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لتشــغيل املينــاء، معتبــرا بأنهــا بدايــة إيجابيــة ومبشــرة. واوضــح بــان هــذه 

الزيــارة ســوف يكــون لهــا اثــار إيجابيــة لجــذب االســتثمار البلجيكــي الــى 

الدقــم. منطقــة 

وزيــر  الفطي�ســي  محمــد  بــن  أحمــد  الدكتــور  معالــي  أشــار  جانبــه  مــن 

النقــل واالتصــاالت فــي تصريــح لــه »بــأن هــذه الزيــارة تعتبــر خطــوة كبيــرة 

الشــامل  املخطــط  اعــداد  تــم  حيــث  الدقــم  مينــاء  مشــروع  تطويــر  فــي 

بنحــو  اجماليــة  بمســاحة  تقــدر  التــي  بالدقــم  الصناعيــة  للمنطقــة 

250هكتــارا كمرحلــة أولــى والتــي تركــز علــى الصناعــات الخاصــة باملعــادن 

واملصاحبــة للتعديــن وذلــك لقــرب املينــاء مــن أماكــن املعــادن واملحاجــر. 

مضيفــا بــأن مينــاء الدقــم أصبــح علــى خارطــة العالــم بالنســبة للموانــىء 

حيــث يســتقبل أنشــطة تجاريــة كبيــرة وهــذا يعتبــر انجــازا كبيــرا لحكومــة 

الســلطنة.

وقامــت صاحبــة الســمو امللكــي ممثلــة ملــك بلجيــكا ومعالــي رئيــس مجلــس 

إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بوضــع حجــر األســاس 

للمرحلــة األولــى للمنطقــة الصناعيــة بالدقــم وتدشــين مجمــع الخدمــات 

اللوجســتية بمينــاء الدقــم.

تشــمل املرحلــة األولــى للمنطقــة الصناعيــة بالدقــم والتــي تــم تخطيطهــا 

التــي  الصناعــات   
ً
وتحديــدا الهامــة،  الصناعــات  مــن  عــدد  لتســتوعب 

انطالقة حقيقية لتأسيس مشاريع شراكة استراتيجية 

االميرة أستريد تزور املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
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فــي  بلجيــكا  ملــك  ممثلــة  أســتريد  األميــرة  امللكــي  الســمو  صاحبــة  قامــت 

العشــرين مــن مــارس بزيــارة إلــى املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
بــن ســعيد الجابــري  ومينــاء الدقــم حيــث يرافقهــا كل مــن معالــي يحيــى 
ومعالــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

الدكتــور أحمــد بــن محمــد الفطي�ســي وزيــر النقــل واالتصــاالت والوفــد 

املرافــق لهــا وبحضــور عــدد مــن املســؤولين والعامليــن فــي املنطقــة وعــدد 

الواليــة. اعيــان 

ثــالث اتفاقيــات وهــي: اتفاقيــة االمتيــاز  تــم خــالل الزيــارة التوقيــع علــى 

واتفاقية منح حق االنتفاع واتفاقية التطوير في والية الدقم بمحافظة 

الوســطى. وقــع االتفاقيــة بالنيابــة عــن حكومــة الســلطنة رئيــس مجلــس 

إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، كمــا وقــع عــن شــركة 

مينــاء الدقــم وزيــر النقــل واالتصــاالت رئيــس مجلــس إدارة شــركة مينــاء 

الدقــم، وعــن اتحــاد موانــئ إنتويــرب وقعهــا مــارك فانبيــل.

وقــال معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة 

تعطــي  االمتيــاز  حقــوق  اتفاقيــة  أن  إلــى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

الشــركة التــي تــم تأسيســها مــن قبــل حكومــة الســلطنة ومينــاء انتويــرب 

االمتيــاز  حقــوق  تعطيهــا  الســلطنة  جانــب  الــى  باملائــة   50 تملــك  التــي 

تعتمــد علــى املــوارد الطبيعيــة بالســلطنة مثــل املعــادن املتوفــرة باملنطقــة 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وكذلــك باملواقــع املحيطــة بهــا فــي 

إطــار يقــدر ب 300كــم والتــي تتوفــر بكميــات اقتصاديــة يمكــن أن تقــام 

والزجــاج  والجبــس  البــالط  صناعــات  مثــل  مختلفــة  صناعــات  عليهــا 

لهــا،  واألســمنت واألصبــاغ وطــالء املعــادن وصناعــات أخــرى مصاحبــة 

والتــي تعتمــد علــى مــواد الحجــر الجيــري والجبــس والســيليكا والبازلــت 

املضافــة  القيمــة  زيــادة  فــي  يســاهم  الــذي  األمــر  املعــادن  مــن  وغيرهــا 

العمانــي. لالقتصــاد 

ويعــد هــذا التدشــين انطالقــة حقيقيــة لتأســيس مشــاريع هامــة فــي الدقــم 

فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي، وتكــون أحــد املحــركات األساســية  تســهم 

للتجــارة مــع دول العالــم، وتســهم كذلــك فــي زيــادة حركــة البضائــع مــن 

والــى الدقم.وأشــارت دراســات الجــدوى إلــى أن الدقــم ســوف تســتقطب 

البنــاء  ومــواد  األغذيــة  صناعــة  مثــل  الهامــة  الصناعــات  مــن  الكثيــر 

وصناعــة الــدواء والبتروكيماويــات وغيرهــا مــن الصناعــات التــي تســهم 

فــي تنويــع االقتصــاد وتقلــل مــن نســبة االعتمــاد علــى النفــط كونــه املــورد 

األسا�ســي فــي البــالد.

