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نشرة إلكترونية شهرية

العدد الثاني فبراير 2014

تصدر عن  :دائرة االعالم والعالقات العامة

إعداد :صالح املعمري

الجابري :إصدار نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم نقلة نوعية في تحفيز االستثمارات املحلية واستقطاب «األجنبية»

اإلعفاء الضريبي يمتد  30سنة من تاريخ بدء النشاط
رفــع معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،أســمى آيــات الشــكر
والتقديــر ،إلــى املقــام الســامي لجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد
املعظــم -حفظــه هللا ورعــاه -علــى إصــدار املرســوم الســلطاني رقــم
( )2013/79بإصــدار نظــام املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
َّ
يتضمــن
وأكــد معاليــه «أن نظــام املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
العديــد مــن الحوافــز واملزايــا التــي تجتــذب املســتثمرين وتوفــر البيئــة
املناســبة لالســتثمار باملنطقــة ،كمــا أعطــى الهيئــة صالحيــات واســعة
للقيــام بأعمالهــا بمــا يــؤدي إلــى تنشــيط االقتصــاد الوطنــي ،ويســاهم
فــي تنويــع مصــادر الدخــل ،ويعــزز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
بمحافظــة الوســطى ..مؤكــدا أن املرســوم الســلطاني رقــم ()2013/79
يعــد نقلــة نوعيــة فــي تحفيــز االســتثمارات املحليــة علــى االســتثمار فــي
املنطقــة واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة؛ مــن خــال مــا يتضمنــه
مــن حوافــز وتســهيالت وضمانــات للمشــروعات التــي يتــم تشــييدها
باملنطقــة ،خاصــة اإلعفــاء مــن الضرائــب ،والســماح بالتملــك األجنبــي
للمشــروعات بنســبة  ،%100واإلعفــاء مــن شــرط الحــد األدنــى ل ـرأس
املــال املســتثمر املنصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة والقوانيــن
األخــرى ،واإلعفــاء مــن أي قيــود علــى جلــب وتــداول وتحويــل العمــات
األجنبيــة ،واإلعفــاء مــن تطبيــق أحــكام قانــون الــوكاالت التجاريــة.
وقــال معاليــه :إن املشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا باملنطقــة ال تخضــع ألي
قيــود علــى تحويــل رأســمالها املســتثمر وأرباحهــا خــارج املنطقــة ،كمــا أن
اإلعفــاء الضريبــي الــذي ينــص عليــه املرســوم الســلطاني يمتــد  30ســنة
ميالديــة مــن تاريــخ بــدء النشــاط قابلــة للتجديــد ملــدد مماثلــة ..موضحــا
أن االســتثمار فــي املنطقــة يكــون وفــق نظــام حــق االنتفــاع ،وقــد أجــاز
املرســوم الســلطاني أن يمتــد حــق االنتفــاع إلــى  50ســنة قابلــة للتجديــد
ملــدد مماثلــة ،كمــا أنــه ال يجــوز للهيئــة فســخ أو إنهــاء اتفاقيــة حــق
االنتفــاع إال فــي حــال مخالفــة املشــروعات للشــروط املنصــوص عليهــا
فــي االتفاقيــة أو القواعــد ذات الصلــة الصــادرة مــن املجلــس أو شــروط
الترخيــص الصــادر لهــا أو العتبــارات املنفعــة العامــة ،وفــي الوقــت نفســه
ال يجــوز للمشــروعات التصــرف بــأي نــوع مــن التصرفــات فــي حقــوق
االنتفــاع املقــررة لهــا إال ملشــروعات أخــرى وبموافقــة كتابيــة مــن الهيئــة.
وأوضــح أنــه فيمــا عــدا البضائــع املحظــور اســتيرادها قانونــا يحــق
للمشــروعات اســتيراد كافــة أنــواع البضائــع إلــى املنطقــة دون ترخيــص

تقديم جميع الخدمات عبر املحطة الواحدة
مســبق ،كمــا أن البضائــع التــي تســتوردها املشــروعات ال تخضــع ألي
قيــود تتعلــق بمــدة بقائهــا فــي املنطقــة ،كمــا ال تخضــع ألي قيــود علــى
نقلهــا داخــل املنطقــة أو بينهــا وبيــن أي منطقــة حــرة أو اقتصاديــة خاصــة
أخــرى بالســلطنة.

