
 مسقط - 10 و 13 مايو 2015م 

وق���ع م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب��ن س��ع��ي��د ب��ن ع��ب��داهلل 
املنطقة  هيئة  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س  اجل��اب��ري 
االقتصادية اخلاصة بالدقم خالل شهر مايو 2015 
ملشروعني  ب��األرض  االنتفاع  حق  ملنح  اتفاقيتني 
األول صناعي واألخر سياحي بتكلفة جتاوزت ال�  

216 مليون ريال عماني.

سيباسك  شركة  لصاحل  األوىل  االتفاقية 
باملنطقة  هل��ا  مصنع  إن��ش��اء  ت��ع��ت��زم  ال��ي  ع��م��ان 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م إلن��ت��اج حامض 
اخَل����ْرَوع  زي��ت  م��ن  يستخرج  ال���ذي  السيباسك 
وال�������ذي ي���دخ���ل يف ال���ع���دي���د م����ن ال��ص��ن��اع��ات 
التكلفة  وتبلغ  واألدوية،  والبالستيك  الكيماوية 
ريال  مليون   24 حوالي  للمشروع  االستثمارية 
 400 حوالي  مساحتها  أرض  على  وسيقام  عماني 

نوعه  من  األول  املصنع  ويعترب  مربع،  مرت  أل��ف 
لزيت اخلروع يف الشرق األوسط.

شاطئ  شركة  مع  كانت  الثانية  االتفاقية 
الدقم  شاطئ  منتجع  تشييد  تعتزم  ال��ي  الدقم 
مليون   500 تتجاوز  استثمارية  بتكلفة  السياحي 

دوالر أمريكي )حوالي 192 مليون ريال عماني(.
  

التفاصيل صفحة 2 و3 

باستثمارات تتجاوز 216 مليون ريال

التوقيع على اتفاقيتني لالنتفاع باألرض ملشروعي سيباسك عمان ومنتجع شاطئ الدقم
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اتحاد وكاالت األنباء العربية يسلط الضوء على األهمية االقتصادية للدقم
  الدقم - 27 مايو 2015م 

خصص  احتاد وكاالت األنباء العربية )فانا( 
ملفه الشهري عن السلطنة للمنطقة االقتصادية 
توفري  اهليئة يف  بالدقم، مشيدا جبهود  اخلاصة 

املناخ املالئم لالستثمار واستقطاب املستثمرين.
ن��ش��ر يف خمتلف  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وأك����د 
املنطقة  تأسيس  أن  العربية  األن��ب��اء  وك���االت 
يأتي ضمن جهود السلطنة لزيادة الدخل القومي 
ورفع مساهمة القطاعات غري النفطية يف الناتج 
احمللي اإلمجالي وتوفري املزيد من فرص العمل 

أمام املواطنني وتنمية حمافظة الوسطى.
وت��ض��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ل��ق��اء م��ع إمس��اع��ي��ل بن 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب  البلوشي  أمحد 
أوضح خالله مكونات املخطط الشامل للمنطقة 
مشريا  باملنطقة،  تنفيذها  يتم  الي  واملشروعات 
ريال  مليار   1.7 حوالي  أنفقت  احلكومة  أن  إىل 
أنه  إال  البنية األساسية،  عماني على مشروعات 
أكد يف الوقت نفسه أنه ال يزال هناك الكثري من 

كرصيف  األساسية  بالبنية  املتعلقة  املشاريع 
املواد السائلة والسائبة لتلبية احتياجات املصفاة 
أن  موضحًا  ال��دق��م  ميناء  اىل  امل��ؤدي��ة  وال��ط��رق 
الوصول من وإىل املنطقة أصبح اآلن متاحًا جواً 
عرب املطار وحبراً عرب امليناء باإلضافة إىل الطرق 
اللوجستية  اجل��وان��ب  رب��ط  أن  م��ع��ت��رباً  ال��ربي��ة 
بعضها البعض يعد من العوامل املهمة واجلاذبة 

لالستثمار واحملفزة لالستثمار اجليد.
وسّلط التقرير الضوء على احملطة الواحدة 
للمستثمرين  اهليئة  تقدمها  ال��ي  واحل��واف��ز 
واملشروعات السياحية املنفذة يف الدقم والفرص 

االستثمارية املتاحة باملنطقة.