رئيــس  ومعالــي  بلجيــكا  ملــك  ممثلــة  امللكــي  الســمو  صاحبــة  وقامــت 

مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بوضــع حجــر 

األســاس للمرحلــة األولــى للمنطقــة الصناعيــة بالدقــم وتدشــين مجمــع 

وزيــر  الدكتــور  معالــي  بحضــور  الدقــم  بمينــاء  اللوجســتية  الخدمــات 

واالتصــاالت. النقــل 

ويعــد هــذا التدشــين انطالقــة حقيقيــة لتأســيس مشــاريع هامــة فــي الدقــم 

فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي، وتكــون أحــد املحــركات األساســية  تســهم 

البضائــع  حركــة  زيــادة  فــي  كذلــك  وتســهم  العالــم،  دول  مــع  للتجــارة 

تــم االطــالع علــى مشــروع مينــاء  الزيــارة  الدقــم. وعلــى هامــش  والــى  مــن 

الدقــم الــذي يعــد أحــد املشــاريع الهامــة والحيويــة بالســلطنة والبوابــة 

الرئيســية لالســتثمارات باملنطقــة بحكــم موقعــه اإلســتراتيجي املطــل علــى 

األميــرة  امللكــي  الســمو  صاحبــة  قامــت  الزيــارة  ختــام  وفــي  العــرب.  بحــر 

)ليوبولــد(  الدرجــة  مــن  وســاميين  بمنــح  بلجيــكا  ملــك  ممثلــة  أســتريد 

النقــل واالتصــاالت  وزيــر  الفطي�ســي  بــن محمــد  احمــد  الدكتــور  ملعالــي 

املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري  ســعيد  بــن  يحيــى  ومعالــي 

بالدقــم. الخاصــة  اإلقتصاديــة 
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 وقــع معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس ادارة هيئــة املنطقــة 

مســقط  معرفــة  بواحــة  الهيئــة  بمبنــى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

اتفاقيــة بنــاء 150 وحــدة ســكنية مــع مرفقاتهــا مــع شــركة حســين فاضــل 

املتكاملــة  الســكنية  الوحــدات  هــذه  بإنشــاء  املكلــف  املقــاول  وشــركاءه 

الســكنية  املنطقــة  فــي  انشــاءها  املزمــع  االخــرى  الخدميــة  مــع مرفقاتهــا 

باملخطــط العــام للمنطقــة بتكلفــة تقــدر بـــ 1٦ مليــون ريــال.

هــذه  »بــأن  االتفاقيــة  توقيــع  عقــب  الجابــري  يحيــى  معالــي  وصــرح   

االتفاقيــة تأتــي اســتكماال للمشــاريع التنمويــة التــي تقــوم عليهــا الهيئــة 

الــى  تســعى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  ان  معاليــه  وأكــد 

تحقيــق الرؤيــة الحكيمــة لجاللــة الســلطان املعظــم فــي جعــل »الدقــم« 

االقتصاديــة  للمــدن  ونموذجــا  الوطنــي  لالقتصــاد  جديــدة  إضافــة 

املعاصــر  العمرانــي  النمــط  علــى  تحافــظ  التــي  املتكاملــة  واالجتماعيــة 

الــذي يراعــي فــي تفاصيلــه البيئــة وصحــة املجتمــع« وأضــاف معاليــه »منــذ 

فجــر النهضــة املباركــة تعمــل الحكومــة علــى توفيــر ســبل العيــش الكريــم 

البــالد«. فــي  الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق  للمواطنيــن 

وأشــار معاليــه » انــه روعــي اثنــاء تصميــم هــذه املنــازل النمــط املعيــش 

املعيشــية كمــا  للبيئــة  الحداثــة واالصالــة  بيــن  الجامــع  الواليــة  لســكان 

الســكنية  للمنطقــة  العمرانيــة  للكتلــة  األســاس  املشــروع  هــذا  يعتبــر 

والصحيــة  البيئيــة  االعتبــارات  علــى  بنــاءا  اختيارهــا  تــم  التــي  الحديثــة 

علــى  الحفــاظ  بهــدف  القائمــة  الصناعيــة  املناطــق  عــن  الكافــي  والبعــد 

القائمــة  واملســاكن  املســاكن  هــذه  بيــن  املتداخــل  العمرانــي  النســيج 

الدقــم  واليــة  أبنــاء  مــن  املســتحقين  علــى  توزيعهــا  ســيتم  حيــث  حاليــا 

املشــروع  مديــر  أضــاف  اخــر  املختصة«.مــن جانــب  الجهــات  مــع  بالتعــاون 

علــى  الســكنية  الوحــدات  بنــاء  مشــروع  يأتــي  الزدجالــي«  حســين  املهنــدس 

