
 مسقط – 18 فرباير 2015 
املنطقة  بهيئة  املناقصات  جلنة  أسندت 
اجتماعها  ضمن  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
تطوير  مشروعات  أب��رز  أح��د   2015 لعام  األول 
ازدواج��ي��ة  مشروع  وه��و  الدقم  والي��ة  مركز 
الوالية،  مبركز  الرئيسي  الطريق  وتطوير 
وسوف يبدأ املقاول تنفيذ العمل خالل األسابيع 
يكون  أن  املتوقع  من  حني  يف  املقبلة،  القليلة 

الطريق جاهزا يف الربع األول من العام املقبل.
الشارع  ازدواجية  املشروع تنفيذ  ويتضمن 
ال��ع��ام ب��ط��ول )7( ك��ي��ل��وم��رات حب��ارت��ني يف 
ك��ل اجت����اه، م��ع ط��رق خ��دم��ة م��ن اجلانبني 
على  دوارا   )12( وإنشاء  كيلومرا،   )11( بطول 
تقاطعات  إنشاء  إىل  باإلضافة  طرق اخلدمة، 
رئيسية على الشارع العام تعمل بنظام اإلشارات 

الضوئية.
م��واق��ف  إن��ش��اء  أي��ض��ا  امل��ش��روع  ويتضمن 

للسيارات وأعمال التشجري وأنظمة الري احلديثة وأعمال 
اإلنارة وحتويل خطوط الكهرباء إىل كابالت أرضية، ويبدأ 
الطريق الرئيسي من مدخل والية الدقم مرورا أمام مكتب 
سعادة والي الدقم واملؤسسات احلكومية األخرى ومساكن 
بالطريق  وينتهي  القائمة  التجارية  واحمل��الت  املواطنني 

املؤدي إىل مطار الدقم االقليمي.
لوالية  العمرانية  البيئة  حتسني  إىل  املشروع  ويهدف 
التنمية  مع  تنسجم  حديثة  حضرية  بيئة  وإنشاء  الدقم 
تشهدها  ال��ي  امل��ش��روع��ات  وت��واك��ب  اجل��دي��دة  العمرانية 
املشروع  بالدقم، كما يهدف  املنطقة االقتصادية اخلاصة 
إىل حتقيق انسيابية حركة التنقل مبركز مدينة الدقم 
ومنها إىل املناطق التجارية والصناعية والسياحية باملنطقة.

ب��اه��ت��م��ام هيئة  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ظ���ى 
امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة اخل���اص���ة ب��ال��دق��م ال���ي تعمل 
ع��ل��ى ج��ع��ل امل��ن��ط��ق��ة من���وذج���ا ل��ل��م��دن االق��ت��ص��ادي��ة 

املتكاملة الي متزج بني املشروعات الصناعية والتجارية 
باألصالة  احل��داث��ة  وت��دم��ج  واالجتماعية  والسياحية 
خمتلفة،  خ��دم��ات  م��ن  سكانها  إل��ي��ه  حي��ت��اج  م��ا  وت��وف��ر 
الدقم اجلديدة فرصة  ملدينة  التصميم احلضري  ويعد 
إلعداد منوذج من املدن املتكاملة لألجيال القادمة، كما 
السلطنة  يف  متكاملة  ملدينة  منوذج  أول  اعتبارها  ميكن 
وحتّدد  املستدامة  والتنمية  العمراني  بالتخطيط  تهتم 
واحتياجات  األراضي  من  املختلفة  القطاعات  احتياجات 

السكان من اخلدمات.

