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الدقم. سلطنة عمان

التقرير السنوي
لـشركـة تـطـويـر
ديسمبر ٢٠٢١م

التقرير السنوي
لشركة تطوير

ديسمبر ٢٠٢١م

الخاصة االقتصادية  المنطقة  لتطوير  عمان  شركة   تأسست 
مملوكة كشركة   2014 عام  في  (تطوير)  ش.م.ع.م.   بالدقم 
الخاصة االقتصادية  للمناطق  العامة  للهيئة   بالكامل 
 والمناطق الحرة. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 7 ماليين
ريال ُعماني ويبلغ رأس المال المدفوع 3,5 مليون ريال ُعماني
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نبذة عن الشركة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

األداء المالي والتشغيلي

الهيكل التنظيمي للموارد البشرية

المسؤولية االجتماعية للشركة

الصحة والسالمة والبيئة

إدارة المشاريع

 إدارة المرافق

االستثمارات

حوكمة الشركة
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قائمة
المحتويات

 تأسست شركة عمان لتطوير المنطقة

 االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م.

 (تطوير) في عام 2014 كشركة مملوكة

للمناطق العامة  للهيئة   بالكامل 

الحرة. والمناطق  الخاصة   االقتصادية 

به المصرح  الشركة  مال  رأس   يبلغ 

 7 ماليين ريال ُعماني ويبلغ رأس المال

المدفوع 3,5 مليون ريال ُعماني

نبذة عن
الـــشـــركـــة
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الحرة في تطوير والمناطق  الخاصة  للمناطق االقتصادية  العامة  الهيئة  أعمال  لدعم   أنشئت "تطوير" 
 المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وضمان إنشاء البنية األساسية، ومن ثّم إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

ومن أهداف الشركة

االستثمار

- االستثمار في الفرص التجارية التي تعتبر عوامل تمكين لالستثمارات األخرى ومصدر لتحقيق األرباح

- تقتصر أعمال شركة تطوير حالًيا على المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم مما يقتضي مواءمة 

أهدافها وخطة عملها مع سياسات وخطة عمل المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

- إدارة مختلف المرافق في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بما يضمن توافر الكفاءة التشغيلية
وااللتزام بالجودة والصحة والسالمة والبيئة

األهـــداف

إدارة المرافق

إدارة المشاريع

- التأكد من إدارة وتنفيذ جميع مشاريع التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة
والمناطق الحرة بكفاءة

تطوير الدقم كوجهة مثالية لالستثمار والمعيشة

تعزيز قدرات الموارد البشرية وبناء البنية األساسية بكفاءة
واالستثمار لتعظيم أرباح المساهمين

رؤيـــتنا

رســالتنا

عوامل التمكين

قـــيمنا
السالمة والعمل الجماعي والنزاهة واالحترافية

تكنولوجيا المعلومات - الموارد البشرية - التخطيط االستراتيجي

أهدافـــنا
النمو - االستدامة

ركـــائزنا
االستثمار - إدارة المرافق - إدارة المشاريع
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 تعمل الشركة جنًبا إلى جنب مع الهيئة العامة للمناطق

الدقم، لتطوير  الحرة  والمناطق  الخاصة   االقتصادية 

العامة الهيئة  أهداف  مع  أهدافها  مواءمة   وستواصل 

في الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية   للمناطق 

2022 عام  من  اعتباًرا  ذلك،  ومع  القريب،   المستقبل 

 فصاعًدا، ستبدأ في النظر إلى توسيع أعمالها خارج نطاق

والمناطق الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة   الهيئة 

التي الخبرات والتجارب   الحرة، وستحاول االستفادة من 

القليلة السنوات  في  العمل  خالل  من  جمتعها   تم 

المزيد إضافة  إلى  الشركة  تهدف  الدقم.  في   الماضية 

 من الخدمات على النحو المطلوب في الدقم وفي نفس

الخطوات ستضمن  الوقت تعزيز قاعدة عمالئها، فهذه 

لها االستدامة وفي نفس الوقت ستقودها إلى النمو

بين    للغاية  وثيق  تنسيق  خالل  من  المناسب   الوقت 

العامة الهيئة  ذلك  في  بما  العالقة  أصحاب   مختلف 

الحرة والمناطق  الخاصة  االقتصادية   للمناطق 

 والمقاولون واالستشاريون. وقبل جميع الجوانب األخرى،

آمنة عمل  بيئة  توفير  إلى  السالمة  على  الحفاظ   أدى 

 وصحية في الدقم، حيث نجحت الشركة في التغلب على

تأثيرها التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتقليل   التحديات 

على األعمال التجارية

إنجاز خالل  من   2021 عام  في  جيًدا  الشركة  أداء   كان 

في األساسية  البنية  ومشاريع  االستراتيجية   المشاريع 

 نيابة عن مجلس اإلدارة، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي والقوائم المالية لشركة ُعمان لتطوير المنطقة

االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م ("تطوير") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

 العضو المنتدب، شركة إسكان
ُعمان لالستثمارات ش.م.ع.م

الفاضل الدكتور/ راشد بن علي البلوشي
رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل صالح بن علي بن حميد الحارثي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل محمد بن سيف بن عامر الشقصي

عضو مجلس اإلدارة

الفاضلة إلهام بنت مرتضى بن حبيب آل حميد
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل رائد بن مهنا بن حمد البيماني

عضو مجلس اإلدارة

استراتيجية الشركة

أعمال الشركة

 عينت الشركة أعضاء جدد في مجلس إدارتها في فبراير

 2022، ويسعدني أن أرحب بهم وآمل في االستفادة من

الوقت في  الشركة  تطوير  لمواصلة  الكبيرة   خبراتهم 

نفسه

عضويتهم المنتهية  لألعضاء  امتناني  عن  بصدق   أعرب 

ومشاركتهم رؤيتهم  خالل  من  المثمرة   لمساهمتهم 

وتوجيههم

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
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في األساسية  البنية  إلنشاء  الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  للهيئة  تنفيذي  ذراع  هي   الشركة 

التكلفة والجودة. فالشركة المناسب وضوابط  الوقت  المشاريع في  التوقعات من خالل تسليم   الدقم، فقد حققت 

اإلنشاءات من  االنتهاء  عند  المشاريع  إنجاز  في  الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة   تساعد 

البنية بناء  منا  وستتطلب  متنامية  مدينة  فالدقم  للمشاريع،  التجاري  لإلنجاز  الودية  الحلول  في  وكذلك   العمرانية 

والدور المشروع  إدارة  تولي  جانب  إلى  األساسية  للبنية  تخطيطها  في  تساعدها  كما  إليها،  الحاجة  قبل   األساسية 

اإلشرافي في أثناء البناء

إدارة المشاريع والمرافق

 نؤمن في شركة تطوير بأن رأس المال البشري هو أكبر قوة لديها، وسنواصل تمكينه وتدريبه وتطويره مما يمكنها

لتحقيق أهدافها المستقبلية

 أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع موظفينا على مساهمتهم الرائعة في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وسط

بيئة عمل صعبة

الموارد البشرية

الشريك دور  لعب  إلى  وتسعى  الدقم  في  االستثمارات  جذب  على  الشركة   تعمل 

استثمار من  الشركة  خرجت  الدقم.  في  ثقتهم  لزيادة  للمستثمرين  المحلي   االستثماري 

 واحد من أصل االستثمارات الثالثة التي تمت حتى اآلن بعد تحقيق عوائد جيدة، وتنوي

تكرار مثل هذه التجارب وتركز اآلن على بناء أساس قوي لالستثمارات

االستثمارات

القوية للحوكمة  إطاًرا شامًال  أنشأت  حيث  حوكمة مؤسسي سليم،  هيكل  مظلة  تحت  بالعمل  بقوة  الشركة   تؤمن 

وظائف من  وظيفة  لكل  والقواعد  السياسات  وتنفيذ  وبناء  المناسبة  واللجان  المنتديات  إنشاء  خالل  من   للشركات 

الشركة. تستمر هذه المهمة ويجب على الشركة أن تضمن باستمرار تحسين إطار حوكمتها

حوكمة الشركة

 أثبتت األرباح الجيدة لشركة إمداد في السنة المالية 2021 ُمجدًدا كفاءة الذراع االستثماري

ولكنها صامت  مستثمر  مجرد  ليست  تطوير  أن  نعلم  أن  المهم  ومن  "تطوير"،   لشركة 