ســكنية  150وحــدة  انشــاء  األولــى  املرحلــة  ســتكون  أساســيتين  مرحلتيــن 

متكاملــة تشــمل مجلــس عــام ومســجد ومســكن لإلمــام مــع محــالت تجاريــة 

وخدمــات اساســية باإلضافــة الــى بعــض املرفقــات العامــة ومــن املؤمــل ان 

ســيتم  كمــا  2015م،  القــادم  العــام  مــن  االخيــر  الربــع  فــي  املشــروع  ينتهــي 

طــرح املرحلــة الثانيــة قريبــا والتــي تشــمل الطــرق الداخليــة واالنــارة ورصــف 

امليــاه  وشــبكات  الكهربــاء  مــن  األساســية  والخدمــات  باالنترلــوك  املمــرات 

والصــرف الصحــي وتصريــف امليــاه الســطحية باإلضافــة الــى حديقــة عامــة 

مدرســة  مثــل  األخــرى  الحكوميــة  للمرافــق  مســاحات  تخصيــص  تــم  وكمــا 

ومركــز صحــي ومدرســة قــران ، كمــا تبلــغ املســاحة الكليــة للمخطــط قرابــة 

لــي تشــو الرئيــس التنفيــذي  355 ألــف متــر مربــع. الجديــر بالذكــر ان قــام 

الوحــدات الســكنية بحضــور إدارة  للهيئــة بوضــع حجــر األســاس ملشــروع 

الشــركة املنفــذة للمشــروع وعــدد مــن املهندســين واملختصيــن وطاقــم مــن 

مــع  اجتمــاع  للمشــروع  التنفيــذي  الرئيــس  زيــارة  شــملت  حيــث  العامليــن، 

وشــركاءه.  فاضــل  حســين  شــركة  إدارة 

توقيع اتفاقية بناء 150 وحدة سكنية بمدينة الدقم

جانب من توقيع االتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة خالل وضعه حجر االساس

مسقط  24 مارس 2014
وقــع معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة 
حــق  أراض  بمنــح  تنــص  اتفاقيــات   3 بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
انتفــاع ملســتثمرين محلييــن فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
بهــدف إقامــة مشــروعات اســتثمارية مختلفــة جــاء أهمهــا إنشــاء ملعبــا 
عــرض  صالــة  مــع  للســيارات  ومرفــق  نجــوم   5 منتجــع  مــع  للجولــف 
ومــكان  تخزيــن  وســاحة  تصنيــع،  ومحــالت  إصــالح  وورشــة  ومخــزن 
بعــض  إقامــة  الــى  باإلضافــة  املوظفيــن  وســكن  الســيارات،  تصليــح 
املشــاريع واملرافــق املكملــة األخــرى بلــغ اجمالــي املســاحة املخصصــة لهــذه 

مربــع. متــر   ٦39891 حوالــي  املشــاريع 
بهيئــة  املســتثمرين  خدمــات  مديــر  الحســني  حمــود  بــن  صالــح  وصــرح 
 « االتفاقيــة  توقيــع  عقــب  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

ســتمنح الهيئــة مجموعــة الزبيــر للســيارات )الشــركة العامــة للســيارات 
ش.م.م( ارضــا تجاريــة ســكنية والتــي تخطــط إقامــة مرفــق للســيارات مــع 
صالــة عــرض ومخــزن وورشــة إصــالح ومحــالت تصنيــع، و ســاحة تخزيــن 
ومــكان لتصليــح الســيارات، باإلضافــة الــى ســكن للموظفيــن علــى قطعــة 
األولــى  الدفعــة  تبلــغ  متــر مربــع حيــث  تبلــغ مســاحتها )109775(  أرض 
مــن بــدل االنتفــاع )32933( ريــال، كمــا ســتتيح املنطقــة ايضــا فرصــة 
أخــرى لـــمجموعة الزبيــر للســيارات )شــركة ســيارتي ش.م.م( فــي مشــروع 
مركــز خدمــة الســيارات الــذي يشــمل موقفــا ســيارات، ومخــزن وســكن 
تبلــغ الدفعــة  املوظفيــن علــى أرض مســاحتها )٦845( متــر مربــع حيــث 
األولــى مــن بــدل االنتفــاع )2053.500( ريــال وتبلــغ قيمــة املشــروع نحــو 
أيضــا مجموعــة ارض ســياحية  الهيئــة  «. كمــا ســتمنح  ريــال  5 مليــون 
إقامــة  تخطــط  والتــي  العقاريــة  املدينــة  شــركة  لـــ  وســكنية  وتجاريــة 

