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للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعالم والعالقات العامةالعدد الســادس يونيو 2014نشرة إلكترونية  شهرية

ساو باولو )البرازيل( - 13 مايو 2014م

املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  أكــد 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم رئيــس الوفــد العمانــي فــي املنتــدى االقتصــادي 

إلعــادة  مركــزا  »الدقــم«  جعــل  علــى  تعمــل  الســلطنة  ان  البرازيلــي  العمانــي 

الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا. الــى منطقــة  التصديــر 

االقتصــادي  املنتــدى  هامــش  علــى  صحفيــة  تصريحــات  فــي  معاليــه  وقــال 

العمانــي البرازيلــي الــذي عقــد فــي مدينــة ســاو باولــو البرازيليــة يومــي 12 و13 

التجاريــة  العالقــات  توطيــد  أهميــة  الــى  تطــرق  املنتــدى  ان  2014م  مايــو 

باملنــاخ  البرازيلــي  الجانــب  مــن  االعمــال  رجــال  وتعريــف  واالســتثمارية 

االســتثماري فــي الســلطنة وبالتحديــد فــي منطقــة الدقــم وإمكانيــة توظيفهــا 

افريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  الــى  التصديــر  إلعــادة  كمركــز 

وأضــاف معاليــه: »لــدى البرازيــل شــركات متقدمــة فــي مجــال النقــل البحــري 

قويــة  اقتصاديــة  بشــراكة  البلــدان  ويتمتــع  اللوجســتية،  والخدمــات 

وســنعمل علــى تطويرهــا مــن خــالل تبــادل الخبــرات واملعرفة.«مــن جهتــه قــال 

االتحاديــة:  البرازيــل  جمهوريــة  رئيســة  نائــب  تامــر  ميشــيل  الدكتــور  معالــي 

التجاريــة  العالقــات  توطيــد  فــي  البلديــن  جديــة  مــدى  يعكــس  املنتــدى  ان 

واالســتثمارية وهنــاك عــدد مــن الفــرص للدخــول الــى أســواق منطقــة الشــرق 

بــه  األوســط وشــمال افريقيــا، ومــا يؤكــد ذلــك هــو االســتثمار الــذي قامــت 

شــركة فالي.وشــارك فــي املنتــدى الــذي عقــد برعايــة معالــي الدكتــور ميشــيل 

تامــر ونظمتــه الهيئــة العامــة لترويــج االســتثمار وتنميــة الصــادرات )إثــراء( 

كــوزارة  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مؤسســات  مــن  املســؤولين  مــن  عــدد 

واملنطقــة  لالســتثمار،  العمانــي  والصنــدوق  الســمكية،  والثــروة  الزراعــة 

مينــاء  وشــركة  الحــرة،  واملنطقــة  صحــار،  مينــاء  وشــركة  بصاللــة،  الحــرة 

الدقــم، وشــركة عمــان للحــوض الجــاف، وشــركة النفــط العمانيــة، وواحــة 

تــّم  املرئيــة  العــروض  مــن  عــدد  تقديــم  املنتــدى  مسقط.وشــهد  املعرفــة 

خاللهــا اســتعراض املنــاخ االســتثماري للســلطنة مــن بنيــة أساســية ُمتقّدمــة 

وافتتــاح عــّدة مناطــق صناعيــة وتجاريــة وإنشــاء موانــئ قــادرة علــى اســتيعاب 

لقــاءات  عقــدت  كمــا  ُمتكاملــة،  طرقــات  شــبكة  ومــّد  ضخمــة  اســتثمارات 

البرازيليــة  الشــركات  وأصحــاب  واملســتثمرين  االعمــال  رجــال  بيــن  ثنائيــة 

وممثلــي الوفــد العمانــي مــن القطاعيــن العــام والخــاص تــم خاللهــا بحــث ســبل 

الجانبيــن. بيــن  واالســتثماري  االقتصــادي  التعــاون 

على هامش املنتدى االقتصادي العماني البرازيلي
رئيس الهيئة: الســلطنة تعمل على جعل »الدقم« مركزا إلعادة التصدير

مسقط – )25 مايو 2014م(

أبــدى صاحــب الســمو الســيد شــهاب بــن طــارق آل ســعيد إعجابــه بمــا 

فــي اجتــذاب  حققتــه املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن نجــاح 

املنطقــة  زيارتــه لجنــاح هيئــة  الســلطنة، معربــا خــالل  الــى  االســتثمارات 

عمــان  ملؤتمــر  املصاحــب  املعــرض  فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

مــن  أنشــئت  التــي  األهــداف  املنطقــة  تحقــق  أن  فــي  أملــه  عــن  العقــاري 

شــهاب  الســيد  الســمو  لصاحــب  بالهيئــة  املختصــون  وأوضــح  أجلهــا. 