توقيع االتفاقية مع شركة سيباسك عمان رئيس الهيئة ورئيس مجلس ادارة الشركة يعرضان صور المشروع امام الحضور

إسناد مناقصة تمهيد موقع مصفاة 
الدقم ..  والتنفيذ يبدأ العام املقبل 

  مسقط - 3 مايو 2015 
أعمال  مناقصة  الدقم  مصفاة  شركة  أسندت 
متهيد املوقع الذي ستشّيد عليه املصفاة اجلديدة يف 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم لشركة جلفار 
أنشطة  تبدأ  أن  املتوقع  وم��ن  وامل��ق��اوالت،  للهندسة 
متهيد املوقع يف الربع الثاني من العام اجلاري وتشمل 
الرتبة  م��ن  مكعب  م��رت  مليون   12 م��ن  أك��ث��ر  حفر 
البدء  وترصينها، فضاًل عن وضع األسس للشروع يف 

بتشييد املصفاة يف املوعد احملدد يف العام القادم.
وقال جاكوبس نيوهاوسر رئيس مشروع مصفاة 
األع��م��ال  أوىل  تعد  امل��وق��ع  متهيد  أع��م��ال  ان  ال��دق��م 
جاهزية  ستضمن  وال��ي  املشروع  موقع  يف  اإلنشائية 

املوقع للمضي قدما يف األعمال اإلنشائية الرئيسية. 
وأشار إىل أن مصفاة الدقم تعترب أحد أبرز املشاريع 
التنموية الي تنفذ يف املنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم والي سوف تسهم يف حتقيق مكاسب إجيابية 
االنتاجية  الطاقة  أن  موضحا  ال��وط��ي،  لالقتصاد 

للمصفاة تبلغ 230 ألف برميل يوميا.
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  مسقط - 10 مايو 2015م 

سيباسك  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
إلن��ت��اج  م��ش��روع��ه��ا  أن  ع���م���ان 
ح����ام����ض ال���س���ي���ب���اس���ك دخ���ل 
م��رح��ل��ة م��ه��م��ة ب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع 
ب��األرض  االنتفاع  اتفاقية  على 
االقتصادية  املنطقة  هيئة  مع 
اخلاصة بالدقم، وتبلغ التكلفة 
االستثمارية للمشروع حوالي 24 
مليون ريال عماني وسيقام على 
ألف   400 حوالي  مساحتها  أرض 

مرت مربع.
املشروع  إن  الشركة  وقالت 
ي���ق���ام ب���اس���ت���ث���م���ارات حم��ل��ي��ة 
حامض  أن  موضحة  وأجنبية، 

السيباسك الذي يستخرج من زيت اخَلْرَوع يدخل 
يف العديد من الصناعات الكيماوية والبالستيكية 

واألدوية.
وخالل احلفل الذي أقيم يف العاشر من مايو 
باألرض  االنتفاع  اتفاقية  على  التوقيع  مت  2015م 
ب���ني ال��ش��رك��ة وه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
على  التوقيع  أيضا  مت  كما  بالدقم،  اخل��اص��ة 
وهو  احمل��ل��ي  املستثمر  ب��ني  ال��ش��راك��ة  اتفاقية 
األجنيب  والشريك  املعولي  خالد  بن  هالل  الشيخ 
اتفاقية  على  التوقيع  أيضا  ومت  ناير،  بريديب 
وميثاق  عمان  سيباسك  شركة  ب��ني  التمويل 

للصريفة االسالمية.
وق���ال إمس��اع��ي��ل ب��ن أمح���د ال��ب��ل��وش��ي نائب 
االقتصادية  املنطقة  بهيئة  التنفيذي  الرئيس 
اخلاصة بالدقم ان توقيع اتفاقية االنتفاع باألرض 
ملشروع مصنع إنتاج حامض السيباسك واتفاقيي 

