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املسؤولون االيطاليون ورجال األعمال يتطلعون إىل االستثمار يف السلطنة

يحيى الجابري :االتفاق على برنامج عمل لتفعيل نتائج الحملة الرتويجية «الدقم تدعوكم»
روما  28( -سبتمرب 2014م)

أب�������دى ع������دد م�����ن امل���س���ؤول�ي�ن
االيطاليني ورج��ال األعمال رغبتهم
ب���االس���ت���ث���م���ار يف ال����دق����م وزي������ادة
االستثمارات االيطالية يف السلطنة،
مؤكدين أن احلملة الرتوجيية اليت
نظمتها هيئة املنطقة االقتصادية
اخل����اص����ة ب���ال���دق���م ب���ال���ت���ع���اون مع
سفارة السلطنة يف إيطاليا أطلعت
جم��ت��م��ع األع���م���ال االي���ط���ال���ي على
ف��رص االستثمار واحل��واف��ز وامل��زاي��ا
وال��ت��س��ه��ي�لات ال��ت�ي ت��ق��دم��ه��ا هيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
للمستثمرين ووض��ع��ت ال��دق��م على
خارطة االستثمار اإليطالية.
وأكد معالي حييى بن سعيد بن
عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة
هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم أن احلملة الرتوجيية (الدقم
ت��دع��وك��م) ال�تي نظمتها اهليئة يف
العاصمة االيطالية روم��ا يف الفرتة
من  22وحتى  26سبتمرب 2014م كانت
ناجحة وفتحت آفاقا رحبة ملزيد من
التعاون بني السلطنة وإيطاليا،

يحيى بن سعيد الجابري

وقال معاليه إننا وجدنا اهتماما
جيدا من اجلانب االيطالي سواء على
املستوى احلكومي أو على مستوى
القطاع اخل���اص ،وق��د أب��دى اجلانب
االي��ط��ال��ي رغبته ل��زي��ارة السلطنة
ب��ش��ك��ل ع����ام وال���دق���م ب��ش��ك��ل خ��اص
واالطالع على فرص االستثمار فيها،
وق��د مشل االهتمام مجيع اجلوانب
اليت نسعى اىل استقطابهم لالستثمار
فيها مثل موانئ الصيد واالس��ت��زراع
السمكي والطرق والبنية األساسية
والسكة احلديد واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة.
وأشار معاليه إىل أن االجتماعات

مصفاة الدقم تعلن عن التنافس على
عقود األعمال الهندسية والتوريد والبناء
مسقط –  27سبتمرب 2014م

حققت ش��رك��ة مصفاة ال��دق��م إجن ��ازاً
ج��دي��داً بدعوتها ال�ش��رك��ات املتخصصة يف
جم��االت أع�م��ال اهلندسة وال�ت��وري��د والبناء
لتقديم طلبات التقييم وال�ت��أه�ي��ل املسبق
لتشييد مصفاة الدقم بقدرة استيعابية تبلغ
 230ألف برميل يومياً يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم.
وي�ش��ار إىل أن ه��ذا اإلجن ��از ج��اء تكلي ً
ال
ل�ل�ج�ه��ود احل�ث�ي�ث��ة ال�ت�ي ب��ذل�ت�ه��ا ال�ش��رك��ة
واملساهمون فيها جلعل هذا املشروع منوذجاً
وطنياً على جناح مسرية التطوير يف السلطنة.
وص���� ّرح ج��اك��وب��س ن��ي��وه��اوس��ر مدير
م��ش��روع مصفاة ال��دق��م ق��ائ�لا“ :م��ا زل��ن��ا يف
أول امل��ش��وار ولكن ط��رح ال��دع��وة للشركات

املتخصصة لتقديم طلبات التقييم والتأهيل
املسبق للتنافس على عقود اهلندسة والتوريد
والبناء ملشروع مصفاة الدقم إمنا هو جناح
آخ���ر ي��ض��اف إىل س��ج��ل إجن�����ازات شركة
مصفاة الدقم .
وأض ��اف إن ال�ش��رك��ة تسعى إىل معايرة
مسريتها الناجحة وف��ق مستويات دول�ي��ة من
خالل اشرتاط معايري عالية يف العمليات وحتقيق
قيمة مضافة إىل منطقة يؤمل أن تصبح مركزاً
اق�ت�ص��ادي�اً للسلطنة ،وم�س��اه�م�اً رئيسياً على
مستوى املنطقة .ويف إط��ار السعي إىل حتقيق
التميز على صعيد العمليات والصعيد التنظيمي
فإن الشركة تضع نصب عينيها استقطاب أفضل
الشركات يف جم��ال تصميم املصايف وإنشائها
وسوف تطرح املناقصة النهائية بعد عملية الفرز
على أن يُعلن الحقاً عن الشركات املتأهلة.