 تساهم بشكل كبير حتى بعد االستثمار لتعظيم قيمة أرباح المساهمين، ومن المتوقع

 لشركة سوق الدقم للمواد أن ُتكمل -من خالل استثمارات أخرى- أعمال البناء وأن تبدأ فيه

قبل نهاية السنة المالية 2022م

 نيابة عن مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية وجميع الموظفين، أود أن أعرب عن خالص امتناني لجاللة السلطان هيئم بن

التقدم من  المزيد  لتحقيق  والسعادة  والصحة  العمر  بطول  عليه  ينعم  أن  القدير  العلي  الله  وأدعوا  المعظم،   طارق 

واالزدهار لعماننا الحبيبة وشعبها المخلص وقيادة البالد لمزيد من التنمية والرخاء

 كما أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن امتناني للهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أعبر عن

 تقديري الصادق لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين الذين يقدمون كل دعم ممكن من أجل تحقيق

أهدافها والمضي قدًما نحو االعتماد الذاتي

كلمة شكر وامتنان

الدكتور/ راشد البلوشي
رئيس مجلس اإلدارة

 يعمل فريق

 االستثمار بشركة

 تطوير بفاعلية على

 بناء فرص

 استثمارية وتحويلها

 إلى استثمارات

حقيقية
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كلمة القائم بأعمال
الرئيس التفنيذي

جائحة آثار  الشركة  فيه  شهدت  إضافًيا  عاًما   2021 عام   كان 

 كوفيد، ومع ذلك، وبدعم من جميع أصحاب العالقة وموظفينا،

 تمكنت الشركة من تقليل تأثير الجائحة، وواصلت أداء دورها في

نتائج جيدة في الوقت الثالثة وحققت   جميع قطاعات األعمال 

 المناسب وحققت توقعات التكلفة، وسنواصل العمل بال كلل

 مستقبال للبناء على هذه التجربة وقيادة الشركة إلى االستدامة

 والنمو في نفس الوقت من خالل استغالل اإلمكانات التجارية

المتاحة

 تعمل شركة تطوير في المقام األول من خالل الموارد

لها. وسنستمر األساسية  القوة  يمثلون  الذين   البشرية 

التطوير ضمان  خالل  من  البشرية  مواردنا  بناء   في 

لدعم والتمكين  المهارات  وتنمية  والتدريب   المناسب 

الشركة لتحقيق أهدافها وتحقيق آفاق جديدة

الموارد البشرية

أولويات رأس  على  والبيئة  والسالمة  الصحة   كانت 

أخرى دون الشركة سنة   الشركة. ونتيجة لذلك، سجلت 

 أي حادث مهدر للوقت، ونحن ملتزمون

بالعمل أثناء قيامنا  أعلى معايير السالمة   بالحفاظ على 

 وفي نفس الوقت نحن مسؤولون أيًضا عن الحفاظ على

البيئة من حولنا

الصحة والسالمة والبيئة
 تعاونت الشركة مع مؤسسة تواصل الخيرية التي تهدف

لصالح المشاريع  وتمويل  المالي  الدعم  تقديم   إلى 

الخاصة االقتصادية  المنطقة  في  المحلية   المجتمعات 

عام بشكل  الوسطى  ومحافظة  خاص  بشكل   بالدقم 

 لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. خالل

 هذا العام

المسؤولية االجتماعية للشركة

 شاركت الشركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها

والمناطق الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة   الهيئة 

 الحرة ودعم الفعاليات مثل حملة رمضان الخيرية ورعاية

وما الشواطئ  تنظيف  وحمالت  القدم  كرة   مسابقات 

إلى ذلك

تنفيذ على  اإلشراف  عن  المسؤولية  الشركة   تتحمل 

المنطقة في  وإدارتها  األساسية  البنية  مشاريع   جميع 

والمشاريع الدقم  بميناء  المرتبطة  المشاريع   مثل 

والسدود والطرق  الصيد  وميناء  بالمصفاة   المرتبطة 

 والقنوات والمرافق، وما إلى ذلك. وخالل عام 2020م،

المحطة وأهمها  المشاريع  من  عدد  الشركة   أنجزت 

 التجارية لجميع مشاريع الموانئ االستراتيجية كالمحطة

بميناء التجاري  والرصيف  العمليات  ومناطق   التجارية 

من ومجموعة  الدقم،  لمصفاة  خدمي  وممر   الدقم، 

أن كما  والميناء.  الدقم  مصفاة  بين  تربط  التي   الطرق 

االنتهاء وسيتم  االكتمال  وشك  على  المشاريع   بعض 

  منها خالل النصف األول من عام 2021

بمتطلبات االلتزام  لضمان  يقظة  تطوير  كانت   لقد 

تعمل نفسه،  الوقت  وفي  والجودة،  والتكلفة   الوقت 

التي المتوقعة  غير  للتحديات  حلول  إيجاد  على   أيًضا 

الصحة لجوانب  الكامل  االمتثال  مع  المشاريع   تطرحها 

 والسالمة والبيئة

إدارة المشاريع

 تدير تطوير العديد من المرافق داخل المنطقة من خالل

لنظام واالمتثال  التشغيلية  والكفاءات  الوفرة   ضمان 

الشركة تدير  وبينما  والبيئة.  والسالمة  والصحة   الجودة 

مثل بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  أصول   حالًيا 

المقر ومبنى  الصحي  الصرف  مياه  معالجة   محطة 

خطوات اتخذت  فقد  ذلك،  إلى  وما  والطرق   الرئيسي 

تسهيالت تقديم  الخدمة من خالل   لتحسين مستويات 

على الموظفين  وتوافر  الدقم  في  الطوارئ   مكالمات 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع

أفضل جلب  إلى  الشركة  تهدف  فصاعًدا،  اآلن   من 

 ممارسات الصناعة إما من خالل البناء الذاتي للقدرات أو

 التعاون مع الشركات ذات الخبرة في هذا المجال، مما

الدقم. في  اآلخرين  العمالء  خدمة  على  قادرة   يجعلها 

بمساعدة المرافق  إدارة  نظام  إدخال  على  أيًضا   وتعمل 

 الحاسوب                لتوفير حلول إدارة المرافق في الدقم

في الوقت المناسب وبطرق فعالة من حيث التكلفة

إدارة المرافق

م: حسين بن علي الزدجالي

(CAFM)
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االستثمار كشريك  نفسها  ترسيخ  على  تطوير   تعمل 

 المفضل لألقلية المحلية لالستثمارات في الدقم، حيث

 تشارك بأسهم أقلية في تلك المشاريع االستثمارية في

 الدقم والتي تعتبر عامل تمكين للدقم وتكون مستدامة

اقتصادًيا ومالًيا

العام معقولة  بأرباح  االستثمارات  أحد  من  خرجنا   بينما 

استثماريين مشروعين  استكمال  نواصل  فإننا   الماضي، 

المستقبلية لالستثمارات  قوًيا  أساًسا  ونبني   آخرين 

 سجلت شركة إمداد اللوجستية مرة أخرى أرباًحا جيدة في

  السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021

الصينيين، المطورين  مع  االستثمار،  هذا  شهد   وقد 

 تأخيرات بسبب جائحة كوفيد-19 وقيود السفر المرتبطة

الفرص من  قوية  مجموعة  بناء  في  الشركة  تنشط   به 

المحتملين المستثمرين  مع  تتواصل  حيث   االستثمارية 

كما الدقم،  نحو  جذبهم  وتحاول  الصناعات  مختلف   عبر 

فرص تحدد  حيث  استباقًيا  نهًجا  أيًضا  الشركة   اتبعت 

 االستثمار الجيدة التي تجذب المستثمرين المحتملين من

هناك أن  ويبدو  المسبقة،  الجدوى  دراسات   خالل 

حققته ما  لتكرار  "تطوير"  الستثمارات  مشرق   مستقبل 

في فترة قصيرة من ثالث سنوات

للمناطق العامة  الهيئة  مع  الشركة  اتفقت  العام،   خالل 

متفق رسوم  على  الحرة  والمناطق  الخاصة   االقتصادية 

 عليها مسبًقا إلدارة المشروع وخدمات إدارة المرافق، مما

المخاطر على  قائمة  عوائد  على  بالحصول  لها   يسمح 

 والمكافآت بالمقارنة بمجرد العمل على نموذج التعويض

 عن التكلفة، حيث عززت الشركة أقسام الدعم الخاصة بها

المالية قسم  مثل  داخلية  وظائف  إنشاء  خالل   من 

باستمرار الشركة  وتحاول  واإلدارة.  البشرية   والموارد 

الحصول المزيد من تدفقات اإليرادات من خالل   إضافة 

الدقم إلدارة العمالء في  عقود خدمة من مختلف   على 

المشاريع وخدمات إدارة المرافق

االستثمار

نموذج التشغيل

 تتمثل اإليرادات الرئيسية للشركة في الرسوم اإلدارية المستلمة من الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة

 والمناطق الحرة. وخالل هذا العام حققت الشركة إيرادات من إدارة المرافق وأيًضا من الخدمات االستشارية من

أطراف ثالثة

النتائج المالية

العام القادم

كلمة شكر وامتنان

اإليرادات 

سنة ٢٠٢١ممليون ر.ع  2.67
سنة ٢٠٢٠ممليون ر.ع 2.39

األرباح

572k
2.21

سنة ٢٠٢١ممليون ر.ع

سنة ٢٠٢٠ممليون ر.ع

النفقات الرأسمالية واألصول

 22k
534k

سنة ٢٠٢١ممليون ر.ع

سنة ٢٠٢٠ممليون ر.ع

 ستحدث الشركة خطة أعمالها للسنوات الخمس القادمة

 والتي ستتماشى أيًضا مع خطة العمل الخمسية للهيئة

العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

 كما أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء

وتوجيههم المتواصل  لدعمهم  اإلدارة   مجلس 

وتشجيعهم

 كما أتوجه بالشكر إلى جميع موظفي الشركة لوقوفهم

شهدتها التي  الصعبة  األوقات  خالل  مًعا   وعملهم 

 الشركة في العامين الماضيين. وإنني أقدر مساهمتهم

 الفعالة في بناء الشركة وأتوقع حماًسا ودعًما مماثًال في

المستقبل لنقل الشركة إلى آفاق جديدة

االقتصادية للمناطق  العامة  للهيئة  ممتن  أنني   كما 

لدعمهم أعضائها  وجميع  الحرة  والمناطق   الخاصة 

وثقتهم في شركة تطوير

وموظفيها، وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس  عن   بالنيابة 

 أعرب عن خالص امتناني وعظيم شكري وتقديري لجاللة

الله ورعاه-  السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه 

 على رؤيته وتوجيهاته وقيادته والشكر موصول لحكومة

جاللة السلطان على دعمها المستمر لشركتنا
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 بلغت اإليرادات خالل العام 2.67 مليون ريال ُعماني وبلغ الربح التشغيلي 572 ألف ريال ُعماني حيث لم تتغير األصول

 الثابتة للشركة وظلت عند 534 ألف ريال ُعماني. زادت حقوق ملكية الشركة من 4,56 مليون ريال ُعماني إلى 6,78

مليون ريال ُعماني نتيجة األرباح التشغيلية للسنة وكذلك الربح من بيع أسهم في شركات تابعة
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2021 2020

اإليراداتالربح التشغيلياألصول الثابتةاالستثماراتحقوق الملكية

صــورة رقــم 1: األداء المالــي

المرافق وإدارة  المشاريع  إدارة  مثل  2021م  عام  في  مبشرة  أساسية  أعمال  قطاعات  ثالثة  تطوير  شركة   امتلكت 

 واالستثمار جنًبا إلى جنب مع خدمات الدعم مثل شؤون الشركة والتي تشمل اإلدارة المالية والموارد البشرية والخدمات

المشتركة

األداء المالي والتشغيلي

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية

لجنة الموارد البشرية

السكرتير
التنفيذي

قسم الوثائق
والمحفوظات

األخصائي الفني
لشؤون الشركة

مدير تطوير
األعمال

المدير
المالي

رئيس قسم
الخدمات المشتركة

رئيس قسم
الموارد البشرية

مسؤول الصحة
والسالمة والبيئة

مدير األصول
والمرافق

مدير أول
المشاريع

مدير المشاريع
االستراتيجية الخاصة

مدير مشاريع
البنية األساسية

الرئيس التنفيذي

الرئيس
الفني

مدير الخدمات
المساندة

الرئيس
المالي
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 حددت سياسة الموارد البشرية إطاًرا قوًيا إلدارة القوى العاملة، حيث تعتبر مسألة تعزيز الثقة والسياسات المؤسسية

األخرى مثل سياسة البيئة والصحة والسالمة من األمور الجوهرية في مكان العمل

 يوضح الجدول اآلتي العدد اإلجمالي للموظفين كما في 31 ديسمبر 2021م، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في هذا

 العام 41 وبلغ مستوى التعمين 90%. فالشركة تقوم بتعيين موظفين خبراء على أساس الجدول الزمني للمشروع من

إحدى شركات الخدمات االستشارية الخارجية

الموارد البشرية

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩القسم

مكتب الرئيس التنفيذي

إدارة المشاريع

إدارة المرافق

الصحة والسالمة والبيئة

الدعم الفني

 االستثمار

خدمات المساندة

المالية

الموارد البشرية

منتدبون إلى هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة في الدقم

اإلجمالي

الموظفون الخارجيون

3

13

8

1

5

2

3

1

1

4

41

22

3

17

7

1

5

3

3

2

1

4

46

11

2

23

5

1

2

2

3

2

2

3

45

3

الجدول ١: تفاصيل الموظفين

الجدول ٢: البرامج التدريبية

وإدارة المشاريع  بهندسة  الخاصة  مكاتبها  عبر  الملتزمين  المهنيين  من  فريق  بتشكيل  تدريجي  بشكل  الشركة   قامت 

 المرافق واالستثمار والشركات، حيث انصًب تركيزها على تدريب وتطوير القوى العاملة

يوضح الجدول 2 البرامج التدريبية التي تم إجراؤها خالل العام بناء على تحليل الحاجة إلى التدريب

التطوير

المشاركونالتدريبالدورة التدريبية

المجلس الوطني البريطاني المتحانات الصحة والسالمة المهنية (نيبوش)

التدريب اإلداري والفني

اإلجمالي

1

26

27

1

49

50

لصالح المشاريع  وتمويل  المالي  الدعم  تقديم  إلى  تهدف  التي  الخيرية  تواصل  مؤسسة  مع  الشركة   تعاونت 

لتعزيز عام  بشكل  الوسطى  ومحافظة  خاص  بشكل  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  في  المحلية   المجتمعات 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة. كذلك طورت استراتيجية تستهدف مجموعة واسعة من المبادرات لدفع

 الوعي االجتماعي والمساهمة في رفاهية المجتمع المحلي في المواضيع اآلتية: السالمة على الطرق، وترميم تراث

من العديد  في  الشركة  شاركت  العام،  هذا  وخالل  الدقم.  شاطئ  ومخيم  للطيور،  خشبي  عش  وبناء  نفون،   قرية 

حملة مثل  الفعاليات  ودعم  الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة  نظمتها  التي   الفعاليات 

رمضان الخيرية ورعاية مسابقات كرة القدم وحمالت تنظيف الشواطئ وما إلى ذلك

المسؤولية االجتماعية للشركة
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نظرة عامة على األداء
 يقدم هذا القسم ملخًصا لما تقوم به وحدة الصحة والسالمة والبيئة، والغرض من ذلك والمخاطر الرئيسية التي

تقف أمام تحقيق أهدافنا وأدائنا في أثناء العام

بيان موجز من القائم بأعمال وحدة الصحة والسالمة والبيئة

 يجب اإلشادة بشغف ومهنية أولئك الذين يعملون في الصحة والسالمة والبيئة والتزامهم بالحد من المخاطر وحماية

 الناس والبيئة وإنقاذ األرواح، ونحن فخورون بقيادة مجتمع مكرس لدعم المبدأ األساسي القائل بأن الجميع -بصرف

النظر عن وظيفتهم- يستحقون بيئة عمل آمنة

 يسلط هذا التقرير الضوء على أداء الشركة عبر مجموعة واسعة من األنشطة التنظيمية على مدار العام بجانب بعض

