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تصدر عن  :دائرة االعالم والعالقات العامة

للتواصلinfo@duqm.com :

تدشين فندق كراون بالزا الدقم رسميا

السيد تيمور يشيد بتحول الدقم الى واجهة اقتصادية رائدة

قائــا«ُ :يعــد فنــدق ك ـراون بــازا الدقــم املشــروع الثانــي ُ
لعم ـران فــي املنطقــة

املســتوى االقتصــادي واالســتثماري والســياحي .وأشــار معالــي يحيــى بــن
ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم إلــى إن ُعم ـران لعبــت دورا بــارزا فــي تنميــة واليــة الدقــم مــن خــال

خــال العاميــن املاضييــن حيــث كانــت الشــركة قــد افتتحــت فنــدق املدينــة
الدقــم بفئــة ثالثــة نجــوم فــي عــام  .2012وتلتــزم ُعم ـران بتطويــر مشــاريعها

تنفيذهــا الخطــط التنمويــة التــي تدعــم مشــاريع وأعمــال الهيئــة بهــدف
تحويــل مدينــة الدقــم إلــى ّ
منصــة اقتصاديــة تنافســية ووجهــة ســياحية

مــن خــال العمــل يــدا بيــد مــع وزارة الســياحة لتحقيــق الــرؤى التــي وضعتهــا
الحكومــة للقطــاع عبــر تطويــر املشــاريع وإدارة أصــول الضيافــة واالســتثمار

فريــدة .ويعتبــر فنــدق ك ـراون بــازا الدقــم مــن املشــاريع الســياحية املهمــة

لتســهم علــى املــدى القريــب والبعيــد فــي إنعــاش الســياحة وإث ـراء املجتمعــات

فــي الدقــم ،والــذي ســيلعب دورا أساســيا فــي رفــع مكانتهــا باعتبارهــا مرك ـزا

قطــاع الضيافــة ومرافــق اإلقامــة بواليــة الدقــم ،نظ ـرا للتوســع امللحــوظ
الــذي تشــهده الواليــة كوجهــة اقتصاديــة رائــدة علــى مســتوى دول الشــرق

املحليــة مــن خــال دعــم الشــركات املحليــة وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب
العمانــي الواعــد ».ويشــمل فنــدق ك ـراون بــازا الدقــم – مــن فئــة  4نجــوم

بمقومــات ســياحية عصريــة وجذابــة ».وأكــد ســعادة ناصــر بــن خميــس

والــذي تديــره مجموعــة فنــادق إنتركونتيننتــال ( – )IHGعلــى  213غرفــة

األوســط وشــمال أفريقيــا .وهــذا بــدوره سيســهم فــي ترجمــة الخطــط

الجشــمي ،رئيــس مجلــس إدارة عم ـران بــأن الشــركة تســعى إلــى تأســيس

و 16جناحــا مــن فئــة (جونيــر) وجناحيــن بغرفــة واحــدة ،وجناحيــن بغرفتيــن،

االقتصاديــة املوضوعــة وتحقيــق التنويــع االقتصــادي عبــر املشــاريع

بنيــة أساســية متينــة للقطــاع الســياحي فــي الســلطنة عبــر تركيــز املشــاريع فــي

وجنــاح ملكــي ،فضــا عــن مطاعــم متنوعــة ونــاد للياقــة البدنيــة وحــوض

الســياحية فــي مختلــف محافظــات الســلطنة والــذي يحقــق النمــو علــى

املناطــق الســياحية واالقتصاديــة الواعــدة مثــل محافظــة الوســطى ،وأردف

للســباحة ومركــز أعمــال ،وقاعــة للحفــات ومرافــق لالجتماعــات واملؤتمـرات.

الدقم 23-ابريل 2014
اشــاد صاحــب الســمو الســيد تيمــور بــن أســعد آل ســعيد بمــا تشــهده
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن مشــروعات مختلفــة خــال
حفــل افتتــاح فنــدق كـراون بــازا ليشــكل بذلــك أحــدث وجهــة تضــاف لقائمــة
مشــاريع التنميــة االقتصاديــة الهادفــة الســتقطاب االســتثمارات املحليــة
واألجنبيــة للمنطقــة.
ً
وأكــد ســموه إن تدشــين فنــدق كـراون بــازا الدقــم يأتــي اســتجابة الحتياجــات

لوجســتيا ممي ـزا علــى بحــر العــرب ،ووجهــة اســتثمارية واعــدة تتمتــع

ضمن جوائز التميز في املنطقة العربية

موقع الهيئة يفوز بالجائزة االستراتيجية ألفضل املواقع االلكترونية الحكومية
دبي  29 -ابريل 2014
فــازت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم علــى الجائــزة االســتراتيجية ألفضــل املواقــع
االلكترونيــة الحكوميــة العربيــة ،مــا يعــد ترجمــة
ملســتوى النجــاح الــذي حققــه املوقــع االلكترونــي
للهيئــة ( )www.duqm.gov.omوالــذي تأســس
قبــل نحــو عاميــن .وقامــت أكاديميــة جوائــز التميــز
فــي املنطقــة العربيــة  -الــذراع التنظيمــي ملســابقة
درع املواقــع االلكترونيــة العربيــة ودرع الحكومــة
االلكترونيــة العربيــة  -فــي حفــل بهيــج أقيــم بفنــدق
البســتان روتانــا بدبــي بتكريــم الهيئــة مــع مجموعــة
مــن املواقــع االلكترونيــة العربيــة ضمــن عــدة فئــات
شــملت القطاعيــن العــام والخــاص وذلــك فــي الــدورة الحاديــة عشــرة مــن املســابقة
التــي انطلقــت قبــل  11عامــا.
وأعــرب إســماعيل بــن أحمــد البلو�شــي نائــب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم عــن ســعادته بفــوز املوقــع االلكترونــي للهيئــة بهــذه

الجائــزة املرموقــة ،وقــال عقــب تســلمه الجائــزة :ان الهيئــة عملــت علــى تصميــم
موقعهــا االلكترونــي بحيــث يواكــب مــا يتطلــع اليــه املســتثمرون مــن معلومــات
تســاعدهم علــى اتخــاذ قرارهــم باالســتثمار فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
الدقــم ،كمــا يعكــس املوقــع االلكترونــي التنــوع فــي املناطــق التــي يضمهــا املخطــط