مع املسؤولني االيطاليني والشركات
ورج���ال األع��م��ال تطرقت أي��ض��ا إىل
كيفية استفادة الشركات االيطالية
من موقع الدقم إلقامة مشروعات
ت��ص��دي��ري��ة م��وج��ه��ة إىل األس����واق
اآلسيوية القريبة من السلطنة.
وحول متابعة نتائج الزيارة قال
معالي حييى ب��ن سعيد ب��ن عبداهلل
اجلابري انه مت االتفاق بني اجلانبني
ال��ع��م��ان��ي واالي��ط��ال��ي ع��ل��ى تسمية
ممثلني من كال الطرفني للتنسيق
بني اجلانبني فيما خيتص باستقطاب
االستثمارات االيطالية إىل الدقم.
وات����ف����ق اجل����ان����ب����ان ال��ع��م��ان��ي
واإليطالي يف ختام احلملة الرتوجيية
على تنظيم زيارة لوفد من املسؤولني
االي��ط��ال��ي�ين ورج�����ال األع���م���ال إىل
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
مطلع ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ل�لاط�لاع على
فرص االستثمار فيها ،كما أن هناك
وفدا آخر سيزور السلطنة خالل شهر
نوفمرب املقبل بالتنسيق م��ع غرفة
جتارة وصناعة عمان وسيتم تنظيم
زيارة له إىل الدقم أيضا.

بدء موسم صيد الروبيان بالوسطى
الدقم ( 1سبتمرب)

بدأ اليوم مبحافظيت الوسطى وجنوب الشرقية وعدد
من واليات حمافظة ظفار موسم صيد ثروة الروبيان يف
سواحل السلطنة والذي يستمر إىل نهاية شهر نوفمرب
2014م حيث توجه عدد كبري من الصيادين احلرفيني منذ
الصباح الباكر إىل البحر لصيد ومجع ثروة الروبيان .
وقال أمحد بن يعقوب احملروقي مدير إدارة الثروة
السمكية مبحافظة الوسطى ان احملافظة تشهد عند
بداية موسم صيد الروبيان تظاهرة اجتماعية يتجمع
من خالهلا صيادوها لبدء الصيد مشريا إىل أن ال��وزارة
حترص على صيد الروبيان باعتباره من األن��واع الذي
يتمتع جب��دوى اقتصادية وباعتبار املوسم من املواسم
املهمة لدى صيادي حمافظة الوسطى ملا له من أهمية
اقتصادية واجتماعية كبرية مشك ً
ال بذلك مصدر دخل
رئيسيا لدى الصيادين ولكونه يوفر الكثري من فرص
العمل لشباب احملافظة وخاصة بوالية حموت إىل جانب
تنشيط احلركة التجارية واالستثمارية .

رئيس هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يستقبل الوفد التنزاني
الدقم – ( 7سبتمرب 2014م)

استقبل معالي حييى ب��ن سعيد ب��ن عبداهلل
اجل���اب���ري رئ��ي��س جم��ل��س إدارة ه��ي��ئ��ة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم (يوم األحد  7سبتمرب
 )2014مبدينة الدقم أعضاء الوفد التنزاني املرافق
ملعالي الدكتورة ماري ناجو وزيرة الدولة يف مكتب
رئيس الوزراء التنزاني واملسؤولة عن االستثمارات.
ويقوم الوفد التنزاني بزيارة إىل السلطنة يطلع
خالهلا على جتربة السلطنة يف تطوير املناطق
االق��ت��ص��ادي��ة واحل���رة وامل��ش��روع��ات االستثمارية
املقامة يف عدد من املوانئ العمانية.
ورح���ب م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب��ن سعيد ب��ن ع��ب��داهلل
اجلابري يف بداية اللقاء بالوفد التنزاني ،مشريا
معاليه إىل أن هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم تعمل على جذب خمتلف االستثمارات إىل
املنطقة وذلك ضمن رؤية السلطنة لتنويع مصادر
ال��دخ��ل ال��وط�ني وت��وف�ير امل��زي��د م��ن ف��رص العمل
للمواطنني وتنمية حمافظة الوسطى.
وتناول معاليه خالل اللقاء ما تتميز به املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم من موقع جغرايف على
حبر العرب وامل��ن��اخ املعتدل ،مشريا إىل أن املنطقة
تعترب أك�بر منطقة اق��ت��ص��ادي��ة خ��اص��ة بالشرق