إنجازاتها الرئيسية في عدد من المجاالت، تشمل ما يلي

الصحة والسالمة والبيئة

 توفير إطار
تنظيمي فعال

 تأمين إدارة ومراقبة
فعالة للمخاطر

 تقليل احتمالية وقوع
 حوادث كارثية نادرة

الحدوث وعالية التأثير

 التطور من خالل
 تقديم الخدمات
بكفاءة وفعالية

 متابعة مستجدات
كوفيد -19

 القيادة والمشاركة مع
 اآلخرين لتحسين الصحة

والسالمة في مكان العمل

أهم إنجازات الصحة والسالمة والبيئة

منع اإلصابات الهادرة للوقت أو اإلصابات المسجلة في أثناء المدة

تقليل الحوادث المبلغ عنها خالل الفترة

تقليل الخطر الكامن المبلغ عنه خالل الفترة

إعداد خطة االستجابة للطوارئ واعتمادها من الرئيس التنفيذي

إجراء تدريب الموظفين

فيروس كوفيد -19

تدعم الشركة قسم الصحة والسالمة والبيئة في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

   رتبت الشركة مخيم الحزمة 4  

الفاضل/ حسن أحد أفراد فريق الطوارئ

تصدر اإلشعارات والتعميمات في الوقت المناسب وُيخطر بها الموظفين والمقاولين

(IP4) كمركز عزل

١٢٣

٤٥٦
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المشاركون 2020المشاركون 2021التفاصيل

معهد الصحة والسالمة المهنية

قيادة السالمة (أوكسيدنتال)

0

0

14

10

 تتولى شركة تطوير دور إدارة المشاريع بالنسبة لجميع

اآلن حتى  تنفيذها  تم  التي  األساسية  البنية   مشاريع 

الخاصة االقتصادية  المنطقة  في   2014 عام   منذ 

 بالدقم. وقد أثبتت الشركة مهاراتها في إدارة المشاريع

والصناعية  التجارية  ُعمان  بوابة  هو  الدقم   ميناء 

الجديدة، فقد أنجزت شركة تطوير أكبر مشاريع الموانئ

 االستراتيجية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم،

 وهي تفتخر -باعتبارها شركة إلدارة المشاريع- باستكمال

تربط وصناعية  تجارية  كبوابة  يقف  الذي  الدقم   ميناء 

سلطنة عمان بالموانئ العالمية للدول األخرى

الصيد لميناء  البحرية  األعمال  بنجاح  تطوير  أنجزت   كما 

أيًضا فرصة والذي يستكشف  بالدقم  األغراض   متعدد 

والفواكه األسماك  لمصايد  عظيمة   مستقبلية 

والخضروات والثروة الحيوانية والسياحة

استصالح أعمال  المشاريع  تطوير إلدارة   أكملت شركة 

إلى مصفاة المشروع  السائلة وسلمت  المواد   رصيف 

البترولية المنتجات  لتخزين   الدقم الستخدامه كمحطة 

مؤشرات األداء الرئيسية للصحة والسالمة والبيئة

20212022مؤشر األداء

المرافق

إصابات هادرة للوقت

عدد أضرار السيارات

0

0

0

0

0

0

تدريب الصحة والسالمة والبيئة

نوع المشروعاسم المشروع

إنشاء الطريق رقم 1 و 5 وأنظمة الصرف الصحي بميناء الدقم

اإلنشاءات - ازدواجية طريق سلطان سعيد بن تيمور (الطريق الوطني رقم 32 جنوًبا)

اإلشراف على أعمال البناء لطريق مزدوج للمرحلة الثانية من الطريق الوطني رقم 32

توسعة شبكة توزيع المياه بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

تصميم وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الدقم

قسم الطرق

قسم الطرق

قسم الطرق

 قسم المرافق

قسم المرافق

مشاريع البناء الجارية

والتي المدرجة  الكبرى  المشاريع  استكمال  خالل   من 

موقًعا كونها  عمان  اقتصاد  على  إجابية  فوائد   لها 

المجاورة الدولة  مع  المستقبلية  لألعمال   استراتيجًيا 

  عبر ميناء الدقم نظًرا لموقعها المتميز في بحر العرب

إدارة المشاريع

وخدمات التصدير واالستيراد للصناعات الخارجية

البشري المال  رأس  أهمية  ندرك  تطوير،  شركة   في 

 المتمرس والملتزم وذو الدوافع الذاتية باعتباره المطلب

وسنواصل استثمرنا  وبالتالي  أعمالنا،  لنجاح   الرئيسي 

التدريبات خالل  من  البشرية  قدراتنا  بناء  في   االستثمار 

وتمكينهم وتعزيز دورهم

 برزت تنمية المهارات كاستراتيجية رئيسية لتحقيق الميزة

 الديموغرافية المتمثلة في وجود القوى العاملة الشابة

داخل سلطنة عمان

البشرية الموارد  قدرات  اكتساب  في  تطوير   نجحت 

ونموها للمنطقة  التنافسية  القدرة  لتحسين   المناسبة 

 في مجال إدارة المشاريع وأيًضا غيرها من المجاالت التي

تقع ضمن مهمة ورؤية تطوير
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أهدافنا

مؤشرات األداء الرئيسية

نوع المشروعاسم المشروع

القسم البحري

قسم الطرق

قسم الطرق

القسم البحري

القسم البحري

قسم الطرق

تصميم وتوريد وتركيب طوافات عائمة وأعمال صيانة بالرصيف الحكومي بميناء الدقم

إنشاء طرق داخلية لمنطقة الحدائق التجارية بالدقم

NR32 إنشاء طريق مزدوج المسار المرحلة األولى

إنشاء طرق من مطار الدقم إلى رأس مركز  

خدمات استشارية لتصميم الطرق الداخلية بالمنطقة التجارية (صاي الشمالية)

 NR32 الخدمات االستشارية لإلشراف على أعمال البناء لطريق مزدوج للمرحلة األولى من

بالدقم

مشاريع المناقصات القادمة

إدارة المشاريع - االستراتيجية والبنية األساسية والمباني التي حددتها المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

ضمان االنتهاء من المشروع في الوقت المناسب لتجنب التأخير

إدارة المشاريع الداخلية - عقود الهندسة والمشتريات والبناء

االمتثال لقواعد الصحة والسالمة والبيئة والجودة بجانب متطلبات المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

المراقبة اليومية وتنفيذ المشاريع

 تقديم تقارير منتظمة إلى الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وأصحاب العالقة

اآلخرين على سبيل المثال الحكومة وجهات اإلقراض

 إثارة القضايا / المخاوف في الوقت المناسب إلخطار المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والحصول على

قرارات مناسبة منها

إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وبحسب الميزانية

االلتزام بمتطلبات الجودة والصحة والسالمة والبيئة

اإلنجازات

استكمال بناء المحطة التجارية لميناء الدقم (الحزمة 2) والتي تتكون من طرق وبنية أساسية ومباني

استكمال إنشاء الطرق والبنية األساسية والمباني والبوابات ومنطقة التفتيش (الحزمة 3) بميناء الدقم

 تم االنتهاء من مشروع رصيف المواد السائلة والسائبة (الحزمة 7) وتسليمه إلى مصفاة الدقم للحزمة

الثالثة من الهندسة والمشتريات وتطوير البناء تحت إشرافهم

الخدمات لتسهيل  الدقم  في  األمان  بحي  الخدمة  لطريق  والبناء  والمشتريات  الهندسة  عقد   استكمال 

ألصحاب العالقة الحكوميين

االنتهاء من إنشاء األعمال البحرية والطرق المرتبطة بميناء الصيد متعدد األغراض

 تدرس الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تحويل الميناء إلى ميناء متعدد األغراض

الستيعاب سلع أخرى مثل الفاكهة والماشية وأعالف الحيوانات
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 يعتبر إنشاء ميناء الصيد البحري (األعمال البحرية وأعمال الطرق) بالدقم مشروع ميناء متكامل متعدد األغراض، حيث

 سيوفر ميناء الصيد تسهيالت لمناولة المواد الغذائية المتعلقة باألنشطة السمكية وتحويل مجمع صناعات الصيد

للصناعات الغذائية، بما في ذلك الصناعات السمكية

الحفر الثابتة والعائمة وكواسر األمواج وعمليات  البحرية مثل األرصفة  العديد من األعمال   تشمل مساحة المشروع 

 لتعميق حوض الميناء، باإلضافة إلى أعمال الطرق التي تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية. ومن األعمال األخرى

 المرتبطة بالميناء، الصرف الصحي للقنوات والتحكم في مياه الوادي داخل منطقة الميناء. عالوة على ذلك، هناك

 أعمال البنية األساسية مثل تسوية واستصالح األراضي لبناء المباني الخدمية واستخدامها في عملية إدارة وتشغيل

الميناء

 هذا هو أكبر مشروع لميناء الصيد في عمان والذي يتفوق ويبني قدرة عمان من خالل توفير خبرة جيدة للمهندسين

