اأعدت م�ضر في عام 2007 بالتعاون مع ماليزيا وبحوار مبا�ضر مع مهاتير 
محمد نف�ض��ه ا�ض��تراتيجية لجعل م�ضر دولة في م�ضاف الدول المتو�ضطة في 
مجال ال�ضناعة بحلول 2025، وما ان �ضرعت في التنفيذ حتى تغيرت الحكومة 
ثم جاءت الثورة فتوقف كل �ضيء. اأول در�س اإذن هو و�ضع ا�ضتراتيجية متكاملة 
للنه�ض��ة ال�ضناعي��ة - برعاية �ضيا�ض��ية مبا�ض��رة - تراعي كاف��ة االأبعاد المحلية 
واالقليمي��ة والعالمي��ة، وف��ي نف���س الوقت تكون قابلة لال�ض��تدامة م��ع مراقبة 
تنفيذها عبر اآلية محددة ومعايير وا�ضحة، على اأن تتحلى بالمرونة لمقابلة اأي 
تغييرات طارئة في اأ�ضواق ال�ضلع اأو الخامات اأو الخدمات الم�ضدرة والم�ضتوردة. 
الدر���س الثان��ي وال��ذي عاينُت��ه في م�ضر واأُنّبه اإليه دائم��ا هو اأهمية وجود نظام 
ق��وي ومدرو���س للتعاق��دات الداخلية والخارجي��ة، فال يمكن مثالقامة م�ضنع 
يعتمد على مدخالت اأ�ضا�ضية من الخارج ويكون التعاقد عليها به ثغرات اأو عدم 

ا�ضتمرارية اأو ق�ضور يجعل المزود يتحكم في من ي�ضتقبل.
والأن ال�ضناعة - كما ا�ضرت في العنوان - اأخطُر من ان تترك لل�ضناعيين 
وحدهم فالبد من تن�ضيق مح�ضوب مع وزارة التعليم لتخريج الكوادر الالزمة 
لو�ض��ع محّف��زات �ضريبي��ة  المالي��ة  وزارة  م��ع  والتن�ض��يق  وللم�ض��تقبل  ل��الآن 
وجمركي��ة اأو غي��ر �ضريبي��ة وا�ضح��ة ومعلن��ة وم�ض��تقرة ت�ض��مح لل�ضناع��ي ب��اأن 
يخط��ط ن�ض��اطه باطمئنان وتح�ض��ين نظام المعلوم��ات الرقمية للتعرف بدقة 
عل��ى خرائ��ط اال�ض��تهالك المحل��ي لل�ض��لعة والخدم��ة وتحركاته��ا ف��ي العال��م 
و�ض��وال ال��ى اأدق التفا�ضي��ل. يل��زم كذل��ك معرف��ة م��ا ه��ي اال�ض��واق الت��ي تزي��د 

وارداته��ا م��ن تلك ال�ض��لعة والتي تقل وارداتها، ومالحقة التغي��رات في االأذواق 
وال اأن�ضى ان رئي�س الهيئة العربية للت�ضنيع قال لي يوما ان م�ضر بها مجاعة 
ت�ضميمات والبد من م�ضممين �ضباب موؤهلين لزيادة معدالت اإنتاج ت�ضميمات 

جديدة لكل ال�ضلع الكبيرة اأو ال�ضغيرة على ال�ضواء.
والأن �ض��لطنة عم��ان ت�ض��دت الإقام��ة م�ضف��اة �ضخم��ة لتكري��ر النف��ط ف��ي 
منطق��ة الدق��م ومجم��ع للبتروكيماوي��ات اأح��ب ان اأتوق��ف عن��د ذل��ك بع���س 
ال�ضيء. لقد اأقامت م�ضر معمل )ميدور( ال�ضهير )من الجيل الرابع واليزال 
االأحدث في افريقيا( عبر ق�ضة مليئة باالإثارة، وتطلب االمر اإ�ضراك م�ضتثمر 
اأجنبي معين في البداية �ضمانا للح�ضول على التكنولوجيا وتم �ضراء ح�ضته 
بعد ذلك واإن بتكلفة مرتفعة. عاي�ضُت التجربة من زوايا مختلفة واأ�ضاف اإلى 
معرفتي بها رئي���س )ميدور( االأ�ض��بق الخبير المحترم مدحت يو�ض��ف. المهم 
ف��ي مث��ل ه��ذا االمر هو تاأمي��ن نوع الخام الذي �ضي�ض��تعمل وطرق نقله والنقل 
العك�ضي للمنتجات الخفيفة التي تقبل التدفيع في االأنابيب، وح�ضن الت�ضبيك 
بين ال�ضناعات الكيماوية المبتغاة لتوليد اأعلى قيمة م�ضافة من المعالجات، 
مع توزيع عادل لثمار القيمة بين ال�ضناعات المختلفة. اإنه اأمر مهم للغاية ان 
تتاأ�ض���س ه��ذه ال�ضناعة في ال�ض��لطنة ووفق نموذج هيئ��ة المنطقة االقت�ضادية 
الخا�ضة بالدقم )ميدور منطقة حرة خا�ضة(. و�ضيترتب على التجربة اإيجاد 
مدر�ض��ة وطني��ة متخ�ض�ضة �ض��يكون له��ا تاأثيرها على التق��دم ال�ضناعي ب�ضفة 

عامة في ال�ضلطنة كلها. 
الخ��ام  اأ�ض��عار  فتقلب��ات  كذل��ك،  مطل��وب  اأم��ر  المخاط��ر  م��ن  التح��وط 
والمنتج��ات �ض��ارت اأ�ض��د ف��ي ه��ذه االزمن��ة، ويج��ب تن�ض��يط طل��ب - وتهيئ��ة - 
ال�ضناعات المحلية من االن على ا�ضتخدام المنتجات التي �ضتتدفق بعد انتهاء 
الم�ضفاة وبدء ن�ضاط مجمع البتروكيماويات جنبا اإلى جنب مع الت�ضدير اإلى 

اال�ضواق والمناف�ضة مع االخرين.  
لق��د ذهب��ُت م��رة ال��ى ميالن��و )اإيطالي��ا( ف��ي 2012 للحديث في ن��دوة عن 
التعاون التركي الم�ضري االيطالي في حو�س المتو�ضط، والأنى راأيُت كيف ان 
تركيا واإيطاليا معا لي���س لديهما اإنتاج بترولي واحتياجهما الى النفط والغاز 
كبير اقترحت وقتها اإقامة معمل تكرير قرب ال�ضلوم يعتمد على النفط الليبي 
والخبرة الم�ضرية واال�ضواق في تركيا وايطاليا. كانت الفكرة قد بداأت تتردد 
ف��ي م�ض��ر ف��ي 2010 ث��م نامت. ربما كنت ح�ض��ن الني��ة اأو كنُت واعي��ا باأكثر مما 
يقت�ض��ي االم��ر، ث��م ان ليبي��ا ج��رى بها م��ا جرى. وف��ي مرة اخرى اأث��ار �ضديق 
يعمل في �ضركة يونانية للبحث واال�ضت�ضكاف في م�ضر مقترحا القامة معمل 
تكرير بخبرة واأموال م�ضرية في جنوب ال�ضودان، باعتباره م�ضروعا مربحا من 
ناحية، وله اآثار �ضيا�ض��ية واقت�ضادية جيدة على عالقة م�ضر بجنوب ال�ض��ودان 
وعالقة جنوب ال�ضودان ب�ضماله، والتزال الفكرة قائمة. وقد نوهت عنها كثيرا 
في البرامج المتلفزة لمن يرى فيها اأهمية. ولقد جاء اإلى م�ضر منذ �ض��نوات 
و�ضيط ا�ضتثماري لبناني اال�ضل ووعد باإقامة معمل تكرير من الجيل الخام�س 
وت��م بالفع��ل تخ�ضي���س اأر�س له في �ض��مال البالد ناحية محافظة كفر ال�ض��يخ 
لكنه عجز عن ت�ضويق الم�ضروع كما عجز غيره عن ت�ضويق م�ضروع تكرير اقل 

حجما وحداثة في منطقة العين ال�ضخنة.
الجدي��ة كان��ت فق��ط م��ن ن�ضي��ب عر���س قدم��ه م�ض��تثمر كويت��ي �ض��هير 
الإقام��ة م�ضف��اة بالعي��ن ال�ض��خنة عل��ى البح��ر االحم��ر، لكن��ه ان�ض��حب بع��د ان 
األغت الحكومة في م�ضر قانونية جعل الم�ضروع منطقة حرة خا�ضة في 2008 

وانتقل بعدها الى فيتنام. 
حالي��ا اتفق��ت م�ض��ر م��ع ايطالي��ا على تو�ض��يع معمل مي��دور بقيم��ة 1200 
ملي��ون دوالر، ول��دى م�ض��ر خط��ة لتطوي��ر معام��ل التكري��ر القائم��ة، فيه��ا 
الكثير مما يحتاج اإلى تحديث عاجل. ان من �ضاأن تبادل ر�ضين للخبرات بين 
الم�ض��اريع العربي��ة للتكري��ر م��ع التن�ض��يق فيم��ا بينه��ا تعظيم مناف��ع الجميع، 

فلهذه ال�ضناعة م�ضتقبل طيب في منطقتنا.

الصناعة أخطر من أن 
تترك للصناعيين وحدهم

mesbahkotb@gmail.com

م�سباح قطب  
كاتب م�سري متخ�س�ش في ال�سوؤون االقت�سادية
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مليون ريال الستكمال 
الحزم المتبقية من الميناء

السلطنة 
٢39.9تضـــخ

ميناء الدقم يتهيأ لمرحلة التشغيل التجاري الكامل

الدقم -           :

بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  هيئ��ة  وقع��ت 
اتفاقي��ات رئي�ض��ية تهي��ئ مين��اء  ث��الث  خ��الل ع��ام 2016 
الدق��م لمرحل��ة الت�ض��غيل التج��اري الكام��ل، وتتعل��ق ه��ذه 
االتفاقي��ات باإن�ض��اء الح��زم الثاني��ة والثالث��ة والرابع��ة من 
مين��اء الدق��م بتكلف��ة اإجمالي��ة تبل��غ 239.9 ملي��ون ري��ال 

عماني.
فف��ي 10 فبراي��ر وقع��ت الهيئ��ة اتفاقي��ة تنفي��ذ الحزم��ة 
االأ�ضا�ض��ية  بالبني��ة  المتعلق��ة  الدق��م  لمين��اء  الرابع��ة 
للر�ضيف الحكومي، وقد فاز بالم�ضروع �ضركة المجموعة 
الم�ض��تركة للمقاوالت وهي �ض��ركة كويتية م�ض��اهمة عامة 

مدرجة ب�ضوق الكويت لالأوراق المالية.
وف��ي  6 ابري��ل 2016 وقع��ت الهيئ��ة م��ع �ض��ركة الخلي��ج 

المتح��دة لالإن�ض��اء اتفاقي��ة تنفي��ذ الحزم��ة الثالث��ة م��ن 
ميناء الدقم الخا�ضة باإن�ضاء المحطة التجارية للر�ضيف 
التج��اري الت��ي تت�ضمن اإن�ض��اء الط��رق والبواب��ة التجارية 
للر�ضي��ف التج��اري ومنطق��ة الفح���س والتفتي���س ومبنى 
للمين��اء  الواح��دة  المحط��ة  ومبن��ى  ال�ض��احنات  ت�ض��جيل 
ومبن��ى الجمارك والتفتي���س وغيرها م��ن المباني التابعة 
الأعم��ال التخلي���س للمحط��ة التجاري��ة، وتمتل��ك �ض��ركة 
الخلي��ج المتح��دة لالإن�ض��اء خب��رة تمت��د ل��� 40 عام��ا من��ذ 

تاأ�ضي�ضها بدولة الكويت في عام 1975.
وف��ي 14 نوفمب��ر 2016 وق��ع معال��ي يحي��ى بن �ض��عيد بن 
المنطق��ة  هيئ��ة  اإدارة  مجل���س  رئي���س  الجاب��ري  عب��داهلل 
الحزم��ة  تنفي��ذ  اتفاقي��ة  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة 
الثاني��ة م��ن ميناء الدق��م الخا�ضة باأعمال تنفيذ م�ض��روع 
الر�ضي��ف التجاري ال�ض��تيعاب الحاويات وت�ض��ييد المباني 

يحيى الجابري: 
ميناء الدقم 
اأهم محركات 

المنطقة 
االقت�سادية 

ويدعم 
ا�ستراتيجية 

التنويع 
االقت�سادي
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خالل توقيع اتفاقية 
اإن�ساء الحزمة الثانية 

من ميناء الدقم

اأثناء التوقيع على اتفاقية الحزمة الرابعة للميناء وتوقيع اتفاقية اإن�ساء الحزمة الثالثة