واجتــذاب  للمنطقــة  الترويــج  فــي  الهيئــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  طــارق  بــن 

مشــاركتها  خــالل  مــن  الهيئــة  وتســعى  واألجنبيــة.  املحليــة  االســتثمارات 

املتوفــرة  االســتثمارية  الفــرص  توضيــح  الــى  العقــاري  عمــان  مؤتمــر  فــي 

العقــاري،  املجــال  فــي  خاصــة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة 

اإلصــدارات  مــن  عــددا  املصاحــب  باملعــرض  الهيئــة  جنــاح  ويتضمــن 

املنظمــة  الســلطانية  واملراســيم  والتشــريعات  باالســتثمار  املتعلقــة 

لالســتثمار والحوافــز والتســهيالت التــي تقدمهــا الهيئــة. كمــا تقــدم الهيئــة 

غــدا )االثنيــن 26 مايــو 2014م( ورقــة عمــل تتنــاول فــرص االســتثمار فــي 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم يقدمهــا صالــح بــن حمــود الحســني 

االقتصاديــة  املنطقــة  وتتألــف  بالهيئــة.  املســتثمرين  خدمــات  مديــر 

الخاصــة بالدقــم مــن ثمانــي مناطــق هــي: منطقــة املينــاء والحــوض الجاف، 

ومنطقــة  والبتروكيماويــة،  الثقيلــة  والصناعــات  املصفــاة  ومنطقــة 

الســياحية،  واملنطقــة  الخفيفــة،  والصناعــات  اللوجســتية  الخدمــات 

التعليميــة،  واملدينــة  الســمكية،  الصناعــات  ومجّمــع  الصيــد  ومينــاء 

ومركــز األعمــال التجاريــة، واملدينــة الســكنية،  ويحظــى املســتثمرون فــي 

املنطقــة بالعديــد مــن االمتيــازات والحوافــز والتســهيالت التــي أوضحهــا 

املرســوم الســلطاني رقم 79/ 2013م ومن أبرزها: اإلعفاء الضريبي ملدة 

تصــل الــى )30( ســنة ميالديــة مــن تاريــخ بــدء النشــاط قابلــة للتجديــد ملــدد 

مماثلــة، ويتــم منــح األرض وفــق نظــام حــق االنتفــاع الــذي يصــل الــى )50( 

ملــدد مماثلــة. للتجديــد  ســنة قابلــة 

السيد شهاب يبدي إعجابه بما حققته "الدقم" السيد شهاب يبدي إعجابه بما حققته "الدقم" 



مسقط – )22 مايو 2014م(

أكــد معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 

الخاصــة  املنطقــة االقتصاديــة  ان  بالدقــم  الخاصــة  املنطقــة االقتصاديــة 

املحلييــن  للمســتثمرين  االســتثمارية  الفــرص  مــن  العديــد  تطــرح  بالدقــم 

واألجانــب، وتعمــل الهيئــة علــى الترويــج لهــذه الفــرص محليــا وخارجيــا. وقــال 

معاليــه  »لقــد اســتقطبنا خــالل الفتــرة املاضيــة عــددا مــن الوفــود مــن خــارج 

الســلطنة وقمنــا بتعريفهــم بالفــرص االســتثمارية املتوفــرة باملنطقــة ونظمنــا 

املنطقــة  علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  الدقــم  الــى  زيــارات  الوفــود  هــذه  لبعــض 

فيهــا«. املنفــذة  واملشــروعات 

مــن  جيــدا  اهتمامــا  الزيــارات  هــذه  خــالل  ملســنا  »قــد  معاليــه:  وأضــاف 

املســتثمرين لالســتثمار فــي املنطقــة ، ونتطلــع الــى ترجمــة هــذا االهتمــام فــي 

يتــم تنفيذهــا علــى أرض الواقــع ونحــن علــى اســتعداد لتقديــم  مشــروعات 

التســهيالت التي يتطلع إليها املســتثمرون خاصة أن املرســوم الســلطاني رقم 

79/ 2013م الصــادر فــي 26 ديســمبر 2013م أوضــح العديــد مــن الحوافــز 

والتســهيالت واإلعفــاءات الضريبيــة التــي تقدمهــا الهيئــة للمســتثمرين وهــي 

تســهيالت مشــجعة ومغريــة وقــد عملنــا خــالل زيارتنــا األخيــرة الــى البرازيــل علــى 

بهــا«.  التعريــف 

الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  معالــي  وأوضــح 

االســتثمارات  تنويــع  فــي  عــام  بشــكل  ســاهمت  الجهــود  تلــك  ان  بالدقــم 

اليــوم  لدينــا  املحليــة  الــى االســتثمارات  باملنطقــة، فباالضافــة  واملســتثمرين 

اســتثمارات ومشــروعات تنفذهــا شــركات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

فــي إيجــاد  فــي االســتثمارات  وآســيا وأوروبــا، ونتوقــع أن يســاهم هــذا التنــوع 

باملوانــئ  املتعلقــة  املجــاالت  مــن  العديــد  فــي  متخصصــة  عمانيــة  خبــرات 

الســياحية  واملجــاالت  الســمكية  والصناعــات  البتروكيماويــة  والصناعــات 

وغيرهــا. والتجاريــة 

التكامل مع ميناء صاللة 
ليــس مختصــا بالشــحن  فــي هــذا الصــدد أن مينــاء الدقــم  وأضــاف معاليــه 

العديــد  ولــه  األغــراض  اســتراتيجي متعــدد  مينــاء  هــو  وإنمــا  والتفريــغ فقــط 

التــي  البتروكيماويــة  الصناعــات  احتياجــات  كتلبيــة  األخــرى  األهــداف  مــن 

إلــى  باالضافــة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة  تشــييدها  ســيتم 

األنشــطة الســياحية والخدمــات اللوجســتية وغيرهــا مــن األنشــطة األخــرى 

التــي ســتحقق رؤيــة الســلطنة فــي جعــل املينــاء نقطــة ارتــكاز لتطويــر محافظــة 

الوســطى ضمــن خطــة الحكومــة لتنويــع مصــادر الدخــل مــن جهــة وتوزيــع 

ثمــار التنميــة علــى مختلــف محافظــات الســلطنة مــن جهــة أخــرى.