األوسط ومشال إفريقيا وهو ما يتيح هلا إقامة العديد
من املشروعات يف املناطق الثماني اليت تتألف منها
واليت تضم ميناء الدقم واحلوض اجلاف ،ومنطقة
الصناعات الثقيلة والبرتوكيماوية ،وميناء الصيد
وجممع الصناعات السمكية ،واملناطق السياحية
والسكنية والتجارية واللوجستية ،ومطار الدقم،
مشريا إىل أن املشروعات اليت يتم تنفيذها باملنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم تسري بشكل جيد.
من جانبه أع��رب د .أدهل��م جيمس املدير العام
هليئة املناطق االقتصادية التنزانية عن سعادته
بزيارة السلطنة واالط�لاع على جتربتها يف إنشاء

وتطوير املناطق احلرة واالقتصادية.
وأشار خالل اللقاء إىل ان تنزانيا تعمل حاليا على
تطوير منطقة اقتصادية جديدة وتأمل يف االستفادة
م��ن خ�برة السلطنة يف ه��ذا اجمل ��ال ،مشيدا جبهود
السلطنة يف تشييد ميناء الدقم واحلوض اجلاف ،وقال
ان هذه املشروعات سوف تساهم يف تعزيز التنمية.
وق��ام أعضاء الوفد التنزاني بزيارة إىل ميناء
ال��دق��م واحل�����وض اجل�����اف ،واس��ت��م��ع��وا إىل ش��رح
واف عن املشروعات املنفذة باملنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم ومميزات املوقع اجلغرايف والرؤية
املستقبليةللمنطقة.

هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تدعو
أصحاب وصاحبات األعمال إىل االستثمار يف املنطقة

تخصيص ( )%10من املشرتيات
واملناقصات للشركات
املتوسطة والصغرية

دع��ا إمساعيل بن أمح��د البلوشي
نائب الرئيس التنفيذي بهيئة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم أصحاب
وص��اح��ب��ات األع��م��ال إىل االستثمار
يف امل��ن��ط��ق��ة ،م��ش�يرا إىل أن املنطقة
االقتصادية اخل��اص��ة بالدقم تتوفر
بها العديد من الفرص االستثمارية
يف قطاعات اقتصادية متعددة ،مؤكدا
أن احلوافز والتسهيالت اليت تقدمها
اهليئة للمستثمرين مشجعة ومغرية.
ورحب يف الندوة اليت نظمتها اهليئة بالتعاون
مع غرفة جتارة وصناعة عمان (اليوم اخلميس
 11سبتمرب  )2014باملستثمرين العمانيني ،وقال إن
اهليئة ترحب مبختلف املستثمرين ،مشريا إىل أن
االستثمارات احمللية باملنطقة يف ازدياد.
وأكد يف الندوة اليت عقدت باملقر الرئيسي
للغرفة مبحافظة مسقط ان األهداف الطموحة
للسلطنة من إنشاء املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم عديدة ،ومن أبرزها :تنويع مصادر الدخل
الوطين ،وتوفري املزيد من فرص العمل للمواطنني،
وتنمية حمافظة الوسطى ،وق��ال إننا يف اهليئة
نسعى إىل ترمجة ه��ذه األه��داف من خ�لال عدد
م��ن اآلل��ي��ات م��ن بينها إع����داد األط���ر القانونية
والتشريعية اليت تنظم العمل يف اهليئة وتنظم
منح احلوافز واملزايا والتسهيالت للمستثمرين،
َ
كما نركز على الرتويج للمنطقة داخل السلطنة
وخارجها وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب
على ح��د س���واء  ،ويف ال��وق��ت نفسه ت��ق��وم اهليئة
مبتابعة تنفيذ خمتلف املشروعات واالستثمارات

الدقم – ( 13سبتمرب 2014م)

مسقط – ( 11سبتمرب 2014م)

