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مشروعات الدقم السياحية تتجاوز  300مليون ريال

مسقط 31أغسطس 2014
تشــهد املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تنفيــذ العديــد
مــن املشــروعات الســياحية التــي تعــزز مــن إمكانــات املنطقــة
وقدراتهــا علــى اســتقطاب الســياح واملســتثمرين وتشــير
التقدي ـرات إلــى أن تكلفــة هــذه املشــروعات تتجــاوز ال 300
مليــون ريــال عمانــي.
وقــد عملــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
علــى تجهيــز املنطقــة الســياحية التــي تبلــغ مســاحتها 25
كيلومت ـرا مربعــا وتزويدهــا بكافــة مرافــق البنيــة األساســية مــن
كهربــاء وميــاه وطــرق واتصــاالت ،وتتميــز املنطقــة الســياحية
بواجهــة بحريــة تمتــد الــى  19كيلومت ـرا .ويوجــد فــي املنطقــة
حاليــا عــدة فنــادق واســتراحات ســياحية تــم إنشــاؤها خــال
الفتــرة املاضيــة مــن بينهــا فنــدق ك ـراون بــازا وهــو فنــدق
مــن ( )4نجــوم ،وفنــدق املدينــة ذو ال ( )3نجــوم وتمتلــك

الفندقيــن شــركة عم ـران للتنميــة الســياحية ،كمــا قامــت
مجموعــة محمــد البروانــي بإنشــاء فنــدق بــارك إن وهــو عبــارة
عــن مجموعــة مــن الشــاليهات واالجنحــة واملطاعــم ومــن
املتوقــع افتتاحــه خــال العــام الجــاري .كمــا تقــوم شــركة
املدينــة العقاريــة بتنفيــذ مشــروع ســياحي متكامــل يشــتمل
علــى مركــز تجــاري وشــقق فندقيــة ومجمــع ســكني وملعــب
جولــف ،وســيتم تنفيــذ املشــروع علــى أربــع مراحــل .وتعتبــر
مدينــة واجهــة الدقــم أحــد أبــرز املشــروعات الســكنية فــي
املنطقــة ،وقــد تــم خــال العــام الجــاري افتتــاح املرحلــة األولــى
مــن املشــروع الــذي قامــت بإنشــائه شــركة تنميــة الدقــم وهــي
شــركة حكوميــة بالكامــل ،وتتألــف املرحلــة األولــى مــن ()344
وحــدة ســكنية راقيــة ومالعــب وصــاالت رياضيــة وتســهيالت
مختلفــة ،وتقــوم الشــركة حاليــا بالعمــل علــى تنفيــذ املرحلــة
الثانيــة املتوقــع إنجازهــا فــي عــام 2017م والتــي تضــم وحــدات

«الزمــن العامليــة» تعــد تقريـرا عــن املنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم

ســكنية متنوعــة ومرك ـزا تجاريــا ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة
مختلفــة باســتثمار تبلــغ قيمتــه ( )60مليــون ريــال عمانــي.
وتقــوم شــركة النهضــة للخدمــات بإنشــاء وتطويــر مشــروع
الســكن الوظيفــي والعمالــي الــذي يتكــون مــن مجمــع ســكني
يتســع فــي طاقتــه القصــوى ل  10آالف شــخص وتبلــغ
التكاليــف الرأســمالية للمشــروع حوالــي ( )38مليــون ريــال
عمانــي ومــن املتوقــع إنجــازه فــي عــام 2015م .وتوقعــت
الدراســة التــي قامــت بهــا الهيئــة مــن خــال بيــوت خبــرة عامليــة
أن يــزداد حجــم الطلــب علــى الخدمــات الفندقيــة فــي الدقــم
خــال العشــرين عامــا القادمــة إلــى مــا بيــن ( )5إلــى ( )8فنــادق
فــي حيــن توقعــت دراســة أخــرى قامــت بهــا شــركة مينــاء الدقــم
أن تتمكــن املنطقــة مــن اســتقطاب رحــات الســفن الســياحية
إليهــا ،خاصــة فــي نوعيــن رئيســيين همــا ســياحة رجــال األعمــال
وســياحة االســتجمام والبيئيــة.

