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خالل استضافته من قبل مجل�سي الدولة والشورى
يحيى الجابري: ال مكان للبيروقراطية في أروقة الهيئة

مسقط  يونيو 2014م 

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

بالدقــم ان إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي علــى  املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

املشــروعات املنفــذة باملنطقــة بلــغ )1.7( مليــار ريــال عمانــي، مشــيرا الــى ان 

الهيئــة ُمنحــت صالحيــات واســعة وبالتالــي فهــي تخــرج مــن أطــر البيروقراطيــة 

والروتيــن. 

فــي  والشــورى  الدولــة  مجل�ســي  قبــل  مــن  اســتضافته  خــالل  معاليــه  ونفــى 

شــهر يونيــو 2014م أن يكــون أي مــن املســتثمرين املحلييــن أو األجانــب قــد 

انســحب باســتثماراته مــن الدقــم نتيجــة البيروقراطيــة أو الروتيــن، مؤكــدا 

ان الهيئــة ال تمنــح ملكيــة االرا�ســي ألحــد ولكنهــا تمنــح حــق االنتفــاع والعديــد 

مــن املزايــا والحوافــز واالعفــاءات الضريبيــة التــي تصــل الــى )30( عامــا. 

باملنطقــة  بالتعريــف  اهتمامــا  شــهدت  املاضيــة  الفتــرة  ان  معاليــه  وقــال 

لوضعهــا ضمــن اهتمامــات املســتثمر املحلــي واألجنبــي، إال أننــا ســنركز خــالل 

املرحلــة املقبلــة علــى الترويــج ملزايــا الدقــم كمينــاء لوجســيتي وحــوض جــاف 

فــي مزاياهــا االســتثمارية. ومناطــق متنوعــة 

جــاء  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  إنشــاء  ان  معاليــه  وأوضــح 

29 يونيو 2014م

فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  مناقصــات  لجنــة  أســندت 

التــي  الدقــم  ملطــار  الثالثــة  الحزمــة  مشــروع   2014 لعــام  الرابــع  اجتماعهــا 

 مــع مبنــى 
ً
تتضمــن إنشــاء مبنــى املســافرين وبــرج املراقبــة الجويــة بارتفــاع 37 متــرا

املراقبــة، ومبنــى الشــحن الجــوي، ومبنــى اإلطفــاء، ومبنــى معــدات خدمــات املطــار 

والصيانــة، ومبنــى الخدمــات املركــزي الــذي يشــتمل علــى وحــدة التبريــد املركــزي 

واملولــدات واملحــوالت الكهربائيــة باالضافــة إلــى إنشــاء محطتيــن ثانويتيــن لتوليــد 

مــدرج  إنجــاز  بعــد  الدقــم  مطــار  مــن  الثالثــة  الحزمــة  إســناد  ويأتــي  الكهربــاء. 

مــن األعمــال، وتبلــغ املســاحة اإلجماليــة  الداخليــة وعــدد آخــر  املطــار والطــرق 

ملبنــى املســافرين حوالــي )5700( متــر مربــع وتبلــغ الســعة االســتيعابية للمطــار فــي 

مرحلتــه األولــى )500( ألــف مســافر ســنويا، فــي حيــن ســيتم إنشــاء مبنــى الشــحن 

ــن املطــار مــن اســتيعاب مــا 
ّ

الجــوي علــى مســاحة )8000( متــر مربــع وهــو مــا يمك

.
ً
يقــارب 25 ألــف طــن مــن مــواد الشــحن ســنويا

فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  مناقصــات  لجنــة  وأســندت 

الذيــب  حســن  بــن  أحمــد  املهنــدس/  ســعادة  برئاســة  عقدتــه  الــذي  اجتماعهــا 

وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة عضــو مجلــس ادارة الهيئــة عــددا مــن املناقصــات 

أبرزهــا  كان  بالدقــم  لخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  بتطويــر  الخاصــة  األخــرى 

اسناد عدد من املشاريع التنموية باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

كإحــدى املبــادرات الوطنيــة التــي انبثقــت عــن الرؤيــة املســتقبلية لالقتصــاد 

صحيــة  نمــو  معــدالت  تحقيــق  إلــى  تهــدف  والتــي   ،)2020 )عمــان  العمانــي 

ومســتدامة لالقتصــاد الوطنــي الكلــي، وإلــى تنويــع االقتصــاد العمانــي وتقليــل 

القطــاع  مســاهمة  وزيــادة  والغــاز،  الخــام  النفــط  قطــاع  علــى  االعتمــاد 

الخــاص فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي باإلضافــة إلــى تنميــة محافظــة الوســطى 

فــي ســبيل تحقيــق التنميــة املتوازنــة بيــن محافظــات الســلطنة، وإيجــاد فــرص 

عمــل جديــدة الســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن الشــباب العمانــي امللتحــق 

بســوق العمــل.     التفاصيــل ص 2 – 3

تفعيل النطاق العربي للموقع االلكتروني للهيئة 

مسقط – )22 يونيو 2014م(

الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  بهيئــة  املعلومــات  تقنيــة  دائــرة  أنجــزت 

مســمى  تحــت  الهيئــة  ملوقــع  العربــي  النطــاق  تفعيــل  مشــروع  بالدقــم 

)الدقم.عمــان(.