الشــامل للمنطقــة ومــا تشــهده املنطقــة مــن نمــو فــي عــدد املشــروعات وازديــاد
اهتمــام املســتثمرين.
وتعــد «جائــزة درع املواقــع العربيــة» األكبــر بالنســبة للمواقــع اإللكترونيــة فــي
العالــم العربــي ،وقــد تــم تخصيصهــا مــن قبــل أكاديميــة جوائــز التميــز فــي املنطقــة
العربيــة بالتعــاون مــع مايكروســوفت واتحــاد منتجــي برامــج الكومبيوتــر فــي منطقــة
الشــرق األوســط منــذ  11ســنة ملنــح جوائــز اإلبــداع فــي تصميــم املواقــع وتطويرهــا
وقــدرات مالكــي املواقــع فــي إظهــار إبداعاتهــم مــن خــال مســابقة املوقــع األفضــل
فــي العالــم العربــي .وقــد تفرعــت عــن املبــادرة مســابقات متخصصــة أهمهــا
ّ
مســابقة درع الحكومــة االلكترونيــة العربيــة وتشــكل أكاديميــة جوائــز التميــز فــي
املنطقــة العربيــة اليــوم الــدرع التنظيمــي لهــذه املســابقات  .مــن جهتهــا قالــت زاهــدة
البلوشــية املشــرفة علــى املوقــع اننــا حرصنــا علــى تضميــن املوقــع االلكترونــي
جميــع املعلومــات التــي يحتــاج إليهــا املســتثمرون ،كمــا اننــا نقــوم بتحديــث املوقــع
باســتمرار وتضمينــه جميــع األخبــار واملناقصــات التــي تعلــن عنهــا الهيئــة بحيــث
يكــون املســتثمر علــى اطــاع دائــم بــكل مــا يتعلــق باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم ،مشــيرة الــى ان الفتــرة املقبلــة ســوف تشــهد مزيــدا مــن التطويــر للموقــع
االلكترونــي.
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الدقم  24ابريل 2014
احتفــل بواليــة الدقــم بتدشــين املرحلــة االولــى مــن مشــروع «مدينــة واجهــة
الدقــم» وذلــك تحــت رعايــة معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وبحضــور عــدد مــن أصحــاب الســمو
واملعالــي والســعادة ويشــكل املشــروع إضافــة قيمــة للنمــو االقتصــادي الكبيــر
الــذي تشــهده منطقــة الدقــم االقتصاديــة والــذي جــاء اســتجابة للتوجيهــات
الســامية لجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم – حفظــه هللا ورعــاه –
والتــي وجهــت بالعمــل علــى موازنــة التنميــة االقتصاديــة وتوزيعهــا بالشــكل األمثــل
علــى كافــة مناطــق الســلطنة.
وصــرح معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري ان هــذه الخطــوة جديــدة ومهمــة مــن
مســيرة تطويــر املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم حيــث إن مشــروع مدينــة
ً
واجهــة الدقــم مــن ضمــن اللبنــات الرئيســية لتطويــر املنطقــة وسيشــكل حاف ـزا
ً
كبي ـرا للمســتثمرين الراغبيــن فــي القــدوم إلــى الســلطنة حيــث اصبحــت منطقــة
الدقــم فــي وضــع ممتــاز لالنطــاق نحــو أفــق أوســع فــي عمليــة تطويــر املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
مــن جانبــه اكــد ســعادة أحمــد بــن ســليمان بــن صالــح امليمنــي وكيــل وزارة التجــارة
والصناعــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة وشــؤون املناطــق رئيــس مجلــس إدارة شــركة
تنميــة الدقــم ان مدينــة واجهــة الدقــم جــزء ال يتجـزأ مــن رؤيــة حكومــة الســلطنة
ً
ً
لتطويــر املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم باعتبارهــا مينـ ًـاء رئيســيا ومرك ـزا
ً
ً
صناعيــا لــه ثقلــه فــي املنطقــة ،وتحديــدا مــع تمركزهــا الجغرافــي علــى خــط اإلمــداد
والتجــارة العامليــة ،ولذلــك عملنــا علــى أن يظهــر املشــروع بأرقــى مســتوى ممكــن،
بحيــث يشــكل بيئــة مريحــة للعامليــن فــي الدقــم وعائالتهــم.

حداثة ومعاصرة

وأشــار الــى ان هــذه هــي املرحلــة األولــى مــن املشــروع فقــط وســتليها مراحــل أخــرى
تكمــل الصــورة لنصــل بعــد ســنوات قليلــة إلــى مرحلــة يمكننــا أن نقــول فيهــا إننــا
أضفنــا مدينــة ســكنية جديــدة إلــى الســلطنة ،مدينــة تتســم بالحداثــة واملعاصــرة
ً
مــع الحفــاظ علــى األصالــة العمانيــة التــي نعتــز بهــا جميعــا.

 344وحدة سكنية

هــذا وقــد بــدأت شــركة تنميــة الدقــم فــي تطويــر املشــروع فــي شــهر ديســمبر
 2010علــى مســاحة  270هكتــارا وعلــى مســافة  15دقيقــة مــن مطــار الدقــم أو
شــركة عمــان للحــوض الجــاف واملرحلــة األولــى مــن املشــروع غطــت مــا يصــل إلــى
 23هكتــارا أن�شــئ عليهــا  344وحــدة ســكنية راقيــة ومؤثثــة بالكامــل 250 ،منهــا
عبــارة عــن شــقق ســكنية و 94منهــا عبــارة عــن فيلــل راقيــة ،كمــا أضافــت الشــركة
ً
ناديــا ترفيهيــا يضــم مطعمــا وأحواضــا ســباحة باإلضافــة إلــى قاعــة متعــددة
ً
االســتخدامات وصالــة لأللعــاب الرياضيــة ،فضــا عــن ملعــب اإلســكواتش،
وملعــب خارجــي للتنــس ،وملعــب للكــرة الطائــرة الشــاطئية ،باإلضافــة إلــى عــدد
مــن املحــات التجاريــة.

مزج متناغم

اعتمــدت شــركة تنميــة الدقــم فــي تصميــم املرحلــة األولــى علــى املــزج املتناغــم
بيــن الحداثــة الغربيــة بنمــط حياتهــا العصريــة ،مــع األصالــة العمانيــة وطابعهــا
املعمــاري التقليــدي ،لتأتــي النتيجــة مدينــة تســتحق أن تكــون واجهــة الدقــم
العريقــة .حيــث اشــار الشــيخ إبراهيــم بــن ســلطان الحوســني نائــب الرئيــس
التنفيــذي لشــركة تنميــة الدقــم إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه الشــركة فــي قطــاع
التطويــر العقــاري وانــه عندمــا تأسســت شــركة تنميــة الدقــم ،وضعنــا ألنفســنا
ً
هدفــا يتلخــص فــي أن نكــون رواد التطويــر العقــاري فــي الســلطنة الشــركة التــي
تتخصــص فــي إنشــاء املجمعــات الســكنية الراقيــة واملجمعــات الصناعيــة
الضخمــة واملراكــز التجاريــة متعــددة االســتخدامات ،وعليــه كان مشــروع مدينــة
واجهــة الدقــم بمثابــة التحــدي ألنفســنا قبــل اآلخريــن ،وبــكل فخــر أقــول اليــوم
ونحــن نحتفــل بمــرور أربــع ســنوات علــى انشــاء الشــركة كنــا علــى مســتوى التحــدي
ً
ونجحنــا فــي تقديــم قيمــة مضافــة حقيقيــة لالقتصــاد العمانــي ســتنعكس إيجابــا
علــى أدائــه ،إضافــة إلــى دورهــا الكبيــر فــي ايجــاد فــرص العمــل ســواء أثنــاء مرحلــة
التشــييد أو مرحلــة التشــغيل.
موضحــا انــه مــع اكتمــال املرحلــة األولــى مــن املشــروع ستشــمل املرحلــة الثانيــة
والتــي ستشــمل مــا يزيــد عــن  500وحــدة ســكنية مــن الشــقق والفيلــل املصممــة
علــى أحــدث مســتوى ،إضافــة إلــى عــدد مــن املنشــآت العامــة مثــل مدرســة دوليــة
ومستشــفى مجهــز بكافــة الخدمــات الطبيــة ،عــاوة علــى مركــز تجــاري للتســوق

