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االحتفال بالتشغيل املبكر ملطار الدقم
د. أحمد الفطي�سي: الدقم أصبحت على الخارطة العاملية لالستثمار

الدقم  23 يوليو 2014م  
أعلنــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي )23 
يوليــو 2014( التشــغيل املبكــر ملطــار الدقــم وذلــك فــي حفــل 
بــن  أحمــد  الدكتــور  معالــي  رعايــة  تحــت  املطــار  بموقــع  أقيــم 

بــن ســالم الفطي�ســي وزيــر النقــل واالتصــاالت. محمــد 
يتــم  الســلطنة  فــي  إقليمــي  مطــار  أول  الدقــم  مطــار  ويعــد   
تشــغيله مبكــرا أمــام الحركــة الجويــة ضمــن جهــود الحكومــة 
الدقــم  واليــة  الــى  واملســتثمرين  املواطنيــن  تنقــل  لتســهيل 

مســقط.  عــن  كيلومتــرا   )550( نحــو  بعــد  علــى  الواقعــة 
وقــال معالــي الدكتــور أحمــد بــن محمــد بــن ســالم الفطي�ســي 
انــه تــم بنجــاح تدشــين الخــط الجــوي ملطــار الدقــم والتشــغيل 
للمنطقــة  يعــد اضافــة كبيــرة  املطــار  لــه، موضحــا أن  املبكــر 
اســتقطاب  فــي  وسيســاهم  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
العامليــة  الخارطــة  علــى  الدقــم  ويضــع  العامليــة  االســتثمارات 
علــى  تقتصــر  ال  املطــار  خدمــات  أن  إلــى  مشــيرا  لالســتثمار، 

نقــل الــركاب فقــط وإنمــا تشــمل أيضــا نقــل البضائــع لخدمــة 
يمكــن  كمــا  النفــط،  وحقــول  واملينــاء  الجــاف  الحــوض 

الخــاص. للطيــران  اســتخدامه 
املبنــى  فــي  تجولــه  عقــب  صحفــي  تصريــح  فــي  معاليــه  وقــال   
املؤقــت للمســافرين بمطــار الدقــم ان املطــار يواكــب اهتمــام 
الحكومــة بوضــع املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى 
قــدوم  كبيــر  بشــكل  وسيســهل  العالمــي  االســتثمار  خارطــة 
وفــق  ُصّمــم  املطــار  ان  الــى  منوهــا  املنطقــة،  الــى  املســتثمرين 
كيلومتــرات   4 املــدرج  طــول  ويبلــغ  الدوليــة  املعاييــر  أحــدث 
ويمكنــه اســتيعاب أكبــر طائــرات العالــم مثــل طائــرة إيربــاص 

.)  A380(
مــن جهتــه عّبــر معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري 
الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الدقــم  ملطــار  املبكــر  بالتشــغيل  ابتهاجــه  عــن  بالدقــم 
النهضــة  ليــوم  واألربعيــن  الرابعــة  الذكــرى  مــع  يتزامــن  والــذي 

املباركــة الحديثــة، وقــال معاليــه فــي تصريــح صحفــي ان هــذا 
التــي  باملشــروعات  العمــل  تســريع  فــي  يســاهم  ســوف  الخــط 
املواطنيــن  انتقــال  حركــة  ويســّهل  باملنطقــة  تنفيذهــا  يتــم 

الدقــم.  إلــى  واملســتثمرين 
 ونــّوه معاليــه بالجهــود التــي بذلــت خــالل الفتــرة املاضيــة مــن 
بمــدى  الدقــم، مشــيدا معاليــه  املبكــر ملطــار  التشــغيل  أجــل 
النقــل واالتصــاالت،  الهيئــة، ووزارة  بيــن  والتعــاون  التنســيق 
العامــة للطيــران املدنــي  وشــرطة عمــان الســلطانية، والهيئــة 
املطــارات،  إلدارة  العمانيــة  والشــركة  الجويــة،  واألرصــاد 

العمانــي. والطيــران 
بيــن  أســبوعيا  أربــع رحــالت  بتســيير  العمانــي  الطيــران  ويقــوم 
والخميــس،  واألربعــاء  واالثنيــن  األحــد  أيــام  والدقــم  مســقط 
املنطقــة  هيئــة  بيــن  وتشــغيل  إدارة  عقــد  ضمــن  وذلــك 

العمانــي. والطيــران  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
صور اخرى صفحة 4

يحيى الجابري: املطار يساهم في تسريع العمل باملشروعات ويسّهل حركة انتقال املواطنين واملستثمرين 