تنفيذ ازدواجية الشارع العام وإنشاء تقاطعات بنظام اإلشارات الضوئية

هيــئة املنطقة االقتصادية تسند 
مشروع تطوير مركز والية الدقم
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إنش�اء بيئة حرضي�ة حديثة 

تنسجم مع التنمية العمرانية 

املرشوعات  وتواكب  الجديدة 

املنفذة باملدينة

 إصدار الئحة تسجيل 
املشروعات باملنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم
  مسقط – 8 فرباير 2015 

أص��در معالي حييى بن سعيد بن 
إدارة  جملس  رئيس  اجلابري  عبداهلل 
اخلاصة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  هيئة 
تسجيل  الئحة  ب��إص��دار  ق��رارا  بالدقم 
العمل  ب��دأ  وق��د  باملنطقة،  امل��ش��روع��ات 
بعد  وذل���ك   2015 ف��راي��ر  يف  بالالئحة 

نشرها يف اجلريدة الرمسية.
ومنحت الالئحة مهلة متتد عاما 
املهنية  واألنشطة  للمشروعات  واح��دا 
واحل��رف��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة يف امل��ن��ط��ق��ة يف 
لتوفيق  الالئحة  بأحكام  العمل  تاريخ 
الالئحة على  أوضاعها، وتسري أحكام 
يف  بإقامتها  ي��رخ��ص  ال��ي  امل��ش��روع��ات 
املنطقة، وفيما مل يرد بشأنه نص خاص 
تنفيذا  الصادرة  والقرارات  الالئحة  يف 
هلا تسري أحكام قانون السجل التجاري 
الصادر باملرسوم السلطاني رقم 3 / 74 
والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذا هلما.
التفاصيل ص 3 

حييى بن سعيد اجلابري

  املصنعة - )23 فرباير 2015م( 

االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  هيئة  نظمت 
ف��راي��ر  و24   23 ي��وم��ي  ب��ال��دق��م  اخل��اص��ة 
2015م ندوتني تعريفيتني األوىل مبحافظة 
التقنية  بالكلية  وعقدت  الباطنة  جنوب 
ب��امل��ص��ن��ع��ة وال��ث��ان��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة مش��ال 
الغرفة  بفرع  فعالياتها  وعقدت  الباطنة 

بوالية صحار.
سعيد  بن  ه��الل  الشيخ  سعادة  وأك��د 

احل��ج��ري حم��اف��ظ ج��ن��وب ال��ب��اط��ن��ة. أن 
بالدقم  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة 
السلطنة  لتوجه  حقيقية  ترمجة  تعتر 
مؤكدا  ال��وط��ي،  ال��دخ��ل  م��ص��ادر  لتنويع 
اسراتيجيا  م��ش��روع��ا  تعتر  املنطقة  ان 
يستفيد  أن  يف  أمله  عن  معرا  للسلطنة، 
أص��ح��اب وص��اح��ب��ات األع��م��ال وأص��ح��اب 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من الفرص 

االستثمارية املتاحة باملنطقة.
التفاصيل ص 2 

الدقم مشروع اسرتاتيجي يرتجم توجه السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني
محافظ جنوب الباطنة:

حمافظ جنوب الباطنة واحلضور
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 املصنعة - )23 فرباير 2015م(

صحار – )24 فرباير 2015م( 
وّجهت هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم عر ندوتني تعريفيتني جبنوب ومشال 
الستكشاف  اخل��اص  للقطاع  الدعوة  الباطنة 
ف����رص االس��ت��ث��م��ار ب��امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

بالدقم. اخلاصة 
نائب  البلوشي  أمح��د  ب��ن  إمس��اع��ي��ل  وق���ال 
توفري  على  تعمل  اهليئة  إن  التنفيذي  الرئيس 
احمللية،  االستثمارات  الستقطاب  املناسب  املناخ 
القطاع  اىل  ال��دع��وة  ن��وج��ه  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
االستثمار  مناخ  من  ليستفيد  العماني  اخلاص 
واحلوافز واالمتيازات والتسهيالت الي تقدمها 
الدعوة  هذه  أن  مؤكدا  للمستثمرين،  اهليئة 
وإمنا  فقط  الكرى  الشركات  على  تقتصر  ال 

