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هيئة املنطقة االقتصادية تهنئ الشعب العماني باملقدم امليمون لجاللة السلطان املعظم

يحيى
الجابري:
عيد جديد
يضاف إىل
أعياد الوطن
مسقط –  23مارس 2015

ه��ن��أ م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب��ن سعيد ب��ن ع��ب��داهلل
اجل��اب��ري رئ��ي��س جملس إدارة هيئة املنطقة
االقتصادية اخل��اص��ة بالدقم الشعب العماني
بوصول جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
– حفظه اهلل ورعاه – إىل البالد.
وقال معاليه يف تصريح صحفي اننا نعترب
ه��ذا اليوم  -وحن��ن ن��رى جاللة السلطان يعود
إىل بالده  -عيدا جديدا من أعياد السلطنة اليت
تبوأت يف عهد جاللته مكانة رفيعة يف خمتلف

احملافل الدولية ،وق��د ج��اء ذل��ك نتيجة للفكر
السامي املستنري واحلكمة ال�تي أدار بها جاللة
السلطان املعظم شؤون البالد وعالقات السلطنة
اخلارجية.
وأض��اف قائال :إن السلطنة حققت يف عهد
جاللة السلطان املعظم نهضة تنموية شاملة
يف خمتلف القطاعات وها حنن اليوم نفتخر مبا
حتقق خالل سنوات النهضة احلديثة من تنمية
مشلت مجيع أرجاء البالد.
وق��ال معاليه :إننا حنمد اهلل عز وجل على
كريم فضله وإحسانه أن ّ
من على قائدنا املفدى

بالصحة والعافية ليعود إىل ب�ل�اده وي��واص��ل
مسرية بناء الدولة احلديثة اليت انطلقت يف 23
يوليو  ،1970متضرعا إىل اهلل عز وجل أن حيفظ
جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم وينعم
عليه بالصحة والعافية.
واختتم معاليه تصرحيه ب��ال��ق��ول :ان��ن��ا ال
نستطيع إحصاء ما قدمه جاللته إىل السلطنة
وإىل الشعب العماني وما بذله – حفظه اهلل ورعاه
– من جهد على م��دار السنوات املاضية ،وإننا
نعاهد جاللته على املضي قدما على النهج الذي
وضعه للتنمية والتطوير يف السلطنة.

أهالي والية الدقم ينظمون مسرية والء وعرفان
 - 31مارس 2015

ً
وطنية تعبرياً عن فرحتهم بالعودة
نظم أهالي والية الدقم مسري ًة
امليمونة جلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
إىل أرض الوطن معافى بفضل اهلل وتوفيقه قادما من املانيا .بدأت املسرية
من وسط الوالية وصو ً
ال إىل مكتب سعادة والي والية الدقم مبشاركة
مجوع غفرية من أهالي الوالية يتقدمهم سعادة الشيخ حمسن املسكري
والي الدقم ،وسعادة سالم بن سقاط عضو جملس الشورى بالوالية
وعدد من أعيان الوالية وطالب املدارس وعدد من النساء واالطفال.
ختلل املسرية قصائد شعرية وعدد من الفنون التقليدية ،وعرب
االهالي خالل مسريتهم عن حبهم لباني عمان رافعني صور صاحب
اجلاللة وأعالم السلطنة معربين عن فرحتهم الغامرة باملقدم امليمون
مسطرين أمجل عبارات الوالء.

د .حمد العويف:
األعمال االنشائية بميناء الصيد البحري بالدقم تبدأ يف النصف الثاني من 2015
مسقط  7 -مارس 2015

ق���ال س��ع��ادة ال��دك��ت��ور مح��د ب��ن سعيد
ال���ع���ويف وك��ي��ل وزارة ال����زراع����ة وال���ث���روة
السمكية للثروة السمكية ان النصف الثاني

م���ن ال���ع���ام احل���ال���ي س��ي��ش��ه��د ب���دء األع��م��ال
االنشائية يف اكرب ميناء للصيد البحري يف
السلطنة بوالية الدقم وتبلغ تكلفته اكثر
من  30مليون ريال عماني.
وأوض����ح س��ع��ادت��ه يف ت��ص��ري��ح لوكالة
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األنباء العمانية ان اقامة امليناء تندرج يف اطار
اسرتاتيجية ال���وزارة لتطوير قطاع الصيد
وتعزيز بنيته األساسية وسيستقبل الصيد
احمللي والدولي وسيدعم منطقة الصناعات
السمكية املزمع إنشاؤها يف الدقم.