التمويل والشراكة بني املستثمرين خطوة أخرى 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  آف��اق  تنمية  حنو 
بالدقم وجعلها حمركا اقتصاديا مهما لتحقيق 
أهداف السلطنة يف تنويع مصادر الدخل القومي. 
التوقيع  حفل  خالل  ألقاها  كلمة  يف  وأشار 
حملية  باستثمارات  يقام  ال��ذي  امل��ش��روع  ه��ذا  ان 
وأجنبية يعترب تتوجيا للجهود الي ُبِذلت خالل 
االستثمار  ف��رص  ملتقى  منذ  املاضية  األش��ه��ر 
والذي عقد يف شهر يونيو 2014م موضحا ان املصنع 
يف  اخل����روع  ل��زي��ت  ن��وع��ه  م��ن  مصنع  أول  يعترب 

الشرق األوسط.
 62.7 رأمس��ال��ه  يبلغ  ال���ذي  املصنع  وس��ي��وف��ر 
مليون دوالر أمريكي 450 فرصة عمل يف مرحلته 
األوىل. ومن املتوقع أن تبدأ املرحلة الثانية خالل 
دوالر  مليون   250 تبلغ  باستثمارات  سنوات  مخس 
حبيث  إضافية  عمل  فرصة   250 وتوفر  أمريكي 

يبلغ إمجالي فرص العمل 700 وظيفة. 

استثمارات محلية وأجنبية لتأسيس مصنع إلنتاج حامض السيباسك بالدقم

  مسقط - 6 مايو 2015 

شركة  منح  ال��دق��م  تنمية  ش��رك��ة  أعلنت 
ال��ش��رك��ات  إح����دى  وه���ي   )AECOM( أي��ك��وم 
إعداد  عقد  اهلندسية  االستشارات  يف  املتخصصة 
دراس�����ة اجل�����دوى وت��ط��وي��ر امل��خ��ط��ط ال��رئ��ي��س��ي 
من  الثانية  للمرحلة  التفصيلية  والتصاميم 

مشروع مدينة واجهة الدقم.
احلوسي  سلطان  ب��ن  إب��راه��ي��م  الشيخ  وق���ال 
لقد  ال��دق��م:  تنمية  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

أكرب  من  تعترب  الي  أيكوم  شركة  بتعيني  قمنا 
هلذه  مل��ا  ال��ع��امل  يف  اهل��ن��دس��ي  التصميم  ش��رك��ات 
املدينة السكنية من أهمية، مشرياً إىل أن شركة 
أيكوم ستقوم بالعمل مع شركة تنمية الدقم على 
تطوير املخطط الرئيسي للمشروع ليكون خمططًا 
لكي  تطلعاتنا  يرتجم  اقتصادية  جدوى  وذا  فعااًل 

تكون مدينة واجهة الدقم واقعا ملموسا.
مت تقسيم عمل أيكوم إىل مراحل متتالية تبدأ 
بإعداد دراسة اجلدوى وتقديم مقرتحات تصاميم 
املخطط الرئيسي ومن ثم تتبعها املراحل األخرى 

التفصيلي  التصميم  تقديم  على  ستشتمل  ال��ي 
التفصيلية  وال��ت��ص��ام��ي��م  ال��رئ��ي��س��ي  للمخطط 
ويتبعها  امل��ن��اق��ص��ات  وإع�����داد  امل���ش���روع  ل���وح���دات 

اإلشراف على عقود اإلنشاء.
اجملمع  بتطوير  الدقم  تنمية  شركة  وتقوم 
السكي املتكامل »مدينة واجهة الدقم« على مراحل 
خمتلفة، وقد اكتملت املرحلة األوىل يف مايو 2013 
هكتاراً   29 حوالي  الثانية  املرحلة  مساحة  وتبلغ   ،
وامل��راف��ق  السكنية  ال��وح��دات  م��ن  ع���ددا  وستضم 
التجارية باإلضافة إىل مستشفى ومدرسة دولية.

إسناد عقد تطوير املخطط الرئيسي والتصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم

قال الشيخ هالل بن خالد املعولي الشريك احمللي 
يف  الدخول  من  اهل��دف  إن  عمان  سيباسك  بشركة 
مثل هذه املشروعات االسرتاتيجية الصديقة للبيئة 