تشمل أيضا املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

تنفيذ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اهل��ي��ئ��ة  ان  وأض������اف: 
اس��رات��ي��ج��ي��ة احل��ك��وم��ة ل��زي��ادة أن��ش��ط��ة ه��ذه 
وقد   للنمو،  أمامها  اجمل��ال  وإف��س��اح  امل��ؤس��س��ات 
تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  امل��اض��ي  ال��ع��ام  ق��ام��ت 
الصغرية  املؤسسات  لتنمية  العامة  اهليئة  مع 
وامل���ت���وس���ط���ة ت��ن��ظ��م ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ه��ت��ني 
وجت��اري��ة  صناعية  أراٍض  ق��ط��ع  لتخصيص 
ألص���ح���اب امل���ؤس���س���ات ال��ص��غ��رية وامل��ت��وس��ط��ة 

الستثمارها وفقا لنظام عقود االنتفاع.
ون����وه يف ك��ل��م��ت��ه ب��إم��ك��ان��ي��ات امل��ن��ط��ق��ة 
ان  وقال  فيها،  املتوفرة  االستثمارية  والفرص 
تتمتع  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
والتنافسية  النسبية  امل��ي��زات  من  مبجموعة 
إقليمية  حم��ط��ة  ت��ص��ب��ح  ألن  ت�����ؤه��ل��ه��ا  ال���ي 
ملنطقة  لوجسي  إمداد  وبوابَة  البحري  للنقل 
الي  الشاسعة  مساحتها  هل��ا  وتتيح  اخلليج، 
تنفيَذ  مربعا  كيلومرا   )1745( حوالي  تبلغ 
خمتلف  يف  متنوعة  واستثمارات  مشروعات 

االقتصادية. القطاعات 
واش���ت���م���ل���ت ال����ن����دوت����ان ع���ل���ى ع��رض��ني 
مرئيني، قدمت العرض األول لبنى اخلنجية 
والي  باهليئة  واالستثمار  الرويج  أخصائية 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  أن  إىل  أش��ارت 
االستثمار،  مزايا  من  بالعديد  تتمتع  بالدقم 
ونوهت يف ورقة العمل باخلدمات الي تقدمها 
احملطة  ان  وقالت  باهليئة،  ال��واح��دة  احملطة 
ومن  الدقم  يف  االستثمار  بوابة  مبثابة  تعتر 
اخلدمات  كافة  بتقديم  اهليئة  تقوم  خالهلا 

للمستثمرين. والتسهيالت 
املهندس  ألقى  الثاني  املرئي  العرض  ويف 
املباني  م��ش��روع��ات  م��س��ؤول  ال��زدج��ال��ي  حسني 
الي  املشروعات  على  الضوء  من  املزيد  باهليئة 
احلكومة  ان  إىل  مشريا  باملنطقة،  تنفيذها  يتم 
األمر  وهو  األساسية  البنية  إنشاء  يف  استثمرت 
على  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  تشجيع  إىل  أدى  ال���ذي 

االستثمار يف الدقم.

يف ندوتني تعريفيتني بجنوب وشمال الباطنة

الهيئة توجه الدعوة للقطاع الخاص الستكشاف فرص االستثمار باملنطقة

مقدمو أوراق العمل يف ندوة صحار

 حمود السعدي: 
الدقم مؤهلة لتكون 
مركزا اقتصاديا عامليا
  املصنعة- )23 فرباير 2015م( 

أك���د امل��ه��ن��دس مح���ود ب���ن س��امل 
ف��رع  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س  ال��س��ع��دي 
الغرفة مبحافظة جنوب الباطنة أهمية 
وصاحبات  أصحاب  تعريف  يف  الندوة 
األعمال بالفرص االستثمارية املتوفرة 
بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  باملنطقة 

واملشروعات الي تشهدها املنطقة.
ندوة  يف  ألقاها  كلمة  يف  وقال 
حمافظة جنوب الباطنة: ان تأسيس 
يف  والصناعية  االقتصادية  املناطق 
املتواصل  االهتمام  يؤكد  السلطنة 
للحكومة يف إجياد بيئات استثمارية 

جاذبة لرؤوس األموال ومشجعة لقيام األعمال الي تساهم يف رفد االقتصاد 
لتكون  مؤهلة  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  ان  إىل  مشريا  الوطي، 
يف  خاصة  الكرى  املشروعات  من  العديد  حيتضن  عامليا  اقتصاديا  مركزا 

قطاع الصناعات الثقيلة.
التنويع  حتقيق  هو  املشروعات  هذه  قيام  من  األمسى  اهلدف  أن  إىل  وأشار 
النفط،  على  االعتماد  من  والتقليل  للدخل  حقيقية  بدائل  وتوفري  االقتصادي 
وقال اننا إذا أردنا ان ننأى بالسلطنة عن تقلبات أسعار النفط فإن علينا العمل 
حتقيق  باستمرار  كفيلة  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة  م��ص��ادر  إجي���اد  أج��ل  م��ن  جب��د 

اإلجنازات ومتطلبات التنمية الشاملة.