توفري مساكن عصرية لـ  16ألف موظف
الدقم –  4مارس 2015

ق����ام م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب���ن س��ع��ي��د اجل���اب���ري
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية
اخل���اص���ة ب��ال��دق��م ب���زي���ارة مل���ش���روع امل��س��اك��ن
الدائمة للمقاولني ،وهي مبادرة مشرتكة من
قبل اهليئة وشركة النهضة للخدمات.
وأوضح معاليه يف تصرحيات للصحفيني:
إن م��ش��روع امل��س��اك��ن ال��دائ��م��ة للمقاولني يف
الدقم يعترب مشروعاً حيوياً ومهماً حيث إن هذه
املدينة العمالية اليت تقوم بتنفيذها النهضة
للخدمات سيكون هلا أثر إجيابي على العاملني
يف منطقة الدقم كما أن القطاع اخلاص من
خ�لال مساهمته يف ه��ذا اجل��ان��ب ن��رى أن��ه قام
بواجبه متمنيا أن يقوم القطاع اخلاص بواجبات
أخرى يف تنمية منطقة الدقم.
ونوه إىل أن شركة النهضة للخدمات من
الشركات الرائدة وهي شركة مدرجة يف سوق
مسقط لألوراق املالية وبالتالي فإن مشاركتها
يف ه��ذا امل��ش��روع ستكون هل��ا آث��ار إجيابية على
الشركة وبالتالي على املساهمني.
وأض����اف م��ع��ال��ي��ه :يعترب م��ش��روع املساكن

رئيس الهيئة يطلع عىل سري
العمل يف مرشوع املساكن
الدائمة للمقاولني
ال��دائ��م��ة للمقاولني يف ال��دق��م م��ش��روع�اً كبرياً
يتسع لـ 16000سرير كمرحلة أوىل وهناك مراحل
أخرى سيتم القيام بها يف املنطقة حيث يعترب هذا

«مجموعة املدينة» تعتزم
تنفيذ مشروع تجاري وسياحي
متكامل يف الدقم
مسقط  19 -مارس 2015

قال املستثمر القطري املهندس عبد اهلل علي العبداهلل
نائب رئيس جملس إدارة املدينة العقارية وعضو جملس
إدارة املدينة لالستثمار وعضو جملس إدارة شركة
التالل للتطويرّ ،
إن الكثري من املستثمرين يف دول اخلليج
يتطلعون إىل سلطنة عمان كموقع جيد الستثماراتهم،
مضيفاً ّ
أن العوائد ال�تي ميكن أن حيققها املستثمر من
االس��ت��ث��م��ار يف السلطنة أف��ض��ل م��ن غ�يره��ا ،ف��ض�لا عن
معقولية تكاليف تنفيذ املشاريع مقارنة بدول اخلليج
األخرى.
وكشف العبد اهلل يف حوار لـ «الرؤية» أن جمموعة
املدينة ستنفذ مشروعا جتاريا وسياحيا وسكنيا وترفيهيا
م��ت��ك��ام�لا يف ال��دق��م ع��ل��ى م��س��اح��ة  500أل���ف م�تر م��رب��ع
مشروعا جتاريا وفند ًقا سياح ًيا ومدينة ألعاب
يشمل
ً
مائية ترفيهية ،كما يضم وحدات سكنية ذات مستوى
�ال ،مشريا إىل أ ّن��ه جي��ري حال ًيا العمل على استكمال
ع� ٍ
اإلجراءات وإنهاء الرتاخيص املتبقية ،معربًا عن أمله يف
أن يبدأ تنفيذ املشروع خالل هذا العام.
وب�ّي�نّ العبد اهلل ّ
أن جتربته يف االستثمار بالسلطنة
ت��ع��ود إىل مطلع التسعينيات ،م��ؤك��دا ّ
أن استثماراته
حققت نتائج إجيابية ومشجعة على التوسع مستقبال.