املحطة الواحدة

وأوضــح معاليــه أن املرســوم الســلطاني نـ َّ
ـص علــى أن كافــة الخدمــات
الالزمــة للمشــروعات يتــم تقديمهــا مــن خــال املحطــة الواحدة ..موضحا
أن الهيئــة ســتقوم خــال الفتــرة املقبلــة بإنشــاء بوابــة إلكترونيــة ،يتــم
مــن خاللهــا توفيــر كافــة املعلومــات الالزمــة عــن املنطقــة .وقــال معاليــه
إنــه ســيتم مــن خــال املحطــة الواحــدة إصــدار جميــع التراخيــص
والتصاريــح واملوافقــات والتأشــيرات ،وإتمــام قيــد املشــروعات ،وتطبيــق
جميــع القواعــد والنظــم الخاصــة باملنطقــة ،واللوائــح والق ـرارات
الصــادرة عــن الهيئــة ..مشــيرا فــي هــذا الصــدد إلــى أن املرســوم الســلطاني
منــح هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم صالحيــات تســجيل
املشــروعات داخــل حــدود املنطقــة وفقــا لقانــون الســجل التجــاري،
والقيــد فــي الســجل الصناعــي ،وإصــدار التراخيــص الالزمــة للمشــروعات
الســياحية ،وإصــدار التصاريــح البيئيــة للمشــروعات واتخــاذ التدابيــر
البيئيــة الالزمــة لتطبيــق قوانيــن حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث،
كمــا منــح املرســوم الســلطاني الهيئــة اختصاصــات الــوزارات املعنيــة
بتطبيــق قوانيــن العمــل والتعديــن وســامة الغــذاء داخــل حــدود املنطقــة

اعتماد نظام لإلدارة الجمركية يكفل السرعة والفاعلية
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.

التأشيرات وتراخيص القوى العاملة

وفيمــا يتعلــق بتوفيــر القــوى العاملــة األجنبيــة الالزمــة للمشــروعات التــي
يتــم تنفيذهــا باملنطقــة ،قــال معاليــه إن املرســوم الســلطاني نـ َّ
ـص علــى
أن تنشــأ باملنطقــة دائــرة للعمــل بقـرار مــن وزيــر القــوى العاملــة تختــص
بإصــدار التراخيــص الالزمــة للقــوى العاملــة األجنبيــة وفــق إج ـراءات
تتســم بالســرعة والكفــاءة يصــدر بهــا ق ـرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة
بالتنســيق مــع وزارة القــوى العاملــة ،كمــا نــص املرســوم ً
أيضــا علــى
إنشــاء فــرع لــإدارة العامــة للهجــرة والجــوازات يختــص بإصــدار تأشــيرات
الدخــول وســمات االقامــة للقــوى العامــة األجنبيــة للعمــل باملنطقــة
ولذويهــم لزيارتهــا ..موضحــا أن املرســوم الســلطاني شـ َّـدد علــى ضــرورة
إصــدار تراخيــص القــوى العاملــة األجنبيــة فــي مــدة ال تتجــاوز الخمســة
أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلبــات.
وقــال معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري ،إن املرســوم
الســلطاني نـ َّ
ـص علــى إنشــاء دائــرة جمركيــة باملنطقــة بقـرار مــن املفتــش
العــام للشــرطة والجمــارك تعمــل وفقــا لنظــام اإلدارة الجمركيــة الــذي
ســيصدره مجلــس إدارة الهيئــة ،والــذي يكفــل إجـراء التفتيــش الجمر ـكـي
بســرعة وفاعليــة ،ووضــوح أســس وعالنيــة أســس التثميــن ،وبســاطة
واختصــار إجـراءات اإلفـراج الجمر ـكـي بمــا ال يخــل بكفاءتهــا ،إضافــة إلــى
الفحــص الشــامل والدقيــق للعينــات الخاضعــة للرقابــة فــي موقــع واحــد.

