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أكتوبر 
٢٠١٥٣

يأتــي العدد الثاني من مجلة الدقم االقتصادية والهيئة تحتفل بمرور ٤ ســنوات 
على تأسيســها وفقا للمرسوم السلطاني رقم (٢٠١١/١١٩) الصادر في ٢٦ أكتوبر 
٢٠١١م، كما يأتي هذا العدد والســلطنة تحتفل بالعيد الوطني الخامس واألربعين 
المجيد، وكلتا المناســبتين تعنيان الكثير للهيئة، فالعيد الوطني الخامس واألربعون 
يؤكــد حجــم اإلنجــازات التي شــهدتها الســلطنة في ظــل الرعاية الكريمــة لجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم – حفظه اهللا ورعاه – لمختلف أوجه الحياة في 

البالد ولمختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أما تأســيس هيئة المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم فهو تأكيد آخر الهتمام 
جاللــة الســلطان المعظــم باالقتصاد الوطنــي وتوزيع ثمــار التنمية علــى مختلف 
محافظــات الســلطنة واالهتمام بالميزات النســبية لــكل محافظة واالســتفادة من 

الموقع الجغرافي للبالد في تعزيز إمكانيات وقدرات اقتصادنا الوطني.
خــالل الســنوات األربع الماضيــة عملت الهيئــة على وضع المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم ضمن اهتمامات المســتثمر المحلي والعالمــي، وال يخفى على أحد 
حجم المنافسة في هذا القطاع وارتفاع عدد المناطق االقتصادية والحرة حول العالم 
وازدياد أعداد المشــروعات التي تنفذ فيها وتنوع الحوافز والتســهيالت التي تقدمها، 
وقد بذلت الهيئة في الســنوات الماضية جهودها لتجعل المنطقة جاذبة ومستقطبة 
للمســتثمرين، فتم إعداد الحوافز والتســهيالت التي تواكــب تطلعاتهم وفقا لما هو 
ســائد فــي العديد من المناطــق االقتصادية حول العالم، كما تــم الترويج للمنطقة 
محليــا وخارجيا وتم عقد العديد من اللقاءات مع شــركات محليــة وعالمية لتعريفها 
بالمنطقة والفرص االســتثمارية المتوفرة فيها والمشرعات التي يتم تنفيذها، كما 
تم في الوقت نفســه تنظيم البيئة االستثمارية وإصدار التشريعات التي تحقق ذلك 
وتم توقيع عدد من مذكــرات التفاهم مع الوحدات الحكومية لتنظيم العمل وتفادي 

أي إشكاليات تواجه المستثمرين أو السكان في المنطقة.
كذلك أولت الهيئة مسألة تسريع إنجاز مشروعات البنية االساسية جلّ اهتمامها، 
ومن يزور الدقم اليوم سيفاجأ بحجم التغيير الذي شهدته مقارنة بما كانت عليه قبل 
٤ ســنوات وسيجد العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها سواء من قبل الحكومة 
أو القطــاع الخــاص، كمــا أن هناك العديد من المشــروعات في مرحلــة التصميم أو 

التناقص وسيبدأ العمل بها بعد انتهاء هذه المراحل. 
إن طموحاتنــا في الهيئة ال حدود لها، ونحن ماضون بتوفيق اهللا – عز وجل – ثم 
بتوجيهات الحكومة في تحقيق أهداف الســلطنة من إنشــاء المنطقة لتكون إضافة 
جيدة القتصادنا الوطني في ظل الرعاية الكريمة لجاللة السلطان المعظم، متقدما 
بآيــات الشــكر والعرفــان لجاللته – حفظــه اهللا ورعــاه – مهنئا جاللته بما شــهدته 
الســلطنة من إنجازات في مختلف المجاالت، كما يســرني تهنئــة زمالئي في الهيئة 
الذين يعملون على تحقيق أهداف الســلطنة من إنشــاء المنطقة ويســعون – رغم 

التحديات - على أن يكونوا جزءا من قصة نجاح تشهدها الدقم على أرض الواقع.
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«الدقم تدعوكم»
تحط رحالها في طهران
لقاءات ثنائية تستكشف فرص التعاون المشترك

طهران –            :

نظمــت هيئة المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم في الفترة من ٢٧
ســبتمبر وحتى األول من أكتوبر ٢٠١٥م بالعاصمة االيرانية طهران حملة 
ترويجية تحت شــعار (الدقم تدعوكم) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 

والشركات العاملة والمستثمرة في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشــاد معالي يحيى بن سعيد بن عبداهللا الجابري رئيس مجلس إدارة 
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم بالعالقات الطيبة القائمة بين 
الســلطنة وإيران، وقال في كلمة ألقاها في مســتهل نــدوة عقدت بغرفة 
تجــارة طهــران: إن عالقة بلدينا كشــريكين اســتراتيجيين شــهدت خالل 
الســنوات األخيرة اهتماماً جيداً من قبل القطاعيــن العام والخاص، ويأتي 

هــذا االهتمــام ليعزز العالقــات القائمة بيننا، معبرا عن تطلعه الســتفادة 
الشــعبين العماني واإليراني من القرب الجغرافي بين البلدين والقواســم 
التاريخية المشــتركة بما يؤدي إلى تنفيذ مشــروعات تحقق هذه األهداف 

وتدفع أحجام التبادل التجاري إلى النمو واالزدهار. 
ونــوه معاليه بالجهــود التي تبذلهــا الســلطنة وإيران لتعزيــز التبادل 
التجاري بين البلدين وتشــجيع حركة التجارة واالستثمار، مؤكدا في الوقت 
نفسه ترحيب المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم باالستثمارات اإليرانية 

وتوفير الدعم والمساندة التي تحتاج إليها.
وأوضــح معاليه فــي كلمته جهود الســلطنة في ظل القيــادة الحكيمة 
لجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظــم ــ حفظه اهللا ورعــاه ــ لبناء 
اقتصاد قوي ومســتقر، وقال ان الســلطنة تمكنت خالل السنوات الماضية 

يحيى الجابري:
نرحب باالستثمارات اإليرانية 

في الدقم ونتطلع إلى استفادة 
البلدين من القرب الجغرافي 
والقواسم التاريخية المشتركة

مسعود خوانساري:
السلطنة وإيران تمتلكان مقومات 
التعاون المشترك وعلينا االرتقاء 

بالعالقات االقتصادية إلى 
مستوى السياسية
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مــن تحقيق معدالت نمــو عززت مكانتهــا االقتصادية بيــن دول المنطقة 
حيــث تــم تنفيذ مشــروعات متنوعة في مجــال البنية االساســية، وعملت 
الســلطنة على االستفادة من موقعها الجغرافي في تشييد موانئ متنوعة 
على طول الســاحل العمانــي، كما عملت على االســتفادة من النفط الخام 
والغــاز الطبيعي في تشــييد مصاف وعدد من مشــروعات البتروكيماويات 
والصناعــات الثقيلة، وتبذل الســلطنة جهوداً حثيثــة لتنويع مصادر الدخل 
القومــي وتشــجيع إقامة قطاع خاص قــوي ومزدهر، كما تركز الســلطنة 
أيضــاً على توفير المنــاخ المالئم لجــذب مختلف االســتثمارات، وقد بذلت 
خالل الســنوات الماضية جهوداً كبيــرة لتطوير اإلطار التشــريعي الخاص 
باالســتثمار االجنبي وهو األمر الذي يفســح المجال أمام الشركات لتحقيق 

عوائد جيدة من استثماراتها. 
واســتعرض معالــي يحيى بــن ســعيد الجابري فــي كلمتــه إمكانيات 
المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم والحوافز والتســهيالت التي تقدمها 
للمســتثمرين، وقــال إن المنطقة التي تعد أكبر منطقــة اقتصادية خاصة 
بالشــرق االوســط بمســاحة تصل إلــى (١٧٤٥) كيلومتراً مربعاً أنشــأتها 
الســلطنة حديثــاً في ظــل توجهاتهــا نحو تنويــع مصادر الدخــل القومي 
وعــدم االعتماد على النفط كمصدر رئيســي للدخــل، وقد حرصنا على أن 
تكون المنطقة متنوعة في مشــروعاتها واســتثماراتها، ولهذا فإنها تتألف 
مــن ثمانــي مناطق توفر خيارات عديدة للمســتثمرين، مشــيدا بإمكانيات 
مينــاء الدقــم الســتيعاب األنشــطة الصناعية المرتبطــة بالنفــط والغاز 
والصناعات البتروكيماوية وأنشطة االســتيراد والتصدير وإعادة التصدير، 
كمــا أكد معاليه جهود شــركة عمان للحوض الجاف في اســتقطاب العديد 
من الشــركات العالمية لالســتفادة من خدمات إصالح السفن التي تقدمها 

الشركة.
وأشــار معاليــه إلــى الفــرص االســتثمارية المتوفــرة فــي العديد من 
القطاعات األخرى وما تقدمه الهيئة من حوافز وتســهيالت للمســتثمرين، 
مؤكدا أن الهيئة عملت على أن تكون الحوافز واالمتيازات والتسهيالت التي 

تقدمها للمستثمرين مشجعة ومواكبة لتطلعاتهم.

سفير السلطنة في طهران:
ندعو رجال األعمال للتعرف على 

المناخ االستثماري والفرص 
المتاحة بالدقم
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 الجلسة االفتتاحية
للندوة

 اثناء تقديم
العروض المرئية



تعزيز العالقات االقتصادية
من جهته أكد ســعادة مســعود خوانســاري رئيــس غرفة تجارة 
طهران أهمية قيــام البلدين بتعزيز عالقاتهمــا التجارية، وقال في 
كلمتــه خالل النــدوة إن حجم التبادل التجاري بيــن البلدين ال يرقى 
إلى مســتوى العالقات السياســية وهو ما يحتم علينــا جميعا العمل 
على تعزيز العالقات االقتصادية واالرتقاء بها إلى مستوى العالقات 
السياســية، مشــيرا إلــى أن البلدين تمتلــكان العديد مــن مقومات 
التعاون المشــترك فــي مختلف المجاالت االقتصاديــة باإلضافة إلى 

القرب الجغرافي.
وأشار إلى أن الفترة األخيرة شهدت مزيدا من التعــاون التجاري 
بين البلدين وهناك خط طيران مباشــر يربط طــــهران بمســقط 
وهذه من العوامل التي تســاعد رجال األعمال في كال البلدين على 
تعزيز عالقاتهما التجارية واالقتصــــادية، مشــيرا إلى أن الزيارات 
المتبادلة بين الوفود االقتصادية توفر أرضية جيــــدة اللتقاء رجال 
األعمــال وبحــث مجاالت التعــاون الممكنة وإقامــــة شــراكات فيما 

بينهم.

التعرف على مناخ االستثمار بالسلطنة 
وفي الســياق ذاته دعا ســعادة الســفير ســعود بــن أحمد البرواني ســفير 
السلطنة المعتمد لدى طهـــران رجال األعمال االيرانيين إلى التعرف على مناخ 
االستثمار في السلطنة والفرص االستثمارية المتاحة في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، مشــيرا إلى أن نظام المنطقــة يتضمن العديد من االمتيازات 
المشــجعة كالســماح بالتملــك األجنبي بنســبة ١٠٠٪ واالعفــاءات الضريبية 
لفترة تصل إلى ٣٠ ســنة ميالدية قابلــة للتمديد وغيرها من الحوافز األخرى، 

باإلضافة إلى الموقع االستراتيجي للسلطنة والقرب الجغرافي بين البلدين.

عروض مرئية
وتم خــالل الحملــة الترويجية تقديم عــدد من العــروض المرئية من 
الهيئــة العامة لترويج االســتثمار وتنمية الصادرات (إثــراء) ووزارة الزراعة 
والثروة الســمكية، وشــركة عمان للحوض الجاف، وشــركة مينــاء الدقم، 
وشــركة النفــط العمانيــة، وشــركة تكامل لالســتثمار، وشــركة المرافق 
المركزيــة، كمــا تم عقد العديد مــن اللقاءات الثنائية بيــن ممثلي الجهات 

المشاركة ورجال وصاحبات األعمال في إيران.

أكتوبر 
٢٠١٥ ١٠

 عدد من
الحضور

 من اللقاءات
الثنائية





طهران –           :

اســتقبل معالي أكبر تركان مستشــار الرئيــس اإليرانــي للمناطق الحرة 
بمكتبه في طهران معالي يحيى بن ســعيد بن عبداهللا الجابري رئيس مجلس 
إدارة هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم والوفد المرافــق له وذلك 
ضمــن الحملة الترويجية (الدقم تدعوكم) التــي نظمتها الهيئة في الفترة من 
٢٧ ســبتمبر وحتــى ١ أكتوبر ٢٠١٥م بمشــاركة عدد من الجهــات الحكومية 

والشركات العاملة والمستثمرة في المنطقة.
وتــم خالل اللقاء بحث إمكانيات التعاون بين الســلطنة وإيران في العديد 

من المجاالت المتعلقة بالمناطق الحرة.
وقــدم معالــي يحيى بن ســعيد الجابري خــالل اللقاء نبذة عــن المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم وما تتمتع به من موقع جغرافي وما تقدمه الهيئة 
من حوافز وتســهيالت للمستثمرين، وتحدث معاليه عن المشروعات التي يتم 

تنفيذها بالمنطقة والقطاعات التي تركز عليها.
من جهته أوضح معالي مستشــار الرئيــس اإليراني للمناطق الحرة خالل 
اللقاء ما تتميز به أربع مناطق حرة في إيران هي: شــابهار وقشــم وبوشــهر 
وأروند، مشــيرا إلى أن هــذه المناطق تقدم العديد مــن االمتيازات والحوافز 

للمســتثمرين وتتميــز بوجــود مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات الثقيلــة 
والبتروكيماوية.

وشــهد اللقاء طــرح العديد من األفكار للتعاون بيــن المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم والمناطق الحرة اإليرانيــة من بينها التعاون المشــترك في 
التســويق، ووجــه معالي معالــي يحيى بن ســعيد الجابــري الدعــوة لمعالي 
المستشــار لزيارة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لالطالع على مميزات 

المنطقة والمشروعات التي يتم تنفيذها فيها.

بحث التعاون مع خطوط الشحن
مــن جانب آخر التقى معالي يحيى بن ســعيد بن عبــداهللا الجابري رئيس 
مجلــس إدارة هيئــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم والوفد المرافق له 
ســعادة محمد ســعيدي رئيــس مجلس إدارة خطــوط شــحن جمهورية إيران 
اإلســالمية (IRISL)، وقد تم خالل اللقاء بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين، 
وأكد معالي يحيى بن ســعيد الجابري أن المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تتمتع بقدرة عالية لتوفير الخدمات التي تحتاج إليها (IRISL) خاصة في مجال 
تقديم خدمات إصالح الســفن. وقد أبدى ســعادة محمد سعيدي رغبة خطوط 

شحن جمهورية إيران اإلسالمية التعاون مع ميناء الدقم والحوض الجاف.

مستشار الرئيس اإليراني للمناطق 
الحـرة يستقبـل يحيـى الجابري

بحث مجاالت التعاون مع المناطق الحرة اإليرانية وخطوط الشحن البحري

اللقاء مع مستشار الـرئيس اإليــراني للمناطق الحرة

الوفدان العماني واإليراني خالل اللقاء

أكتوبر 
٢٠١٥ ١٢



طهران –           :

قــام معالي يحيى بن ســعيد بن عبداهللا الجابــري رئيس مجلس إدارة 
هيئــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم والوفد المرافق له بزيارة إلى 
مصنــع إيران خــودرو الذي يعــد أكبر مصنع إلنتاج الســيارات في الشــرق 
األوســط وذلــك ضمن الحملــة الترويجيــة (الدقم تدعوكم) التــي نظمتها 

الهيئة في الفترة من ٢٧ سبتمبر وحتى ١ أكتوبر ٢٠١٥م.
واطلــع معاليــه على إمكانيات الشــركة وأنواع الســيارات التــي تنتجها 
وخطــوط االنتــاج ومراحل التصنيع وكيفيــة إنتاج المحــركات وغيرها من 

المراحل والعمليات األخرى المتعلقة بإنتاج السيارات.
وتحدث مســؤولو الشــركة خالل اللقــاء عن الخطوات التــي تم إنجازها 
ضمن سعي الشركة إلقامة مصنع لتجميع السيارات في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم بالشراكة مع الصندوق العماني لالستثمار، مشيرين إلى أنه 
تم االتفاق على العديد من الخطوات المتعلقة بإنشــاء الشــركة، مشيرين 
إلــى أن هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم قامت خــالل الفترة 
الماضيــة بتخصيص األرض للمصنع ويتبقى توقيع اتفاقية الشــراكة بين 
الشركة والصندوق العماني لالســتثمار. وتبلغ قيمة االستثمارات المتوقعة 

للمصنع الذي سيتم إنشاؤه في الدقم حوالي ٢٠٠ مليون دوالر أمريكي.
وأكــد معالــي يحيى بن ســعيد بن عبــداهللا الجابري أن الهيئة ســتوفر 

جميع التســهيالت التي تحتاج إليها الشــركة إلقامة المصنــع في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا أن هذا المصنع ســتكون له العديد من 

الفوائد االقتصادية للجانبين العماني واإليراني.
وأشــار المســؤولون اإليرانيون خالل اللقاء إلى أنهم يرغبون في إقامة 
عــدد مــن المشــروعات األخرى في الســلطنة باالشــتراك مع مســتثمرين 
محليين، مشــيرين إلى أن مصنع تجميع الســيارات يســتهدف الوصول إلى 

أسواق آسيا وإفريقيا باعتبار المنطقة قريبة منها.
وتملك شركة إيران خودرو ٧ مواقع إلنتاج السيارات حول العالم، وتستخدم 
في عمليات اإلنتاج في مصنعها في طهران تقنيات حديثة وروبوتات باإلضافة 
إلى آالف العاملين، ويبلغ حجم انتاجها مليون سيارة سنويا وتتطلع إلى زيادة 

إنتاجها ليبلغ ٣ ماليين سيارة سنويا خالل السنوات العشر القادمة.
وأبــدى معالــي يحيــى بن ســعيد بــن عبــداهللا الجابــري إعجابــه بما 
وصلــت إليه صناعة الســيارات في إيران، مشــيرا إلى أن العالقــة القائمة 
بين الســلطنة وإيــران قوية وهناك ســعي من الجانبيــن لتعزيز العالقات 
االقتصادية لتصل إلى مســتوى العالقات السياســية، مرحبا معاليه بإقامة 
مصنع لتجميع السيارات في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وبمختلف 
االســتثمارات اإليرانية، مؤكدا أن المنطقة مكان مثالي إلقامة هذا المصنع 
نظرا لقرب المنطقة من أســواق آسيا وافريقيا ووجود ميناء الدقم والعديد 

من التسهيالت والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

إيران خودرو إلنتاج السيارات
تعتزم إنشاء مصنع لها بالدقم

باستثمارات تصل إلى ٢٠٠ مليون دوالر

 االطالع على أحدث السيارات
التي تمت صناعتها بالشركة

أكتوبر 
٢٠١٥١٣



الدقم تستقطب المستثمرين الصينيين 
اتفاق مبدئي لتخصيص األراضي لـ ١٦ مـشروعا استثماريا

وينتشوان -           :

أبــدت عدة شــركات صينيــة رغبتهــا باالســتثمار في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم، وتــم خالل زيارة 
قام بها في الفترة من ١٠ إلى ١٣ سبتمبر ٢٠١٥م معالي 
يحيى بن ســعيد بن عبداهللا الجابري رئيس مجلس إدارة 
هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقــم إلى منطقة 
نينغشــيا ذات الحكــم الذاتي بجمهورية الصين الشــعبية 
االتفــاق مبدئيا علــى تخصيص األراضي لـ ١٦ مشــروعا 

ترغب الشــركات الصينية تنفيذها بالمنطقة.
ووقــع معالي يحيى بن ســعيد الجابري مذكرة تفاهم 
مبدئيــة مــع نائــب حاكــم منطقة نينغشــيا تنــص على 
االتفــاق المبدئي علــى تخصيص األراضي للمشــروعات 
التــي أبدى الجانــب الصينــي رغبته بإقامتها فــي الدقم، 
وخــالل اللقــاء الذي حضــره الوفــد العماني الــذي يتألف 
مــن مســؤولين من هيئــة المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
وتنميــة  االســتثمار  لترويــج  العامــة  والهيئــة  بالدقــم 
الصــادرات والصندوق العماني لالســتثمار وشــركة ميناء 
الدقم وشــركة عمان للحوض الجاف وشــركة تكامل أكد 
معالــي رئيس مجلــس إدارة الهيئة أن هنــاك العديد من 
الحوافز والتســهيالت التــي يحظى بها المســتثمرون في 

المنطقــة التــي تتمتــع أيضا بموقعهــا الفريــد على بحر 
العرب، ومــن جهته أكد نائــب حاكم منطقة نينغشــيا أن 
الجانــب الصيني لديــه حزمة من المشــروعات يرغب في 
إنشــائها بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وأن هناك 
مبالغ تــم تخصيصها لتنفيذ هذه المشــروعات مع تكليف 
أحــد المســؤولين بالحكومــة المحليــة بمتابعــة تنفيذها 

بالتنســيق مع المختصين بالهيئة.
وجاء اللقاء ضمن مشــاركة الهيئة في معرض الصين 
والــدول العربية الذي عقد في مدينة وينتشــوان عاصمة 
منطقــة نينغشــيا الصينية في الفترة مــن ١٠ وحتى ١٣ 
ســبتمبر ٢٠١٥م تحت عنوان «إحيــاء روح طريق الحرير 
وتعميق التعاون الصيني العربــي وافتتحه الملك عبداهللا 
الثانــي ملــك المملكة األردنية الهاشــمية علــى اعتبار أن 

المملكة هي ضيف الشــرف للدورة الثانية للمعرض.
وقامــت الهيئة خالل الزيــارة بتقديم عــروض مرئية 
لكبــار رجال األعمــال الصينييــن بمقر الحكومــة المحلية 
الذيــن أبــدوا اهتمامهــم باالســتثمار في المنطقــة، كما 
لترويــج  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  شــاركت 
االســتثمار وتنميــة الصــادرات «إثراء» بجنــاح خاص في 
معرض الصين والــدول العربية تم خاللــه تعريف الزوار 

بالمناخ االســتثماري في السلطنة والفرص المتاحة.

 الوفد العماني
المشارك

أكتوبر 
٢٠١٥ ١٤

نائب حاكم 
منطقة 

نينغشيا: لدينا 
حزمة من 

المشروعات 
نرغب بإنشائها 

في المنطقة 
وتم تخصيص 
المبالغ لذلك
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الهيئة تجدد دعوتها للقطاع الخاص 
المحلي لالستثمار في الدقم

صاللة -            :

جددت هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم دعوتها 
للقطــاع الخــاص المحلــي لالســتثمار في المنطقــة، مؤكدة 
وجود العديد من الفرص االســتثمارية مع حزمة من الحوافز 

والتسهيالت والمزايا المشجعة للمستثمرين.
جــاء ذلك خــالل ندوة نظمتهــا الهيئة في مطلع ســبتمبر 
٢٠١٥م بمقــر فــرع غرفة تجــارة وصناعة عمــان بمحافظة 
ظفار ضمن سلســلة النــدوات المحليــة التي أطلقتهــا العام 
الجاري بهــدف تعريف القطاع الخــاص المحلي على الفرص 

االستثمارية المتوفرة بالمنطقة.
وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي 
بهيئــة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم إن المشــروعات 
التــي يتــم تنفيذهــا بالمنطقــة كمينــاء الدقــم والحــوض 
الجــاف والمصفــاة والمطار ومشــروعات الصناعــات الثقيلة 
والبتروكيماوية والمخازن والخدمات اللوجستية والمشروعات 
السياحية هدفها دعم خطة التنويع االقتصادي، وستوفر هذه 
المشروعات فرصا اســتثمارية واعدة للقطاع الخاص المحلي 
وللمشــروعات الصغيرة والمتوســطة كما توفــر أيضا فرص 

عمل جيدة للشباب العماني.

وأضــاف في كلمــة ألقاها خــالل النــدوة إن الهيئة تعمل 
على اســتقطاب  مختلف االســتثمارات إلى الســلطنة، مشيرا 
إلــى أن الهيئة عملت علــى أن تكون الحوافز واالمتيازات التي 
تقدمها للمستثمرين مشــجعة ومواكبة لتطلعاتهم، موضحا 
أن المرســوم الســلطاني رقــم ٧٩/ ٢٠١٣م باصــدار نظام 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم  يتضمــن حزمة من 
التســهيالت والمزايــا التي تــم إعدادها بمــا يواكب طموحات 
وتطلعات المستثمرين ويرفع من مستوى تنافسية المنطقة.

وأوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة تتمتع 
بالعديــد مــن الضمانات والمزايــا والحوافز مــن بينها: إعفاء 
البضائع المســتوردة من خارج الســلطنة والبضائع المصدرة 
إلــى خارجها من الضريبة الجمركيــة، موضحا أن اإلعفاء من 
الضرائب يصل إلى ٣٠ سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما 
أن حــق االنتفــاع بأراضي الدولة الكائنة فــي المنطقة يصل  
إلى ٥٠ سنة ميالدية قابلة للتجديد، واإلعفاء من شرط الحد 
األدنــى مــن رأس المال المســتثمر في المشــروع، كما أنه ال 
يجوز تأميم المشــروعات إال بموجب قانون ومقابل تعويض 

عادل.
ونوه في حديثه بالخدمــات التي تقدمها المحطة الواحدة 
بالهيئة، مشــيرا إلــى أن المحطة تم إنشــاؤها بهدف تقديم 
أفضــل الخدمــات إلــى المســتثمرين كالتســجيل التجــاري، 
وإصــدار تراخيــص االنتفــاع بأراضــي المنطقة، وتســجيل 
عقــود االنتفــاع، وإصــدار التراخيــص البلديــة والتصاريــح 
البيئية، وتراخيص مزاولة النشــاط في المنطقة بما في ذلك 
التراخيــص الصناعية والســياحية  والتعدينية، باالضافة إلى 

العديد من الخدمات األخرى.  
ودعــا إســماعيل بــن أحمد البلوشــي في كلمتــه القطاع 
الســلطنة  محافظــات  ومختلــف  ظفــار  بمحافظــة  الخــاص 
 لالستثمار في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ليستفيد
مــن مناخ االســتثمار والحوافز واالمتيازات والتســهيالت التي 

تقدمها الهيئة للمستثمرين.
واشتملت الندوة على عرضين مرئيين، قدم العرض األول 
سلطان الشــريقي مدير دائرة التراخيص العمالية وتأشيرات 
المســتثمرين تطرق فيه إلى الفرص االســتثمارية المتوفرة 
بالمنطقة في المناطق الصناعية والتجارية والســياحية، كما 
تنــاول في عرضــه الخدمات التــي تقدمها المحطــة الواحدة 

للمستثمرين.
وفي العرض الثاني استعرض المهندس حسين الزدجالي 
مســؤول مشــروعات المباني بالهيئة المشــروعات التي يتم 

تنفيذها بالمنطقة. 

إسماعيل 
البلوشي: 

المشروعات 
المنفذة 

هدفها دعم 
خطة التنويع 
االقتصادي 

وتوفير فرص 
العمل أمام 
الشباب

 المحاضرون
في الندوة

 من المناقشات التي
شهدتها الندوة

أكتوبر 
٢٠١٥ ١٦



أكتوبر 
٢٠١٥١٧

فــي حــوار أجريته منذ ســنوات مــع البروفيســور االمريكي «بول 
كينــدي»  مؤلف الكتاب الشــهير «قيام وســقوط القوى العظمى» 
قال انه يدعو المصريين الى أن يتنبهوا فالجغرافيا تتحرك شــرقا. 
كان يقصــد بذلــك أن مركز الثقل فــى حركة – ونشــاط - النقل 
البحري يتجه شرقا الى آسيا على الرغم من االهمية البالغة لموقع 
مصــر إضافة الى وجود قناة الســويس بها. أشــار «كيندي» وقتها 
الى ســنغافورة تحديدا للتدليل على ان االنســان يصنــع الموقع . 
منــذ تلك اللحظة تنبهت وأريد ان نتنبه الى ان الموقع الممتاز لهذا 
 البلــد أو ذاك هــو منحة  إلهيــة يمكن ان تفقد قيمتهــا ما لم نعن
باســتغاللها على أفضل وجه، وما لم نقــم بتطوير آليات متجددة 

لتوليد أعلى قيمة مضافة من ورائها.
«اســع يا عبد وأنا أسعى معك» كما يقول المثل العامي في مصر، 
أي ان علــى االنســان ان يتحرك دوما حتــى  تكافئه العناية االلهية 
بما يســتحق عن جهده وأال يلومن إال نفسه. في الوقت عينه فان 
توقيت وسرعة الحركة أصبحا غاية في الخطورة، فدولٌ عديدة االن 
ومــن قبل االن تقوم بأعمال تغير من طبيعــة الموقع والجغرافيا 
وتشق قنوات وتحرك جباال وتزيح عوائق لتنشىء مسارات لم يكن 
أحد ليتصور إقامتها او إنشــاءها منذ عقود فقط، وتكفي االشــارة 
هنــا الى الجهود الجبــارة للصين الحياء طريــق الحرير القديم، أو 
ضخها عشــرات مليارات الدوالرات القامة قناة تخترق «نيكاراجوا» 
وتؤثــر بقوة على قناة بنما، وللنظر ايضــا الى األنباء التي تتحدث 
عن إنشــاء قناة من قطر الى بحر العرب بصرف النظر عما إذا كان 
ذلك ســيتم فــي الوقت الراهــن أم ال، والى محاوالت تســيير خط 
بحــري من المحيط المتجمد الشــمالي الى الصين وكوريا وشــرق 
آســيا. على كل الدول اذن ان تعيد حساباتها وترتيب أوراقها طبقا 
لمــا يقوم به االخــرون لتتكيــف وتســتفيد - وتتفادى الســلبي - 

وتوظف كل ما هو مستجد لخدمة أهدافها القومية.
مع تغير « الالندســكيب» لدول عديدة  تتغيــر كذلك قواعد اللعبة 
االقتصادية في التجارة والنقل واالســتثمار العابر للحدود بشــكل 
عام ما يتطلــب يقظة دائمة ومرونة هائلة للتفاعل وتشــكيل رد 

الفعل المناسب حيال كل تطور. 
إن مــن المصادفــات الطيبة أن يأتي تصعيــد االهتمام بالمنطقة 
االقتصادية الخاصة في «الدقم»   بمحافظة الوســطى بســلطنة 
عمان وحــدوث تقدم هائل فيها في ذات الوقــت الذي انتهت مصر 
فيه من انشــاء تفريعة قناة الســويس الجديدة ومن تجهيز البنية 
التشــريعية واالجرائية الطالق التنمية في أكبر منطقة اقتصادية 
خاصــة فــى محيطهــا العربــي أال وهــي منطقــة قناة الســويس 

االقتصادية الخاصة (أكثر من ٤٦٠ كيلو مترا مربعا).
لقد تم اإلعالن أخيرا عن االنتهاء من المخطط العام الذي قامت به 

شركة «دار الهندســة – شاعر ومشاركوه» لمنطقة قناة السويس 
هذه وجــارٍ حاليا إعداد المخططــات التفصيلية للمشــاريع. تعتمد 
المنطقــة علــى ركائز اهمهــا جعل محــور قناة الســويس مركزا 
«لوجســتيا» عالميــا و«هــب» النتاج الطاقــة الجديــدة والمتجددة  
وتقديــم منتــج ســياحي وترفيهــي وخدمــي وتعليمــي وطبــي 
متميــز وفريد واقامة مجمعــات صناعية تكامليــة ومحددة التوجه 
والنهوض بمحافظات القناة الثالث وهي «اإلسماعيلية وبورسعيد 
والســويس» فضال عن ســيناء وإقامة واد لتكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت أو إحياؤه بمعنى أدق النه كان قد تم تخصيص ارض 
للمشروع باالسماعيلية منذ أكثر من ١٤ عاما دون ان يتم إحراز أي 
تقدم فيه، وانشاء ظهير زراعي للمنطقة ومزارع سمكية شاسعة 
وتغيير معادلة االنتقال من والى سيناء بشكل جذري عبر اقامة ٦ 
أنفاق تحت قناة الســويس وتطوير ٦ موانىء منها ميناءا العريش 
والطــور وترقية واحــد من بينها أوالً وهو ميناء شــرق بورســعيد 
ليكــون من بين أكبر عشــرة موانىء فى العالــم لتداول الحاويات، 
وإحياء مشــروع شــمال غرب خليج السويس الذي كان أول منطقة 
اقتصاديــة خاصــة في مصر (أنشــئ بالقانون ٨٣ لســنة ٢٠٠٢) 
وظــل حتى هذه اللحظــة يعاني تعثرات ولم يقم فيه ســوى عدد 
محدود من المصانــع وحاليا تم إدماجه فــي المنطقة االقتصادية 

الخاصة الجديدة. 
إن المــرء وهــو يالحــظ التقدم المــدروس في «الدقــم» والحنكة 
التــي يدار بها الملف والتأني الواثق وشــمول النظــرة الذي أقيمت 
بــه المنطقــة االقتصادية الخاصــة فيها، وحصافة اختيــار الموقع 
واالنشــطة، وأخــذ كل االعتبــارات الســكانية والمســتقبلية فــي 
الحسبان الى  آخر مزايا المنطقة؛ إذ أالحظ ذلك فإني أدعو الى عقد 
اتفاقية أو «بروتوكول»  تآخ بين منطقتي الدقم وقناة الســويس، 
سعيا بعد ذلك الى إقامة اتحاد عربي للمناطق االقتصادية الخاصة 
أو رابطــة لها ولو في نطاق االتحاد العربي للمناطق الحرة. الهدف 
بالطبــع هــو تبادل الخبرات وتنســيق األعمال ودراســة كل ما من 
شــأنه تعزيز التكامل بين االنشــطة المختلفة، وكما يقولون بلغة 

هذه االيام «تكبير الكعكة» لتحقيق أعلى عائد للمنطقتين.
واســعو االفقِ فقط هم الذين يعرفون ان مشــروعا ال يلغي آخر. 
ســنغافورة لم تلــغِ ما قبلها ودبي لــم تلغِ ســنغافورة، والموانىء 
أصبحــت اليوم مدنا اقتصاديــة بالمعنى الكامــل للكلمة ولم تعد 
مجرد مواقــع للمرور والتخرين البســيط فقط. الخيال االنســاني 
يضيــف كل يوم جديدا في هذا المجــال، وخيال مع خيال يمكن ان 
يضيفا اكثر. وهنا أثق ان تعاوناً بين السويس والدقم سيكون في 
صالــح كل المناطــق االقتصادية الخاصة فــي العالم العربي وكل 

الموانىء العربية.

السويس والدقم  
 mesbahkotb@gmail.com

مصباح قطب  
كاتب مصري متخصص في الشؤون االقتصادية



الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية في حديث خاص لـ  : 

الدقم -           : 

هادئـة  صيـد  قريـة  مجـرد  كانـت  ان  «بعـد 
بمحافظـة الوسـطى في السـلطنة، أصبحـت الدقم 
اليوم نقطة جذب رئيسـية للمسـتثمرين العالميين 
إلـى  المنطقـة  لتطويـر  الحكومـة  رؤيـة  بفضـل 

خاصـة». اقتصاديـة  منطقـة 
هكـذا بـدأ «لـي تشـي خيـان» 

لهيـــئة  التنفــــيذي  الرئيـس 
الخاصـة  االقتصاديـة  المنطقـة 
للمجلـة   حديثـه  بالدقـم 

علـى  الحكومـة  حـرص  مؤكـدا 

تأسـيس بنيـة أساسـية حديثـة عالمية المسـتوى في 
هـذه المدينة التي بدأت تشـق طريقها نحو العالمية.

وقـال: «يمكـن تسـمية مدينـة الدقـم مدينـة 
ذكيـة لمـا تتضمنـه من مرافـق عالمية المسـتوى. 
ـز لنمـو مختلـف واليـات  الدقـم اليـوم بمثابـة محفّ
أساسـية  بنيـة  فلديهـا  الوسـطى.  محافظـة 
للمنطقـة  تسـمح  مـا  المسـتوى،  عالميـة 
بالنمـو لتصبـح جـزًءا متزايـد األهميـة 
لسـلطنة  االقتصـادي  المشـهد  مـن 
عمـان. كمـا أن موقعهـا مميـز ألبعد 

الحـدود.»

خاصـة». اقتصاديـة  منطقـة 
خيـان»  هكـذا بـدأ «لـي تشـي

لهيـــئة  التنفــــيذي  الرئيـس 
الخاصـة  االقتصاديـة  المنطقـة 

للمجلـة  حديثـه  بالدقـم 
علـى  الحكومـة  حـرص  مؤكـدا 

أساسـية  بنيـة  فلديهـا  الوسـطى.  محافظـة 
للمنطقـة  تسـمح مـا  المسـتوى،  عالميـة 
بالنمـو لتصبـح جـزًءا متزايـد األهميـة 
لسـلطنة  االقتصـادي  المشـهد  مـن 
عمـان. كمـا أن موقعهـا مميـز ألبعد 

الحـدود.»

الدقم تشق طريقها 
نحو نمو استثنائي

أكتوبر 
٢٠١٥ ١٨



إمكانيات عديدة للميناء والحوض الجاف
المنطقــة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  واســتطرد 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم في حديثــه ليقدم لمحة 
عــن إمكانيــات مينــاء الدقم وشــركة عمــان للحوض 
الجــاف، مشــيرا إلى أن  شــركة عمان للحــوض الجاف 
تهــدف إلــى تطويــر وتنويــع الصناعــات الثقيلــة في 
الســلطنة. وقد تم تجهيزهــا بمرافق حديثة متطورة، 
كما أن لديها خزانات مياه لتخزين ١٠٠٠٠ متر مكعب 
عالوة على خمس ورش لألنابيب والتجهيزات واألعمال 
الكهربائية واآلالت والجســم واللحام والطالء والتبريد 
وكلهــا مزودة بالمــواد ذات التقنية الحديثــة والعالية، 
كمــا ان مســاحة الشــركة الكبيــرة قــادرة ليس فقط 
لخدمة إصالح الســفن وتحويلها بل كذلك لتصنيع أي 
نوع من الهياكل الخارجية في منطقة الشرق األوسط 

مثل وحدات المنصة والتغليف والمقدمات.

وحول ميناء الدقم قال: تم إنشــاء البنية األساسية 
لمينــاء الدقم وفقــا ألعلى التقنيات التي تتماشــى مع 
أهداف الميناء باعتباره ميناء متعدد األغراض. وسوف 
تمكــن هــذه البنيــة األساســية بأكملهــا المينــاء من 

استقبال سفن الجيل الجديد.

عديدة صناعات 
ا الضوء  وواصل «لي تشــي خيان» حديثه مســلطً
علــى أنــواع الصناعــات التي ســتبنى فــي المنطقة 
قائالً: «لدينا مســتثمرون في مجــال البتروكيماويات 
ومســتثمرون فــي تحليــة المياه أيضا، ومســتثمرون 
يتحدثون عن مراكز تجارية. لدينا مهتمون بالتعليم، 
والســياحة. وســوف نعمل علــى تســويق المنطقة، 
ولكــن قبــل ذلــك، نحــن نعمل علــى تطويــر البنية 

األساسية».

لدينا 
مستثمرون 
في مجال 

البتروكيماويات 
وتحلية المياه 

والخدمات 
اللوجستية

نسعى إليجاد 
فرص عمل 

مباشرة وغير 
مباشرة 

ألبناء الدقم 
بشكل خاص 

ومحافظة 
الوسطى 

بشكل عام 

أكتوبر 
٢٠١٥١٩



وأضاف: «ســيتم تعزيــز جميع المرافــق الصناعية، 
ومينــاء الدقــم والمطــار مــع إدخــال تحســينات علــى 
الطريــق الرئيســي الذي يربط الدقم والجزء الشــمالي 
مــن الســلطنة، كما تم تصميــم البنية األساســية مثل 
المبانــي، والطرق، والمســتودعات، والكهرباء، والمياه، 
والصرف الصحي لتكون على مســتوى عالمي من حيث 

واالستمرار». واإلنتاجية  التشغيلية  القدرة 
وتابع حديثه: «تبلغ ســعة المطار الجديد في الدقم 
حوالي ٥٠٠ ألف مســافر ســنويا. والمطار مجهز ليس 
لنقل الركاب فقط وإنما أيضا للشــحن الجوي، ســوف 
االقتصاديــة  للمنطقــة  المســتقبلي  التطويــر  يفيــد 
الخاصــة بالدقــم شــبكة الســكك الحديديــة المزمــع 
مدهــا لتربط الدقم ومســقط، ومن ثم دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
األخــرى، وبالتالي إيجــاد نظام نقل متعدد الوســائط 

في الدقم وحولها».

استثمارات القطاع الخاص 
وحول استثمارات القطاع الخاص في المنطقة، قال: 
«أحد األهــداف المهمة من إنشــاء المنطقة هو تعظيم 
مشــاركة القطاع الخــاص. هناك العديد من الشــركات 
العمانيــة التــي تقــوم باستكشــاف فــرص المشــاريع 
المشــتركة في الدقم فــي قطاعات التنميــة الصناعية 

والسياحة». والعقارية 
وأكــد «لي تشــي خيان» فــي ختام حديثــه األهمية 
التي توليهــا هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
لتوفيــر فرص العمل للســكان المحلييــن، قائال: «نحن 
نســعى إليجاد فرص عمل مباشــرة وغير مباشــرة في 
الدقم. ونضمن أن تمنح الشركات العاملة في المنطقة 

فرصا للعمانيين من خالل تدريبهم».

تعزيز جميع 
المرافق 

الصناعية 
وميناء الدقم 

والمطار 
وإدخال 

تحسينات 
على الطريق 

الرئيسي 

البنية 
األساسية 
مؤهلة 

الجتذاب 
االستثمارات 
والتكنولوجيا 

الحديثة

أكتوبر 
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قال ســون تشــو تيك القائم بأعمال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة عمان لتطوير المنطقــة االقتصادية الخاصةبالدقم 
(تطوير الدقم) ان المشــاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة 
ســتكون محــركا رئيســيا لمختلــف األعمــال فــي المنطقــة 
وستساهم في توفير آالف من فرص العمل أمام المواطنين.

المنطقــة  لهيئــة  تابعــة  شــركة  الدقــم»  و»تطويــر 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم تقوم نيابة عــن الهيئة بإدارة 
األصــول الموجودة في المنطقة وإدارة بناء البنية األساســية 
وإعــداد األرض وجــذب المســتثمرين فــي كافــة األنشــطة 
االقتصادية من خالل التركيز على التسويق، وتعتبر الشركةُ 

الذراع التنفيذي للهيئة.
وأثنى سون تشو تيك على النشاط المتسارع بالمنطقة، 
وقــال ان «الدقــم .. تلــك المدينــة الســاحلية فــي محافظة 
الوســطى أصبحت اآلن منطقة صناعية سريعة النمو بشكل 
هائل بســبب العمل على مجموعة كبيرة من مشاريع تطوير 
البنية التحتية التي تســير بوتيرة سريعة»، مضيفا: «أضحت 
الدقــم - التــي كانت بلــدة صيد بســيطة - اآلن محور حديث 
المســتثمرين العالمييــن وتقــدم قيمة فريدة للمســتثمرين 

بفضل موقعها االستراتيجي».

إمكانيات عديدة
ونــوه بمــا تتميز به المنطقة من مســاحة شاســعة تبلغ 
١٧٤٥ كيلومترا مربعا وهي - بحسب حديثه - تعادل مرتين 
ونصــف المرة حجم ســنغافورة وتتميز أيضا بســاحل طوله 
٧٠ كيلومتــرا، وهي المنطقة األكبر من نوعها في الشــرق 
األوسط وأفريقيا وآســيا ومن بين المناطق الحرة األكبر في 
جميــع أنحاء العالم، مشــيرا إلى أن موقع مينــاء الدقم بعيدا 
عن مضيق هرمز يعتبر من بين المزايا الرئيسية للمنطقة.

ومضى قائال: وباإلضافــة إلى ذلك، يزيد قرب الدقم إلى 

الســوق اآلســيوية الواعدة، ودول مجلس التعــاون الخليجي 
وإيــران والعراق وشــرق أفريقيا، جنبا إلى جنــب مع موقعها 
االســتراتيجي، بشــكل كبيــر إمكاناتهــا الصناعيــة. كما أن 
بالمنطقــة حقولَ نفــط وغاز وافرة ورواســب معدنية هائلة 
مما يجعلها المكان السليم ألي مستثمر، موضحا أن المنطقة 
الصناعية التي تبلغ مســاحتها ٣٦٥ كيلومترا مربعا - وتقع 
بالقــرب من الطــرق الســريعة، والميناء، والمطار والســكك 
الحديديــة – تخــدم مشــاريع البتروكيماويــات ومــواد البناء 
والمعادن والمواد الكيميائية غير العضوية، ومصايد األسماك 
وتربيــة األحيــاء المائية، والتصنيــع الغذائــي، والتكنولوجيا 

النظيفة وعلوم الحياة وغيرها من األعمال ذات الصلة».

بنية أساسية متطورة 
وحول البنية األساســية بالمنطقة قال ســون تشــو تيك: 
يلعب تطويــر البنية األساســية، باعتبارها ركيزة أساســية، 
دورا بالــغ األهميــة في تحديد نجــاح التنمية فــي المنطقة. 
موضحــا أنه تم تصميم البنية األساســية كالمباني والطرق 
والمســتودعات والكهربــاء والمياه، والصــرف الصحي لتكون 
على مســتوى عالمي من حيث القدرة التشــغيلية واإلنتاجية 

واالستقرار.
وأكــد أن الحكومــة بذلــت جهدهــا لتوفير بنية أساســية 
عالميــة المســتوى ومرافــق متطــورة. وقــال: علــى المدى 
الطويل سيكون لهذا تأثير كبير على الجهود المبذولة لتنويع 

االقتصاد العماني بما يتماشى مع رؤية عمان ٢٠٢٠».
ونــوه فــي حديثــه بإمكانيــات المنطقــة لنمــو أعمــال 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، مؤكدا أن المنطقة توفر 

فرصا واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الدقم أصبحت 
محور حديث 
المستثمرين 

العالميين 
.. وموقعها 

االستراتيجي 
عزز قدراتها 
الستقطاب 
االستثمارات

المشروعات 
الصناعية 

والبنية 
األساسية 
المتطورة 
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للتنويع 
االقتصادي
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  كشــف المهندس صالح بن راشد الهاشمي مدير المشاريع بهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم عن أن مشروعات البنية األساسية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تبلغ حوالي ٩٢ 
مشروعا من بينها ٤١ مشروعا قد تم إنجازها بالفعل، و٣٧ مشروعا قيد التنفيذ، و١٤ مشروعا 

قيد تحديد نطاق العمل أو في مرحلة التناقص وإعداد المستندات وأخذ الموافقات النهائية.
وقال في حديث خاص لمجلة  إن المشــروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة تستهدف تحقيق 
أهداف الســلطنة في التنويع االقتصادي، مشــيدا بجهود الحكومة في تمويل مشــروعات البنية 
األساســية للمنطقــة والتي تتضمن ميناء الدقــم والحوض الجاف والمطار ومشــروعات الطرق 

والكهرباء والمياه والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات األخرى.
وأشــار إلى أن األعمال البحرية لميناء الدقم والرصيف التجاري بالميناء تعتبر أبرز المشــروعات 
التي تم إنجازها في مجال البنية األساسية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وقد أدى إنجاز 
هذه المشروعات إلى تمكين الميناء من استقبال السفن المحملة بالمعدات لقطاع النفط والغاز 
والقطاعات األخرى وســاهم ذلك في تقليص الفتــرة الزمنية لوصول هذه المعدات، كما أن 
الحوض الجاف الذي تم افتتاحه رسميا في عام ٢٠١٢م يشهد اآلن تحقيق العديد من 
النجاحات، وتم أيضا إنجاز عدد من الحزم لمطار الدقم وفي قطاع الطرق، مشيرا إلى 
أن الحكومة بادرت أيضا إلى تنفيذ عدد من المشــروعات في القطاع الســياحي من 
أبرزها إنشاء فندق المدينة وفندق كراون بالزا الدقم ويساهم الفندقان اآلن في 
تلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية ســواء من قبل السياح أو المستثمرين 
والــزوار للمنطقــة،  كما أن القطاع الخاص بادر بإنشــاء فنــدق ومنتجع بارك ان 
الذي يشــهد حركة جيدة، كذلك استثمرت الحكومة في إنشاء محطة تحلية المياه 
بطاقــة ٦ آالف متر مكعب من المياه يوميا وتغطي هذه الكمية احتياجات نحو ٣٥ 

ألف نسمة، وتم أيضا إنجاز محطة الكهرباء بسعة ٦٧ ميجاواط.