والور���س الخا�ض��ة بت�ض��غيل الر�ضي��ف والرافع��ات وط��رق 
الخدم��ات بالر�ضي��ف، وق��د ف��از بتنفي��ذ الم�ض��روع تحالٌف 
اف  ا���س  ام  و�ض��ركة  التركي��ة  �ض��يركا  �ض��ركة  م��ن  مك��ون 
رئي���س  �ض��يركا  �ض��ركة  ع��ن  االتفاقي��ة  وق��ع  البرتغالي��ة. 
مجل�س اإدارتها هونكار اأدالي وعن �ضركة اأم. اأ�س. اأف نائب 

الرئي�س تياجو فورتوناتو.
واأكد معالي يحيى بن �ضعيد بن عبداهلل الجابري رئي�س 
مجل���س اإدارة هيئة المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم 
اأن توقيع هذه االتفاقيات يوؤكد التزام الحكومة با�ضتكمال 
م�ضروع ميناء الدقم وتنفيذ العديد من م�ضروعات البنية 
االأ�ضا�ض��ية للمنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم التي تم 

اعتمادها �ضابقا.
وق��ال معالي��ه ان مين��اء الدق��م يعد اأحد اأه��م المحركات 
االأ�ضا�ض��ية للمنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م وه��و 
دع��م  اإل��ى  يه��دف  االأغرا���س  متع��دد  ا�ض��تراتيجي  مين��اء 
للتنوي��ع  الحكومي��ة  الجه��ود  ورف��د  الوطن��ي،  االقت�ض��اد 
بال�ض��لطنة  االقت�ضادي��ة  الحرك��ة  وتن�ض��يط  االقت�ض��ادي، 

ب�ضكل عام ومحافظة الو�ضطى ب�ضكل خا�س.
واأ�ض��ار اإل��ى اأن مين��اء الدق��م يتمي��ز بموقع��ه الجغراف��ي 
واالأ�ض��واق  العالمي��ة  المالح��ة  خط��وط  م��ن  بالق��رب 
ا�ض��تقطاب  عل��ى  بقدرت��ه  ويمت��از  واالآ�ض��يوية  االإفريقي��ة 
مختل��ف ال�ض��ركات، كم��ا اأن التجهي��زات وم�ض��توى البني��ة 
االأ�ضا�ض��ية الت��ي يتمت��ع به��ا والمزاي��ا التي تقدمه��ا الهيئة 
للم�ض��تثمرين ف��ي المنطق��ة ت�ض��اهم ف��ي اجت��ذاب العدي��د 
م��ن خط��وط المالح��ة العالمي��ة وه��و م��ا �ضي�ض��اهم ف��ي 
تطوي��ر العديد من االأن�ض��طة التجارية وال�ضناعية ويعّزز 

دور ال�ضلطنة في قطاع الخدمات اللوج�ضتية.
ون��وه معالي��ه بم��ا يتمت��ع ب��ه المين��اء م��ن بني��ة اأ�ضا�ض��ية 

االأم��واج  كا�ض��ري  اأط��وال  اإجمال��ي  اأن  متط��ورة، مو�ضح��ا 
يبل��غ حوال��ي 8.7 ك��م فيم��ا ي�ض��ل عمق حو���س الميناء اإلى 
18 مترا وقناة الدخول اإلى 19 مترا مما يوؤهله ال�ض��تقبال 
اأن المين��اء  ومناول��ة �ض��فن الحاوي��ات العمالق��ة، موؤك��دا 
توؤهل��ه  الم�ض��تقبلية  للتو�ض��عات  كافي��ة  بم�ض��احات  يتمت��ع 
الإن�ض��اء اأكث��ر م��ن م�ضف��اة للنفط والعديد من م�ض��روعات 

ال�ضناعات الثقيلة والبتروكيماوية.

الحزمة الرابعة 
الدق��م  لمين��اء  الرابع��ة  الحزم��ة  اإن�ض��اء  تكلف��ة  وتبل��غ 
المتعلق��ة بالر�ضي��ف الحكوم��ي 55.4 ملي��ون ري��ال عماني 
وي�ض��تغرق تنفي��ذ الم�ض��روع 30 �ض��هرا م��ن تاري��خ االإ�ض��ناد 

باالإ�ضافة اإلى 30 يوما الأعمال التح�ضيرات.
يت��م  متكام��ل  ر�ضي��ف  اأول  الحكوم��ي  الر�ضي��ف  ويع��د 
تنفي��ذه في الموان��ئ العمانية لخدمة الجهات الحكومية، 
ويبل��غ ط��ول الر�ضيف الحكومي 980 مترا وتم تخ�ضي�ضه 
اإل��ى العب��ارات  لع��دد م��ن الجه��ات الحكومي��ة، باالإ�ضاف��ة 
ال�ض��ريعة، ويعتب��ر الر�ضي��ف الحكوم��ي م��ن اأه��م المرافق 
االأمنية بميناء الدقم و�ض��يوفر الجاهزية الإدارة العمليات 
اللوج�ضتية لهذه الجهات وتوفير الجانب االأمني للميناء 

والمنطقة بالكامل.
و�ض��يتم من خالل هذا الم�ض��روع اإن�ضاء المباني والطرق 
والمرافق والخدمات الالزمة لت�ض��غيل الر�ضيف الخا�س 

بالجهات الحكومية. 
وتت�ضمن اأعمال الم�ضروع: مدَّ �ضبكات الكهرباء والمياه 
الحرائ��ق،  ومكافح��ة  ال�ضح��ي  وال�ض��رف  واالت�ض��االت 
واإن�ض��اء 4 م�ضخ��ات، وقن��وات لت�ضريف المياه ال�ض��طحية، 
وخزان��ات للمي��اه، وت�ض��وير الر�ضي��ف الحكوم��ي، واإن�ض��اء 
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البوابات الرئي�ضية والبوابات االأمنية.
ويبلغ اأطوال الطرق التي �ض��يتم تنفيذها على الر�ضيف 
الحكوم��ي حوال��ي 2 ك��م وبعر���س 7 اأمت��ار وت�ض��مل طرق��ا 
رئي�ض��ية وطرق��ا داخلي��ة مع اإن��ارة الطرق وتوفي��ر مواقف 
للمركبات بمختلف اأنواعها، كما يت�ضمن الم�ض��روع اإن�ض��اء 

3 مهابط للطائرات العمودية.
وي�ض��تمل الم�ض��روع اأي�ض��ا عل��ى مباني لعدد م��ن الجهات 
الحكومي��ة وم�ض��اكن للموظفي��ن ومكات��ب اإدارية ومناطق 
للخدمات اللوج�ضتية، كما �ضيتم اإن�ضاء مبنى للم�ضافرين 
بالعبارات ال�ضريعة مع ما يحتاجه من خدمات وت�ضهيالت 
اأخ��رى ك�ض��االت االنتظ��ار والمخ��ازن ومبان��ي الخدم��ات 

العامة.
 

الحزمة الثالثة 
وتبل��غ تكلف��ة اإن�ض��اء الحزم��ة الثالث��ة م��ن مين��اء الدق��م 
77.1 ملي��ون ري��ال عمان��ي، وتن���س االتفاقي��ة عل��ى تنفي��ذ 

الم�ضروع خالل 36 �ضهرا من تاريخ االإ�ضناد.
وتت�ضم��ن اأعم��ال الحزم��ة الثالث��ة لميناء الدقم: اإن�ض��اء 
ط��رق بط��ول 8 ك��م م��ع مقاط��ع عر�ضي��ة متنوع��ة واإن�ض��اء 
جمي��ع الط��رق الداخلي��ة للو�ض��ول اإل��ى المبان��ي ومواقف 
ال�ض��يارات، ور�ض��ف اأماكن وقوف ال�ض��يارات لخدمة جميع 
الم��رور،  اإ�ض��ارات  وتركي��ب  وتوري��د  وت�ضمي��م  االأن�ض��طة، 

واإن�ضاء مهبطين للطائرات العمودية.
كما ي�ض��تمل الم�ضروع اأي�ضا على اأعمال البنية االأ�ضا�ضية 
مكافح��ة  و�ض��بكة  ال�ض��رب  مي��اه  �ض��بكة  باإن�ض��اء  المتعلق��ة 
ت�ضري��ف  وقن��وات  ال�ضح��ي  ال�ض��رف  و�ض��بكة  الحري��ق 
مي��اه االأمط��ار والمي��اه ال�ض��طحية واالأعم��ال الكهربائي��ة 
اإل��ى  باالإ�ضاف��ة  وال�ض��احات  ال�ض��وارع  واإن��ارة  واالت�ض��االت 

اأعمال الت�ضوير والبوابات الفرعية.
وفيم��ا يتعل��ق بالمبان��ي تت�ضم��ن الحزم��ة الثالث��ة م��ن 
مين��اء الدق��م اإن�ض��اء ثالث��ة مبان��ي ف��ي منطق��ة الر�ضي��ف 

التفتي���س  البواب��ة، والبواب��ات، ومنطق��ة  التج��اري )قب��ل 
والجم��ارك( م��ن بينه��ا مق�ض��ورات الخ��روج والدخول من 
البوابة ومحطة النافذة الواحدة ومكتب ت�ضاريح المرور  
وم�ض��جد والمبان��ي المخ�ض�ضة للجم��ارك ووزارة ال�ضحة 
الخدم��ات  ومراف��ق  ال�ض��مكية  والث��روة  الزراع��ة  ووزارة 

الكهربائية وخزانات مياه مكافحة الحرائق.

الحزمة الثانية لميناء الدقم
وتعّد الحزمة الثانية لميناء الدقم اأحد اأبرز الم�ضروعات 
بالميناء، وتزامن توقيعها مع احتفاالت ال�ض��لطنة بالعيد 
الوطن��ي ال�ضاد���س واالأربعين المجي��د، وعبر معالي يحيى 
بن �ض��عيد بن عبداهلل الجابري رئي���س مجل���س اإدارة هيئة 
المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم عن �ضروره بتوقيع 
بالعي��د الوطن��ي  الب��الد  ف��ي غم��رة احتف��االت  االتفاقي��ة 
ال�ضاد���س واالأربعي��ن المجي��د، وق��ال معالي��ه ف��ي ت�ضري��ح 
�ضحفي: ي�ض��رفني اأن اأتقدم اإلى جاللة ال�ض��لطان قابو���س 
بن �ضعيد المعظم - حفظه اهلل - بالتهنئة بمنا�ضبة العيد 
الوطن��ي ال�ضاد���س واالأربعي��ن المجيد، م�ض��يدا معاليه بما 
تحق��ق عل��ى اأر���س ال�ض��لطنة م��ن منج��زات خ��الل �ض��نوات 
االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  اأن  موؤك��دا  المبارك��ة،  النه�ض��ة 
الخا�ض��ة بالدق��م هي اأح��د هذه المنجزات التي ت�ض��تهدف 

رخاء االإن�ضان العماني.
واأو�ض��ح معالي��ه اأن الحزم��ة الثاني��ة م��ن مين��اء الدق��م 
تعتبر اأهم المرافق الت�ضغيلية للر�ضيف التجاري و�ضتتيح 

بعد اإنجازها ت�ضغيل الميناء تجاريا.
وتبلغ تكلفة الم�ضروع 107.3 مليون ريال عماني و�ضيتم 
تنفي��ذه خ��الل 30 �ض��هرا م��ن تاريخ االإ�ض��ناد باالإ�ضافة اإلى 

30 يوما للتجهيزات. 
وتت�ضم��ن ه��ذه الحزمة اإن�ض��اء 4 محطات على الر�ضيف 
التج��اري م��ن بينها محطتان للحاوي��ات بطول نحو 1600 
مت��ر لمناول��ة نح��و 3.5 ملي��ون حاوي��ة نمطية �ض��نويا، كما 
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�ض��يتم اإن�ض��اء محطة للمواد الجافة ال�ض��ائبة ب�ض��عة نحو 5 
ماليين طن متري �ضنويا ومحطة متعددة اال�ضتخدامات 
ب�ض��عة حوال��ي 800 األ��ف ط��ن مت��ري �ض��نويا، كم��ا تت�ضم��ن 

الحزمة الثانية اأي�ضا اإن�ضاء منطقة عمليات الميناء.
�ض��يركا   �ض��ركة  م��ن  مك��ون  تحال��ٌف  الم�ض��روَع  ��ذ  وينفِّ
واأعرب��ت  البرتغالي��ة،  اف  ا���س  ام  و�ض��ركة  التركي��ة 
ال�ض��ركتان عن فخرهما بالم�ض��اركة ف��ي تطوير المنطقة 
االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م م��ن خ��الل تنفيذ م�ض��روع 
الحزم��ة الثاني��ة م��ن مين��اء الدق��م، وتمتل��ك ال�ض��ركتان 
�ض��جال حافال من تنفيذ الم�ض��اريع ال�ضعبة في المنطقة 