 العمانيين الشباب وإثراء معرفتهم في هذا القطاع. وقد أشرف مسؤول المشاريع في شركة تطوير على مشروع الميناء

من مرحلة التصميم إلى البناء وتسليمه إلى المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

Core-Loc ™ سيتم حماية كل من حواجز األمواج خارجًيا بواسطة وحدات تدريع خرسانية   

 حيث تستوعب هذه الساحة أكثر من 25000 قطعة  في Core-Locs والتي تستخدم كدعم

مراعاة مع  بالميناء  األعمال  تنفيذ  تم  الضخم.  الخرساني  الطوب  األمواج مع صب   كاسر 

ضبط جودة عمليات الصب على الرصيف وتركيب حواجز األمواج

 تتكون األعمال البحرية لمشروع الميناء من كاسر أمواج رئيسي بطول

تطوير المشاريع الرئيسية المنجزة

تسليم حزم البنية األساسية لميناء الدقم

بناء القدرات العمانية في رقابة وتشغيل أكبر ميناء صيد في عمان

تلة ركام متصلة بالشاطئ شرق حاجز األمواج بطول 2،164.40 م

تلة ركام متصلة بالشاطئ غرب حاجز األمواج بطول بطول 1،096.70 متر

حزمة مشروع الميناء ٣

مشاريع الموانئ

حزمة مشروع الميناء ٢

 تتكون الحزمة 3 من مرافق متكاملة لالستيراد والتصدير عبر ميناء الدقم، وستعمل هذه الحزمة على تسهيل التسهيالت

 للموردين والمصدرين حيث يتكون نطاق عملها من العديد من المباني والمرافق في منطقة الرصيف التجاري قبل

البوابات الرئيسية التي تدخل من خاللها الشاحنات إلى محطة الحاويات والمحطات األخرى على الرصيف التجاري

 تم االنتهاء من حزمة المنفذ 3 بنجاح في أوائل عام 2021، وتم تسليم المباني إلى فريق هيئة الجمارك في ميناء الدقم،

والتي تشمل مبنى تسجيل المركبات ومبنى المحطة

لوزارة تابعة  عيادة صحية  والمائية؛ ومبنى  والسمكية  الزراعية  للموارد  األخرى مبنى جمركي؛ مبنى  المباني   وتشمل 

 الصحة. وقد تم تصميم المحطة الجمركية وفق المواصفات العالمية الحديثة للموانئ مع مراعاة التوسع المستقبلي

في أنشطة االستيراد والتصدير بميناء الدقم

إنشاء الطرق والبنية األساسية والمباني على الرصيف التجاري والبوابات ومنطقة التفتيش بميناء الدقم

 وتعد الحزمة الثانية من أكبر مشاريع البنية األساسية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وتفتخر شركة عمان

بالدقم- المشروع  إدارة  تتولى  بإنجازها، حيث سخرت -بصفتها  (تطوير)  بالدقم  الخاصة  المنطقة االقتصادية   لتطوير 

 جميع قدراتها منذ البناء وحتى االنتهاء من المشروع كما هو مخطط له على الرغم من مواجهة العديد من التحديات،

فهي قادرة على استكمال المشروع في الوقت المحدد وتسليمه للمستخدم النهائي لمرحلة التشغيل

تشييد الطرق والبنية األساسية والمباني في المحطات التجارية ومناطق العمليات

 تفخر شركة تطوير

 بإدارة أكبر مشاريع

 البنية األساسية

بالدقم
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مشروعي الطريق ١ و ٥

األعمال المشاركة في مشاريع الطرق اإلسفلتية

 الطريق 1 هو طريق مزدوج ويربط الطريق الوطني رقم 32 الحالي (طريق الدقم- محوت) بالطريق الحالي بالقرب من .

ميناء الدقم ويبلغ طوله حوالي 2.7 كيلومتر

الطريق 5 هو طريق مزدوج ويربط الطريق 1 برصيف المراكب الصغيرة، ويبلغ طوله حوالي 3.3 كيلومترات

 يتكون المشروع أيًضا من إنارة الشوارع على طول الطرق. سيتم إنشاء الطرق على أرض محسنة لوجود تربة السبخة،

 وُتمثل أعمال التحسينات األرضية جزء من المشروع. أما نظام الصرف فيهدف إلى تصريف مياه األمطار في المنطقة

المحلية من خالل قناة إلى شبكة الصرف الرئيسية

الطرق قيد التنفيذ

الجسورالعبارات الصندوقية

 يقع المشروع في محافظة الدقم في منطقة الوسطى، ويتكون من 10 كيلومترات من الطريق الرئيسي الذي يبدأ من

 نهاية الطريق المزدوج المشيد حديًثا في قرية صاي وينتهي عند دوار صالة العرض الحالي في طريق السلطان قابوس

مع 6 تقاطعات بدون إشارات

يتكون النطاق الرئيسي للعمل من اآلتي

 مشروع الطريق الوطني رقم 32 اتجاه الجنوب

 يبدأ إنشاء طريق ربط طريق مزدوج 1 بالقرب من الكيلو 13 + 000 من الطريق الرئيسي (الطريق الوطني رقم

32) وينتهي عند دوار شرطة عمان السلطانية الحالي على طريق السلطان قابوس بطول 3.15 كم

 تم اقتراح طريق جانبي للخدمة بطول 1.80 كم على طول الطرق الرئيسية في مواقع مختلفة، حيث يبلغ عرض

الطرق الجانبية ذات االتجاهين 7.0 م مع وقوف مواٍز للحارة الجانبية 2.50 م وحارة جانبية داخلية قدرها 0.5 م

إزالة الطرق اإلسفلتية الموجودة من 7 + 500 إلى 10 + 500 وهياكل الصرف القائمة

 بناء السدود الترابية والخنادق وطبقة التأسيس وطبقات ما تحت التأسيس وطبقة القاعدة الحصوية، وطبقة

قاعدة الرصف البيتومينية، وقاعدة البيتومين السطحية حسب التفاصيل الموضحة في الرسومات

 تصميم وتوريد وتركيب نظام إنارة الشوارع مع طالء بحري مزخرف بالكامل بالجلفنة بالغمس الساخن / ألومنيوم السبك

 على طول الطرق المقترحة ومناطق وقوف السيارات (LED) بالقوالب أو أعمدة قطاعية مماثلة مع تركيبات إضاءة ليد

األخرى وفًقا لمخطط أرضية الدور

يتكون المشروع من بناء الطريق 1 والطريق 5 ونظام صرف صحي
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 يقع المشروع في محافظة الدقم بمنطقة الوسطى، ويتكون من 11 كم من طريق رئيسي مزدوج مع تقاطعات وجسر

وطرق رابط

 المرحلة الثانية للطريق الوطني رقم 32 هو طريق وطني يقع في محافظة الدقم منطقة الوسطى، يبدأ من شمال

 صاي وينتهي عند نفون بمسافة إجمالية قدرها 11 كم ويتكون من 3 حارات طريق مزدوج وبناء دوارين مرور، وجسر

 واحد، وطريق رابط وطريق جانبي للخدمة بمسافة 1 كم تقريًبا. ويتم تمويل هذا المشروع من جانب بنك العز اإلسالمي

(AIB)، ويتميز بفوائد كبيرة ألنه جزء من خطة تطوير المنطقة، كما أنه يعتبر مدخًال إلى المنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم والتي تساهم أيًضا في خلق المزيد من الفرص االستثمارية في المنطقة

يتكون النطاق الرئيسي للعمل مما يلي

المرحلة الثانية لمشروع الطريق الوطني رقم 32

إنشاء طريق رئيسي مزدوج (حارات 2×3) (قناة 0+000 إلى قناة 10+967= 10.967 كيلو متر)

جسر وادي نافان (2 امتداد× 45 م) - عدد 1

قنوات أحادية الخلية ومتعددة الخاليا - عدد 19 قناة

دوارات مرورية - عدد 2

طرق الرابط والطرق الجانبية للخدمات - 1.90 كم

(LED) إضاءة الطريق ليد  

توسعة شبكة توزيع المياه في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الدقم المختلفة، ومنطقة ميناء  المناطق الصناعية   أهداف المشروع: توفير شبكة مياه صالحة للشرب لخدمة 

بجميع مرافقها موزعة في 5 مواقع حسب متطلبات المياه في الدقم

المياه المياه من خالل خزان  المياه في شبكات  زيادة ضغط  بالدقم من خالل   كما يفيد المشروع مناطق أخرى 