مدير المشاريع بالهيئة:

ي
الحوض الجاف الذي تم افتتاحه رسميا في عام ٢٠١٢م يشهد اآلن تحقيق العديد من
النجاحات، وتم أيضا إنجاز عدد من الحزم لمطار الدقم وفي قطاع الطرق، مشيرا إلى
القطاع الســياحي من أن الحكومة بادرت أيضا إلى تنفيذ عدد من المشــروعات في
أبرزها إنشاء فندق المدينة وفندق كراون بالزا الدقم ويساهم الفندقان اآلن في
تلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية ســواء من قبل السياح أو المستثمرين
والــزوار للمنطقــة،  كما أن القطاع الخاص بادر بإنشــاء فنــدق ومنتجع بارك ان
الذي يشــهد حركة جيدة، كذلك استثمرت الحكومة في إنشاء محطة تحلية المياه
٣٥ بطاقــة ٦ آالف متر مكعب من المياه يوميا وتغطي هذه الكمية احتياجات نحو

ميجاواط. ٦٧ ألف نسمة، وتم أيضا إنجاز محطة الكهرباء بسعة

تنفيذ
مشروعا في قطاع 

البنية األساسية 
بالمنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم

 المهندس صالح الهاشمي
 يقدم أحد العروض

المرئية أمام المستثمرين
أكتوبر 
٢٠١٥ ٢٢



 الدقم
ليال

مشروعات قيد التنفيذ 
وفيما يتعلق بالمشــروعات قيد التنفيذ قال الهاشــمي 
ان من أبرز هذه المشــروعات: إنشــاء ١٥٠ وحدة ســكنية 
لألهالــي وإنشــاء المقــر الرئيســي للهيئــة ومشــروعات 
تســوية األراضي بالمنطقة الصناعية ومنطقة المعارض 
والمنطقة السياحية وازدواجية  وتطوير الطريق الرئيسي 
لمدينــة الدقــم، كما تم إســناد عدد من المشــروعات من 
بينهــا: مشــروع تنفيذ الرصيــف الحكومي بمينــاء الدقم، 
وبنــاء مردم متكامل على مســاحة ١٨٠ هكتــارا لمختلف 

أنواع المخلفات حتى الصناعية منها.
وأشــاد فــي حديثــه باألهداف التــي تســعى المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم إلــى تحقيقها والتي تتضمن 
رفد اإليرادات الحكوميــة وتوفير فرص العمل للمواطنين 
وتنميــة محافظة الوســطى، مشــيرا إلى أن المشــروعات 
التــي يتــم تنفيذهــا بالمنطقــة حققت حتــى اآلن العديد 
مــن األهــداف وســاهمت فــي تنشــيط الحركــة التجارية 
والســياحية بالدقــم كما وفــرت العديد من فــرص العمل 

للمواطنين.
وأكــد أن الهيئــة تحــرص على توفيــر بنية أساســية 
الدقــم  جعــل  فــي  الســلطنة  أهــداف  تحقــق  متكاملــة 
منطقــة اســتثمارية عالميــة، ولهــذا فإننــا نحــرص على 
تنفيــذ المشــروعات وفــق مقاييــس عالمية، مشــيدا في 
حديثه بجهود الهيئة في اســتقطاب الكوادر البشــرية من 
المهندسين والفنيين المتخصصين في مختلف القطاعات 
اإلنشــائية حتى يقوموا باإلشــراف على المشروعات وفق 

أفضل المواصفات المعتمدة.

متعددة مشروعات 
وقال ان مشــروعات البنية األساسية التي تقوم الهيئة 
بتنفيذهــا فــي الوقــت الراهــن تتضمن عددا مــن الحزم 
لمشــروع ميناء الدقــم، والمطــار، وميناء الصيــد ومجمع 
والســدود،  الطــرق،  ومشــروعات  الســمكية،  الصناعــات 
وحماية المنطقة من المياه الســطحية، ومشاريع المرافق 
الخدميــة كمحطــات الصــرف الصحــي ومحطــات الميــاه 
والكهربــاء والمشــاريع المرتبطــة بالمجتمــع مثل إنشــاء 
المراكــز الترفيهية والحدائق والمالعــب الرياضية وأعمال 
التشــجير ومشــروعات اإلســكان االجتماعي، كما تتضمن 
أيضا تســوية عدد مــن األراضي في المناطــق الصناعية 
والسياحية واللوجستية بحيث تكون جاهزة لالستثمار من 

قبل الشركات العالمية والقطاع الخاص المحلي.

وحــول المشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
الشــركات الحكومية والقطــاع الخاص المحلــي واألجنبي 
قال المهندس صالح بن راشــد الهاشمي مدير المشروعات 
بهيئــة المنطقة االقتصادية الخاصــة بالدقم إن أبرز هذه 
المشــروعات مصفاة الدقم التي تعتبر قاطرة مشــروعات 
الصناعــات الثقيلة والبتروكيماوية وقد أســندت الشــركة 
العام الجاري مناقصة تمهيد موقع المصفاة حتى يتســنى 
لشــركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تشــييد 
المصفاة في الوقت المحدد ضمن خطة عملها، موضحا أن 
المصفاة التي تبلغ طاقتها االنتاجية ٢٣٠ ألف برميل يوميا 

سوف تساهم في تنشيط حركة اإلنشاءات بالمنطقة.
وأوضح أن الهيئة وقعت خالل العامين الماضيين عددا 
من اتفاقيات االنتفاع باألرض لمســتثمرين من الســلطنة 
والخــارج وهــم اآلن في مرحلــة التنفيذ لمشــروعاتهم أو 
وضع التصاميم الهندســية، مشيرا إلى أن الدقم ستصبح 
بعد تنفيذ هذه المشروعات مدينة حديثة مفضلة لإلقامة 

للعمانيين واألجانب. والعمل 
وقــال إن مشــروعات القطــاع الخــاص التــي ســيتم 
تنفيذهــا خــالل الفتــرة المقبلــة ال تقتصــر علــى قطاع 
الصناعــات فقــط وإنما تشــمل أيضا القطاعــات التجارية 
والســياحية والترفيهية والرياضية والخدمات اللوجســتية 
بحيث تســاهم هــذه المشــروعات فــي تحقيــق تطلعات 
ســكان مدينة الدقــم الجديدة الذين مــن المتوقع أن يبلغ 

عددهم حوالي ٦٧ ألف نســمة بحلول عام ٢٠٢٠م.  

توفير بنية 
أساسية 

متكاملة تجعل 
الدقم منطقة 

استثمارية 
عالمية

المشروعات 
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عدد المشروعات بالمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم حتى سبتمبر ٢٠١٥م *
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أكتوبر 
٢٠١٥ ٢٤

الدقم ..
ورشة عمل كبرى على 
مساحة ٨٠٠ كم مربع

الدقم – محمد بن أحمد الشيزاوي 

عندما وصلت إلى مطار الدقم كانت الساعة تقترب من الثالثة من 
بعد الظهر في يوم مشمس من أيام شهر سبتمبر. كان الجو رائعا 
ودرجات الحــرارة معتدلة. في الطريق المــزدوج ذي الثالث حارات 
مــن مطار الدقم إلى الميناء تقابلك العديد من المشــروعات التي 
بــدأت معالمها تظهر للعيان لتشــكل اللبنات األولى للمشــروعات 
االقتصاديــة التي تكتب المســتقبل الجديد للدقم؛ هــذه المدينة 
التي تغريك بالبقاء فيها يوما بعد آخر لتســتمتع بمناخها المعتدل 
صيفا وشــتاء، وبنسمات الهواء العليل خاصة عندما تأذن الشمس 
بالرحيل وتبدأ جلسات السمر في الهواء الطلق بعيدا عن األبواب 

المغلقة.
فــي اليوم التالي قمت بجولة في المنطقة زرت خاللها العديد من 
المشــروعات، كما قمت بزيــارة بعض البنوك التــي افتتحت في 
 لت عصب األشــهر الماضية والتي غيرت الدقم بشــكل كبير وشكّ

التنمية االقتصادية للوالية التي تشهد كتابة تاريخها الجديد.
من مطار الدقم إلى المشــروعات الســياحية والمناطق الســكنية 
والتجارية والصناعية واللوجستية ثم ميناء الدقم والحوض الجاف 
وصوال إلى المصفاة تجد آالف العاملين يســابقون الزمن إلنجاز 
عشرات المشروعات التي تشرف عليها هيئة المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم أو شــركات القطاع الخاص، وعلى مســاحة تمتد 
لنحــو ٨٠٠ كم مربع هي المســاحة المخصصــة للتطوير الحالي 
تجد أن المنطقة أصبحت بمثابة ورشــة عمل كبيرة يستمر العمل 
في أجزاء منها كمشروع السكن الدائم للمقاولين على مدار الـ ٢٤ 
 ســاعة، تذهب مجموعة وتأتي أخرى تجعل نصب عينيها برنامج

العمل المحدد لها.



أكتوبر 
٢٠١٥٢٥

تأسيس مدينة مكتملة الخدمات 
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تســعى إلى 
تأسيس مدينة مكتملة الخدمات وقادرة على تلبية احتياجات 
سكانها من جهة والمستثمرين الذين يقصدونها باستمرار 
مــن جهة أخرى لتصبح المدينــة المفضلة للعمل واإلقامة 
والســياحة أيضا، وتعكــف الهيئة حاليا على إنجاز عشــرات 
المشروعات في مجال البنية األساسية التي تتيح للمنطقة 
تحقيــق أهدافها، وحتــى تضمن الهيئة إنجاز المشــروعات 
وفــق الرؤية الحكوميــة لتطوير المنطقة قامت بتأســيس 
شــركة عمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
التي يطلق عليها اختصارا "تطوير الدقم" لتتولى اإلشراف 

على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.
خالل العام الحالي انتقل العاملون في الشــركة بشكل 
كامــل إلى والية الدقم ليكونوا أكثر قربا من المشــروعات 
التي يتم تنفيذها وليشرفوا بشكل مباشر على مشروعات 
البنية األساســية التي تنفذها الهيئة في ســباق مع الزمن 
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للســلطنة من تأســيس 

المنطقة.
زيارتي هذه إلى الدقم لم تكن األولى، فقد زرتها ألول 
مرة في عام ٢٠٠٨م عندما بدأ إنشــاء ميناء الدقم ليكون 
أول المشــروعات االســتراتيجية في الوالية، ثم زرتها عدة 

مرات بعد ذلك وفي كل مرة أجد نكهة مميزة لهذه المدينة 
بكل ما تحتويه من مفارقات.

ميناء الدقم
من ميناء الدقم الذي يواجه بحر العرب والمحيط الهندي 
انطلقت خطة تطويــر المنطقة ليصبح الميناء بعد اكتمال 
مختلــف مراحله ميناء متعدد األغــراض وأحد أكبر الموانئ 
في المنطقة وتتيح له إمكانياته اســتقبال أكبر السفن في 
العالــم والتعامل مع مختلف أنــواع البضائع وتوفير عناصر 
نجاح مشــروعات الصناعــات الثقيلــة والبتروكيماوية التي 

سيتم إنشاؤها هناك.
خــالل الســنوات الماضيــة تم إنجــاز األعمــال البحرية 
للمينــاء مثل كاســري األمواج بطول إجمالــي يبلغ ٨,٦ كم 
وتعميق حــوض الميناء إلى ١٨ مترا وقناة الدخول إلى ١٩

مترا، كما تم أيضا إنشــاء الرصيف التجاري بطول ٢,٢ كم 
وتم بالفعل اســتغالل جزء من الرصيف التجاري الستقبال 
الســفن المحملة بمختلف المعدات لشــركات النفط والغاز 

والعديد من الشركات الكبرى العاملة بمحافظة الوسطى.
واليــوم فــإن الهيئــة مــن خالل شــركة تطويــر الدقم 
تعمل على اســتكمال الحزم المتبقية للميناء ليتم تشغيله 
بالكامــل خالل فترة وجيزة بعد أن تــم في الفترة الماضية 



تشــغيله بشــكل جزئي، وحتى نتعرف بشكل أفضل على 
مشــروعات المينــاء ومشــروعات البنية األساســية األخرى 
كانت لنا عدة لقاءات مع المهندســين العاملين في شــركة 

تطوير الدقم الذين تحدثوا عن بعض هذه المشروعات. 

مشروعات حيوية 
المهندس قاســم بن محمــد المرهوبي مهندس مدني 
أول يحدثنــا عــن المشــروعات التي يتم تنفيذهــا بالميناء 
قائــال: إن مشــروع البنيــة األساســية للرصيــف التجــاري 
(الحزمة الثانية) بميناء الدقم يعتبر من أبرز المشاريع التي 
يتم تنفيذها بالميناء وقد تم طرح المناقصة ومن المتوقع 
إسنادها قبل نهاية العام الجاري، ويتضمن المشروع رصف 
الرصيــف التجاري بطول ٢,٢ كم وبعرض يصل الى ٣٥٠ 
متــرا بحيث يكون مهيأ لمناولة الحاويات وبه مباني خدمية 
تخدم الرصيف التجاري وتصل مدة التنفيذ الى ٣٠ شــهرا، 
موضحا أن طول كاســر االمواج الرئيسي الذي به الرصيف 

التجاري يبلغ ٤,١ كم.
ويتابــع قائال: هنــاك أيضا (الحزمــة الثالثة) لمشــروع 
البنية األساسية للرصيف التجاري وتتضمن إنشاء البوابات 
الرئيسية للميناء والمحطة الواحدة بالميناء ومنطقة 
الفحــص التي تتكــون من مبنى خــاص بالجمارك 
ومبنــى آخــر لــوزارة الزراعــة والثروة الســمكية 
باإلضافة إلى مستشــفى يخــدم الميناء والحجر 
الطبــي بمبنــى المستشــفى، وقد تم إســناد 
المشــروع للتنفيذ وستبدأ الشركة أعمالها 

في الربع األخير من العام الجاري.
ويضيــف قائــال: وباإلضافــة إلى 
الرصيــف التجــاري يتضمــن مينــاء 
الدقــم رصيفــا حكوميــا ورصيفــا 
للمــواد الســائلة والســائبة، وقد 
تــم إســناد مناقصــة البنية 
للرصيــف  األساســية 
(الحزمــة  الحكومــي 

الرابعــة) بطــول ٩٨٠ مترا وبعرض يصــل الى ٢٠٠ متر، 
الســلطانية  للبحريــة  الحكومــي  الرصيــف  وســيخصص 
العمانية وخفر الســواحل وقوة السلطان الخاصة واليخوت 
الســلطانية والعبــارات الســريعة ومــن المتوقــع أن تبــدأ 
أعمــال التنفيذ قبل نهاية عــام ٢٠١٥م، أما رصيف المواد 
السائلة والســائبة لميناء الدقم فهو حاليا في مرحلة إعداد 
التصاميم االولية للمشــروع ومن المتوقع إسناد المناقصة 
إلعــداد التصاميــم التفصيليــة والتنفيــذ للجــزأ االول من 
الرصيــف بطول ٢ كم وبعــرض ٣٥٠ مترا في الربع األول 
مــن عام ٢٠١٦م ويبلغ طول كاســر االمواج للرصيف ٤,٦ 
كم وسيتم استخدامه لتصدير المنتجات النفطية وتصدير 

حقول الخزانات النفطية والفحم البترولي. 
ويشــير إلــى أن مشــاريع مينــاء الدقم تتضمــن أيضا 
الخدمــات االستشــارية للتصميــم واإلشــراف علــى تنفيذ 
الطريقين (١) و(٥) بالميناء، وهما طريقان حيويان للميناء، 
فالطريق رقم (١) يعتبر الطريق الرئيســي للميناء ويتألف 
من ٣ حارات لكل اتجاه بطول حوالي ٦ كيلومترات ومساحة 
وســطية تسمح بالتوسعة المستقبلية، موضحا أن الطريق 
رقــم (١) يربط الطريق الرئيســي من مســقط إلى الدقم 
بالطريــق رقم (٢) المؤدي الى الرصيــف التجاري بالميناء، 
أمــا الطريــق رقــم (٥) فيتألف مــن حارتين فــي كل اتجاه 
ويربط الميناء برصيف المواد السائلة والسائبة بطول ٣,٧

كم ومســاحة وسطيه تسمح بالتوســعة المستقبليه، ومن 
المتوقع طرح المناقصة للتنفيذ بنهاية عام ٢٠١٥م.

ويســتطرد المهندس قاسم بن محمد المرهوبي قائال: 
هنــاك أيضا عــدد من مشــاريع البنيــة االساســية األخرى 
المتعلقــة بالمينــاء والتــي يتــم تنفيذهــا حاليا مــن بينها 
تســوية هضبة رأس الدقم ومن المتوقــع ان ينتهي تنفيذ 
المشــروع فــي الربع األول من ٢٠١٦م ومشــروع تســوية 
٦٥ هكتارا كمرحلة أولى من المنطقة اللوجســتية بالميناء 
وتقدر مســاحة المنطقة اللوجســتية بحوالي ٥٦٩ هكتارا 
ويتم تنفيذ المرحلة االولى باالشــراف من قبل المختصين 
بشــركة مينــاء الدقــم ومــن المتوقــع االنتهاء مــن تنفيذ 

المرحلة االولى في شهر أكتوبر ٢٠١٥م.

زيارات ميدانية للمواقع
خالل زيارتنا إلى المكاتب المؤقتة لشركة تطوير الدقم 

الرئيسية للميناء والمحطة الواحدة بالميناء ومنطقة 
الفحــص التي تتكــون من مبنى خــاص بالجمارك 
ومبنــى آخــر لــوزارة الزراعــة والثروة الســمكية 
باإلضافة إلى مستشــفى يخــدم الميناء والحجر 
الطبــي بمبنــى المستشــفى، وقد تم إســناد 
المشــروع للتنفيذ وستبدأ الشركة أعمالها 

في الربع األخير من العام الجاري.
ويضيــف قائــال: وباإلضافــة إلى 
الرصيــف التجــاري يتضمــن مينــاء 
الدقــم رصيفــا حكوميــا ورصيفــا 
للمــواد الســائلة والســائبة، وقد 
إســناد مناقصــة البنية  تــم
للرصيــف  األساســية 
(الحزمــة  الحكومــي

بالطريــق رقم
أمــا الطريــق
ويربط الميناء
كم ومســاحة
المتوقع طرح
ويســتطر
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أكتوبر 
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الجاري

 عدد من الشاحنات بموقع
تمهيد مصفاة الدقم



الواقعة قريبا من الميناء كان عدد من المهندسين العمانيين 
في زيارة لبعض المواقع حيث صادف وصولنا (يوم الثالثاء 
٨ ســبتمبر ٢٠١٥) تنظيــم زيــارة لعــدد مــن المقاوليــن 
للوقوف على الطبيعة للمواقع التي ســيتم تركيب إشــارات 
ضوئية فيها، وكان عدد آخر في المهندســين والفنيين في 
دورة تدريبية تســتهدف صقل مهاراتهــم وتزويدهم بكل 

جديد في مجال عملهم.
عند وصولنا لمكاتب الشــركة كان المهندس حسين بن 
علي الزدجالي رئيس قســم المباني بشركة عمان لتطوير 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يرد على استفسارات 
بعــض المقاوليــن وكان يعمل على حلّ بعض اإلشــكاالت 

التي تواجه سير العمل في المشروعات. 
طلبــت إليــه أن نتوجــه إلــى بعــض المواقع لنشــاهد 
على الطبيعة ســير العمل في المشــروعات، رحب بالفكرة 
وتوجهنا إلى المنطقة اللوجســتية للميناء حيث يتم تسوية 
األرض لتهيئة المنطقة لتحقيق أهدافها، ثم سلكنا الطرق 
الجديــدة من ميناء الدقم إلى منطقة صاي حيث يقع مركز 
واليــة الدقــم الذي يشــهد تنفيــذ الطريق الجديــد بمركز 

الوالية والذي بدأ تنفيذه قبل عدة أشهر.

١٥٠ وحدة سكنية لألهالي وسوق متكامل
في الطريق كان حديثنا عن عدد من المشــروعات التي 
يشــرف عليها ومــن بينها مشــروع الـ ١٥٠ وحدة ســكنية 
المخصصــة لألهالي وهو مشــروع كنا قد زرنــاه قبل نحو 
ثالثة أشــهر وقد قطع اآلن مراحل متقدمة من العمل. وهو 
واحــد من المشــروعات التي تندمج فيهــا الحداثة باألصالة 
وهــو بمثابة حي راق يضــم مختلف التجهيــزات والمرافق 

التي تحتاج إليها األحياء الحديثة.
المهندس حســين الزدجالي يشرف أيضا على عدد من 
المشروعات األخرى كمبنى موظفي الهيئة وشركة تطوير 
الدقم الــذي يقع على الطريق بين المينــاء والمطار والذي 
من المتوقــع أن ينتقل إليه الموظفون خالل عام ٢٠١٧م، 
كما يشرف أيضا على مشروع مساكن موظفي الهيئة الذي 
وصــل إلى مرحلــة التصميم، ومشــروع الســوق المركزي 
الــذي تــم طــرح مناقصته في شــهر أغســطس ٢٠١٥م، 
وبحســب المعلومات التي حصلنا عليها فإن السوق سيكون 
نواة لمدينة الدقم الحديثة وســيتم تطويره على نحو يلبي 

احتياجــات المجتمع المحلي والمقيميــن، وذلك ضمن رؤية 
الهيئــة لتطويــر نمط العيــش بالدقم من خــالل االعتماد 
علــى المخططــات الحضريــة الذكية وتصميمهــا بطريقة 
فاعلة، وسيتم تشــييد السوق الجديد وفقاً للطراز الحديث 
مع توفيــر التكييف المركزي في مختلــف أرجائه، ويحتوي 
الســوق على العديد مــن المرافق واألقســام التي تفصل 
ســوق اللحــوم عــن ســوق األســماك، وســوق الخضروات 
والفواكــه، والمحالت األخرى، كما يتضمن الســوق محالت 
مخصصة للسلع التقليدية باالضافة إلى المحالت التجارية 
األخرى والمطاعم والمكاتب اإلدارية، وتبلغ مساحة األرض 
المخصصــة للســوق (٦٨) ألــف متــر مربــع أي حوالي (٧) 
هكتارات، وتبلغ مســاحة مباني المرحلة األولى من السوق 

(٨) آالف متر مربع.
ويأتي تنفيذ الســوق ضمن جهــود الهيئة لجعل مدينة 

الدقم الجديدة واحــدة من أفضل المدن المالئمة 
للعيش مــن خالل الحرص علــى إحداث 

التوازن بيــن االحتياجات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية. 

لطرق 
ع مركز 
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للعيش مــن خالل الحرص علــى إحداث
التوازن بيــن االحتياجات االجتماعية

واالقتصادية والبيئية. 

أكتوبر 
٢٠١٥٢٧

المهندس حسين 
الزدجالي: 

مشروع الـ ١٥٠ 
وحدة سكنية 
المخصصة 

لألهالي 
بمثابة حي راق 
يضم مختلف 

التجهيزات 
والمرافق 

الرئيسية لألحياء 
الحديثة

مشروع الـ ١٥٠ وحدة سكنية لألهالي



تصريف المياه السطحية
بعــد عودتنا مــن الزيــارة التقينــا بالدكتور ســيف بن 
ســعيد الهنائي مديــر نظم تصريــف المياه الــذي كان قد 
خــرج لتــوه مــن الــدورة التدريبية الســتراحة الغــداء، في 
حديثــه لمجلــة  قــال: إننا نقــوم بإعداد 
بالدراســات المتعلقــة بتصريــف الميــاه 
الســطحية فــي المنطقــة االقتصادية 
علــى  واالشــراف  بالدقــم  الخاصــة 
تنفيذ التصاميــم الالزمة وحزم تنفيذ 
المشــاريع لضمــان التصريــف اآلمن 
لميــاه االوديــة. موضحا أن مشــروع 
تصريف المياه الســطحية يتألف من ٣

حزم أساســية هي: قنــاة تصريف وادي 
دنجرت وهذا المشروع قيد االنشاء وقد 
المرحلة  مــن  المقاول  انتهــى 
وبدأ  للمشروع  التمهيدية 
بمباشــرة حفــر القناة 
طولهــا  يبلــغ  التــي 
كــم   ١١ حوالــي 
ويســتغرق تنفيــذ 

المشــروع حوالي ١٤ شهرا، أما الحزمة الثانية فهي: قنوات 
التصريــف لواديــي جــرف وصــاي، وقد تم طــرح مناقصة 
المشــروع وتقدم لشراء وثائق المناقصة حوالي ٢٣ شركة 
محليــة وعالمية وتم تحديد تاريخ ٨ ســبتمبر ٢٠١٥ كآخر 
موعد لتســليم العــروض. يصل طول قناتــي جرف وصاي 
إلى حوالي ١٦ كم و١٠ كم على التوالي. وسوف يتم البدء 
في انشاء القناتين فور االنتهاء من تقييم العروض الفنية 

والمالية واعتماد تقرير التقييم وإسناد المناقصة.
ويشــير إلــى أن الحزمة الثالثة تتضمن إنشــاء ســدود 
الحماية بواديي جرف وصاي، وقد تم طرح مناقصة انشــاء 
السدين في ٢٨ أغســطس ٢٠١٥م وتم تحديد تاريخ ١٥

سبتمبر موعدا للزيارة الميدانية للمقاولين ويستمر تقديم 
العروض للمناقصة حتى تاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٥م.