مشــروع مللعــب جولــف مــع منتجــع 5 نجــوم فــي موقــع املنطقــة الســياحية 
بمســاحة تقــدر بـــ )523271.7٦( متــر مربــع حيــث تبلــغ الدفعــة األولــى 
مــن بــدل االنتفــاع )78490.7٦4( ريــال، بقيمــة اســتثمارية تقــدر بـــ 70 
مليــون ريــال والتــي قــد تؤمــن 1000 وظيفــة للشــباب العمانــي باإلضافــة 
باملشــروعات  املرتبطــة  االعمــال  خــالل  مــن  التشــغيل  فــي  اســهامها  الــى 
األخــرى للشــركة والتــي ســتمر اعمــال املشــاريع مــن خــالل أربعــة مراحــل. 
املحليــة  االســتثمارية  املشــاريع  دعــم  فــي  الهيئــة  مــن  إدراكا  ذلــك  يأتــي 
ويتوفــر  والتســهيالت  والحوافــز  الضريبيــة  باإلعفــاءات  املدعومــة 
املتاحــة  الواســعة  املســاحة  ذات  للمنطقــة  الرئي�ســي  املخطــط  فــي 
مــن   %50 مســاحتها  البالــغ  قطاعــات  عــده  الــى  واملقســمة  لالســتثمار 
بإقامــة  كفيلــة  مســاحة  وهــي  االقتصاديــة  املنطقــة  مســاحة  اجمالــي 
املخطــط  ان  بالذكــر  الجديــر  إلحيائهــا،  ضخمــة  واعمــال  اســتثمارات 
»master plane  » يحتــوي علــى 8 مناطــق وهــي مينــاء الدقــم والحــوض 
الجــاف واملنطقــة الســياحية واملدينــة الســكنية ومركــز املدينــة ومناطــق 
صناعــات خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة وصناعــات بتروكيماويــة ومنطقــة 
للصناعــات الســمكية وغيرهــا , فــي حيــن تبلــغ املســاحة الكليــة للمنطقــة 
تــم ربــط املناطــق  االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 1777 كيلومتــر مربــع 
بشــبكة مــن الخدمــات األساســية مــع توفــر مينــاء قائــم ومطــار وســكة 
حديــد فــي املســتقبل. وصــرح ارون كومــار مــن مجموعــة الزبيــر للســيارات 
حــول هــذه االتفاقيــة » ان املنطقــة االقتصاديــة التــي تعمــل الحكومــة 
االقتصاديــة  املناطــق  عالــم  فــي  مشــرق  مســتقبل  لهــا  ســيكون  عليهــا 
املحليــة والدوليــة، ونحــن نســعى  بحكــم موقعهــا وتدفــق االســتثمارات 
فــي ان نكــون متواجديــن فــي مثــل هــذه املشــاريع الكبيــرة واضــاف نتطلــع 
يبــدأ  ان  نأمــل  والــذي  املشــروع  بهــذا  البــدء  فــي  الفتــرة  هــذه  خــالل 
تشــغيله بالكامــل فــي غضــون ثــالث ســنوات القادمــة. ونتوقــع مــن خــالل 
مبيعــات  علــى  الطلــب  يزيــد  ان  والقادمــة  الحاليــة  الدقــم  مشــروعات 
الســيارات وخدمــات مــا بعــد البيــع، ونحــن كمجموعــة الزبيــر للســيارات 
فــي  رئيســية  نقطــة  مســتقبال  ســتكون  التــي  الدقــم  فــي  للتوســع  نخطــط 

فــي عمــان. النفــط والغــاز  الدخــول والخــروج ألنشــطة 

اتفاقيتين ملجموعة الزبير للسيارات بقيمة 5 مليون 

منح 3 أراض حق انتفاع ملستثمرين محليين 

... توقيع اتفاقية املدينة العقارية توقيع اتفاقية مجموعة الزبير 

و 70 مليون ريال مللعب جولف ومنتجع 5 نجوم 

مسقط 27 مارس 2014

تعكــف شــركة ايكومــز )eyecomms( علــى اجــراء بعــض التحســينات باملوقــع 

املوقــع  تحســين  مشــروع  يخضــع  حيــث   )duqm.com( للهيئــة  الرســمي 

الجــداري  الشــكل  علــى  التعديــالت  بعــض  إضفــاء  تشــمل  مراحــل  عــده  الــى 

باإلضافــة  والجانبيــة  االماميــة  االلكترونيــة  االيقونــات  وشــكل  الخارجــي 

املنطقــة  خارطــة  مثــل  تفاعليــة  وخدمــات  إضافيــة  خيــارات  ادخــال  الــى 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم املــزودة مــن قســم نظــم املعلومــات الجغرافيــة 

باإلضافــة الــى خيــارات جديــدة تهــم متصفــح املوقــع. وقالــت زاهــدة البلوشــية 

اخصائيــة بحــوث واملشــرفة علــى املوقــع » تشــمل النســخة الجديــدة للموقــع 

الهيئــة  اعمــال  يوائــم  بمــا  تصميمهــا  واعــاده  تحديثهــا  علــى  العمــل  تــم  التــي 

شــركة  مــع  العمــل  بعــد  النســخة  هــذه  خرجــت  حيــث  أنشــطتها،  وتطلعــات 

الجديــد  بالشــكل  تدشــينه  يتــم  ان  نتمنــى  مراحــل  عــده  خــالل  مــن  ايكومــز 

خــالل الفتــرة القليلــة القادمــة، كمــا يتيــح املوقــع بيانــات متعــددة تهــم كل مــن 

يبحــث عــن أنشــطة واعمــال ومعلومــات عــن الهيئــة. 