باملنطقة وحبث ما تواجهه من حتديات وما حتتاج
إليه من تسهيالت وص��و ًال إىل حتقيق األه��داف
الرئيسية لتأسيس املنطقة ،وإننا نأمل من خالل
املساندة والدعم من خمتلف األجهزة احلكومية
وال��ش��راك��ة م��ع املستثمرين احملليني واألج��ان��ب
حتقيق هذه األهداف والغايات.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي هليئة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم أن املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم واملشروعات املنفذة فيها حققت
حتى اآلن العديد من املكاسب لقطاع األعمال يف
السلطنة وساهمت يف استثمار رؤوس األم��وال
حمليا باالضافة إىل اجتذاب الشركات األجنبية
للعمل يف السلطنة ،كما ساهمت أيضا يف تنشيط
احلركة االقتصادية مبحافظة الوسطى بشكل
عام ووالية الدقم بشكل خاص.
واشتملت الندوة على عرضني مرئيني ،األول
تناول الفرص واحلوافز اليت تقدمها اهليئة وقدمه
صاحل بن محود احلسين مدير احملطة الواحدة ،فيما
تناول العرض الثاني املشروعات اليت يتم تنفيذها
باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم وقدمه د .سيف
بن سعيد اهلنائي مدير إدارة نظم املياه باهليئة.
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أعلنت هيئة املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة اخلاصة
ب��ال��دق��م ختصيص م��ا ال يقل ع��ن ( )10ب��امل��ائ��ة من
إمجالي املشرتيات واملناقصات للشركات املتوسطة
وال �ص �غ�يرة ،وذل ��ك تنفيذا ل��ق��رارات ن ��دوة تنمية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت عقدت يف رحاب
املخيم السلطاني بسيح الشاخمات ب��والي��ة بهالء
العام املاضي .ونص القرار الذي أصدره معالي حييى
بن سعيد بن عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة
هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم على أن
ختصص اهليئة والشركات اليت متلكها احلكومة
بالكامل وال�ت�ي تعمل داخ��ل املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم نسبة ال تقل عن ( )10باملائة من
إمجالي املشرتيات واملناقصات للشركات املتوسطة
والصغرية .وأكد القرار الذي بدأ العمل به يف العاشر
من شهر سبتمرب اجل��اري على ض��رورة أن يراعى
تضمني وثائق املناقصات للمشروعات الكبرية اليت
تطرحها اهليئة والشركات اليت متلكها احلكومة
بالكامل فقرة تنص على “أن تلتزم الشركة املنفذة
بتخصيص نسبة ال تقل عن ( )10باملائة من قيمة
املناقصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مع إعطاء
األول��وي��ة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املسجل
موقع عملها يف حمافظة الوسطى”.
وي �ه��دف ال �ق��رار إىل زي ��ادة أنشطة املؤسسات
املتوسطة والصغرية مبحافظة الوسطى ،وذلك ضمن
اهتمام هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
بهذا القطاع وإف�س��اح اجمل��ال أم��ام ه��ذه الشركات
لالستفادة من التنمية اليت تشهدها املنطقة.
وتشهد املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
تنفيذ عشرات املشروعات اليت تعد فرصة جيدة لنمو
قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية.

استعراض فرص االستثمار باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أمام الشركات االيطالية
روما – ( 24سبتمرب 2014م)

أشاد معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م جب��ه��ود السلطنة يف اج��ت��ذاب
االستثمارات األجنبية وتشجيع رؤوس األم��وال
احمللية على االستثمار يف البالد وإص��دار القوانني
والتشريعات املشجعة على ذلك ،مع االهتمام بإجياد
البنية األساسية الالزمة لذلك.
وق��ال معاليه يف ال��ن��دوة ال�تي نظمتها اهليئة
يوم (األربعاء  24سبتمرب  )2014بالعاصمة االيطالية
روما إن السلطنة متكنت يف ظل القيادة احلكيمة
حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد
املعظم – حفظه اهلل ورعاه  -من أن حتقق إجنازات
كبرية يف دمج االقتصاد العماني يف اقتصاد املنطقة
واالقتصاد العاملي .كما أنشأت بنية أساسية متميزة
مثل املوانئ واملطارات وشبكات حديثة من الطرق
والكهرباء وامل��ي��اه وامل����دارس واملستشفيات
واملراكز الصحية .وتعمل احلكومة حاليا
على إنشاء شبكة للقطارات سرتبط كل
امل��دن ال��ك�برى وامل��وان��ئ يف السلطنة .كما
سرتبط ه��ذه السكة بني السلطنة وباقي
دول جملس التعاون اخلليجي.
وش��ه��دت ال���ن���دوة ح��ض��ورا مم��ي��زا من
امل��س��ؤول�ين االي��ط��ال��ي�ين ورج����ال األع��م��ال
وممثلي الشركات االيطالية الذين رحبوا
ب��إق��ام��ة احل��م��ل��ة ال�تروجي��ي��ة يف “روم����ا”،
وعربوا عن تطلعهم لالستثمار يف السلطنة.
ونوه معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل
اجلابري يف الكلمة اليت ألقاها خالل الندوة