ترحيب باملستثمرين

َّ
ووجــه معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،فــي ختــام تصريحــه،
الدعــوة إلــى املســتثمرين املحلييــن واألجانــب لالســتثمار فــي املنطقــة..
وقــال :إننــا فــي هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــمّ ،
نرحــب
ِ
باملســتثمرين مــن الســلطنة ومختلــف دول العالــم ،وقــد َّ
ضخــت
الحكومــة خــال الســنوات املاضيــة اســتثمارات كبيــرة فــي مجــال البنيــة
األساســية للمنطقــة ،وقــد ســاهمت هــذه االســتثمارات فــي اســتقطاب
مســتثمرين اســتراتيجيين فــي عــدد مــن املشــروعات ،وإننــا نتطلــع إلقبــال
املزيــد مــن املســتثمرين ،خاصــة وأن املنطقــة تتميــز بتنــوع مجــاالت
االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة ..مؤكــدا أن الهيئــة
ســوف تباشــر تنفيــذ املرســوم الســلطاني رقــم ( )2013/79بمــا ُيســاهم
فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا.
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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ترويج االستثمار وتنمية الصادرات وهيئة املنطقة اإلقتصادية الخاصة بالدقم
توقيع املذكرة جاء كخطوة لرفع مستوى التنسيق والتعاون املشترك
مسقط –  9يناير 2014م
وقعــت هيئــة ترويــج االســتثمار
وتنميــة الصــادرات مذكــرة
تفاهــم وتعــاون مــع هيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
حيــث قــام بتوقيــع املذكــرة مــن
الجانبيــن كل مــن معالــي الدكتــور
ســالم بــن ناصــر اإلســماعيلي،
رئيــس الهيئــة العامــة لترويــج
االســتثمار وتنميــة الصــادرات
ومعالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري،
رئيــس هيئــة املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة وجــاء توقيــع مذكــرة
التفاهــم كخطــوة لرغبــة الهيئتيــن
برفــع مســتوى التنســيق والتعــاون املشــترك وتتضمــن املذكــرة 6
مجــاالت رئيســية للتعــاون بهــدف تســهيل إج ـراءات اإلســتثمار
وتشــجيع الصناديــق االســتثمارية ومؤسســات القطــاع الخــاص
إلقامــة مشــاريع إســتثمارية فــي القطاعــات املســتهدفة و املحــددة
ضمــن إســتراتيجية الســلطنة لترويــج اإلســتثمار وتنفيذهــا خــال
املرحلــة القادمــة فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
و حــول توقيــع مذكــرة التفاهــم أكــد معالــي الدكتــور ســالم بــن
ناصــر اإلســماعيلي « يتحتــم علينــا مــن بــاب املســؤولية املشــتركة

العمــل علــى فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون بيــن مؤسســات القطــاع
العــام و الخــاص لضمــان توحيــد الجهــود وتطويــر منهجيــة عمــل
مشــتركة مــن شــأنها اإلســهام فــي تعزيــز تنافســية الســلطنة و
الترويــج لهــا كوجهــه منافســة لإلســتثمار و لــذا فــإن توقيــع مذكــرة
التفاهــم مــع هيئــة املنطقــة اإلقتصاديــة الخاصــة بالدقــم يأتــي
ً
تماشــيا مــع هــذا التوجــه و نأمــل أن يســهم هــذا التعــاون فــي تطويــر
الخطــط التنمويــة للمنطقــة «
ي
كمــا صــرح معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــر « إن هــذه االتفاقيــة

 20مليون ريال اجمالي االعمال املسندة في الربع األخير لعام  2013باملنطقة

الهاشمي :املنطقة ستشهد حزم خدمية متنوعة من املشاريع خالل املرحلة القادمة

 7يناير 2014م
بلغــت اجمالــي قيمــة املشــاريع الجــاري تنفيذهــا واالعمــال االستشــارية
فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم املســندة حوالــي  20مليــون
ريــال والتــي توزعــت علــى الخدمــات االستشــارية لدراســة الجــدوى
والتصميــم واالش ـراف فــي أعمــال تصريــف امليــاه الســطحية والحمايــة
منهــا (املرحلــة األولــى) وتنفيــذ مســجد وبنــاء  150وحــدة ســكنية مــع
مرفقاتهــا ،والخدمــات االستشــارية ألعمــال التصميــم واالش ـراف علــى
الطــرق الداخليــة ومرافــق البنيــة األساســية باملخطــط الرئي�ســي للمنطقــة
(املرحلــة األولــى) ،ومشــروع تســوير حديقــة الصخــور واالعمــال املرتبطــة
بهــا  ،ومشــروع تطويــر طريــق مركــز مدينــة الدقــم .وأوضــح املهنــدس
صالــح بــن راشــد الهاشــمي مديــر املشــاريع بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم « هنالــك مجموعــة مــن املشــاريع االن هــي فــي مرحلــة
التحليــل وهــي مشــروع الخدمــات االستشــارية برصيــف املــواد الســائلة
والســائبة واالعمــال املرتبطــة بهــا بمينــاء الدقــم ،والخدمــات االستشــارية
بمشــروع محطــة ســحب ميــاه البحــر وإعــادة اســتخدامها لالســتعماالت
الصناعيــة ،وبنــاء البنيــة األساســية للرصيــف التجــاري واخــر للرصيــف