قريبا ... الكشف عن النسخة املحسنة من موقع الهيئة

صورة من موقع الهيئة االلكتروني
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الدقم ... تحتضن فعاليات التمرين البحري املشترك »اتحاد 1٦«
شواطي الوالية شهدت عروضا وتشكيالت بحرية ورماية األهداف السطحية 

الدقم 1 مارس 2014

اســتقبل معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري بفنــدق كــراون بــالزا الدقــم وفــد 

الســلطانية  البحريــة  تنفــذه  والــذي  )اتحــاد1٦(  املشــترك  البحــري  التمريــن 

العمانيــة وبحريــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي منطقــة 

التماريــن البحريــة فــي امليــاه العمانيــة قبالــه شــواطئ الدقــم.  

حيــث نفــذت الســفن املشــاركة فــي التمريــن عــددا مــن العــروض والتشــكيالت 

الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  شــواطئ  قبالــة  البحــر  عــرض  فــي  البحريــة 

بالدقــم إلــى جانــب رمايــة األهــداف الســطحية املفترضــة باإلضافــة للعديــد 

بإشــراف  للتمريــن  املرســومة  للخطــة  وفقــا  البحريــة  االســتعراضات  مــن 

ومتابعــة مباشــرة مــن اللــواء الركــن بحــري عبــد هللا بــن خميــس الرئي�ســي قائــد 

البحريــة الســلطانية العمانيــة وبإســناد مــن طائــرات ســالح الجــو الســلطاني 

العمانــي.

يرافقــه  العمانيــة  الســلطانية  البحريــة  قائــد  بحــري  الركــن  اللــواء  قــام  كمــا 

العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  البحريــة  التشــكيالت  قــادة 

ـــولة  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمانيــة  الســلطانية  البحريــة  ضبــاط  كبــار  مــن  وعــدد 

ميدانيــة إلــى عــدد مــن الســفن املشــاركة فــي التمريــن اســتمعوا خاللهــا للمهــام 

واألدوار العملياتيــة التــي تقــوم بهــا الســفن ضمــن خطــة التمريــن املشــترك 

املرســومة  للخطــة  وفقــا  بينهــا  فيمــا  املتبــادل  البحــري  اإلســناد  وعمليــات 

للتمريــن.

التــي  التدريبيــة  الخطــط  إطــار  فــي  املشــترك  البحــري  التمريــن  هــذا  ويأتــي 

ضمــن  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  بحريــات  تنتهجهــا 

إدامــة  مــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه  مــا  فــي كل  الخبــرات  تبــادل  إلــى  الرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  مســاعيها 

مختلــف  فــي  ومنتســبيها  البحريــة  والقطــع  للســفن  الجاهزيــة  مســتويات 

بهــا.  املنوطــة  الوطنيــة  واملهــام  يتما�ســى  وبمــا  البحريــة  التخصصــات 
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مجلــس  رئيــس  الجابــري  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  وقــع 

إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بمقــر 

حــق  أراض  بمنــح  تنــص  اتفاقيتيــن  علــى  بالعذيبــة  الهيئــة 

االقتصاديــة  املنطقــة  فــي  محلييــن  ملســتثمرين  انتفــاع 

وتســهيل  دعــم  عمليــة  مواصلــة  بهــدف  بالدقــم  الخاصــة 

جــاء  حيــث  املنطقــة  فــي  املختلفــة  املحليــة  االســتثمارات 

الحديثــة  دلتــا  شــركة  لصالــح  االتفاقيــات  هــذه  أهــم 

للمشــاريع العاملية برأســمال يقدر بـ 3.7 مليون ريال وذلك 

لصناعات املنتجات االسمنتية باإلضافة الى ورش حدادة 

ومنطقــة للتخزيــن وســكن للعمــال علــى مســاحة مــن أرا�ســي 

حــق االنتفــاع تبلــغ 339٦5 متــر مربــع والتــي ســتؤمن قرابــة 

100 وظيفــة للعمانييــن فيمــا نصــت االتفاقيــة الثانيــة فــي 

منــح ارض ثانيــة بمســاحة 3392٦ متــر مربــع إلقامــة مخــزن 

للشــركة.  للطابــوق  ومصنــع  للتصنيــع  ومعمــل  مركــزي 

وقالــت شــركة دلتــا حــول هــذه االتفاقيــة » اننــا نســعى الــى 

توســيع تواجدنــا فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

لألعمــال  تــزود  كشــركة  دخولنــا  خــالل  مــن  واالســتفادة 

باإلنشــاءات  الخاصــة  املــواد  وتوفــر  الكبيــرة  واملشــاريع 

والدعــم  التمويــن  قطــاع  فــي  مســاندة  خدمــات  توفيــر  مــع 

بدايــة  االتفاقيــة  هــذه  تكــون  ان  نأمــل  كمــا  اللوجســتي، 

حقيقيــة لنــا فــي الدقــم، الجديــر بالذكــر ان قامــت الشــركة 

فــي مشــروع  االعمــال  االســتثمار وتوســيع  بدراســة جــدوى 

االنتفــاع  حــق  الشــركة  ســتمنح  االتفاقيــة  وهــذه  الدقــم 

ســنة«.  30 ملــدة  والتطويــر 

الهيئة توقع اتفاقيتين حق انتفاع لشركة دلتا بـ 3.7 مليون

جانب من توقيع االتفاقية

إضاءات
عنــد مالحظــة عــدد الســاعات اليوميــة، التــي نمضيهــا فــي أعمالنــا ســواء 

أكانــت حكوميــة أم خاصــة، ألدركنــا بأننــا نم�ســي العديــد مــن الســاعات 

فــي العمــل مقارنــة بمــا نمضيــه فــي بيوتنــا مــن دون احتســاب ســاعات 

صحيــة،  عمــل  بيئــة  وجــود  واألهميــة  الضــرورة  مــن  لذلــك  النــوم. 