املواقــع  نطاقــات  أســماء  تعريــب  مشــروع  ضمــن  املشــروع  وينــدرج 

تنظيــم  هيئــة  شــرعت  الــذي  الحكوميــة  للمؤسســات  االلكترونيــة 

أســماء  تدشــين  خــالل  مــن  2012م  عــام  منــذ  بتنفيــذه  االتصــاالت 

النطاقــات باللغــة العربيــة لتكــون خيــارا رديفــا ألســماء املواقــع الحاليــة فــي 

خطــة تهــدف الــى اإلســهام فــي نشــر وتطويــر املحتــوى العربــي علــى شــبكة 

املعلومــات العامليــة ولتكــون عامــال مســاعدا للوصــول املباشــر الــى املواقــع 

باللفــظ العربــي الصحيــح دون الحاجــة الــى ترجمتــه والبحــث عمــا يقابلــه 

الــى آخــر. اللغــة االنجليزيــة والتــي قــد تختلــف مــن مســتخدم  فــي 

الشــمالية  للجهــة  التصميــم  أعمــال  لتطويــر  التفصيليــة  الدراســة  مناقصــة 

ودراســة  التخطيــط  وهــي  مراحــل  بثــالث  تمــر  والتيســوف  للمنطقةالصناعيــة 

اللجنــة  أســندت  كمــا  والتفصيلــي.   التمهيــدي  التصميــم  مرحلــة  و  الجــدوى 

الخارجــي  الســور  وبنــاء  بالدقــم  للهيئــة  الرئي�ســي  للمبنــى  التنفيذيــة  األعمــال 

وأعمــال  للمبنــى  وامليكانيكيــة  الكهربائيــة  والتوصيــالت  الســيارات  ومواقــف 

أيضــا  اللجنــة  وأســندت  التشــجير.  مــع  املبنــى  حــول  املواقــف  التســوية ورصــف 

مشــروع تنفيــذ شــبكة امليــاه التابعــة ملينــاء الدقــم ويشــتمل املشــروع علــى إنشــاء 

إنشــاء خــزان ميــاه  مــع  الدقــم  فــي منطقــة مينــاء  امليــاه وملحقاتهــا  شــبكة توزيــع 

مــع ملحقاتهــا. كمــا أســندت  أر�ســي ملكافحــة الحريــق وانشــاء غــرف للمضخــات 

اللجنــة الخدمــات االستشــارية للتصميــم االولــي واالشــراف علــى مشــروع انشــاء 

بــه بمينــاء الدقــم، واألمــر  رصيــف املــواد الســائلة والســائبة واالعمــال املرتبطــة 

التغييــري رقــم )3( علــى مشــروع إنشــاء طــرق املخطــط الشــامل بمدينــة الدقــم 

للطريقيــن )2 و3(، باإلضافــة الــى اعتمــاد عــدد مــن املناقصــات االخــرى. وبموجــب 

املنطقــة االقتصاديــة  اســتثناء هيئــة  تــم  رقــم 2011/119  الســلطاني  املرســوم 

الخاصــة بالدقــم والشــركات التــي تملكهــا الحكومــة بالكامــل وتؤســس فــي املنطقــة 

مــن  وغيرهــا  العامــة  واملرافــق  الخدمــات  مشــروعات  إدارة  أو  تنفيــذ  لغــرض 

املناقصــات. لقانــون  الخضــوع  مــن  األساســية  املشــروعات 
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م معالــي يحيــى بــن ســعيد بــن عبــدهللا الجابــري رئيــس مجلــس إدارة   قــدَّ

أمــام  مرئييــن  عرضيــن  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة 

فــي )11  فــي )5 يونيــو 2014م( وأمــام مجلــس الدولــة  مجلــس الشــورى 

املنطقــة  أهــداف  خاللهمــا  مــن  معاليــه  اســتعرض  2014م(،  يونيــو 

وجهــود الهيئــة فــي تطويرهــا والتحديــات التــي تواجــه الهيئــة خــالل املرحلــة 

املقبلــة.