مجهــز بكافــة الخدمــات والــذي ســيعمل علــى اســتقطاب أشــهر العالمــات
التجاريــة العامليــة واإلقليمــة واملحليــة ،وبذلــك تكتمــل الصــورة لحيــاة عصريــة
ً
راقيــة ســتكون مطلبــا للجميــع».

ً
أكثر املناطق جذبا

وأضــاف« :لقــد وضعــت شــركة تنميــة الدقــم كامــل ثقلهــا فــي تطويــر املنطقــة
ً
وتصميــم وبنــاء مدينــة واجهــة الدقــم لتكــون مــن أكثــر املناطــق جذبــا فــي الســلطنة،
ســواء للعمــل أو اإلقامــة ومــا فوزنــا بجائــزة «كونستركشــن ويــك» ألفضــل مشــروع
ســكني لعــام  2014علــى مســتوى الســلطنة ،إال دليــل علــى االســتراتيجية التــي
نتبناهــا فــي شــركة تنميــة الدقــم والــدور الكبيــر الــذي نلعبــه فــي تطويــر االقتصــاد
وأخــذ الســلطنة إلــى مســتويات جديــدة.

إطاللة على بحر العرب

وعــن ســير العمــل فــي املشــروع علــى مــدى األشــهر املاضيــة قــال املهنــدس محمــد
عطيــة مســاعد مديــر املشــروع :تتميــز الدقــم بموقــع اســتراتيجي وإطاللــة ســاحرة
ً
ً
علــى بحــر العــرب ،علــى الرغــم مــن أن تضاريــس املنطقــة شــكلت تحديــا حقيقيــا
أمــام منفــذي املشــروع ،لكــن الخبــرة واملعرفــة التــي نملكهــا فــي شــركة تنميــة الدقــم
كانــت كفيلــة بتذليــل العقبــات وتنفيــذ املشــروع ضمــن اإلطــار الزمنــي املحــدد لــه،
نحــن فخــورون اليــوم بــأن نــرى النتيجــة العمليــة للجهــود الهائلــة التــي بذلــت مــن
قبــل كافــة أفـراد فريــق العمــل علــى مــدى الســنتين املاضيتيــن والتــي جعلــت الحلــم
حقيقــة وحولــت الدقــم إلــى مدينــة رائعــة يرغــب الكثيــرون فــي الحيــاة فيهــا.

إضافة نوعية

بــدوره أكــد املهنــدس وائــل بــن أحمــد اللواتــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة عمـران
أن مشــروع مدينــة واجهــة الدقــم يشــكل إضافــة نوعيــة إلــى املنطقــة االقتصاديــة
فــي الدقــم ،ومــع تطويــر املرحلــة االولــى مــن هــذه املدينــة الســكنية باإلضافــة إلــى
افتتــاح عمـران لفندقــي كـراون بــازا الدقــم وفنــدق املدينــة بالدقــم ،فقــد وضعنــا
أرضيــة صلبــة لوجهــة جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا فــي ســلطنة عمــان للســكن
والعمــل والســياحة .نحــن فخــورون بهــذا اإلنجــاز لشــركة تنميــة الدقــم وعلــى
ثقــة بــأن الشــركة ســتقوم بتنفيــذ املراحــل القادمــة مــن املدينــة بالكفــاءة واملهنيــة
نفســها».

تيمور بن أسعد يفتتح رسميا فرع بنك مسقط بوالية الدقم بمحافظة الوسطى
عبدالرزاق  :منطقة واعدة ونحرص على توسيع قاعدة خدماتنا لتشمل كافة محافظات السلطنة

الدقم  23 :ابريل 2014
أحتفــل بنــك مســقط  ،باالفتتــاح الرســمي لفــرع البنــك فــي واليــة الدقــم بمحافظــة
الوســطى وذلــك تحــت رعايــة صاحــب الســمو الســيد تيمــور بــن أســعد بــن طــارق
آل ســعيد وبحضــور معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري  ،رئيــس هيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وبحضــور عــدد مــن اصحــاب املعالــي والســعادة
وبحضــور عبدالــرزاق بــن علــي بــن عي�ســى  ،الرئيــس التنفيــذي لبنــك مســقط
 ،وعــدد مــن شــيوخ واعيــان الواليــة ومســؤولي الدوائــر الحكوميــة وعــدد مــن
مســؤولي بنــك مســقط وزبائــن البنــك فــي الواليــة ليصــل بذلــك عــدد فــروع البنــك
ً
إلــى  137فــرع معــززا بذلــك موقــع البنــك الريــادي فــي تقديــم خدماتــه املصرفيــة
املختلفــة التــي تشــمل كافــة محافظــات وواليــات الســلطنة .

وخــال حفــل االفتتــاح قــام صاحــب الســمو راعــي الحفــل بقــص شــريط االفتتــاح
وبعــد ذلــك قــام ســموه والحضــور بجولــة تعريفيــة عــن الخدمــات والتســهيالت
املصرفيــة التــي يقدمهــا فــرع الدقــم لكافــة الزبائــن مــن االف ـراد والشــركات كمــا
تعــرف ســموه علــى الفلســفة الجديــدة التــي يطبقهــا بنــك مســقط فــي مجــال توفيــر
كافــة ســبل الراحــة وســرعة انجــاز املعامــات ونوعيــة التســهيالت املوجــودة فــي
فــروع البنــك بشــكل عــام  ،ويعــد فــرع الدقــم مــن الفــروع الجديــدة ذات التصميــم
املتطــور والحديــث الــذي يراعــي مختلــف املعاييــر املتعلقــة بالقطــاع املصرفــي والتــي
مــن اهمهــا معاييــر االمــن والســامة .
وبهــذة املناســبة هنــئ صاحــب الســمو الســيد تيمــور بــن أســعد بــن طــارق آل