المرتفع والضخ

محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمعدل 2500 م3/يوم
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الهدف من المشروع

 تقديم حلول معالجة مياه الصرف الصحي لخدمة المواطنين بمنطقة الدقم وكذلك لمعالجة المخلفات الصناعية

 التي تنتجها المصانع مثل: مصانع األسماك وغيرها من الصناعات، لحماية بيئة الدقم وحفظها، وهذا المشروع

سيشجع المستثمرين على بدء أعمالهم في المنطقة الصناعية

المعالجة المياه  إنتاج  خالل  من  الخضراء  الطبيعية  المناظر  ذات  الدقم  منطقة  من  المشروع  يستفيد   كما 

الستخدامها في الري، مما سيدعم رؤية األماكن الخضراء والمدن الذكية

اإلنجازات

بكامل طاقتها  المحلية (STP) اآلن  الصحي  الصرف  بالكامل وتعمل محطة معالجة مياه  المشروع  بناء     اكتمل 

حيث تستقبل صهريج الصرف الصحي وتنتج المياه المعالجة الستخدامها في أغراض مختلفة

(ETP) يجري العمل على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي 

اآلن دخل المشروع مرحلة التشغيل ونحن نحصل رسوم الخدمة

والبدء في استالم النفايات الصناعية قريًبا

مشاريع المرافق
االختبار والتكليف
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 تدير الشركة العديد من المرافق داخل المنطقة من خالل

لنظام واالمتثال  التشغيلية  والكفاءات  الوفرة   ضمان 

 الجودة والصحة والسالمة والبيئة. كما تدير حالًيا أصول

 المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم مثل محطة معالجة

والطرق الرئيسي  المقر  ومبنى  الصحي  الصرف   مياه 

المـرور وإشارات  اإلنارة  وأعمدة  والقنوات   والسدود 

ضمان التشغيل اآلمن للمنشآت

 تحقيق األداء المطلوب (الوفرة واإلنتاج) من المنشآت

ضمان سالمة األصول بالتكلفة المثلى

 تقليل تكاليف التشغيل لألصول

جلب أفضل ممارسات إدارة المرافق إلى الدقم

اعتماد استراتيجية مناسبة إلدارة األصول (ذاتية/ عن طريق مصادر خارجية/ االثنين مًعا)

إدارة المرافق

في الدقم  في  إدارة  حلول  لتوفير  الحاسوب   بمساعدة 

الوقت المناسب وبطرق فعالة من حيث التكلفة

 ستستمر شركة تطوير في بذل الجهود الالزمة من أجل

 تحسين معايير خدماتها وبناء عليه، فهي في طور االرتباط

عبر خبراتهم  من  لالستفادة  الرائدين  الخدمات   بمقدمي 

إلدارة قوية  عمل  ممارسات  وتطوير  األخرى   البلدان 

المرافق في الدقم

المنطقة أصول  وصيانة  تشغيل  في  الشركة   بدأت 

 تسابق شركة تطوير الزمن لتصبح المزود النهائي لخدمات إدارة المرافق المستدامة

 والقائمة على التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وبما

يلبي االحتياجات ويتجاوز توقعات عمالئنا وشركائنا وأصحاب العالقة اآلخرين

 تحرص الدائرة

 كذلك على إدخال

 تقنية البرمجيات

 في إدارة وتشغيل

 وصيانة المرافق

 من خالل توفير

 المعدات واألجهزة

 والبرامج التي

تسهل العمليات

 االقتصادية الخاصة بالدقم أوًال من خالل االستفادة من

فهي وبالتالي  بثقة،  والنمو  الحاليين  اإلدارة   موظفي 

كان بما  مقارنة  والتكاليف  الوقت  على  الحفاظ   تعكس 

االستعانة يتم  كان  عندما  السابق  في  الوضع   عليه 

كبيرة التكلفة  في  الوفورات  تعتبر  خارجية.   بمصادر 

الخاصة االقتصادية  للمناطق  العامة  للهيئة   بالنسبة 

المزيد من الوقت واكتساب  الحرة ومع مرور   والمناطق 

الخبرة ستزداد هذه الوفورات في التكلفة

وغيرها من األصول القادمة في المستقبل

وسرعة المستخدمين  مع  المباشر  االتصال   لضمان 

خًطا تطوير  شركة  خصصت  الحتياجاتهم،   االستجابة 

 ساخًنا (رقم االتصال المجاني: 80002222) لتلقي جميع

األساسية بالبنية  المتعلقة  الخدمة  طلبات   أنواع 

المرافق إدارة  نظام  إدخال  على  تعمل  كما   والخدمات 



 توفير التشغيل والصيانة واإلشراف على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 2000م3/يوم بالدقم على مدى 24

 ساعة في اليوم و365 يوًما في السنة، والحفاظ على األداء الممتاز للمحطة وتحقيق معايير النفايات السائلة المعالجة

وزارة متطلبات  مع  يتوافق  وبما  المياه  معالجة  لمحطة  األصلية  المصنعة  الشركة  قبل  من  المحددة  الحدود   ضمن 

(المنطقة "العميل"  قبل  من  عليها  المنصوص  التوجيهية  والمبادئ  للمتطلبات  ووفًقا  والبيئة  اإلقليمية   البلديات 

االقتصادية الخاصة بالدقم)

 تبدأ عمليات التشغيل والصيانة من نقطة عمود تغذية الجهد المنخفض إلى وحدة التحكيم بما في ذلك على سبيل

المثال: جميع التوصيالت والكابالت وأجهزة التحكم في إشارات المرور ورؤوس اإلشارة واألعمدة وما إلى ذلك

إشارات المرور
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 توفير التشغيل والصيانة واإلشراف على جميع المعدات للمبنى الرئيسي للهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة

 والمناطق الحرة على مدى 24 ساعة في اليوم و365 يوًما في السنة والحفاظ على أداء جميع المعدات بشكل ممتاز

 وتحقيقه ضمن الحدود المحددة من قبل الشركة المصنعة األصلية لجميع المعدات واالمتثال لإلرشادات المنصوص

عليها من قبل "العميل" (المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم)

 عمليات التشغيل والصيانة
 للمبنى الرئيسي للمنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم

 صيانة وإصالح كل من الطرق الحالية والقادمة، وهي تشمل الطرق الرئيسية وطرق الخدمة ومناطق وقوف السيارات

 بما في ذلك الطرق المعبدة وغير الممهددة والجزر والدوارات وتقاطعات المرور والممرات وحواجز السالمة وقضبان

الطرق جوانب  على  ذلك  إلى  وما  واألحواض  التفتيش  وفتحات  والمصارف  والقنوات  والسالسل  والحواجز   الحماية 

.بمدنية الدقم

صيانة الطريق بالدقم

وصيانة تشغيل   عمليات 
 2000م3 يومًيا من محطات

معالجة المياه بالدقم



 تنطبق عمليات التشغيل والصيانة على طريق السلطان قابوس وطريق المطار والطريق السياحي وطريق سعيد بن

 تيمور وجميع طرق الميناء (الحزمة األولى) وطريق كروه والطريق المؤدي إلى مبنى شرطى عمان السلطانية وطريق

خدمة مبنى المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

إنارة طريق الدقم

 توفير التشغيل والصيانة واإلشراف لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 75م3/ يوم بالدقم على مدى 24 ساعة

 في اليوم و365 يوًما في السنة. والحفاظ على األداء الممتاز للمحطة وتحقيق معايير النفايات السائلة المعالجة ضمن

 الحدود المحددة من قبل الشركة المصنعة األصلية لمحطة معالجة المياه وبما يتوافق مع متطلبات وزارة البلديات

(المنطقة االقتصادية التوجيهية المنصوص عليها من قبل "العميل"   اإلقليمية والبيئة ووفًقا للمتطلبات والمبادئ 

الخاصة بالدقم)

 تشغيل وصيانة محطة معالجة
مياه الصرف الصحي بالدقم
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إنجاز إدارة المرافق

مخيم شاطئ الدقم

والصيانة التشغيل  خدمات  وتوفير  الدقم  شاطئ  مخيم  وإنشاء  تنفيذ  على   اإلشراف 
 واإلشراف على جميع مرافق المخيم بالدقم على مدى 24 ساعة في اليوم و365 يوًما
ضمن المخيمات  ومرافق  المعدات  لجميع  المتميز  األداء  على  والحفاظ  السنة،   في 
لإلرشادات واالمتثال  المعدات  لجميع  المصنعة  الشركة  قبل  من  المحددة   الحدود 