املشروع من أكرب املشاريع اليت تقوم الشركة
بتنفيذها يف املنطقة االقتصادية بالدقم.
وقامت النهضة للخدمات بتشكيل شركة
ك��ك��ي��ان ألغ���راض خ��اص��ة الم��ت�لاك وتطوير
املشروع باسم شركة نهضة الدقم القابضة؛
متتلك النهضة ل��ل��خ��دم��ات  % 51.9م��ن أسهم
ال��ش��رك��ة ،وت��ت��وزع النسبة املتبقية والبالغة
 %48.1على :دي���وان ش��ؤون ال��ب�لاط السلطاني،
وص���ن���دوق ت��ق��اع��د وزارة ال���دف���اع ،واخل��ن��ج��ي
ل��ل��ت��ط��وي��ر ،وب���ن���ك م���س���ق���ط .وي����ق� َّ
���در ح��ج��م
االستثمار الكلي يف املشروع حبوالي  195مليون
دوالر أمريكي.

دائرة التوعية واإلعالم تصدر
كتيبا عن االستثمار يف الدقم
مسقط  22 -مارس 2015

أص����درت دائ����رة ال��ت��وع��ي��ة واالع��ل��ام باهليئة
كتيبا بعنوان «االستثمار يف ال��دق��م» يهدف إىل
ت��وف�ير ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال�ت�ي حي��ت��اج إليها
ال��راغ��ب��ون ب��االس��ت��ث��م��ار يف املنطقة االق��ت��ص��ادي��ة
اخلاصة بالدقم .ويتضمن الكتيب معلومات عن
اهل��ي��ئ��ة وامل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة بالدقم
واحمل��ط��ة ال��واح��دة وم��زاي��ا االستثمار يف املنطقة
واحلوافز اليت تقدمها اهليئة للمستثمرين ،باالضافة اىل العديد من املعلومات
األخرى اليت حيتاج اليها املستثمرون.
صدر الكتيب باللغة العربية وستتم ترمجته إىل اللغة االجنليزية وإصداره يف
كتيب آخر مستقل خالل شهر ابريل .2015
وكشف العبد اهلل يف حوار لـ «الرؤية» أن جمموعة املدينة ستنفذ مشروعا جتاريا
وسياحيا وسكنيا وترفيهيا متكامال يف الدقم على مساحة  500ألف مرت مربع يشمل
مشروعا جتاريا وفند ًقا سياح ًيا ومدينة ألعاب مائية ترفيهية ،كما يضم وحدات
ً
عال ،مشريا إىل أ ّنه جيري حال ًيا العمل على استكمال اإلجراءات
مستوى
ذات
سكنية
ٍ
وإنهاء الرتاخيص املتبقية ،معربًا عن أمله يف أن يبدأ تنفيذ املشروع خالل هذا العام.

الهيئة تقدم محاضرة توعوية بمدرسة بشمال الشرقية
املضيبي  18مارس 2015

ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م حم��اض��رة ت��وع��وي��ة عن
امل��ن��ط��ق��ة االق���ت���ص���ادي���ة ل���ط�ل�اب ال��ص��ف
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر مب��درس��ة ال��ش��ي��خ سعيد بن
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خلفان اخلليلي للتعليم األساسي التابعة
ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م
بالشرقية مشال.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ه���ذه احمل��اض��رة
التوعوية جاءت ضمن املشاركة يف فعاليات
أسبوع الدراسات االجتماعية باملدرسة.

لجنة املناقصات بالهيئة تسند مرشوعات بـ  22.3مليون ريال

إنشاء املردم العام للنفايات ونظام تصريف املياه
السطحية باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

الدقم –  21مارس 2015م

أس� �ن���دت جل��ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات ب �ه �ي �ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة
االقتصادية اخلاصة بالدقم يف اجتماعها الثاني للعام
اجل��اري ع��ددا من املشروعات اجلديدة تتضمن إنشاء
امل��ردم العام للنفايات اخلطرة وغري اخلطرة ،ونظام
تصريف املياه السطحية ،ومشروع تسوية األراض��ي
يف اجلهة الشمالية من منطقة الصناعات الثقيلة
مبساحة ( )180هكتارا.
وبلغت قيمة املناقصات اليت أسندتها اللجنة يف
االجتماع الذي عقدته بالدقم برئاسة سعادة املهندس
أمح��د بن حسن الذيب رئيس اللجنة عضو جملس
إدارة اهليئة ( )22.3مليون ريال عماني.
تصميم
ويتضمن م �ش��روع إن �ش��اء امل ��ردم ال �ع��ام:
َ
وإن�ش��اء م��ردم امل��راف��ق املتكاملة للتخزين ومعاجلة
والتخلص من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة بالدقم
وذل ��ك ض�م��ن ج �ه��ود اهل�ي�ئ��ة مل�ن��ع ال �ت��اث�يرات ال �ض��ارة
بالبيئة ،ويأتي املشروع منسجما مع توجه السلطنة
للحد من خماطر األض��رار الصحية والبيئية ملواقع
ال�ط�م��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ق��ائ�م��ة ح��ال�ي��ا وت��وف�ير م��واق��ع
هندسية صحية صديقة للبيئة للتعامل مع خمتلف
أنواع النفايات بالسلطنة بشكل آمن حبيث تكون قادرة
على استيعاب الزيادة املطردة يف النفايات النامجة عن
التوسع السكاني والتنموي ،كما يواكب املشروع تنوع
وحجم الصناعات املتوقعة يف املنطقة االقتصادية