داخل العدد...
الســاجواني :قريبــا إنشــاء أكبــر مينــاء
للصيــد بالدقم

مسقط  2اغسطس 2014
قامــت مؤسســة الزمــن العامليــة بإعــداد تقريــر صحفــي فــي
كتــاب أصدرتــه باللغــة االنجليزيــة بمناســبة يــوم النهضــة
الحديثــة عــن اعمــال وانشــطة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم حيــث تناولــت حجــم البرنامــج الطمــوح الــذي تســعى
الحكومــة اليــة إلقامــة البنــى األساســية ضمــن خطتهــا الشــاملة
لتطويــر وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة املســتدامة
للمنطقــة مراعيــة فيــه االســتثمارات الصديقــة وبيئــة املــكان
وتطرقــت الــى الــدور املحــوري للهيئــة فــي تطويــر املنطقــة

والصالحيــات املمنوحــة لهــا لقيــام منطقــة ذات مواصفــات
عامليــة ودورهــا فــي ايجــاد بيئــة اســتثمار واعــدة .كمــا ذكــر
التقريــر انــه توجــد للمنطقــة ســمعة جيــدة مــن خــال تفاعــل
املســتثمرين االجانــب الذيــن زاروا املنطقــة واشــادتهم بــدور
الحكومــة فــي تعزيــز البنــى التحتيــة وتطويرهــا وأضــاف التقريــر
ان حكومة الســلطنة انفقت أكثر من  1.7مليار كاســتثمارات
مختلفــة بهــدف ان يســاهم املشــروع فــي تنويــع مصــادر الدخــل
ورفــد اي ـرادات الدولــة.

طرح مناقصة تمهيد
مصفاة الدقم الجديدة
ُعمان للحوض الجاف تنتهي
من إصالح ناقلة الغاز «إبراء»
الهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئة ُت ّ
روج في مطاري
مسقط وصاللة

الساجواني :قريبا إنشاء أكبر ميناء للصيد بالدقم ومنطقة صناعات سمكية

مسقط  28أغسطس 2014
أوضــح معالــي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني وزيــر
الزراعــة والثــروة الســمكية لوســائل االعــام أن الــوزارة
ســتوقع قريبــا عقــد إنشــاء أكبــر مينــاء للصيــد فــي الســلطنة
باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي املــكان املخصــص
للصناعــات الســمكية التــي تســتوعب فــي املرحلــة األولــى مــا بيــن
 ٥٠و ٨٠مشــروعا .وتخطــط الــوزارة إلقامــة قــرى للصياديــن
تتوفــر فيهــا كل متطلبــات العيــش الكريــم وســتبدأ بمشــروعين
علــى أمــل التوســع الحقــا.
وأضاف الســجواني :إن الزيادة في إنتاج األســماك في األســواق
العمانيــة بلغــت  %31فــي الفتــرة مــن عــام  2011إلــى  2013ويتــم
تصديــر كميــات كبيــرة منــه الــى الخــارج رغــم الزيــادات الكبيــرة
فــي أعــداد الســكان وازديــاد عــدد الســياح بالســلطنة.

وأشــار معاليــه الــى أن نســبة العمانييــن العامليــن فــي هــذا
القطــاع يتجــاوز  ٪٩٦ويبلــغ قرابــة  ٤٥ألفــا ويفتــرض أن تكــون
العوائــد لهــم مجزيــة لتحفيزهــم علــى البقــاء فــي هــذه املهــن ألن
البديــل ُهـ َـو العامــل الوافــد وال بــد مــن بنــاء العنصــر البشــري
وذلــك بالتوســع فــي برامــج الدراســات والتدريــب وتشــجيع
البحــوث وحضــور املؤتم ـرات وحلقــات العمــل والتوســع فــي
الحوافــز املاديــة املختلفــة.
واضــاف معاليــه :أن بعــض التجــار يفضلــون بيــع األســماك
عــن طريــق التجــوال علــى الواليــات ،ومنهــم مــن يفضــل
الذهــاب الــى أســواق الجملــة فــي الــدول املجــاورة ليتمكــن مــن
بيــع كل حمولتــه خــال نصــف ســاعة وهــي مــن التحديــات التــي
تســعى الــوزارة لحلهــا مــن خــال االســواق املركزيــة .موضحــا
أن املواطــن يفضــل تنــاول أنــواع محــددة مــن األســماك مثــل