وردا علــى ســؤال حــول مينــاء صاللــة .. قــال معاليــه ان مينــاء صاللــة يركــز 

الســلطنة  تكــون  بحيــث  التصديــر  إعــادة  أولهمــا:  رئيســيين  نشــاطين  علــى 

مســاهما رئيســيا فــي هــذه التجــارة نظــرا ملوقــع املينــاء املميــز، وثانيهمــا : تلبيــة 

احتياجــات القطاعــات التجاريــة والصناعيــة بمحافظــة ظفــار مــن البضائــع 

املختلفــة، ولهــذا ال نجــد تعارضــا بيــن أهــداف امليناءيــن، وسيســاهم مشــروع 

ســكة الحديــد فــي ربــط امليناءيــن وزيــادة مســتوى التكامــل فيمــا بينهمــا.

ال توجد نية إلنشاء ميناء للحاويات بمسندم
الســلطنة  نيــة  مؤخــرا  الخارجيــة  االعــالم  وســائل  بعــض  تناولتــه  مــا  وحــول 

أكــد  هرمــز  مضيــق  علــى  يطــل  مســندم  بمحافظــة  للحاويــات  مينــاء  انشــاء 

هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري  عبــدهللا  بــن  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أنــه ال توجــد نيــة لــدى الســلطنة فــي 

الوقــت الراهــن إلنشــاء مينــاء للحاويــات بمحافظــة مســندم يطــل علــى مضيــق 

هرمــز، وإنمــا التركيــز علــى مشــروعات لتطويــر عــدد مــن املوانــئ القائمــة ومــن 

بينهــا مينــاء خصــب بمحافظــة مســندم، وقــد صــدرت فــي 30 ســبتمبر 2012م 

التوجيهــات الســامية لجاللــة الســلطان املعظــم - حفظــه هللا ورعــاه- بتطويــر 

بحريــة  أرصفــة  ببنــاء  كفاءتــه  ورفــع  والتشــغيل  اإلدارة  حيــث  مــن  املينــاء 

والســياحية  التجاريــة  األنشــطة  الســتيعاب  املناســبة  الســاحات  وإيجــاد 

املناســبة  واألماكــن  كاالســتراحات  األنشــطة  بهــذه  املرتبطــة  والتســهيالت 

الســتقبال أصحــاب الســفن والقــوارب التجاريــة وتوفيــر القاطــرات البحريــة 

والتدريــب علــى تشــغيلها، إضافــة إلــى تطويــر املنطقــة املحيطــة باملينــاء وذلــك 

املتخصصــة. الدراســات االستشـــارية  وفــق 

وأشــار معاليــه الــى ان الســلطنة تركــز فــي الوقــت الحالــي علــى مينــاء الدقــم 

بحكــم موقعــه ومســاحته الشاســعة التــي تتيــح لــه لعــب دور كبيــر فــي مجــال 

البتروكيماويــة.  والصناعــات  اللوجســتية  الخدمــات 

مركز لوجستي كبير ومتطور
وردا علــى ســؤال حــول أبــرز اإلجــراءات واالمتيــازات التــي يمكــن أن توفرهــا 

جعــل  فــي  أساســية  ركيــزة  لتكــون  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

ان  معاليــه  قــال   .. املنطقــة  فــي  وكبيــرا  متطــورا  لوجســتيا  مركــزا  الســلطنة 

الهيئــة تركــز علــى تنويــع األنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا باملنطقــة االقتصاديــة 

املناطــق  إحــدى  اللوجســتية  الخدمــات  منطقــة  وتعتبــر  بالدقــم،  الخاصــة 

التــي يتألــف منهــا املخطــط الشــامل للمنطقــة والــذي يضــم ثمانــي مناطــق هــي: 

الثقيلــة  منطقــة املينــاء والحــوض الجــاف، ومنطقــة املصفــاة والصناعــات 

الخفيفــة،  والصناعــات  اللوجســتية  الخدمــات  ومنطقــة  والبتروكيماويــة، 

الســمكية،  الصناعــات  ومجّمــع  الصيــد  ومينــاء  الســياحية،  واملنطقــة 

وقــد  الســكنية،  واملدينــة  التجاريــة،  األعمــال  ومركــز  التعليميــة،  واملدينــة 

تــم توزيــع هــذه املناطــق بشــكل ينســجم مــع املعاييــر البيئيــة ويتيــح للســكان 

الطــرق  مــن  شــبكة  خــالل  مــن  أخــرى  الــى  منطقــة  مــن  الســلس  التنقــل 

كــم.  500 علــى  مجتمعــة  أطوالهــا  تزيــد  التــي  والفرعيــة  الرئيســية 

وأكــد معاليــه ان املســتثمرين فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم )ومــن 

بينهــا املنطقــة اللوجســتية( يحظــون بالعديــد مــن االمتيــازات التــي أوضحهــا 

ملــدة  الضريبــي  اإلعفــاء  وتتضمــن:  2013م   /79 رقــم  الســلطاني  املرســوم 

تصــل الــى )30( ســنة ميالديــة مــن تاريــخ بــدء النشــاط قابلــة للتجديــد ملــدد 

الــى )50(  الــذي يصــل  مماثلــة، ويتــم منــح األرض وفــق نظــام حــق االنتفــاع 

ســنة قابلــة للتجديــد ملــدد مماثلــة، ويحــق للمشــروعات اســتيراد كافــة أنــواع 