ويقــول الدكتور ســيف بن ســعيد الهنائي ان مشــروع 
تصريف المياه الســطحية يهدف الى توفير الحماية الالزمة 
للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بالمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم من خالل إنشــاء سدود حماية وشق قنوات 
تصريف رئيســية وفرعيــة ذات ســعات اســتيعابية كافية 
لتصريــف ميــاه األودية، مشــيرا الــى ان الهــدف من هذه 
القنــوات هــو تجميع ميــاه االمطــار وتصريفها إلــى البحر 
بطريقــة آمنــة وعبر مســارات مناســبة لكميــات االمطار 
المتوقعة بالمنطقة مع األخذ في االعتبار فترة تكرار تدفق 

مياه االمطار إلى ٥٠٠ سنة. 

ل إ  مج ي 
بالدراســات المتعلقــة بتص
الســطحية فــي المنطقــة
واالش بالدقــم  الخاصــة 
تنفيذ التصاميــم الالزمة
المشــاريع لضمــان التص
لميــاه االوديــة. موضحا
تصريف المياه الســطحية
حزم أساســية هي: قنــاة ت
دنجرت وهذا المشروع قيد
م المقاول  انتهــى 
لل التمهيدية 
بمباشــرة
ي التــي 
حوالــي
ويســت

أعداد العاملين بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم حتى سبتمبر ٢٠١٥م

ميناء الدقم

الفنادق 

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

شركة عمان 
للحوض الجاف

أكتوبر 
٢٠١٥ ٢٨

 قناة تصريف المياه بالمنطقة
اللوجستية لميناء الدقم

د. سيف 
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الطرق شريان حيوي 
الطرق هي الشــريان الحيوي الذي يربط مختلف أرجاء 
المنطقة. المهندس طارق محمد أحمد األمين المختص في 
مجال الطرق يشــير إلى أن مشروعات الطرق التي تنفذها 
الهيئــة حاليــا تزيد علــى ١٠ مشــاريع متكاملة تســتهدف 
تســهيل تنقل المواطنيــن والمقيمين والــزوار بالمنطقة، 
وقــد تم مؤخرا إنجاز مشــروعين في هــذا القطاع، وهناك 
مشــروعات عديــدة قيــد التنفيــذ ومشــروعات أخــرى تم 

إسنادها باإلضافة إلى ٤ مشروعات في مرحلة التصميم.
يقــول: مشــروع ازدواجية الطريــق الرئيســي بالدقم 
يعتبر أحد أبرز المشــروعات التي تنفذها الهيئة حاليا ويقع 
الطريــق الذي يرمز إليه بالطريق رقم (٣٢) بمنطقة صاي 
بطــول (٦,٥) كــم وهو طريق مزدوج مــن حارتين في كل 
اتجــاه مع طــرق خدمة على جانبــي الطريق بطــول (١١) 
كم مع الدوارات وتركيب اشــارات ضوئيــة على التقاطعات 
الرئيســية األربعــة، كمــا يشــتمل المشــروع علــى أعمال 
تصريف ميــاه األمطار واإلنــارة والري والتشــجير وممرات 

للخدمات المستقبلية.
ويضيــف قائال: في مرحلة التصميم لدينا (٤) مشــاريع 
للطــرق من بينها الطريــق رقم (١) والطريق (٥) المشــار 
إليهما ســابقا في حديث المهندس قاســم المرهوبي، كما 
يتم حاليا تصميم مشــروع ازدواجية ورفــع كفاءة الطريق 
٣٢) (الدقــم – محــوت) – الحزمــة األولــى  NR) الرئيســي
(شماالً من تقاطع الطريق رقم ١ وحتى نفون) بطول نحو 
(١٧) كم، وذلك بإنشاء طريق مزدوج بثالث حارات في كل 
اتجــاه مع األكتاف الخارجية والداخلية والجزيرة الوســطية، 
واألعمال االخــرى المتعلقة بالطريق، كما تشــمل األعمال 
أيضاً: إنشــاء طــرق خدمة على جانبــي الطريق في مواقع 
محددة وإنشــاء جســر علــوي عبر الوادي وأعمــال تصريف 
ميــاه األمطار علــى جانبــي الطريــق ومســارات الخدمات 

المستقبلية وأعمال اإلنارة.
ويشــير إلــى أن المشــروع الرابع الــذي كان فــي مرحلة 

التصميم عند إجراء هذا االستطالع هو مشروع الطرق والبنى 
األساســية بمدينــة الدقم (الحزمــة األولى) التــي يبلغ طول 
الطرق فيها (١٧٠) كم سيتم تنفيذها في المنطقة السكنية 
رقــم (١) والمنطقــة الســكنية رقم (٢) ومنطقــة المعارض 
ومنطقة الصناعات الخفيفة، وتشمل األعمال أيضاً: تصريف 
مياه األمطار ومســارات الخدمات المســتقبلية وأعمال اإلنارة 

والري والتشــجير، موضحا أنه ســيتم تنفيذ 
نحو (٢٠) كم فقط في المنطقة السكنية 

رقم (١) كمرحلة أولى.
أما المشروعات التي تم إسنادها 
فتتضمن مشــروع الطريق المؤدي 
إلى محطة معالجة الصرف الصحي 
(الجــزء ٣)، والطريق المــؤدي إلى 

محطــة تعبئة الميــاه (الجزء 
طريق  ومشــروع   ،(٢

المؤدي  الخدمــة 
إلى العيادة.

م
٢٠) كم فقط في المنطقة السكنية

١) كمرحلة أولى.
ا المشروعات التي تم إسنادها 
ضمن مشــروع الطريق المؤدي
حطة معالجة الصرف الصحي 
٣)، والطريق المــؤدي إلى  زء

ـة تعبئة الميــاه (الجزء 
طريق  مشــروع 

المؤدي مــة 
عيادة.

مشــروعات البنية األساسية التي تنفذها هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم ال تنتهي هنا، لكن هذا ما 
أســعفنا الوقت بمتابعته. ويوما بعد آخر يزداد الطموح 
ويــزداد العمل وتنمو المشــاريع لنجد أنفســنا بعد عام 
من اآلن نعيد قراءة خارطة مشــروعات المنطقة لنرى ما 

يخبئه لنا الغد من إنجازات وتحديات.

المستودعات 
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السياحة

التجارة

الصناعة

سكني 
تجاري

فرص العمل 
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التفاقيات حقوق 
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أكتوبر 
٢٠١٥٢٩

 مناقشات بين المهندسين بشركة تطوير الدقم ومسؤولي
الشركة المنفذة لمشروع الطريق الرئيسي بمركز والية الدقم

المهندس طارق 
األمين: تنفيذ 

مشروعات 
متكاملة في 
مجال الطرق 

تستهدف تسهيل 
تنقل المواطنين 

والمقيمين 
والزوار 



الرئيس التنفيذي لميناء الدقم في حديث خاص لـ         : 

يمتلك مؤهالت النجاح العالمي ومهيأ 
لدور محوري في التجارة الدولية 

ميناء الدقم

أكتوبر 
٢٠١٥ ٣٠



حوار – صالح المعمري

تســتعد شــركة ميناء الدقــم لالنطالق إلى مرحلــة جديدة لوضع 
مينــاء الدقم على خارطــة الموانئ العالمية من خالل اســتقطاب 
مختلف الخطــوط المالحية والشــركات الســتخدام الميناء ليكون 

ميناء محوريا لعملياتها في المنطقة.
وقــال ريجي فرمنلون الرئيس التنفيذي لشــركة ميناء الدقم إننا 
نتطلع إلى جعل الميناء ميناء عالميا قادرا على اســتقطاب مختلف 
الخطــوط المالحيــة وتقديم ما تحتاج إليه مــن خدمات، مؤكدا أن 
الميناء الذي يعد ميناء استراتيجيا بتجهيزاته وموقعه الفريد على 

بحر العرب لديه اإلمكانيات للعب هذا الدور.
: إن المينــاء الذي مــن المتوقع  وأضــاف فــي حديــث لمجلــة 
تشــغيله كليــا في نهاية عــام ٢٠١٧ أو مطلع عــام ٢٠١٨ يعتبر 
المحــرك األساســي للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أو 
القلب النابض الذي ســيضخ النشــاط والحركة فــي المنطقة من 
خالل تدفق االســتثمارات وازدياد حجم الحركــة التجارية وتقديم 
الخدمات الالزمة لنمو األنشطة الصناعية وتشجيع الشركات على 
االستفادة من الخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء الذي يتميز 
بقربــه من خطــوط المالحة العالميــة وموقعه الفريــد على بحر 

العرب.
وقال اننــا من خالل العمل الحالي في ميناء الدقم نعمل بالتعاون 
مع هيئة المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم على توفير البنية 
الالزمــة ليكون الميناء المحرك الرئيســي للمنطقــة االقتصادية 
الخاصة بالدقم ســواء في حركة التجارة الداخلية في السلطنة أو 
في مجال االستيراد والتصدير واستخدام تجهيزات الميناء من قبل 

الشركات الكبرى في عملياتها بالمنطقة. 

أكتوبر 
٢٠١٥٣١
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وأوضح قائال: اليوم تســتوفي معظم موانئ المنطقة 
معاييــر الســوق البحــري واحتياجاته، ولكــن ميناء الدقم 
له طبيعــة اضافية اخــرى تتمثل في موقعه االســتثنائي 
حيث ان منفذه االســتراتيجي مميز جدا ليس على الصعيد 
االقليمــي فحســب ولكن علــى الصعيد العالمــي إذ يتميز 
بإطاللتــه على المحيــط الهندي مما يمكنــه من الوصول 
مباشــرة الــى منطقة الشــرق األقصــى وأفريقيــا والهند 
باإلضافــة الــى ان ميناء الدقــم يقع على طريق الشــحن 
األمثل بين قارتي آسيا وأوروبا، والخدمات التي سيوفرها 
الميناء بعد تشــغيله الكلي خالل المرحلة المقبلة سيزداد 

الطلب عليهــا لقربها من هذه الخطوط المالحية الهامة.

بالميناء اللوجستية  المنطقة 
وقــال الرئيــس التنفيذي لمينــاء الدقم انــه من أجل 
تطويــر األراضي داخل الميناء وتســويقها للمســتثمرين 
قامت شــركة ميناء الدقم بإنشــاء دائرة تسويق مختصة 
بإدارة أراضي المنطقة اللوجســتية التي تتجاوز مساحتها 
٢٠ كيلومتــرا مربعــا وتزويدها بالخدمــات الالزمة لمثل 
هــذه المناطق داخل حــدود المينــاء، موضحا أنه ســيتم 
خــالل المرحلــة األولــى التــي بــدأت بالفعــل تطوير (٦) 

كيلومتــرات مربعــة علــى أن تتــرك المســاحة المتبقيــة 
قادمة. لمرحلة 

وقــال إن تكلفــة االســتثمار في هــذه المنطقــة تبلغ 
حوالــي (٦) مالييــن ريال عمانــي، موضحــا ان المنطقة 
ســيتم تزويدهــا بالمعــدات والخدمات األساســية لخدمة 
العمالء وقد استثمر بها أكثر من ١٥ شركة محلية ودولية 
أبرزها شــركة ريسوت لإلسمنت وشــركة دي. اتش. ال. 

بهوان وشــركة الدقم االهلية وشركة ريتشموند.
وأوضح أن المنطقة اللوجســتية بالميناء تم تقسيمها 
الــى عــدة اقســام وبنظــام حديث يســهل الوصــول إليه 
ونقل وتنزيل البضائع والحاويات المختلفة التي ســتخدم 
أغلب االســتثمارات مثل البضائــع العامة والبتروكيماويات 
والمواد الســائلة والمــواد المعدنية والصخور واالســمنت 
كما تــم تخصيص مســاحات كافية لتخدم نقــل البضائع 
جوا عبر مطار الدقم، وســيتم التعاون مع شركة قطارات 
عمان بهدف تقديم خدمات النقل عبر القطارات مستقبال.

االستيعابية الطاقة 
وأكد ريجي علــى أهمية الموانئ في عصرنا الحديث، 
وقــال إن أغلب البضائع والمؤن تنقل عبر البحر أي تصلنا 
من خــالل الموانئ التي يتم عــن طريقها نقل ما يتراوح 
بيــن (٧٠٪) و(٧٥٪) مــن حجــم التجــارة العالمية، وهذا 
دليــل على ان هنالك أهمية قصــوى للميناء في المنطقة 

والذي بدوره ســوف ينعش الحركة االقتصادية.
وذكر الرئيس التنفيذي أن الميناء يخطط حاليا إلستقبال 
ســفن الحاويــات، موضحــا أن الطاقة االســتيعابية لمحطه 
الحاويات أثناء التشغيل المبكر  هي (٢٠٠) ألف حاوية سنويا 
وســيتم رفع هذه الطاقــة لتبلغ (٣,٥) مليون حاوية ســنويا 
مســتقبال عن إكتمال كافة المكونات فــي الرصيف التجاري 
الحالــي وفي الوقت نفســة يمكن ان يســتوعب تصدير (٥) 
مالييــن طــن من المــواد المعدنيــة. أما في شــأن الرافعات 
الكبيرة فإنها ســوف تجلب الى المينــاء خالل الفترة الزمنية 
للتشــغيل الكلي للميناء أي في الفتــرة بين عامي ٢٠١٧م 
و٢٠١٨م والتي سوف ترفع مستوى المناولة في الميناء الى 
مســتوى قياســي يصل الى (٣) طن لكل حاوية وهو معدل 
الحركة المطلوبة لمثل هذه الموانئ الكبيرة الحجم واالداء.

أكتوبر 
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خطط استثمارية
واســتطرد  ريجــي فــي حديثه قائــال: هنالــك عامالن 
رئيسيان يبحث عنهما المســتثمر في مشروع الميناء وهما 
كيف يمكنه ان يوصل البضاعة التي يريدها ان تصل بكل 
أريحيــة وســهولة، والعامــل الثاني ما هي طبيعة ســرعة 
الحصــول على الخدمــات المتوفرة في المينــاء والتي تتيح 

للمستثمر مزايا إضافية.
وقــال إن لدينا العديــد من الخطط للتوســع خالل هذه 
المرحلة، فهنالك نمو في عدد من المشروعات في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، فمشــروع مصفاة الدقم على 
ســبيل المثال يعني ان هنالك بضائع ومواد كثيرة ســتأتي 
اليــه عبــر البحر ولــذا يجب العمل علــى هذا االمــر مبكرا، 
كما أن هنالك أيضا مشــاريع تتطلــب التواجد في األراضي 
اللوجســتية المخصصة للميناء لنقل بضائعها ونحن نعمل 
على ان نســهل هــذا االمر ونواكب مســتجدات المشــاريع، 
وخالل الفترة الماضية لمسنا اهتماما من العديد من الوفود 
ورجال االعمال الذين زاروا الميناء وقد أبدى بعضهم الرغبة 
في االستثمار في هذه األراضي، ونحن على يقين بأن هذه 

األراضي سوف يتم استغاللها بشكل صحيح. 

نظرة مستقبلية
وعبــر ريجي فرمنلون الرئيس التنفيذي لشــركة ميناء 
الدقــم عن أمله في أن يســاهم الميناء فــي ازدياد الحركة 
االقتصاديــة في الســلطنة وتحقيــق التنويــع االقتصادي، 
وقــال اننا نســعى الى ان يكــون ميناء الدقــم أكبر موانئ 
الســلطنة خالل المرحلــة المقبلة وهذا بالتأكيد ســيحقق 
زيادة فــي حجم اســتيراد وتصدير البضائع الــى المنطقة 
وإلى الســلطنة بشكل عام، كما أننا نستهدف نقل البضائع 
الســائلة والســائبة قريبــا وهــي بالتالــي ســتوفر خيارات 
مطلوبــة لبعــض الصناعات التي ســتتواجد فــي المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم، مشــيرا إلى أن وجــود ميناء 
الدقــم في وســط الســلطنة يخدم حقــول النفــط والغاز 
الواقعــة فــي محافظة الوســطى والقريبة مــن المنطقة، 
باإلضافــة إلى هــذا فإن وجــود ميناء الدقم يعــزز العملية 

التكاملية بين الموانئ في السلطنة. 
وأكد أن ميناء الدقم لديه مقومات نســبية وتنافســية، 

فهــو كبيــر الحجم ومشــروع عمــالق يتمتع بمزايــا حديثة 
ومرافــق خدميــة ســتعمل بطريقــة عصرية عــالوة على 
ذلك فإن الموقع االســتراتيجي ســيكون له األثر المضاعف 
ومــن هنا نســتطيع المراهنــة على إمكانياتــه ليصبح احد 
أكبر الموانئ في الشــرق األوســط على المــدى البعيد كما 
نســتطيع ان نؤكد ان وجوده بهذه المميزات تجعل منه باباً 

تجارياً متعدد األغراض واالنماط وبمواصفات عالمية. 

تنمية المجتمع المحلي 
وتطــرق الرئيــس التنفيذي لمينــاء الدقم فــي حديثه 
إلــى جهود الشــركة في تنفيذ مشــروعات تخــدم المجتمع 
المحلــي، وقال ان لدينا مشــروعات عديدة تخــدم المجتمع 
في الدقم بشــكل مباشــر ونحن على تواصــل مع األعيان 
والرشــداء فــي الوالية ومــع المســؤولين وندعــم جمعية 
المرأة العمانية والمؤسســات التعليمية وقد دعمنا عددا من 
البرامــج التنموية عالوة على ذلك لدينا عالقة مباشــرة مع 
لجنة تنميــة المجتمع المحلي بهيئــة المنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم التي تقــوم ببرامــج عديــدة تنصب في 
المشــاريع التنموية المباشــرة وتخدم جميع فئات المجتمع، 
ونحــن نلتــزم بالبرامــج التنموية التي تســاهم في خدمة 
المجتمــع المحلي، كما اننا ندعم المجتمع المحلي من خالل 
إسناد بعض العقود للشركات المحلية مثل تزويدنا بكميات 
مــن المياه وتوفير خدمات النظافة وإدارة المخلفات وتوفير 

بعض الخدمات األخرى.

التعمين 
ونوه ريجــي فرمنلــون الرئيس التنفيذي لشــركة ميناء 
الدقم بتوجه الشركة نحو إشراك الموظف العماني في جميع 
مراحل مشروع الميناء، وقال إن هذا التوجه مكننا من تحقيق 
نســبة تعمين مرتفعة في الميناء تبلغ (٩٠٪)، مشيرا إلى أن 
إجمالي أعداد العاملين في الميناء يبلغ حاليا (١١٠) موظفين .

وأوضــح أن الشــركة تركــز علــى إكســاب الموظفيــن 
العمانييــن الخبرة الالزمة والمهــارات المطلوبة في اإلدارة 
والتشغيل والعمليات وفقا ألعلى المعايير الدولية وتهيئتهم 
للعمل المســتقبلي فــي الميناء ليكونوا أحــد عناصر نجاح 
الميناء محليــا ودوليا، معربا عن تقديــره للكوادر العمانية 
الشــابة وثقتــه بهــم، مؤكــدا أن الشــباب العمانــي يملك 
الكفاءة والقدرة على السير في إدارة مشروع بهذا الحجم.   

أكتوبر 
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أجرت الحوار: إيمان بنت سالم المقبالية :

«كانــت البدايــة الفعلية لشــركة عمان للحوض الجــاف في يونيو 
من عام ٢٠١٢م عندما قدمت أعمال الصيانة ألول ســفينة رســت 
في أحد حوضيها الجافين، تمتلك هذه الشــركة المملوكة بالكامل 
لحكومــة الســلطنة حوضيــن عمالقيــن األول بطــول ٤١٠ أمتار 
وعــرض ٩٥ مترا والثاني بطول ٤١٠ أمتار وعرض ٨٠ مترا وكال 
الحوضيــن بعمق ١١ متــرا، تم تجهيز الحوضيــن بكافة الخدمات 
الضرورية ألعمال الصيانة المختلفة، كما انهما مجهزان 
بمضخــات ضخمــه تمكّن من انجاز عمليات الرســو 
في أوقات قياســية. الحوضان محاطان برافعات 
عمالقة متحركة تســتخدم في عمليات النقل 
المختلفــة  والمعــدات  للقطــع  والتحريــك 
أثنــاء الصيانة. الخدمــات الفنية والتقنية 
االخرى تنجز من خالل الورش العمالقة 
المختلفــة التي تصطف على مشــارف 
الحوضيــن ومجهــزة بكافــة األجهزة 
بأعمال  للقيــام  الالزمة  والمعــدات 
الصيانة الميكانيكية والكهربائية 

وأعمال الفوالذ والطالء».

أجرت الحوار: إيمان بنت سالم ا

لشــرك «كانــت البدايــة الفعلية
قدمت أ قم عندما من عام ٢٠١٢
تمتل في أحد حوضيها الجافين،
لحكومــة الســلطنة حوضيــن
وعــرض ٩٥ مترا والثاني بطو
الحوضيــن بعمق ١١ متــرا، تم
الضرورية ألعمال الص
بمضخــات ضخم
في أوقات قي
عمالقة مت
والتحريــ
أثنــاء
االخر
المخ
الح

د. أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لـ         : 

مشروعا ضخما 
تنفذها شركة 
عمان للحوض 

الكوادر العمانية حققت العديد من النجاحات١٢الجاف
وهي أحد أسرار تفوق الشركة

أكتوبر 
٢٠١٥ ٣٤



هكذا بدأ الدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليــات بشــركة عمــان للحوض الجــاف حديثــه لمجلة 
 مشــيرا إلى ان الشــركة تقوم حاليــا بتنفيذ أكثر من 
١٢ مشــروعا متنوعــا مــن أبرزهــا: تحويــل الســفينتين 
والتــي  اليونانيــة  لشــركة «ســبرينجفيلد»  المملوكتيــن 
ستســتمر األعمال الفعلية بهما حتى نهاية نوفمبر القادم، 
وسيتم خالل هذا المشروع استخدام أحدث أنماط تصميم 
المجســمات وكذلك كميات هائلة من الفوالذ وأعداد كبيرة 
مــن االيــدي العاملــة، مؤكــدا أن عمليــات التحويــل هذه 
تمثل عالمة بارزة لقدرة الشــركة في صناعة المجســمات 

الحديدية.
ونــوه فــي حديثــه بالمشــروع الصناعي لحقــل رحاب 
هرويــل الــذي يتم فيــه قطــع وتصنيع كميــات كبيرة من 
الحديد الصلب الذي ســيتم نقله الى موقــع الحقل للبناء، 
وقال مشــروع «البارجــة النفطية جبل علــي برايد» يعتبر 
مــن المشــاريع الخاصــة التــي يتعامل معهــا الحوض في 
الوقــت الحاضر. كمــا أن لدينا مشــروعين خاصين آخرين 
أحدهمــا إلعادة إعمار يخت خشــبي خــاص واآلخر لتحويل 

سفينة سياحية الى سفينة حربية.
وأشار إلى أن شــركة عمان للحوض الجاف قامت خالل 
الفتــرة الماضية بتقديم خدمــات الصيانــة لمختلف أنواع 
الســفن كناقالت النفط العمالقة وناقــالت الغاز الطبيعي 
المســال وناقالت الغاز البترولي وناقالت الحاويات وناقالت 

السيارات والعبارات والسفن السياحية وغيرها.
ومــن وجهة نظــر الدكتور أحمــد العبري فــإن أولويات 
خطة العمل لشــركة عمان للحوض الجاف خالل الســنوات 
الخمــس القادمــة تتركز على االســتخدام االمثل للســعة 
االســتيعابية والــكادر البشــري موضحــا أن شــركة عمان 

للحــوض الجــاف تقــوم بوضع خطــة لتحديد االشــخاص 
والزمن الالزمين الداء الصيانة بالدقة المطلوبة حتى يتم 
الوفاء بالمواعيد المحددة وتقوم الشــركة بتوفير شركات 
متخصصة في انظمة المالحة والهندســة الدقيقة وتقديم 

كافة المستلزمات للسفن.
امــا بالنســبة للتنافــس العالمي في مجــال األحواض 
الجافــة فان التنافس كبير جــدا، خاصة من قبل االحواض 
الجافــة التــي تمتلك خبــرة تصل إلــى ٣٠ ســنة في هذا 
المجــال، إال أننــا قــادرون علــى المنافســة، وقــد أثبتــت 
الســنوات الثــالث الماضيــة تميــز الشــركة وقدرتها على 
تقديم أفضل خدمات إصالح السفن،  واستطاعت الشركة 
منافسة األحواض الجافة األخرى من حيث الجودة وبأسعار 
تنافسية وهذا يعتبر سببا رئيسيا الجتذاب السفن، مشيرا 
إلى أن عدد الســفن التي تمت صيانتها في الحوض الجاف 

تجاوز عددها الـ ٣٥٠ سفينة.
وتابع العبــري حديثه قائال: ومن أهم  أســباب تحقيق 
هــذا النجاح في صيانــة هذا العدد الهائل من الســفن هو 
الموقــع االســتراتيجي للحــوض الجــاف على بحــر العرب 

بالقرب من خطوط النقل الدولية.
اســتفاد الدكتور أحمــد العبري من الفتــرة التي تفوق 
عقــدا من الزمان في شــركات عالمية في صيانة الســفن 
ويــرى بــان الحكومــة صممت الحــوض الجاف فــي الدقم 
بطريقة عالية الجودة مشيرا إلى أن شركة عمان للحوض 
الجاف تقوم ببذل قصــارى جهدها في رفع كفاءة الخبرات 
العمانية لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها زبائن الشركة، 
وهــو أمر آخر يعزز من إمكانيات الشــركة وقدرتها، مؤكدا 
أن الكــوادر العمانية العاملة بالحوض الجاف حققت العديد 

من النجاحات وهي سر تفوق وتميز الشركة.