وقــال معاليــه: إن إنشــاء املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ســبقه 

العديــد مــن املبــادرات والقــرارات الحكوميــة واللجــان التــي أشــرفت علــى 

العديــد مــن املشــاريع التــي تــم تنفيذهــا فــي املنطقــة، ففــي ديســمبر مــن 

عــام 1997م قامــت وزارة النقــل واالتصــاالت بإجــراء دراســة اقترحــت 

الجهــة  توصيــة  وجــاءت  الســفن،  إلصــالح  مينائــي  مجمــع  إنشــاء  فيهــا 

االستشــارية باختيــار موقــع الدقــم، وفــي عــام 2004 تــم تشــكيل اللجنــة 

التســييرية ملشــروع تطويــر مينــاء الدقــم برئاســة وكيــل وزارة االقتصــاد 

عضــوا   12 وبمشــاركة  الوقــت  ذلــك  فــي  االقتصاديــة  للشــؤون  الوطنــي 

يمثلــون عــددا مــن الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة املختصــة، وفــي عــام 

2005 تــم تكليــف األمانــة العامــة للجنــة العليــا لتخطيــط املــدن )امللغــاة( 

بإعــداد املخطــط الشــامل لتطويــر واليــة الدقــم، تبعــه صــدور املرســوم 

ملشــروع  العامــة  املنفعــة  صفــة  بتقريــر   )2006/85( رقــم  الســلطاني 

تطويــر مدينــة الدقــم باملنطقــة الوســطى، وفــي ينايــر مــن عــام 2008 تــم 

تكليــف وزارة االقتصــاد الوطنــي )امللغــاة( بدراســة مقتــرح إنشــاء هيئــة 

تتولــى مســؤولية اإلشــراف علــى مشــروع تطويــر واليــة الدقــم، وفــي أكتوبــر 

مــن عــام 2011م صــدر املرســوم الســلطاني رقــم )2011/119( بإنشــاء 

هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وإصــدار نظامهــا.

مميزات املنطقة 

املرتكزات التشريعية 

أرســاها  التــي  التشــريعية  املرتكــزات  مــن  عــدد  عــن  معاليــه  وتحــدث 

املرســومان الســلطانيان )2011/119( و)2013/79(، وتجســدت هــذه 

التاليــة: النقــاط  فــي  املرتكــزات 

-إنشــاء هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم كوحــدة حكوميــة 

تتبــع مجلــس الــوزراء وتتمتــع باالســتقالل املالــي واإلداري.

والســجالت  وااللتزامــات  والحقــوق  األصــول  جميــع  الهيئــة  الــى  -تــؤول 

الدقــم. واليــة  تطويــر  بمشــروع  الخاصــة 

 حــق تقريــر االنتفــاع علــى األرا�ســي اململوكــة للدولــة فــي 
ُ
عطيــت الهيئــة

ُ
-أ

املنطقــة.

-للهيئة حق تأســيس الشــركات أو املســاهمة فيها بغرض تطوير املنطقة 

رئيس الهيئة يقدم عرضين مرئيين أمام مجل�سي الدولة والشورى

إنشاء املنطقة االقتصادية يهدف الى تنويع االقتصاد العماني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي

رؤية مستقبلية لتطوير املنطقة ووضعها على الخارطة االستثمارية على املستوى العالمي

الهيئة مسؤولة عن إنشاء وإدارة نظام املحطة الواحدة وممارسة اختصاصات بعض الوزارات داخل حدود املنطقة

أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها األساسية.

-اســُتثنيت الهيئــة مــن الخضــوع لقانــون املناقصــات وكذلــك الشــركات 

التــي تمتلكهــا الحكومــة بالكامــل والتــي تؤســس فــي املنطقــة.

الواحــدة وممارســة  -الهيئــة مســؤولة عــن إنشــاء وإدارة نظــام املحطــة 

املنطقــة. حــدود  داخــل  الــوزارات  بعــض  اختصاصــات 

رؤية الهيئة

وقــال معاليــه ان الهيئــة قامــت فــي مرحلــة مبكــرة بتبنــي رؤيــة مســتقبلية 

الخارطــة  بهــا، ووضعهــا علــى  للتعريــف  املنطقــة  إدارة وتطويــر  لبرنامــج 

املؤسســية  الجهــود  وتوحيــد  العالمــي،  املســتوى  علــى  االســتثمارية 

ولهــذه  ومحــددة،  واضحــة  مســتقبلية  أهــداف  إلــى  للوصــول  املختلفــة 

الغايــة تبنــت الهيئــة رؤيتهــا التــي تشــير الــى ان »الدقــم هــي بوابــة إمــداد 

أعمــال  وبيئــة  اآلمــن،  لالســتثمار  وموطــن  العــرب،  بحــر  علــى  لوجســتي 

وتنويــع  العمانــي  االقتصــاد  لرفــد  متميــز  ســياحي  ومقصــد  متطــورة، 

ببــذل أق�ســى الجهــود وتكريــس  الهيئــة ســتقوم  قطاعاتــه«، مؤكــدا ان 

الرؤيــة. هــذه  تحقيــق  أجــل  مــن  املــوارد 

التطويــر  يشــمل  املنطقــة  وإدارة  تطويــر  برنامــج  ان  الــى  معاليــه  ونــوه 

