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أكد أنها مهيأة لتكون مركزا اقتصاديا متكامال

السيد كامل بن فهد :الدقم واجهة اقتصادية عاملية متعددة االغراض
الدقم –  29ابريل 2015

أك����د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��س��ي��د
ك���ام���ل ب���ن ف��ه��د ب���ن حم���م���ود آل
سعيد مساعد األم�ين العام مبكتب
نائب رئيس ال��وزراء لشؤون جملس
ال������وزراء ان ال���دق���م ت��ع��ت�بر واج��ه��ة
اقتصادية عاملية متعددة االغراض
وم��رك��زا اساسيا يف املنطقة نظرا
ملوقعها اجليوسياسي االسرتاتيجي
واملفتوح على حبر العرب.
وأض�������اف مس�����وه يف ت��ص��ري��ح
ص��ح��ف��ي ع��ق��ب اف��ت��ت��اح��ه ملتقى
«الدقم اجملتمع واالقتصاد» الثاني
انه بتطور هذه املنطقة ستصبح من
اهم املناطق االقتصادية واملوانئ يف
الشرق االوسط ومركزا اقتصاديا
متكامال ب��اإلض��اف��ة اىل اخل��دم��ات
اللوجستية متعددة الوسائط اليت
ستقدمها اىل جانب انها ستكون من
املناطق اليت تشكل حمورا اقتصاديا
على مستوى العامل.
وأوض���ح أن امللتقى ال���ذي عقد
يف  29اب��ري��ل  2015ي��ش�ير إىل م��دى
ال��ن��ج��اح ال����ذي حت��ق��ق يف املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم واىل
الشراكة احلقيقية بني القطاعني
اخل������اص واحل���ك���وم���ي وال���ف���رص
ال��واع��دة الص��ح��اب االع��م��ال الذين
لديهم طموح لالستثمار يف املشاريع
س��واء ك��ان��وا مستثمرين م��ن أبناء
احمل��اف��ظ��ة أو ع��م��ان��ي�ين أو أج��ان��ب
ب��االض��اف��ة اىل ت��وف�ير ال��ع��دي��د من
فرص العمل.
وأع�������رب مس�����وه ع����ن س�����روره
البالغ ملا تضمنه امللتقى من التوقيع

نــدعـــو الـقطاع
ال���خ���اص إل��ـ��ى
االستثمار يف املنطقة
واق��ام��ة مختلف
املرشوعات
على عدد من االتفاقيات بني هيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
وامل��ؤس��س��ات ال��ص��غ�يرة وامل��ت��وس��ط��ة
م��ؤك��دا ان ه���ذا ه��و ال��ت��وج��ه ال��ذي

ت��س��ع��ى ال���ي���ه احل���ك���وم���ة م���ن اج��ل
النهوض بقطاع املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف سوق االعمال.
ودع����ا مس���وه ال��ق��ط��اع اخل���اص

اىل املزيد من التعاون مع احلكومة
وال��ق��ي��ام ب���دوره امل��رج��و باالستثمار
يف املنطقة واق��ام��ة خمتلف ان��واع
املشروعات وتنمية اجملتمع احمللي.

ملتقى الدقم يناقش فرص االستثمار وتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية
الدقم –  29ابريل 2015

ناقش ملتقى الدقم (اجملتمع واالقتصاد الثاني) الذي أقيم
يوم األربعاء  29ابريل 2015م بفندق كراون بالزا الدقم العديد
من وجهات النظر والرؤى اليت تساهم يف تفعيل أداء الشركات
يف جمال املسؤولية االجتماعية ،واستعرض فرص االستثمار
املتاحة ألبناء حمافظة الوسطى.
وشهد امللتقى طرح عدد من أوراق العمل من أكادمييني
ومسؤولني وخ�براء من داخ��ل السلطنة وخارجها من خالل
حم��وري��ن رئ �ي �س �ي�ين؛ األول ه ��و :امل �س��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
للشركات ،والثاني :فرص االستثمار يف املناطق االقتصادية.