بالتطور الذي تشهده العالقات العمانية –اإليطالية
وارتفاع حجم التبادل التجاري بني البلدين ،وقال ان
العالقات الدبلوماسية بني البلدين تتمتع بتطور
مستمر ،وحنن نتطلع إىل أن تستمر هذه العالقات
يف النمو بشكل كبري نظراً لوجود قاعدة سياسية

طيبة يدعمها االه��ت��م��ام امل��ش�ترك ،وق��د ازده���رت
العالقات بني بلدينا يف كل اجملاالت.
وش��ه��دت ال��ن��دوة ت��ق��دي��م ع���دد م��ن ال��ع��روض
املرئية عن فرص االستثمار يف املنطقة االقتصادية
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م واحل��واف��ز ال�تي تقدمها اهليئة
واملشروعات اجل��اري تنفيذها واملشروعات
املستقبلية ،كما تطرقت ال��ع��روض إىل
مناخ االستثمار يف السلطنة والتسهيالت
واالم����ت����ي����ازات ال��ت�ي ت��ق��دم��ه��ا احل��ك��وم��ة
للمستثمرين ،وسّلطت العروض املرئية
الضوء على إمكانيات ميناء الدقم واحلوض
اجلاف واملشروعات السياحية باملنطقة.
وع��ق��دت ي���وم (االرب���ع���اء  24سبتمرب
 )2014ضمن احلملة ال�تروجي��ي��ة “الدقم
ت��دع��وك��م” ل��ق��اءات ثنائية ب�ين ممثلي
ال��ش��رك��ات االي��ط��ال��ي��ة وال��وف��د العماني،
مت خ�لاهل��ا تسليط ال��ض��وء على جم��االت
وفرص االستثمار يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم.

رئيس هيئة املنطقة االقتصادية يبحث جذب االستثمارات االيطالية إىل السلطنة
روما – ( 23سبتمرب 2014م)

حب��ث 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 ي��وم (ال��ث�لاث��اء 23
سبتمرب  )2014تطوير ال��ع�لاق��ات الثنائية بني
السلطنة وإيطاليا وذلك يف اجتماعني عقدهما
معاليه م��ع س��ع��ادة ك��ارل��و كالندا نائب وزي��ر
التنمية االقتصادية االيطالي ومع سعادة ريكاردو
نينشيين نائب وزي��ر البنية التحتية والنقل يف
إيطاليا.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اءان ال��ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات
االقتصادية خاصة جذب االستثمارات االيطالية
إىل السلطنة ،وأوضح معالي حييى بن سعيد بن
عبداهلل اجلابري ما تتمتع به املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم من إمكانيات.
ونوه معالي رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم مبناخ االستثمار
يف السلطنة واالستقرار األم�ني والسياسي وما

تتميز به السلطنة من موقع ج��غ��رايف ،مؤكدا
حرص السلطنة على تعزيز العالقات الثنائية مع
إيطاليا خاصة يف اجملاالت االقتصادية والتجارية
واالستثمارية ،مشيدا معاليه مبستوى العالقات
اليت تربط بني البلدين الصديقني ،معربا معاليه
عن أمله يف زي��ادة التبادل التجاري بني البلدين
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وإق��ام��ة ش��راك��ات اق��ت��ص��ادي��ة ب�ين ال��ش��رك��ات
العمانية وااليطالية.
وقد عرب املسؤوالن اإليطاليان عن شكرهما
وتقديرهما للسلطنة على حرصها لالرتقاء
بالعالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين،
مؤكدين دعم إيطاليا هلذه اجلهود.

توقيع مذكرة تفاهم مع بنك صحار لتمويل مشروعات الدقم

مسقط – 20سبتمرب 2014م

و ّقع معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم مبكتبه بواحة املعرفة مسقط  ،يوم اخلميس (18
سبتمرب  ، )2014مذكرة تفاهم مع بنك صحار تنص
على تسهيل حصول املستثمرين والشركات الراغبة
يف تنفيذ مشروعات هلا باملنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم على التمويل ال�لازم ،فيما وقع املذكرة نيابة
عن البنك عبداهلل بن محيد بن سعيد املعمري رئيس
جملس إدارة بنك صحار.
وه��ذه ه��ي امل��ذك��رة الثانية ال�تي توقعها اهليئة
م��ع ال�ب�ن��وك احمل�ل�ي��ة لتسهيل ح �ص��ول املستثمرين
على التمويل ال�ل�ازم لتنفيذ مشروعاتهم باملنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم بعد املذكرة األوىل اليت
وقعتها اهليئة مع البنك الوطين العماني يف شهر يوليو
امل��اض��ي ،وتسعى اهليئة م��ن خ�لال توقيع مذكرات
التفاهم مع البنوك احمللية إىل اجتذاب املستثمرين