الســهوة والكنعــد والجيــذر وهــذه األســماك مهاجــرة وموســمية
وال تتوفــر طــوال العــام .كمــا أنــه يفضــل شـراءها طازجــة رغــم
وجــود هــذه األســماك مثلجــة ويعــد تراجــع اإلنتــاج فــي الصيــف
نتيجــة ارتفــاع األمــواج واشــتداد الريــاح وعــدم قــدرة القــوارب
علــى النــزول الــى البحــر وهجــرة معظــم الصياديــن فــي املنطقــة
الوســطى للقيــظ خــال هــذه الفتــرة ،وأشــار الــى أن هنــاك
منافســة عامليــة علــى هــذه األســماك فــي البحــار بينمــا ال توجــد
لدينــا أســاطيل للصيــد وهــذا مــا تعمــل الــوزارة علــى تحقيقــه.
مشــيرا إلــى أن األســعار العامليــة لألســماك فــي ارتفــاع مســتمر
وليســت محصــورة بالســلطنة ،ومشــيرا إلــى أن الــوزارة تبحــث
عــن موقــع مناســب إلقامــة ســوق لألســماك فــي العام ـرات
ونفضــل أن يكــون مالصقــا لســوق الخضــار والفاكهــة.

طرح مناقصة تمهيد مصفاة الدقم الجديدة

مسقط  13اغسطس 2014
طرحــت شــركة مصفــاة الدقــم والصناعــات البتروكيماويــة
ً
مؤخ ـرا مناقصــة ألنشــطة تمهيــد املوقــع الــذي ستشـ ّـيد عليــه
املصفــاة الجديــدة فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
ومــن املتوقــع أن تبــدأ أنشــطة تمهيــد املوقــع فــي الربــع األول
لعــام  ،2015علــى أن تكتمــل خــال الربــع األول لعــام ،2016
ً
وتشــمل حفــر أكثــر مــن  14م 3مــن التربــة وترصينهــا ،فضــا
عــن وضــع األســس للشــروع فــي البــدء فــي تشــييد املصفــاة فــي
املوعــد املحــدد عــام .2016

وفــي هــذا الســياق صـ ّـرح جاكوبــس نيوهاوســر – مديــر
مشــروع مصفــاة الدقــم – بــأن أنشــطة تمهيــد موقــع املصفــاة
هــي الخطــوة األولــى فــي طريــق التنفيــذ ،وتهــدف إلــى ضمــان
ً
جاهزيــة املوقــع للم�ضــي قدمــا فــي املشــروع اإلنشــائي الضخــم
لتشــييد املصفــاة وفــق الخطــة الزمنية».وأعــرب جاكوبــس عــن
ســعادته إزاء إبــداء العديــد مــن الشــركات العمانيــة رغبتهــا
فــي التنافــس علــى العقــد ،وهــو مــا ســيحقق قيمــة مضافــة
ً
مباشــرة للمجتمــع املحلــي فــي الدقــم خصوصــا ومحافظــة
ً
الوســطى عمومــا».

املصفــاة هــي أول مشــروع صناعــي كبيــر ليتــم تطويرهــا فــي
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة فــي الدقــم الجديــدة ،وســيكون
لهــا قــدرة  230،000برميــل يوميــا .يقــع الدقــم حوالــي 600
كيلومتــر جنــوب مســقط علــى طــول ســاحل بحــر العــرب فــي
ســلطنة عمــان .وقــد أجريــت بالفعــل اســتثمارات كبيــرة فــي
الدقــم ،بمــا فــي ذلــك مطــار دولــي جديــد ،جديــدة للحــوض
الجــاف  /الرصيــف والفنــادق والطــرق النقــل املــزدوج ،مــع
املزيــد مــن املشــاريع قيــد التنفيــذ ،بمــا فــي ذلــك املشــاريع
الســكنية والســياحية ومينــاء الصيــد حاليــا.