واأماك��ن اأخرى من العالم.
واأكدت ال�ضركتان التزامهما بتنفيذ الم�ضروع في الوقت 
بي��ان م�ض��ترك: م��ن خ��الل رحلتن��ا  ف��ي  المح��دد وقالت��ا 
الت��ي ب��داأت قب��ل نح��و �ض��نتين و�ضوال اإل��ى ان نك��ون �ضمن 
المقاولين الرئي�ضيين في المنطقة االقت�ضادية الخا�ضة 
بالدق��م عرفن��ا اأهمي��ة الدق��م القت�ض��اد ال�ض��لطنة. وم��ن 
الوا�ض��ح اأن جع��ل المين��اء يعم��ل بكام��ل طاقته ف��ي الوقت 
المحدد �ضيمهد الطريق ال�ضتثمارات جديدة ويحوله اإلى 
قيمة اقت�ضادية كبيرة على الفور. وبالتالي يعرب م�ضروع 
با�ض��تكمال  التزام��ه  ع��ن  الم�ض��ترك  اإف  اإ���س  �ض��يركا-اإم 
وت�ضليم هذا الم�ضروع الحيوي بطريقة مثالية في الوقت 

المنا�ضب و�ضمن الميزانية.
الم�ض��روع  ه��ذا  بتنفي��ذ  فوزن��ا  اأن  نعتق��د  واأ�ضافت��ا: 
اال�ضتراتيجي �ضوف يعزز وجودنا اال�ضتراتيجي في الدقم 
ويمكنن��ا م��ن االنخ��راط ف��ي م�ض��اريع اأخ��رى ف��ي الدق��م 
بم�ض��توى اأكب��ر م��ن التناف�ض��ية والم��وارد.  وم��ن الجدي��ر 
بالذك��ر اأن��ه خالل تنفيذنا للم�ض��روع بالتن�ض��يق مع جميع 
الجه��ات المعني��ة �ض��وف ننفذ الممار�ض��ات التي من �ض��اأنها 
تعزي��ز الم�ض��اهمة المحلية مع التركيز ب�ض��كل خا�س على 
مفهوم القيمة داخل البلد التي من �ضاأنها كذلك ا�ضتيعاب 
ال�ض��ركات ال�ضغيرة والمتو�ض��طة وتعزي��ز عملية التعمين، 

ففريقن��ا يعرف جيدا م�ض��وؤوليته تج��اه المجتمع العماني 
و�ضوف نقدم ممار�ضات منا�ضبة وم�ضتدامة.

اإ���س  اإم  وبموج��ب االتفاقي��ة �ض��يقوم تحال��ف �ض��يركا - 
منطق��ة  ف��ي  المبان��ي  م��ن  ع��دد  باإن�ض��اء  الم�ض��ترك  اإف 
الت�ض��غيل والمحط��ة التجارية ومنطق��ة محطة الب�ضائع 
طري��ق  اإن�ض��اء  �ض��يتم  كم��ا  الحاوي��ات،  ومحط��ة  الجاف��ة 
م��زدوج بط��ول 3 ك��م، وط��رق داخلية م��ع توري��د وتركيب 
اإ�ض��ارات الم��رور و�ض��احات للمحط��ة التجاري��ة ومواق��ف 
مي��اه  �ض��بكات  واإن�ض��اء  للطائ��رات،  ومهب��ط  لل�ض��يارات 
ال�ض��رب وال�ضرف ال�ضح��ي ومكافحة الحرائق ومحطات 
�ض��خ المي��اه واإن��ارة ال�ض��وارع والبنية االأ�ضا�ض��ية لخدمات 
االأر�ضي��ة  بتح�ض��ين  المتعلق��ة  واالأعم��ال  االت�ض��االت 
وتوري��د وتركي��ب نوعي��ن م��ن االأ�ض��يجة عالي��ة التاأمي��ن 
االأخ��رى. كم��ا تت�ضم��ن محط��ة  االأعم��ال  والعدي��د م��ن 
الحاوي��ات رق��م )2( اإن�ض��اء �ض��كة حدي��د للرافع��ات الت��ي 

�ض��يتم تركيبه��ا في المحطة.

عمليات ت�سغيلية تجارية 
التنفي��ذي  الرئي���س  ريج��ي فرملي��ن  �ض��رح  م��ن جهت��ه 
ل�ض��ركة مين��اء الدق��م اأن توقي��ع اتفاقي��ة الحزم��ة الثاني��ة 
من ميناء الدقم يعد ركيزة اأ�ضا�ضية لتطوير ميناء الدقم 
و�ضت�ض��هم في اإيجاد بنى اأ�ضا�ض��ية متكاملة للمحطات التي 
ت��م تخ�ضي�ضه��ا لمختل��ف االأغرا�س كالحاويات و�ض��حنات 
الم��واد ال�ض��ائبة والجاف��ة، م�ض��يرا اإل��ى اأن الميناء �ض��يكون 
بع��د االنته��اء من هذه الحزمة مهياأ لالنتقال من مرحلة 
العمليات الت�ض��غيلية االأولية اإلى عمليات ت�ضغيلية تجارية 

متعددة االأغرا�س. 
بال�ض��كر  الأتق��دم  الفر�ض��ة  ه��ذه  اأنته��ز  قائ��ال:  وعب��ر 
المنطق��ة  هيئ��ة  ف��ي  ممثل��ة  عم��ان  �ض��لطنة  لحكوم��ة 
االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدقم على م��ا بذلته من جهد في 

اإنجاز هذا الم�ضروع المهم لتطوير ميناء الدقم.
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ريجي فرميلن: 
الم�ساريع 
الجديدة 

داعمة لتنمية 
التكنولوجيا 

المتطورة على 
المدى الق�سير

�سركة عمان 
الهند�سية: اإن�ساء 

م�سنع لال�سفلت 
واآخر للخر�سانة 
وور�ش لت�سنيع 

االنابيب 

وقع��ت �ض��ركة مين��اء الدق��م ف��ي دي�ض��مبر 2016 عل��ى 
اتفاقي��ات تاأجير ف��ي منطقة االمتي��از الخا�ضة بالميناء 
بالمنطقة ال�ضناعية مع كل من �ض��ركة عمان الهند�ض��ية 

و�ضركة جلفار للهند�ضة والمقاوالت.
ويعد توقيع هذه االتفاقيات عالمة هامة في موا�ضلة 
تطوي��ر اأن�ض��طة ه��ذه ال�ض��ركات والمين��اء كذل��ك، وتعي��ر 
�ض��ركة مين��اء الدق��م ه��ذه االتفاقي��ات اأهمي��ة كبي��رة لما 
الخب��رة والخدم��ات  م��ن  ال�ض��ركات  تل��ك  �ض��وف تجلب��ه 
اأي�ض��ا  تدع��م  �ض��وف  الت��ي  المج��االت  م��ن  العدي��د  ف��ي 
االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  ف��ي  االآخري��ن  الم�ض��تثمرين 

الخا�ضة بالدقم والميناء على وجه الخ�ضو�س.
مين��اء  ل�ض��ركة  التنفي��ذي  الرئي���س  فرميل��ن  ريج��ي 
الدق��م اأك��د عل��ى اأهمي��ة التوقي��ع عل��ى ه��ذه االتفاقي��ات 
ه��ذه  بدع��م  فخ��ورة  الدق��م  مين��اء  �ض��ركة  اإن  وق��ال 
الخا���س  القط��اع  م��ن  كم�ض��تثمرين مهمي��ن  ال�ض��ركات 
ف��ي الدق��م. ع��الوة عل��ى اأن ه��ذه الم�ض��اريع �ض��وف تكون 
عل��ى  المتط��ورة  التكنولوجي��ا  لتنمي��ة  داعم��ة  م�ض��اريع 
م��ن  ال�ض��ركات  ه��ذه  تك��ون  و�ض��وف  الق�ضي��ر،  الم��دى 
الالعبي��ن الرئي�ض��يين ف��ي دع��م عملي��ات �ض��ركة مين��اء 
الدق��م و�ض��ركائها باأح��دث ما تو�ضلت اإلي��ه التكنولوجيا 

والخدمات على المدى الطويل.

م�سنع لال�سفلت واآخر للخر�سانة
عم��ان  �ض��ركة  م��ع  الموقع��ة  لالتفاقي��ة  ووفق��ا 
م��ن  العدي��د  بت�ض��ييد  ال�ض��ركة  �ض��تقوم  الهند�ض��ية 
االنابي��ب  ت�ضني��ع  ور���س  مث��ل  الجدي��دة  المن�ض��اآت 
وم�ضن��ع  لالأ�ض��فلت،  م�ضن��ع  عل��ى  ع��الوة  والبن��اء، 
اإل��ى مبن��ى االإدارة الجدي��د ف��ي  للخر�ض��انة باالإ�ضاف��ة 

المنطق��ة ال�ضناعي��ة الخا�ض��ة بميناء الدقم.
وقال �ضالح الحب�ض��ي رئي���س مجل�س اإدارة �ضركة عمان 

التطوي��ر  م��ن  ج��زءا  نك��ون  ب��اأن  فخ��ورون  الهند�ض��ية: 
الم�ض��تمر لمين��اء الدق��م. اإن عالقاتن��ا م��ع مين��اء الدقم 
�ض��وف توف��ر لن��ا قاع��دة لتطوي��ر اأكبر من�ض��اأة م��ع اأحدث 

التقنيات لقطاع النفط والغاز في ال�ضلطنة.
وتعم��ل �ض��ركة عم��ان الهند�ض��ية ف��ي مج��االت البن��اء 
م��ع  التعام��ل  اإل��ى  باالإ�ضاف��ة  والت�ض��غيل  وال�ضيان��ة 
والم�ضان��ع  والهند�ض��ة  الكهرب��اء  تولي��د  محط��ات 
البيئي��ة ف��ي ال�ض��لطنة، وف��ي ع��ام 2016 �ض��ّلمت ال�ض��ركة 
مع��دات جدي��دة تعم��ل ف��ي حف��ر المعاب��ر باالإ�ضافة اإلى 
تعامله��ا م��ع العديد من ال�ض��ركات المحلية وال�ض��ركات 

االأوروبية والكورية.

دعم قطاع االإن�ساءات 
جلف��ار  �ض��ركة  م��ع  الموقع��ة  االتفاقي��ة  وبموج��ب 
للهند�ض��ة والمقاوالت �ض��تقوم �ضركة جلفار بتوفير مواد 
متعلقة باالن�ض��اءات مثل الخر�ضانات والمواد اال�ضمنتية 

التي تدخل في اأعمال البناء والت�ضييد.
للهند�ض��ة  جلف��ار  ل�ض��ركة  التنفي��ذي  الرئي���س  وق��ال 
الدكتور هان�س اأيرلينج�س: نحن نتطلع اإلى دعم  ميناء 
الدقم في تطوره الم�ضتمر ون�ضعى اإلى توفير قاعدة لنا 

للم�ضاهمة في تطوير الدقم ب�ضكل عام.
وتعتبر �ض��ركة جلفار للهند�ض��ة والمقاوالت واحدة من 
اأكب��ر �ض��ركات المق��اوالت وهند�ض��ة االإن�ض��اءات متع��ددة 
 ،1972 ع��ام  ف��ي  واأن�ض��ئت  ال�ض��لطنة  ف��ي  التخ�ض�ض��ات 
وتعم��ل ال�ض��ركة على نظام اإدارة الج��ودة، وقد تم تجهيز 
بالمع��دات  العل��م  اإلي��ه  تو�ض��ل  م��ا  باأح��دث  مختبراته��ا 
خب��رة  ذوي  وموظفي��ن  مدربي��ن  وتوظي��ف  المتط��ورة 
طويلة، كما اأن وحدة االختبار قادرة على التعامل مع اأي 
نوع من االختبارات عالية االأداء وت�ض��ارك ب�ض��كل م�ضتمر 
في اأ�ضاليب مبتكرة الختبار الخر�ضانة ومكوناتها، ويتم 
اإجراء ختبارات المتانة المتقدمة للخر�ضانة في معامل 

ال�ضركة المحلية.