مــن خاللهــا مهمــا كانــت وظيفتــه  مغريــة وجذابــة، يســتطيع املوظــف 

مهــارات  مــن  لديــه  ومــا  فــي وســعه  مــا  أفضــل  يقــدم  أن  ومســؤولياته، 

وخبــرات.

هنــاك العديــد مــن األمــور يمكــن للمســؤولين القيــام بهــا لجعــل بيئــة 

ومشــرقة  ونظيفــة  وممتعــة،  إيجابيــة  بمؤسســاتهم  الخاصــة  العمــل 

الجماعــي  والعمــل  والتعــاون  باإلخــالص  الشــعور  يســودها  وجذابــة، 

هــي  الثقــة  الثـقــــة:  هي:بنـــاء  األمــور  هــذه  أهــم  املوظفيــن.  بيــن  والفــرح 

النقطــة األساســية لجميــع العالقــات، حيــث إن بنــاء منــاخ مــن الثقــة 

والســلوك  الكلمــات  تكــون  فعندمــا  إيجابيــة.  عمــل  بيئــة  خلــق  يعتبــر 

متطابقــة يتحقــق بذلــك تعزيــز الثقــة بيــن املســؤولين وموظفيهــم، رغــم 

مصداقيــة  ملعرفــة  للموظفيــن  الوقــت  بعــض  يســتغرق  قــد  ذلــك  إن 

الثقــة. تبنــى  ثابتيــن فســوف  أن مســؤوليهم  رأوا  فــإذا  مســؤوليهم. 

التواصـــل بإيجابيـــة وانفتـــاح: مــن أجــل خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة يحتــاج 

فــي  الكافــي  الوقــت  إعطائهــم  خــالل  مــن  باالحتــرام  الشــعور  املوظفــون 

االســتماع واإلصغــاء ملــا يقولونــه وتكريمهــم إذا تطلــب ذلــك رغبــة فــي 

تحفيزهــم فــي إبــداء آرائهــم واالســتفادة منهــا فــي تطويــر العمــل ورقيــه. 

 مــن خــالل االلتقــاء باملوظفيــن 
ً
أحــد الجوانــب املهمــة فــي التواصــل علنــا

هــي مناقشــة فلســفة اإلدارة والقيــم والرســالة واألهــداف الخاصــة بهــا.

مــن  عاليــة  توقعــات  هنــاك  كان  إذا  املوظفيـــن:  مــن  األفضـــل  توقـــع 

املوظفيــن فــي أدائهــم وقدراتهــم، يجــب معاملتهــم كمــا لــو أنهــم قــادرون 

علــى تحقيــق ذلــك، ألن ذلــك مــن شــأنه أن يشــجعهم علــى هــذا النحــو، 

وأكفــاء  ممتازيــن  ويكونــون  الحــدث  مســتوى  إلــى  ســيرتفعون  وبالتالــي 

يســتطيعون تحقيــق التحديــات متــى مــا منحــت لهــم الفرصــة فــي ذلــك. 

هنــا يجــب التواضــع مــن قبــل املســؤولين والعمــل علــى تحفيــز املوظفيــن

هــو  أهــم احتياجــات املوظفيــن األساســية  أحــد  الفريـــق:  . خلـــق روح 

مــن  ذلــك  ويتحقــق  أنفســهم،  مــن  أكبــر  �ســيء  إلــى  باالنتمــاء  الشــعور 

خــالل الشــعور إنهــم جــزء مــن مجموعــة عمــل داعمــة وقويــة. املطلــوب 

مــن املســؤولين وكجــزء مهــم مــن عملهــم خلــق شــعور الفريــق الواحــد 

بالتقديــر واالنتمــاء. بالشــعور  بيــن موظفيهــم والتــي تســاعدهم 

بقلم : د. خالد املزروعي - البيان 



4

مسقط20 مارس 2014

الرئيــس  نائــب  الزدجالــي  خميــس  بــن  يحيــى  املهنــدس  صــرح 

االقتصاديــة  املنطقــة  بهيئــة  والهندســة  للتخطيــط  التنفيــذي 

الخاصــة بالدقــم إن مناقصــة تنفيــذ الحــزم املتبقيــة مــن مشــروع 

مينــاء الدقــم بمحافظــة الوســطى ســيتم طرحهــا للتنفيــذ فــي الربــع 

الثالــث مــن العــام الحالــي.