ُ«عمان للحوض الجاف» تنتهي من إصالح ناقلة الغاز «إبراء»
الدقم  26أغسطس 2014
أنهـ ْـت شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف
(ش.م.ع.م) إصــاح ناقلــة الغــاز إب ـراء،
وتســليمها فــي الوقــت املحــدد ،بعــد تمكــن
الشــركة مــن الحصــول علــى ترخيــص «جــي.
تي.تــي» املؤهــل لتصليــح ناقــات الغــاز
ا لعمال قــة .
وتعــد الناقلــة هــي ثانــي ســفينة يســتقبلها
الحــوض مــن هــذا النــوع ضمــن األســطول
الكبيــر الــذي تمتلكــه الشــركة العمانيــة للنقــل
البحــري؛ حيــث اســتغرق إصــاح الناقلــة فــي
الحــوض الجــاف بالدقــم عشــرين يومــا ،بعــد
أعمــال صيانــة مختلفــة قامــت بهــا الشــركة.
وتــم إدخــال الســفينة فــي الحــوض الجــاف
إلجـراء أعمــال الصيانــة املتكاملــة التــي شــملت:
إصــاح املحــرك الرئي�ســي ،ونظــام املالحــة فــي
الســفينة ،والدهــان ،وتجديــد بعــض القطــع
االســتهالكية وإصالحهــا ،إضافــة إلــى أعمــال تقنيــة مختلفــة
يديرهــا فريــق عمــل متكامــل مهيــأ مــن فنييــن ومهندســين
ومختصيــن يعملــون وفــق بيئــة تتحقــق فيهــا أعلــى معاييــر
الجــودة .وقــال طــارق بــن محمــد الجنيــدي الرئيــس التنفيــذي

الشــركتين ،والــذي بــدأ حينمــا قامــت
الشــركة العمانيــة للنقــل البحــري بإرســال
العديــد مــن ســفن األســطول؛ ومــن أبرزهــا:
ناقلــة الغــاز الطبيعــي املســال مســقط
( ،)MUSCAT LNGوناقلــة املــواد الكيماويــة
مصيــرة ()MASIRAH؛ حيــث التزمــت
الشــركتان بتحقيــق األهــداف املســتدامة فــي
مجــال الســامة والتكلفــة والجــودة والتطــور
التقنــي؛ ممــا يــؤدي إلــى تحســن كبيــر فــي
مســتوى األداء التشــغيلي لكلتــا الشــركتين.

للشــركة العمانيــة للنقــل البحــري باإلنابــة :تــم بنجــاح االنتهــاء
مــن أعمــال إصــاح وصيانــة ناقلــة الغــاز الطبيعــي املســال إبـراء
( )IBRA LNGواســتالمها بنـ ًـاء علــى العقــد املبــرم بيــن الشــركة
العمانيــة للنقــل البحــري وشــركة ُعمــان للحــوض الجــاف.
ويأتــي التعــاون كجــزء مــن خطــط التعــاون املثمــر بيــن

وأشــار الجنيــدي إلــى أن الشــركتين
تســتطلعان الفــرص املتاحــة لتبــادل املنافــع،
إلــى جانــب تمكيــن شــركة ُعمــان للحــوض
الجــاف مــن تطويــر مميزاتهــا التنافســية فــي
مجــال إصــاح وصيانــة الســفن ،والــذي
سيســاهم فــي زيــادة القيمــة املضافــة املحليــة
لالقتصــاد الوطنــي علــى جميــع ُّ
الصعــد .يذكــر أن شــركة ُعمــان
للحــوض الجــاف اســتقبلت منــذ التدشــين  255ســفينة
مــن مختلــف األحجــام ومازالــت تتلقــى طلبــات اإلصــاح مــن
مختلــف دول العالــم.

شباب الوسطى ووالية القابل يطلعون على مشاريع الدقم

الدقم  26أغسطس 2014
قامــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بتعريــف
عــدد  30مــن أبنــاء محافظــة الوســطى وعــدد  35مــن ابنــاء
وواليــة القابــل باملشــاريع القائمــة والخطــط املســتقبلية
للمنطقــة فــي ضــل توســع اعمــال املشــروعات بهــا وتــم خــال
الزيــارة إلقــاء عــدد مــن العــروض املرئيــة التــي احتضنهــا مركــز
تدريــب شــركة عمــان للحــوض الجــاف بالدقــم الــذي تضمــن
بعدهــا زيــارة ميدانيــة لالطــاع علــى املنشــآت القائمــة كانــت
ملعاينــة وشــرح وتوضيــح اليــة عمــل املشــاريع بشــكل عــام حيــث
شــاهد الحضــور مشــروعي الحــوض الجــاف ومينــاء الدقــم
باإلضافــة الــى عــدد مــن املرافــق الخدميــة والبنــى األساســية
التــي يتــم العمــل عليهــا ضمــن خطــة تطويــر املنطقــة .
تــم اطــاع شــباب الوســطى فــي الزيــارة األولــى وواليــة القابــل فــي
الزيــارة الثانيــة علــى العــروض واملرئيــات التــي تهــم الجوانــب