الهيئة تقيم حفل سحور جماعي ملوظفيها بمسقط والدقم 
مسقط - الدقم  9 يوليو 2014 

تزامنــا مــع نفحــات شــهر رمضــان الفضيــل .. أقامــت هيئــة املنطقــة 
بموظفــي  خــاص  ســحور  حفــل  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
واليــة  وفــي  ان،  هوليــداي  فنــدق  فــي  مســقط  بمحافظــة  الهيئــة 

بــالزا.  كــراون  بفنــدق  الدقــم  
وتســعى الهيئــة الــى اســتغالل املناســبات املختلفــة بمــا يعــود بالنفــع 
والفائــدة علــى املوظفيــن، حيــث تســاهم هــذه اللقــاءات فــي توطيــد 
األلفــة بيــن املوظفيــن، وتشــجيع التواصــل االجتماعــي فيمــا بينهــم 

وبمــا يــؤدي إلــى إيجــاد بيئــة عمــل جيــدة وصحيــة.



النهضة للخدمات تسند عقود تشييد بقيمة 57 مليون ريال
 ستيفين توماس: مشروع الدقم أحد أكبر استثماراتنا حتى اآلن

2

الدقم  6 يوليو 2014م 
بقيمــة  بنــاء  أربعــة عقــود  النهضــة للخدمــات  أســندت شــركة 
57 مليــون ريــال عمانــي ألربــع شــركات محليــة لتطويــر املرحلــة 
األولــى مــن مشــروع املبانــي الســكنية الدائمــة للمقاوليــن وذلــك 
فــي املنطقــة املخصصــة لهــا فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

بالدقــم.
وتــم منــح العقــود األوليــة ملشــاريع الديبــاج الوطنيــة )ش م م( 
األساســات  وصــب  الحفــر  بعمليــات  للقيــام  دولييــن  وخبــراء 
للمبانــي  األساســات  بعمــل  للقيــام  جيوســول  مــع  باالشــتراك 
التــي تقــع فــي مناطــق ذات تربــة حــــــــــــساسة ومــن املتوقــع صــب 
مــن 1100  االنــــــــــــــتهاء  تــم  مــن األســـــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــات حيــث   1600

منهــا حتــى تاريخــه.

البنــاء  حــزم  مــن  اثنتيــن  اآلن  حتــى  الشــركة  أســندت  وقــد 
 
ً
نظــرا للتكلفــة   50/50 بواقــع  املبانــي  ألعمــال  الرئيســية 

والعشــرين  األربعــة  فتــرة  خــالل  للعمــل  النوعيــة  للطبيعــة 
شــهرا. تــم منــح شــركة الهاجــري للتجــارة )ش م م( الحزمــة 3 
أ بينمــا منحــت شــركة الخدمــات والتجــارة )ش م م( الحزمــة 
3 ب وتوجــد بيــن هــذه الحــزم أكثــر مــن 12 مليــون ريــال عمانــي 
للمناقصــة وإســنادها  مــن األعمــال اإلضافيــة ســيتم طرحهــا 

العميــل. فريــق  قبــل  مــن 
ســيتم  املشــروع  مــن  البنــاء  مرحلــة  مــن  االنتهــاء  أجــل  ومــن 
وهمــا   2014 عــام  خــالل  إضافيتيــن  حزمتيــن  وإســناد  طــرح 
املـــــــــــــــــــــــحطة  وأعـــــــــــــــــــمال  املـــــــــــــــــــــــجاري  مـــــــــــــــــــياه  محطــة معالجــــــــــــــــة 

كيلوفولــت.  11 ســعة  الكــــــــــــهربائية 

التنفيــذي  الرئيــس  تومــاس  ســتيفين  قــال  الصــدد  هــذا  وفــي 
املناقصــات  هــذه  طرحنــا  لقــد  للخدمــات:  النهضــة  ملجموعــة 
بطريقــة مهنيــة وعادلــة وشــفافة لــكل الحــزم التــي تــم منحهــا 
حتــى اآلن ويســرنا أن ننهــئ الفائزيــن مــع تقديرنــا التــام لــكل مــن 

فــي هــذه املناقصــات.  شــارك 
وتطــرق الرئيــس التنفيــذي أيضــا إلــى االســتثمارات التــي تقــوم 
بهــا الشــركة فــي الســلطنة قائــال: لــدى النهضــة اليــوم فــي ميزانيتهــا 
أصــول بأكثــر مــن 1.9 بليــون دوالر أمريكــي وســيكون مشــروع 
هــذا  يكــون  وبهــذا  اآلن  حتــى  اســتثماراتنا  أكبــر  أحــد  الدقــم 
االنتهــاء  وعنــد  املخططــة  االســتثمارات  مــن  وغيــره  االســتثمار 
مــن هـــــــــــــــــــــذا املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع ستــــــــــــــبلغ أصــول الشــركة أكثــر مــن 

2.4 بليــون دوالر أمريكــي. 