تتمثــل  الحــزم  هــذه  أعمــال  ان  تصريحــه  فــي  الزدجالــي  وأضــاف 

والــذي  التجــاري  بالرصيــف  الخاصــة  واملبانــي  الرصــف  فــي 

الــى طــرح األعمــال الخاصــة  التشــغيلية اضافــة  باشــر باألعمــال 

واملبانــي  الرصيــف  أعمــال  تشــمل  والتــي  الحكومــي  بالرصيــف 

امليكانيكيــة  واألعمــال  الكهربــاء  مرافــق  وكافــة  بــه  الخاصــة 

بالرصيــف باإلضافــة إلــى رصيــف املــواد الســائلة والســائبة والــذي 

يعتبــر مــن األرصفــة املهمــة باملينــاء حيــث يقــدم الخدمات ملشــروع 

املصفــاة موضحــا انــه تــم البــدء فــي األعمــال االستشــارية لتصميــم 

ســتبدأ  االستشــارية  األعمــال  هــذه  مــن  االنتهــاء  وبعــد  الرصــف 

التنفيــذ. أعمــال 

منهــا وتضــم  االنتهــاء  تــم  فقــد  املشــروع  مــن  الثانيــة  الحزمــة  أمــا 

 بطــول 4 كــم  مــع 
ً
هــذه الحزمــة مهبــط الطائــرات وتتضمــن مدرجــا

املمــرات الرابطــة باإلضافــة إلــى منطقــة عــزل الطائــرات وكذلــك 

مواقــف الطائــرات التــي تتســع ألربــع طائــرات مــن ضمنهــا طائــرة 

االيربــاص أيــه380 واملحطــات الثانويــة الخاصــة باإلنــارة وأجهــزة 

تصريــف  وقنــوات  وملحقاتــه  باملــدرج  الخاصــة  الجويــة  املالحــة 

ومواقــف  الرابطــة  واملمــرات  باملــدرج  الخاصــة  األمطــار  ميــاه 

إلــى جانــب عمــل منظومــة حقــن وقــود الطائــرات مــع  الطائــرات 

الوقــود. حقــل 

وأوضــح أن الحزمــة الثالثــة مــن مشــروع مطــار الدقــم ســتطرح 

للمناقصــة خــالل هــذا العــام حيــث ستشــمل مبنيــي املســافرين 

والشــحن. مشــيرا الــى ان الهيئــة 

املقــاول  باختيــار  حاليــا  تقــوم 

الــذي ســيقوم بتنفيــذ مشــروع 

بمشــروع  الثالثــة  الحزمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

يتــم  أن  املتوقــع  ومــن  املطــار 

الثانــي  النصــف  فــي  تعيينـــــــــه 

بهــذا  للعمــل  الحالــي  العــام  مــن 

يســتمر  أن  واملتوقــع  املشــروع 

شــهرا.  18 فيــه  العمــل 

املوانــئ  مــن  الوســطى  بمحافظــة  البحــري  الدقــم  مينــاء  ويعتبــر 

االســتراتيجي  موقعــه  خــالل  مــن  العامليــة  الخارطــة  علــى  املهمــة 

مــن خطــوط املالحــة  بالقــرب  العــرب ووقوعــه  بحــر  املطــل علــى 

العامليــة التــي تربــط الشــرق بالغــرب وخطــوط املالحــة اإلقليميــة 

علــى  املطلــة  الــدول  العربــي ومجموعــة  الخليــج  تربــط دول  التــي 

إلــى  باإلضافــة  العامليــة  البحريــة  بالخطــوط  الهنــدي  املحيــط 

الســلطنة. ملوانــئ  بالنســبة  أهميتــه 

موانــئ  بيــن  البحــري  النقــل  منظومــة  الدقــم  مينــاء  وســيخدم 

الصناعيــة  واألنشــطة  البضائــع  حركــة  ودعــم  الســلطنة 

بمحافظــة  قابــوس  الســلطان  مينــاء  بيــن  لوقوعــه  والســياحية 

صحــار  ومينــاء  ظفــار  بمحافظــة  صاللــة  ومينــاء  مســقط 

بمحافظــة شــمال الباطنــة كمــا تــزداد أهميــة مينــاء الدقــم بوجــود 

املينــاء  مرافــق  ضمــن  الســفن  إلصــالح  الجــاف  الحــوض  مجمــع 

مختلــف  اســتيعاب  علــى   
ً
قــادرا الجــاف  الحــوض  أصبــح  حيــث 

الصيانــة  خدمــات  لتوفيــر  البحريــة  والناقــالت  الســفن  أنــواع 

عــام  مــن  يونيــو  فــي  الرســمي  افتتاحــه  بعــد  وذلــك  لهــا  واإلصــالح 