استطعنا 
منافسة 

األحواض 
العالمية .. 

وثقة الخطوط 
المالحية 

تزيدنا إصرارا

تقديم خدمات 
الصيانة 

لناقالت النفط 
العمالقة والغاز 

الطبيعي 
المسال 

وناقالت الغاز 
البترولي 

د. أحمد العبري يتحدث للمحررة

أكتوبر 
٢٠١٥٣٥



الدكتــور أحمد العبــري يعتبر التعمين مــن أهم ركائز 
النجــاح في مؤسســة بهذا الحجــم وقال إن الشــركة تبادر 
الى توظيــف الكادر العماني عامة وأهالي المنطقة خاصة. 
موضحا أن شــركة عمان للحوض الجاف تقوم باســتقطاب 
أهالي المنطقة للعمل وتســاهم في العديد من األنشــطة 
المتعلقة بخدمة المجتمع، ومــن جانب فني فإنه يتم حاليا 
تدريــب ما يقارب ١٥٠ فنيي من قبل مؤسســة عمان الين 
للتدريــب وذلــك الدراجهم فــي الحوض الجاف عنــد انتهاء 
فتــرة التدريــب باالضافــة الــى ٢٣ مهندســا جديــدا تحت 
التدريب تتولى نفس المؤسسة تسيير برنامجهم التدريبي 
باستغالل ورش ومقومات الحوض الجاف نفسه يتم بعدها 
ارسالهم الى خارج السلطنة للتدريب في أحواض عالمية. 

ويعتبر  الدكتور أحمد العبري المهندسين المحليين أكثر 
قابليــة للتكيف مــع التحديات فــي مجاالت صيانة الســفن 
العالمية. مشــيرا إلى أن شركة عمان للحوض الجاف قامت 
بتوفيــر المدرســين المتخصصيــن في المجاالت المختلفة 
فــي أعمــال الصيانة حتى يتــم تأهيلهم للقيــام باالعمال 
بجــودة عالية. والدكتــور أحمد العبري متفائــل جدا بزيادة 

التعمين الى اكثر من ٤٠٪ في المستقبل مؤكدا ان اصحاب 
خطوط المالحة يشيدون بالكادر العماني دائما.

وأكد الدكتــور أحمد العبري أن الدعم والمســاندة التي 
تحظى بها شــركة عمان للحوض الجاف من مختلف الجهات 
الحكومية ســاهمت في تجــاوز الكثير مــن التحديات وأدت 
إلى تســريع انجاز االعمال على أكمل وجه، مشــيدا بالدعم 
والمساندة التي تحظى بها الشركة من قبل هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم وشــرطة عمان الســلطانية 

وغيرهما من الجهات الحكومية.
ويــرى الدكتور أحمد العبري ومن خــالل خبرته الطويلة 
الســابقة فــي مجــال المشــاريع الكبيــرة وايضــاً لخبرتــه 
االستشــارية التجاريــة مؤخــراً لمجموعة من الشــركات  أن 
هيئــة المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم لها مســتقبل 
رائع كما خطط لها المســؤولون وان زخم االهتمام من قبل 
المســتثمرين سيزداد بشــكل مطرد في الســنوات القادمة 
وعليــه فقــط وجــب االن التركيــز علــى مضاعفــة العناية 
بالمهتمين والراغبين باالستثمار اضافة الى مواصلة السعي 
في اجتذاب الفرص المتاحة للترويج للمنطقة محليا وعالميا.

الحكومة 
صممت 

الحوض الجاف 
في الدقم 

بطريقة عالية 
الجودة

وضع خطة 
زمنية إلنجاز 

عمليات صيانة 
السفن وتحديد 

عدد القوى 
العاملة التي 
تحتاج إليها

 د. أحمد العبري
 يتصفح العدد األول
 من مجلة الدقم
االقتصادية

أكتوبر 
٢٠١٥ ٣٦



يرحبالقطاع المصرفي
بالمستثمرين في الدقم

البنوك تؤكد 
سعيها لتحفيز 
المستثمرين 
على تنفيذ 
مشروعات 

جديدة 

توقيع مذكرات تفاهم مع 
البنوك المحلية ونوافذها 

اإلسالمية لتمويل المشروعات
مسقط -          : 

أكــد القطــاع المصرفــي قدرته علــى تمويــل مختلف 
المشــروعات فــي المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم، 
وأكــدت البنوك المحلية ونوافذها االســالمية أثناء توقيعها 
مذكــرات تفاهم مع هيئــة المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم اســتعدادها لتمويل المشروعات التي يتم تنفيذها 
بالمنطقــة، مؤكــدة ثقتهــا بقــدرة المنطقــة فــي اجتذاب 
االســتثمارات األجنبيــة وتوفير المناخ االســتثماري المالئم 

لنمو االستثمارات المحلية.
عــت هيئــة المنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم  ووقّ
خــالل عامــي ٢٠١٤م و٢٠١٥م خمــس مذكــرات تفاهم 

مــع البنــك الوطنــي العمانــي وبنــك صحــار وبنــك ظفار 
وبنك مســقط والبنــك األهلي،  وتنص مذكــرات التفاهم 
الموقّعةعلــى قيام البنوك ونوافذها اإلســالمية بتســهيل 
تنفيــذ  فــي  الراغبــة  والشــركات  المســتثمرين  حصــول 
مشــروعات لها بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم على 

التمويل الالزم.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم مع البنوك المحلية ضمن 
جهود هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لتشــجيع 
الشــركات المحلية واألجنبية على االستثمار في المنطقة، 
واجتــذاب المزيــد مــن االســتثمارات، والتغلب علــى عقبة 

التمويل التي تواجه العديد من المستثمرين.
وأكــدت البنــوك أن التمويل الذي توفره للمشــروعات 
التــي يتم تنفيذهــا بالدقم ال يقتصر على المشــروعات 

توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة وبنك صحار

الهيئة تسعى 
لتشجيع 
الشركات 
المحلية 

واألجنبية على 
االستثمار في 

المنطقة

أكتوبر 
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ومع البنك الوطنيتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك مسقط

الصغيــرة  المؤسســات  أيضــا  يشــمل  وإنمــا  الكبــرى 
والمتوســطة، كمــا تتيح البنــوك للمســتثمرين اختيار ما 
يناســبهم من التمويل ســواء مــن خالل القــروض التي 
تقدمها البنوك التقليدية أو عن طريق التمويل المتوافق 

مع الشريعة االسالمية.
وبموجــب المذكرات تقــوم الهيئة بتقديــم العروض 
التــي تحصــل عليهــا مــن البنــوك التجاريــة ونوافذهــا 
االســالمية إلــى المســتثمرين والشــركات والمؤسســات 
الراغبــة باالســتثمار فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم، وســتقوم البنوك من جهتهــا بتقديم العديد من 
الخدمــات للمســتثمرين. ففي مجال األعمــال المصرفية 
للشــركات ســتقوم البنوك بتوفير مختلف أنواع التمويل 
الذي تحتــاج إليه الشــركات، وتقديم القروض وســندات 
الصــرف المختلفــة، والقــروض ألجل محــدد، والقروض 
الســكنية، واالستشــارات الماليــة واالســتثمارية بجميــع 
أنواعهــا، والخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، والضمان 
االئتمانــي التجــاري والعديد مــن الخدمات األخــرى، كما 
تشــمل مذكرة التفاهم األعمال المصرفية للمشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وأعمال النوافذ اإلسالمية.

التزام بالتمويل
وعبــر محمد بن محفــوظ العارضــي رئيس مجلس 
إدارة البنك الوطني العماني عن ســعادته بتوقيع مذكرة 
التفاهم مع الهيئة، وقال: «إننا ســعداء بالتعاون مع هيئة 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لتمويل المشروعات 
التي يتم تنفيذها بالمنطقة».

وأضــاف: «إن البنك الوطني العمانــي ملتزم بتقديم 
أفضل الخدمات المصرفية للشــركات الراغبة بالعمل في 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم وســنقوم بتوفير 
أحســن الخدمــات المصرفيــة وبعــروض خاصــة للهيئة 

وجميع الشركات المتقدمة عن طريقها».
وأشاد بمســتوى االســتثمار في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم، وقال: «ساهم البنك في تمويل المرحلة 
األولى مــن مدينة واجهة الدقم وهذا مصــدر فخر لنا أن 
نكون جزءاً من النجاح الــذي يتحقق بالمنطقة، وإن هذه 
التجربة ســوف تمكننا من تقديم خدمات أفضل لمختلف 

الشركات خالل الفترة المقبلة.» 

تحفيز المستثمرين
مــن جهته أكــد عبداهللا بن حميد بن ســعيد المعمري 
رئيس مجلــس إدارة بنك صحار أهميــة مذكرة التفاهم 
التي وقعهــا البنك في تحفيــز المســتثمرين على تنفيذ 
مشروعات جديدة بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، 
وقال: إننا سعداء بالتعاون مع هيئة المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم لتمويل المشــروعات التــي يتم تنفيذها 
بالمنطقــة، ونتطلع إلى نكون جزءا من قصة النجاح التي 

تتحقق بالدقم.
وأضاف: إننا نتطلع إلى المســاهمة في تحقيق أهداف 

أحد الزبائن ينظر إلى عدسة المصور عند شباك الصراف بالبنك الوطني في الدقم

االهتمام 
بالمؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

وإفساح 
المجال أمامهم 
لالستثمار في 

الدقم

أكتوبر 
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ومع البنك األهليتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك ظفار

مسؤول بفرع بنك مسقط في الدقم يتحدث مع أحد الزبائن

الهيئــة في تنويع مصــادر الدخل الوطنــي ودعم التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة بمحافظــة الوســطى  وجميع 

محافظات السلطنة األخرى.
وأكــد أن بنــك صحار ســوف يقــدم كل ما من شــأنه 
تعزيز االستثمارات بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
وتوفيــر التمويــل الذي يتطلــع إليه المســتثمرون، وقال 
ان البنــك ســوف يســخر كل خبراته لتحقيق هــذا الهدف 
من خــالل تقديم أفضــل الخدمات المصرفية للشــركات 
الراغبة بالعمل في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
وســنقوم بتوفير أحســن الخدمــات المصرفية وبعروض 

خاصة للهيئة وجميع الشركات المتقدمة عن طريقها.

تمويل مختلف المشروعات
وأكد عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي 
بالوكالة لبنك ظفار التزام البنك بتقديم التسهيالت التي 
تشجع المستثمرين على االســتثمار في الدقم، وقال إننا 
نعد المســتثمرين بتقديــم التمويل الــذي يحتاجون إليه 

لتنفيذ مشروعاتهم ووفقا لشروط ميسرة.
وأضــاف: يحــرص بنــك ظفار علــى المســاهمة في 
التنمية التي تشــهدها الســلطنة وقد قام خالل السنوات 
الماضية بتمويل العديد من المشــروعات الكبرى وسوف 
نستمر في جهودنا لتمويل مختلف المشروعات بالسلطنة 
وسنقدم العديد من التســهيالت للمستثمرين والشركات 

الراغبة باالستثمار في الدقم.

اجتذاب االستثمارات 
وعبر عبدالرزاق بن علي بن عيســى الرئيس التنفيذي 
لبنك مسقط عن أمله في أن تساهم مذكرة التفاهم التي 
وقعها البنك مع هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
في اجتــذاب العديد من االســتثمارات إلــى المنطقة، وقال  
إننــا نرحب بمختلف شــركات ومؤسســات القطــاع الخاص 
وندعوها للتعرف على التسهيالت واالمتيازات التي يقدمها 
البنك للمســتثمرين ســواء في قطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة أو في قطاع الشركات الكبرى.
وأكــد أن بنــك مســقط يحرص علــى المســاهمة في 
التنميــة التي تشــهدها الســلطنة وقد قام خالل الســنوات 
الماضية بتمويل العديد من المشــروعات الكبرى، مضيفا: 
اننا ســوف نســتمر في جهودنا لتمويل مختلف المشروعات 
بالســلطنة وســنقدم العديد من التســهيالت للمستثمرين 
والشــركات الراغبة باالســتثمار في المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم التي نعتبرها بيئة مشــجعة ومســتقطبة 

لالستثمارات.

تيسير الحصول على الخدمات المصرفية
وقــال لويد مــدوك الرئيــس التنفيذي للبنــك األهلي: 
«نمضــي قدمــاً بدعــم رؤية هيئــة المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم بتيســير منتجــات وخدمــات البنك األهلي 
والهالل للخدمات المصرفية اإلسالمية لتمويل المشروعات 

التي يتم تنفيذها بالمنطقة.»

البنوك تؤكد 
حرصها على 

المساهمة في 
التنمية التي 
تشهدها البالد

أكتوبر 
٢٠١٥٣٩



 مسقط -            :

قــال ســليمان بن حمــد الحارثــي مدير عــام مجموعة 
االعمــال االســالمية ببنــك مســقط (ميثــاق) ان المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم مــن المناطق الواعــدة التي 
تعــد مــن المناطق االقتصاديــة الحديثة بالســلطنة والتي 
تتمتــع بمقومات اقتصادية متعددة مؤكدا اســتعداد ميثاق 
للصيرفــة االســالمية مــن بنــك مســقط تقديــم مختلف 
التسهيالت المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة 
االسالمية النجاح قيام المشاريع في مختلف المجاالت سواء 
المتعلقة بتمويل مشاريع البنية االساسية أو قيام المصانع 
والمشاريع االستثمارية المختلفة مشيرا إلى ان ميثاق وقع 
خــالل الفتــرة الماضية عددا من مذكــرات التفاهم وتوقيع 
االتفاقيات التمويلية النشــاء عدد من المصانع والمشــاريع 

التجارية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم .
االســالمية  للصيرفــة  ميثــاق  ان  الحارثــي  وأوضــح 
نظــم خالل الفتــرة الماضية عــددا من اللقــاءات والندوات 
االســتثمارية للتعريــف بالفــرص التجاريــة واالقتصاديــة 
الموجــودة بالمنطقــة وذلك بالتعــاون مع هيئــة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم معربا عن ســعادته وتقديره 
للهيئة علــى جهودها في إبــراز المقومــات المختلفة التي 
تتمتع بها المنطقة بشــكل خــاص والمقومات االخرى التي 
تتميز بها السلطنة  مؤكدا استمرارنا في التعاون مع الهيئة 
في مجال التعريف والتســويق للفرص التجارية الموجودة 
بالمنطقــة وتنظيم زيارات لوفــود تجارية من مختلف دول 

المنطقة والعالم .

عروض تمويلية عديدة
وأشــار ســليمان الحارثــي إلــى ان ميثــاق للصيرفــة 
االســالمية يــدرس حاليا عــددا من العــروض المقدمة من 
المؤسســات والشــركات التي تقدمت بطلب الحصول على 
التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع التجارية أو إنشاء مصانع 
جديدة بالمنطقة ونحرص  على المشاركة في دعم وإنجاح 
مختلــف االفكار والمشــاريع الجديدة التي تنوي الشــركات 
تنفيذهــا خاصة دعم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
مؤكــدا اننا بالفعل قمنا خالل الفتــرة الماضية بتوقيع عدد 
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتقديم التمويل لعدد من 

المشاريع التجارية.
وقــال الحارثــي ان ميثــاق  الرائــد فــي مجــال األعمال 

المصرفيــة اإلســالمية في الســلطنة يتمتع بوضــع ممتاز 
يمكنه مــن تقديم الدعــم والتمويل لمختلف المؤسســات 
والشــركات وتقديــم خدمات ومنتجــات مبتكــرة ذات قيمة 
مضافة وتقديم حلول مصرفية تتوافق مع مبادئ الشريعة 
اإلســالمية وذلك مــن خالل اســتراتيجية تهــدف إلى جذب 
واســتقطاب المؤسســات في مختلــف القطاعــات وتقديم 
خدمــات وتســهيالت مصرفيــة لالفــراد موضحــا ان ميثاق 
للصيرفة اإلســالمية لدية خطط مســتقبلية لتعزيز شبكة 
الفروع في السلطنة والتوسع في تقديم الخدمات في كافة 
أنحاء الســلطنة ومن بينها افتتاح فــرع أو مكتب بالمنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم بهــدف تقديم االستشــارات 

ومختلف التسهيالت والخدمات المصرفية .

مستعدون للتمويل
وقال ســليمان بــن حمــد الحارثي مدير عــام مجموعة 
البنيــة  مشــاريع  ان  مســقط  ببنــك  االســالمية  االعمــال 
االساســية للمنطقة من المشــاريع والمجاالت المهمة التي 
يمكــن االســتثمار فيهــا كذلك تقديــم التمويل للشــركات 
التي تنوي أو تخطط النشــاء مشــاريع اقتصادية او مصانع 
تقــدم قيمــة اضافيــة واقتصادية للمنطقة بشــكل خاص 
او الســلطنة بشــكل عــام مضيفــا ان المناخ االســتثماري 
واالقتصــادي للمنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم جيد 
وهنــاك العديد من الفرص التجارية التي يجب اســتثمارها 
وفــي مختلــف المجــاالت ونحــن علــى اســتعداد لتقديــم 
التســهيالت للمســتثمرين والشــركات الراغبة باالســتثمار 
فــي المنطقــة التــي نعتبرها بيئة مشــجعة ومســتقطبة 

لالستثمارات المختلفة .

دعوة الشركات للمبادرة
وطالب الحارثي رجال االعمال العمانيين ورواد االعمال 
بضرورة طرح المبادرات في تنفيذ وإنجاح  المشاريع وطرح 
االفــكار الجديدة وعدم االعتماد دائما على الحكومة ســواء 
فيما يخص مشــاريع المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
أو المشــاريع االخرى على مســتوى السلطنة مشيرا إلى ان 
الســلطنة بحاجة الى مبــادرات وأفكار جديدة تســاهم في 
تنميــة وتطوير االقتصــاد العماني وإيجاد مشــاريع جديدة 
ذات قيمــة حقيقيــة مضيفــا ان ميثــاق ســيقف مــع هــذه 
المبادرات وسيســاهم في إنجاحها وتقديــم الدعم لها من 

خالل التسهيالت المصرفية والتمويل الالزم .

مستعدون 
للتمويل 

وندعو القطاع 
الخاص لطرح 

المبادرات 
واألفكار 
المبتكرة 

ندرس عددا 
من العروض 

لتمويل 
مشروعات 

تجارية 
وصناعية 
بالدقم

ميثاق
يتمتع بوضع ممتاز يمكنه 

من تقديم الدعم والتمويل 
لمختلف المشاريع

سليمان الحارثي: 
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المشاريع االستثمارية 
االستراتيجية بالدقم تمنح الثقة 
للمؤسسات المالية بنجاح المنطقة

مسقط -           : 

أكــد عبدالحكيم بن عمــر العجيلي الرئيــس التنفيذي 
لبنك ظفار بالوكالة أن المشاريع االستثمارية االستراتيجية 
الكبــرى كميناء الدقم والمصفاة والحــوض الجاف ومحطة 
توليــد الكهرباء وغيرها من المشــاريع القائمة تمنح الثقة 
للمؤسســات المالية والمصرفية بنجــاح المنطقة وبدورها 
في تعزيز االقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر 
الدخل الوطنــي، موضحاً أن هناك إمكانيــة هائلة لتطوير 
المنطقــة مــن خــالل القطاعــات الصناعيــة والمشــاريع 
االســتثمارية المتنوعة التي بدورها ســوف تحفز النشــاط 
االقتصــادي وتعــود بالنفع على المنطقة مــن خالل توفير 
فــرص العمل للقــوى العاملة المحلية وإنعــاش القطاعات 
األخــرى كقطاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، كما 
ســتفتح المجــال للمســتثمرين المحليين للمســاهمة في 

تنمية وتطوير المنطقة.
وأكــد الرئيس التنفيذي لبنك ظفــار بالوكالة على دور 
البنك فــي تمويل العديد مــن المشــاريع التنموية الكبرى 
في الســلطنة، وقــال: ان بنك ظفار في طليعــة الممولين 
للمشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة فــي البالد، كمــا نتطلع 
إلى تمويل المشــاريع المقترحة القادمة ومزودي الخدمات 

والفنادق والمشاريع األخرى.

خدمات متكاملة 
وحــول الخدمــات التــي يقدمها البنــك للمســتثمرين، 

قــال عبدالحكيم العجيلي: «يقدم فــرع بنك ظفار بالدقم 
للمســتثمرين مجموعــة متكاملة من الخدمــات المصرفية 
كفتح وتشــغيل الحسابات، وحســابات الودائع، والتحويالت 
وغيرها، عالوة على تقييم متطلبات التســهيالت االئتمانية 

(القروض، وخطابات االعتماد والضمانات وغيرها)».
وتطــرق فــي حديثه إلى عــدد من المشــاريع التي قام 
البنك بتمويلها كمشروع السكن الدائم للمقاولين ومشروع 
فنــدق وغيرها، مضيفــاً: «هناك إقبال كبيــر على خدمات 
ومنتجــات بنك ظفــار التي تــم تصميمها خصيصــاً لتلبي 
احتياجات الزبائن، كما أنها تتناســب مــع متطلبات المرحلة 
الحاليــة والمراحــل القادمــة لتنميــة وتطويــر المشــاريع 

االقتصادية على مستوى السلطنة».

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وعن الجهود التي يقوم بها بنك ظفار والتي تهدف إلى 
تعزيز القطاعات االستثمارية والمساهمة في تنمية ودعم 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة بمنطقــة الدقم، قال: 
«نعمــل في بنك ظفار على تشــجيع رواد األعمال وأصحاب 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها في 
إنعاش القطاع االقتصادي بشكل عام، كما نحرص على أن 
نلبي االحتياجات المصرفية المختلفة للزبائن من الشركات 
الكبــرى والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ممــا يتيــح 
للزبائن فرصة االستمتاع بحلول مصرفية مبتكرة تساهم 
في تنمية مشــاريعهم وتقدم لهم التمويل المناســب لنمو 

وتطوير أعمالهم».
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أكتوبر 
٢٠١٥٤١



أكتوبر 
٢٠١٥ ٤٢

المناطــق الحــرة هــي مناطــق خاصــة داخــل اإلقليم 
الجمركــي ألي مجتمــع، والســلع التــي توضــع داخــل هذه 
المناطق تكون معفاة من رسوم االستيراد وضريبة القيمة 
المضافة، كما يمكن وضع سلع التصدير في المناطق الحرة 
حيث يسمح هذا بتصنيف صفري لضريبة القيمة المضافة. 
عــالوة على ذلك، يمكن وضع ســلع المجتمــع في المناطق 
الحرة من أجل االســتفادة من التشريعات التي تنظم إعادة 
تمويل الصادرات أو ســداد رسوم االســتيراد. باإلضافة إلى 
ذلك، قد تكــون هناك إعفاءات خاصــة متاحة في المناطق 
الحرة من الضرائب والرسوم المحلية األخرى. وتختلف هذه 
مــن منطقة إلى أخرى. والمناطق الحرة هي أساســا خدمة 
للتجار لتسهيل إجراءات التداول من خالل السماح بأقل قدر 

من شكليات الجمارك.