ثمّ ن التوجيهات السامية لتحقيق التنويع االقتصادي

يحيى الجابري :توجيهات جاللة السلطان منهاج
عمل لنا بهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

مسقط –  9ابريل 2015

ّ
مث���ن 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 اخلاصة بالدقم التوجيهات السامية
جلاللة السلطان ق��اب��وس ب��ن سعيد املعظم –
حفظه اهلل ورع��اه – باإلسراع يف وضع اخلطط
الكفيلة بتحقيق التنويع االقتصادي واستكمال
املشاريع الكربى ذات النفع العام وجذب املزيد من
االستثمارات إىل السلطنة.
وقال معاليه يف تصريح جلريدة عمان :إننا
نضع توجيهات جاللته منهاج عمل لنا يف هيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم وقد عملنا
منذ تأسيس املنطقة يف أواخ���ر ع��ام  2011على

استقطاب االس��ت��ث��م��ارات احمللية واخل��ارج��ي��ة،
وقد أسهمت هذه اجلهود يف تنويع االستثمارات
املتوفرة باملنطقة بني استثمارات حملية وأخرى
أجنبية.
وأك����د م��ع��ال��ي��ه أن امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة
اخلاصة بالدقم تشهد يف الوقت الراهن تنفيذ
ع��ش��رات امل��ش��روع��ات ال�تي حتقق رؤي���ة جاللة
السلطان املعظم يف أن ت��ك��ون املنطقة إح��دى
ركائز التنويع االقتصادي يف السلطنة ،مشريا
يف ه��ذا الصدد إىل العديد من االتفاقيات اليت
مت توقيعها خ�لال الفرتة املاضية كاالتفاقية
التمهيدية حلق االنتفاع باألرض ملصفاة الدقم
وات��ف��اق��ي��ات أخ����رى م���ع ش���رك���ات وم��ؤس��س��ات

القطاع اخلاص لتشييد مشروعات يف القطاعات
الصناعية والتجارية واخلدمات اللوجستية.
وقال معاليه إن هذه اجلهود أفسحت اجملال
للقطاع اخلاص ليستثمر يف السلطنة ووفرت له
البيئة املناسبة لذلك ،كما ساهمت يف تنشيط
احل��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة مبحافظة ال��وس��ط��ى،
معربا معاليه ع��ن ثقته يف أن حتقق املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم نتائج جيدة يف هذا
اجملال ومبا يؤدي إىل حتقيق األهداف الطموحة
من إنشاء املنطقة لتكون إحدى ركائز التنويع
االقتصادي يف البالد وتساهم يف توفري فرص
العمل أمام الشباب ومتكنهم من صقل خرباتهم
وزيادة مهاراتهم.

توقيع  3اتفاقيات لالنتفاع باألرض مع شركات محلية

الدقم –  29ابريل 2015

وق��ع معالي حييى ب��ن سعيد ب��ن عبداهلل
اجل��اب��ري رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم  3اتفاقيات ملنح
ح��ق��وق االن��ت��ف��اع ب����األرض م��ع ش��رك��ات
حم��ل��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن امل��ش��روع��ات
باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
االتفاقية األوىل كانت مع شركة
خ��ط عمان ال�تي تعتزم إن��ش��اء معهد فين
وتقين يقدم دورات تدريبية يف اجملاالت
امليكانيكية والكهربائية واملعدات وصيانة
وب��ن��اء السفن وال��ط�لاء وأع��م��ال التجارة
وص��ي��د األمس���اك وذل���ك م��ن خ�لال ورش

العمل املختلفة املرتبطة باجملاالت املذكورة.
وسيقام امل��ش��روع على أرض مساحتها 25895
م�ترا مربعا بتكلفة استثمارية تبلغ مليوني
ريال عماني.
االت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت م��ع شركة
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ال��غ��ال�بي ال��ع��امل��ي��ة للهندسة وامل���ق���اوالت ال�تي
تعتزم إن��ش��اء م��ش��روع سياحي يتضمن شققا
فندقية وحمالت جتارية ويقام املشروع على
مساحة تبلغ  20035مرتا مربعا ،وتبلغ التكاليف
االستثمارية للمشروع  4ماليني ريال عماني.
االتفاقية الثالثة كانت مع شركة
حبر العرب العاملية وتسعى الشركة من
خالل توقيع اتفاقية حق االنتفاع باألرض
م��ع هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم إىل إنشاء مشروع سياحي يتألف من
فندق وحمالت جتارية ،وسيقام املشروع
ع��ل��ى أرض مساحتها تبلغ ح��وال��ي 10700
مرت مربع ،وتبلغ التكاليف االستثمارية
للمشروع  1.2مليون ريال عماني.