العمليــة فــي املنطقــة االقتصاديــة بالدقــم فــي إدارة وتنظيــم
وتطويــر الدقــم و وضــع األســس التنظيميــة والرقابيــة لكافــة
األنشــطة باملنطقــة و عمليــات تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ
االســتراتيجيات طويلــة األمــد وتطــرق الشــرح ليشــمل اليــة
جــذب االســتثمارات الداخليــة والخارجيــة وبالتالــي تحقيــق
ّ
ّ
التوســع فــي إعــادة
األهــداف املتوقعــة مــن املنطقــة مثــل
التصديــر وتشــجيع انخ ـراط العمالــة الوطنيــة فــي األنشــطة
ُ
االقتصاديــة املرتقبــة والوصــول الــى تنويــع مصــادر الدخــل مــن
خــال إقامــة املشــروعات النفطيــة وغيــر النفطيــة وتفعيــل
ّ
التوســع العمرانــي ملدينــة الدقــم الحديثــة وحمايــة البيئــة فــي
املنطقــة ،وبالتالــي ضمــان اســتمرارية ســمة منطقــة الدقــم
االقتصاديــة لتكــون مــن أفضــل األماكــن فــي الشــرق األوســط
ســواء للســياحة أو العيــش ،أو العمــل أو االســتثمار ووضــع
القواعــد واألنظمــة والتســهيالت والحوافــز املســتقبلية،

وسياســات العمــل والتجــارة والضرائــب باملنطقــة وغيرهــا.
وقــد احتــوى العــرض ايضــا علــى األهــداف الوطنيــة ومي ـزات
املنطقــة النســبية والتنافســية والرؤيــة والرســالة وتطــرق
أيضــا الــى برامــج الهيئــة – تطويــر األعمــال والترويــج والتســويق
واملزايــا والحوافــز وشــركة عمــان لتطويــر الدقــم كمــا تــم
اســتعراض فلــم وثائقــي عــن اعمــال شــركة عمــان للحــوض
الجــاف واســتعراض مرئــي عــن شــركة مينــاء الدقــم وتــم ختــام
الزيــارة بوجبــة غــداء فــي فنــدق ك ـراون بــازا الدقــم.
الجديــر بالذكــر ان هــذه الزيــارة تأتــي ضمــن قائمــة الزيــارات
التعريفيــة التــي تتبناهــا هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم او مبــادرات املؤسســات العامــة أو االهليــة وذلــك
بهــدف تعزيــز مســتوى وعــي أبنــاء املجتمــع عــن املشــروع وإيجــاد
ش ـراكة فاعلــة وتعــاون مشــترك ومســاندة بالــرؤى واالفــكار
البنــاءة.

شركة ريسوت لالسمنت تنفذ محطة توزيع في الدقم
مسقط  11أغسطس 2014
قامــت شــركة ريســوت لالســمنت بتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع
لتوســيع اعمــال الشــركة ومــن ضمــن هــذه املشــاريع انشــاء
محطــة توزيــع تابعــة للشــركة باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم باالضافــة الــى انشــاء رافعــة فــي محطتهــا بصاللــة لتنزيــل
وتحميــل املــواد الســائبة وتعمــل الشــركة علــى التوســع فــي
بعض مشــاريعها وتســريع انشــاء محطاتها بهدف تحقيق عائد
خالل الربع االول من العام القادم.واوضحت شــركة ريســوت
لالســمنت خــال افصاحهــا عــن النتائــج االوليــة فــي النصــف
االول مــن العــام الجــاري انهــا تخطــط فــي طــرق جديــدة لتســويق
منتجاتهــا خــارج الســوق املحلــي .فخــال النصــف األول مــن
عــام  2014بلغــت مجمــوع األربــاح قبــل احتســاب الضريبــة

 17.48مليــون مقارنــة بالفتــرة املماثلــة مــن العــام الســابق
والتــي حصلــت علــى  16.38مليــون بزيــادة قدرهــا حوالــي 6.7
فــي املائة.وفــي الفتــرة املنتهيــة مــن ال ـ  30يونيــو مــن العــام الجــاري
وبلغــت األربــاح قبــل احتســاب الضرائــب التــي تجنيهــا الشــركة
األم فــي عمــان قيمــة  15.17مليــون ريــال كمــا بلغــت اربــاح
الشــركات التابعــة مثــل شــركة بايونيــر قيمــة  2.85مليــون
وشــركة رايبولــك قيمــة  0.46مليــون ريــال  .كمــا تكبــدت شــركة
راي�ســي فقــدان  0.03مليــون خــال نفــس الفتــرة .ويشــمل
الربــح قبــل احتســاب الضريبــة التوزيعــات املســتلمة مــن
املشــروعات املشــتركة مثــل مشــروع شــركة املاكيــوال وشــركة
ريســوت للتجــارة وأيضــا مــن االســتثمارات الخارجيــة فــي اليمــن
التــي بلغــت نحــو مليــون .1.1