بعــد  املينــاء  ملشــروع  االقتصاديــة  األهميــة  وزادت   .  2012

الدقــم  مينــاء  لشــركة  التجاريــة  العمليــات  بتدشــين  االحتفــال 

طرح مناقصة تنفيذ حزم مشروعي ميناء ومطار الدقم العام الجاري

صورة ثالثية االبعاد ملشروع مطار الدقم

فــي مــارس مــن العــام املا�ســي حيــث سيســهم التشــغيل التجــاري 

املحلييــن  األعمــال  ورجــال  املســتثمرين  اســتقطاب  فــي  للشــركة 

والعاملييــن لالســتثمار فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

وتعتبــر   . للمشــاريع االقتصاديــة  ازدهــارا متواصــال  تشــهد  والتــي 

واتحــاد  الســلطنة  بيــن  مشــتركا  مشــروعا  الدقــم  مينــاء  شــركة 

مينــاء )  انتويــرب ( البلجيكــي ضمــن االســتثمار املشــترك لتشــغيل 

مينــاء  بيــن  التعــاون  ويتــم  الصناعيــة  واملنطقــة  املينــاء  وإدارة 

الدقــم واتحــاد مينــاء) أنتويــرب ( فــي مجــاالت خدمــات التدريــب 

. والتخطيــط  واالستشــارات 

ويعتبــر مطــار الدقــم مــن املشــاريع املهمــة فــي محافظــة الوســطى 

حيــث يأتــي تنفيــذ املشــروع فــي ثــالث حــزم رئيســية جــاءت الحزمــة 

األولــى مــن املشــروع تتضمــن شــبكة الطــرق داخــل املطــار ومــن 

فــي  إنشــاؤها  املزمــع  الطــرق  شــبكة  مــع  الرابــط  الطريــق  ضمنهــا 

األمطــار  ميــاه  تصريــف  قنــوات  شــبكة  وكذلــك  الدقــم  مدينــة 

 شــبكة 
ً
املطــار وأيضــا الخاصــة بمرفقــات  الشــرب  ميــاه  وشــبكة 

ميــاه مكافحــة الحريــق وكذلــك شــبكة الكهربــاء الخاصــة باملطــار 

مــع املحطــات الثانويــة وشــبكة ميــاه الــري وشــبكة تصريــف ميــاه 

مــع منظومــة معالجتــه وشــبكة االتصــاالت. الصــرف الصحــي 

تشمل مبنيي املسافرين والشحن واألرصفة واملباني

م. يحيى الزدجالي

مسقط 2 مارس 2014

الســالمة والبيئــة  فــي  بالدقــم دورة تدريبيــة ملوظفيهــا  الخاصــة  املنطقــة االقتصاديــة  نظمــت هيئــة 

لــدى  الوعــي  مســتوى  رفــع  بهــدف  وذلــك  والتأهيــل  للتدريــب   )RAY( مركــز  مــع  بالتعــاون  والصحــة 

العامليــن بالهيئــة حــول اإلجــراءات االمنــة والســليمة فــي حــال حــدوث املخاطــر والتقليــل مــن حجــم 

بالذكــر  الجديــر  الــى ٦ مجموعــات.  تــم تقســيم املوظفيــن  الحــوادث، كمــا  اإلصابــات وإدارة موقــع 

ان تــم تنظيــم هــذه الــدورة التدريبيــة بجهــد مكتــب االمــن ودائــرة املــوارد البشــرة بالهيئــة حيــث قــال 

مديــر مكتــب االمــن عامــر املرهوبــي" ان هــذه الــدورة خصصــت فــي ثالثــة محــاور رئيســية وهــي االمــن 

والســالمة وكيفيــة التعامــل مــع الحرائــق واالســعافات األوليــة، كمــا تحــرص الهيئــة علــى اقامــة مثــل 

هــذه الــدورات التدريبيــة والتــي ســوف يســتمر تواصلهــا علــى مــدار العــام لتنميــة مهــارات املوظفيــن 

وتعزيــز إجــراءات الســالمة فــي بيئــة العمــل ".

الهيئة تنظم دورة في السالمة والبيئة والصحة

الدقم 25 مارس 2014

قــام الباحــث العمانــي د. ســليمان بــن ســالم 

نــزوى بتقديــم  الحســيني محاضــر بجامعــة 

قصــة بحثــه عــن الصخــور وعلــم األرض عــن 

الصخــور«  حديقــة  فــارس   « كتيــب  طريــق 

كتيب »فارس حديقة الصخور« يحكي قصة مظفر

الــذي ســرد فيــه مغامــرات بحثــه بطريقــة أدبيــة 

اســتعرض مــن خاللهــا مجموعــة مــن القصــص 

األدبيــة التــي تتضمــن فــي طياتهــا صــورا مجازيــة 

رآهــا  التــي  للصخــور  ومحاكاتــه  مغامرتــه  عــن 

بمنظــور خيالــي يحدثــه ويتفاعــل معــه فــي حديقــة 

بالدقــم. الصخــور 

قــام الكاتــب بتقســم كتيبــة الــى 15 جــزاء ســرد 

حديقــة  فــارس  أبرزهــا  قصــص  عــده  فيهــا 

الحديقــة  احجــار  أحــد  شــبه  والتــي  الصخــور 

بمخاطبتــه  وقــام  بالســالح  املدجــج  بالفــارس 

وقــام باالنتقــال مــن مغامــرة الــى أخــرى محاكيــا 

اشــكال الصخــور التــي تشــبه التماســيح والفيلــة 

وبعــض الحيوانــات، اســتعار الــــــــــــــــــــــــباحث خــالل 

مــن  كان  الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  باســم مظفــر  ســرد قصتــه 

ان  بالذكــر  الجديــر  خــروص.  بنــي  وادي  قريــة 

شــمل الكتيــب قــرص مدمــج وتســجيل صوتــي.         