مجمع شرطة الدقم بـ »الوسطى«.. منشآت جديدة وخدمات متكاملة

الدقم 5 يوليو 2014م
علــى الرغــم مــن الطبيعــة الجغرافيــة الصعبــة وبعــد املســافة 
بيــن مراكــز محافظــة الوســطى فــإن قياداتهــا الشــرطية تقــوم 
فــي حفــظ النظــام وتوفيــر الســكينة العامــة وحمايــة  بمهامهــا 
األرواح واملمتلــكات، كغيرهــا مــن القيــادات الشــرطية األخــرى، 
عــن طريــق دوريــات أمنيــة ومروريــة، تســتخدم نقــاط التفتيــش 
املركبــات  وتهريــب  الســرقة  قضايــا  ضبــط  علــى  تعمــل  التــي 

وتهريــب املــواد املخــدرة واملمنوعــات.
ويعــد مجمــع شــرطة الدقــم، الجــاري تنفيــذه حاليــا، أحــدث 

مــن  العديــد  يضــم  حيــث  باملحافظــة،  الشــرطية  اإلنشــاءات 
املبانــي منهــا مركــز شــرطة الدقــم ومبــاٍن لــإدارات التخصصيــة 
مثــل الجــوازات واألحــوال املدنيــة والدفــاع املدنــي واإلســعاف 
والجمــارك والتحريــات ومكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وخفــر الســواحل ومــن ضمــن املشــاريع أيضــا إنشــاء مســاكن 
شــرطة  ومركــز  محــوت  شــرطة  مركــز  مــن  كل  فــي  جديــدة 
الجــازر وذلــك لتوفيــر الســكن املالئــم للعامليــن وزيــادة الســعة 

بتلــك املراكــز. االســتيعابية 
عمرانيــة  حركــة  مــن  الدقــم  منطقــة  تشــهده  ملــا  ونظــرا 

إلــى  الســلطانية  عمــان  شــرطة  تســعى  مزدهــرة  واقتصاديــة 
مواكبــة هــذا التطــور حيــث تــم البــدء فــي إنشــاء مجمــع شــرطة 
الدقــم ومــا يحتويــه مــن منشــآت خدميــة فــي جميــع املجــاالت 
باإلضافــة إلــى اإلدارات التخصصيــة املوجــودة داخــل املينــاء 
لتســهيل  الجمــارك  وإدارة  واإلقامــة  الجــوازات  إدارة  مثــل 
فــي  متعــددة  شــرطية  خدمــات  وتوفيــر  املينــاء  فــي  الخدمــات 
البحــري  كاملينــاء  للمنشــآت  األمنيــة  الحمـــــــــــــــــاية  مقدمتهــا 
ومـــــــــــــــــيناء  الجـــــــــــــــــديدة  واملـــــــــــــــــدينة  الصــــــــــــــــــــــــناعية  واملنطقــة 

الســياحية. واملنطقــة  الصيــد 
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محمد العار�سي: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات املصرفية للشركات الراغبة بالعمل في الدقم« 

مسقط - 14 يوليو2014م
رئيــس  الجابــري  عبــدهللا  بــن  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  ــع 

ّ
وق

بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس 
بمكتبــه بواحــة املعرفــة مســقط فــي )14 يوليــو 2014( مذكــرة 
تفاهــم مــع البنــك الوطنــي الُعمانــي تنــص علــى تســهيل حصــول 
لهــا  مشــروعات  تنفيــذ  فــي  الراغبــة  والشــركات  املســتثمرين 
باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى التمويــل الــالزم، 
محفــوظ  بــن  محمــد  البنــك  عــن  نيابــة  املذكــرة  وقــع  فيمــا 

الُعمانــي. الوطنــي  البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  العار�ســي 
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الوطني الُعماني ضمن 
جهــود هيئــة املنطقــة اإلقتصاديــة الخاصــة بالدقــم الجتــذاب 
الهيئــة خــالل  إلــى املنطقــة، وســتقوم  مــن املســتثمرين  املزيــد 
الفتــرة املقبلــة بتوقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم املماثلــة مــع 
البنــوك املحليــة لتوفيــر التمويــل الــذي تحتــاج إليــه الشــركات 

خاصــة قطــاع املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة.
وأكــد معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري أن مذكــرة 

التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــع البنــك الوطنــي الُعمانــي ســوف 
املنطقــة  فــي  االســتثمار  علــى  املســتثمرين  تشــجيع  فــي  تســاهم 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن خــالل مــا توفــره مــن مزايــا 