الترويج لـ « الدقم» في مطاري مسقط وصاللة
مسقط – صاللة  1أغسطس 2014
بــدأت الهيئــة نشــر اعالنــات ترويجيــة بمطــار مســقط وصاللــة
ابتــداء مــن االول مــن أغســطس وملــدة ثالثــة أشــهر ضمــن
خطتهــا الترويجيــة التــي تهــدف الوصــول الــى أكبــر عــدد ممكــن
من مرتادي الســفر والســياحة واألعمال عبر منافذ الســلطنة
الجويــة فقامــت الهيئــة بالتنســيق مــع شــركة (JCDecaux
 )Omanللدعايــة واالعــان بوضــع عــدد  5إعالنــات رقميــة
تظهــر علــى الشاشــات الخاصــة باإلعالنــات عنــد قاعــة اســتالم
الحقائــب فــي مطــار صاللــة والتــي تحمــل عــدد مــن الرســائل
الترويجيــة املتنوعــة تحــت مســمى " اســتثمر فــي الدقــم " كمــا
تــم نشــر اعــان جــداري بمطــار مســقط الدولــي بطــول  5متــر
عنــد محطــة القادمــون.

الهيئة تنظم دورة تدريبة ملوظفيها في ادارة محطات الصرف الصحي
الدقم  24أغسطس 2014
قامــت الهيئــة بتنظيــم دورة تدريبــة ملوظفــي قســم التخطيــط
والهندســة فــي عمليــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وادارتهــا
بالتعــاون مــع شــركة جلفــار وشــركة بايكونــز الســنغافورية
وحضــور عــدد مــن املختصيــن مــن وزارة البلديــات اإلقليميــة
ومــوارد امليــاه حيــث اســتمر برنامــج التدريــب ملــدة يوميــن األول
شــمل عــروض نظريــة وفــي اليــوم الثانــي تطبيــق عملــي بمحطــة
الصــرف الصحــي بالدقــم.
وقــد شــمل موضــوع البرنامــج التدريبــي علــى عــروض مختلفــة
تناولــت نبــذة عامــة حــول محطــات معالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي وعمليــة تشــغيل وادارتهــا والتشــغيل اليــدوي أو
االوتوماتيكي بواســطة نظام  PLCوتشــغيل املعدات املســاندة
وادارة املخاطــر وطــرق التعامــل معهــا والســامة اثنــاء العمــل
فــي املوقــع.

الدقم األهلية للتنمية تنجز حمولة نقل البضائع
الدقم  13 -أغسطس 2014
انتهــت شــركة الدقــم األهليــة للتنميــة ش م ع م مــن توصيــل
آخــر حمولــة مــن مشــروع نقــل مــواد متعلقــة بخدمــات حقــول
النفــط ،وفــي هــذا الصــدد يقــول ســعيد بــن عبــدهللا الجنيبــي
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ان هــذا املشــروع يعــد مــن أهــم
املشــاريع التي نفذتها الشــركة انطالقا من ميناء الدقم والذي

ً
يعــد املركــز الرئي�ســي لعمليــات الشــركة األهليــة ،مشــيرا إلــى ان
املشــروع كان محــل إهتمــام مجلــس ادارة الشــركة لتنفيــذ
املشــاريع الكبــرى انطالقــا مــن قواعدهــا فــي منطقــة الدقــم
االقتصاديــة وتقــوم مــن خاللــه بتقديــم خدماتهــا بجــودة
تنافســية لفتــت انظــار الشــركات العاملــة فــي حقــول النفــط
وخصوصــا فــي مجــال خدمــات النقــل والدعــم اللوجيســتي.