ســعيد بنــك مســقط علــى افتتــاح الفــرع وقــال انهــا خطــوه مهمــة للبنــك ستســاهم
فــي تقديــم الخدمــات والتســهيالت املصرفيــة لكافــة زبائــن البنــك فــي الواليــة مــن
مواطنييــن ومقيميــن وتقديــم خدمــات مصرفيــة خاصــة للعامليــن فــي املشــاريع التــي
يتــم تنفيذهــا حاليــا فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مشــيرا إلــى ان وجــود
فــروع للبنــوك املصرفيــة فــي املنطقــة يعــد مــن االمــور املهمــة والظروريــة مؤكــدا أن
الســلطنة بشــكل عــام تشــهد نمــو كبيــر وتقــدم فــي مجــال القطــاع املصرفــي والــذي
يعــد مــن القطاعــات الحيويــة واملهمــة فــي اقتصــاد البلــد وتحــرص كافــة البنــوك
العاملــة فــي الســلطنة علــى توفيــر مختلــف الخدمــات وطــرح املنتجــات التــي تلبــي
احتياجــات مختلــف ش ـرائح املجتمــع العمانــي .
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رؤساء البعثات لدى السلطنة يزورن املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الجابري  ...أهمية التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول مهم في تحقيق معدالت نمو اقتصادي سليم
الدقم  10 -أبريل 2014
نظمــت وزارة الخارجيــة بالتعــاون مــع هيئــة املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم زيــارة لعــدد مــن أصحــاب الســعادة رؤســاء البعثــات
املعتمديــن لــدى الســلطنة وقريناتهــم الــى منطقــة الدقــم االقتصاديــة
ضــم  59مشــاركا مــن مختلــف الــدول العربيــة واألجنبيــة وممثلــي
املنظمــات الدوليــة.
ويشــمل برنامــج الزيــارة الــذي يســتغرق يوميــن جولــة فــي مجمــع الحــوض
الجــاف وفــي مينــاء الدقــم وزيــارة ملطــار الدقــم ومشــاهدة عــروض مرئيــة

عــن املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
ومــن املقــرر ان يشــمل برنامــج الزيــارة ليــوم غــد (الجمعــة) رحلــة بحريــة
علــى متــن اليخــت فلــك الســامة وقضــاء ليلــة عمانيــة فــي شــاطئ الدقــم
فــي املنطقــة الســياحية.
وأكــد معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي كلمــة لــه امــام الوفــد « أهميــة التعــاون
التجــاري واالقتصــادي بيــن الــدول فــي تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي
ســليم ،وإرســاء قواعــد املصالــح املشــتركة ،ونشــر روح اإلخــاء واملحبــة
بيــن الشــعوب علــى اختــاف ثقافاتهــا ولغاتهــا ،حيــث عمــدت كثيــر مــن
دول العالــم إلــى الدخــول فــي منظومــات اقتصاديــة ثنائيــة وإقليميــة
لتعزيــز التجــارة الحــرة فيمــا بينهــا وايجــاد أســواق مشــتركة ،واالســتفادة
مــن ميــزة اقتصــاد الحجــم .
واشــار معاليــه الــى ان هــذه الــدول قامــت كذلــك علــى إنشــاء منصــات
وطنيــة وإقليميــة لفتــح البــاب أمــام االســتثمار األجنبــي املباشــر وتعظيــم
االســتفادة مــن املي ـزات النســبية التــي تتوفــر لدولــة أو أكثــر فــي إطــار
التعــاون املشترك.وأشــار معاليــه فــي كلمتــه الــى ان املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم هــي إحــدى هــذه املنظومــات االقتصاديــة التــي تتمتــع
بالعديــد مــن املي ـزات النســبية والتــي يمكــن توظيفهــا فــي تحقيــق التنميــة

الرحلة البحرية للوفد
الدقم  11أبريل 2014
قــام الوفــد الــذي يــزورون هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
برحلــة بحريــة علــى متــن اليخــت فلــك الســامة وذلــك ضمــن الزيــارة.
وقــد شــاهد رؤســاء البعثــات خــال الرحلــة الشــريط املطــل علــى بحــر
العــرب ومــا يزخــر بــه مــن نســمات الهــواء العليــل الــذي يبعثهــا املحيــط
الهنــدي فــي هــذه الفتــرة و مشــاهدة (رأس الدقــم) وتنــاول وجبــة الغــداء
علــى متــن اليخــت.
وحــول زيــارة أصحــاب الســعادة لهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم اعــرب ســعادة الســفير محمــد صالــح الشــيخ علــي ســفير مملكــة
البحريــن املعتمــد لــدى الســلطنة عــن ســروره بزيــارة منطقــة الدقــم التــي
تعتبــر املنطقــة الصناعيــة واالســتثمارية وان هــذه املنطقــة تعتبــر ملتقــى
ً
طــرق التجــارة العامليــة  ..موضحــا ســعادته نتوقــع للمنطقــة مســتقبال
ً
زاه ـرا ســواء مــن ناحيــة املشــاريع التــي ســتاتي باالســتثمارات العامليــة او
مــن ناحيــة خطــط الحكومــة فــي جــذب الصناعــات الثقيلــة أو املتوســطة
والصغيرة.ونــوه ســعادته الــى أن مينــاء الدقــم الــذي يطــل علــى بحــر
العــرب ال توجــد بــه أي عقبــات مــن ناحيــة مــرور الناقــات الكبيــرة لتفريــغ
البضائــع او تحميلهــا.
مــن جانبــه صــرح ســعادة الســفير حســام ديــاب الســفير اللبنانــي املعتمــد
لــدى الســلطنة أن موقــع هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
يعتبــر موقعــا اســتراتيجيا والهيئــة ملــا بهــا مــن إمكانيــات ومشــاريع تجعلهــا
ً
بوابــة اقتصاديــة وهــي تشــكل فرصــا جبــارة لالســتثمار وســتقدم فــرص
عمــل للعمانيين.وقــال ســعادته « اننــا نعــول علــى تفعيــل دور مجلــس
رجــال االعمــال العمانــي اللبنانــي الــذي ان�شــئ بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة

وصناعــة عمــان وغرفــة تجــارة وصناعــة لبنــان لتعريــف الشــركات
العمانيــة واللبنانيــة بإنشــاء ش ـراكات لالســتثمار مــن خــال هــذه
االســتثمارات واإلمكانيــات املوجــودة بالدقم».وتمنــى ســعادته للســلطنة
مزيــدا مــن التقــدم واالزدهــار فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب
الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم  /حفظــه هللا ورعــاه /
وسياســة جاللتــه الحكيمــة التــي اثبتــت عبــر الســنين جدواهــا ومتانتهــا.
مــن جانبهــا قالــت ســعادة الســفيرة جريتــاس هولتــز ســفيرة الواليــات
املتحــدة األمريكيــة املعتمــدة لــدى الســلطنة إن هنالــك العديــد مــن
الفــرص االســتثمارية املتاحــة فــي منطقــة الدقــم حيــث زارهــا امــس وفــد
تجــاري أمريكــي يضــم العديــد مــن اصحــاب وصاحبــات االعمــال الذيــن
ابــدوا رغبــة فــي االســتثمار فــي هــذه املنطقــة االقتصاديــة الواعــدة.
وأكــدت ســعادتها علــى ان املوقــع الجغرافــي ملنطقــة الدقــم علــى خطــوط
املالحــة البحريــة يجعــل منهــا منطقــة حيويــة فــي املجــال اللوجســتي.وقال
لــي تشــو الرئيــس التنفيــذي بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
ً
ً
إن هــذه الزيــارة تمثــل لنــا مجــاال واســعا لكســب صداقــات تجاريــة مــن
خــال هــذه الوفــود الدبلوماســية والتجاريــة وقــد ابــدى اغلبهــم ارتياحــه