لالستثمار يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم،
وستقوم اهليئة خالل الفرتة املقبلة بتوقيع عدد من
مذكرات التفاهم املماثلة مع باقي البنوك احمللية
لتوفري التمويل ال��ذي حتتاج إليه الشركات خاصة
قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
وأكد معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري
أن اهليئة تعمل على تشجيع االستثمار يف املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم من خالل عدد من اآلليات
ومن بينها التوقيع على مذكرات التفاهم مع البنوك
احمللية لتوفري التمويل ال��ذي حيتاجه املستثمرون
إلقامة مشروعاتهم .وعرب معاليه يف تصريح صحفي
عن أمله يف أن تساهم مذكرات التفاهم اليت توقعها
اهليئة م��ع البنوك احمللية يف تشجيع امل��زي��د من
املستثمرين احملليني على توطني مشروعاتهم يف
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم ،مشريا إىل أن
التمويل يعد أحد التحديات اليت تواجه املستثمرين
واليت تسعى اهليئة إىل التغلب عليها من خالل توقيع

عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك احمللية ومبا
يساهم يف اجتذاب خمتلف االستثمارات وحتقيق
أهداف املنطقة يف تنويع مصادر الدخل الوطين.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون املشرتك بني
هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم وبنك صحار
لتسهيل حصول املستثمرين على متويل املشروعات
اليت ينفذونها بالدقم ،ومبوجب املذكرة ستقوم اهليئة
بتقديم العروض اليت حتصل عليها من بنك صحار إىل
املستثمرين والشركات واملؤسسات الراغبة باالستثمار
يف املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
من جهته عبرّ عبداهلل بن محيد بن سعيد املعمري
رئيس جملس إدارة بنك صحار عن سعادته بتوقيع
مذكرة التفاهم مع اهليئة ،وقال :إننا سعداء بالتعاون
مع هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم لتمويل
املشروعات ال�تي يتم تنفيذها باملنطقة ،ونتطلع إىل
نكون ج��زءا من قصة النجاح ال�تي تتحقق باملنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم.

تنفيذا لقرارات ندوة «سيح الشامخات»

أراض صناعية
التوقيع على مذكرة تفاهم لتخصيص ٍ
وتجارية ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالدقم
مسقط – ( 17سبتمرب 2014م)

وقعت هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
واهليئة العامة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
(يف  17سبتمرب 2014م) مذكرة تفاهم تنظم التعاون بني
أراض صناعية وجتارية
اجلهتني لتخصيص قطع ٍ
ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الستثمارها
وفقا لنظام عقود االنتفاع.
وق��ع امل��ذك��رة نيابة ع��ن اهليئة العامة لتنمية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة خليفة بن سعيد العربي
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باهليئة ،وعن هيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم إمساعيل بن أمحد
البلوشي نائب الرئيس التنفيذي .ويأتي التوقيع على
املذكرة تنفيذا لقرارات ندوة تنمية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة اليت عقدت يف رحاب املخيم السلطاني بسيح
الشاخمات بوالية بهالء يف شهر يناير من عام 2013م.
ومبوجب مذكرة التفاهم ستتوىل اهليئة العامة
لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة الطلبات
املقدمة من أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة
الراغبني يف إقامة مشروعاتهم باملنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم ،وبعد دراس��ة اجل��دوى االقتصادية
للمشروعات من قبل اهليئة العامة لتنمية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة والوقوف على جدية أصحابها

واستيفاء خمتلف املتطلبات تقوم اهليئة بتحويل
الطلبات اىل هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
لدراسة ختصيص موقع مناسب لتلك املشاريع يف مدة
ال تتجاوز أسبوعني من تلقيها الطلب.
وت�ن��ص م��ذك��رة التفاهم على أن ت�ق��وم هيئة
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم بعرض املوقع
على املستثمر مل��دة ثالثة أشهر ملعاينته ومراجعة
بنود اتفاقية حق االنتفاع ،ويف حالة انقضاء تلك املدة
الزمنية ومل يتم التوصل اىل توقيع عقد االنتفاع يكون
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للهيئة احلق يف ختصيص املوقع ملستثمر آخر.
وت�ش�م��ل األن�ش�ط��ة واجمل� ��االت امل�ت��اح��ة الستثمار
أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت يتم التعامل
معها وفقا ملذكرة التفاهم :أنشطة ال��ورش الصغرية
مثل :النجارة ،واحل��دادة ،واالملنيوم ،وإصالح املركبات،
واألنشطةالتجارية املتعلقة بإقامة املباني واحمل�لات
التجارية واملعارض املخصصة لعرض منتجات معينة،
كما تشمل املذكرة األنشطة السياحية مثل املطاعم
السياحية ،وأماكن اإليواء غري املصنفة.