البضائــع - فيمــا عــدا البضائــع املحظــور اســتيرادها قانونــا - الــى املنطقــة دون 

ترخيــص مســبق، كمــا ان البضائــع التــي تســتوردها املشــروعات ال تخضــع 

ألي قيــود تتعلــق بمــدة بقائهــا فــي املنطقــة، كمــا ال تخضــع ألي قيــود علــى نقلهــا 

داخــل املنطقــة أو بينهــا وبيــن أي منطقــة حــرة أو اقتصاديــة خاصــة أخــرى 

بالسلطنة، وهناك العديد من التسهيالت التي سيتم تقديمها للمستثمرين 

منهــا مــا يتعلــق بتوفيــر القــوى العاملــة التــي تحتــاج اليهــا الشــركات، ومنهــا مــا 

يتعلــق بالحصــول علــى الخدمــات التــي تقدمهــا املحطــة الواحــدة التــي ســيتم 

إنشــاؤها باملنطقــة والتــي ســتقوم بتقديــم التراخيــص والتصاريــح واملوافقــات 

والتأشــيرات والتصاريــح البيئيــة وتراخيــص املشــروعات الســياحية وغيرهــا 

مــن الخدمــات األخــرى.

استثمارات القطاع الخاص
تشــهدها  التــي  الضخمــة  املشــروعات  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  وحــول 

إدارة  مجلــس  رئيــس  معالــي  أوضــح  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ان هنــاك اهتمامــا مــن بعــض 

الشــركات املحليــة باالســتثمار فــي الدقــم، مثــل مجموعــة محمــد البروانــي التــي 

تقــوم حاليــا بتنفيــذ مشــروع الشــاليهات الســياحية وقــد وصــل الــى مراحــل 

متقدمــة مــن اإلنجــاز، وشــركة النهضــة للخدمــات التــي بــدأت بإنشــاء وتطويــر 

مشــروع الســكن الوظيفــي والعمالــي ويتكــون مــن مجمــع ســكني، ومجموعــة 

ســهيل بهــوان القابضــة التــي وقعــت اتفاقيتيــن لالنتفــاع بــاالرض لبنــاء مخــازن 

ومعــارض، ومجموعــة الزبيــر للســيارات التــي ســتقوم بتنفيــذ منشــأة تجاريــة 

متعــددة األغــراض، وشــركة املدينــة التــي ســتقوم بإنشــاء مشــروع اســتثماري 

ســياحي وتجــاري يتألــف مــن مركــز تســوق وشــقق فندقيــة وملعــب للجولــف، 

وشــركة دلتــا الحديثــة للمشــاريع العامليــة التــي ســتقوم بتنفيــذ مشــروعات 

صناعيــة وســكنية. 

الجابري: ال نية في الوقت الراهن إلنشاء ميناء للحاويات بمسندم
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مسقط )30 ابريل 2014م(

امللــك خــوان  بالدقــم لجاللــة  الخاصــة  املنطقــة االقتصاديــة  قدمــت هيئــة 

كارلــوس ملــك إســبانيا، بقصــر العلــم العامــر بمحافظــة مســقط عرضــا مرئيــا 

عــن املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم والفــرص االســتثمارية املتاحــة 

املنطقــة  هيئــة  رئيــس  الجابــري  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  وألقــى  باملنطقــة، 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم - فــي بدايــة العــرض - كلمــة اســتعرض فيهــا أهــم 

والتســهيالت  بالدقــم  االقتصاديــة  باملنطقــة  املتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 

االســتفادة  اإلســبان  واملســتثمرين  األعمــال  لرجــال  يمكــن  التــي  والحوافــز 

منهــا، خاصــة فــي مجــال الســياحة واالنشــاءات واملشــاريع املتوفــرة باملنطقــة.

وأشــار معاليــه إلــى أن قيمــة الــواردات العمانيــة مــن إســبانيا وصلــت خــالل 

الصــادرات  بلغــت  فيمــا  عمانــي  ريــال  مليــون   )60( حوالــي  2013م  عــام 

الــى إســبانيا )30( مليــون ريــال عمانــي، وأعــرب معاليــه عــن املــه  العمانيــة 

فــي ان تســاهم زيــارة ملــك إســبانيا الــى الســلطنة فــي زيــادة التبــادل التجــاري 

االســبانية  االســتثمارات  مــن  املزيــد  واســتقطاب  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 

ونطمــح  الســياحي  املجــال  فــي  خبــرة  لديهــا  اســبانيا  أن  خاصــة  للســلطنة 

توجــد  انــه  موضحــا  بالدقــم  الســياحي  الجانــب  تطويــر  فــي  منهــم  االســتفادة 

الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة  الســياحي  لالســتثمار  مخصصــة  منطقــة 

إلــى  متــر مربــع وبواجهــه بحريــة تصــل  تبلــغ مســاحتها )25.5( كيلــو  بالدقــم 

باملنطقــة. االســبانية  باالســتثمارات  معاليــه  مرحبــا  كيلومتــرا،   )18(

املســتثمرين  خدمــات  مديــر  الحســني  حمــود  بــن  صالــح  قــدم  ذلــك  بعــد 

املنطقــة  عــن  ــا  مرئيًّ عرًضــا  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  بهيئــة 

واالفــاق االقتصاديــة والتنمويــة ومميــزات املوقــع االســتراتيجي وأهــم الفــرص 

املتوقــع  والخدميــة  والســياحية  الصناعيــة  واملشــاريع  املتاحــة  االســتثمارية 