االقتصاديــة الشــاملة واملتوازنــة  ،حيــث تبلــغ مســاحتها  1777كيلومت ـرا
مربعــا ،وهنالــك املوقــع الجغرافــي املتميــز علــى بحــر العــرب املفتــوح،
والتواجــد بالقــرب مــن مصــادر غنيــة إلمــدادات النفــط الخــام فــي منطقــة
دول الخليــج العربــي ،وتوافــر الخامــات الطبيعيــة فــي محافظــة الوســطى،
ووفــرة املخــزون الســمكي فــي هــذا الجــزء مــن الســاحل العمانــي ،وجمــال
املــوروث الطبيعــي والجيولوجــي فــي املنطقــة .ونــوه معاليــه الــى انــه إضافــة
الــى مــا قامــت بــه حكومــة الســلطنة مــن تنفيــذ ملشــاريع املرافــق العامــة
والبنيــة األساســية مثــل املينــاء البحــري ،واملطــار ،والحــوض الجــاف
ومحطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة امليــاه مــن أجــل تأهيــل املنطقــة،
وإطــاق طاقاتهــا الكامنــة ،ورفــع جاذبيتهــا لإلســتثمار لتحقيــق املنفعــة
والربــح ،والعمــل واإلقامــة فيهــا طلبــا للــرزق والعيــش الكريــم ،وزيارتهــا
طلبــا للراحــة واالســتجمام.
مــن جانبــه قــال الشــيخ خليــل بــن أحمــد الســالمي نائــب الرئيــس
التنفيــذي للحــوض الجــاف ان الحــوض الجــاف فــي موقعــه االســتراتيجي
املطــل علــى بحــر العــرب يمثــل نقطــة مميــزة لخدمــة الســفن العابــرة
مــن والــى األســواق الدوليــة خاصــة ناقــات النفــط والغــاز كمــا ان زيــارة
رؤســاء البعثــات املعتمديــن لــدى الســلطنة تعــد خطــوة مهمــة فــي مجــال
التســويق والترويــج دوليــا حيــث ان الشــركة تعــد خطــة تســويقية ســنوية
لزيــارة الــدول ذات العالقــة باألنشــطة البحريــة مثــل دول أوروبــا وشــرق
اســيا ومــن خــال هــذه الزيــارة ســوف يطلــع الوفــد علــى اعمــال الحــوض
الجــاف وخدماتــه عــن كثــب وعلــى ارض الواقــع وســوف ترجــع هــذه
الزيــارة بالكثيــر مــن الفوائــد علــى املــدى الطويــل .
وأضــاف الســالمي ان إدارة الحــوض الجــاف تهــدف الــى رفــع مســتوى
التعميــن ســنويا مــن خــال خطــط وبرامــج التشــغيل وقــد حققــت
الشــركة فــي عــام  2013م نســبة تعميــن جيــدة بتشــغيلها عــدد  417شــابا
كمــا تواصــل الشــركة رفــع النســبة فــي  2014الــى تحقيــق نســبة أفضــل
لتصــل الــى تشــغيل عــدد  552مواطنــا «.

عــن جــو االســتثمار فــي مجــاالت الســياحة والصناعــة واالنشــطة البحريــة
واالنشــطة اللوجســتية.واضاف الرئيــس التنفيــذي أن منطقــة الدقــم
تتمتــع بأجــواء اســتثنائية تتدفــق اليهــا نســمات مــن املحيــط الهنــدي وهــي
مؤهلــه مــع الوقــت الن تكــون واجهــة اســتثمارية خــال الفتــرة القادمــة.
الجديــر بالذكــر أن الوفــد يضــم  59مشــاركا مــن مختلــف الــدول العربيــة
واألجنبيــة وممثلــي املنظمــات الدوليــة.
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وفد تجاري امريكي يزور املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
املســتوى الدولــي .وصــرح صالــح الحســني مديــر
الدقم  10ابريل 2014
قــام وفــد تجــاري أمريكــي يضــم عــدد مــن رجــال

الخاصــة بالدقــم « تأتــي هــذه الزيــارة تجاوبــا مــع

االعمــال اليــوم بزيــارة املنطقــة االقتصاديــة

الحملــة الترويجيــة التــي أقيمــت فــي الواليــات

الخاصــة بالدقــم يت ـرأس الوفــد ســعادة حنينــة

املتحــدة االمريكيــة العــام املا�ضــي فــي ثــاث واليــات

بــن ســلطان املغيريــة ســفيرة ســلطنة عمــان

رئيســية وهــي هيوســتن وشــيكاغو ونيويــورك

لــدى الواليــات املتحــدة األميركيــة وســعادة كريتــا

والتــي تــم اســتعراض مزايــا املنطقــة والفــرص

�ســي هولتــز ســفير الواليــات املتحــدة االمريكيــة

االســتثمارية املتاحــة التــي نتطلــع مــن خاللهــا فتــح

املعتمــد لــدى الســلطنة وعــدد مــن املســؤولين
بالســفارة فــي زيــارة تســتغرق يومــا والتــي ستشــمل

اســتثمار وجــذب اعمــال وصنائــع الــى املنطقــة
والتــي بدورهــا ســيخدم نمــو املحافظــة بشــكل

زيــارة الــى مشــروع الحــوض الجــاف ومشــروع

عــام وسيســاهم فــي إيجــاد فــرص عمــل ،حيــث

مينــاء الدقــم واالطــاع علــى الفــرص االســتثمارية

تأتــي هــذه الزيــارة كبــوادر نتطلــع مــن خاللهــا تعزيــز
التعــاون التجــاري مــع رجــال االعمــال واملســتثمرين

مــن املرئيــات الخاصــة باملشــاريع وشــملت
وز
زيــارة ميدانيــة الــى الحــوض الجــاف ومينــاء الدقــم يــارة للمنطقــة

االمريكيين».وأكــد الحســني « ان الهيئــة اتخــذت

خدمــات املســتثمرين بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة

املتاحــة باملنطقــة .تــم اطــاع الوفــد علــى عــدد

الســياحية واالطــاع علــى املجســم الشــامل للمنطقــة .كمــا تــم عــرض
قائمــة االعفــاءات الضريبيــة واملزايــا االســتثمارية بهــدف جــذب االعمــال

وتشــجيعها ،كمــا تضيــف الزيــارات بعــدا اخــر للمنطقــة وهــو تقويــة
شــبكة التعــاون والتواصــل التجــاري ليــس علــى املــدى القصيــر وانمــا علــى

اســتراتيجية تهــدف الــى ترويــج املنطقــة مــن خــال تنظيــم زيــارات لرجــال
االعمــال الدولييــن الذيــن ســوف يقومــون بدورهــم فــي إيصــال مــا هــو

املــدى الطويــل واالســتفادة مــن هــذه الزيــارات فــي زيــادة الخب ـرات علــى

متوفــر ومتــاح فــي املنطقــة مــن فــرص الــى دولهــم».