املؤس�ســي واألطــر القانونيــة، مشــيرا الــى ان مــن أبــرز املهــام واملســؤوليات 

الــدور  هــي  وفعالــة  كفــؤة  بصــورة  مباشــرتها  الهيئــة  علــى  يجــب  التــي 

مــن  املنطقــة  فــي  اإلعمــار  ومشــاريع  االقتصاديــة  لألنشــطة  التنظيمــي 

وكذلــك  بالهيئــة  املناطــة  واالختصاصــات  الصالحيــات  ممارســة  خــالل 

نشــأ 
ُ
ت التــي  للمشــروعات  الواحــدة  املحطــة  خــالل  مــن  تقديــم خدمــات 

فــي املنطقــة، موضحــا ان الهيئــة قامــت لهــذه الغايــة بإعــداد التشــريعات 

إلــى اتفــاق إلبــرام مذكــرات تفاهــم مــع  القانونيــة وهــي بصــدد الوصــول 

الــوزارات املختصــة فــي ســبيل تنســيق االختصاصــات ومجــاالت العمــل 

الواحــدة. املحطــة  نظــام  تفعيــل  املنطقــة وضمــان  فــي  الحكومــي 

وتطــرق معاليــه الــى املرافــق االســتراتيجية للمنطقــة وهــي: مطــار الدقــم، 

ومجمــع الحــوض الجــاف وإصــالح الســفن، ومينــاء الدقــم، مشــيرا الــى ان 

عــدد العامليــن فــي شــركة عمــان للحــوض الجــاف يبلــغ )1628( موظفــا 

منهــم )417( عمانيــا. 

تنمية املجتمع املحلي

واســتعرض معاليــه جهــود الهيئــة لتنميــة املجتمــع املحلــي فــي املنطقــة، 

مشــيرا الــى تنفيــذ عــدد مــن املشــروعات لتحســين نوعيــة الحيــاة ألهالــي 

املنطقــة ويشــمل ذلــك مشــروع املســاكن االجتماعيــة الــذي يتــم تنفيــذه 

بالتعــاون مــع وزارة اإلســكان والــذي يشــتمل علــى )150( وحــدة ســكنية، 

باالضافــة الــى خدمــات املرافــق العامــة، كمــا تقــوم الهيئــة حاليــا بإعــداد 

والــذي  الدقــم  فــي  املتكامــل  التجــاري  للســوق  الهندســية  التصاميــم 

تبلــغ  إجماليــة  بنــاء  ومســاحة  مربــع  متــر  ألــف   )80( مســاحة  علــى  يقــع 

جديــد  مســلخ  إنشــاء  بدراســة  الهيئــة  تقــوم  كمــا  مربــع،  متــر   )11500(

ومقبــرة جديــدة فــي املنطقــة تلبيــة ملطالــب تقــدم بهــا أبنــاء املجتمــع املحلــي.

ونــوه معاليــه بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة تشــكيل لجنــة تنميــة املجتمــع 

املحلــي فــي الدقــم مــن الجنســين، مشــيرا الــى ان اللجنــة أســندت إليهــا مهــام 

التنســيق واإلشــراف علــى برامــج تدريــب وتأهيــل أبنــاء املجتمــع املحلــي فــي 

مشــروعات املنطقــة وتطويــر برامــج املســؤولية االجتماعيــة بالتعــاون مــع 

الصغيــرة  واملؤسســات  للمشــروعات  الدعــم  وتقديــم  الخــاص  القطــاع 

واملتوســطة الحجــم.

 التحديات

النقــاط  فــي  التــي تواجــه املنطقــة  ــص معاليــه التحديــات الرئيســية 
ّ

ولخ

التاليــة:

وتوفيــر  الحكومــي  اإلنفــاق  برنامــج  فــي  االســتمرارية  ضمــان  أوال: 

املخصصــات املاليــة اإلضافيــة الالزمــة لــه فــي الخطــة الخمســية التاســعة 

للدولــة.

الهيئــة  فــي  للعمــل  واإلداريــة  الفنيــة  الكــوادر  قبــل  مــن  إحجــاٌم  ثانيــا: 

واإلقامــة فــي واليــة الدقــم، فــي ظــل القيــود التــي يفرضهــا نظــام الرواتــب 

املوحــد للحكومــة وكذلــك مــن حيــق البعــد املكانــي وقلــة املرافــق الخدميــة 

والترفيهيــة فــي الوقــت الراهــن علــى االقــل ونظــام االدارة الحكوميــة فيمــا 

يتعلــق بأيــام وســاعات العمــل، وهنــاك نقــص شــديد فــي الكــوادر املؤهلــة 

فنيــا باملقارنــة مــع حجــم وتعــدد املســؤوليات املناطــة بالهيئــة.