المنصوص عليها من قبل العميل (المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم)

رصف الطرق الجديدة والمدخل

المستثمرين على  يسهل  بما  والمداخل  الطرق  وتمهيد  تجهيز  على   اإلشراف 
الوصول إلى مشاريعهم

مخيم حديقة الصخور

والصيانة التشغيل  الصخور وتوفير خدمات  وإنشاء مخيم حديقة  تنفيذ   اإلشراف على 
 واإلشراف على جميع مرافق المخيم بالدقم على مدى 24 ساعة في اليوم و365 يوًما
ضمن المخيمات  ومرافق  المعدات  لجميع  المتميز  األداء  على  والحفاظ  السنة،   في 
لإلرشادات واالمتثال  المعدات  لجميع  المصنعة  الشركة  قبل  من  المحددة   الحدود 

المنصوص عليها من قبل العميل (المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم)

قرية نفون للمعرفة

 اإلشراف على أعمال صيانة الفيالت وغيرها من المرافق الموجودة في قرية نفون،
 والحفاظ على األداء المتميز لجميع المعدات ومرافق القرية ضمن الحدود المحددة
لإلرشادات واالمتثال  المعدات  لجميع  األصلية  المصنعة  الشركة  قبل   من 

المنصوص عليها من قبل العميل (المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم)



تطوير ... محفز استثماري في الدقم مبادرة البيت األخضر في الظروف المناخية بالدقم خطوة نحو بيئة خضراء

هذه نقل  سيتم  الحقة،  مرحلة  وفي  الدقم.   وتربة 

في مختلفة  مواقع  إلى  المزروعة  والنباتات   األشجار 

 المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لتحسين المنطقة

الخضراء في المنطقة

 كما تنبت بعض النباتات الجافة األخرى المناسبة لمناخ

 الدقم خارج البيوت المحمية مثل نباتات الخروع، والتي

ُعمان  يمكن استخدامها كمواد خام لمصفاة سيباسك 

 في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. يخطط فريق

 إدارة المرافق في تطوير في المستقبل لزراعة العديد من

تطوير شركة  قدمت  المانجو.  مثل  األخرى   األشجار 

يتم والتي  الوسطى  لمجتمع  الشتالت  من   مجموعة 

تكاثرها في منطقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي

فبراير في  الخضراء  البيوت  مبادرة  المرافق  إدارة   بدأت 

 2021 بهدف زراعة أنواع مختلفة من األشجار والنباتات

الصحي الصرف  مياه  معالجة  محطة  في   واألعشاب 

 الرئيسية الخاصة بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

 تنتج محطة معالجة مياه الصرف الصحي سعة 2000م3

منها جزء  يستخدم  المعالجة،  المياه  من  اليوم   في 

 ألغراض الري وتنسيق الحدائق في المنطقة االقتصادية

الخاصة بالدقم

 كانت البيوت الخضراء أول تجربة في مناخ الدقم لزراعة

والسدر والغاف  الزينة  وأشجار  والورود  األزهار  من   عدد 

رائعة. نتيجة  حققت  التي  وغيرها  واألفوكادو   والجوافة 

 وفي الوقت الحاضر يتم دراسة هذه األشجار لتبني مناخ

قيمة المساهمين على المدى الطويل

لهيئة العامة  األهداف  يتوافق مع  منهًجا  تطوير   تتبنى 

العامة والهيئة  بالدقم  الخاصة  االقتصادية   المنطقة 

لتطوير الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية   للمناطق 

بالدقم، المناسب  الالعب  مع  تشارك  فهي   الدقم، 

تدار شركة  خالل  من  االستثمار  فرصة  تنفيذ   وتفضل 

بشكل احترافي ومستقل

 يقتصر كل استثمار تقوم به الشركة على حصة األقلية

أيًضا دراسة  ما لم يتطلب الموقف ذلك. تطور تطوير 

للقدوم المحتملين  للمستثمرين  وتسويقها   الجدوى 

واالستثمار في الدقم

االقتصادية المنطقة  لتطوير  عمان  شركة  إنشاء   تم 

المنطقة لدعم  (تطوير)  ش.م.ع.م  بالدقم   الخاصة 

البنية إنشاء  لضمان  بالدقم  الخاصة   االقتصادية 

عالية، ومع ذلك، تم بكفاءة  إدارتها  ثم   األساسية ومن 

 تعيين تطوير أيًضا للعمل كذراع استثماري للهيئة العامة

حيث  ، الحرة  والمناطق  الخاصة  االقتصادية   للمناطق 

الدقم. يتم العمل كمحفز لالستثمارات في  إلى   تسعى 

والعمل األقلية  ملكية  حقوق  استثمار  خالل  من   ذلك 

في للمشاريع  المحلية  األقليات  الستثمارات   كشريك 

تلك في  االستثمار  في  تطوير  تشارك  حيث   الدقم، 

ن من المزيد من االستثمارات  األعمال التجارية التي ُتمكِّ

 في المنطقة وتلك المستدامة اقتصادًيا من أجل تعظيم

تطوير األعمال واالستثمار
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إمداد اللوجستية ش.م.ع.م

سوق الدقم للمواد ش.م.ع.م

تطوير األعمال جزء من زيادة الفرص االستثمارية بالدقم

مساعدة المستثمرين على مختلف الجبهات واختيار الموقع، وتسجيل الشركة، والحصول على التصاريح

مساعدة المشروع في الحصول على أموال الدين من البنوك المحلية

يستثمر في أسهم األقلية - نقًدا أو عن طريق حقوق تأجير األراضي

يجلب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خالل حقوق الملكية / شبه الدين

الخروج بمجرد استقرار العمل

 بصفتها شريًكا محلًيا في ملكية األقلية، تقدم تطوير العديد من المزايا والدعم المحلي لمطوري المشروع

بما في ذلك

 في السنوات األربع الماضية، تمكنت تطوير من االستثمار المشترك وإنشاء ثالث شركات في صناعات مختلفة. بدأت

 العمليات التجارية في مشروعين من االستثمارات الثالثة بينما ال يزال المشروع الثالث قيد اإلنشاء. كما خرجت "تطوير"

من أحد االستثمارات التي استقرت وتحقق اآلن أرباًحا من أعمالها

اإليرادات يسجل  مربح  مشروع  هي  اللوجستية   إمداد 

 واألرباح الالئقة من األعمال التجارية منذ إنشائه، ويخدم

تأكيد على  بالفعل  حصلت  وقد  كبير  واحد  عميل   حالًيا 

مناقشات تجري  األكبر.  للمناطق  حتى  الخدمات   لتوسيع 

 مع عميلين أجانب آخرين إلقامة قواعد لوجستية لهما في

إمكانيات استكشاف  على  أيًضا  إمداد  تعمل  كما   الدقم، 

خدمة االحتياجات اللوجستية العسكرية األخرى حول الدقم

استثمارات (قيد التنفيذ)