 علي البادي: الدقم 
واملناطق الصناعية 

واملوانئ ترجمة 
حقيقية لفكر 
جاللة السلطان

  صحار- )24 فرباير 2015م( 

مسلم  بن  علي  الشيخ  ق��ال 
فرع  إدارة  جملس  عضو  البادي 
رئيس  الباطنة  بشمال  الغرفة 
إنشاء  إن  االقتصادية  اللجنة 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
الصناعية  وامل��ن��اط��ق  ب��ال��دق��م 
ت��رمج��ة  إال  ه���و  م���ا  وامل����وان����ئ 
السلطان  جاللة  لفكر  حقيقية 
ق���اب���وس ب���ن س��ع��ي��د امل��ع��ظ��م – 

البعد  على  تركز  املنطقة  إه���داف  ان  إىل  مشريا  ورع���اه،  اهلل  حفظه 
والعمليات  االنتاج  حنو  واالجت��اه  امل��ورد  يف  البديل  إجي��اد  يف  االقتصادي 
حملافظة  التنموي  االجتماعي  البعد  أخ��ذه��ا  ج��ان��ب  إىل  اللوجستية 

الوسطى والبعد التكاملي مع بقية حمافظات السلطنة.
الندوات يف  وأكد يف كلمته الرحيبية خالل ندوة صحار أهمية 
تعريف املستثمرين بالفرص االستثمارية املتوفرة بالسلطنة معربا عن 

أمله يف أن حتقق املنطقة أهدافها يف تنويع مصادر الدخل الوطي.
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عبداهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى  معالي  أص��در 
املنطقة  هيئة  إدارة  جملس  رئ��ي��س  اجل��اب��ري 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م ق����رارا ب��إص��دار 
بدأ  وق��د  باملنطقة،  املشروعات  تسجيل  الئحة 
العمل بالالئحة يف فراير 2015 وذلك بعد نشرها 

يف اجلريدة الرمسية.
واح��دا  عاما  متتد  مهلة  الالئحة  ومنحت 
ل��ل��م��ش��روع��ات واألن��ش��ط��ة امل��ه��ن��ي��ة واحل��رف��ي��ة 
بأحكام  العمل  ت��اري��خ  يف  املنطقة  يف  القائمة 
ال��الئ��ح��ة ل��ت��وف��ي��ق أوض��اع��ه��ا، وت��س��ري أح��ك��ام 
بإقامتها  يرخص  الي  املشروعات  على  الالئحة 
يف  خاص  نص  بشأنه  يرد  مل  وفيما  املنطقة،  يف 
تسري  هلا  تنفيذا  الصادرة  وال��ق��رارات  الالئحة 
باملرسوم  الصادر  التجاري  السجل  قانون  أحكام 
التنفيذية  والئ��ح��ت��ه   74  /  3 رق���م  السلطاني 

والقرارات الصادرة تنفيذا هلما. 
باهليئة  دائ��رة  إنشاء  على  الالئحة  ونصت 
مسك  تتوىل  التجاري«  التسجيل  »دائ��رة  تسمى 
السجل التجاري باملنطقة وسجالت طلبات القيد 
وسجالت املشروعات املشطوب قيدها، مشرية إىل 
أن الفئات الي جيب عليها القيد يف السجل هي: 
يف  الرئيسي  عملهم  مركز  يكون  الذين  التجار 
املنطقة، والشركات التجارية الي يكون مركز 
الشركات  وف��روع  املنطقة،  يف  الرئيسي  عملها 
الي ينشئها يف املنطقة جتار أو شركات جتارية 
 ، املنطقة  خ��ارج  الرئيسي  عملهم  مركز  يكون 