الهيئة تستقبل وفد كلية
الدفاع الوطني

خدميــة متنوعــة مــن املشــاريع والتــي تشــمل االعمــال املرتبطــة بالطــرق
والســكك الحديديــة ومشــاريع أخــرى مرتبطــة باملرافــق الخدميــة مثــل
الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت ،ومشــاريع تكملــة شــبكة الطــرق الداخليــة
الرئيســية والفرعيــة للمنطقــة وأيضــا مشــاريع تســوية األرا�ضــي وتجهيزهــا
للمســتثمرين باإلضافــة الــى املشــاريع الصناعيــة ســواء املرتبطــة
بالصناعــات البتروكيماويــة او الصناعــات الســمكية ،

واملبانــي الســكنية والســياحية والتجاريــة ملدينــة الدقــم» .وتســعى هيئــة
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم خــال هــذه املرحلــة الــى االرتقــاء
ببيئــة أعمــال املنطقــة وتطويــر البنيــة األساســية فيهــا وتنميــة مدينــة
الدقــم واملجتمــع املحلــي مــن خــال هــذه املشــاريع الحيويــة بهــدف جــذب
االســتثمارات املحليــة واألجنبيــة املباشــرة فــي قطاعــات اقتصاديــة
متعــددة.

الحكومــي باملينــاء ،ومشــروع امــداد شــبكة امليــاه باملينــاء والخدمــات
املرتبطــة بالتغذيــة والتنظيــف وإدارة املســاكن الخاصــة بشــركة عمــان
للحــوض الجــاف» وأشــار الهاشــمي « هنالــك مجموعــة مــن املناقصــات
تــم اإلعــان عــن طرحهــا أهمهــا مشــروع إنشــاء مطــار الدقــم (املرحلــة
الثالثــة) وتشــمل املبنــى الرئي�ســي ومبنــى البضائــع وبــرج املراقبــة وعــدد
مــن املرافــق املرتبطــة ،ومشــروع ســوق البلديــة بواليــة الدقــم ،ومناقصــة
الخدمــات االستشــارية لتطويــر الجهــة الشــمالية للمنطقــة الصناعيــة
«.وأضــاف الهاشــمي « ستشــهد املنطقــة خــال املرحلــة القادمــة حــزم

تعــزز العالقــة القائمــة
والعمــل املشــترك بيــن الهيئتيــن
وســتضيف مالمــح جديــدة
للتعــاون والتنســيق فــي شــأن
ترويــج االســتثمارات محليــا
ودوليــا علمــا بــأن هيئــة ترويــج
االســتثمار وتنميــة الصــادرات
ممثلــة فــي مجلــس إدارة
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم والتــي نتطلــع
جانب من توقيع املذكرة بهــا الــى رفــع مســتوى الخبــرة
واالســتفادة مــن التجــارب
املتراكمــة لــدى هيئــة ترويــج االســتثمار فــي مجــال الترويــج كمــا
يشــمل التعــاون الــذي جــاء فــي  6مجــاالت رئيســية اشـراك الترويــج
عــن املنطقــة مــن خــال البرامــج واالنشــطة الســنوية التــي تقــوم
بهــا هيئــة ترويــج االســتثمار عبــر مكاتبهــا وممثليهــا املعتمديــن خــارج
الســلطنة وتعريــف املســتثمرين بالحوافــز واملزايــا والتســهيالت
املتاحــة وتقديــم الخدمــات االســتثمارية االخــرى للســلطنة بشــكل
عــام وللمنطقــة االقتصاديــة بشــكل خــاص».