ضمن اهتمامات الهيئة لتشجيع املستثمرين املحليني عىل االستثمار يف املنطقة

رجال األعمال بمحافظة الداخلية يطلعون على الفرص االستثمارية بالدقم

رجال االعمال بالداخلية يزورون الدقم

الدقم  28 -سبتمرب 2014

قام عدد من رج��ال األعمال مبحافظة الداخلية
ب��زي��ارة إىل املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة اخل��اص��ة بالدقم
لالطالع على الفرص االستثمارية املتوفرة باملنطقة.
ومشلت الزيارة اليت نظمتها اهليئة بالتعاون مع
فرع غرفة جتارة وصناعة عمان مبحافظة الداخلية
ميناء الدقم وجممع احل��وض اجل��اف ومطار الدقم
واملنطقة السياحية وحديقة الصخور.
ومت خ�ل�ال ال��زي��ارة ت�ق��دي��م ع��دد م��ن ال�ع��روض
املرئية عن هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
واحل��وض اجل��اف وميناء الدقم واملشروعات اليت يتم
تنفيذها باملنطقة واحلوافز والتسهيالت اليت تقدمها
اهليئةللمستثمرين.
وقال سلطان بن عديم الشريقي مدير الرتاخيص

ال�ع�م��ال�ي��ة وت ��أش�ي�رات امل�س�ت�ث�م��ري��ن ب�ه�ي�ئ��ة املنطقة
�اص��ة بالدقم ان ال��زي��ارة تأتي ضمن
االقتصاديّة اخل� ّ
اهتمامات اهليئة لتشجيع املستثمرين احملليني على
االستثمار يف املنطقة وزيادة أنشطة املؤسسات املتوسطة
والصغرية انسجاما مع ق��رارات ن��دوة تنمية املؤسسات
ال �ص �غ�يرة وامل�ت��وس�ط��ة ال�ت�ي ع �ق��دت يف رح ��اب املخيم
السلطاني بسيح الشاخمات بوالية بهالء خ�لال عام
2013م .وأضاف يف الكلمة اليت ألقاها خالل اللقاء ان اهليئة
أصدرت قرارا بتخصيص ما ال يقل عن ( )%10من إمجالي
املشرتيات واملناقصات للشركات املتوسطة والصغرية،
مع إعطاء األول��وي��ة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
املسجل موقع عملها يف حمافظة الوسطى وذلك لفتح
اجملال أمام هذه الشركات لالستفادة من التنمية اليت
تشهدها املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
وأض��اف الشريقي « :اخت��ذت اهليئة ق��رارا بإعفاء

املستثمرين من دفع رسوم بدل االنتفاع ملدة سنتني بداية
من تاريخ توقيع عقد حق االنتفاع مع تقديم ضمان بنكي
قيمة بدل انتفاع لعام واح��د صاحل ملدة سنتني ،وقامت
اهليئة مؤخرا بتوقيع مذكرات تفاهم آخرها مع البنك
الوطين العماني وبنك صحار لتقديم ميزات وتسهيالت
للمستثمرين يف املنطقة وجي��ري التنسيق م��ع عدة
مصارف أخرى لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة».
وقال الشريقي «ان اهليئة حترص على تسهيل
اإلج���راءات وسرعة إجن��از اخل��دم��ات أم��ام خمتلف
املستثمرين باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
وذلك من خالل احملطة الواحدة اليت يتم عن طريقها
إصـدار مجيع الرتاخيـص والتصاريـح واملوافقــات
والتأشيــرات وإمت�ـ�ـ��ام قيــد امل�ش��روع��ات وتطبيـــق
مجيـع القواعــد والنظــم اخلاصة باملنطقة واللوائح
والقرارات الصادرة من اهليئة».