وفد تجاري فرن�سي يزور املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الدقم  3ابريل 2014
قــام وفــد تجــاري فرن�ســي يضــم  26ممثــا مــن القطــاع العــام والخــاص الفرن�ســي
بزيــارة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بهــدف االطــاع علــى املشــاريع
القائمــة واملحتملــة وبحــث الفــرص االســتثمارية املتاحــة برفقــة عــدد مــن مســؤولي
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم حيــث تــم اطــاع الوفــد علــى عــدد مــن
املرئيــات الخاصــة باملشــاريع والخرائــط والتقســيمات الثمانيــة للمخطــط العــام
وشــملت زيــارة الوفــد الحــوض الجــاف ومينــاء الدقــم وزيــارة ميدانيــة للمنطقــة
الســياحية واالطــاع علــى املجســم الشــامل للمنطقــة كمــا شــملت الزيــارة مشــروع
مطــار الدقــم.
وصــرح أنــور بــن كهــان البطا�شــي اخصائــي تخطيــط عمرانــي بالهيئــة علــى أهميــة
زيــارة الوفــد التجــاري والــذي اطلــع علــى الفــرص االســتثمارية علــى ارض الواقــع
ومعاينــة املشــاريع القائمــة والتــي هــي طــور االنشــاء ومــدى تمتــع الواليــة بالكثيــر
مــن املقومــات االقتصاديــة والســياحية واطــاع الوفــد علــى قائمــة االعفــاءات
الضريبيــة واملزايــا بهــدف جــذب االعمــال ،ان هــذه الزيــارات تضيــف للمنطقــة
بعــدا اخــر وهــو تقويــة شــبكة التعــاون والتواصــل التجــاري ليــس علــى املــدى
القصيــر وانمــا علــى املــدى الطويــل واالســتفادة مــن هــذه الزيــارات فــي زيــادة
الخب ـرات علــى املســتوى الدولــي.

الهيئة تنظم حلقة عمل حول خطتها للعامين 2015-2014
مسقط  22ابريل 2014
بــدأت الهيئــة فــي تطبيــق حلقــة عمــل حــول االعمــال املســتقبلية لعــام -2014
 2015ادارة الهيئــة لتعزيــز مســتوى الوعــي لــدى املوظفيــن حــول اعمــال
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والرؤيــة التــي تتطلــع االدارة
تحقيقهــا خــال العاميــن املقبليــن .وتتضمــن خطــة االعمــال تقديــم وتبســيط
رؤيــة الهيئــة وترســيخ رســالتها والقيــم التــي تتبناهــا فــي العمــل بشــكل عــام،
كذلــك تنفيــذ االســتراتيجيات الرئيســية التــي تعمــل علــى احداثهــا مــن خــال
الخطــة مثــل تطويــر البنيــة األساســية فــي املنطقــة وتعزيــز قــدرات املــوارد
البشــرية وجــذب انــواع االســتثمارات الــى املنطقــة لتنويــع االقتصــاد وتعظيــم
القيمــة االقتصاديــة مــن خــال املــوارد املتاحــة وتطبيــق مبــدأ القيــم مــن
خــال العمــل الجماعــي والســامة بيئــة العمــل وكذلــك التركيــز علــى املســتثمر

ورجــال االعمــال باإلضافــة الــى املهنيــة .وفــي هــذا اإلطــار قالــت لبنــى الخنجيــة
املنظمــة لحملــة خطــة عمــل الهيئــة «شــملت حلقــات العمــل التــي اســتهدفت
جميــع موظفــي الهيئــة أجنــدة متعــددة تــم عرضهــا مــن خــال عــرض مرئــي
وفتــح بــاب النقــاش واالستفســارات ،كمــا تــم التطــرق الــى الرؤيــة والرســالة
والقيــم ونقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتحديــات واملوضوعــات
االســتراتيجية واألهــداف االســتراتيجية ومؤشـرات األداء الرئيســية ومعاملهــا
والتــي القــت تفاعــا مــن قبــل املوظفيــن ،جديــر بالذكــر أيضــا أنــه تــم تشــكيل
فريــق العمــل املكــون مــن  6موظفيــن وذلــك لتمريــر الخطــة الــى كافــة موظفــي
الهيئــة الذيــن تــم تقســيمهم الــى  6مجموعــات وزعــت مــن خــال قوائــم
شــملت الجميــع.
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عمان للحوض الجاف تشتري حصة شركة  DSMEالكورية في شركة تنمية الدقم ()DDC
مسقط  14ابريل 2014
وقعــت شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف اليــوم اتفاقيــة ش ـراء كامــل حصــة شــركة دايــو لبنــاء الســفن والهندســة البحريــة
 DSMEالكوريــة والبالغــة  %50فــي شــركة تنميــة الدقــم ش.م.ع.م التــي يملــك النصــف االخــر مــن اســهمها شــركة عم ـران
الــذراع الحكومــي االســتثماري فــي مجــال الســياحة ،وقــع االتفاقيــة عــن الشــركة ســعادة الشــيخ الدكتــور عبدامللــك بــن
عبــدهللا الهنائــي املستشــار بــوزارة املاليــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف ،ووقعهــا عــن جانــب شــركة
 DSMEالكوريــة جــاب جونــج كيــم نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة وذلــك بمقــر شــركة عمــان للحــوض الجــاف بالعذيبــة .
وفــي هــذا الشــأن صــرح ســعادة الشــيخ الدكتــور عبدامللــك الهنائــي حــول هــذه االتفاقيــة» أن صفقــة ش ـراء شــركة ُعمــان
للحــوض الجــاف لحصــة شــركة  DSMEالكوريــة ســتجعل ملكيــة شــركة تنميــة الدقــم ُعمانيــة بالكامــل ممــا يضمــن بقــاء
األربــاح فــي الســلطنة وهــو مــا ســيخدم االقتصــاد الوطنــي ،كذلــك فــأن الصفقــة ســتعزز مفهــوم الشـراكة املحليــة بيــن شــركة
عمـران ذات الخبــرة الواســعة فــي مجــال التطويــر العقــاري وشــركة عمــان للحــوض الجــاف ذات الخبــرة امليدانيــة فــي منطقــة
الدقــم.
مــن جانــب اخــر صــرح ســليمان بــن شــطيط الغنامــي القائــم بأعمــال مديــر عــام املاليــة بشــركة عمــان الحــوض الجــاف «
تبلــغ قيمــة الصفقــة  6مليــون ريــال عمانــي ويشــكل العائــد املتوقــع علــى االســتثمار فــي شــركة تنميــة الدقــم فرصــة جيــدة
لتحقيــق إي ـرادات إضافيــة لشــركة ُعمــان للحــوض الجــاف إضافــة إلــى تقليــص تكلفــة اســتئجار الوحــدات الســكنية فــي