23يناير 2014
نظمــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم زيــارة لوفــد
كليــة الدفــاع الوطنــي برئاســة اللــواء الركــن ســالم بــن مســلم بــن علــي
قطــن آمــر كليــة الدفــاع الوطنــي وبمرافقــة املوجهــون االســتراتيجيون
واملشــاركون بــدورة الدفــاع الوطنــي األولــى عقــدت هــذه الزيــارة
باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والتــي جــاءت ملــدة يوميــن
( 22-21ينايــر) بهــدف التعريــف بمســتجدات املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم واالطــاع علــى املشــاريع واالســتراتيجيات والخطــط
والفــرص االســتثمارية بهــا.
وقــد رحــب الرئيــس التنفيــذي بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم مــن خــال كلمتــه االفتتاحيــة التــي أعــرب مــن خاللهــا عــن
تقديــره ملثــل هــذه الزيــارات التــي تهــدف التعريــف باملشــاريع والفــرص
االســتثمارية والتغي ـرات املختلفــة التــي تط ـرآ علــى املنطقــة .وخــال
الزيــارة قــدم مختصــو الهيئــة عروضــا مرئيــة حــول آفــاق املنطقــة
والفــرص االســتثمارية والتطلعــات التــي تطمــح الهيئــة تحقيقهــا خــال
املرحلــة القادمــة ومرئيــات أخــرى عــن املشــاريع واالنشــاءات واالعمــال
الحاليــة واملســتقبلية وعقــب العــروض مداخــات ومناقشــات مــن
قبــل الوفــد.
كمــا قــدم مختصيــن مــن الشــركات العاملــة فــي املنطقــة وهــي شــركة
عمــان للحــوض الجــاف وشــركة مينــاء الدقــم عــروض مرئيــة اوضحــوا
فيهــا ســير اعمــال مشــروعي الحــوض الجــاف واملينــاء .كمــا قامــت
الهيئــة باطــاع الوفــد عــن املشــاريع القائمــة مــن خــال تنظيــم زيــارة
ميدانيــة الــى مشــروع الحــوض الجــاف واالطــاع علــى مشــروع مينــاء
الدقــم.

3

إضاءات

الهيئة تنقل موظفيها للجدول املوحد
 9يناير 2014
أصــدر معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس هيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ق ـرارا يق�ضــي بنقــل موظفــي
الهيئــة الــى الدرجــات املاليــة املنصــوص عليهــا فــي جــدول
الدرجــات والرواتــب املوحــد.
ً
وذلــك تنفيــذا ألحــكام املرســوم الســلطاني رقــم ()2013 / 78

بإصــدار جــدول الدرجــات والرواتــب املوحــد للموظفيــن
العمانييــن املدنييــن ،جــاء ذلــك حرصــا مــن الهيئــة علــى االسـراع
فــي وضــع األوامــر الســامية محــل التنفيــذ مــن خــال اتخــاذ
كافــة االج ـراءات االداريــة واملاليــة وفقــا للضوابــط والقواعــد
املنصــوص عليهــا.

قسم نظم املعلومات الجغرافية يستعرض أهدافه واستراتيجيته

يق�ضــي الكثيــر مــن النــاس معظــم أوقاتهــم فــي العمــل ،لذلــك
يجــب أن يكــون ذلــك ضمــن جــو مناســب يوفــر الراحــة
الضروريــة ،ليــس فقــط مــن الناحيــة الجســدية بــل مــن الناحيــة
ً
النفســية أيضــا.
ً
وتنعكــس ســعادة الشــخص فــي العمــل علــى املنــزل أيضــا ،مــا
يحتــم إضفــاء جــو مــن البهجــة واملتعــة علــى محيــط العمــل،
وهــذه مجموعــة مــن النصائــح لتحقيــق ذلــك بحســب صحيفــة
هافينغتــون بوســت األمريكيــة.