ميناء الدقم يوقع اتفاقيات
تأجير بالمنطقة الصناعية للميناء

الدقم -           :
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جوانــزو -            :

اأك��د معال��ي يحيى بن �ض��عيد ب��ن عبداهلل الجابري 
االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  هيئ��ة  اإدارة  مجل���س  رئي���س 
لتد�ض��ين  االقت�ضادي��ة  االأهمي��ة  بالدق��م  الخا�ض��ة 
وق��ال  بال�ضي��ن،  ال�ض��لطنة  يرب��ط  مبا�ض��ر  خ��ط 
انط��الق  قبي��ل  �ضحفي��ة  ت�ضريح��ات  ف��ي  معالي��ه 
اأول��ى رحالت الطيران العمان��ي اإلى مدينة جوانزو 
ال�ضيني��ة: انن��ا نتوق��ع اأن يك��ون له��ذا الخ��ط اأهمي��ة 
كبيرة على م�ض��توى الدقم ب�ض��كل خا�س وال�ض��لطنة 
ب�ض��كل ع��ام، وم��ن المنتظ��ر اأن يك��ون له اأث��ر اإيجابي 
وال�ض��ياحي  واالقت�ض��ادي  التج��اري  التع��اون  عل��ى 
ال�ض��عبية  ال�ضي��ن  وجمهوري��ة  ال�ض��لطنة  بي��ن 

ال�ضديقة.

م�ض��اء  الُعمان��ي  الطي��ران  رح��الت  اأول��ى  ��ت  وحطَّ
جوان��زو  مدين��ة  بمط��ار   2016 دي�ض��مبر   9 الجمع��ة 
م��ن  انطالقته��ا  م��ن  دقيق��ة  و45  �ض��اعات   6 بع��د 
مط��ار م�ض��قط الدول��ي، وت�ض��تغرق رحلة العودة اإلى 

م�ض��قط حوال��ي 8 �ض��اعات و35 دقيقة.
عب��داهلل  ب��ن  �ض��عيد  ب��ن  يحي��ى  معال��ي  وق��ال 
اأث��ره  �ضينعك���س  الجدي��د  الخ��ط  اإن  الجاب��ري 
ف��ي  ال�ضين��ي  ال�ضناع��ي  الم�ض��روع  عل��ى  االإيجاب��ي 
مج��ال  ف��ي  وال�ضي��ن  الدق��م  بي��ن  ويق��ّرب  الدق��م 
التب��ادل اال�ض��تثماري وحرك��ة اأ�ضح��اب االأعمال بين 
الوحي��د  يك��ون  ل��ن  الخ��ط  اأن  اإل��ى  البلدي��ن، الفت��اً 
للطي��ران العمان��ي اإل��ى ال�ضي��ن واإنم��ا �ض��يتوزع اإل��ى 
مناط��ق وم��دن اأخ��رى ف��ي جمهوري��ة ال�ضي��ن، كم��ا 
ي�ض��عى الطي��ران العمان��ي اإل��ى افتت��اح خ��ط مبا�ض��ر 

اال�ستثمارات 
ال�سينية في 

الدقم ت�ستفيد من 
الرحالت المبا�سرة 

بين البلدين

مع تدشين أولى رحالت الطيران العماني إلى الصين

يحيى الجابري يؤكد األهمية 
االقتصادية لخط مسقط – جوانزو

 االحتفال بتد�سين
الخط بمطار م�سقط

 خالل االحتفال الر�سمي
بمدينة جوانزو ال�سينية
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اإل��ى العا�ضمة بكي��ن قريبا.

تعزيز التبادل التجاري
�ض��فير جمهوري��ة  ي��و فولون��غ  ال�ض��فير  �ض��عادة  وعب��ر 
ع��ن  ال�ض��لطنة  ل��دى  المعتم��د  ال�ض��عبية  ال�ضي��ن 
�ض��عادته بتد�ض��ين خ��ط م�ض��قط - جوان��زو م�ض��يرا اإل��ى 
الم�ض��افة  �ضي�ض��اعد عل��ى اخت�ض��ار  الجدي��د  الخ��ط  اأن 
الزي��ارات  تب��ادل  زي��ادة  عل��ى  وي�ض��جع  البلدي��ن  بي��ن 
بي��ن رج��ال االأعم��ال، موؤك��دا اأن ت�ض��غيل الخط الجوي 
المبا�ض��ر بي��ن ال�ض��لطنة وال�ضي��ن �ضي�ض��هم ف��ي تعزي��ز 
التب��ادل التج��اري بي��ن جمهوري��ة ال�ضي��ن ودول اآ�ض��يا 
الو�ض��طى واأوروب��ا واأفريقيا وال�ض��رق االأو�ض��ط م�ض��يدا 
ب��ه  تتمي��ز  ال��ذي  اال�ض��تراتيجي  الجغراف��ي  بالموق��ع 
به��ا  تتمت��ع  الت��ي  ال�ض��ياحية  والمقوم��ات  ال�ض��لطنة 
مم��ا �ضي�ض��اهم ف��ي زي��ادة اأع��داد ال�ض��ياح القادمي��ن من 

جمهوري��ة ال�ضين اإلى ال�ض��لطنة.
واأع��رب �ض��عادة ل��ي ت�ض��نج وي��ن �ض��فير �ض��وؤون منتدى 
التع��اون ال�ضين��ي العرب��ي ب��وزارة الخارجي��ة ال�ضيني��ة 

تهب��ط  العمان��ي  للطي��ران  رحل��ة  اأول  ا�ض��تقباله  ل��دى 
ف��ي  لجهوده��ا  لل�ض��لطنة  تقدي��ره  ع��ن  ال�ضي��ن  ف��ي 
تعزي��ز الرواب��ط التاريخي��ة بين البلدي��ن موؤكدا رغبة 
م��ن  فاأكث��ر  اأكث��ر  العالق��ات  ه��ذه  توثي��ق  ف��ي  ال�ضي��ن 

خ��الل برنام��ج )الطريق الحزام(.
بي��ن  اأ�ض��بوعيا  4 رح��الت  العمان��ي  وي�ض��ّير الطي��ران 
والجمع��ة  واالأربع��اء  االثني��ن  اأي��ام  وجوان��زو  م�ض��قط 
واالأح��د، اأم��ا رحلة العودة فتكون اأيام االأحد والثالثاء 
والخمي���س وال�ض��بت، وتنطل��ق الرحل��ة من م�ض��قط في 
ال�ض��اعة العا�ض��رة والرب��ع �ضباحا، وت�ض��ل رحلة العودة 

اإلى م�ض��قط في ال�ض��اعة الحادية ع�ض��رة �ضباحا.

تنامي التعاون التجاري واال�ســتثماري
بمدين��ة  اأقي��م  ال��ذي  الحف��ل  خ��الل  كلمت��ه  وف��ي 
جوان��زو احتف��اء بتد�ض��ين الخ��ط الجدي��د اأك��د معال��ي 
يحي��ى ب��ن �ض��عيد الجاب��ري رئي���س مجل���س اإدارة هيئ��ة 
المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م اأن العالق��ات 
ال�ضي��ن  بجمهوري��ة  ال�ض��لطنة  ترب��ط  الت��ي  المتمي��زة 

الرئي�ش التنفيذي 
للطيران العماني: 

نتوقع ا�ستفادة 
الموؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمتو�سطة من 
الخط الجديد

 يحيى الجابري يلقي كلمته خالل
االحتفال بمدينة جوانزو بول جريجورويت�ش

 تبادل الهدايا
التذكارية
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ال�ض��عبية في مختلف المجاالت اأثمرت نتائج ملمو�ض��ة 
يعك�ض��ها تنام��ي التع��اون التج��اري واال�ض��تثماري بي��ن 
البلدي��ن، فق��د اقت��رب حج��م اال�ض��تثمار ال�ضين��ي ف��ي 
ال�ض��لطنة ف��ي ع��ام 2015 م��ن ملي��اري دوالر اأمريك��ي، 
دوالر  ملي��ار   17.2 التج��اري  التب��ادل  حج��م  بل��غ  كم��ا 
النفطي��ة  العماني��ة  ال�ض��ادرات  حج��م  وبل��غ  اأمريك��ي، 
اإلى ال�ضين 237 مليون برميل م�ض��كال ما ن�ض��بته %77 
م��ن ال�ضادرات النفطي��ة االإجمالية لل�ض��لطنة وحوالي 
لجمهوري��ة  االإجمالي��ة  النفطي��ة  ال��واردات  م��ن   %10
بي��ن  العالق��ات  اأن  اإل��ى  م�ض��يرا  ال�ض��عبية،  ال�ضي��ن 
لتر�ض��م  الزم��ان  قدي��م  اإل��ى  جذوره��ا  تمت��د  البلدي��ن 
والتوا�ض��ل  االإن�ض��اني  التوا�ض��ل  ف��ي  م�ض��رقة  �ض��ورة 
الح�ض��اري وتحقي��ق المناف��ع الم�ض��تركة الت��ي �ض��كلت 
عم��اُن م��ن خالله��ا محط��ة رئي�ض��ية اآمن��ة عل��ى طري��ق 
الحري��ر البح��ري ال��ذي كان يربط ال�ضين بال�ض��واطئ 
المتو�ض��ط  االأبي���س  البح��ر  عل��ى  الأوروب��ا  الجنوبي��ة 
وال�ض��واطئ ال�ض��رقية للق��ارة االإفريقي��ة عل��ى المحيط 

الهندي. 
البلدي��ن  بي��ن  ف��ي كلمت��ه بم�ض��توى العالق��ات  ون��وه 
خ��الل الع�ض��ر الحدي��ث، وق��ال ان ال�ض��لطنة وال�ضي��ن 
التاريخ��ي  الم��وروث  ه��ذا  توظي��ف  عل��ى  تعم��الن 
والتع��اون  ال�ضداق��ة  اأوا�ض��ر  لتعزي��ز  والح�ض��اري 
الم�ض��ترك بين البلدين في �ض��تى المجاالت ال�ضيا�ض��ية 
انط��الق  من��ذ  اأن��ه  موؤك��دا  والثقافي��ة  واالقت�ضادي��ة 
ع�ض��ر النه�ض��ة الزاه��ر لل�ض��لطنة ف��ي ع��ام 1970 اأول��ى 
جالل��ة ال�ض��لطان قابو���س ب��ن �ض��عيد المعظ��م � حفظ��ه 
رعاي��ة  العماني��ة  ال�ضيني��ة  العالق��ات   � ورع��اه  اهلل 

واهتمام��ا خا�ضين. 
البلدي��ن  بي��ن  الدبلوما�ض��ي  التمثي��ل  اأن  واأو�ض��ح 
اتفاقي��ة  عل��ى  التوقي��ع  وت��م  1978م  ع��ام  ف��ي  ب��داأ 
تروي��ج وحماي��ة اال�ض��تثمار ف��ي ع��ام 1995م واتفاقي��ة 
ت��م  كم��ا  2002م،  ع��ام  ف��ي  ال�ضريب��ي  االزدواج  من��ع 
الم�ض��تركة  ال�ضيني��ة  العماني��ة  اللجن��ة  تاأ�ضي���س 
اإل��ى  اإ�ضاف��ة  البلدي��ن  كال  ف��ي  ال�ضداق��ة  وجمعي��ة 
قي��ام م�ض��وؤولين م��ن الجانبي��ن ف��ي القطاعي��ن الع��ام 
وعق��د  المتبادل��ة  الزي��ارات  م��ن  بالعدي��د  والخا���س 
اللق��اءات الت�ض��اورية م��ن اأج��ل تفعيل قن��وات االت�ضال 

وبرام��ج العمل الم�ض��ترك، كما اأن ال�ض��لطنة ا�ض��تجابت 
لدع��وة ال�ضي��ن لتاأ�ضي���س البن��ك االآ�ض��يوي لال�ض��تثمار 
ف��ي البني��ة االأ�ضا�ض��ية وغ��دت ال�ض��لطنة دول��ة موؤ�ض�ض��ة 
بي��ن  تع��اون  وج��ود  اإل��ى  اإ�ضاف��ة  البن��ك،  ف��ي  و�ض��ريكة 
ال�ض��لطنة  م��ن  كل  ف��ي  ر�ض��مية  ا�ض��تثمارية  جه��ات 
وال�ضي��ن ف��ي اإن�ض��اء وتطوي��ر ميناء بحري ف��ي تنزانيا 
ب��ه حكوم��ة ال�ض��لطنة حالي��ا  اإل��ى م��ا تق��وم  باالإ�ضاف��ة 
م��ن دع��ٍم للجه��ود الرامي��ة اإل��ى توقي��ع اتفاقي��ة تجارة 
ح��رة بي��ن دول مجل���س التعاون لدول الخلي��ج العربية 

وجمهوري��ة ال�ضين ال�ض��عبية.