األولــى التــي طــورت علــى مســاحة وقدرهــا  23هكتــارا مــن  344وحــدة ســكنية مؤثثــة ومقســمة إلــى  94فلــة و 250شــقة باإلضافــة
إلــى نــادي ترفيهــي يحتــوي علــى صالــة رياضيــة مغلقــة متعــددة األغ ـراض وملعــب اســكواش وثالثــة أحــواض ســباحة  ،ومالعــب
خارجيــة للتنــس األر�ضــي وكــرة الطائــرة الشــاطئية باإلضافــة إلــى مطعــم ومحــات تجاريــة .كمــا قامــت الشــركة ببنــاء جميــع املرافــق

املجمــع الســكني ملوظفــي الشــركة بالدقــم عبــر اســترجاع نصــف قيمــة أربــاح شــركة تنميــة الدقــم عــاوة علــى ذلــك إتاحــة
الفرصــة لشــركة ُعمــان للحــوض الجــاف فــي اختيــار نوعيــة وكميــة املســاكن التــي تحتاجهــا الشــركة.

الخدميــة كشــبكات الطــرق والكهربــاء بمــا فيهــا محطــة رئيســية لتوزيــع الكهربــاء وعــدة محطــات كهربــاء ثانويــة وشــبكة امليــاه

الجديــر بالذكــر انــه تـ ّـم تأســيس شــركة تنميــة الدقــم فــي شــهر أبريــل مــن عــام 2010م لتكــون إحــدى شــركات التطويــر

والصــرف الصحــي بمــا فيهــا محطــة معالجــة مليــاه الصــرف الصحــي ونظــام الــري املرتبــط بمحطــة املعالجــة وشــبكتي اتصــاالت

الرائــدة بالســلطنة .وقــد باشــرت الشــركة فــي تطويــر املرحلــة األولــى مــن مشــروع «مدينــة واجهــة الدقم»فــي ديســمبر 2010

باألليــاف البصريــة  ،كمــا حصلــت شــركة تنميــة الدقــم علــى جائــزة «أفضــل مشــروع ســكني لعــام »2014ضمــن جوائــز مجلــة

واكتملــت فــي أغســطس2013م ،وبــدأ موظفــو شــركة عمــان للحــوض الجــاف الســكن فيهــا فــي ذلــك الوقــت  ،تتكــون املرحلــة

كنستركشــن وي ــك فــي نســختها الثالثــة تقدي ـرا ألهــم املشــاريع التطويريــة واإلنشــائية فــي الســلطنة.

هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة تنظــم حلقــة عمــل بالتعــاون مــع
هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
مسقط  28ابريل 2014
نظمــت هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة متمثلــة بدائــرة املتابعــة والدعــم الفنــي حلقــة عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،للتعريــف بنظــام إدارة الوثائــق املشــتركة وأهــم مكوناتــه وأدواتــه كيفيــة فتــح امللفــات واســناد
رمــوز التصنيــف املناســبة ،حيــث اســتهدفت الحلقــة املــدراء ورؤســاء أقســام الدوائــر وكذلــك جملــة مــن املوظفيــن املعنييــن
بالوثائــق بمختلــف التقســيمات اإلداريــة بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم .
تحــدث فــي بدايــة اللقــاء اســماعيل بــن أحمــد البلو�شــي نائــب الرئيــس التنفيــذي بالهيئــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مرحبا
باملشــاركين فــي البرنامــج ،ومشــيدا بالــدور الــذي تقدمــه هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة فــي تقديــم الدعــم املســتمر
ملختلــف الجهــات املعنيــة مــن خــال التنســيق واملتابعــة وأقامــت اللقــاءات والــدورات التدريبيــة ،ويأتــي ذلــك انطالقــا مــن
حــرص الهيئــة فــي إرســاء النظــام العصــري إلدارة الوثائــق واملحفوظــات .بعــد ذلــك قــدم اســحاق بــن يعقــوب الصقــري
مديــر مســاعد لشــؤون الدعــم الفنــي بدائــرة املتابعــة والدعــم الفنــي عرضــا تحــدث فيــه عــن النظــام العصــري إلدارة الوثائــق
واملحفوظــات واإلج ـراءات املتعــددة فــي هــذا الشــأن مــن حيــث إعــداد فهــرس ملختلــف أنــواع الوثائــق وامللفــات لجميــع
التقســيمات اإلداريــة التخصصيــة والتــي تعتبــر االداة اإلجرائيــة الرئيســية لنظــام إدارة الوثائــق الــذي يقــوم علــى أساســها
إعــداد باقــي األدوات اإلجرائيــة األخــرى مــن جــداول ملــدد االســتبقاء تعنــى بتحديــد مــدد اســتبقاء الوثائــق بمختلــف املراحــل
(أي بمكاتــب العمــل ) وكذلــك مــدة بقائهــا بمحــات حفــظ الوثائــق الوســيطة وتحديــد مصيرهــا النهائــي ســواء باإلتــاف أو
بالحفــظ الدائــم.

اعتماد القوائم املالية لـ لجنة التدقيق في اجتماعها األول لهذا العام

مسقط  1ابريل 2014
عقــدت لجنــة التدقيــق الداخلــي بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم اجتماعهــا األول لهــذا العــام برئاســة معالــي
الدكتــور ســالم اإلســماعيلي رئيــس الهيئــه العامــه لترويــج االســتثمار وتنميــه الصــادرات ورئيــس اللجنــة وبحضــور كل مــن
ســعادة املهنــدس أحمــد بــن حســن الذيــب وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة وســعادة ســعيد بــن حمــدون الحارثــي وكيــل وزارة
النقــل واالتصــاالت للموانــئ والشــؤون البحريــة عضــوي اللجنــة وحضــور عــدد مــن املدققيــن الخارجييــن للهيئــة وحضــور
كل مــن ســالم الســليماني نائــب الرئيــس للخدمــات املســاندة وعي�ســى البرطمانــي املدقــق الداخلــي بالهيئــة اميــن ســر اللجنــة
حيــث تــم عــرض القوائــم املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة والتطــرق الــى العديــد مــن املحــاور واملواضيــع الخاصــة
واملدرجــة فــي جــدول اعمــال اللجنــة.
وصــرح عي�ســى البرطمانــي املدقــق الداخلــي للهيئــة « ان اللجنــة خرجــت بتوجيــة العتمــاد القوائــم املاليــة لعــام 2013
للجنــة التدقيــق فــي اإلجتماعــات الســابقة ومراجعــة ميثــاق دائــرة التدقيــق ورفعــه ملجلــس اإلدارة لالعتمــاد والتوصيــة
باعتمــاد حســابات الهيئــة لعــام  2012وإختيــار شــركة تدقيــق للقيــام بأعمــال تدقيــق الحســابات للفتــرة مــن 2011/11/1
إلــى  2012/12/31وكذلــك للســنة املاليــة  2013وذلــك بعــد دراســة العــروض املقدمــة مــن الشــركات وأضــاف البرطمانــي
اقــرت اعــداد القوائــم املاليــة للســنة املاضيــة باعتمــاد املعاييــر الدوليــة وكذلــك ناقشــت اللجنــة التقاريــر الرقابيــة وأقــرت
التوصيــات حولهــا.
الجديــر بالذكــر ان لجنــة التدقيــق تشــكلت بالقـرار رقــم  12/14بتاريــخ 2012/3/11م وقــد قامــت اللجنــة بعقــد عــدد مــن
االجتماعــات التحضيريــة خــال العاميــن املنصرميــن.