بالحقــل  توصــف  زالــت  مــا  املنطقــة  مــن  عديــدة  جوانــب  هنــاك  ثالثــا: 

األخضــر، واملنطقــة بعيــدة عــن العاصمــة مســقط وتجمعاتهــا الســكانية 

صغيــرة نســبيا وســوقها االســتهالكي ضعيــف، فجميــع ذلــك يتطلــب توفيــر  

العديــد مــن الخدمــات التــي تتزامــن مــع النمــو فــي املنطقــة.

عمــر  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  توفــر  ان  رابعــا: 

لرفــع  ضــرورة  هــو  املنافســة  وباألســعار  الكافيــة  وبالكميــات  املنطقــة 

املاليــة. جدواهــا  وزيــادة  الصناعيــة  للمشــروعات  املنطقــة  جاذبيــة 

والصناديــق  العمانــي  الخــاص  القطــاع  مــن  املبــادرات  ضعــف  خامســا: 

االســتثمارية فــي القيــام بمشــروعات فــي املنطقــة، بانتظــار بــدء تشــغيل 

أو  الهيئــة  تتحمــل  أن  يتطلــب  ممــا  الكبيــرة  االســتراتيجية  املشــروعات 

ذراعهــا التطويــري أعبــاء القيــام بتنفيــذ هــذه املشــاريع والتــي مــن املفتــرض 

أن يقــوم بهــا القطــاع الخــاص.

املنطقــة  وتطويــر  لدعــم  الدولــة  جهــود  جميــع  توحيــد  سادســا: 

لهــا. املخطــط  لألهــداف  تصــل  حتــى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
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تولــي  أن  بضــرورة  والشــورى  الدولــة  مجل�ســي  أعضــاء  أو�ســى 

الحكومــة تحديــات املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أولويــة 

املنطقــة. الرئيســية إلنشــاء  األهــداف  مــن  انطالقــا  قصــوى 

ســعيد  بــن  يحيــى  ملعالــي  املجلســين  اســتضافة  خــالل  وأكــدوا 

االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري 

الخاصــة بالدقــم  فــي شــهر يونيــو 2014م أهميــة تضافــر جهــود 

مختلــف الجهــات فــي الســلطنة بمــا فيهــا مجلســا الدولــة والشــورى 

إلنجــاح املشــروع وتذليــل التحديــات التــي تواجهــه، مــع االســتمرار 

ومنــح  للمشــروعات،  الغــاز  وتوفيــر  للمنطقــة  األمــوال  توفيــر  فــي 

نهــا مــن اتخــاذ قــرارات ســريعة للتغلــب علــى 
ّ

الهيئــة صالحيــات تمك

تواجههــا. التــي  التحديــات 

وطالــب عــدد مــن األعضــاء خــالل مناقشــاتهم بإشــراك الهيئــة فــي 

خطــة التنميــة )عمــان 2040(، وقالــوا إن إجــراء تقييــم مرحلــي 

التعــرف  فــي  يســاهم  باملنطقــة  تنفيذهــا  يتــم  التــي  للمشــروعات 

علــى مــا  حققتــه مــن نجاحــات ومــا يواجههــا مــن تحديــات، كمــا 

واملتوســطة  الصغيــرة  بالشــركات  تهتــم  بالهيئــة  دائــرة  إنشــاء  أن 

داعيــن  للشــباب،  العمــل  فــرص  مــن  املزيــد  توفيــر  فــي  سيســاهم 

الخامــات  مجــال  فــي  لالســتثمار  شــركة  إنشــاء  تبنــي  الــى  الهيئــة 

الوســطى. بمحافظــة  املتوفــرة  املعدنيــة 

طبيــة،  وعيــادات  مستشــفيات  بإنشــاء  األعضــاء  وطالــب 

الصناعيــة  واملناطــق  املوانــئ  وخبــرات  تجــارب  مــن  واالســتفادة 

األخــرى بالســلطنة وتنفيــذ ازدواجيــة الطريــق الــذي يربــط الدقــم 

بمحافظــة مســقط متوقعيــن أن يشــهد الطريــق ازدحامــا شــديدا 

خــالل الســنوات املقبلــة خاصــة مــن قبــل الشــاحنات التــي ســوف 

تعمــل بيــن الدقــم ومختلــف محافظــات الســلطنة، كمــا طالبــوا 

منهــا  تســتفيد  متنوعــة  دراســات  تقــدم  للبحــوث  مراكــز  بإنشــاء 

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  الحكومــة 

املتجــددة. الطاقــة  ومشــروعات  البيئيــة  بالجوانــب 

املجتمع املحلي 

احتياجــات  لدراســة  عمــل  فريــق  تشــكيل  إلــى  األعضــاء  ودعــا 

لــكل  املطلوبــة  والتخصصــات  العاملــة  القــوى  مــن  الشــركات 

الخدمــات  تمتــد  أن  الــى  نفســه  الوقــت  فــي  دعــوا  كمــا   ، شــركة، 

وجنــوب  الداخليــة  الــى محافظــات  املحلــي  املجتمــع  إلــى  املقدمــة 

أفــراد  لتطويــر  قصــوى  أولويــة  إعطــاء  مــع  الشــرقية،  وشــمال 

يحيى الزدجالي: إنجاز 29 مشروعا
 بتكلفة 1.7 مليار ريال 

قــال املهنــدس يحيــى بــن خميــس الزدجالــي مســؤول التخطيــط ومتابعــة 

املشــاريع الهندســية بمكتــب رئيــس مجلــس اإلدارة إن عــدد املشــروعات 

 )29( بلــغ  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة  إنجازهــا  تــم  التــي 