تجنب مشاعر االستياء والحزن
يشــعر البعــض باالســتياء مــن تصرفــات الزمــاء واملديريــن فــي
العمــل دون معرفــة املغــزى مــن ورائهــا ،مثــل الشــعور بالضيــق
عنــد تلقــي رســائل علــى البريــد اإللكترونــي مــن املديــر أثنــاء
الليــل ،والظــن أنــه مــن الواجــب الــرد عليهــا وتنفيــذ فحواهــا فــي
املنــزل ،لذلــك يجــب الســؤال عــن كل �شــيء قبــل إطــاق األحــكام
واالستســام للمشــاعر الســلبية.
 30ديسمبر 2014
عقــد قســم نظــم املعلومــات الجغرافيــة حلقــة عمــل للتعريــف بأهدافــه
واســتراتيجياته التــي يتطلــع الــى تحقيقهــا فــي املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم مــن خــال التقنيــات والتطبيقــات والبرامــج الحديثــة
التــي يتعامــل معهــا ،وقــد حضــر حلقــة العمــل رؤســاء اإلدارة التنفيذيــة
وعــدد مــن مديــري ومهندســين األقســام املختلفــة فــي قطــاع التخطيــط
الهندســة وقســم خدمــات املســتثمرين و عــدد مــن املختصيــن واملهتميــن
فــي هــذا املجــال ،حيــث قــدم املهنــدس ناصــر النعمانــي رئيــس قســم نظــم
املعلومــات الجغرافيــة عــددا مــن املحــاور املرتبطــة بالهيــكل االداري
بالقســم والتخصصــات املنوطــة بــه كمــا تحــدث عــن أهميــة اســتغالل
التقنيــات الحديثــة فــي تذليــل مختلــف التحديــات ومعالجــة البيانــات
بأنواعهــا املختلفــة واســتغالها بمــا يحقــق واالســتفادة مــن تقديــم
أفضــل الخدمــات لجميــع موظفــي الهيئــة واملســتثمرين فــي رســم الخطــط
واالســتراتيجيات الواضحــة والســليمة.
وقــال املهنــدس ناصــر النعمانــي « تهــدف هــذه الحلقــة تعريــف موظفــي
الهيئــة بأهميــة نظــم املعلومــات الجغرافيــة واســتخدام التقنيــات
الحديثــة فــي التعامــل مــع املشــاريع الحاليــة التــي تقــام فــي منطقــة
الدقــم  ،حيــث ستســهل تطبيقــات االنظمــة الجغرافيــة فــي تســليم
واســتالم البيانــات املكانيــة بيــن الهيئــة والشــركات العاملــة فــي املنطقــة
بأنواعهــا وكل مــن لــه صلــه بتنفيــذ مشــاريع البنيــة االساســية وتنفيــذ

الدراســات االستشــارية والبيئيــة ،حيــث ان هــذه البيانــات ستســاعد
علــى التخطيــط واتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بتنفيــذ البنيــة االساســية
للمنطقــة والتوســع فــي املنشــآت التجاريــة والصناعيــة والخدمــات،
باإلضافــة إلــى متابعــة ومقارنــة النمــو العمرانــي والتجــاري والصناعــي
مــن خــال املرئيــات الفضائيــة و العمليــات االحصائيــة املرتبطــة بتلــك
املشــاريع  ،كمــا تمكــن فريــق نظــم املعلومــات الجغرافيــة خــال الفتــرة
املاضيــة مــن وضــع مخطــط للبيانــات يســهل عمليــة ادارتهــا وتنظيمهــا
 ،حيــث تــم مــن خاللــه انتــاج طبقــات تمثــل اصــول شــبكة الخدمــات
مثــل شــبكة الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت واالرا�ضــي  ،واشــتملت تلــك
الطبقــات علــى بعــض البيانــات الوصفيــة املرتبطــة بتلــك الخدمــات مثــل
االســماء واالنــواع و االحجــام واملســاحات والتــي يمكــن مــن خاللهــا تنفيــذ
عمليــات التحليــل مكانــي واالحصائــي وعرضهــا إليكترونيــا».
وفــي الختــام أضــاف النعمانــي « ان تطبيــق األنظمــة الجغرافيــة الحديثــة
ستلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو االقتصادي باملنطقة من خالل
ســرعة وســهولة اتخــاذ الق ـرارات  ،واالش ـراف علــى املشــاريع والخدمــات
ومتابعــة ســير العمــل فيهــا ويعكــف القســم خــال الفتــرة الحاليــة علــى
تصميــم موقــع علــى الشــبكة املعلوماتيــة الداخليــة للهيئــة مــن اجــل
اتاحــة عــرض البيانــات الجغرافيــة للمســتخدمين مــن االقســام االخــرى
بشــكل يســهل عــرض البيانــات الجغرافيــة املتعلقــة بهــم واالســتفادة مــن
البيانــات الجغرافيــة االخــرى باســتخدام تقنيــة . Web GIS
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االبتعاد عن مشاعر الحقد والضغينة:
ي�ســيء البعــض تقديــر تصرفــات زمالئهــم فــي العمــل ،ويظنــون
أن عــدم تلقــي رد علــى رســالة إلــى أحــد الزمــاء تجاهــل أو ازدراء،
ويتصــرف علــى هــذا األســاس ،دون معرفــة ســبب هــذا التصــرف
ً
الــذي قــد يكــون ناتجــا عــن عــدم تلقيــه الرســالة فــي األصــل أو
ً
انشــغاله بأمــور أخــرى ،ويجــب دومــا اســتخدام لغــة حــوار
مناســبة مــع الجميــع.