اخلاصة بالدقم وكمية النفايات اليت سيتم إنتاجها
من هذه الصناعات وضرورة جاهزية املنطقة للتعامل
مع هذه النفايات.
ويف جم ��ال ت�ص��ري��ف امل �ي��اه السطحية أس�ن��دت
اللجنة مشروع إنشاء قناة داجنرت الواقعة يف املنطقة
الشمالية مبخطط تطوير ال��دق��م ،ويبلغ ط��ول قناة
داجنرت املزمع إنشاؤها وفقا للمناقصة اليت أسندتها
اللجنة ( )11كيلومرتا ،ويأتي إنشاؤها بهدف تصريف
مياه األم �ط��ار السطحية إىل البحر وسيؤخذ بعني
االعتبار امليل املناسب النسيابها بشكل طبيعي إىل
البحر ،ويعترب املشروع استكماال ألعمال مشروع نظام
احلماية ال��ذي ب��دأت اهليئة بتنفيذه وال��ذي يتضمن
أيضا إنشاء سدود محاية وشق قنوات تصريف رئيسية
وفرعية ذات سعات استيعابية كافية لتصريف مياه
األودية ،وتهدف هذه القنوات إىل جتميع مياه االمطار
وتصريفها إىل البحر بطريقة آمنة وع�بر مسارات
مناسبة لكميات االمطار املتوقعة باملنطقة ،وسيوفر
املشروع احلماية املطلوبة للبنية األساسية األمامية
املنفذة مبيناء ال��دق��م ومنطقة املصفاة والصناعات
الثقيلة وسيجعل املنطقة آمنة وقادرة على تصريف
املياه بدون أضرار.
ويف اجملال نفسه أسندت جلنة املناقصات بهيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم احلزمة السادسة
م��ن م �ش��روع ال�ت�س��وي��ة وت �ص��ري��ف امل �ي��اه السطحية
للمنطقة اللوجستية مبيناء الدقم.

وتضمنت امل�ش��روع��ات ال�تي أسندتها اللجنة أيضا:
مشروع تسوية األراض��ي على الطريق الرئيسي بالدقم،
ويتضمن املشروع متهيد األرض وجعلها مستوية متضمنا
عمليات احلفر والردم وفقا للرسومات مع محاية مجيع
خطوط الكهرباء واملياه واالتصاالت يف منطقة املشروع،
ويأتي هذا املشروع ضمن جمموعة من املشروعات املماثلة
ال�تي تهدف إىل متهيد األراض ��ي باملنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم وجعلها جاهزة لالستثمار.

توقيع اتفاقيتي منحة بـ  71مليون
ريال لتمويل مشروعات بالدقم

مسقط –  18مارس 2015

وقعت حكومة السلطنة يف  18م��ارس 2015
اتفاقييت منحة للمساهمة يف متويل مشروعي
تطوير البنية األساسية للمنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم وبناء ميناء الصيد بالدقم مع
الصندوق السعودي للتنمية.
وتتضمن االتفاقية األوىل متويل املرحلة
األوىل م���ن م���ش���روع م��ي��ن��اء ال��ص��ي��د وجم��م��ع
الصناعات السمكية بالدقم وتتضمن االتفاقية
الثانية متويل املرحلة األوىل من مشروع البنية
األساسية للمنطقة الصناعية مبنطقة الدقم
االقتصادية ،وتبلغ قيمة االتفاقيتني  71مليون
ريال عماني.