مشــروًعا، بتكلفــة )1.7( مليــار ريــال عمانــي مــن بينهــا: املينــاء التجــاري، 

تحليــة  ومحطــة  الكهربــاء،  ومحطــة  الدقــم،  ومطــار  الجــاف،  والحــوض 

امليــاه، وشــبكة توزيــع الكهربــاء، وشــبكة توزيــع امليــاه، والطــرق الرئيســية، 

املدينــة،  وفنــدق  بــالزا،  كــراون  وفنــدق  الصحــي،  الصــرف  ومحطــة 

الجــاف. الحــوض  موظفــي  وســكن  املستشــفى،  وتوســعات 

والشــورى  الدولــة  بمجل�ســي  قدمــه  الــذي  املرئــي  العــرض  فــي  وأضــاف 

للمنطقــة،  الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  تتضمــن:  املقبلــة  املشــروعات  ان 

ومشــروع ســكة الحديــد، وتنفيــذ حــزم املينــاء، وتنفيــذ الطــرق الداخليــة، 

وتوســعات شــبكة توزيــع امليــاه، وتوســعات فــي شــبكة الكهربــاء، وتنفيــذ 

والســائبة،  الســائلة  املــواد  رصيــف  وإنشــاء  الصحــي،  الصــرف  شــبكة 

وبنــاء  للنفايــات،  العــام  املــردم  وإنشــاء  والشــحن،  املســافرين  ومبنــى 

الســدود وقنــوات التصريــف، ومشــروع مينــاء الصيــد الســمكي، وعــددا 

الطــرق. رصــف  مشــروعات  مــن 

صالح الحسني: جهود عديدة لترويج
الفرص االستثمارية باملنطقة

الهيئــة  ان  املســتثمرين  خدمــات  مديــر  الحســني  حمــود  بــن  صالــح  قــال 

تبــذل جهــودا عديــدة لترويــج الفــرص االســتثمارية باملنطقــة، مشــيرا فــي 

هــذا الصــدد الــى املفاوضــات الجاريــة لالتفــاق علــى عقــد انتفــاع وتطويــر 

مــع شــركة الدقــم لتكريــر النفــط والصناعــات البتروكيماويــة بمســاحة 

وانتفــاع  تطويــر  وعقــد  هكتــار،   )1000( حوالــي  مقدارهــا  إجماليــة 

األرا�ســي  مــن  هكتــار   )2000( وإدارة  لتطويــر  الدقــم  مينــاء  شــركة  مــع 

الصناعيــة.

مرافــق  شــركة  لتأســيس  "تكامــل"  شــركة  مــع  االتفــاق  تــم  بأنــه  وأضــاف 

املشــروعات  تحتاجهــا  التــي  العامــة  املرافــق  خدمــات  لتطويــر  مركزيــة 

األنشــطة  مــن  العديــد  فــي  الهيئــة  شــاركت  كمــا  املنطقــة،  فــي  الصناعيــة 

فــرص  عــن  اإلعــالن  وكذلــك  وخارجهــا،  الســلطنة  داخــل  الترويجيــة 

فــي صحــف ُمتخصصــة محليــة  العقــاري  التطويــر  فــي مجــال  اســتثمارية 

التســويقي  البرنامــج  بمتابعــة  تقــوم  الهيئــة  أن  إلــى  إضافــة  وإقليميــة، 

الــذي تقــوم بــه شــركة مينــاء الدقــم لجــذب مســتخدمين نهائييــن فــي مجــال 

منطقــة  ضمــن  تقــع  التــي  املواقــع  إلــى  اللوجســتية  والخدمــات  التخزيــن 