سواء داخل السلطنة أو خارجها .
ال��ت��ج��اري��ة يف  ال��ش��رك��ات  لقيد  وي��ش��رط 
األشكال  أح��د  شركة  ك��ل  تتخذ  أن  السجل: 
شركة  أو  تضامن،  شركة  اآلتية:  القانونية 
ش��رك��ة  أو  م��س��اه��م��ة،  ش��رك��ة  أو  ت��وص��ي��ة، 

حمدودة املسؤولية.

السجل:  يف  ال��ق��ي��د  م��ن  وت��ع��ف��ى 
التأمني  وشركات   ، املالية  واملؤسسات  املصارف 
جمال  يف  العاملة  واملشروعات   ، التأمني  وإع��ادة 
تقديم خدمات االتصاالت والنقل الري، وغريها 
بطبيعته  نشاطها  يتجاوز  ال��ي  املشروعات  من 

حدود املنطقة . 
أصحاب  السجل  يف  القيد  م��ن  يعفى  كما 

مهنتهم  مي��ارس��ون  ال��ذي��ن  املهنية  ال��راخ��ي��ص 
هلم  ص��ادرة  تراخيص  مبقتضى  فردية  بصفة 
شريطة   ، للقانون  وفقا  املختصة  اجلهات  من 
أو  أو فروع هلا  أال يتخذ نشاطهم شكل شركة 

وكالة أو أي منشأة جتارية أخرى . 
األف��راد  أيضا:  السجل  يف  القيد  من  ويعفى 
يقومون  الذين  أو  الصيد  أو  بالزراعة  املشتغلون 
بنقليات صغرية على الر أو سطح املاء لقاء أجور 
جملس  لرئيس  وجيوز  زهيدة،  عامة  نفقات  أو 
التجار  من  الصغرية  الفئات  إعفاء  اهليئة  إدارة 
بالسجل  القيد  من  البسيطة  احل��رف  وأصحاب 

بالشروط واألوضاع الي يقررها.
جتديد  يتم  أن  على  أيضا  الالئحة  ونصت 
ويقدم   ، س��ن��وات  مخ��س  ك��ل  السجل  يف  القيد 
طلب التجديد من ذوي الشأن قبل انتهاء مدته ب� 
)30( يوما على األقل، شريطة استيفاء الشروط، 

وسداد الرسوم املقررة قانونا.

إصدار الئحة تسجيل املشروعات باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
منح املرشوعات القائمة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها

إنشاء دائرة للتسجيل 

التجاري .. وإعفاء املصارف 

واملؤسسات املالية من القيد 

يف السجل

الهيئة تشارك يف معرض املشاريع التنموية بمهرجان مسقط
  مسقط -15 فرباير 2015 

ش��ارك��ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
اخلاصة بالدقم يف معرض املشاريع التنموية 
العامة  العامرات  حبديقة  مسقط  مبهرجان 

خالل الفرة من 12 - 14 فراير.
افتتح املعرض حتت رعاية سعادة الشيخ 
والي  الندابي  عبداهلل  بن  سليمان  بن  حييى 
البلوشي  سخي  بن  يونس  حبضور  العامرات 
مسقط  لبلدية  العامة  املديرية  ع��ام  مدير 
املقامة  الفعاليات  جلنة  رئيس  بالعامرات 
حبديقة العامرات وعدد من مسؤولي البلدية 

واجلهات املشاركة.
وقدم ممثلو اهليئة خالل املعرض شرحا 
بالدقم  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  ع��ن 
كما  فيها،  تنفيذها  يتم  ال��ي  وامل��ش��روع��ات 
مت ت��وزي��ع ع��دد م��ن إص����دارات اهليئة ل��زوار 

املعرض.
باملنطقة  اخل�����اص  ال���رك���ن  واش��ت��م��ل 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م ع��ل��ى ص��ور 

جناح اهليئة يف املعرضوخرائط وكتيبات تعريفية عن املنطقة. 