إقامتهــا باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم خــالل الفتــرة املقبلــة، وقــال 

أصبحــت   2013/79 رقــم  الســامي  الســلطاني  املرســوم  صــدور  بعــد  إنــه 

خارطــة الطريــق واضحــة بالنســبة للمســؤولين بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة 

املرســوم  ان  الــى  للمســتثمرين، مشــيرا  بالنســبة  وكذلــك  بالدقــم،  الخاصــة 

ســاعد  كمــا  الحكوميــة،  الجهــات  مــع  التفاهــم  مذكــرات  إنهــاء  ســرعة  أتــاح 

 .)2015 -2014 ( ملــدة عاميــن  اســتراتيجية عمــل  فــي وضــع  الهيئــة 

فــي  وأضــاف ان االســتثمارات بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

مــن  األول  الربــع  خــالل  االســتثمارات  تلــك  اجمالــي  بلــغ  حيــث  مســتمر  نمــو 

العــام الحالــي )95( مليــون ريــال عمانــي فــي مختلــف القطاعــات مشــيرا إلــى أن 

هــذه املشــاريع ســوف تنعــش املنطقــة كمــا ستســاعد املؤسســات الصغيــرة 

واملتوســطة فــي بــدء أعمالهــا بالدقــم التــي تحظــى باألولويــة مــن قبــل املســؤولين 

بالهيئــة. ومــن جانبــه قــال املهنــدس يحيــى بــن خميــس الزدجالــي نائــب الرئيــس 

إن  بالدقــم:  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  بهيئــة  والهندســة  للتخطيــط 

املقدمــة  الخدمــات  علــى  تركــزت  االســباني  الجانــب  استفســارات  أغلــب 

بمينــاء بالدقــم وموضــوع اســتخدام الطاقــة النظيفــة واالهتمــام بالجانــب 

الســياحي، موضحــا أن الجانــب اإلســباني أبــدى إعجابــه بمســتوى التخطيــط 

والبنــى األساســية والحوافــز املقدمــة للمســتثمر، واصفــا مشــروع الدقــم بأنــه 

مشــروع اســتراتيجي نظــرا ملوقعــه املتميــز.

الهيئة تقدم عرضا مرئيا أمام ملك اسبانيا عن الدقم

95 مليون ريال حجم االستثمارات في الربع االول من العام

مسقط 8 مايو 2014

عمــان  ومؤسســة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  احتفلــت 

للصحافة والنشــر واإلعالن )في 8 مايو 2014م( بتدشــين اإلصدار الســنوي 

باملنطقــة  املتوفــرة  االســتثمارية  الفــرص  علــى  الضــوء  يلقــي  الــذي  األول 

باملنطقــة  تنفيذهــا  يتــم  التــي  واملشــروعات  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

معالــي  اإلصــدار  ــن 
ّ

دش واألجنبــي.  املحلــي  االســتثمار  تحفيــز  فــي  الهيئــة  ودور 

يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس إدارة هيئــة املنطقــة االقتصاديــة 

الكنــدي  أحمــد  بــن  إبراهيــم  الدكتــور  ســعادة  وبحضــور  بالدقــم  الخاصــة 

وأكــد  واإلعــالن.  والنشــر  للصحافــة  عمــان  ملؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 

معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري ان الهــدف مــن هــذا االصــدار هــو توجيــه 

مــن  املنطقــة  فــي  لالســتثمار  واألجانــب  املحلييــن  املســتثمرين  الــى  الدعــوة 

خــالل مــا يتضمنــه مــن حــوارات وتحقيقــات مصــورة وتقاريــر متنوعــة تلقــي 

الضــوء علــى مختلــف املشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا والخطــط املســتقبلية 

التــي تقدمهــا  الــى الحوافــز  باملنطقــة، باالضافــة  العاملــة  للهيئــة والشــركات 

الصــادر   2013 رقــم: 79/  الســلطاني  للمرســوم  للمســتثمرين وفقــا  الهيئــة 

فــي 26 ديســمبر 2013م. وتقــدم معاليــه بالشــكر والتقديــر ملؤسســة عمــان 

وتســويقه  اإلصــدار  طباعــة  فــي  جهودهــا  علــى  واالعــالن  والنشــر  للصحافــة 

ل مــن الهيئــة لهــذا الغــرض.
ّ
وإعــداد موضوعاتــه بالتعــاون مــع الفريــق املشــك

بمســتوى  الكنــدي  أحمــد  بــن  إبراهيــم  الدكتــور  ســعادة  أشــاد  جهتــه  مــن 

التعاون القائم بين املؤسســة وهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، 

مؤكــدا فــي الوقــت نفســه ان املؤسســة مــن خــالل مختلــف إصداراتهــا تســعى 

الــى تســليط الضــوء علــى مــا تشــهده الســلطنة مــن نمــو فــي مختلــف املجــاالت.

مــن املواقــع املهمــة  فــي عــدد  الــى ان االصــدار الجديــد ســيتم توفيــره  وأشــار 

فــرص  التعــرف علــى  مــن  يتمكــن املســتثمر  الدولــي بحيــث  كمطــار مســقط 

االســتثمار فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ومــا تشــهده مــن نمــو فــي 

مختلــف املشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا باملنطقــة فــي الوقــت الراهــن.