املينــاء.  امتيــاز 

أعضاء املجلسين يدعون إلى إنشاء مستشفيات ومراكز للبحوث وازدواجية الطريق الرئي�سي

إجراء تقييم مرحلي للمشروعات يساهم في التعرف النجاحات وتجاوز التحديات

األعضاء يؤكدون ضرورة مراعاة البيئة وتفادي التأثيرات السلبية للمصانع

املجتمــع ليكونــو رواد أعمــال وبمــا يــؤدي الــى اســتفادتهم املباشــرة 

املنطقــة. فــي  املنفــذة  املشــروعات  مــن 

ان  الدقــم، وقالــوا  فــي  كليــة ومعهــد متخصــص  بإنشــاء  ورحبــوا 

لــن يتــم إال بربــط التعليــم  تحقيــق الفوائــد املرجــوة مــن الكليــة 

إليهــا  التــي تحتــاج  يتــم تدريــس التخصصــات  بالتوظيــف بحيــث 

املشــروعات  فــي  الكليــة  مخرجــات  توظيــف  يتــم  وأن  الشــركات 

املنطقــة. فــي  العاملــة 

 االستثمار وتسهيل االجراءات 

املقدمــة  والتســهيالت  االســتثمار  علــى  املجلســين  أعضــاء  وركــز 

مــن الهيئــة الجتــذاب املســتثمرين، وقالــوا ان املســتثمرين يعانــون 

مــن البيروقراطيــة، مشــيرين فــي الوقــت نفســه الــى وجــود بــطء فــي 

تنفيــذ املشــروعات.

تقدمهــا  التــي  والتســهيالت  بالحوافــز  األعضــاء  مــن  عــدد  ونــوه 

الهيئــة للمســتثمرين، ووصــف بعضهــم الحوافــز بأنهــا "جيــدة" إال 

أنهــا "غيــر ممتــازة"، موضحيــن أن رســوم حــق االنتفــاع مرتفعــة، 

املنطقــة  أن  إال  الكثيــرة  والتســهيالت  الحوافــز  رغــم  انــه  وقالــوا 

تفتقــد الــى وجــود املســتثمرين، متســائلين: "مــا هــي نظــرة املســتثمر 

فــي  االســتثمار  علــى  إقبــاال  األكثــر  والــدول  الدقــم  الــى  الخليجــي 

االســتثمارات  وحجــم  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

املنطقــة"؟. فــي  األجنبيــة 

والتســهيالت  الحوافــز  مــن  املزيــد  بتوفيــر  مطالباتهــم  ورغــم 

الجتــذاب املســتثمرين إال أن أعضــاء مجل�ســي الدولــة والشــورى 

دعــوا إلــى عــدم تقديــم تنــازالت فــي أســعار الغــاز، وقالــوا إن أســعار 

الغــاز للمشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا باملنطقــة ينبغــي أن يكــون 

وفقــا للســوق العامليــة ودون أي دعــم حكومــي.

واقتــرح األعضــاء إشــراك كبــار رجــال األعمــال العمانييــن فــي جهــود 

املنطقــة،  فــي  مصانــع  بتنفيــذ  الكبــرى  الشــركات  إلقنــاع  الهيئــة 

صناديــق  تلعبــه  أن  يمكــن  الــذي  الحيــوي  الــدور  الــى  مشــيرين 

التقاعد والصناديق االســتثمارية والبنوك في تمويل املشــروعات 

باملنطقــة، ودعــوا الهيئــة الــى حّثهــا علــى تمويــل املشــروعات وبمــا 

يــؤدي الــى توظيــف املدخــرات املحليــة فــي مشــروعات  ذات أهميــة 

كبيــرة لالقتصــاد الوطنــي.

املعــادن،  مــن  بالعديــد  تزخــر  الوســطى  محافظــة  أن  وأكــدوا 

الخــام  املــواد  بتصديــر  الســماح  بعــدم  الهيئــة  طالبــوا  أنهــم  إال 

مــن املعــادن الــى خــارج الســلطنة وانمــا تصنيعهــا لزيــادة القيمــة 

الســتثمار  كبيــرة  فرصــا  هنــاك  ان  الــى  مشــيرين  املضافــة، 

املجــال. هــذا  فــي  واملتوســطة  الصغيــرة  املؤسســات 

البيئة والسياحة

وفيمــا يتعلــق بمجالــي البيئــة والســياحة شــّدد أعضــاء املجلســين 

تنفيــذ  عنــد  املنطقــة  فــي  البكــر  البيئــة  مراعــاة  ضــرورة  علــى 

املشــروعات الســياحية، والعمــل علــى تجنــب التأثيــرات الســلبية 

للصناعــات علــى املجتمــع، والتفكيــر فــي جلــب الطاقــة النظيفــة.