كان على الدوام هو من أولوياتنا يف هذا االستثمار.
وأض�����اف يف ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا خ���الل احل��ف��ل ان 
املواطنني لالستفادة منه  أمام  املشروع سيتيح اجملال 
للمواد  املنتجة  األشجار  بزراعة  قيامهم  خ��الل  من 
اخلام يف السلطنة، موضحا أن هذه النبتة معروفة 
يف السلطنة منذ آالف السنني باسم »شجرة الَعَرش« 
استخدامات قدميا وحديثا  زيتها يف عدة  ويستخدم 
ومن السهل زراعتها يف خمتلف املناطق، مؤكدا التزام 
امل��زارع��ني،  منتجات  بشراء  عمان  سيباسك  شركة 
مشريا إىل أن الشركة بدأت يف إجراء دراسة تهدف إىل 
تشجيع املزارعني العمانيني على زراعة هذه الشجرة 
األم��اك��ن  يف  خ��اص��ة  م���دروس���ة  علمية  ب��ط��ري��ق��ة 

الزراعية غري املستغلة.

ق���ال س��ل��ي��م��ان ب���ن مح���د احل���ارث���ي م��دي��ر ع��ام 
جم��م��وع��ة األع���م���ال امل��ص��رف��ي��ة االس��الم��ي��ة ببنك 
مسقط »ميثاق« وعضو جملس إدارة شركة عمان 
لتطوير املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم )تطوير 
االتفاقية  ه��ذه  على  بالتوقيع  س��ع��داء  اننا  ال��دق��م( 
الشريعة  وأح��ك��ام  م��ب��ادئ  م��ع  املتوافقة  التمويلية 
الصريفة  أه���داف  اه��م  م��ن  ان  موضحا  االس��الم��ي��ة 
والصناعية  التنموية  املشاريع  متويل  هو  االسالمية 
من  العديد  خلف  بالوقوف  »ميثاق«  اعتزاز  مؤكدا 
عنها  االعالن  مت  الي  الناجحة  االقتصادية  املشاريع 
عدد  على  بالتوقيع  قام  حيث  املاضية  الفرتة  خالل 
التفاهم لتمويل عدد من  من االتفاقيات ومذكرات 

املشاريع ويف خمتلف اجملاالت . 
وأوضح احلارثي ان املنطقة االقتصادية اخلاصة 
والي  بالسلطنة  اهلامة  املناطق  من  تعترب  بالدقم 
تتمتع  كما  كبريا  اقتصاديا  وازده����ارا  من��وا  تشهد 
كبرية  واقتصادية  وسياحية  استثمارية  مبقومات 
متوقعا ان تشهد املنطقة خالل الفرتة املقبلة مزيدا 
من االستثمارات واملشاريع املختلفة وذلك بالشراكة 
استعداد  مؤكدا  واالجنبية  العمانية  املؤسسات  بني 
وتقديم  للشراكة  االس��الم��ي��ة  للصريفة  ميثاق 

التمويل الجناح هذه املشروعات.

يعكس اهتمام الهيئة بتنويع االستثمارات واجتذاب املزيد من املستثمرين

هالل املعولي: الرتكيز على 
املشروعات الصديقة للبيئة

سليمان الحارثي: سعداء 
بتمويل مشروع جديد بالدقم 

التوقيع على اتفاقية التمويل

التوقيع على اتفاقية الشركاء
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توفري خيارات جديدة للمستثمرين والسياح

التوقيع على اتفاقية حق االنتفاع باألرض 
لتشييد منتجع شاطئ الدقم السياحي

 مسقط - 13 مايو 2015 

اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة  منحت 
شركة   )2015 م��اي��و   13 )األرب���ع���اء  ي���وم  ب��ال��دق��م 
املنطقة  يف  ب��األرض  االنتفاع  حق  الدقم  شاطئ 
منتجع  لتشييد  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
أرض  على  سيقام  الذي  السياحي  الدقم  شاطئ 
مساحتها )450( ألف مرت مربع بتكلفة استثمارية 

تتجاوز )500( مليون دوالر أمريكي.
وق��ع االت��ف��اق��ي��ة ن��ي��اب��ة ع��ن اهل��ي��ئ��ة معالي 
رئيس  اجل��اب��ري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى 
جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة 
الدقم:  شاطئ  شركة  عن  وقعها  فيما  بالدقم، 
شركة  إدارة  جملس  رئيس  كايسيك  ستويان 

شاطئ الدقم السياحي.
عبداهلل  بن  سعيد  بن  حييى  معالي  وأك��د 
الي  األهمية  تعكس  االتفاقية  أن هذه  اجلابري 
حتظى بها املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 