فــي )130( صفحــة العديــد مــن املوضوعــات  ويتضمــن اإلصــدار الــذي يقــع 

باملنطقــة  العاملــة  والشــركات  املشــروعات  مختلــف  تغطــي  التــي  املتنوعــة 

بالدقــم. الخاصــة  االقتصاديــة 

الهيئة تعرف طالب جامعة السلطان تدشين اإلصدار السنوي األول لهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
قابوس عن املشــروع 

مسقط 21 مايو 2014

بجامعــة  الطلبــة  شــؤون  لعمــادة  التابعــة  التنميــة  صــوت  جماعــة  نظمــت 

لهيئــة  التابعــة  تدعوكــم«  »الدقــم  حملــة  مــع  بالتعــاون  قابــوس  الســلطان 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم محاضــرة تعريفيــة للطــالب، وذلــك 

صبــاح يــوم األربعــاء املنصــرم بقاعــة املحاضــرات 1. والتــي هدفــت التعريــف 

باملشــاريع التنمويــة واالقتصاديــة فــي الدقــم،و املشــاريع البحثيــة،و الفــرص 

خــالل  والصغيــرة  املتوســطة  املشــاريع  نجــاح  ومــدى  املتاحــة  االســتثمارية 

املرحلــة املقبلــة، وفــرص التدريــب والتوظيــف، وقــد القــى املحاضــرة صالــح 

الحســني مديــر خدمــات املســتثمرين بهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

الحملــة  عنــوان  هــو  تدعوكــم«  »الدقــم  أن  بالذكــر  الجديــر  بالدقــم. 

الحملــة  فــي  وتشــارك  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  للمشــاريع  الترويجيــة 

املنطقــة. فــي  واملســتثمرة  العاملــة  والشــركات  الحكوميــة  الجهــات  مــن  عــدد 



4

مسقط 24 مايو 2014

بجائــزة  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  لهيئــة  االلكترونــي  املوقــع  فــاز 

أفضــل جائــزة  بذلــك  ليحصــد  الســلطنة  علــى مســتوى  الكترونــي  أفضــل موقــع 

علنــت 
ُ
فــي مســابقة جوائــز عمــان للمواقــع االلكترونيــة فــي نســختها الثامنــة التــي أ

بــن  فــي حفــل أقيــم بفنــدق قصــر البســتان تحــت رعايــة ســعادة حمــود  نتائجهــا 

ســنجور الزدجالــي الرئيــس التنفيــذي للبنــك املركــزي العمانــي يــوم األربعــاء املا�ضــي 

2014م(. مايــو   22(

وحصــل املوقــع االلكترونــي للهيئــة )www.duqm.gov.om( علــى هــذه الجائــزة 

خبــراء  بــه  قــام  الــذي  التقييــم  فــي  النقــاط  أعلــى  علــى  حصولــه  بعــد  املرموقــة 

متخصصــون فــي تقييــم املواقــع االلكترونيــة، كمــا فــاز املوقــع أيضــا بثــالث جوائــز 

ذهبيــة أخــرى هــي: الجائــزة الذهبيــة علــى مســتوى املواقــع الحكوميــة، والجائــزة 

.)om.( فــي فئــة النطــاق  فــي فئــة املؤسســات، والجائــزة الذهبيــة  الذهبيــة 

هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري  عبــدهللا  بــن  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  وهنــأ 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم املشــرفين علــى املوقــع علــى هــذا اإلنجــاز 

الــذي جــاء بعــد أقــل مــن شــهر علــى حصــول املوقــع االلكترونــي للهيئــة علــى الجائــزة 

االستراتيجية ألفضل املواقع االلكترونية الحكومية العربية نهاية ابريل املا�ضي، 

وتهــدف جوائــز عمــان ألفضــل املواقــع اإللكترونيــة التــي تحظــى بدعــم هيئــة تقنيــة 

املعلومــات إلــى توفيــر بيئــة تنافســية بيــن مصممــي املواقــع اإللكترونيــة الســتعراض 

مواهبهــم فــي تصميــم املواقــع اإللكترونيــة، إلــى جانــب الترويــج 

عــالوة  اإللكترونيــة  التقنيــة  نمــو  وتشــجيع  واإلبــداع  لالبتــكار 

علــى أنهــا تســتهدف زيــادة الوعــي حــول حقــوق امللكيــة الفكريــة 

فــي هــذا الجانــب ورفــع مســتويات تطويــر  املواقــع اإللكترونيــة. 

وأكــد إســماعيل بــن أحمــد البلو�ضــي نائــب الرئيــس التنفيــذي 

للهيئــة ان املوقــع االلكترونــي يعتبــر بمثابــة بوابــة رئيســية تتيــح 

املتوفــرة  االســتثمارية  الفــرص  علــى  التعــرف  للمســتثمرين 

باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن خــالل مــا يتضمنــه 

مــن معلومــات عــن املنطقــة والتشــريعات املنظمــة لالســتثمار 

املوقــع  ويتميــز  للمســتثمرين.  الهيئــة  تقدمهــا  التــي  والحوافــز 

بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  لهيئــة  االلكترونــي 

ببســاطة التصميــم وعــدم التعقيــد وســهولة التصفــح بحيــث 

يســتطيع املتصفــح الحصــول علــى املعلومــات التــي يريدهــا مــن املوقــع بــكل ســهولة 

ويســر، كمــا يتميــز بوجــود خريطــة تفاعليــة توضــح املناطــق الثمانــي التــي تتألــف 

األخبــار  أحــدث  الــى  باالضافــة  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  منهــا 

واملناقصــات والوظائــف املتوفــرة بالهيئــة.