 وقد دخلت الشركة في شراكة مع صندوق تقاعد وزارة

شركة إلنشاء  ش.م.ع.م  الدقم  ميناء  وشركة   الدفاع 

منطقة في  اللوجستية  الخدمات  لتقديم   لوجستية 

ريال  75,000 بمبلغ  الشركة  شاركت  وقد   الدقم، 

 ُعماني للحصول على حصة أقلية من األسهم بنسبة

مع مساهمة  اتفاقية  الشركة  أبرمت  حيث   ،%15 

مساهمين آخرين في مارس 2018م

 نجحت شركة سوق الدقم للمواد في إغالق تمويل الديون

 بمساعدة بنك محلي، حيث دعمت "تطوير" الشركة بشكل

بالكامل المساهمون  دفع  المالي.  إغالقها  لتحقيق   فعال 

حقوق الملكية المطلوبة في المشروع

كامل، تقدم  البناء في  أعمال  تعتبر  الحاضر،  الوقت   وفي 

 حيث تتوقع الشركة استكمال البناء وبدء العمليات التجارية

بحلول نهاية عام 2022

 كذلك، تقدم شركة تطوير خدمات لهذا المشروع باعتبارها

مستشارًا إلدارته واإلشراف عليه خالل مرحلة البناء

صيني مطور  مع  شراكة  في  الدخول  الشركة   قررت 

 وصندوق التقاعد المحلي لتأسيس شركة إلنشاء سوق

 لمواد البناء ليكون مركًزا لسلطنة ُعمان ودول مجلس

 التعاون الخليجي األخرى، حيث استثمرت الشركة 440

ألف ريال ُعماني لحصة أقلية بنسبة 15%

 سيشمل المشروع إنشاء صاالت عرض ومستودعات

 ومعالجة ومرافق تخزين للمستخدمين الذين يقومون

الوجهة هذه  من  البناء  مواد  منتجات  وبيع   بتسويق 

والدول ُعمان  سلطنة  في  مختلفين  عمالء   إلى 

المجاورة األخرى

فريق عليها  يعمل  أخرى  فرص  هناك  ذلك،  على   عالوة 

النقل مثل  مختلفة  صناعات  في  بكثافة  األعمال   تطوير 

.والمياه المعبأة ونمط الحياة والسياحة

النهائي، االستثمار  قرار  مع  الفرص  جميع  تتحقق  ال   قد 

العنصر على  بناًء  قرارتها  الشركة  ستتخذ  ذلك،   ومع 

االقتصادية المنطقة  لتطوير  االستثمار  لفرصة   التمكيني 

الخاصة بالدقم والجدوى االقتصادية لالستثمار

الفرص من  العديد  األعمال  تطوير  فريق   يتابع 

 االستثمارية مع المنطقة. وهناك عدد قليل من هذه

 الفرص في مرحلة متقدمة للغاية حيث أكمل الشركاء

 دراسات الجدوى وهم في مرحلة التفاوض على هيكل

هذه تقع  المساهمين.  واتفاقية  المشترك   المشروع 

األحياء وتربية  اللوجستية  الصناعات  ضمن   الفرص 

ترى مثل هذه أن  ويمكن  األسماك،   المائية ومصايد 

المشاريع النور في وقت الحق من عام 2022

استثمارات (تشغيلية)



 يتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وتتماشى مهامهم وواجباتهم مع أحكام قانون

الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة حيث قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية

نفس والشركات ضمن  العالقة  ذوي  األطراف  وتعتبر معامالتها مع  الداخلية  باللوائح  الخاصة  األدلة  الشركة   نفذت 

 المجموعة القابضة في السياق الطبيعي لألعمال في سياق األعمال العادية ويتم التعامل معها على أسس تجارية

فلسفة الشركة

المجلس تكوين 

 يتألف مجلس اإلدارة من 5 أعضاء يتم تعين ٣ منهم بواسطة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق

الحرة وعضو تعينه وزارة التجارة والصناعة وعضو تعينه الوزارة المالية وفًقا لعقد تأسيس الشركة

مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢١م

مجلس اإلدارة

حوكمة الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

 فيما يلي تفاصيل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يشغلون مناصبهم كما في 31 ديسمبر 2021م وعضويتهم في

مجلس إدارة الشركات األخرى في سلطنة ُعمان

 رئيس مجلس إدارة شركة التصميم الهندسي

لإلبداع واالستشارات ش.م.م (إييدك)

للمناطق العامة  الهيئة  جانب  من   ُمرشح 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

عضو غير تنفيذي/ مستقل

رئيس مجالس إدارة أخرى – 2

عضو مجالس إدارة أخرى – 4

عضو لجنة أخرى – 2

الدكتور/ راشد بن علي البلوشي

رئيس مجلس اإلدارة 

 الرئيس التنفيذي، لصندوق تنمية المشاريع

(الصغيرة والمتوسطة

مرشح من جانب وزارة التجارة والصناعة

عضو غير تنفيذي/ مستقل

رئيس مجال إدارة أخرى – ال يوجد

عضو مجالس إدارة أخرى – 4

عضو لجنة أخرى – 2

الفاضل/ صالح بن هالل المعولي

عضو

الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي

للمناطق العامة  الهيئة  جانب  من   مرشح 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

عضو غير تنفيذي/ مستقل

رئيس مجال إدارة أخرى – 1

عضو مجالس إدارة أخرى – 1

عضو لجنة أخرى – 3

الفاضل/ سليمان بن حمد الحارثي
عضو

وزارة  – التنمية  ميزانيات  تخصيص   مدير 

المالية

مرشح من جانب الوزارة المالية

عضو غير تنفيذي/ مستقل

رئيس مجال إدارة أخرى –  ال يوجد

عضو مجالس إدارة أخرى –  ال يوجد

عضو لجنة أخرى –  4

الفاضلة/ حميدة بنت حامد الهاشمي
عضوة
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لجنة التدقيق

يوضح الجدول ٦ أدناه اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور في االجتماعات المختلفة خالل عام 2021م

االختصاصات

 قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب عقد التأسيس وتشمل اختصاصاتها كافة األمور المحدودة بموجب

عقد التأسيس للشركة

تشكيل لجنة التدقيق 

تفاصيل أدناه   ٧ الجدول  ويوضح  الشركة  في  تنفيذيين  وغير  مستقلين  أعضاء  ثالثة  من  التدقيق  لجنة   تتألف 

االجتماعات والحضور

 

الجدول ٦: اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء

اجتماع مجلس اإلدارة المنصباالسم

اجتماعات
الجمعية
العمومية
السنوية

د/ راشد علي البلوشي

الفاضل/ صالح هالل المعولي

الفاضل/ سليمان حمد الحارثي

الفاضلة/ حميدة حامد الهاشمي

 رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضوة

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

٦ / ١٢ / ١٧٢٠٢١ / ٨ / ٢٣٢٠٢١ / ٣ / ٣١٢٠٢١ / ٣ / ٢٠٢١

الجدول ٧: اجتماعات لجنة التدقيق

التاريخ المنصباالسم

الفاضل/ صالح هالل المعولي

الفاضل/ سليمان حمد الحارثي

الفاضلة/ حميدة حامد الهاشمي

 رئيس اللجنة

عضو

عضوة

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

٦ / ١٢ / ١٢٢٠٢١ / ٧ / ٢١٢٠٢١ / ٣ / ٢٠٢١

اللجنة التنفيذية

الشروط المرجعية

المحددة المسائل  جميع  اختصاصاتها  وتشمل  للشركة  األساسي  للنظام  وفًقا  التنفيذية  اللجنة  اإلدارة  مجلس   شكل 

بموجب هذا النظام

تشكيل اللجنة التنفيذية

 تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين للشركة، وفي أثناء العام، كان هناك منصًبا شاغًرا أيًضا

منذ اقتراح تعيين مجلس اإلدارة الجديد، اجتمعت اللجنة التنفيذية مرة واحدة فقط كما هو موضح في الجدول ٨ أدناه

اللجان األخرى

تتم األحيان  بعض  وفي  حاجة الجتماعها  هناك  يكون  عندما  البشرية  الموارد  ولجنة  الداخلية  المناقصات  لجنة   تجتمع 

الموافقة على األمور العاجلة عن طريق التمرير

بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام، دفعت الشركة 5,325 ريال ُعماني (2020م: 8,850 ريال ُعماني) كبدالت حضور ألعضاء مجلس اإلدارة

عدم التزام الشركة

 لم يتم فرض أي عقوبة أو قيود على الشركة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية/ الهيئة العامة لسوق المال أو وزارة

التجارة والصناعة بشأن أي مسألة تتعلق بسوق رأس المال خالل العام

الجدول ٨: اجتماعات اللجنة التنفيذية

التاريخ المنصباالسم

الفاضل/ سليمان حمد الحارثي

الفاضلة/ حميدة حامد الهاشمي

 رئيس اللجنة

عضوة

نعم

نعم

١٢ / ٧ / ٢٠٢١

٤٢ ٤١



الجدول ٩: توزيع المساهمة

نسبة المساهمة المساهمون

الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

إجمالي أسهم رأس المال

3,500,000

3,500,000

100

100

%ريال ُعماني

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

المدققون القانونيون

 تحافظ الشركة على اتصال وثيق مع الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، المساهم الرئيسي

 والمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بشأن مختلف المبادرات االستراتيجية وقضايا السياسات، حيث يتم مراجعة

 األداء المالي والتشغيلي للشركة بانتظام من خالل تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق. كما يتم

إرسال التقرير والسنوي للشركة إلى المساهمين

توزيعات حصص رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة 3,500,000 ريال ُعماني، وفي 31 ديسمبر 2021م، كانت األسهم على النحو اآلتي

مكتب كي بي إم جي هو مدقق الحسابات الخارجي القانوني للشركة خالل عام 2021م

التقرير السنوي لـشركـة تـطـويـر
ديسمبر ٢٠٢١م

٤٤ ٤٣