اال�ســتثمارات ال�سينية في الدقم
الجاب��ري  �ض��عيد  ب��ن  يحي��ى  معال��ي  وتط��رق 
المنطق��ة  ف��ي  المبا�ض��ر  ال�ضين��ي  اال�ض��تثمار  اإل��ى 
االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م معتب��را اأن ذل��ك ركي��زة 
اال�ض��تثمار  توطي��ن  برنام��ج  ف��ي  ومهم��ة  جدي��دة 
ال�ضين��ي ف��ي ال�ض��لطنة، م�ض��يرا ف��ي ه��ذا ال�ض��دد اإل��ى 
توقي��ع اتفاقي��ة التطوي��ر واالنتف��اع لم�ض��روع المدين��ة 
ت��م  الت��ي  الدق��م  ف��ي  العماني��ة  ال�ضيني��ة  ال�ضناعي��ة 
التوقي��ع عليه��ا م��ن قب��ل هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادي��ة 
الخا�ض��ة بالدق��م و�ض��ركة وان فان��ج ال�ضيني��ة، وتمّك��ن 
االتفاقي��ة ال�ض��ركة م��ن تطوي��ر حوال��ي 11.8 كيلومتر 
وت�ض��ويقها  واإدارته��ا  المنطق��ة  اأرا�ض��ي  م��ن  مرب��ع 
وتوطي��ن اال�ض��تثمارات ال�ضيني��ة المبا�ض��رة عليه��ا ف��ي 
والمتو�ض��طة والخفيف��ة  الثقيل��ة  ال�ضناع��ات  قطاع��ات 
والخدم��ات  والبتروكيماوي��ات  النف��ط  وتكري��ر 
اللوج�ض��تية والتخزي��ن والنق��ل والتوزي��ع والمنتجعات 
ال�ض��ياحية والتطوي��ر العق��اري والخدم��ات التعليمي��ة 
اأن يبل��غ حج��م  وال�ضحي��ة والعالجي��ة، وم��ن الموؤم��ل 
10.7 ملي��ار دوالر  الدق��م  ف��ي  ال�ضيني��ة  اال�ض��تثمارات 
عم��ل  فر�ض��ة  األ��ف   12 ذل��ك  ع��ن  يتول��د  واأن  اأمريك��ي 
الت��ي  الب�ضائ��ع  م��ن  ط��ن  ملي��ون  و22  جدي��دة  دائم��ة 

�ض��وف يت��م تناولها عب��ر ميناء الدقم.

ربط الدقــم بالموانئ ال�سينية
المنطق��ة  هيئ��ة  اإدارة  مجل���س  رئي���س  واأع��رب 
االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م ع��ن اأمل��ه بع��د تد�ض��ين 

�سفير ال�سين لدى 
ال�سلطنة: خط 

م�سقط - جوانزو 
يدعم التبادل 

التجاري وي�سجع 
اال�ستثمارات

عماُن محطة 
رئي�سية اآمنة على 

طريق الحرير 
البحري الذي 

كان يربط ال�سين 
باأوروبا وافريقيا

�سفير ال�سلطنة 
لدى ال�سين: خط 
م�سقط ـ جوانزو 

ج�سر جديد 
لتقوية العالقات 

المتميزة بين 
البلدين
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خ��ط الطي��ران العمان��ي م��ن م�ض��قط اإل��ى جوان��زو ف��ي 
اأن يت��م اأي�ض��ا بالم�ض��تقبل القري��ب رب��ط مين��اء الدق��م 
بالموان��ئ ال�ضيني��ة، م�ض��يدا بم��ا يمتلك��ه المين��اء م��ن 
ت�ض��هيالت عديدة، مو�ضحا اأن هذا الربط �ض��وف يعزز 
التع��اون التج��اري بي��ن البلدي��ن ويمّك��ن مين��اء الدق��م 
م��ن اال�ض��تفادة م��ن الن�ض��اط التج��اري لمينائ��ي كوانغ 
ت�ض��و وهوان��غ ب��و اللذي��ن يعتب��ران م��ن اأن�ض��ط الموانئ 
ال�ضيني��ة وت�ض��ل حج��م التبادالت التجاري��ة فيهما اإلى 

رب��ع التجارة الخارجي��ة ال�ضينية.

دعم العالقــات المتميزة بين البلدين
ب��ن �ضال��ح  الدكت��ور عب��داهلل  ال�ض��يخ  �ض��عادة  واعتب��ر 
جمهوري��ة  ل��دى  المعتم��د  ال�ض��لطنة  �ض��فير  ال�ض��عدي 
بي��ن  الج��وي  الخ��ط  ت�ض��يير  ب��اأن  ال�ض��عبية  ال�ضي��ن 
المتمي��زة  للعالق��ات  داعم��ا  ياأت��ي  وال�ضي��ن  ال�ض��لطنة 

بي��ن البلدي��ن ال�ضديقين.
وق��ال ان خ��ط م�ض��قط � جوان��زو �ض��يكون ج�ض��را اآخ��ر 
لتل��ك العالق��ات، مثمن��ا الجه��ود الت��ي بذل��ت الإنج��اح 

ت�ض��يير الخط.
�ض��الم  ب��ن  خال��د  الدكت��ور  �ض��عادة  ق��ال  جانب��ه  م��ن 

جمعي��ة  ممث��ل  الدول��ة  مجل���س  ع��ام  اأمي��ن  ال�ض��عيدي 
ته��دف  الجمعي��ة  اإن  ال�ضيني��ة  العماني��ة  ال�ضداق��ة 
ف��ي  ال�ضيني��ة   � العماني��ة  العالق��ات  تطوي��ر  اإل��ى 
يك��ون  اأن  ف��ي  اأمل��ه  ع��ن  معرب��ا  المج��االت،  مختل��ف 
الخ��ط المبا�ض��ر بي��ن م�ض��قط ومدين��ة جوان��زو باكورة 
لمحط��ات �ضيني��ة اأخرى تربط ال�ض��لطنة بال�ضين واأن 
ي�ض��اهم ف��ي تعزي��ز العالق��ات االقت�ضادي��ة وال�ض��ياحية 

والثقافي��ة القائم��ة بي��ن البلدي��ن ال�ضديقين.

م�ساندة الموؤ�س�ســات ال�سغيرة والمتو�سطة
التنفي��ذي  الرئي���س  جريجورويت���س  ب��ول  واأك��د 
جوان��زو  اإل��ى  الجدي��د  الخ��ط  اأن  العمان��ي  للطي��ران 
�ضي�ض��اهم ف��ي تقوي��ة الرواب��ط االجتماعي��ة والثقافي��ة 
ال�ضي��ن  وجمهوري��ة  ال�ض��لطنة  بي��ن  واالقت�ضادي��ة 
ال�ض��عبية، اإ�ضاف��ة اإل��ى م�ض��اهمته االإيجابي��ة المتوقع��ة 
عل��ى الموؤ�ض�ض��ات ال�ضغي��رة والمتو�ض��طة، م�ض��يرا اإل��ى 
اأن تد�ض��ين ه��ذا الخ��ط يرف��ع ع��دد وجه��ات الطي��ران 
العمان��ي اإل��ى 54 وجهة، موؤكدا حر���س الناقل الوطني 
وطوي��ل  مزده��را  تواج��ده  يك��ون  اأن  عل��ى  لل�ض��لطنة 

االأم��د في ال�ض��وق ال�ضينية.

 د. عبداهلل
ال�سعدي

 د. خالد بن �سالم
ال�سعيدي

لي ت�سنج وين: 
برنامج )الطريق 

الحزام( يتيح 
توثيق العالقات 
ب�سكل اأكبر مع 

ال�سلطنة

الخط الجديد 
يقّرب بين الدقم 
وال�سين في مجال 

التبادل اال�ستثماري 
وحركة اأ�سحاب 

االأعمال 
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م�سقط -              : 
اأ�ض��درت هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادية الخا�ض��ة بالدقم في 
5 دي�ض��مبر 2016 مو�ض��وعة ت�ض��ريعات المنطق��ة االقت�ضادي��ة 
الخا�ضة بالدقم في اأول اإ�ضدار من نوعه ي�ض��تهدف تو�ضيح 

البيئة اال�ضتثمارية للمنطقة.
واأك��د معال��ي يحي��ى بن �ض��عيد بن عب��داهلل الجابري رئي���س 
مجل�س االإدارة اأن هذا االإ�ضدار الذي ياأتي تزامنا مع احتفاالت 
البالد بالعيد الوطني ال�ضاد�س واالأربعين المجيد يهدف اإلى 
توفي��ر مختل��ف المعلوم��ات المتعلق��ة بالجوانب الت�ض��ريعية 
الم�ض��تثمرين  اأم��ام  المنطق��ة  ف��ي  لال�ض��تثمار  المنظم��ة 

والباحثين واالأكاديميين ورجاالت الفكر واالقت�ضاد.
وقال معاليه في تقديمه للمو�ض��وعة التي �ضدرت في 300 
�ضفح��ة باللغتي��ن العربية واالإنجليزية اإن الهيئة �ض��عت منذ 
تاأ�ضي�ض��ها في عام 2011 اإلى اإعداد البيئة الت�ض��ريعية القادرة 
وبم��ا  المنطق��ة  اإل��ى  اال�ض��تثمارات  مختل��ف  اجت��ذاب  عل��ى 
يترج��م روؤي��ة ال�ض��لطنة ف��ي اأن ت�ضبح المنطق��ة االقت�ضادية 

الخا�ضة بالدقم اإحدى واحات اال�ضتثمار في البالد.
تك��ون  اأن  عل��ى  تعم��ل  الهيئ��ة  اإن  معالي��ه:  واأ�ض��اف 
بالمنطق��ة  اال�ض��تثمارية  البيئ��ة  تنظ��م  الت��ي  الت�ض��ريعات 
مواكب��ة لطموح��ات الم�ض��تثمرين ورغباتهم ومواكب��ة اأي�ضا 
لم��ا ي�ض��هده ه��ذا القط��اع من اهتم��ام عالمي، م�ض��يرا اإلى اأن 
الجان��ب الت�ض��ريعي ف��ي اأي اقت�ضاد محل��ي اأو عالمي يحظى 

باالهتمام البالغ، فال يمكن الأي اقت�ضاد جذب اال�ضتثمارات 
اإال اإذا امتلك بيئة ت�ضريعية قادرة على ذلك.

وعب��ر معالي��ه عن اأمله ف��ي اأن يثري هذا االإ�ضدار المكتبة 
العماني��ة ويوف��ر للم�ض��تثمرين والباحثي��ن والمتخ�ض�ضي��ن 
والمهتمي��ن باال�ض��تثمار ف��ي الدق��م م��ا يحتاج��ون اإلي��ه م��ن 
االقت�ضادي��ة  بالمنطق��ة  الت�ض��ريعية  البيئ��ة  ع��ن  معلوم��ات 

الخا�ضة بالدقم.  

ثالثة اأق�سام للمو�سوعة
وتحت��وي المو�ض��وعة عل��ى ثالثة اأق�ض��ام االأول: المرا�ض��يم 
ال�ض��لطانية والثان��ي اللوائ��ح والقواع��د التنظيمي��ة والثال��ث 

القرارات التنظيمية.
وقال اإ�ض��ماعيل بن اأحمد البلو�ض��ي نائب الرئي���س التنفيذي 
المنطق��ة  اإن  المو�ض��وعة  اإع��داد  عل��ى  والم�ض��رف  بالهيئ��ة 
م��ن  متزاي��دا  اإقب��اال  ت�ض��هد  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة 
الم�ض��تثمرين المحليين واالأجانب الذين يرغبون في معرفة 
ما تقدمه الهيئة من حوافز وت�ضهيالت كما يرغبون في معرفة 
الت�ض��ريعات الت��ي تنظ��م البيئ��ة اال�ض��تثمارية بالمنطقة ولهذا 
قمن��ا بتجميع الت�ض��ريعات التي �ضدرت ع��ن المنطقة منذ عام 
2006 عندما �ضدر المر�ضوم ال�ضلطاني رقم 2006/85 بتقرير 
�ضف��ة المنفع��ة العام��ة لم�ض��روع تطوي��ر مدين��ة الدق��م ال��ذي 
ا�ض��تهدف تاأ�ضي���س مركز اإقليمي لل�ضناعات الثقيلة في مدينة 
الدق��م ي�ض��تمل عل��ى ميناء تجاري وحو�س ج��اف ومطار دولي 
ومنطق��ة ح��رة، ث��م �ض��در ف��ي ع��ام 2011 المر�ض��وم ال�ض��لطاني 
رق��م 2011/119 باإن�ض��اء هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ضة 
المر�ض��وم   2013 ع��ام  ف��ي  ليتبع��ه  نظامه��ا  واإ�ض��دار  بالدق��م 
ال�ض��لطاني رقم 2013/79 باإ�ضدار نظام المنطقة االقت�ضادية 
 2014/44 رق��م  ال�ض��لطاني  المر�ض��وم  ث��م  بالدق��م،  الخا�ض��ة 
برف��ع �ضف��ة المنفع��ة العام��ة ع��ن بع���س المخطط��ات الواقعة 
�ضم��ن مخط��ط هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادية الخا�ض��ة بالدقم 
ال�ض��ادر ف��ي 19 اأغ�ضط���س 2014 وانتهاء بالمر�ض��وم ال�ض��لطاني 
رق��م 2016/5 بتقري��ر �ضف��ة المنفع��ة العام��ة لم�ض��روع تطوير 
راأ���س مرك��ز بوالي��ة الدق��م و�ضمها اإل��ى المنطق��ة االقت�ضادية 
الخا�ضة بالدقم والذي تم على اأ�ضا�ض��ه رفع م�ض��احة المنطقة 
م��ن 1745 ك��م مربع��ا اإل��ى 2000 ك��م مرب��ع ال�ض��تيعاب اأن�ض��طة 