هيئة الدقم االقتصادية تفوز بجائزة أفضل موقع الكتروني على مستوى السلطنة

تتيــح  رئيســية  بوابــة  املوقــع  البلو�ضــي:   إســماعيل 
بالدقــم االســتثمارية  الفــرص  علــى  التعــرف  للمســتثمرين 

الصحافة املحلية تسلط الضوء على مشروع الدقم
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مسقط 14 مايو 2014

وقعــت شــركة النفــط الُعمانيــة وشــركة مينــاء الدقــم علــى اتفاقيــة تأســيس شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة وذلــك 

النفــط والغــاز والتكريــر  فــي قطاعــات  التجــاري علــى املســتوى اإلقليمــي والعالمــي  للتبــادل  الدقــم كمركــٍز  لتعزيــز منطقــة 

والبتروكيماويــات. 

ــع اإلتفاقيــة مــن جانــب شــركة النفــط الُعمانيــة ملهــم بــن بشــير الجــرف، نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة، وريــن فــان دي 
ّ
وق

فيــن، الرئيــس التنفيــذي لشــركة مينــاء الدقــم، وأحمــد العامــري، مديــر عــام مشــروع شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة. 

وتنــص اإلتفاقيــة علــى أن تقــوم شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة علــى إنشــاء وتشــغيل وإدارة رصيــف شــحن املــواد 

 إضافــة الــى املرافــق 
ً
البتروليــة الســائلة والســائبة فــي مينــاء الدقــم والــذي يمكــن أن يســتقبل ســفن عمالقــة بطــول 225 متــرا

فــي  تدشــينها  املتوقــع  مــن  والتــي  مكعــب  متــر  مليــون  بســعة قدرهــا  البتروليــة  واملخــازن  املســتودعات  تشــمل  والتــي  امللحقــة 

منتصــف عــام 2018م. وبهــذه املناســبة، أعــرب ملهــم الجــرف، نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة النفــط الُعمانيــة: »ُيعتبــر 

 مــع اســتراتيجيتنا 
ً
 مــن اســتثماراتنا الحيويــة الــذي يأتــي تماشــيا

ً
إنشــاء شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة ُجــزءا مهمــا

. ويأتــي تطويــر املشــروع  بالتعــاون مــع هيئــة املنطقــة االقتصاديــة 
ً
لتطويــر وجهــات صناعيــة فــي الســلطنة ورائــدة إقليميــا

الخاصــة بالدقــم لتعزيــز البنيــة األساســية وتلبيــة املتطلبــات املســتقبلية للمشــاريع املرتبطــة بقطــاع الطاقــة فــي الدقــم ، األمــر 

الــذي سُيســهم فــي تســهيل عمليــات اســتيراد النفــط الخــام وتصديــر املنتجــات املكــررة الخاصــة بمصفــاة النفــط ومصنــع 

إنتــاج مشــتقات األوكســو املخطــط إقامتهمــا فــي الدقــم بعــام 2018م.« مــن جانبــه، أكــد ريــن فــان دي فيــن، الرئيــس التنفيــذي 

لشــركة مينــاء الدقــم: »ســتعمل شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة علــى دعــم الجهــود الحكوميــة لتنميــة وتطويــر منطقــة 

 ملوقــع املينــاء االســتراتيجي علــى خطــوط الشــحن 
ً
الدقــم باعتبارهــا وجهــة اقتصاديــة ذات مقومــات اســتثمارية واعــدة نظــرا

البحريــة الدوليــة. ونحــن نكثــف جهودنــا للمســاهمة فــي نمــو اإلقتصــاد املحلــي وتعزيــز املوقــع التناف�ضــي للمينــاء علــى الصعيــد 

توقيع اتفاقية تأســيس شــركة الدقم للمســتودعات البترولية

العالمــي.«

هــذا، وتمتلــك شــركة النفــط العمانيــة 90% مــن أســهم شــركة الدقــم للمســتودعات البتروليــة، فيمــا تمتلــك شــركة مينــاء الدقــم 

الحصــة املتبقيــة. وتعمــل شــركة النفــط الُعمانيــة علــى ترســيخ خططهــا االســتثمارية املســتدامة إلقامــة مشــروعات اقتصاديــة 

القيمــة  والتركيــز علــى دعــم  الدخــل  تنويــع مصــادر  فــي  الســلطنة  توجهــات  املشــروع  الدقــم حيــث ســيدعم  بمنطقــة  متنوعــة 

املحليــة املضافــة، وتوفيــر العديــد مــن فــرص العمــل للقــوى الوطنيــة.

الدقم 26 مايو 2014

تقديــرا لتميــز مشــروع مدينــة واجهــة الدقــم حصلــت شــركة تنميــة الدقــم علــى جائــزة »أفضــل مبنــى للعــام 2014« ضمــن 

لتوزيــع  بهيــج  حفــل  فــي   »2014  MEED Quality Awards for Projects  «  2014 للعــام  للمشــاريع  ميــد  شــركة  جوائــز 

الجوائــز أقيــم مســاء يــوم االثنيــن 12 مايــو 2014 بفنــدق ســوفيتيل دبــي بجزيــرة النخلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

إن مشــروع »مدينــة واجهــة الدقــم« أحــد املشــاريع املميــزة والرائــدة فــي الدقــم. حيــث تمتــاز املدينــة الســكنية بالتصاميــم 