ُعمان للحوض الجاف ترعى جائزة انجاز الحياة 2014

لندن  23ابريل 2014
رعــت شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف حفــل جوائــز التجــارة البحريــة العامليــة لعــام  2014والتــي أقيمــت فــي لنــدن والــذي يعــد

هــذا الحــدث مــن أبــرز الفعاليــات املرموقــة فــي مجــال النقــل واالنشــطة البحــري والتــي مثلتهــا أكثــر مــن  400جهــة رئيســية فــي
هــذا املجــال وتهــدف الجائــزة إلــى تكريــم أهــم األفــكار واملفاهيــم التــي ســاهمت فــي تطويــر ورفــع مســتوى اإلجــادة واالبتــكار
لــدى هــذا القطــاع خاصــة املشــاريع اآلمنــة والفعالــة والصديقــة للبيئــة البحريــة حضــر هــذا الحــدث عــدد مــن مســؤولي
شــركة عمــان للحــوض الجــاف وفريــق التســويق التابــع لــه.
هــذا وقــد قامــت شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف برعايــة وتســليم جائــزة انجــاز الحيــاة «»2014 Lifetime Achievement
وهــذه الجائــزة خصصــت لتكريــم االفـراد الذيــن قدمــوا مســاهمات كبيــرة ودائمــة للنقــل البحــري وصناعــة النقــل البحــري
حيــث قــدم جائــزة هــذا الحــدث الشــيخ خليــل بــن أحمــد الســالمي نائــب الرئيــس شــركة عمــان للحــوض الجــاف كمــا تســعى
الشــركة مــن خــال املشــاركة فــي هــذا الحــدث إبـراز الهويــة التجاريــة فــي االســواق العالمــي وســط وجــود العديــد مــن الخبـراء
اإلقليميــن والدولييــن املختصيــن بصناعــة النقــل البحــري باعتبارهــم أبــرز املســتهدفين لــدى الشــركة.
الجديــر بالذكــر أن شــركة ُعمــان للحــوض الجــاف قامــت برعايــة حفــل توزيــع جوائــز التجــارة البحريــة للشــرق األوســط
وشــبه القــارة الهنديــة الســنوية فــي العاميــن املنصرميــن حيــث تحــرص الشــركة مــن خــال هــذه املحافــل الدوليــة بــأن تحظــى
باملســاهمة فــي هــذا املجــال وتبــادل الخب ـرات مــع كبريــات الشــركات املتخصصــة فــي بنــاء وإصــاح الســفن وشــركات األمــن
والســامة البحريــة والبيئــة.

ميناء الدقم يجري أول عملية نقل بين سفينتين
الدقم  21ابريل 2014

أجــرى مينــاء الدقــم أول عمليــة نقــل بيــن ســفينتين ،فيمــا يعكــس اإلمكانــات الكبيــرة ألحــدث مينــاء بحــري فــي الســلطنة.
ونجــح املينــاء فــي نقــل شــحنة مــن فــول الصويــا علــى متــن الســفينة العمالقــة "إم فــي ســيال" ،إلــى الســفينة التجاريــة "إم فــي
أوشــن فورتشــن" ،بشــكل منظــم وأداء ســلس ،مــا يبــرز القــدرة التنافســية للمينــاء علــى تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات .وقــال
ريــن فــان دي فيــن الرئيــس التنفيــذي ملينــاء الدقــم" :يســعدنا نجــاح هــذه العمليــة ،التــي تؤكــد تميــز فريــق العمــل فــي املينــاء،
وكذلــك التعــاون املثمــر مــع املندوبيــن املحلييــن للســفن .وقــد أســهم هــذا العمــل فــي اســتعراض قــدرات املينــاء علــى تنفيــذ
مختلــف عمليــات نقــل البضائــع ســواء التحميــل أو التفريــغ ،بجانــب مجموعــة مــن األنشــطة التجاريــة التــي ينفذهــا املرفــأ،
ُ ّ
علــى الرغــم مــن أننــا مــن الناحيــة التقنيــة ال ن ـزال فــي املراحــل املبكــرة للعمليــات" .وتـ ّـم خــال العمليــة ،نقــل نحــو 6202
طــن متــري مــن فــول الصويــا بيــن الســفينتين ،وقــد اســتغرق األمــر حوالــي  3أيــام مــن العمــل .وقــام طاقــم املينــاء املكــون
بالكامــل مــن العمانييــن املؤهليــن ّ
جيـ ًـدا بنقــل الشــحنة عبــر  3بوابــات فــي الســفينة األولــى إلــى الســفينة األخــرى ،وذلــك
بمســاعدة زوجيــن مــن الرافعــات الحديثــة .وتموضعــت كلتــا الســفينتين بمحــاذاة بعضهمــا لتيســير عمليــة النقــل .وواجــه
عمــال املينــاء تحديــا كبي ـرا أثنــاء نقــل الشــحنة مــن الســفينة "إم فــي ســيال".
ً
ونظـ ًـرا لقيــام الســفينة "إم فــي ســيال" بصيانــة مخطــط لهــا مســبقا ،فــي شــركة الحــوض الجــاف ،كان لزامــا تفريــغ حمولتهــا
إلــى ســفينة أخــرى فــي الدقــم .ويقــول املســؤولون باملينــاء ّإن زيــادة معــدالت تحميــل وتفريــغ الشــحنات فــي الفتــرة األخيــرة
يعــزز مكانــة الدقــم التنافســية فــي هــذا املجــال .وتوجهــت الســفينة الحاملــة للشــحنة نحــو اليونــان ،بعدمــا أبحــرت مــن
ميانمــار .ومنــذ تدشــين أولــى عملياتــه ،يســعى مينــاء الدقــم لجــذب مزيــد مــن الســفن.
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