القطاع الخاص بمحافظة الربيمي يرحب باالستثمار يف الدقم
الربيمي 23( -مارس 2015م)

رحب أصحاب وصاحبات األعمال
مبحافظة ال�برمي��ي ب��االس�ت�ث�م��ار يف
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم،
م �ش�يري��ن إىل أن امل �ن �ط �ق��ة تتمتع
بالكثري م��ن ال �ف��رص االستثمارية
واحلوافز املشجعة للمستثمرين.
ج��اء ذل��ك خ�لال النقاشات اليت
ش�ه��دت�ه��ا ال��ن��دوة ال�ت�ي نظمتها ي��وم
(االثنني  23مارس  )2015هيئة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم بالتعاون
مع فرع غرفة جتارة وصناعة عمان
مبحافظة الربميي ،وأقيمت فعالياتها
حت��ت رع��اي��ة س�ع��ادة الشيخ س��امل بن
محود املعمري والي حمضة.
وأك ��د ال�ش�ي��خ ب�ط��ي ب��ن حممد
ال �ن �ي��ادي رئ �ي��س جم�ل��س إدارة ف��رع
ال�غ��رف��ة مبحافظة ال�برمي��ي أهمية
ال� �ن ��دوة يف إط �ل�اع رج� ��ال األع �م��ال
باحملافظة على م��ا تشهده املنطقة
االق �ت �ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م من

مشروعات وما توفره من فرص أمام
املستثمرين.
وق� � ��ال يف ك �ل �م��ة أل� �ق ��اه ��ا يف
ب��داي��ة ال �ن��دوة إن املنطقة أصبحت
متثل م��رك��ز ثقل اق�ت�ص��ادي جديد
يف السلطنة وتتهيأ لتلعب أدوارا
اق �ت �ص��ادي��ة ك �ب�يرة ع�ل��ى املستويني
احمللي والدولي نتيجة ملا متتلكه من
مقومات وإمكانيات.
ودع � � ��ا يف ك��ل��م��ت��ه أص� �ح ��اب
األع �م��ال واملستثمرين للمشاركة
يف ج� �ه ��ود ب� �ن ��اء وت��ط��وي��ر امل�ن�ط�ق��ة
وجعلها واح ��دة م��ن ك�برى املناطق

االق �ت �ص��ادي��ة يف ال��ع��امل ،م �ع�برا عن
ت�ط�ل�ع��ه ألن ت��ك��ون ال� �ن���دوة نقطة
انطالق ملشاركة أصحاب وصاحبات
األع � �م� ��ال مب �ح��اف �ظ��ة ال�ب�رمي ��ي يف
املشاريع االستثمارية الواعدة بالدقم
واالستفادة من الفرص والتسهيالت
املتاحة باملنطقة.
م� ��ن ج��ه��ت��ه أك� � ��د إمس��اع��ي��ل
ب��ن أمح ��د ال�ب�ل��وش��ي ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س
التنفيذي بهيئة املنطقة االقتصادية
اخل ��اص ��ة ب��ال��دق��م ت��رح �ي��ب اهل�ي�ئ��ة
ب��ال �ق �ط��اع اخل � ��اص ل�لاس �ت �ث �م��ار يف
املنطقة ،مشريا إىل أن اهليئة تقدم
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ال �ع��دي��د م��ن االم��ت��ي��ازات واحل��واف��ز
والتسهيالت ملختلف املستثمرين.
وق ��ال إن املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م حققت حتى اآلن
العديد من املكاسب لقطاع األعمال
يف السلطنة وس��اه�م��ت يف استثمار
رؤوس األم��وال حمليا باالضافة إىل
اجتذاب الشركات األجنبية للعمل
يف السلطنة ،معربا عن أمله يف ازدياد
إقبال القطاع اخلاص على االستثمار
يف املنطقة.
واشتملت ال �ن��دوة على عرضني
م��رئ�ي�ين ،ق��دم ال �ع��رض األول لبنى
اخل� �ن� �ج� �ي ��ة أخ� �ص ��ائ� �ي ��ة ال �ت�روي� ��ج
واالس�ت�ث�م��ار باهليئة ،وت�ن��اول��ت فيه
ال� �ف ��رص االس��ت��ث��م��اري��ة امل �ت��وف��رة
باملنطقة.
أم� ��ا ال� �ع ��رض ال� �ث ��ان ��ي ف �ق��دم��ه
امل�ه�ن��دس حسني ال��زدج��ال��ي مسؤول
م �ش��روع��ات امل �ب��ان��ي باهليئة ّ
ورك��ز
خ�لال��ه ع �ل��ى امل��ش��روع��ات ال�ت�ي يتم
تنفيذها باملنطقة.