»تنمية الدقم« تحصل على جائزة »أفضل مبنى للعام 2014«

املبتكــرة والعصريــة باإلضافــة إلــى املزايــا التــي توفــر الراحــة واالحتياجــات التــي يتطلبهــا ســكان املدينــة. فــي تصريــح بهــذه املناســبة، 

قــال الشــيخ إبراهيــم بــن ســلطان الحوســني نائــب الرئيــس التنفيــذي بالشــركة: »إننــا ســعيدون لحصولنــا علــى هــذه الجائــزة 

والــذي يبــرز دور الشــركة نحــو التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمنطقــة. إن نجــاح مشــروع مدينــة واجهــة الدقــم جــاء نتيجــة 

للجهــود التــي بذلهــا موظفــو الشــركة بشــكل خــاص وتوجيهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى الدعــم املســتمر مــن قبــل 

املســاهمين وهيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم نحــو تطويــر مدينــة متكاملــة. وأود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لجميــع 

املســؤولين بشــركة ميــد ولجنــة التحكيــم ملنحنــا هــذه الجائــزة املرموقــة وعلــى حســن تنظيمهــم لحفــل التكريــم«. الجديــر بالذكــر 

أن هــذه الجائــزة هــي الجائــزة الثانيــة لشــركة تنميــة الدقــم خــالل العــام 2014، حيــث حصلــت الشــركة علــى جائــزة »أفضــل 

.»Construction Week« مشــروع ســكني للعــام 2014« ضمــن جوائــز مجلــة كنستركشــن ويــــك

لقــد تــم تأســيس شــركة تنميــة الدقــم فــي شــهر أبريــل مــن العــام 2010 لتكــون أحــد شــركات التطويــر الرائــدة بالســلطنة مــع 

التركيــز علــى تطويــر الدقــم تماشــيا مــع توجــه الحكومــة الرشــيدة نحــو تنميــة محافظــة الوســطى. وقــد باشــرت الشــركة فــي تطويــر 

املرحلــة األولــى مــن مشــروع »مدينــة واجهــة الدقــم« فــي ديســمبر 2010 والتــي قــد اكتملــت فــي مايــو 2013، وتتكــون املرحلــة األولــى 

التــي طــورت علــى مســاحة وقدرهــا 23 هكتــارا مــن 344 وحــدة ســكنية مؤثثــة باإلضافــة إلــى نــادي ترفيهــي. كمــا ســتقوم الشــركة 

باســتكمال تطويــر مدينــة واجهــة الدقــم مــن خــالل املرحلــة الثانيــة علــى مســاحة 29 هكتــارا، حيــث تقــوم بالدراســات التفصيليــة 

والتصاميــم والتــي تحتــوي وفــق مخططهــا املبدئــي علــى أكثــر مــن 500 وحــدة ســكنية، ومستشــفى، ومدرســة، ومركــز تجــاري 

متعــدد األغــراض )مــول( يحتــوي علــى مركــز بيــع بالتجزئــة، واضعيــن فــي االعتبــار أهميــة توفيــر هــذه املرافــق غيــر املتوفــرة حاليــا 

بالدقــم والتــي تعتبــر أساســية إلبقــاء املوظفيــن العامليــن فــي الدقــم حاليــا وتشــجيع املوظفيــن املطلوبيــن لاللتحــاق باملؤسســات 

العاملــة بالدقــم بحيــث تكــون البيئــة مناســبة ومتكاملــة للســكن مــع أســرهم.

مسقط - 14 مايو 2014م 

واالتصــاالت  النقــل  وزيــر  الفطي�ضــي  بــن محمــد  أحمــد  الدكتــور  معالــي  التقــى 

بالرؤســاء التنفيذييــن لشــركات موانــئ الســلطنة )مينــاء صاللــة، ومينــاء الدقــم، 

ومينــاء الســلطان قابــوس، ومينــاء صحــار(. 

وتــم خــالل اللقــاء تقديــم عــرض مرئــي مــن قبــل شــركة مينــاء الدقــم حــول تطويــر 

األنظمــة التقنيــة املســتخدمة فــي عمليــات تشــغيل املوانــئ بشــكل متكامــل، وتــم 

الســلطنة  موانــئ  فــي جميــع  واإلجــراءات  األنظمــة  توحيــد  أهميــة  علــى  التأكيــد 

 علــى مســتخدميها. كمــا تــم تقديــم عــرض مرئــي مــن قبــل جمعيــة 
ً
وذلــك تســهيال

البحريــة  البيئــة  فــي  والحيتــان  الدالفيــن  حــول  العمانيــة  البيئــة 

األنشــطة  مــن  حمايتهــا  آليــات  تطبيــق  مناقشــة  وتمــت  العمانيــة، 

فــي  الســفن  وحركــة  الســلطنة،  موانــئ  فــي  والبحريــة  التجاريــة 

واإلقليميــة. العابــرة  املالحيــة  الخطــوط 

األخــرى  املواضيــع  مــن  عــدد  بحــث  علــى   
ً
أيضــا اللقــاء  واشــتمل 

التــي تهــم املوانــئ بالســلطنة أهمهــا عمــل بعــض اإلحصائيــات عــن 

املوانــئ  فــي  الديــزل  وقــود  املوانــئ واســتهالك  فــي  املتوقــع  التوظيــف 

فــي  الدوليــة  الصحيــة  اللوائــح  تطبيــق  الــى  باالضافــة  العمانيــة 

املوانــئ  املتعلقــة بقطــاع  مــن املواضيــع  املنافــذ الحدوديــة وغيرهــا 

. لســلطنة با

بحث تطوير األنظمة التقنية 
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