أكد أن الهيئة تدرس إنشاء صندوق للمسؤولية االجتماعية

رئيس مجلس اإلدارة :نتطلع إىل جعل «الدقم» مكانا
مثاليا للسكن واإلقامة وتوفري عناصر االستقرار للسكان
الدقم –  29ابريل 2015

أع��ل��ن م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب��ن سعيد ب��ن ع��ب��داهلل
اجل��اب��ري رئ��ي��س جم��ل��س إدارة هيئة املنطقة
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م أن اهليئة تقوم
ب��دراس��ة إنشاء صندوق املسؤولية االجتماعية
باملنطقة يستهدف متويل خمتلف املشروعات
والربامج اليت حيتاج إليها اجملتمع وتعزيز جهود
اهليئة والشركات العاملة يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم لتنفيذ مشروعات نوعية يكون
هلا األثر الكبري لدى خمتلف شرائح اجملتمع.
وق���ال معاليه يف كلمة ألقاها يف ملتقى
ال��دق��م اجملتمع واالق��ت��ص��اد ال��ث��ان��ي ان املنطقة
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م حققت خ�لال
السنوات القليلة املاضية العديد من النجاحات

الهيئة تشارك يف
فعاليات املهرجان العلمي
بجامعة السلطان قابوس
مسقط –  19ابريل 2015

شاركت هيئة املنطقة االقتصادية
اخل��اص��ة بالدقم يف فعاليات املهرجان
العلمي حت��ت ش��ع��ار «ش��راك��ة العقول
حنو اقتصاد معريف» الذي أقيم جبامعة
السلطان ق��اب��وس حت��ت رع��اي��ة معالي
الدكتور عبداهلل بن حممد السعيدي
وزير الشؤون القانونية.
وجاءت مشاركة اهليئة يف املهرجان
بهدف تعريف الطلبة والطالبات والزوار
مب���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة
اخلاصة بالدقم من ميزات وما تقدمه
م����ن ت���س���ه���ي�ل�ات الج�����ت�����ذاب خم��ت��ل��ف
املشروعات باملنطقة.
وق���د ش��ه��د رك���ن اهل��ي��ئ��ة اهتماما
ك��ب�يرا م��ن ال�����زوار وامل��ش��ارك�ين ،وق��د
اح���ت���وى امل���ع���رض ع��ل��ى أك���ث���ر م���ن 50
مشروعا ابتكارياً م��وزع��ا على خمتلف
ختصصات كلية العلوم.

وأص��ب��ح��ت ت��ت��ب��وأ م��ك��ان� ً�ة مم��ي��ز ًة ع��ل��ى خ��ارط��ة
االستثمار العاملي ملا متتلكه من ميزات تنافسية
وما تقدمه من حوافز وتسهيالت للمستثمرين،
كما أن مساحتها الشاسعة البالغة حوالي ()1745
كيلومرتا مربعا تستوعب خمتلف االستثمارات
اليت يتطلع املستثمرون إلقامتها باملنطقة.
وقال إن هد َفنا ال يقتصر فقط على جذب
نتطلع أيضا إىل
االستثمارات إىل املنطقة وإمنا
ُ
أن تكون “الدقم” مكانا مثاليا للسكن واإلقامة
وتوفري عناصر االستقرار للسكان الذين سوف
تتزايد أعدادهم خالل السنوات القليلة املقبلة،
وهل����ذا ح��رص��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب اس��ت��ث��م��ارات
عديدة يف قطاع السياحة والضيافة واخلدمات
الرتفيهية ،واليوم فإن فنادق الدقم توفر حوالي
( )500غرفة فندقية وتقدم الفنادق من فئة الـ ()4

وال��ـ ( )3جنوم خيارات متنوعة للسياح ،وهناك
مشروعات أخرى يقوم القطاع اخلاص بإنشائها
يف الوقت الراهن يف جمال اجملمعات السياحية
والتجارية ،كما أن اهليئة تعتزم إنشاء حدائق
ومتنزهات وممرات للمشي على شاطئ البحر.