اإليرادات
ي
وخالل النصف األول من العام الجار  ،اكتســبت املجموعة
إي ـرادات بنحــو  49.50مليــون يحســب مــن (صافــي معامــات
الشــركة البالغــة  2.21مليــون ريــال ) مقابــل  49.52مليــون
(كصافــي مــن الصفقــة  2.34مليــون) خــال الفتــرة نفســها مــن
العــام الســابق.كما احتفظــت املجموعــة بحصتهــا فــي ســوق
االســمنت والكلنكــر فــي مســتوى مماثــل مــن العــام الســابق،
علــى الرغــم مــن املنافســة املتزايــدة فــي العديــد مــن الســوق
املحلــي ،الجديــر بالذكــر ان الشــركة حققــت اي ـرادات مــن
املبيعــات بصافــي ربــح قــدرة  35.61مليــون ريــال خــال الفتــرة
املنتهيــة فــي يونيــو مــن عــام  ،2014مقابــل  36.33مليــون تــم
تحقيقــه خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.

ً
"الخدمة املدنية" 238 :مواطنا
يتنافسون على  45شاغرا وظيفيا في
محافظة الوسطى

هيماء  17 -اغسطس 2014
تختتــم وزارة الخدمــة املدنيــة ،اليــوم ،ثانــي أيــام االختبــارات
ُ
التحريريــة واملقابــات الشــخصية للوظائــف املعلــن عنهــا
ملحافظــة الوســطى؛ وفــق إعــان الشــواغر الصــادر بتاريــخ 25
واملتضمــن عـ َ
ّ
ـدد  1523وظيفــة فــي ُمحافظــات
يونيــو ،2014
ِ
الســلطنة ،وبمختلــف الــوزارات والوحــدات الحكوميــة
الخاضعــة لقانــون الخدمــة املدنيــة والئحتــه التنفيذيــة؛ حيــث
ستســتمر االختبــارات واملقابــات حتــى األســبوع األخيــر مــن
شــهر ســبتمبر املقبــل؛ بنـ ًـاء علــى الخطــة الزمنيــة املوضوعــة
لذلــك.
وكانـ ْـت املحطــة الثالثةملحافظــة الوســطى واليــة هيمــاء؛ حيــث
تــم إج ـراء االختبــارات واملقابــات الخاصــة بوظائــف تلــك
َّ
وتضمنــت عــدد
املحافظــة بمدرســة هيمــاء للتعليــم األسا�ســي،
ً
مواطنــا ومواطنــة.
 45شــاغرا وظيفيــا؛ تنافــس عليهــا 238
ً
وتــم اختبــار املواطنيــن املترشــحين وفقــا لقواعــد وإج ـراءات
نظــام التوظيــف املركــزي املتبــع مــن قبــل الــوزارة ،بطريقــه
إلكترونيــة؛ حيــث َخ َ
ضــع املترشــحون للتنافــس علــى الوظائــف
الكتابيــة لنظــام التوظيــف املركــزي الــذي يســتند إلــى قاعــدة
أســئلة َّ
مكونــة مــن أكثــر مــن  30.000ســؤال ،بحيــث يقــوم
ّ
النظــام تلقائيــا باختيــار عــدد متسـ ٍـاو مــن األســئلة لــكل متقـ ِـدم
حســب طبيعــة الوظيفــة واملؤهــل أو التخصــص املطلــوب
لهــا ،وبمســتوى ُمتقــارب لــكل متقـ ِّـدم لنفــس الوظيفــة،
َ
ويقــوم املتقــدم للوظيفــة بإج ـراء االختبــار آليــا وفــق مــدة
زمنيــة محـ َّـددة ،ويكــون التصحيــح آليــا دون أي تدخــل مــن
العنصــر البشــري ،ويطلــع املتقــدم علــى نتيجتــه فــور انتهائــه
مــن االختبــار ،وقبــل مغادرتــه جهــاز الحاســب اآللــي الــذي َّأدى
فيــه االختبــار؛ وذلــك قبــل أن يتــم اإلعــان عــن نتائــج جميــع
املتقدميــن لنفــس الوظيفــة عبــر شاشــة معـ َّـدة لهــذا الغــرض
يطلــع عليهــا كافــة املتقدميــن.
ويتــم اختيــار الحاصــل علــى أعلــى نتيجــة لشــغل الوظيفــة ،وفــي
حــال التســاوي يتــم اللجــوء ألحــكام املــادة ( )14مــن الالئحــة
التنفيذيــة لقانــون الخدمــة املدنيــة؛ مــن أجــل اختيــار املرشــح
للوظيفــة .أمــا بالنســبة للمقابــات الشــخصية املخصصــة
للمتنافســين علــى الوظائــف الحرفيــة ووظائــف الخدمــات،
فقــد قامـ ْـت وزارة الخدمــة املدنيــة بتوظيــف تقنيــة املعلومــات
فــي إجرائهــا؛ بهــدف ضمــان تحييــد تدخــل العنصــر البشــري
فيهــا؛ حيــث تــم إعــداد مجموعــة مــن الخصائــص والســمات
التــي ينبغــي توافرهــا فــي املرشــحين لشــغل الوظائــف ،وقامـ ْـت
الــوزارة بتحليلهــا وتصنيفهــا وترتيبهــا فــي مجموعــة مــن عناصــر
التقييــم التــي تتضمنهــا املقابــات الشــخصية.