أنواع المناطق الحرة
مناطــق التجارة الحــرة: تعــرف أيضا باســم المناطق 
التجاريــة الحرة وهي مناطق صغيرة ومســيجة معفاة من 
الرســوم الجمركية، تقدم خدمات المســتودعات والتخزين 
ومرافق التوزيع للتجارة والشــحن وعمليات إعادة التصدير، 
وتقع في معظم منافذ الدخول في جميع أنحاء العالم. ومن 

األمثلة الرائدة منطقة كولون الحرة في بنما.
مناطق تجهيــز الصادرات: هي مناطــق صناعية تقدم 
حوافز وتسهيالت خاصة للصناعة التحويلية واألنشطة ذات 
الصلة والتي تستهدف في معظمها أسواق التصدير، وعادة 

ما تأخذ شكلين.
في نموذج مناطق تجهيز الصادرات التقليدية تخصص 
المســاحة بأكملها داخل المنطقة حصرا للشركات الموجهة 
للتصدير المرخصة بموجب نظام مناطق تجهيز الصادرات. 
أما مناطق تجهيز الصادرات الهجينة، في المقابل، فعادة ما 
تكون مقســمة إلى منطقة عامة مفتوحة لجميع الصناعات 
بغــض النظر عــن التوجه نحــو التصدير ومنطقــة تجهيز 
صــادرات منفصلــة مخصصــة للشــركات الموجهــة نحــو 
التصدير والشركات المسجلة في مناطق تجهيز الصادرات.

الموانــئ الحــرة: تمثــل عمومــا مفهوما أوســع بكثير 
وتشمل عادة مساحات أكبر. تستوعب جميع أنواع األنشطة، 
بمــا في ذلك الســياحة ومبيعــات التجزئة، وتســمح الناس 
باإلقامــة في الموقــع، وتوفيــر مجموعة أوســع بكثير من 
الحوافــز والمزايا. ويكون المينــاء الحر أو مقطع من الميناء 
معفى من األنظمة الجمركيــة. ويمكن تنزيل البضائع في 
ميناء حــر للتخزين والمناولة، وربما تتــم معالجتها لتصبح 
سلعا مصنعة. وتفرض الضرائب فقط إذا تم نقل البضائع 

من الميناء الحر إلى اإلقليم المجاور.

مناطق المشاريع: تهدف إلى إنعاش المناطق الحضرية 
أو الريفيــة المتعثــرة من خــالل توفير الحوافــز الضريبية 
والمنــح المالية. وتوجــد معظم هذه المناطــق في البلدان 
المتقدمــة، على ســبيل المثــال الواليات المتحدة وفرنســا 
والمملكــة المتحدة، على الرغم من أن جنوب أفريقيا تعمل 

حاليا على وضع آلية مماثلة.
منطقــة تجهيــز صــادرات بمصنــع واحــد:  توفــر هذه 
المخططــات حوافــز لشــركات فرديــة بغــض النظــر عن 
الموقع. وال يجب أن توجد المصانع بالضرورة داخل منطقة 
معينة لتلقي الحوافز واالمتيازات. ومن البلدان الرائدة التي 
تعتمــد حصرا علــى مخطط المصنع الواحد موريشــيوس 
والمكســيك وفيجي. وتســمح بلدان أخرى مثل كوستاريكا 
والواليــات المتحدة وســيريالنكا بإنشــاء مناطق على غرار 

المناطق الصناعية والمصنع الواحد.

األساس المنطقي لتنمية المنطقة
يختلف األساس المنطقي لتطوير المناطق االقتصادية 
الخاصــة بين البلــدان النامية والبلدان المتقدمة. بالنســبة 
للبلدان الناميــة، كان لهذه المناطق عادة سياســة ومنطق 
للبنية التحتية. وتشمل حزمة سياسة المنطقة االقتصادية 
الخاصــة إعفــاءات علــى االســتيراد والتصديــر وضوابــط 
وإجراءات جمركية وإدارية مبســطة، وسياسات نقد أجنبي 
ليبراليــة، وحوافز ضريبة الدخل تهــدف جميعها إلى تعزيز 
القــدرة التنافســية لالســتثمار والحــد مــن تكاليــف دخول 
األعمال وتكاليف التشــغيل. وتهدف المناطق الموجهة نحو 
التصدير لنقل «الوضــع التجاري الحر» لمصنعي التصدير، 
وتمكينهم من المنافســة في األســواق العالميــة وموازنة 

تحيز السياسات التجارية ضد الصادرات.

خصائص مناطق التجارة الحرة
البنيــة األساســية التجاريــة فــوق المتوســطة  : داخــل 
المنطقــة الصناعية المســورة، يحصل المســتأجرون على 
بنية أساســية وخدمات عالية الجــودة مقارنة بمعايير البلد 
المضيــف - مثل األراضــي والمكاتب والمرافــق والخدمات 

اللوجستية وخدمات األعمال وغيرها من المرافق.
أنظمــة أعمال أكثــر مرونة: خدمات الجمارك مبســطة 
والروتيــن فــي أدنى حد ممكــن، وكثير مــن األحيان توجد 
محطة واحــدة للحصول على تصاريح وطلبات االســتثمار. 
تشريعات العمل واألعمال األخرى ذات الصلة تكون بشكل 
عام أكثر مرونة مقارنــة بالقوانين واألنظمة المعمول بها 

في أماكن أخرى في البلد المضيف.
موقع خارجي: يتم اختيار منطقة التجارة الحرة كموقع 

التكامل بين الموانئ العالمية 
والمناطق الحرة



أكتوبر 
٢٠١٥٤٣

لألنشــطة التجارية بعيدا عن الشاطئ، بعيدا عن األسواق 
التــي تباع فيهــا المنتجات النهائية بحثا عــن تكلفة تصنيع 

منخفضة أو أقل.
الواقعــة  الشــركات  تنتــج  الصــادرات:  علــى  التركيــز 
ضمن هذه المناطق أساســا أو حصرا لألســواق الخارجية، 

واألسواق خارج البلد المضيف.
حــزم حوافــز مغريــة: العنصر الرئيســي فــي منطقة 
التجــارة الحــرة هو حــزم الحوافــز المقدمة للمســتثمرين 

األجانب. وتشمل هذه الحوافز:
إعفــاءات غيــر محــدودة مــن الرســوم الجمركية على 
والســلع  الوســيطة  والمدخــالت  الخــام  المــواد  اســتيراد 

الرأسمالية التي تستخدم في إنتاج المنتجات المصدرة.
إعفــاءات من دفــع ضريبــة المبيعــات علــى المنتجات 
المصــدرة وكذلــك على جميع الســلع والخدمات المشــتراة 

محليا والمستخدمة في إنتاجها.
معــدالت  خفــض  أو  وحســومات  ضريبيــة،  إعفــاءات 
الضريبة على الدخل أو األرباح للشــركات، مرتبطة باألداء 
التصديــري للشــركات أو لنســبة الصــادرات فــي إجمالي 

اإلنتاج.

أسباب تطوير المناطق الحرة
لدعــم اســتراتيجية اإلصــالح االقتصادي األوســع: من 
هذا المنظور، مناطق تجهيز الصادرات أداة بسيطة تسمح 
للدولــة بتطويــر وتنويع الصادرات. وهي وســيلة للحد من 
التحيــز ضد الصــادرات مع الحفــاظ على الحواجــز الواقية 
سليمة. وتتبع مناطق تجهيز الصادرات في تايوان (الصين) 

وجمهورية كوريا هذا النمط.
لتكــون بمثابــة «صمامــات تصريــف» للتخفيــف مــن 
حــدة ارتفاع أعــداد الباحثين عن عمل: كثيرا ما استشــهد 
ببرامــج مناطق تجهيز الصــادرات في تونــس وجمهورية 
الدومينيكان كأمثلة على البرامج القوية لتوفير الوظائف.

مختبــرات تجريبيــة لتطبيق سياســات ومناهج جديدة: 
الموانئ الحرة في الصين أمثلة كالســيكية من هذه الفئة. 
حيث تم أوالً تطبيق واختبار السياســات المالية والقانونية 
وتلك المتعلقة بالعمل والتســعير داخل الموانئ الحرة قبل 

أن تمتد إلى باقي قطاعات االقتصاد.
لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر: صممــت معظم 
برامج المناطق االقتصادية الخاصة الجديدة، ال ســيما في 

منطقة الشرق األوسط، لجذب االستثمارات األجنبية.

الموانئ الدولية والمناطق الحرة
من وجهة النظر اللوجســتية، تعتبــر الموانئ جزًءا من 

نظم النقل واإلمداد على طول سلســلة التوريد التي يجب 
عليها االســتجابة لسحب اإلمداد؛ ويسهم عملها في خفض 
مســتويات المخزون على طــول خط األنبوب اللوجســتي، 
وانخفــاض التكاليــف المرتبطــة بهــا، وتحقيــق متطلبات 
العمــالء األكثــر صرامــة مــن خــالل مســتويات عالية من 

الخدمة خالل أوقات زمنية قصيرة. 
الموانــئ ذات الطــراز العالمي هي تلــك الموانئ التي 
تتمتع بموقع استراتيجي ومرافق تداول وخدمات لوجستية 
كبيرة، على أســاس الجودة العالية للبنيــة التحتية والبنية 
الفوقية، ومن الســمات الرئيســية لهــذه الموانئ هي أنها 
كبيرة إلى حد معقول في حجم المنطقة واســتطالتها على 
طــول األرصفة، مــا يمكنها من جذب األجيــال الحديثة من 
الســفن، مع وجود أنظمــة تغذية ونقل داخلــي/ اتصاالت 
موثوقــة ومتطــورة، مــا يجعلهــا فعالــة جــدا فــي مناولة 
البضائع وتقديــم الخدمات اللوجســتية عالية األداء ضمن 
سلســلة التوريــد العالمية، مع خدمــات فعالة جدا من حيث 

التكلفة.
هنــاك اهتمام عالمــي قوي لضمــان أن تعمل الموانئ 
بكفــاءة وأمــان، وتوفيــر خدمــات تنافســية، وأن تدعــم 
الموانــئ، وينبع اهتمام العديد من البلدان في الموانئ من 
الدور الحيوي الــذي تلعبه الموانئ بصفتهــا بوابات تجارة 
اقتصاديــة، وتعزيز التنمية االقتصاديــة محليا ووطنيا، ما 
يصــب في المســاعي الرامية إلى تحســين إنتاجية الميناء 
فــي جميع قطاعــات سلســلة التوريد حيث تلعــب الموانئ 
دورا رئيســيا فــي العمليــات اللوجســتية الدوليــة، ففيهــا 
تتحدد العديد من فرص العمل، ما يفسر سعي العديد من 
الموانئ إلنشاء المناطق الحرة والمراكز اللوجستية ضمن 

الموانئ.
ولكــي تقــود الموانــئ العالميــة الخدمات اللوجســتية 
العالميــة فــي مناطقهــا، كمــا هــو الحــال فــي هولنــدا 
وســنغافورة وهونغ كونغ، ســعت هذه الموانئ باســتمرار 
إلى توســعة مرافقها اللوجستية، مصحوبة بإنشاء مناطق 
للتجــارة الحــرة كجــزء مــن جهودهــا الرامية إلــى تعزيز 
وتركيــز إدارة الخدمات اللوجســتية، ونتيجــة لهذا أصبحت 

هذه الموانئ مواقع مفضلة للشركات العالمية.
يفســر تزايد عدد مراكز الخدمات اللوجســتية ومناطق 
التجــارة الحــرة في الموانئ فــي جميع أنحــاء العالم الدور 
الهــام للموانئ مــن حيث الوظيفة اللوجســتية. وقد أصبح 
لوظائــف المينــاء الجديــدة، التــي تشــمل مراكــز خدمات 
لوجســتية ومنطقة حرة تأثير عميق على صناعة الموانئ 
في المنطقة، حيث تندفع الموانئ الرئيسية لالستفادة من 

هذه النظم اللوجستية الجديدة.

الدكتور أيمن النحراوي  
أستاذ النقل والتجارة الدولية واللوجستيات



مدير تطوير المشروع 
بشركة المرافق 

المركزية لـ  :

طرح 
مناقصة 

إنشاء 
محطة 

سحب مياه 
البحر قبل 

نهاية ٢٠١٥ 

مسقط -            :

قــال المهنــدس عبــداهللا الهاشــمي مديــر تطوير 
المشــروع بشــركة المرافــق المركزيــة الصناعية 
إن الشــركة ســوف تطرح قبل نهاية العــام الجاري 
مناقصــة إنشــاء محطة ســحب مياه البحــر وإعادة 
بالمنطقــة  الصناعيــة  لألغــراض  اســتعمالها 
االقتصادية الخاصة بالدقم بعد أن انتهت في الفترة 

الماضية من جميع األعمال التحضيرية لذلك.
وتعتبــر المحطة من أهم المرافق االساســية التي 
يتطلــب إنشــاؤها لتنفيذ مشــروع مصفــاة الدقم 
باإلضافــة الــى المشــاريع الصناعية التي ســتقام 
في المنطقــة، وكانت هيئة المنطقــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم قد وقعت فــي  نوفمبــر من عام 
٢٠١٣م اتفاقيــة مــع شــركة المرافــق المركزيــة 
لتوفيــر كل المرافق للمنطقــة الصناعية لمدة ٢٥ 

عاما قابلة للتمديد.

أكتوبر 
٢٠١٥ ٤٤



وقــال الهاشــمي في حديث خــاص لـ  إن الشــركة 
تعمــل علــى إنجــاز المحطة فــي الوقــت المحدد وحســب 
خطــة العمل التي تســير عليها والتي تتألــف من ٥ مراحل 
تــم التركيز في المرحلــة األولى منهــا والمتعلقة بتعريف 
المشــروع على تطوير المفاهيم األولية الشاملة للمشروع 
الثانيــة  المرحلــة  وفــي  المناســب،  التصميــم  واختيــار 
المتعلقــة بالتصاميم الهندســية األولية تــم التركيز على 
قواعد التصميم ومواصفات المشــروع والتأهيل المســبق 
للهندسة والتحصيل والبناء، وفي المرحلة الثالثة المتعلقة 
بالتصاميــم الهندســية تــم تنفيذ مســح الكميــات وعمل 
التصاميم الشاطئية ووضع التصاميم المبدئية والدراسات 
الهندســية للمحطة، وفي المرحلة الرابعة المتعلقة بإدارة 
المشــروع تم التركيز على تصميم نظام التحكم والمباني 
وعــرض  والتشــغيل  المخاطــر  ودراســة  العمــل  وورش 
التصميــم والتقييــم الهندســي وإجــراء حزمــة المناقصة 
للهندســة والتحصيل والبنــاء متضمنا عمليــة التقييم، أما 
المرحلة الخامســة فتتعلق بمرحلة اإلنشــاء وبحسب خطة 
العمل ستســتمر هذه المرحلة لمدة ٢٤ شهرا سيتم خاللها  
االشراف على بناء المشروع ومراجعة التصاميم التفصيلية 
وقت االنشــاء وإيجاد الحلول للصعوبات والمعوقات التي قد 

تطرأ.
وتتــوزع ملكية شــركة المرافق المركزية على شــركة 
تكامل لالســتثمار التي تمتلك ٦٥٪ من األسهم ومجموعة 

سمبكورب السنغافورية التي تمتلك ٣٥٪ من األسهم.

ر واحد للخدمة  موفّ
ويتماشــى مفهوم المرافــق المركزية مع الممارســات 
العالمية الجديدة للمناطق الصناعية التي تعتمد على موفّر 
واحد للخدمة، وستقوم شركة المرافق المركزية الصناعية 
بتوفيــر جميــع خدمات المرافــق من خالل خدمــة المحطة 

الواحدة.
وقــال المهنــدس عبــداهللا الهاشــمي إن محطة ســحب 
ميــاه البحر وإعادة وإعادة اســتعمالها لألغــراض الصناعية 

تهدف إلــى توفير ميــاه التبريــد الالزمة لقيــام الصناعات 
البتروكيماويــة بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وفي 
مقدمتهــا مصفاه الدقم، ومن شــأن تنفيــذ المصفاة جذب 
العديد من االستثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية، 
وتوفير الوقت والجهد أمام الشــركات العاملة في المنطقة، 
إذ ســتقوم شــركة المرافــق المركزيــة من خــالل محطة 
الخدمات المركزية التي ستنشــئها بتوفيــر جميع الخدمات 
للمشــروعات الصناعيــة من خــالل نافذة واحدة، وتشــمل 
الخدمــات التي تقدمهــا الشــركة: مياه التبريــد لألغراض 
الصناعيــة والغــازات الصناعية ومعالجة الميــاه الصناعية 
والكهربــاء مع االلتــزام بقوانيــن قطاع الكهربــاء وغيرها 
من خدمــات المرافق األخــرى كإدارة الخدمات اللوجســتية 
الداخلية فــي نطاق المنطقة الصناعيــة.  مؤكدا أن خدمة 
المحطة الواحدة ســتمكن المشــاريع الصناعية من التركيز 
علــى جوهر أعمالها وبالتالي ســتحقق توفيــرا في نفقات 
تشــغيل وادارة المرافــق وتتجنــب ازدواج االســتثمار فــي 
المرافق مما ســيعطي قيمة إضافية للمنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم ويساعد في جذب المستثمرين في القطاع 

الصناعي إلى المنطقة. 

مشروع الكهرباء والمياه 
وتطــرق المهندس عبداهللا الهاشــمي فــي حديثه إلى 
المشروعات األخرى التي تنفذها الشركة، وقال ان الشركة 
حصلت في شــهر أكتوبــر ٢٠١٤م على ترخيص من هيئة 
تنظيــم الكهربــاء لتوليد ونقــل وتوزيع إمــدادات الكهرباء 
والمياه للمشــاريع التابعة لشــركة النفــط العمانية، ووفقا 
لهذا الترخيص ستقوم الشركة ببناء محطة كهرباء بسعة 
٣٠٠ ميجــاواط مع محطــة تحلية مياه بســعة ١٥٠٠ متر 
مكعب في الســاعة لخدمة المشاربع التابعة لشركة النفط 
العمانية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، مشــيرا 
إلى أن شركة المرافق المركزية ستقوم أوائل العام المقبل 
بطرح مناقصة عامة لبناء محطتي الكهرباء والمياه، معربا 

خدمة المحطة عن أمله في إنجاز المشروع مع نهاية عام ٢٠١٨م.
الواحدة تمكّن 

المشاريع 
الصناعية 

من تقليص 
نفقاتها 

والتركيز على 
جوهر أعمالها 

بناء محطتين 
لتوليد الكهرباء 
وتحلية المياه 
لمشروعات 

شركة النفط 
العمانية 
بالدقم 

توفير جميع 
الخدمات 

للمشروعات 
الصناعية من 
خالل نافذة 

واحدة

محطات سحب مياه البحر تستقطب العديد من الصناعات
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كتبت – إيمان بنت سالم المقبالية  :

  أكد المهندس حمد الرمحي مدير خدمات البيئة بشركة أوربك ان االشتراطات البيئية التي تضعها جهات 
االختصــاص في المناطــق االقتصادية والصناعية والحرة هي صمام أمان لهذه المناطق وتســاهم في 

تقليل حدة المخاطر التي تنتج عن الصناعات التي يتم تنفيذها بها.
وقال في حديث خاص لـ  ان الدوائر المختصة بالبيئة في المؤسســات النفطية تقوم بدور فاعل في 
رصد وتحليل وتقييم جميع الظواهر البيئية التي تنتج من عمليات المصانع، إذ يقوم الطاقم الفني بأخذ 
العينات من مختلف الوحدات المعنية ســواء كانت عينات صلبة أو ســائلة أو غازية وفحصها دوريا للتأكد 
من مطابقتها للوائح الخاصة بالرصد البيئي، مشــيرا إلى أن المهندســين في قسم البيئة يقومون بدور 
رئيسي في التنسيق مع مختلف األقسام بمناقشة القراءات والمؤشرات من مصادر االنبعاثات كالمداخن 
ومحطــات معالجة المياه الصناعية للوقوف علــى التحديات ومحاولة التقليل قدر االمكان من تصريف أي 

ملوثات إلى الغالف الجوي أو البيئة البحرية. 

مدير خدمات البيئة بشركة أوربك لـ          : 

االشتراطات البيئية صمام 
أمان للمناطق الصناعية

المخططون 
البيئيون 
مطالبون 
بتحديث 
القوانين 

واالطالع على 
التشريعات 

العالمية 
وربطها بمناخ 

السلطنة

مواجهة التحديات البيئية 
وقــال ان الشــركة واجهت التحديــات البيئية من خالل 
وضــع خطة للتحســين البيئي وتنفيذ عدد من المشــاريع 
الهامة للتقليل من حدة الروائح وخفض االنبعاثات واالدارة 
الصحيحة للمخلفات الصناعية وتعزيز الدور اإلعالمي في 
نشــر الوعي لدى المواطنين عن هذه الصناعات النفطية 
الثقيلــة ومــا قد يترتب عنهــا من ظواهــر بيئية، موضحا 
أن خطة التحســين البيئي التي وضعتها الشــركة في عام 
٢٠١١م تركزت في ٣ محاور تضمنت: تحسين أداء محطة 

معالجــة الميــاه الصناعيــة، والتحكم بالروائــح المنبعثة، 
وخفض نسبة أكاســيد الكبريت المنبعث من وحدة غسل 
الغــاز بالترطيــب وإدارة المخلفات الصناعيــة، منوها في 
هذا الصــدد بوجود ٤ محطات لرصد جودة الهواء المحيط 
تضــم محطتين ثابتتين ومحطتين متنقلتين، وتم توزيع 
هــذه المحطــات حســب تعليمــات وزارة البيئة والشــؤون 
المناخيــة وربطها اليكترونيا بمركز الرصــد لدى الوزارة، 
كما تقوم الشــركة بمراقبة جميع االنبعاثات من المصادر 
الثابتة وارسال تقارير شهرية للوزارة، ويعمل مركز رصد 

أكتوبر 
٢٠١٥ ٤٦



رصد وتحليل 
وتقييم 
الظواهر 

البيئية الناتجة 
من عمليات 

المصانع 
مطلب أساسي 
للمحافظة على 

البيئة

مركز رصد 
جودة الهواء 
يوفر قاعدة 

بيانات موحدة 
تتيح سهولة 
الوصول إلى 

مصادر التلوث 

جودة الهواء الذي دشن في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤م 
بربط جميع المؤشرات والبيانات من األجهزة المختلفة في 
قاعدة بيانــات موحدة ليتيح ســهولة الوصول إلى مصادر 

التلوث وتحديد الشكاوى.

التشريعات البيئية
وأكد المهندس حمــد الرمحي خالل حديثه أنه يتوجب 
عنــد تنفيذ أي مشــروع يعتمــد على الصناعــات النفطية 
والبتروكيماويــة وخــالل مرحلــة اإلعداد لدراســة تقييم 
االّثار البيئية (EIA) األخذ بعين االعتبار جميع االشتراطات 
العالمية الخاصة بالبيئــة ومقارنتها باللوائح الصادرة من 
وزارة البيئــة والشــؤون المناخية. مشــيرا إلــى أن بعض 
المشــاريع الكبيــرة تتضمن تقنيات حديثة قد ال تشــملها 
االشــتراطات البيئيــة المحليــة أو اإلقليميــة، وعليــه فإن 

بعــض االشــتراطات والقوانين العالميــة المعول بها لدى 
البنــك الدولي واالتحــاد األوروبــي ووكالة حمايــة البيئة 
األمريكية تتضمن الكثير من االشتراطات البيئية الخاصة 
بمشــاريع النفط والغاز بصورة مفصلــة لجميع التقنيات 
الحديثة، وقد عمــدت الوزارة إلى مراجعة بعض القوانين 
وتضمين بعض االشــتراطات العالمية في بنود التصاريح 
البيئيــة وذلك لمالءمــة طبيعة عمل المشــروع والوقوف 
على معظم الجوانب البيئية المتعلقة بعمليات المشــروع، 
مؤكدا أن بعض االشتراطات البيئية العالمية قد ال تنطبق 
كليا على تصميم المشــروع وذلك الختــالف طبيعة مناخ 
الســلطنة وعليه فإنه من الضــروري الوقوف على بعض 
هــذه القوانيــن ومناقشــتها مــع الــوزارة واالتفــاق على 

التعديل المطلوب.