اإلعفاء الرضيبي يمتد  30سنة رشيطة تسجيل املرشوعات باملنطقة

تحديد قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية
يف املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

املشروعات مطالبة بتقديم إقرار الدخل النهائي إىل األمانة العامة للضرائب عن كل سنة ضريبية
الدقم –  26ابريل 2015م

أص��در معالي حييى بن سعيد بن عبد اهلل
اجل��اب��ري رئ��ي��س جملس إدارة هيئة املنطقة
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م ق����رارا ب��إص��دار
قواعد تنظيم اإلع��ف��اءات الضريبية يف املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم.
وحدد القرار الذي بدأ العمل به يف ( 26ابريل
 )2015الشروط الواجب توفرها يف املشروعات اليت
حي��ق هل��ا احل��ص��ول على اإلع��ف��اءات الضريبية،
وتتضمن ه��ذه ال��ش��روط أن ت��ك��ون امل��ش��روع��ات
مسجلة ب��ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري للمنطقة وفقا
ألح��ك��ام الئ��ح��ة تسجيل امل��ش��روع��ات ال��ص��ادرة
من اهليئة ،وأن تكون مرخصا هلا مبزاولة أحد
األنشطة احملددة وفقا للقواعد الواردة يف الئحة
تنظيم البيئة االستثمارية الصادرة من اهليئة،
وااللتزام مبزاولة األنشطة املرخص هلا بها داخل
ح��دود املنطقة ،باالضافة إىل االل��ت��زام بنسبة
التعمني احملددة من قبل جملس إدارة اهليئة.
ووف��ق��ا هل���ذه ال��ش��روط تتمتع امل��ش��روع��ات
ب��اإلع��ف��اء م��ن ضريبة ال��دخ��ل مل��دة (  ) 30سنة
م��ي�لادي��ة أو مل����دة ع��ق��د اإلجي�����ار أو ات��ف��اق��ي��ة
االنتفاع أيهما أق��رب ،ويبدأ اإلع��ف��اء من تاريخ

ب��دء النشاط وحتقق مجيع ال��ش��روط املتطلبة
قانونا لإلعفاء ،وجيوز جتديدها وفقا للشروط
والضوابط واإلج��راءات املنصوص عليها يف هذه
القواعد ،وال يسري ه��ذا اإلعفاء على املصارف
وامل��ؤس��س��ات املالية وش��رك��ات التأمني وإع���ادة
التأمني وامل��ش��روع��ات العاملة يف جم��ال تقديم
خ��دم��ات االت���ص���االت ،وال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات
العاملة يف جمال النقل الربي ما مل تكن مسجلة
ل���دى اهل��ي��ئ��ة ومت����ارس نشاطها بصفة دائ��م��ة
داخ���ل ح���دود املنطقة ،ويقتصر اإلع��ف��اء على
الدخل الذي حيققه املشروع من مباشرة نشاطه
املرخص به يف املنطقة دون غريه من األنشطة
اليت يباشرها خارج املنطقة .
ونص القرار على ضرورة التزام املشروعات
اليت أعفيت من الضريبة وفقا ألحكام هذه القواعد
بتقديم إقرار الدخل النهائي إىل األمانة العامة
للضرائب ب��وزارة املالية عن كل سنة ضريبية
صدر عنها ،وذل��ك على النماذج اليت تعدها هلذا
الغرض ووفقا لألحكام املنصوص عليها يف قانون
ضريبة ال��دخ��ل والئحته التنفيذية ،وال تكون
الضريبة املستحقة من واقع إقرار الدخل املقدم
وفقا هلذه املادة واجبة السداد شريطة استيفائه
جلميع الشروط املقررة للتمتع باإلعفاء.