فــي تأســيس مشــروعاتهم باملنطقــة. وتســهيالت للراغبيــن 
هيئــة  بيــن  املشــترك  التعــاون  علــى  التفاهــم  مذكــرة  وتنــص 
الوطنــي  والبنــك  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 
تمويــل  علــى  املســتثمرين  حصــول  لتســهيل  العمانــي 
املشــروعات التــي ينفذونهــا بالدقــم، وبموجــب املذكــرة ســتقوم 
الهيئــة بتقديــم العــروض التــي تحصــل عليهــا مــن البنــك الوطني 
الراغبــة  واملؤسســات  والشــركات  املســتثمرين  إلــى  الُعمانــي 

بالدقــم. الخاصــة  اإلقتصاديــة  املنطقــة  فــي  باالســتثمار 
مــن جهتــه عّبــر محمــد بــن محفــوظ العار�ســي رئيــس مجلــس 
مذكــرة  بتوقيــع  ســعادته  عــن  الُعمانــي  الوطنــي  البنــك  إدارة 
التفاهــم مــع الهيئــة، وقــال: »إننــا ســعداء بالتعــاون مــع هيئــة 
املشــروعات  لتمويــل  بالدقــم  الخاصــة  املنطقــة االقتصاديــة 

باملنطقــة«. تنفيذهــا  يتــم  التــي 

وأضــاف: »إن البنــك الوطنــي الُعمانــي ملتــزم بتقديــم أفضــل 
املنطقــة  فــي  بالعمــل  الراغبــة  للشــركات  املصرفيــة  الخدمــات 
أحســن  بتوفيــر  وســنقوم  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
وجميــع  للهيئــة  خاصــة  وبعــروض  املصرفيــة  الخدمــات 

طريقهــا«. عــن  املتقدمــة  الشــركات 
التفاهــم  مذكــرة  بموجــب  الُعمانــي  الوطنــي  البنــك  وســيقوم 
مجــال  ففــي  للمســتثمرين.  الخدمــات  مــن  العديــد  بتقديــم 
األعمــال املصرفيــة للشــركات ســيقوم البنــك بتوفيــر مختلــف 
أنواع التمويل الذي تحتاج إليه الشركات، وتقديم القروض 
محــدد،  ألجــل  والقــروض  املختلفــة،  الصــرف  وســندات 
واالســتثمارية  املاليــة  واالستشــارات  الســكنية،  والقــروض 
اإللكترونيــة،  املصرفيــة  والخدمــات  أنواعهــا،  بجميــع 
والضمــان االئتمانــي التجــاري والعديــد مــن الخدمــات األخــرى، 
كمــا تشــمل مذكــرة التفاهــم األعمــال املصرفيــة للمشــروعات 

اإلســالمية. النافــذة  وأعمــال  واملتوســطة،  الصغيــرة 

هيماء  22 يوليو 2014م
اكتملــت تجهيــزات خدمــات اإلســعاف الطائــر بمحافظــة الوســطى امللحقــة بمهبــط الطائــرات 
بقيــادة شــرطة املحافظــة فــي واليــة هيمــاء وقــد تــم تجهيزهــا باالحتياجــات التــي تلبــي أي حــاالت 
طارئــة علــى الطريــق حيــث تتوفــر طائــرة بثالثــة أســرة وطاقــم خدمــة متكامــل بيــن أفــراده طبيــب 
ومســعفين متخصصيــن فــي خدمــات االســعاف والطــوارئ وذلــك لتلبيــة الحــاالت الطارئــة التــي 
الحركــة  عليــه  تتضــاف  الــذي  ثمريــت   – الوســطى  طريــق  علــى  املــرور  حــوادث  عــن  تنتــج  قــد 
الطبيعــة  املروريــة  الحركــة  إلــى  باإلضافــة  ظفــار  بمحافظــة  الخريــف  فتــرة  خــالل  املروريــة 
بمحافظــة الوســطى التــي تتمتــع هــي األخــرى بمقومــات ســياحية رائعــة ومفضلــة لــدى الســياح 

مــن داخــل الســلطنة وخارجهــا .
وقــد قــام ســعادة الشــيخ معضــد بــن محمــد بــن عبــدهللا اليعقوبــي محافــظ الوســطى والعقيــد 
قائد شــرطة محافظة الوســطى وعدد من املســؤولين العســكريين واملدنيين بزيارة اســتطالعية 
الخدمــة  لهــذه  املخصصــة  والتجهيــزات  االســتعدادات  علــى  واطمأنــوا  الطائــر  لإســعاف 

االنســانية فــي املقــام األول .

تجهيز اإلسعاف الطائر والطوارئ بالوسطى
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