التعامل مع الحاالت الطارئة
وحــول الحــاالت الطارئــة التي تحــدث في الشــركات 
النفطيــة وتأثيراتهــا علــى البيئــة قــال المهنــدس حمد 
الرمحــي ان حدوث الحاالت الطارئة في أي منشــأة نفطية 
هو مــن األمــور المتوقعــة وذلك بحكــم خطــورة المواد 
المستخدمة والمنتجة وطبيعة عمل الوحدات الذي يتطلب 
وجود نظام فعال إلجراءات األمن والسالمة والحفاظ على 
البيئة، مشــيرا إلى أن  الشــركة مرت بعدة حاالت طوارئ 
خالل فترة التشغيل لعل أهمها حوادث الحريق والتسربات 
الزيتية. غيــر أنه أكد أن «أوربك» تضع الســالمة والبيئة 
فــي صــدارة أولياتها ويتم العمل علــى تنمية الوعي لدى 
الموظفين بضرورة اإلبالغ عن أية حوادث وشيكة الوقوع 
أو ظواهــر غيــر اّمنــة وتدريبهــم للتصــدي ألي حــوادث 
طارئة، وقد أدت هذه الجهود إلى الســيطرة على الحوادث 
البيئة، مشــيدا بتضافر جهود فرق اإلطفاء والفرق الفنية 

للتقليل من 

حمد الرمحي
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لقد ســنحت لي الفرصة لزيارة سلطنة عمان 
للمرة األولى للمشــاركة بورقة عمل في ملتقى 
الدقم االقتصادي شــهرابريل لهذا العام ٢٠١٥، 
وســعدت جــدا بزيــارة منطقــة الدقــم الخالبة 
والتعــرف على أهل عمــان المتميزيــن بالطيبة 

والكرم والثقافة.
كانت مشــاركتي عــن التكامل بيــن القطاع 
الخــاص والقطــاع الحكومي والقطــاع الخدمي 
الخيــري، وســبب اختيــاري لهــذا الموضــوع ما 
وجدته مــن نتائج متباينة على المســتوى العام 
أســردها لكم من واقع تحليلي البســيط للوضع 
الحالــي للقطاعات الثالثة التــي تفتقر للتكامل 

فيما بينها أحياناً.
تجتهد شركات القطاع الخاص في العديد من 
الــدول للبحث عن وســائل لخدمة المجتمع خارج 
المنظمــة وتتوقــع ان تلبية احتياجــات المجتمع 
تكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بعد رسالة 
حزينــة تصف واقعــا أليما لأليتــام أو الفقراء أو 
تتحمس لتجهيــز المدارس بالســبورات الذكية، 
المشكلة ليست هنا. المشكلة كمن يساعد ابني 
بدون إذن مني أو بدون معرفتي عن شــأن هذه 
المساعدة، ربما أحتاج لمن يساعدني بخصوص 
ابنــي االخر الذي هــو بحاجة اكثر للمســاعدة أو 
على اقل تقدير أحتاج ان أعرف من ســاعد ابني 

كي أشكره.
لــم ال تتعاونُ شــركات القطــاع الخاص مع 
القطــاع الحكومــي لمســاعدة القطــاع الخاص 
أو علــى اقــل تقديــر في حالــة تم االمــر وتمت 
المســاعدة ان يكون هناك حفل افتتاح المشروع 
ودعوة القطــاع الحكومي المنســب اليه القطاع 

الخدمي، البد ان يعلم ويكون عنده علم واطالع 
على مســاهمة الشــركة فــي هذا المجــال، الن 
تقديــر القطــاع الحكومــي لهذه الشــركة مهم 
فبعض القطاعات الحكومية توفر لهذه الشركة 
تســهيالت في بعض االجراءات نظيــر خدماتها 

للمجتمع وغيرها.
 وربمــا يحتــاج القطــاع الحكومي لمســاعدة
في تنفيذ مشــاريع أهم ولفئة مســتهدفة أكثر 
حاجة من طالب التعليم العام كذوي االحتياجات 

الخاصة مثال.
باالضافــة إلــى ان القطــاع الخيــري بحاجــة 
للمتابعــة والمراقبــة لجودة العمــل ولكي تعلم 
الشــركةُ التي ســاهمت فــي هــذه الجمعية أين 
صرفت أموالها عن طريق التقارير وهل تستمر 
أو تغيــر خطتها أو تتوســع وتطورها ألن بعض 
الجمعيــات ادارتها المؤسســية ضعيفــة نوعا ما 

وبحاجة للدعم.
كمــا ان المشــاريع المقدمــة لهــذا القطــاع 
البــد ان تكون لها معايير: كأن يكون للمشــروع  
قيمة، أثــر دائم، مســتدام، متوافق مع توجهات 
الشــركة. البــد ان نتعاون مع القطــاع الحكومي 
لمســاعدة القطاع الخدمي عن طريق الدراســة 
والبحث وجمع أصحاب المصلحة في هذا المجال 
ولذا وجدت شــركات متخصصة في المســؤولية 
االجتماعيــة هدفهــا مســاعدة القطــاع الخاص 
لخدمــة المجتمع بالشــكل الصحيح داخل وخارج 

المنظمة.
أخيــرا وليس آخراً التكامل هو أشــمل وأقوى 
من التعاون والمشــاركة، ألن التكامل اســتدامة 
وهي المسؤولية االجتماعية بمعناها الحقيقي.

التكــامــل فــي
المسؤولية االجتماعية

ranya.safar@gmail.com

رانيا عمر سفر  
مستشارة في المسؤولية االجتماعية



تشريعات
جاذبة تستهدف وضع الدقم 
على خارطة االستثمار العالمي

(١ - ٣)

الدقم  -            :

أنجــزت هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم عددا من اللوائح والتشــريعات التي تمكّن المنطقة 
مــن تحقيــق أهدافها وتضــع الدقم على خارطة االســتثمار العالمي، فقد شــهد عــام ٢٠١٥م إصدار 
اللوائح المتعلقة بتسجيل المشــروعات، وتنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء، وتنظيم البيئة 

االستثمارية، وتنظيم التصاريح البيئية، وتنظيم االنتفاع باألراضي.
ويأتي إصدار هذه اللوائح والتشريعات تنفيذا للمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة، وضمن جهود 

الهيئة لرفع درجة تنافسية الدقم  وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

أكتوبر 
٢٠١٥٤٩



تسجيل المشروعات في المنطقة 
الئحة تســجيل المشــروعات في المنطقــة االقتصادية 
الخاصة بالدقم التي صدرت في يناير ٢٠١٥م نصت على 
إنشاء دائرة بالهيئة تسمى «دائرة التسجيل التجاري» تتولى 
مســك الســجل التجاري بالمنطقة وســجالت طلبات القيد 
وســجالت المشــروعات المشــطوب قيدها، مشــيرة إلى أن 
الفئات التي يجب عليها القيد في السجل هي: التجار الذين 
يكــون مركز عملهم الرئيســي فــي المنطقة، والشــركات 
التجاريــة التي يكون مركز عملها الرئيســي في المنطقة، 
وفروع الشــركات التي ينشئها في المنطقة تجار أو شركات 
تجارية يكون مركز عملهم الرئيسي خارج المنطقة، سواء 
داخل الســلطنة أو خارجها، ومنحت الالئحة مهلة تمتد عاما 
واحدا وتنتهي في فبراير ٢٠١٦م للمشــروعات واألنشطة 
المهنية والحرفيــة القائمة في المنطقة فــي تاريخ العمل 
بأحــكام الالئحــة لتوفيــق أوضاعها، ونصــت الالئحة أيضا 
علــى أن يتم تجديد القيد في الســجل كل خمس ســنوات، 
ويقــدم طلب التجديد من ذوي الشــأن قبــل انتهاء مدته بـ 
(٣٠) يوما على األقل، شــريطة اســتيفاء الشــروط وسداد 

الرسوم المقررة قانونا.

تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء 
أما الئحة تنظيم التخطيــط العمراني وتراخيص البناء 
التــي صدرت فــي يوليــو ٢٠١٥م فقد اســتهدفت تنظيم 
إنشــاء المباني فــي المنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
وحــددت شــروط ذلك، مشــددة على أنه ال يجــوز إقامة أي 
بناء أو مشــروع إعمار في المنطقــة، إال بعد الحصول على 
ترخيــص مــن الهيئة، مؤكدة ضــرورة أن يتولى المشــغل 
الرئيســي أو المطور إعداد المخطط العــام للموقع المحدد 
في عقــد التطوير، ويتكون المخطط العام من المخططات 
التنظيمية بجميع مستوياتها كالمسح التفصيلي، ومخطط 
التنظيــم العام، ومخطط التنظيم التفصيلي، مشــيرة إلى 
أنه يراعى في المخططات التنظيمية: أن تكون وفقا لرؤية 
الهيئــة  والمعاييــر التخطيطيــة المعتمــدة منهــا، وأن يتم 
إعدادها من قبل شــركات ومكاتب هندســية واستشــارية 

متخصصة ومؤهلة، ومرخص لها بالعمل في السلطنة.

الئحة تنظيم البيئة االستثمارية 
ونظمت الئحة تنظيم البيئة االستثمارية في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم إجــراءات منح تراخيص إقامة 

األنشــطة االقتصاديــة، مؤكــدة أنه ال يجوز للمشــروعات 
مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إال بعد الحصول 
علــى ترخيص بذلك من الهيئة وفقا ألحكام هذه الالئحة، 
كمــا أنه يشــترط للترخيص بمزاولة أي نشــاط اقتصادي 
يخضع الختصاص جهة أخــرى الحصول على موافقة تلك 
الجهــة قبــل البدء فــي مزاولة النشــاط، وفــي حالة رغبة 
المشــروع في مزاولة أكثر من نشاط داخل المنطقة، يجب 
عليه الحصول على ترخيص لكل نشاط وفقا ألحكام هذه 

الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها. 

الئحة تنظيم التصاريح البيئية 
وجــاءت الئحــة تنظيم التصاريــح البيئيــة لتؤكد على 
أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة فــي مختلــف المشــروعات 
التــي يتم تنفيذهــا بالمنطقة، مؤكــدة أن هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم هــي التــي تتولــى إصدار 
التصاريــح البيئيــة الالزمة للمشــروعات واتخــاذ التدابير 
البيئيــة الالزمة، موضحة أنه ال يجوز للمشــروعات مزاولة 
نشــاطها أو تعديلــه قبل الحصول علــى تصريح بيئي من 
الهيئــة، مشــددة على أنه ال يجوز للهيئــة إصدار التصريح 
البيئي للمشــروعات إال بعد التحقق مــن توافر المتطلبات 
البيئيــة المقــررة وفقــا ألحــكام القانون و الئحــة تنظيم 

التصاريح البيئية.

الئحة تنظيم االنتفاع باألراضي 
وتنــص الئحة تنظيــم االنتفــاع باألراضــي المملوكة 
للدولــة في المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم على 
أنــه يجــوز للهيئة وحدهــا الترخيص باالنتفــاع باألراضي 
المملوكــة للدولــة في المنطقة،  وال يجوز ألي شــخص أو 
جهة، االنتفاع بهذه األراضي بدون ترخيص  مســبق بذلك 
من الهيئــة، موضحة أن الترخيص باالنتفاع للمشــروعات 
يكــون بمقابل يحــدده مجلــس إدارة الهيئة بعــد موافقة 
وزارة المالية، وذلك لمباشــرة نشــاطها أو التوســع فيه، أو 
إقامة المباني لسكنى العاملين فيها، كما يكون الترخيص 
باالنتفــاع للجهــات الحكومية، ودور العبادة، والمؤسســات 
ذات النفــع العــام، والجمعيــات الخيريــة بمقابــل رمزي أو 
بــدون مقابــل، وذلك بقرار مــن مجلــس إدارة الهيئة بعد 

موافقة وزارة المالية.
ونظرا ألهمية هذه اللوائح فإننا  ننشــر في هذا العدد 

الئحتين وتستكمل الباقي في العددين المقبلين. 

إنجاز اللوائح 
المتعلقة 

بتنظيم البيئة 
االستثمارية 

وتسجيل 
المشروعات 
والتخطيط 
العمراني 

والتصاريح 
البيئية وحق 

االنتفاع 
باألراضي

أكتوبر 
٢٠١٥ ٥٠



قرار رقم ٢٠١٥/٢١
بإصدار الئحة تسجيل المشروعات في 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

اســتنادا إلى المرسوم الســلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار 
نظامها،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى المرســوم الســلطاني رقــم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعــض المخططات الواقعة ضمن 

مخطط هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلــى موافقة مجلــس إدارة هيئة المنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقــم في اجتماعه الثانــي بتاريخ ١٣أبريل 

٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر

المادة األولى
يعمل في شأن تسجيل المشروعات في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام الالئحة المرفقة.

المادة الثانية
على المشــروعات، ســواء اتخذت شكل مؤسســة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسســة أجنبية، واألنشطة 
المهنية والحرفية؛ القائمة في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام الالئحة المرفقة توفيق 

أوضاعها طبقا ألحكام الالئحة خالل سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام 

الالئحة المرفقة.
المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما. 

المادة الخامسة
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢١ من ربيع األول سنة ١٤٣٦هـ
الموافـــق : ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبد اهللا الجابري
رئيس مجلس اإلدارة

أكتوبر 
٢٠١٥٥١



الئحة تسجيل المشروعات في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

المادة  ( ١ )
يكون للكلمات والعبارات التالية - في تطبيق أحكام هذه الالئحة – المعنى المبين قرين كل منها  ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.الهيئة

المنطقة:
المنطقــة االقتصادية الخاصة الكائنة بوالية الدقم لغرض إقامة المشــروعات االقتصادية، والخدمية وغيرها، المبينة الحدود 
والموقع في المخطط المرفق بالمرســوم  الســلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ المشــار إليه، والمرسوم الســلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ 

المشار إليه.

مجلس إدارة الهيئة.المجلس

رئيس المجلس.الرئيس

المشغل الرئيسي

أو المطور

الجهة التي تتولى إدارة وتشــغيل مرافق اســتراتيجية في المنطقــة، أو الجهة التي تتولى تطوير جــزء من أراضي الدولة في 
المنطقة

المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، المشروعات
واألنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.

دائرة التسجيل التجاري بالهيئة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الالئحة.الدائرة

السجل التجاري للمنطقة. السجل

المادة  ( ٢ )
تســري أحكام هذه الالئحة على المشروعات التي يرخص بإقامتها في 
المنطقــة، وفيما لم يرد بشــأنه نص خاص - في هــذه الالئحة والقرارات 
الصــادرة تنفيــذا لهــا -  تســري أحكام قانــون الســجل التجــاري الصادر 
بالمرســوم الســلطاني رقم ٣ / ٧٤ والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذا لهما. 

المادة  ( ٣ )
تحتفظ الدائرة بالسجالت اآلتية:

١ – سجل طلبات القيد: 
     يدون فيه أسماء وبيانات المتقدمين بطلبات للقيد في السجل.

٢ – السجل التجاري للمنطقة: 
يدون فيه البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات، وتاريخ التسجيل 
ونوع النشــاط االقتصادي، والشــكل القانوني للمشــروع، وعقود االنتفاع 

بأراضي المنطقة للمشروع، وعقود الرهن على أصول المشروع.
٣ – سجل المشروعات المشطوب قيدها: 

يــدون فيــه بيانــات المشــروعات التي تم شــطب قيدها من الســجل، 
وأسباب الشطب. 

الفصل الثاني
قيد المشروعات في السجل

المادة (  ٤ )
تنشأ في الهيئة دائرة تسمى « دائرة التسجيل التجاري «، تتولى مسك 
الســجل، وغيره من الســجالت المشـــــــار إليها في الــــمادة ( ٣ ) من هذه 

الالئحة.

المادة ( ٥ )
يجب على الفئات اآلتية القيد في السجل : 

١ – التجار الذين يكون مركز عملهم الرئيسي في المنطقة.
٢ – الشركات التجارية التي يكون مركز عملها الرئيسي في المنطقة.

٣ – فروع الشــركات التي ينشــئها في المنطقة تجار أو شــركات تجارية 
يكون مركز عملهم الرئيسي خارج المنطقة، سواء داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ( ٦ )
يشــترط لقيد الشــركات التجارية في السجل ؛ أن تتخذ كل شركة أحد 

األشكال القانونية اآلتية: 
١ – شركة تضامن. 
٢ – شركة توصية. 

٣ – شركة مساهمة. 
٤ – شركة محدودة المسؤولية.

المادة ( ٧ )
تعفى الفئات اآلتية من القيد في السجل : 

١ – المصارف والمؤسســات المالية، وشــركات التأمين وإعادة التأمين، 
والمشــروعات العاملة في مجال تقديم خدمــات االتصاالت والنقل البرى، 

وغيرها من المشروعات التي يتجاوز نشاطها بطبيعته حدود المنطقة. 
٢ – أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية 
بمقتضــى تراخيــص صادرة لهــم من الجهــات المختصة وفقــا للقانون، 
شــريطة أال يتخذ نشــاطهم شكل شركة أو فروع لها أو وكالة أو أي منشأة 

تجارية أخرى. 
٣ – األفراد المشــتغلون بالزراعة أو الصيــد أو الذين يقومون بنقليات 
صغيرة على البر أو سطح الماء لقاء أجور أو نفقات عامة زهيدة، المصرح 

لهم، أو المسجلون بالجهات المعنية باألنشطة واألعمال المذكورة.
ويجــوز للرئيس إعفــاء الفئات الصغيــرة من التجار وأصحــاب الحرف 

البسيطة من القيد بالسجل بالشروط واألوضاع التي يقررها.

المادة ( ٨ )
يصــدر بالمشــروعات التــي يحظــر قيدها فــي الســجل، وغيرها من 
المشــروعات التي ال يجوز قيدها قبل اســتيفاء شــروط وإجراءات محددة؛ 

قرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.

المادة ( ٩ )
يقــدم طلــب القيد في الســجل من طالب القيــد أو الممثــل القانوني 
لــه، إلــى الدائرة علــى النموذج المعــد لهذا الغــرض، مرفقا بــه البيانات 

أكتوبر 
٢٠١٥ ٥٢



والمســتندات التي تحددهــا الدائرة، ويمنــح مقدم الطلب 
إيصاال يفيد تســلم الطلب، وتاريخ تقديمه، والمســتندات 

المرفقة به.
ويجــوز للدائرة اســتيفاء أي بيانات أو مســتندات تراها 

ضرورية للبت في طلب القيد في السجل.

المادة ( ١٠ )
تتولــى الدائرة فحــص طلب القيد في الســجل، وذلك 

بعد استيفاء البيانات والمستندات الالزمة.
ويجب على الدائرة البت في الطلب، بالقبول أو الرفض، 
خــالل مــدة ال تتجــاوز (٥) خمســة  أيــام عمل مــن تاريخ 

تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات الالزمة. 
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا. 

ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة األولى من 
هذه المادة دون البت في الطلب قرارا بالقبول.

وال يجوز للمشــروع المقيد بالســجل البــدء في مزاولة 
األنشــطة قبل اســتيفاء المتطلبــات األخــرى المقررة من 

الهيئة. 

المادة ( ١١ )
يخطــر مقدم طلب القيد في الســجل بالقــرار الصادر 
برفــض طلبه على العنــوان المدون بطلــب القيد، ويجوز 
لصاحــب الشــأن أن يتظلــم مــن قــرار رفــض القيد في 
الســجل؛ بموجب طلب يقــدم إلى الرئيس خـــــالل ( ٣٠ ) 
ثالثيــن يوما مــن تاريخ إخطــاره برفض طلبــه، موضحا 
فيه أســباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، ومرفقا به 

صورة من القرار المتظلم منه.  

المادة ( ١٢ )
يتولى الرئيس دراســة التظلم، والبــت فيه بالقبول أو 
الرفض، خالل مدة ال تتجــاوز (٣٠) ثالثين يوما من تاريخ 

تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة األولى من 

هذه المادة دون البت فيه قرارا بالرفض. 
وفــي جميع األحوال  ؛ يكون قــرار الرئيس الصادر في 

التظلم نهائيا. 

المادة ( ١٣ )
يتم تجديد القيد في الســجل كل ( ٥ ) خمس ســنوات، 
ويقدم طلب التجديد من ذوي الشــأن قبــل انتهاء مدته بـ 
(٣٠) ثالثين يوما على األقل، شــريطة اســتيفاء الشروط، 

وسداد الرسوم المقررة قانونا.
المادة  ( ١٤)

تحــدد رســوم القيــد فــي الســجل بقــرار يصــدر من 
الرئيس.

الفصل الثالث
التزامات المشروعات المقيدة في السجل

المادة  ( ١٥ )
تلتزم المشروعات المقيدة في السجل باآلتي: 

١ – تزويــد الدائرة بمــا تطلبه من بيانات ومســتندات 
خالل األجل الذي تحدده.

٢ – تزويــد الدائــرة بــأي تعديــل أو تغيير يطــرأ على 
البيانــات المدونة في الســجل، وذلك خالل مــدة ال تتجاوز 

(٣٠) ثالثين يوما من إجراء التعديل أو التغيير.
وتتولــى الدائرة قيد البيانات الجديــدة في ذات صفحة 

القيد بالسجل، مع اإلشارة إلى تاريخ تقديم طلب التعديل 
والمستندات المؤيدة له.

الفصل الرابع
شطب القيد من السجل

المادة  ( ١٦ )
يجب على الدائرة شــطب قيد المشروع من السجل في 

الحاالت اآلتية:
١ - بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن. 

المســتندات  أو  البيانــات  صحــة  عــدم  تبيــن  إذا   -  ٢
الجوهريــة  المرفقة بطلب القيد ؛ وتم القيد في الســجل 

بناء عليها. 
٣ - إلغاء ترخيص مزاولة العمل الصادر للمشروع.

٤ - حل الشركة أو تصفيتها، أو غلق الفرع، أو انقضاء 
الشركة ألي سبب من األسباب.

٥ – عــدم تجديــد القيد فــي الميعــاد المقــرر قانونا، 
ومضي أكثر من (٩٠) تســعين يوما علــى التاريخ المحدد 
للتجديد دون تقديم طلب بذلك رغم إخطار صاحب الشأن. 

المادة ( ١٧ )
يجــوز للدائرة شــطب قيد المشــروع من الســجل في 

الحاالت اآلتية: -
  مزاولة أحد المشــروعات التي ال يجوز قيدها في السجل 
إال بعد استيفاء شروط وإجراءات محددة، والمشار إليها 
فــي المــادة ( ٨ ) من هــذه الالئحة دون اســتيفاء تلك 

الشروط  واإلجراءات.
  التوقف عن مزاولة األنشــطة المقيدة في الســجل مدة 
ال تقل عن ســنة، فإذا توقف المشــروع عن مزاولة أحد 
األنشطة؛ اقتصر الشطب على هذا النشاط دون غيره.

  عدم مزاولة النشــاط المقيد في السجل مدة ال تقل عن 
سنة من تاريخ قيده.

  اإلخــالل بأحد االلتزامــات المنصوص عليهــا في المادة 
(١٥) من هذه الالئحة.

  عدم االلتزام بنسبة التعمين المقررة من قبل الهيئة.
  انتهــاء اتفاقية االنتفاع أو عقد اإليجار المبرم مع الهيئة 

أو المطور أو المشغل الرئيسي.
  ويكــون شــطب القيد في الحاالت الــواردة في البنود من 
(١) إلــى (٥) مــن هــذه المادة بعــد إخطار ذوي الشــأن 
بالمخالفة، وتحديد أجل له ال يتجاوز (٦٠) ســتين يوما، 
إلزالة أسباب المخالفة، وانقضاء هذا األجل دون إزالتها.

المادة  ( ١٨ )
ال يترتب على شطب قيد المشروع من السجل انقضاء 

شخصيته االعتبارية، وال يخل ذلك بحقوق الغير قبله.
وفــي جميع األحوال ال يجوز لذوي الشــأن التصرف في 

المشروع قبل الوفاء بكافة التزاماته داخل السلطنة.

المادة  ( ١٩ )
ينشــر القرار الصادر بشطب قيد المشروع من السجل 

على النحو الذي تحدده الدائرة. 

المادة  ( ٢٠ )
ال يجوز للمشــروع الذي تم شطب قيده من السجل؛ أن 
يطلب إعادة قيده في الســجل مرة أخرى قبل انقضاء مدة 
ال تقل عن ( ٣ ) ثالث ســنوات من تاريخ الشــطب، وذلك ما 

لم يقرر المجلس خالف ذلك.