تخزين النفط التي �ضتقيمها �ضركة النفط العمانية.
واأ�ض��ار اإل��ى اأن الهيئ��ة حر�ض��ت عل��ى اأن تت�ضم��ن المو�ض��وعة 
مختل��ف اللوائ��ح والقواع��د والق��رارات التنظيمي��ة المتعلق��ة 
بالبيئ��ة اال�ض��تثمارية ف��ي المنطق��ة لت�ض��مل: الئح��ة ت�ض��جيل 
الم�ض��روعات، وقواع��د تنظي��م االإعف��اءات ال�ضريبي��ة، ونظ��ام 
االإدارة الجمركي��ة، واللوائ��ح المتعلق��ة بالتخطي��ط العمران��ي 
وتنظي��م  اال�ض��تثمارية،  البيئ��ة  وتنظي��م  البن��اء،  وتراخي���س 
الت�ضاري��ح البيئي��ة، واالنتف��اع باالأرا�ض��ي، والئح��ة المناق�ضات 
التي تطرحها الهيئة، كما �ضمت المو�ضوعة القرارات المتعلقة 
بتحديد ر�ض��وم الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحديد ن�ض��بة 
التعمين في م�ضروعات المنطقة، وتعزيز م�ضاهمة الموؤ�ض�ضات 

ال�ضغيرة والمتو�ضطة لم�ضاريع المنطقة.
واأك��د اإ�ض��ماعيل ب��ن اأحم��د البلو�ض��ي اأن الهيئة �ضت�ض��تمر 
في تحديث المو�ضوعة ب�ضكل دائم وبما ي�ضاهم في توفير 
مختل��ف المعلوم��ات التي ت�ض��اعد الم�ض��تثمرين في اتخاذ 

قراراتهم اال�ضتثمارية.

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تصدر موسوعة تشريعات المنطقة

تقع في 300 صفحة باللغتين العربية واإلنجليزية

يحيى الجابري: 
اإعداد البيئة 

الت�سريعية 
القادرة على 

اجتذاب مختلف 
اال�ستثمارات 

للمنطقة
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الدقم - �سالح المعمري:
اأعلنـــت هيئـــة المنطقـــة االقت�ساديـــة الخا�ســـة بالدقـــم توفيـــر ٢٥٠ 
فر�سة تدريبية و١٥٠ فر�سة عمل بالم�سروعات التي يتم تنفيذها 

بالمنطقة االقت�سادية الخا�سة بالدقم.
جـــاء ذلـــك في ختـــام معر�ش فر�ـــش التدريب والت�ســـغيل الذي نظمته 
ـــة  ـــوى العامل ـــع وزارة الق ـــاون م ـــر ٢٠١6 بالتع ـــي ٢٢ نوفمب ـــة ف الهيئ
واأقيـــم بفنـــدق كـــراون بـــالزا الدقم بم�ســـاركة ٥ �ســـركات كبرى تعمل 
بالمنطقة االقت�سادية الخا�سة بالدقم هي: �سركة وان فانج عمان 
و�ســـركة الخليـــج المتحـــدة لالن�ســـاء و�ســـركة المجموعـــة الم�ســـتركة 

و�ســـركة جلفار للهند�ســـة والمقاوالت و�ســـركة �ســـيركا - اإم اإ�ـــش اإف.
ــذي  ــش التنفيـ ــب الرئي�ـ ــي نائـ ــد البلو�سـ ــن اأحمـ ــماعيل بـ ــال اإ�سـ وقـ
ورئي�ـــش لجنـــة تنميـــة المجتمـــع المحلـــي بالهيئـــة ان عـــدد الفر�ـــش 
التدريبيـــة التـــي تـــم االإعـــالن عنهـــا فـــي المعر�ـــش بلـــغ حوالـــي ٢٥٠ 
فر�ســـة تدريبيـــة منهـــا ٢٠٠ فر�ســـة تدريـــب داخـــل ال�ســـلطنة �ســـتنفذ 
بمراكـــز التدريـــب المهنـــي التابعة لوزارة القـــوى العاملة و٥٠ فر�سة 
تدريب �ستكون خارج ال�سلطنة بجمهورية ال�سين ال�سعبية من خالل 

�ســـركة وان فانـــج عمـــان. 
واأ�ســـاف ان المعر�ـــش �ســـهد اأي�ســـا االإعـــالن عـــن حوالـــي ١٥٠ فر�ســـة 
عمل للت�ســـغيل المبا�ســـر بال�ســـركات العاملة بالمنطقـــة االقت�سادية 
ـــة  ـــائها تنمي ـــذ اإن�س ـــت من ـــة و�سع ـــدا اأن الهيئ ـــم، موؤك ـــة بالدق الخا�س
المجتمـــع المحلـــي وتدريـــب اأبنـــاء واليـــة الدقم واإيجـــاد فر�ش عمل 
لهـــم علـــى راأ�ـــش قائمـــة االأولويات التـــي تعمل جاهدة علـــى تحقيقها.

إسماعيل 
البلوشــي:

الهيئة تحرص 
على تنمية 

المجتمع المحلي 
وإيجاد فرص عمل 

ألبناء الدقم 

توفير٢5٠

فرصة تدريبية
ألبناء والية الدقم

الشركات العاملة بالمنطقة توفر ١5٠ 
فرصة عمل للتشغيل المباشر
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التدري��ب  لفر���س  الدق��م  معر���س  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ار 
احتف��االت  م��ع  تزام��ن  ال��ذي   2016 لع��ام  والت�ض��غيل 
الب��الد بالعي��د الوطن��ي ال�ضاد���س واالربعي��ن المجي��د 
ين��درج �ضم��ن خط��ة الهيئ��ة لتطوي��ر وتنمي��ة الموارد 
لل�ض��باب  والتدري��ب  العم��ل  فر���س  واإيج��اد  الب�ض��رية 
الباحثي��ن ع��ن عم��ل م��ن اأبن��اء والي��ة الدق��م وبقي��ة 

واليات محافظة الو�ضطى.
ون��وه بم��ا حققت��ه المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة 
بالدق��م م��ن مكا�ض��ب لقط��اع االأعم��ال ف��ي ال�ض��لطنة، 
م�ض��يرا في هذا ال�ضدد اإلى دور الهيئة في ا�ض��تقطاب 
روؤو���س االأم��وال المحلي��ة واالأجنبي��ة لال�ض��تثمار ف��ي 
ه��ذه  تت�ضاع��ف  اأن  ف��ي  اأمل��ه  ع��ن  معرب��ا  المنطق��ة، 

المكا�ض��ب في الم�ضتقبل.

ت�سجيع ال�سباب على دخول �سوق العمل 
واأقي��م المعر���س تحت رعاية �ض��عادة ال�ض��يخ مح�ض��ن 
بن حمد الم�ض��كري والي الدقم وبح�ضور العديد من 

ال�ضركات ورجال االأعمال والباحثين عن عمل.
الم�ض��وؤولية  اأخ�ضائ��ي  الهنائ��ي  عبدالعزي��ز  وق��ال 
االجتماعي��ة بهيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة 
بالدق��م اإن المعر���س ال��ذي نظمه ق�ض��م الم�ض��وؤولية 
العمان��ي  ال�ض��باب  ت�ض��جيع  ا�ض��تهدف  االجتماعي��ة 

عل��ى دخ��ول �ض��وق العم��ل واالنخ��راط ف��ي االأعم��ال 
ق�ض��م  اأه��داف  اأن  مو�ضح��ا  والفني��ة،  المهني��ة 
الم�ض��وؤولية االجتماعي��ة ترك��ز عل��ى دع��م االن�ض��طة 
االجتماعي��ة بوالي��ة الدق��م ب�ض��كل خا���س ومحافظة 
الو�ض��طى ب�ض��كل ع��ام وتنمي��ة المجتم��ع المحلي من 
خ��الل ط��رح فر���س تدري��ب وتعليم وتاأهي��ل لدخول 

�ض��وق العمل.

القوى العاملة توفر  ٢٠٠ فر�سة تدريبية
وح��ول الفر���س التدريبي��ة الت��ي اأعلن��ت عنه��ا وزارة 
الق��وى العامل��ة قال��ت مني��رة بن��ت محم��د الها�ض��مي 
الق��وى  وزارة  ان  بال��وزارة  الخريجي��ن  ق�ض��م  رئي�ض��ة 
العامل��ة �ض��توفر 100 فر�ض��ة تدريبي��ة ل�ض��باب والي��ة 
الدق��م كم��ا �ض��تخ�ض�س 100 مقع��د درا�ض��ي له��م �ضمن 
الهند�ض��ية  المج��االت  ف��ي  المهن��ي  الدبل��وم  برنام��ج 
والزراعي��ة والتجارية وال�ضحي��ة والتجميل باالإ�ضافة 

اإلى فر�س التدريب بمعاهد تدريب ال�ضيادين. 
م��ن  ع��دد  تقدي��م  المعر���س  خ��الل  ت��م  واأ�ضاف��ت: 
المحا�ض��رات التوعوي��ة وتعري��ف الباحثي��ن ع��ن عمل 
عل��ى البرام��ج التدريبي��ة الت��ي تقدمه��ا ال��وزارة، كم��ا 
ت��م توزيع عدد م��ن المطويات والمن�ض��ورات التوعوية 

الخا�ضة بالتعليم والتدريب المهني.  

٢٠٠ فر�سة 
تدريب بمراكز 
التدريب المهني 
بال�سلطنة و٥٠ 
فر�سة تدريب 

بجمهورية ال�سين 
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الباحثون ي�سيدون بالمبادرة
المعر���س،  بفك��رة  عم��ل  ع��ن  الباحث��ون  اأ�ض��اد  جهته��م  م��ن 
م�ضيرين اإلى اأنه فتح اأمامهم اآفاقا رحبة لدخول �ضوق العمل.

وق��ال حم��د بن عبداهلل الجنيبي ان هذه المعار�س تتيح 
لن��ا كباحثي��ن ع��ن عم��ل �ض��هولة البح��ث ع��ن فر�ض��ة عمل 
واأتطل��ع للح�ض��ول عل��ى فر�ض��ة عم��ل مقرون��ة بالتوظيف 

خارج ال�ضلطنة.
وقال م�ض��لم بن �ض��الم ال�ض��الوي ان مثل هذه المبادرات 
تزي��د م��ن ارتياحن��ا ب��اأن هن��اك طلب��ا عل��ى الباحثي��ن ع��ن 
عمل، كما اأن المعر�س فتح قنوات ات�ضال مبا�ض��رة لنا مع 
ال�ضركات العاملة بالمنطقة االقت�ضادية الخا�ضة بالدقم 
وبالتالي �ضّهل لنا التوا�ضل معهم والح�ضول على اإجابات 
منه��م عل��ى ت�ض��اوؤالتنا ح��ول طبيع��ة التدري��ب والت�ض��غيل 

بهذه ال�ضركات واالأعمال التي توؤديها بالمنطقة.
ف��ي  اأمله��ا  ع��ن  الجنيبي��ة  �ضال��ح  بن��ت  هن��اء  وعب��رت 
اأتمن��ى  اإنن��ي  وقال��ت  للم��راأة،  عدي��دة  مقاع��د  تخ�ضي���س 
الح�ض��ول عل��ى فر�ض��ة تدري��ب توؤهلن��ي للح�ض��ول عل��ى 
فر�ض��ة عم��ل بالمنطقة، واأ�ضافت: اننا كباحثين عن عمل 
م��ن اأبن��اء الوالي��ة نتطل��ع اأن تحقق المنطق��ة المزيد من 

النجاحات في توظيف ال�ضباب العماني.
هيئ��ة  اأ�ض��كر  الجنيبي��ة:  محم��د  بن��ت  ا�ض��هام  وقال��ت 
وال�ض��ركات  بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة 
والجه��ات المتعاون��ة لجهوده��ا ف��ي توفي��ر فر���س العم��ل 
لل�ضباب العماني واأتمنى ان اأوفق في الح�ضول على عمل، 
كما اأتمنى ان ي�ض��تمر تنظيم مثل هذه المعار�س كل �ض��نة 
وان تكون الفر�س التدريبية والت�ضغيلية اأكبر واأن ت�ضارك 

فيها بقية ال�ضركات والجهات العاملة في المنطقة.