عدم التدخل في مشاكل اآلخرين
مــن الواجــب عــدم الخــوض فــي معــارك مــع اآلخريــن فــي العمــل
ملناصــرة والوقــوف فــي صــف أحــد الزمــاء ،ألن ذلــك يولــد
األحقــاد ويشــيع جــو مــن التوتــر الدئــم ،باإلضافــة إلــى أن البعــض
ً
يبنــي حكمــه علــى مديــره فــي العمــل مثــا مــن خــال تذمــر أحــد
ً
املوظفيــن املهمليــن الدائــم منــه ،وينصــح باتخــاذ األحــكام وفقــا
لتجــارب شــخصية فقــط.

االستفادة من جميع مميزات العمل
معظــم املوظفيــن والعمــال ال يعيــرون االنتبــاه ســوى إلــى املزايــا
األساســية فــي العمــل ،كالراتــب واإلجــازات والتأميــن الصحــي ،لكــن
هنــاك أمــور أخــرى توفرهــا الكثيــر مــن الشــركات يجــب االســتفادة
منهــا ،كالعضويــة فــي النــوادي الرياضيــة ،وبرامــج دعــم املوظفيــن،
واالتحــادات النقابيــة وغيرهــا ،حيــث يجهــل الكثيــرون وجــود
ً
هــذه املي ـزات أصــا.

شكر اآلخرين
ينبغــي الحــرص علــى شــكر أي شــخص يقــدم املســاعدة ضمــن
جــو العمــل ،حيــث يعــزز ذلــك الروابــط بيــن املوظفيــن ،ويعطــي
ً
ً
انطباعــا جيــدا عــن حســن خلــق وســلوك املوظــف ،باإلضافــة إلــى
الحــرص علــى مــد يــد العــون إلــى كل زميــل يحتاجهــا.
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احتفــاأل بيــوم البيئــة العمانــي والــذي صــادف الثامــن مــن ينايــر مــن
كل عــام ،قامــت شــركة عمــان للحــوض الجــاف مؤخ ـرا بتنظيــم حملــة
تنظيــف ألحــد شــواطئ الدقــم يــوم األربعــاء الثامــن مــن ينايــر .2014
شــارك فــي الفعاليــة عــدد مــن املوظفيــن مــن مختلــف أقســام الشــركة،
حيــث قامــوا بجمــع املخلفــات املوجــودة علــى الشــاطئ كاألكيــاس والعلــب
البالســتيكية وأدوات الصيــد القديمــة وغيرهــا .ومــن ثــم تــم نقــل هــذه
املخلفــات إلــى إحــدى محطــات معالجــة املخلفــات فــي موقــع الشــركة

التركيز على الهدف
وهــي املحرقــة اآلليــة التــي تســتخدم لحــرق املخلفــات بطريقــة غيــر مضــرة
بالبيئــة .وصــرح عصــام املخينــي مديــر أول الصحــة والســامة واألمــن
ً
والبيئــة بالشــركة قائــا ،تلتــزم شــركة عمــان للحــوض الجــاف باملحافظــة
علــى البيئــة وتقــوم بتنظيــم األنشــطة لالحتفــال بيــوم البيئــة العمانــي
وغيرهــا مــن املناســبات البيئيــة لزيــادة الوعــي البيئــي لــدى املوظفيــن
وتشــجيعهم علــى أداء مهامهــم اليوميــة بــدون إحــداث أي ضــرر تجــاه
البيئــة واملحافظــة عليهــا.

يجــب علــى املوظــف أن يحــدد الســبب الــذي يجعلــه ينخــرط فــي
العمــل ويتعامــل علــى أساســه ،حيــث يفضــل البعــض الحصــول
علــى راتــب أقــل ضمــن جــو عمــل ممتــع ،فــي حيــن يرغــب آخــرون
بمقابــل مــادي مجــزي مهمــا كانــت ظــروف العمــل.

املصدر  :هافينغتون بوست األمريكية