إنشاء دائرة 
للتسجيل 

التجاري تتولى 
تسجيل التجار 

والشركات 
الراغبة بالعمل 
في المنطقة

يتم تجديد 
القيد في 

السجل كل ٥ 
سنوات

أكتوبر 
٢٠١٥٥٣



قرار رقم ٢٠١٥/٣٢٢
بإصدار الئحة تنظيم التخطيط العمراني 

وتراخيص البناء في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
و إصدار نظامها ،

وإلى نظام المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادر  بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرســوم الســلطاني رقم ٢٠١٤/٤٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط 

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، 
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثالث  بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠١٤م  ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــــــــــــــــــــــــــرر

المادة األولى
يعمل في شــأن تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام الالئحة 

المرفقة.

المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في :     ٢١ رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق   :    ٨   يوليو ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبد اهللا الجابري
رئيس مجلس اإلدارة      

أكتوبر 
٢٠١٥ ٥٤



الئحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

المادة  ( 1 )
في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.الهيئة

المنطقــة االقتصادية الخاصة الكائنــة بوالية الدقم لغرض إقامة المشــروعات االقتصادية، والخدميــة وغيرها، المبينة المنطقة:
الحــدود والموقع في المخطط المرفق بالمرســوم الســلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ المشــار إليه، والمرســوم الســلطاني رقم 

٢٠١٤/٤٤ المشار إليه.  

مجلس إدارة الهيئة.المجلس

رئيس المجلس.الرئيس

المشــروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة ســواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شــركة أو فرع لشركة أو مؤسسة المشروعات
أجنبية، واألنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.

أي نشــاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو ســياحي أو عقاري أو إعالمي أو خدمي أو مهني، وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل النشاط االقتصادي
داخل المنطقة بما ال يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة

أو  الرئيســي  المشــغل 
المطور

الجهة التي تتولى إدارة و تشغيل مرافق استراتيجية في المنطقة، أو تطوير جزء من المنطقة .

المادة  ( ٢ )
تسري أحكام هذه الالئحة على جميع األراضي والمباني 

ومشاريع اإلعمار في المنطقة.

المادة  (  ٣  )
يتولــى المشــغل الرئيســي أو المطور إعــداد المخطط 
العــام للموقع المحدد في عقــد التطوير، ويتكون المخطط 
العــام من المخططــات التنظيمية بجميع مســتوياتها على 

النحو اآلتي:
المسح التفصيلي.

مخطط التنظيم العام.       
مخطط التنظيم التفصيلي.

المادة  (  ٤  )
يراعى فــي المخططــات التنظيميــة المشــار إليها في 

المادة ( ٣ ) من هذه الالئحة ما يأتي:
أن تكــون وفقا لرؤيــة الهيئــة  والمعاييــر التخطيطية 
المعتمدة منها، وأن يتم إعدادها من قبل شــركات ومكاتب 
هندســية واستشــارية متخصصة ومؤهلــة، ومرخص لها 

بالعمل في السلطنة.
أن يتــم إعدادهــا وفقــا لنظــام المعلومــات الجغرافية 
(GIS)،  ونظام الرســم الهندســي (األوتوكاد)، وباستخدام 
الســلطنة  فــي  المعتمــد  الجغرافــي  اإلحداثيــات  نظــام 

(WGS٨٤)، وعلى شكل خرائط ورقية ورقمية.
أن يتــم إعدادها بما يتفق ودراســة تقييم األثر البيئي 

والتشريعات السارية في المنطقة.
مــن  وغيرهــا  للمبانــي  الفنيــة  االشــتراطات  مراعــاة 

المواصفات المقررة،  والتي يصدر بها قرار من الرئيس. 

المادة  ( ٥ )
يجب أن يشتمل المسح التفصيلي للموقع على ما يأتي:

وصف تفصيلي للموقع من حيث الطبيعة الطبوغرافية 

للتربــة،  الجيوفيزيائيــة  والخصائــص  والهيدرولوجيــة 
وخصائصه المكانية.

وصــف تفصيلــي لعالقــة الموقع مــع محيطــه، وبيان 
خدمات البنية األساسية الخارجية بما فيها الطرق وخطوط 
تزويد وتوزيع المياه والكهرباء واالتصاالت وشــبكة الصرف 
الصحي، وقنوات تصريف المياه وشبكة االتصاالت األرضية.

إعداد خريطة تبين الحدود الخارجية للموقع، وخطوطه 
الكنتوريــة، ونقــاط ربطــه الرئيســية مــع شــبكات البنية 
األساســية ومرافــق تزويدها الخارجي، ومنســوب الطريق 

عند المدخل.

المادة  (  ٦  )
يتولــى المشــغل الرئيســي أو المطــور القيــام بجميع 
األعمال والدراســات الالزمة إلعداد المسح التفصيلي، على 
أن تقدم له الهيئة البيانات والمعلومات الالزمة، وتسهل له 

إجراءات دخول الموقع. 

المادة  (  ٧  )                                                                                                                                                                                                     
  يجب على المشغل الرئيسي أو المطور تقديم 
تقرير المســح التفصيلي إلى الهيئة خــالل الميعاد المتفق 

عليه، وسداد الرسم المقرر.
وعلــى الهيئــة إصــدار قرارها بشــأن التقرير المشــار 
اليه خالل ( ١٥) خمســة عشــر يوم عمل من تاريخ تســلم 
التقريــر، ويعد مضى المدة المذكــورة دون البت فيه قرارا 

بالقبول.
وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة  ( ٨  )
في حال الموافقة على تقرير المسح التفصيلي، يتولى 
المشغل الرئيســي أو المطور إعداد مخطط التنظيم العام 

للموقع، والذى  يجب أن يشتمل على ما يأتي : 

التشريعات 
تحفز االستثمار 

في المنطقة 
وتضع أسس 

اإلعمار وتنفيذ 
المشروعات

أكتوبر 
٢٠١٥٥٥



أ-

مخطط الســتعماالت األراضــي المختلفة، ويراعى فيه تحديد المواقع والمســاحات والممرات التي يتم تخصيصهــا واالحتفاظ بها لغايات 
االســتخدام المشــترك، بما في ذلك الطرق بمستوياتها التنظيمية المختلفة، وممرات المشــاة ومواقف المركبات بفئاتها المختلفة، والمرافق 
العامة، وممرات شــبكات البنية األساســية (الرئيســية والفرعية)، والفراغات الحضرية، والمســاحات الخضراء، ودور العبادة، ومراكز الخدمات 

االجتماعية .
ويجب أن يتم تحديد النسبة المئوية لهذه االستخدامات مقارنة بالمساحة اإلجمالية للموقع.

كمــا يراعــى تحديد المواقع والمســاحات المخصصــة لالســتعماالت االقتصادية المختلفة بما فــي ذلك المناطق المخصصة لالســتخدام 
السكني، والتجاري، والسكني التجاري، والمكتبي، والسياحي، والتخزيني، والصناعي .

ويجب أن يتم تحديد النسبة المئوية لكل من هذه االستخدامات مقارنة بالمساحة اإلجمالية للموقع.

ب-

دليل أحكام اإلعمار المقترحة لكل منطقة استخدام، و يجب أن يتضمن ما يأتي : 
١ - الحد األدنى لمســاحات قطع األراضي، وطول واجهة القطع على الطرق التي تؤدي إليها، ونقاط ربطها مع شــبكات البنية األساســية 

التي  تخدم الموقع .
٢ - كثافة اإلعمار على أساس الحد األدنى لالرتدادات، والحد األعلى للنسبة المئوية المسموح بالبناء عليها، وعدد طوابق  البناء، وأقصى 

ارتفاع للمباني .
٣ - النسب المعيارية للمساحات الواجب توفيرها كمواقف للمركبات بفئاتها المختلفة .

٤ - المؤشرات المعيارية الحتياجات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه مكافحة الحريق ومياه الري على أساس قطعة األرض .
٥ - االستراتيجية الخاصة بالطابع الحضري، وإرشادات النمط المعماري، وتنسيق المواقع المنبثقة عنها .

ج-
خطــة تطوير و إدارة الموقع،  ويشــمل مراحل التطوير، والبرنامج الزمني لتنفيذها، واحتياجاتهــا اإلجمالية من الطاقة الكهربائية ومياه 
الشرب ومياه مكافحة الحريق ومياه الري، ومتطلبات إدارة الموقع والخدمات التي يقدمها للمستخدمين ضمن حدوده، ومتطلبات إدارة وصيانة 

المرافق العامة واألراضي والمنشآت ذات االستخدام المشترك .

المادة  ( ٩  )
 يجب على المشغل الرئيســي أو المطور تقديم مخطط التنظيم العام 

إلى الهيئة خالل الميعاد المتفق عليه، وسداد الرسم المقرر .
وعلــى الهيئة إصدار قرارها بشــأن المخطط المشــار إليــه خالل ( ١٥ ) 
خمســة عشر يوما من تاريخ تســلم المخطط، ويعد مضي المدة المذكورة 

دون البت فيه قرارا بالقبول .
 وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .

المادة  ( ١٠ )
في حال الموافقة على مخطط التنظيم العام، يتولى المشغل الرئيسي 
أو المطــور إعداد المخططات التفصيلية لألراضي، ويحب أن يتضمن أحكام 
وشــروط التنظيم واإلعمار بشــكل محدد ومفصل لــكل قطعة أرض على 

حدة، وبصفة خاصة ما يأتي : 
أ - إحداثيات القطعة، وفق نظام اإلحداثيات الجغرافي المعتمد، ومساحة 

القطعة وطول واجهاتها األربع .
ب - نــوع اســتعمال القطعة، ومبانيها الرئيســية والفرعية، ونســبهما 

المئوية . 
ج - منســوب البناء مقارنة بمنســوب الطريق الذي يــؤدي إلى القطعة، 
ومحاور ونقاط الربط مع شــبكة الطرق المحيطة وشبكات البنية األساسية 

التي تخدمها .
د - الحد األعلى للنسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء، والحد األقصى 

لالرتفاع، والحد األدنى لالرتدادات الجانبية واألمامية والخلفية .
هـ - مســاحة مواقف المركبــات بفئاتها المختلفة، محددة على أســاس 

مساحة البناء و طبيعة استعماله . 
و - القيــود الخاصــة بالهويــة  والطراز المعمــاري الذي يحــدد المظهر 
الخارجــي للمبانــي واألســوار، ومواصفــات المــواد المســتعملة وألوانهــا، 

واشتراطات تنسيق الموقع .

المادة  (  ١١  )
 يجب على المشــغل الرئيسي أو المطور تقديم المخططات التفصيلية 
إلــى الهيئة خالل الميعاد المتفق عليه في البرنامج الزمنى الوارد في خطة 

تطوير وإدارة الموقع، وسداد الرسم المقرر .
وعلى الهيئة إصدار قرارها بشــأنه خالل  ( ١٥ ) خمسة عشر يوم عمل 
من تاريخ تسلم المخطط، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت فيه قرارا 

بالقبول .
وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .

المادة  (  ١٢  )
يجــوز للهيئــة تعديل مخطــط التنظيم العــام أو المخطــط التفصيلي 
للموقع، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشــأن ( المشــروع أو المشغل 
الرئيســي أو المطور ) علــى النموذج المعد لهذا الغرض، مبينا فيه أســباب 
ومبــررات التعديــل  . ويجب أن يتضمن الطلب المشــار إليه تحديد العناصر 
التي يطرأ عليها التعديل، والتعديالت التي تطرأ على خطة العمل والبرنامج 
الزمنى لتنفيذ مشــروع التطوير بمراحله المختلفة، واألعباء اإلضافية التي 
تترتب على خدمات البنية األساســية وطاقتها االســتيعابية، و تقييم اآلثار 
البيئية لذلك، واآلثار المترتبة على تنفيذ االلتزامات الواردة في خطة تطوير 

وإدارة الموقع.
ويجــوز للهيئــة أن تطلــب من ذوي الشــأن تقديم ما تــراه ضروريا من 

مستندات وبيانات الزمة للبت في هذا الطلب.

المادة  (  ١٣  )
يجوز للهيئة تقسيم أي قطعة أرض، أو دمج قطعتين أو أكثر في قطعة 
واحدة، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشــأن (المشــروع أو المشــغل 
الرئيســي أو المطور ) علــى النموذج المعد لهذا الغرض، مبينا فيه أســباب 
ومبررات ذلك، وشريطة تقديم مخطط تفصيلي للقطعة المستحدثة وفقا 
للمادة ( ١٠ ) من هذه الالئحة، وبما ال يتعارض مع أحكام التنظيم واإلعمار 

المقررة ضمن مخطط التنظيم العام للموقع . 
وفى جميع األحوال يجب أن تقع كل قطعة أرض على طريق تؤدي إليها، 
وأال يقل مدخل القطعة عن (١٢) اثني عشر مترا، وأن تحدد لها نقاط ربط 

على شبكات البنية األساسية التي تخدم الموقع .

المادة  (  ١٤  )
يقدم الطلب المشــار إليه في المادتين ( ١٢، ١٣ ) من هذه الالئحة إلى 
الهيئــة مرفقا به المســتندات والبيانات المطلوبة، وما يفيد ســداد الرســم 
المقرر، وعليها إصدار قرارها بشــأنه خالل ( ١٥ ) خمســة عشــر يوم عمل 
مــن تاريخ تقديم الطلب. ويعد مضى المدة المذكــورة دون البت فيه قرارا 

بالقبول .
وفى حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .  

المادة  ( ١٥ )
ال يجــوز إقامة أي بناء أو مشــروع إعمار فــي المنطقة، إال بعد الحصول 

على ترخيص من الهيئة وفقا ألحكام هذه الالئحة  .
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المادة  ( ١٦ )
يقــدم طلب الحصول علــى ترخيص البنــاء إلى الهيئة 
على النمــوذج المعد لهذا الغرض، مرفقــا به أصول وثائق 
ومخططــات البناء، وغيرها مــن المســتندات التي يحددها 

النموذج، وما يفيد سداد الرسم المقرر .

المادة  ( ١٧)
بطلــب  المرفقــة  البنــاء  مخططــات  تكــون  أن  يجــب 
الترخيــص، معتمــدة مــن قبل شــركة أو مكتب هندســي 
مرخص له بالعمل في الســلطنة، ومصادق عليها من قبل 

الهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف.

المادة ( ١٨)
يجــب أن تلتزم مخططات البناء بالمخططات التنظيمية 
بمســتوياتها المختلفة، واالشــتراطات المعماريــة والفنية 
للمبانــي، وغيرها مــن المواصفات المقــررة، والتي يصدر 
بها قــرار من الرئيــس، وعلى ذوي الشــأن تقديم ملخص 
تنفيــذي يبيــن مدى توافــق التصميمــات مع االشــتراطات 
المطلوبة، والتزامها بالنسب و األرقام المعيارية الواردة في 

المخططات التنظيمية المقررة .

المادة ( ١٩ )
تتولى الهيئة دراســة طلــب ترخيص البنــاء والبت فيه 
بالموافقة أو الرفض، وذلك خالل ( ١٥ ) خمســة عشر يوم 

عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.
 وفى حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .

المادة ( ٢٠ )
يخطــر مقدم   طلب الترخيــص بالقرار الصادر برفض 
طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص، ويجوز لصاحب 
الشأن أن يتظلم من قرار الرفض، بموجب طلب يقدم  إلى 
الرئيس خـــالل ( ٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض 
طلبــه، موضحا فيه أســباب التظلــم والمســتندات المؤيدة 

لذلك، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه. 

المادة ( ٢١ )
 تتــم دراســة التظلم، والبــت فيه بالقبــول أو الرفض، 
خالل مــدة ال تتجاوز (٣٠) ثالثين يوما مــن تاريخ تقديمه، 
ويخطر ذوو الشــأن بنتيجة التظلم .ويعد مضي هذه المدة 

المذكورة دون البت فيه قراراً  بالقبول . 
وفــي جميع األحــوال  ؛ يكون قرار الرئيــس الصادر في 

التظلم نهائيا.

المادة (٢٢)
يكون ترخيص البناء ســاري المفعول لمدة سنة واحدة  
قابلــة للتجديد لمدة أو مــدد أخرى بناء على طلب يقدم من 

ذوي الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر .

المادة ( ٢٣ )
يجب علــى المرخص له بالبناء تعيين شــركة أو مكتب 
هندســي مرخص له بالعمل في السلطنة، وذلك لإلشراف 
علــى تنفيــذ أعمــال البنــاء، وضمــان االلتــزام بمخططات 

الترخيص واشتراطات البناء المقررة . 

المادة ( ٢٤)
ال يجــوز القيام باألعمــال اآلتية إال بعــد الحصول على 
ترخيص من الهيئة، وفقا للشــروط واإلجراءات التي يصدر 

بها قرار من الرئيس :
١ – الحفــر فــي الطريق العــام أو في حرمــه لتوصيل 

خدمات البنية األساسية للمشروع. 
٢ – الحفر خارج حدود األرض المرخص باالنتفاع بها .

المادة ( ٢٥ )
يحظر ترك مخلفات الردم ومواد البناء، أو التخلص منها 

في غير المواقع المخصصة لذلك، والتي تحددها الهيئة .

المادة  ( ٢٦ )
فــي حال مخالفــة حكم المادتيــن ( ٢١ و ٢٢ ) من هذه 

الالئحة، يكون للهيئة اتخاذ أحد اإلجراءين اآلتيين : 
إلزام المخالف بإزالة أســباب المخالفة، وإعادة الحال إلى 

ما كان عليه، وذلك خالل األجل الذى تحدده له .
إزالة أســباب المخالفــة، وإعادة الحال إلــى ما كان عليه 
على نفقة المخالف، مع تحميله بكافة النفقات التي تكبدتها 

الهيئة في سبيل ذلك .
وفــي جميع األحــوال يجوز للهيئة فــرض غرامة إدارية 
على المخالف بما ال يجاوز ( ١٠٠ ) مائة ريال عماني عن كل 
يوم تستمر فيه المخالفة، وذلك بعد قيامها بإنذاره بوجوب 

إزالة المخالفة وانقضاء األجل المحدد إلزالتها  .

المادة  (   ٢٧  )
يجب على ذوي الشــأن التوقف فورا عن أعمال الحفر أو 
البناء أو اإلعمار، في حال العثور على آثار أو معالم أثرية في 

الموقع، مع إخطار الهيئة بذلك .

المادة  ( ٢٨  )
علــى ذوي الشــأن – عقــب االنتهــاء من أعمــال البناء – 
الحصول على شــهادة إتمام البنــاء من الهيئة، ويقدم طلب 
الحصــول على الشــهادة على النموذج المعــد لذلك، مرفقا 
به تقرير من الشــركة أو المكتب الهندســي المشــرف على 
تنفيذ أعمال البناء يؤكد االلتزام بشروط الترخيص وغيرها 
مــن الشــروط والمواصفات التــي تكون الهيئــة قد حددتها 
لــه وتتعلق بصفــة اســتخدام المبنــى أو طبيعة النشــاط 

االقتصادي المزمع مزاولته فيه  .
ويجــوز للهيئة اســتيفاء مــا تــراه الزما من مســتندات 
و بيانــات ، و إجــراء ما يلــزم من معاينات  للبــت في الطلب 

المذكور. 
وال يجوز إشغال أي مبنى إال بعد الحصول على الشهادة 

المذكورة.

المادة ( ٢٩)
تتولى الهيئة دراســة طلب الحصول على شــهادة إتمام 
البناء والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز (١٠) عشــرة أيام عمل 
من تاريخ اســتيفائه كافة المستندات والبيانات و المعاينات 
المطلوبــة ، و يعــد مضــي المــدة المذكــورة دون البت في 

الطلب قرارا بالقبول.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا .

المادة ( ٣٠ )
يخطر مقــدم   طلب الحصول على شــهادة إتمام البناء 
بالقرار الصادر بشــأنه على العنــوان المدون بالطلب خالل 
خمســة أيام عمــل، ويجوز لصاحــب الشــأن أن يتظلم من 
القــرار في حالة رفضه  إلى الرئيس خـــــالل ( ٦٠) ســتين 
يومــا من تاريــخ إخطاره أو علمــه اليقينــي برفض طلبه، 

موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

المادة ( ٣١ )
 تتــم دراســة التظلم، والبــت فيه بالقبــول أو الرفض، 
خالل مــدة ال تتجاوز (٣٠) ثالثين يوما مــن تاريخ تقديمه، 
ويخطر ذوو الشــأن بنتيجة التظلم .ويعد مضي هذه المدة 

دون بت قراراً  بالرفض . 
وفــي جميع األحــوال  ؛ يكون قرار الرئيــس الصادر في 

التظلم نهائيا. 

يراعى في 
المخططات 

التنظيمية أن 
تكون وفقا 

لرؤية الهيئة 
والمعايير 

التخطيطية 
المعتمدة منها

ال يجوز إقامة 
أي بناء أو 

مشروع إعمار 
في المنطقة 

إال بعد 
الحصول على 
ترخيص من 

الهيئة
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عندما تزور الدقم ألول مرة فإن أول ما سيلفت انتباهك وأنت تهبط 
من على ســلّم الطائرة هو الطقس الرائع في هــذه المدينة المواجهة 
لبحر العرب والمحيط الهندي مباشــرة، فدرجات الحرارة تظل في حدود 
العشــرينات حتــى في أشــهر الصيف وهو ما يجعلك تشــعر بالســرور 
والبهجــة وترغب أن تمتد زيارتك أكثر بعيدا عــن صخب المدن الكبرى 

وضجيج وسائل النقل التي ال تهدأ.
لم تكن الدقم اليوم كما كانت قبل ٤ سنوات، فحركة اإلنشاءات التي 
بدأت في المدينة منذ عدة سنوات غيرت كثيرا من المعالم وال تزال هذه 
الحركة مســتمرة، ففي الطريق من المطار عبر الطريق الساحلي الذي 
يأخــذك إلى الفنــادق الواقعة قبالة البحر أو عبر الطريق الوســطي ذي 
الثالث حارات الذي يوصلك إلى ميناء الدقم ستجد عددا من المشروعات 
التي أوشــك بعضها على االنتهــاء والبعض اآلخر يشــهد حركة دؤوبة 
إلنجازهــا في التواريــخ المحددة لها، كما أن هناك مشــروعات أخرى ال 
تزال في أيدي الشــركات االستشارية التي تقوم بالتصميم قبيل طرح 
المناقصات للتنفيذ، وهكذا فإنك تجد نفســك وسط ورشة عمل كبيرة 

ومشروعات تتوزع على مختلف أحياء الدقم.
ورغم هذه الحركة الدائمة ومشــروعات الصناعات الثقيلة المخطط 
تنفيذها في الدقم ستجد العديد من األماكن التي توفر الهدوء والراحة 
واالســتجمام بعيدا عن ضجيج المصانع، إذ يســعى التخطيط الحضري 
للمدينــة إلى جعلهــا محببة للعمــل واإلقامة بحيث ال تؤثر مشــروعات 
الصناعــات الثقيلــة والبتروكيماوية على الهدوء الــذي يبحث عنه أغلب 
النــاس، فهناك المنتجعات والفنادق والمتنزهات الطبيعية وزرقة البحر 
وهــدوُءه الــذي يجعلك تشــعر أنــك في مدينــة ال أثر فيهــا للصناعات 
الثقيلــة، ولعــل توزيــع المناطــق الثماني التــي يتألف منهــا المخطط 

الشامل للمنطقة يساهم في تحقيق هذا الهدف.
هذا التنوع بين منطقة سياحية وأخرى تجارية وثالثة صناعية وهذا 
العمل المســتمر من الصباح إلى المســاء في العديد مــن مواقع العمل 
يشــعرك أنك في مدينة تتعجل الســتقبال زوارها لتقول لهم: «مرحبا 
بكــم في الدقم»، وبعــد أن احتفلنا فــي العام الماضــي بافتتاح فندق 
كــراون بــالزا ومدينة واجهــة الدقم وبالتشــغيل المبكر لمطــار الدقم 
وجدنــا أنفســنا في مطلع العــام الجاري نحتفل بافتتــاح فندق ومنتجع 
بــارك إن، ومع ازدياد حركة التشــييد واإلعمار ســنجد أنفســنا نحتفل 
بافتتــاح مشــروعات عديدة تكتب المســتقبل الجديد لمدينــة تحلم أن 

تكون ضمن أفضل المدن المحببة للعمل واإلقامة واالستجمام.

مرحبا بكم
في الدقم

عين على الدقم
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