م�سلم ال�سالويهناء الجنيبية حمد الجنيبيا�سهام الجنيبية

 الباحثون عن 
عمل ي�سيدون 
بمعر�ش فر�ش 

التدريب 
والت�سغيل 
ويتطلعون 
ال�ستمراره
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�ضرح ال�ضور:

الدقم -           :

تنفيذ أكثر من ٢5 مبادرة 
للمسؤولية االجتماعية في ٢٠١٦ 

من برنامج )بيئتنا م�سوؤوليتنا( الذي نظمته 
الهيئة لطالب وطالبات مدار�ش الدقم 

بالدق��م  الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة  هيئ��ة  نف��ذت 
ع��ام  بالمنطق��ة خ��الل  العامل��ة  ال�ض��ركات  م��ع  بالتع��اون 
2016 اأكث��ر م��ن 25 مب��ادرة �ضم��ن برنامجه��ا للم�ض��وؤولية 
االجتماعي��ة، ويعتب��ر ملتق��ى �ض��باب عم��ان الثان��ي ال��ذي 
الهيئ��ة  بالتع��اون م��ع  لل�ض��باب  الوطني��ة  اللجن��ة  نظمت��ه 
المنطق��ة  �ض��هدتها  الت��ي  الرئي�ض��ية  الفعالي��ات  اإح��دى 
لتعريف ال�ضباب باأهمية الدقم كواجهة اقت�ضادية جديدة 
لل�ض��لطنة، و�ض��عى الملتق��ى ال��ذي عق��د تح��ت �ض��عار )ُك��ن 
�ض��ريًكا وا�ضن��ع رقم��ا( اإل��ى تقدي��م المعرف��ة االقت�ضادي��ة 
والتطوي��ر  التخطي��ط  ف��ي  �ض��ركاء  ليكون��وا  لل�ض��باب 
االقت�ض��ادي بما يخدم االقت�ضاد الوطني وتحقيق اأهداف 

الخطة الخم�ضية التا�ضعة.
من��ح   8 توفي��ر   2017  /  2016 االأكاديم��ي  الع��ام  و�ض��هد 
اإ�ضافي��ة للطلب��ة م��ن اأبن��اء والي��ة الدق��م للح�ض��ول عل��ى 
والمحا�ض��بة،  المدني��ة،  الهند�ض��ة  ف��ي  البكالوريو���س 
والعل��وم اللوج�ض��تية، وتقني��ة المعلوم��ات ليرتف��ع بذل��ك 
عدد الطلبة الذين يدر�ض��ون على نفقة الهيئة وال�ض��ركات 
العاملة اإلى .... طالبا وطالبة منذ تد�ض��ين البرنامج في 

العام االأكاديمي 2014 / 2015.
لتنمي��ة  العام��ة  الهيئ��ة  م��ع  بالتع��اون  الهيئ��ة  ونظم��ت 

الموؤ�ض�ض��ات ال�ضغي��رة والمتو�ض��طة ن��دوة الدق��م للفر���س 
واال�ض��تثمار لتعري��ف المواطني��ن الراغبي��ن ف��ي تاأ�ضي���س 
م�ض��روعاتهم الذاتية باالإج��راءات الواجب عليهم اتباعها 
وق��د  متو�ض��طة،  اأو  �ضغي��رة  موؤ�ض�ض��ات  وتاأ�ضي���س  الإن�ض��اء 
اأ�ضح��اب  م��ن  �ض��خ�س   100 ت�ض��جيل ح�ض��ور حوال��ي  ت��م 
الموؤ�ض�ض��ات ال�ضغي��رة والمتو�ض��طة للن��دوة الت��ي اأقيم��ت 

بفندق كراون بالزا الدقم.
وحر�ض��ت الهيئ��ة �ضم��ن مب��ادرة الدق��م للتدري��ب عل��ى 
تاأهي��ل ال�ض��باب للعم��ل ف��ي ال�ض��ركات العامل��ة بالمنطق��ة، 
وقد تمكن البرنامج الذي انطلق في اأكتوبر 2015 لمدة 6 
اأ�ضهر من تدريب حوالي 50 طالبا وطالبة من الحا�ضلين 
على �ض��هادة الدبلوم على تعل��م اللغة االإنجليزية ومهارات 
الحا�ض��ب االآل��ي واأخالقي��ات العم��ل واالأم��ن وال�ض��المة، 
م�ضف��اة  بم�ض��اهمة  ج��اءت  الت��ي  المب��ادرة  وا�ض��تطاعت 
الدق��م و�ض��ركة الدق��م للم�ض��تودعات البترولية وباإ�ض��راف 
م��ن الهيئ��ة و�ض��ركة تكات��ف وتنفي��ذ الجامع��ة االلماني��ة 

للتكنولوجيا تحقيق العديد من النتائج االإيجابية.
ويق��وم ق�ض��م الم�ض��وؤولية االجتماعي��ة بالهيئ��ة بالتعاون 
مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة باالإ�ضراف 
عل��ى مب��ادرة �ض��ركة وان فانج عمان لتدري��ب 1000 عماني 
للعم��ل في المدين��ة ال�ضناعية ال�ضيني��ة العمانية بالدقم 
على اأن يح�ضل اأبناء والية الدقم على 20% من هذه المنح 

توفير منح 
اإ�سافية للدرا�سة 
الجامعية وتاأهيل 

ال�سباب لدخول 
�سوق العمل

الطلبة الفائزون في م�سابقة 
الر�سم خالل حفل التكريم
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وتت��وزع ن�ض��بة ال��� 80% المتبقي��ة عل��ى الوالي��ات االأخ��رى 
بال�ض��لطنة و�ض��يتم اختي��ار الطلب��ة الم�ض��توفين لل�ض��روط 
ح�ض��ب الن�ض��بة المئوية التي يحققونها في ال�ضف الثاني 
ع�ض��ر، عل��ى اأن تتكف��ل ال�ض��ركة بم�ضاري��ف المعي�ض��ة م��ع 
�ضرف راتب �ضهري للمتدربين اأثناء اإقامتهم في ال�ضين. 
البيئي��ة  الفعالي��ات  م��ن  ع��دد  بتنفي��ذ  الهيئ��ة  واهتم��ت 
وت��م تنظي��م ن��دوات توعوي��ة لالأهال��ي وطلب��ة المدار���س 
اأهمي��ة  عل��ى  للتاأكي��د  بالمنطق��ة  العامل��ة  وال�ض��ركات 
تنظي��م  ت��م  كم��ا  المنطق��ة،  ف��ي  البيئ��ة  عل��ى  المحافظ��ة 
م�ض��ابقة للر�ض��م لطلب��ة المدار���س تح��ت عن��وان )بيئتن��ا 

وطن فحافظوا عليها(، وحمالت تنظيف لل�ضواطئ.
و�ض��ملت المبادرات االأخرى بناء مدر�ض��ة لتعليم القراآن 
الكري��م م��ن خ��الل �ض��ركة الدق��م للمحاج��ر والك�ض��ارات، 
و�ض��راء اأجهزة وم�ض��تلزمات لالأ�ضر المحتاجة بالدقم من 
خالل �ضركة م�ضفاة الدقم و�ضركة ميناء الدقم، وتجهيز 
ملعب كرة قدم لمدر�ضة الدقم للتعليم االأ�ضا�ضي، وتنظيم 
فعاليات ترفيهية وثقافية في ليالي �ض��هر رم�ضان بهدف 
ف��ي  والعاملي��ن  االأهال��ي  بي��ن  ال�ض��راكة  عالق��ة  تعزي��ز 
المنطقة، باالإ�ضافة اإلى العديد من الفعاليات الريا�ضية 

والثقافية واالجتماعية االأخرى.

تنظيم فعاليات 
بيئية وثقافية 

واجتماعية 
وت�سجيع نمو 
الموؤ�س�سات 
ال�سغيرة 

والمتو�سطة 
بالمنطقة

الدقم - �سالح المعمري

بت�ضمي��م  وعلم��ي  خطي��ب  �ض��ركة  قام��ت 
خرائط لعدد من المباني التجارية ال�ضكنية 
الرئي�ض��ي  الطري��ق  بم�ض��روع  تاأث��رت  الت��ي 
بمرك��ز والي��ة الدق��م وذل��ك �ضم��ن مب��ادرات 

ال�ضركة تجاه الم�ضوؤولية االجتماعية.
وقال �ض��لمان ظافر مدير الجودة وال�ضحة 
الت��ي  المب��ادرة  ان  بال�ض��ركة  وال�ض��المة 

نفذته��ا ال�ض��ركة بالتعاون مع هيئة 
الخا�ض��ة  االقت�ضادي��ة  المنطق��ة 
بالدق��م تاأت��ي ف��ي �ض��ياق التزامه��ا 
بالم�ض��وؤولية االجتماعية وم�ضاندة 

المجتمع المحلي.
قام��ت  ال�ض��ركة  اأن  واأو�ض��ح 
تج��اري  �ض��كني  مخط��ط  بتطوي��ر 
وو�ض��ع خرائ��ط اأولي��ة ل��ه كم��ا ق��ام 
بدرا�ض��ة  خب��رة  ذوو  ا�ضت�ض��اريون 
بمرك��ز  الرئي�ض��ي  الطري��ق  م�ض��ار 
ميداني��ا  علي��ة  والوق��وف  الوالي��ة 
االأبع��اد  ثالثي��ة  خرائ��ط  ور�ض��م 
به��دف تطوي��ر الم��كان ال��ذي م��ن 
جميل��ة  واجه��ة  يك��ون  اأن  الموؤم��ل 
ال�ض��ارع  م�ض��ار  بجان��ب  للم��كان  
ت�ضمامي��م  اإع��داد  وت��م  الرئي�ض��ي 
للمتاأثري��ن  منحه��ا  ت��م  حديث��ة 
ه��ذه  وتاأت��ي  الطري��ق،  بم�ض��ار 

م��ن  كج��زء  التكالي��ف  مدفوع��ة  المب��ادرة 
م�ضوؤوليتنا تجاه المجتمع.

وقال �ضلمان ظافر ان ال�ضركة تقدم اأعماال 
ال�ض��لطنة  ف��ي  حيوي��ة  لم�ض��اريع  ا�ضت�ض��ارية 

اأبرزها م�ضروع ميناء الدقم.
الجدي��ر بالذك��ر ان �ض��ركة خطي��ب وعلمي 
ه��ي �ض��ركة هند�ض��ية تاأ�ض�ض��ت ع��ام 1959 ف��ي 
لبن��ان، وتعم��ل ف��ي اأكث��ر م��ن 17 دول��ة ح��ول 

العالم.

اأحد الفرق الفائزة في 
ملتقى �سباب عمان

خطيب وعلمي: تطوير مخطط سكني تجاري
ضمن برنامج الشركة للمسؤولية االجتماعية

�سلمان ظافر
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م�سقط -            : 

وق��ع معال��ي يحي��ى ب��ن �ض��عيد ب��ن عب��داهلل الجاب��ري رئي���س 
اإدارة هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدق��م  مجل���س 
بمكتب��ه بواح��ة المعرفة م�ض��قط في 14 نوفمب��ر 2016 اتفاقية 
اإن�ضاء ميناء ال�ضيد البحري بالدقم )االأعمال البحرية واأعمال 
المنف��ذة  ال�ض��ركة  ع��ن  االتفاقي��ة  وق��ع  المرتبط��ة(.  الط��رق 
�ض��ركة جلف��ار للهند�ض��ة والمق��اوالت رئي���س  للم�ض��روع وه��ي 
مجل�س اإدراتها ال�ضيخ الدكتور �ضالم بن �ضعيد اآل فنه العريمي.

البح��ري  ال�ضي��د  مين��اء  اإن�ض��اء  اتفاقي��ة  توقي��ع  وياأت��ي 
بالدقم �ضمن خطة الحكومة لتهيئة المنطقة االقت�ضادية 
الخا�ضة بالدقم لتكون مركزا رئي�ض��يا لل�ضناعات ال�ضمكية 
بال�ض��لطنة، ويع��د المين��اء اأكبر ميناء لل�ضيد في ال�ض��لطنة 
بم�ضاحة 600 هكتار وي�ضم منطقة لل�ضناعات ال�ضمكية بها 
مجموعة من الم�ضانع والمن�ضاآت المتخ�ض�ضة في الت�ضنيع 
ال�ضمكي والتعليب، وتبلغ تكلفة اإن�ضاء ميناء ال�ضيد البحري 
)االأعمال البحرية واأعمال الطرق المرتبطة( حوالي 60.7 
ملي��ون ري��ال عمان��ي، و�ض��يتم تنفي��ذه خ��الل 30 �ض��هرا م��ن 

تاريخ االإ�ضناد باالإ�ضافة اإلى 6 اأ�ضهر للتجهيزات.