إنشاء دائرة الدراسات
والتعاون الدولي

إنشاء دائرة الخدمات العامة
يف املنطقة االقتصادية
الخاصة بالدقم

مسقط –  2سبتمرب 2014

مسقط –  17سبتمرب 2014

أصدر معالي حييى بن سعيد بن
عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة
هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم ق��رارا بإنشاء دائ��رة اخلدمات
العامة باهليئة وتتبع احملطة الواحدة.
وت � �ت� ��وىل ال�� ��دائ�� ��رة ال �ت �ن �ظ �ي��م
وال�ترخ�ي��ص واإلش� ��راف على مجيع
األعمال ذات الطابع البلدي يف حدود
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم،
وت �ت��وىل ك��ذل��ك إص ��دار الرتاخيص
ووض � � ��ع االش� �ت��راط� � ��ات ال �ص �ح �ي��ة
لألنشطة االقتصادية ال�تي يرخص
مب��زاول�ت�ه��ا يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم للمشروعات املقيدة
يف السجل التجاري للمنطقة.
ومت� ��ارس ال ��دائ ��رة أع �م��اهل��ا من
خالل مثانية أقسام هي :قسم إباحات
البناء ،وقسم العنونة ،وقسم خدمات
ال �ط��رق واإلن�� ��ارة ،وق �س��م ال��دراس��ات
الفنية ،وق�س��م الصيانة والنظافة
ال �ع��ام��ة ،وق�س��م التفتيش وم��راق�ب��ة
األغ� ��ذي� ��ة ،وق� �س ��م ع� �ق ��ود االجي� ��ار
والرتخيص البلدي ،وقسم التشجري.

من فعاليات أسبوع
الصحة والسالمة

الهيئة تشارك يف أسبوع الصحة والسالمة بالدقم

واملسؤوليات وامل��ه��ام ال�تي تقوم بها
واملشاريع البيئية اليت تنفذها حاليا
والتحديات واخلطط املستقبلية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ب��رن��ام��ج
أسبوع السالمة والصحة مشل عددا
م��ن الفعاليات واملسابقات وتنظيم
زيارات اىل عدد من املواقع البيئية يف
املنطقة بهدف تعزيز جوانب السالمة
والبيئة وتعظيم مفاهيم احملافظة
على النظافة والصحة يف املنطقة
بشكل خ��اص وحم��اف�ظ��ة الوسطى
بشكل عام.

الدقم  24 -سبتمرب 2014

ش�����ارك�����ت ه���ي���ئ���ة امل��ن��ط��ق��ة
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م يف
أسبوع الصحة والسالمة اليت نظمته
شركة عمان للحوض اجل��اف يف
مركز التدريب بالدقم يف الفرتة من
 22إىل  24سبتمرب 2014م.
وخ��ل�ال األس���ب���وع ال����ذي شهد
ت��ق��دي��م ع����دد م���ن أوراق ال��ع��م��ل
وال���ع���روض امل��رئ��ي��ة ق���دم املهندس
س��امل الشيدي مدير دائ���رة البيئة
باهليئة ورق���ة ع��م��ل ع��ن ال��دائ��رة
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أصدر معالي حييى بن سعيد بن
عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة
هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم ق��رارا بإنشاء دائ��رة الدراسات
والتعاون الدولي باهليئة وتتبع رئيس
جملس اإلدارة وتتكون م��ن قسمني
هما :قسم الدراسات واإلحصاء ،وقسم
التعاون الدولي.
وختتص الدائرة بإعداد الدراسات
واألحب � ��اث املختلفة ح ��ول فاعلية
وك��ف��اءة أن�ش�ط��ة اهل �ي �ئ��ة ،وتقديم
امل�ق�ترح��ات والتوصيات املناسبة مبا
ي �ت �م��اش��ى واأله� � � ��داف امل���رج���وة من
إج��رائ �ه��ا ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ف�ت��ح ق�ن��وات
ات� �ص ��ال م ��ع امل��ؤس��س��ات التعليمية
والبحثية لغايات التعاون والتطوير
البحثي واملؤسسي للهيئة.
ك�م��ا خت�ت��ص ال ��دائ ��رة ب��إع��داد
وحتديث قواعد البيانات أو ما يعرف
ببنك املعلومات بكل ما يتعلق باهليئة،
وال� �ت� �ع ��اون م ��ع اجمل ��ال ��س البحثية
واهليئات واملنظمات العربية والدولية
املختلفة ،ومج��ع وتنظيم وتوحيد
وإع � ��داد وحت�ل�ي��ل وت�ل�خ�ي��ص نتائج
املعلومات اإلحصائية.

دس
ع

مريا

ة الكا

خالل حفل االستقبال ضمن
الحملة الترويجية في إيطاليا

تبادل الهدايا التذكارية

عدد من مقدمي أوراق العمل في الحملة الترويجية

الوفد التنزاني في لقطة تذكارية بميناء الدقم

من مشاركة الهيئة في أسبوع الصحة والسالمة

اهتمام ومتابعة حظيت به ندوة الفرص االستثمارية التي نظمتها الهيئة بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط
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