تقرير أوكسفورد لألعمال  2015يؤكد على جدية السلطنة لجذب االستثمارات

ُ
ميد :عمان من أكثر أســواق املنطقة اســتقرارا
لندن  -العمانية  6اغسطس 2014
تصــدر مجموعــة أوكســفورد لألعمــال ،الشــركة العامليــة
للنشــر واألبحــاث واالستشــارات االقتصاديــة فــي تقريرهــا
القــادم دراســة متعمقــة حــول ســعي الســلطنة املتواصــل
إليجــاد بيئــة جاذبــة ومالئمــة للمســتثمرين ،ولتشــجيع أنشــطة
ريــادة األعمــال وتطويــر القــوى العاملــة فــي الســلطنة.
ويتنــاول التقريــر التطـ ّـورات التــي تــم إنجازهــا فــي البنيــة
األساســية للســلطنة ،وباألخــص فيمــا يتعلــق بمشــاريع
ً
ً
النقــل التــي تلعــب دورا رئيســيا فــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة
واملســاعدة فــي تعزيــز التنــوع االقتصــادي بالســلطنة.
وأشــارت املجموعــة أن تقريرهــا «ســلطنة عمــان  »2015يضــع

الصناعــات غيــر النفطيــة فــي الســلطنة املحــور األسا�ســي فــي
السنوات األخيرة ،مشيرة إلى املرحلة تشهد اآلن نتائج مساعي
الســلطنة املتواصلــة لتوســيع اقتصادهــا فيمــا يتجــاوز ثروتهــا
املهمــة مــن صناعــات النفــط والغــاز ،مــع وجــود عـ ّـدة مشــاريع
أشــغال ضخمـ ٍـة وأساسـ ّـية قيــد اإلنجــاز ،ونشــوء الكثيــر مــن
املشــاريع الصغيــرة كذلــك ومؤكــدة دور البيئــة الضريبيــة فــي
الســلطنة كإحــدى العوامــل بالغــة األهميــة التــي تأخذهــا بعيــن
االعتبــار أيــة شــركة أجنبيــة تتطلــع إلــى تأســيس أعمـ ٍـال تجاريــة
فــي الســلطنة ،وأن اإلصالحــات والحوافــز الضريبيــة أنتجــت
العديــد مــن الفــرص الجديــدة للمســتثمرين الذيــن يتطلعــون
إلــى دخــول أســواق الســلطنة .وأضافــت املجموعــة :ان مناطــق

التجــارة الحــرة واتفاقيــات التجــارة الحــرة فــي الســلطنة تثبــت
بشــكل خــاص فعاليتهــا فــي مســاعدة الســلطنة علــى توســيع
قاعدتهــا االقتصاديــة.
ً
ويشــكل التقريــر دليــا بالــغ األهميــة حــول جوانــب متعـ ّـددة
ّ
فــي الدولــة ،بمــا فــي ذلــك االقتصــاد الكلــي ،والبنيــة األساســية
والتطــورات فــي القطــاع املصرفــي وغيــره مــن القطاعــات .كمــا
ً
ً
ـخصيات
ســيتضمن نطاقــا واســعا مــن املقابــات املهمــة مــع شـ
ٍ
قياديــة مــن ضمنهــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان
قابــوس بــن ســعيد املعظــم – حفظــه هللا ورعــاه – وعــدد
ً
مــن املســؤولين بالدولــة ،علمــا بــأن التقريــر املذكــور ســيكون
ّ ً
متوف ـرا بشــكل مطبــوع أو عبــر اإلنترنــت.

االلتزام بالسرعة القانونية وعدم القيادة لمسافات طويلة
بعد الساعة السادسة
مساء يجنبك مخاطر الطريق ،،
ً
سلطنة ُعمان

Sultanate of Oman

The commitment on speed limit and avoid long
driving after 6 pm is eliminate you from road risk
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