مكونات الم�سروع
ويت�ضم��ن الم�ض��روع اإن�ض��اء كا�ض��رات االأم��واج بط��ول 

اإجمال��ي يبل��غ 3.4 ك��م، ور�ضيف ثاب��ت الأغرا�س ال�ضيد 
عم��ان  ل�ض��رطة  ثاب��ت  ور�ضي��ف  مت��را،   850 بط��ول 
ال�ض��لطانية بط��ول 50 مت��را، وتعمي��ق حو���س المين��اء 
لغاي��ة 6 اأمت��ار، وا�ض��ت�ضالح االأرا�ض��ي الإن�ض��اء المبان��ي 
ر�ضي��ف،  م��ع  �ض��ياحية  ومنطق��ة  للمين��اء  الخدمي��ة 
ومرا�ضي عائمة لل�ضياحة، و5 مرا�ضي عائمة لل�ضيادين 
م��ع الج�ض��ور المو�ضل��ة، ومر�ض��ى عائ��م ل�ض��رطة خف��ر 
لل�ضيان��ة  للق��وارب  رافع��ة  اإل��ى  باالإ�ضاف��ة  ال�ض��واحل، 
وم��زالق للق��وارب، والخدم��ات والت�ض��هيالت البحري��ة 
الداخلي��ة  والط��رق  الخدمي��ة  والمبان��ي  الالزم��ة، 
�ض��يتم  كم��ا  واالإ�ض��الح،  ال�ضيان��ة  وور���س  والمواق��ف 
ان�ض��اء طري��ق معبد يرب��ط بين ميناء ال�ضي��د ومنطقة 

ال�ضناعات ال�ضمكية.

منطقة ال�سناعات ال�سمكية
اأم��ا منطق��ة ال�ضناع��ات ال�ض��مكية الت��ي �ض��يتم طرحه��ا 
الحقا ف�ض��يتم تجهيزها لتحتوي على 60 من�ض��اأة للت�ضنيع 
�ضيان��ة  وور���س  والتجمي��د،  للتبري��د  ومخ��ازن  ال�ض��مكي، 
واإ�ضالح ال�ض��فن، وت�ض��تهدف المنطقة ت�ض��جيع اال�ضتزراع 
ال�ض��مكي واجت��ذاب الم�ض��روعات التي ت�ضي��ف قيمة جيدة 
للمنطق��ة وتنفي��ذ البحوث المتعلق��ة بتطوير القطاع من 

خالل مركز مجهز بذلك ومراكز للتاأهيل والتدريب.

تهيئة الدقم لتكون مركزا رئيسيا للصناعات السمكية بالسلطنة

توقيع اتفاقية إنشاء ميناء الصيد 
البحري بتكلفة ٦٠.7 مليون ريال 

اأثناء توقيع 
االتفاقية

زيادة العائد 
االقت�سادي اأحد 

اأبرز اأهداف 
الميناء ومنطقة 

ال�سناعات 
ال�سمكية
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م�سقط -            : 

وقع معالي يحيى بن �ضعيد بن عبداهلل الجابري 
رئي���س مجل���س اإدارة هيئ��ة المنطق��ة االقت�ضادي��ة 
المعرف��ة  بواح��ة  بمكتب��ه  بالدق��م  الخا�ض��ة 
م�ض��قط ف��ي 14 نوفمب��ر 2016 اتفاقي��ة الخدم��ات 

اال�ضت�ض��ارية لالإ�ض��راف على م�ض��روع اإن�ض��اء ميناء 
ال�ضيد البحري وفازت بها �ض��ركة �ض��يرنج الدولية 
لال�ضت�ض��ارات الهند�ض��ية بالتعاون مع ADK . وقع 
االتفاقي��ة نياب��ة ع��ن ال�ض��ركة الرئي���س التنفي��ذي 
�ض��رجيو دي ماي��و، وتبلغ قيمة االتفاقي��ة 697 األف 

ريال عماني.

توقيع اتفاقية الخدمات االستشارية 
لإلشراف على إنشاء ميناء الصيد البحري

توقيع اتفاقية الخدمات 
اال�ست�سارية لميناء ال�سيد

ت�سور مبدئي لمجمع 
ال�سناعات ال�سمكية 

يناير 
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ذاكرة 2016 
17 يناير:

تشغيل طائرة البوينج 737 
على خط مسقط - الدقم 

إلتاحة مقاعد إضافية 
للمسافرين.

19 يناير:

إحدى حلقات العمل 
التدريبية التي نظمتها 

الهيئة لموظفيها خالل 
عام 2016.

28 يناير:

صدور المرسوم السلطاني 
رقم 5/ 2016 بتقرير صفة 
المنفعة العامة لمشروع 
تطوير منطقة رأس مركز 

وضمها إلى المنطقة 
االقتصادية الخاصة 

بالدقم، وبهذا ارتفعت 
مساحة المنطقة إلى 2000 

كم مربع.



يناير 
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ذاكرة 2016 

29 فبراير:

المؤتمر الدولي الـ 14 
للمناطق االقتصادية 

يمنح الهيئة جائزة المواقع 
االلكترونية الدولية.

30 مارس:

معالي مايكل فالون وزير 
الدفاع البريطاني يؤكد 

خالل حضوره توقيع مذكرة 
التفاهم بين شركة عمان 

للحوض الجاف ومجموعة 
بابكوك الدولية أهمية 

التعاون االقتصادي بين 
السلطنة وبريطانيا.

10 ابريل:

الصحفي أندرو تورشا 
)Andrew Torchia( مدير 
تحرير األخبار االقتصادية 
بوكالة رويترز يعد تقريرا 

عن الدقم خالل زيارة فريق 
رويترز للمنطقة.

15 فبراير:

شركة مارينا الدقم تحصل 
على حق االنتفاع باألرض 

لتشييد واجهة سياحية 
تضم فنادق ومركزا تجاريا 
ومجمعات سكنية ومركزا 

ترفيهيا وحديقة ألعاب 
مائية وعددا من الخدمات 

والتسهيالت السياحية 
األخرى.
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ذاكرة 2016 

30 ابريل:

معالي د. محمد بن حمد 
الرمحي وزير النفط والغاز 
رئيس مجلس إدارة شركة 

النفط العمانية يؤكد خالل 
زيارته للدقم األهمية 

االقتصادية لمحطة تخزين 
النفط برأس مركز.

3 مايو:

هيئة المنطقة االقتصادية 
تمنح "ترك عمان" حق 

االنتفاع باألرض لتشييد 
مركز للخدمات اللوجستية 

23 مايو:

توقيع اتفاقية منح حق 
االنتفاع والتطوير إلنشاء 

المدينة الصناعية الصينية 
العمانية بالدقم 

18 ابريل:

توقيع مذكرة تفاهم 
مع بنك عمان العربي 
تنص على قيام البنك 

بتسهيل حصول شركات 
ومؤسسات القطاع 

الخاص على التمويل 
الالزم لتنفيذ مشروعاتها 

بالمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم.
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ذاكرة 2016 
24 مايو:

المستثمرون الصينيون 
يطلعون على المواقع 

التي ستشيد فيها المدينة 
الصناعية الصينية  

2 يونيو:

الهيئة تمنح شركة كروة 
للسيارات حق االنتفاع 
باألرض لتشييد مصنع 

لتجميع السيارات 
بالمنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم.

26 يونيو:

شركة الخنجي للتطوير 
العقاري "عقار" تحصل 

على حق االنتفاع لتشييد 
مشروع سياحي يتضمن 

فنادق ومجمعات سكنية 
وتجارية ومرافق سياحية 

أخرى.

27 سبتمبر:

توقيع اتفاقية الخدمات 
االستشارية إلعداد 

المخطط التفصيلي 
لمدينة الدقم الجديدة
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)١(
ف��ي ه��ذا الع��دد اأبحرن��ا م��ع االأرق��ام، م��ن 10.7 ملي��ار دوالر اال�ض��تثمارات 
المتوقع��ة للمدين��ة ال�ضناعي��ة ال�ضيني��ة العماني��ة بالدق��م اإل��ى 10 اآالف ريال 
عمان��ي راأ�ض��مال اأ�ضغ��ر م�ض��روع ح�ضل على حق االنتف��اع باالأر�س خالل العام 
الما�ضي، وبين هذين الرقمين اأكثر من  90 م�ض��روعا تتطلع لال�ض��تثمار في 

المنطقة.

)٢(
م��ا لف��ت نظ��ري واأنا اأبح��ث في االأرقام ع��ن مو�ضوعات جدي��دة واإح�ضائيات 
تلخ���س حج��م العم��ل ال��ذي �ض��هدته المنطق��ة االقت�ضادي��ة الخا�ض��ة بالدقم 
خالل العام الما�ضي اأن الموؤ�ض�ض��ات ال�ضغيرة والمتو�ض��طة وجدت في الدقم 
مكانا خ�ضبا ال�ض��تثماراتها، وعلى �ض��بيل المثال بلغ عدد الم�ض��اريع الجديدة 
التي يقل راأ�ض��مالها عن مليون ريال عماني اأكثر من 70 م�ض��روعا م�ض��تحوذة 
بذل��ك عل��ى نح��و 75% م��ن اإجمالي ع��دد الم�ض��اريع التي وقع��ت اتفاقيات حق 

انتفاع في 2016.

)٣(
عك�ض��ت االإح�ضائي��ات اأي�ض��ا تنوع��ا في اال�ض��تثمارات بين �ض��ياحية و�ضناعية 
وتجاري��ة باالإ�ضاف��ة اإل��ى اال�ض��تثمار ف��ي القط��اع العق��اري واإن�ض��اء المخ��ازن 
والمعار���س، ويعتب��ر توقي��ع اتفاقي��ة حق االنتفاع مع �ض��ركة التّم��ان القاب�ضة 
لت�ض��ييد مدر�ض��ة دولي��ة حاف��زا لق��دوم المزي��د م��ن اال�ض��تثمارات وت�ض��جيع 

الم�ضتثمرين على اال�ضتقرار في الدقم.

)٤( 
المث��ال  �ض��بيل  عل��ى  ال�ض��ياحي  فالقط��اع  اآخ��ر،  تنوع��ا  التفا�ضي��ل  وُتظه��ر 
ا�ض��تقطب �ض��ركة مارينا الدقم التي تعتزم اإن�ض��اء واجهة �ض��ياحية بتكلفة 283 
ملي��ون ري��ال عماني، كما وّفر البيئة المنا�ض��بة الإن�ض��اء مجموعة متنوعة من 
الفن��ادق وال�ض��قق الفندقية والمطاعم ال�ض��ياحية الت��ي تتطلع لمواكبة النمو 

االقت�ضادي الذي ت�ضهده المنطقة.

 )٥(
وب��رز خ��الل الع��ام الما�ض��ي اأي�ض��ا اهتم��ام الم�ض��تثمرين بت�ض��ييد المبان��ي 
ال�ض��كنية التجاري��ة م��ن خ��الل 16 اتفاقي��ة ح��ق انتفاع ت�ض��عى لمواكب��ة ازدياد 
اأعداد ال�ض��كان في المنطقة، كما اأظهرت االأرقام ن�ض��اطا مكثفا لال�ض��تثمارات 

ال�ضناعية التي ا�ضتحوذت على 37% من اإجمالي عدد الم�ضاريع الجديدة.

)6(
الطموح والتفاوؤل والرغبة في تاأ�ضي���س م�ض��اريع جديدة كانت هي العناوين 
الم�ض��تركة بي��ن فري��ق الهيئة الذي عمل على ت�ض��هيل االإج��راءات وبين فريق 

الم�ضتثمرين الذي يرى في الدقم موقعا مالئما لنمو ا�ضتثماراته.
وه��ذا التف��اوؤل يجعلن��ا ندع��و الم�ض��تثمرين اإل��ى ترجم��ة تل��ك االأرق��ام عل��ى 
اأر���س الواق��ع متطلعي��ن اإل��ى اأن ي�ض��هد ع��ام 2017 و�ض��ع حجر االأ�ضا���س لكثير 
م��ن الم�ض��اريع الت��ي ح�ضلت على ح��ق االنتفاع خالل الع��ام الما�ضي واالأعوام 

ال�ضابقة.

رحلة مع األرقام

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*
رئي�س التحرير

وجدْت الموؤ�س�سات ال�سغيرة 
والمتو�سطة في الدقم 

مكانا خ�سبا ال�ستثماراتها، 
وا�ستحوذت خالل عام 

٢٠١6 على حوالي ٧٥% من 
اإجمالي عدد الم�ساريع التي 
وقعت مع الهيئة اتفاقيات 

لالنتفاع باالأر�ش

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