على املستويني احمللي والدولي.
توقيع  إن  صحفي  تصريح  يف  معاليه  وقال 
السياحية  املشروعات  عدد  يرفع  االتفاقية  هذه 
وحجم  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  باملنطقة 
امل��ش��روع��ات  أن  ف��ي��ه��ا، م��ش��ريا إىل  االس��ت��ث��م��ارات 
وتوفر  املنطقة  تنافسية  درجة  ترفع  السياحية 
والرتفيه  واالستجمام  لإلقامة  عديدة  خيارات 

والسياح. للمستثمرين 
عبداهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى  معالي  ون���وه 
تنويع  ع��ل��ى  حت���رص  اهل��ي��ئ��ة  أن  إىل  اجل��اب��ري 
إننا  وق���ال:  واملستثمرين،  االس��ت��ث��م��ارات  ق��اع��دة 
باملنطقة  متنوعة  استثمارات  ب��وج��ود  نفتخر 
أن  يف  أمله  عن  معربا  العامل،  دول  خمتلف  من 
للمنطقة  ناجحة  إضافة  اجلديد  املشروع  ميثل 
وظيفية  ف��رص  توفري  يف  ويساهم  السياحية 

جيدة للمواطنني.  
استثماري  حتالف  ال��دق��م  شاطئ  وش��رك��ة 
م��ك��ون م��ن ش��رك��ة اك��س��ي��ت األس��رتال��ي��ة ال��ي 
اجل��زي��رة  امل���ش���روع وش��رك��ة  م��ن   )%90( مت��ت��ل��ك 

الدولية الي متتلك )%10(.
فندق  على  الدقم  شاطئ  مشروع  ويشتمل 

ب��ت��ص��ن��ي��ف 4 جن��وم  ب��ت��ص��ن��ي��ف 5 جن���وم وآخ����ر 
املرحلة  وستخصص  جتاري،  وجممع  ومطاعم 
األخ��رى  التجارية  واألنشطة  للسياحة  االوىل 

طلبات  لتلبية   بناؤها  يتم  سكنية  مرافق  مع 
السياحي  امل��ش��روع  وسيبدأ  احملتملة.  اإلس��ك��ان 
السفن  ليستهدف  األطعمة  قطاع  يف   مبدئيا 
الزائرة واملؤسسات التجارية العاملة يف املنطقة 
أن  املتوقع  وم��ن  بالدقم،  اخلاصة  االقتصادية 
من  األخ��ري  الربع  يف  األوىل  املرحلة  تنفيذ  يبدأ 
مبختلف  املشروع  يكتمل  أن  على  اجلاري  العام 
يوفر  أن  ويتوقع  سنوات،  مخس  خالل  مراحله 
حبلول  وظيفة   1000 إىل  تصل  وظيفية  ف��رص��ًا 

عام 2020م. 
رئيس  كايسيك  ستويان  صرح  جانبه  من 
السياحي  ال��دق��م  شاطئ  شركة  إدارة  جملس 
اختيارنا  ج��اء   « بقوله:  االتفاقية  توقيع  عقب 
بعد  ب��ال��دق��م  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  للمنطقة 
ال��ذي  امل��ش��روع  جل���دوى  ودقيقة  شاملة  دراس���ة 
باملنطقة،  السياحي  للقطاع  يعد إضافة جديدة 

مستفيدا من إطاللته املميزة على حبر العرب.
ن��ؤك��د م��ن خ��الل ه��ذه االتفاقية  وأض���اف: 
ال��ت��زام��ا ق��وي��ا م��ن��ا ل��ب��ن��اء م��ش��روع م��ت��ك��ام��ل ذي 
من  املنطقة  لرصيد  يضاف  عاملية  مواصفات 
امل���راف���ق ال��س��ي��اح��ي��ة. وس��ي��ق��وم ف��ري��ق ش��رك��ة 
املتميزة  ال��ك��ف��اءات  جبلب  األس��رتال��ي��ة  اكسيت 
لتطوير املنشأة بالكامل باعتبارها مركزا جديدا 

لألعمال والسياحة .