إصدار النسخة االنجليزية من كتيب (االستثمار يف الدقم)
اخل���اص���ة ب���ال���دق���م وامل���زاي���ا
مسقط  28 -ابريل 2015

أص���درت دائ���رة التوعية
واالعالم بالتعاون مع احملطة
ال���واح���دة ودائ�����رة ال���دراس���ات
وال��ت��ع��اون ال���دول���ي النسخة
اإلجن���ل���ي���زي���ة م����ن ك��ت��ي��ب
«االستثمار يف الدقم».
ويهدف الكتيب الذي يقع
يف ( )25صفحة إىل توضيح
إج��راءات وش��روط االستثمار
يف امل��ن��ط��ق��ة االق���ت���ص���ادي���ة
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واحل��واف��ز ال�تي حيصل عليها
املستثمرون والتسهيالت اليت
تقدمها اهليئة للمستثمرين.
يشتمل الكتيب على نبذة
تعريفية عن املنطقة وفكرة
تأسيس اهليئة واختصاصاتها
وص�لاح��ي��ات��ه��ا داخ����ل ح���دود
امل��ن��ط��ق��ة ك��م��ا ت���ط���رق اىل
نظام احملطة الواحدة واهتمام
اهليئة باملشروعات الصغرية
واملتوسطة.

رجال األعمال بمحافظتي الظاهرة والداخلية يطلعون عىل الفرص االستثمارية باملنطقة

إسماعيل البلوشي :نركز على الرتويج للمنطقة داخل
السلطنة وخارجها وتشجيع االستثمار املحلي واألجنبي

عربي –  13ابريل 2015
نزوى–  14ابريل 2015

اطلع أصحاب وصاحبات األعمال مبحافظيت
الظاهرة والداخلية يومي  13و 14ابريل  2015على
الفرص االستثمارية املتوفرة باملنطقة االقتصادية
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م وذل���ك خ�ل�ال ال��ن��دوت�ين اللتني
نظمتهما هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة عمان وعقدت
فعالياتهما بفرعي الغرفة بوالييت عربي ونزوى.
وأكد إمساعيل بن أمحد البلوشي نائب الرئيس
التنفيذي بهيئة املنطقة االق��ت��ص��ادي��ة اخلاصة
بالدقم أن اهليئة تعمل على ترمجة الرؤية احلكيمة
للسلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطين على أرض
الواقع بالعمل على استقطاب االستثمارات احمللية
واألجنبية إىل املنطقة ،موضحا أن ه��ذا حيقق
العديد من املكاسب لالقتصاد الوطين ،كما يساهم
يف توفري املزيد من فرص العمل أمام الشباب ويصقل
خرباتهم ومهاراتهم يف خمتلف اجملاالت.

وقال إن اهليئة سعت إىل ترمجة هذه األهداف
السامية من خالل عدد من اآلليات من بينها إعداد
األطر القانونية والتشريعية اليت تنظم العمل يف
منح احلوافز وامل��زاي��ا والتسهيالت
اهليئة وتنظم َ
للمستثمرين ،كما نركز على الرتويج للمنطقة
داخ���ل السلطنة وخ��ارج��ه��ا وتشجيع االستثمار
احمللي واألجنيب على حد س��واء ،ويف الوقت نفسه
تقوم اهليئة مبتابعة تنفيذ خمتلف املشروعات
واالس��ت��ث��م��ارات باملنطقة وحب���ث م��ا ت��واج��ه��ه من
حت��دي��ات وم��ا حت��ت��اج إل��ي��ه م��ن تسهيالت وص��و ً
ال
إىل حتقيق األه��داف الرئيسية لتأسيس املنطقة،
وإننا نأمل من خالل املساندة والدعم من خمتلف
األج��ه��زة احلكومية وال��ش��راك��ة م��ع املستثمرين
احملليني واألجانب حتقيق هذه األهداف والغايات.
ونوه يف كلمته باخلدمات اليت تقدمها احملطة
ال��واح��دة للمستثمرين ،وق��ال اننا نعترب احملطة
الواحدة بوابة االستثمار يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم ،وق��د مت إنشاؤها بهدف تقديم
أفضل اخلدمات إىل املستثمرين ،وتتضمن اخلدمات