ستويان كايسيك: اختيارنا 

للدقم جاء بعد دراسة شاملة 

ودقيقة لجدوى املرشوع 

ومميزات املنطقة
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مسقط - 27 مايو 2015م
ع��ب��داهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حي��ي��ى  م��ع��ال��ي  استقبل 
امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س  اجل���اب���ري 
املعرفة  بواحة  مبكتبه  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
الذاتي يف مقاطعة  مسقط وفدا من منطقة احلكم 
نينغشيا جبمهورية الصني الشعبية يضم مسؤولني 
من  ع��دد  يف  متخصصني  أعمال  ورج��ال  حكوميني 

االقتصادية. القطاعات 
إمكانيات  عن  نبذة  اللقاء  خالل  معاليه  وقدم 
وامل��زاي��ا  ب��ال��دق��م  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة 
اهليئة  تقدمها  ال��ي  واحل��واف��ز  بها  تتمتع  ال��ي 
تنفيذها  ي��ت��م  ال��ي  وامل��ش��روع��ات  للمستثمرين 

باملنطقة.
بوجود  تتميز  املنطقة  أن  إىل  معاليه  وأش���ار 
الصناعات  قطاعات  يف  لالستثمار  متنوعة  مناطق 

اللوجستية  واخلدمات  والبرتوكيماوية  الثقيلة 
والسياحية. والسكنية  التجارية  واألنشطة 

بتطوير  اهتمامه  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال��وف��د  وأب���دى 
وهيئة  نينغشا  م��ق��اط��ع��ة  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  جم����االت 

املنطقة يف قطاع اخلدمات اللوجستية والصناعية.
وق���د وج���ه ال��وف��د دع���وة رمس��ي��ة مل��ع��ال��ي رئيس 
جملس إدارة اهليئة للمشاركة يف معرض اكسبو 
مدينة  يف  يعقد  ال��ذي   2015 العربية  وال��دول  الصني 
الفرتة  يف  نينغشيا  مقاطعة  عاصمة  وهي  يينشوان 
من 10 وحتى 13 سبتمرب املقبل، كما مت توجيه الدعوة 

للهيئة للمشاركة جبناح مستقل يف املعرض.
الصيي  للوفد  اهليئة  نظمت  نفسه  اإلط��ار  ويف 
يتم  الي  املشروعات  على  لالطالع  الدقم  إىل  زي��ارة 
تنفيذها باملنطقة، وزار الوفد ميناء الدقم واحلوض 
اخل��دم��ات  ومنطقة  السياحية  وامل��ن��ط��ق��ة  اجل���اف 

اللوجستية وحديقة الصخور.

رئيس الهيئة يستقبل وفدا من مقاطعة نينغشيا الصينية

وفد تجاري بولندي يزور املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

 الدقم - 7 مايو 2015م
البولندي  ال��ت��ج��اري  ال��وف��د  ق��ام 
ب����رئ����اس����ة س�����ع�����ادة ك���ات���رزي���ن���ا 
الشؤون  وزارة  وكيلة  كاسربزيك 
الدبلوماسية  ل��ل��ش��ؤون  اخل��ارج��ي��ة 
يوم  بولندا  جبمهورية  واالقتصادية 
إىل  ب��زي��ارة   )2015 م��اي��و   7 )اخلميس 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 
االستثمارية  الفرص  على  لالطالع 
امل��ت��اح��ة ب��ه��ا وامل��ش��روع��ات ال���ي يتم 

تنفيذها باملنطقة.
نظمتها  ال���ي  ال���زي���ارة  ج����اءت 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة 
العامة  اهليئة  مع  بالتعاون  بالدقم 
الصادرات  وتنمية  االستثمار  لرتويج 
ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ض��م��ن  »إث�������راء« 

األع��م��ال ال��ع��م��ان��ي ال��ب��ول��ن��دي ال��ذي 
عمانية  شراكات  إجي��اد  إىل  يهدف 
بولندية تعزز حجم التبادل التجاري 
من  عددا  الوفد  ويضم  البلدين.  بني 
ال��ش��رك��ات ال��ب��ول��ن��دي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
املتجددة  والطاقة  األغذية  قطاعات 
وتقنية  وال��غ��از  والنفط  والصناعة 