ري املعلومات والبيانات
ال�تي تقدمها احملطة :توف َ
وتقديم التوجيه واملشورة
الالزمة للمستثمرين،
َ
ح��ول ال��ف��رص االستثمارية املتاحة يف املنطقة
وإج���راءات االستثمار ،كما تقوم احملطة بتقديم
خ��دم��ات التسجيل ال��ت��ج��اري ،وإص���دار تراخيص
االنتفاع بأراضي املنطقة ،وتسجيل عقود االنتفاع،
وإص��دار الرتاخيص البلدية والتصاريح البيئية،
وتراخيص مزاولة النشاط يف املنطقة مبا يف ذلك
الرتاخيص الصناعية والسياحية والتعدينية،
باالضافة إىل العديد من اخلدمات األخ��رى ،ومن
أج��ل التسهيل على املستثمرين مت إنشاء مكتبني
للمحطة أحدهما يف مسقط واآلخر يف الدقم.
واشتملت ال��ن��دوت��ان على ع��رض�ين مرئيني؛
ق���دم ال��ع��رض األول لبنى اخلنجية أخصائية
الرتويج واالستثمار باهليئة ،وتناولت فيه الفرص
االستثمارية املتوفرة باملنطقة.
أم��ا ال��ع��رض ال��ث��ان��ي فقدمه امل��ه��ن��دس حسني
الزدجالي مسؤول مشروعات املباني باهليئة ّ
وركز
خالله على املشروعات اليت يتم تنفيذها باملنطقة.

إبراهيم النبهاني :دور مستقبلي واعد للمنطقة
يف رسم الخارطة االقتصادية للسلطنة

علي الكلباني :الندوات التعريفية تسهم
يف استثمار رؤوس األموال محليا

نزوى–  14ابريل 2015

عربي –  13ابريل 2015

قال الشيخ إبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس
جملس إدارة ف��رع الغرفة مبحافظة الداخلية
إن هذه الندوة تؤكد مساعي احلكومة لتشجيع
االستثمار احمللي واستغالل الفرص املتاحة ،مشريا
إىل أن السلطنة تهتم بتطوير املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم وف��ق رؤى اسرتاتيجية تركز
على ج��ذب االس��ت��ث��م��ارات وتأسيس املشروعات
وت��وف�ير اخل��دم��ات وامل��راف��ق اللوجستية للرقي
باملكانة االقتصادية للسلطنة وتنويع مصادر
الدخل الوطين وتوفري املزيد من ف��رص العمل للمواطنني وتنمية حمافظة
الوسطى .وأعرب يف كلمة ألقاها خالل الندوة عن ثقته يف أن يكون للمنطقة
دور مستقبلي واعد وفاعل يف رسم اخلارطة االقتصادية واخلدمية للسلطنة
نتيجة ما توفره من حوافز جاذبة وفرص استثمارية واعدة عرب املخطط الشامل
لتطوير مدينة الدقم سواء يف املنطقة الصناعية أو املناطق األخرى.
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أك��د علي بن ص��احل الكلباني رئيس
جم��ل��س إدارة ف���رع ال��غ��رف��ة ب��ال��ظ��اه��رة
أهمية الندوة يف إطالع أصحاب وصاحبات
األعمال على الفرص االستثمارية املتوفرة
بالدقم ،مشريا إىل أن مثل ه��ذه الندوات
تسهم يف استثمار رؤوس األموال حمليا.
وقال يف كلمة ألقاها يف بداية الندوة
إن السلطنة زاخ��رة بالعديد من الفرص
االستثمارية ،مؤكدا ضرورة الرتويج ملختلف هذه الفرص ،مشريا إىل
أن فرع الغرفة بالظاهرة لديه العديد من الربامج والفعاليات اليت تهدف
إىل تنشيط حركة االستثمار والتجارة والسياحة باحملافظة.