املعلومات.
وأع����رب����ت س���ع���ادة ك��ات��رزي��ن��ا 
الشؤون  وزارة  وكيلة  كاسربزيك 
الدبلوماسية  ل��ل��ش��ؤون  اخل��ارج��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة جب��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا 
هلا  املرافق  التجاري  البولندي  والوفد 
عن ارتياحهم ملا وجدوه من استثمارات 
وفرص كبرية باملنطقة االقتصادية 
الوفد   أن  بالدقم. موضحة  اخلاصة 
ال��ب��ول��ن��دي مي��ت��ل��ك خ���ربة يف جم��ال 

وبإمكانهم  األساسية  والبنى  السفن 
استثمارية  ف���رص  ع��ل��ى  احل��ص��ول 
السلطنة  ب��ه  تتمتع  مل��ا  نظرا  جيدة 
من مقومات وإمكانيات وحوافز تقدم 

للمستثمرين.
اجلاف  احلوض  الزيارة  ومشلت 
الصخور  وح��دي��ق��ة  ال��دق��م  وم��ي��ن��اء 
واملنطقة  ال��دق��م  واج��ه��ة  وم��دي��ن��ة 

السياحية.
الفارسي  ناصر  بن  فارس  وقال 
باهليئة  االستثمار  ترويج  عام  مدير 
وتنمية  االستثمار  ل��رتوي��ج  العامة 
���راء« إن ه��ذه ال��زي��ارة  ال���ص���ادرات »إث����
بها  تقوم  الي  األنشطة  ضمن  تأتي 
الدول  من  وف��ود  الستضافة   « »إث��راء 
مع  االس��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ذات 

السلطنة. 

الهيئة تعرض فرص االستثمار 
أمام رجال األعمال القطريني

 الدوحة - 30 مايو 2015

اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة  قامت 
ب��ال��دق��م ب��ت��ق��دي��م ع���رض م��رئ��ي أم����ام ع���دد من 
املستثمرين ورجال االعمال القطريني وذلك مبقر 
ال��دوح��ة. وق��ال ص��احل بن  غرفة جت��ارة وصناعة 
إن  باهليئة  الوحدة  حمطة  مدير  احلسي  محود 
اهلدف من الزيارة هو حبث سبل تعزيز مشاركة 
يتم  الي  املشروعات  يف  القطريني  االعمال  رج��ال 

تنفيذها باملنطقة. 
وشارك يف الزيارة عدد من املسؤولني باهليئة 
وال���ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

اخلاصة بالدقم.

.. وتشارك يف معرض 
املنتجات العُمانية بجدة

 جدة - 18 مايو 2015
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة  شاركت 
ب���ال���دق���م ب���رك���ن خ����اص يف م���ع���رض امل��ن��ت��ج��ات 
مبدينة  أقيم  الذي   »2015 »أوبكس  الرابع  العمانية 

جدة السعودية واستمر 4 ايام.
السعودي  وال��ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  وأك���د 
ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ب���ن ف����وزان ال��رب��ي��ع��ة ض���رورة 
التعاون  جملس  دول  بني  البينية  التجارة  تعزيز 
القطاع  ب��ني  فاعلة  ش��راك��ة  وحتقيق  اخلليجي 
الي  التحديات  جملابهة  املنطقة  دول  يف  اخل��اص 
يف  املنافسة  على  وال��ق��درة  احمل��ل��ي  املنتج  ت��واج��ه 

األسواق العاملية.
ما تسهم  إىل  للمعرض،  تدشينه  وأشار خالل 
وتعزيز  التجارية  العالقات  منو  من  املشاركة  به 
واخلدمات  باملنتجات  مشيدا  احمللي،  املنتج  مكانة 
الُعمانية الي تتمتع جبودة عالية ومسعة طيبة، 
بعد أن سجلت حضوًرا جيًدا يف األسواق السعودية 

واخلليجية يف اآلونة األخرية.
وافتتح املعرض حبضور معالي الدكتور علي 

بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.
من  ع��دد  بتقديم  اهليئة  من  فريق  ق��ام  وق��د 
ومت  القصرية  التعريفية  واألفالم  املرئية  العروض 
توزيع إصدارات اهليئة، كما استقبل ركن اهليئة 

العديد من املستثمرين السعوديني.

وزير التجارة السعودي خالل زيارته لجناح الهيئة