الصخــور  حديقــة  لتطويــر  حاســم  قــرار  اتخــاذ  ضــرورة  وأكــدوا 

وبمــا يجعلهــا معلمــا بــارزا فــي املنطقــة، مــع العمــل علــى تنشــيط 

منتجــع  إنشــاء  علــى  والعمــل  والجيولوجيــة  البيئيــة  الســياحة 

متخصــص. بيئــي  ســياحي 

توصيات بإعطاء "الدقم" أولوية قصوى
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مسقط  24 يونيو 2014م

إدارة  مجلــس  رئيــس  الجابــري  عبــدهللا  بــن  ســعيد  بــن  يحيــى  معالــي  أكــد 

علــى  تحــرص  الهيئــة  أن  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة 

الفــرص  مــن  العديــد  الــى  معاليــه  مشــيرا  املنطقــة،  فــي  االســتثمارات  تنويــع 

واألجانــب. العمانييــن  للمســتثمرين  املتاحــة  االســتثمارية 

التــي  الدقــم"  فــي  "اســتثمر  نــدوة  خــالل  صحفــي  تصريــح  فــي  معاليــه  وقــال 

يونيــو   24 (فــي  االســالمية  للصيرفــة  ميثــاق  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  نظمتهــا 

2014م( ان املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تقــدم حوافــز مشــجعة 

االنتفــاع  حــق  ومنــح  الضريبيــة  االعفــاءات  تشــمل  املســتثمرين  ملختلــف 

األخــرى. التســهيالت  مــن  وغيرهــا  طويلــة  لفتــرات 

ونــوه معاليــه فــي النــدوة التــي حضرهــا العديــد مــن املســتثمرين املقيميــن فــي 

الســلطنة والتــي أقيمــت باملقــر الرئي�ســي لبنــك مســقط بمســتوى االقبــال علــى 

االســتثمار فــي الدقــم، وقــال اننــا نتطلــع أن تســاهم هــذه النــدوة فــي اجتــذاب 

املســتثمرين األجانــب املقيميــن فــي الســلطنة.

تصبــح  أن  إلــى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  تهــدف  وأضــاف:  

 للتنميــة االقتصاديــة املتكاملــة، إذ أنهــا تشــتمل علــى ثمانــي 
ً
 عمليــا

ً
نموذجــا

مسقط   23 يونيو 2014

مقاعــد   10 تقديــم  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  أعلنــت 

بجامعــة  بــه  معمــول  هــو  ملــا  وفقــا   – الشــهرية  املصروفــات  مــع  دراســية 

الســلطان قابــوس - ُمخصصــة ألبنــاء واليــة الدقــم فــي التخصصــات املختلفــة.

الواليــة،  فــي  العمــل  بعــد دراســتها احتياجــات ومتطلبــات ســوق  ذلــك  ويأتــي 

ضمــن برنامــج يتــم فيــه تقديــم عــدد مــن املنــح الدراســية، بالتعــاون مــع وزارة 

التعليــم العالــي، والتــي تأتــي ضمــن أجنــدة الهيئــة لتنميــة املجتمــع املحلــي.

املحلــي  املجتمــع  تنميــة  لجنــة  رئيــس  البلو�ســي  أحمــد  بــن  إســماعيل  وأكــد 

هيئة املنطقة االقتصادية بالدقم وميثاق يستعرضان فرص تمويل املشروعات 
يحيى الجابري: نحرص على تنويع االستثمارات ونتطلع الى اجتذاب املستثمرين املقيمين في السلطنة

سليمان الحارثي: ملتزمون بدعم املبادرات الهادفة إلى التنمية الوطنية وتعزيز فرص االستثمار

يتيــح  مــا  وهــو  ولوجســتية  وتجاريــة  وســياحية  صناعيــة  متنوعــة  مناطــق 

اســتثماراتهم. تنويــع  للمســتثمرين 

مجموعــة  عــام  مديــر  الحارثــي  محمــد  بــن  ســليمان  صــرح  جانبــه،  ومــن 

:  " يفخــر ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية باالنضمــام 
ً
الصيرفــة اإلســالمية قائــال

املهــم  املنتــدى  هــذا  تنظيــم  فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  إلــى 

االســتثمار  إمكانيــات  ميثــاق  ويــدرك  املســتثمرين.  أهــم  لجــذب  كمحطــة 

الهائلــة التــي توفرهــا الدقــم وهــي ملتزمــة تجــاه املبــادرات الهادفــة إلــى التنميــة 

 مــع 
ً
الوطنيــة فــي محافظــة الوســطى لجــذب فــرص االســتثمار وذلــك تماشــيا

رؤيــة الســلطنة اإلقتصاديــة لعــام 2020 .  ويأتــي دعــم املنتــدى كجــزء مــن 

جهــود البنــك ملشــاركة الخبــرات وتســهيل فــرص التعــاون وتســليط الضــوء 

نتيجــة موقعهــا  اإلســتراتيجي". الدقــم  فــي  علــى مجــاالت اإلســتثمار 

 وســلط املنتــدى الضــوء علــى فــرص اإلســتثمار فــي الدقــم ومجــاالت التعــاون 

املمكنــة فــي مجــال الصيرفــة اإلســالمية وفــرص التمويــل املتاحــة لالســتثمار 

فــي الدقــم.  

علــى  الضــوء  ســلطت  التــي  العمــل  أوراق  مــن  عــدد  تقديــم  املنتــدى  وشــهد 

 فــي الدقــم بمــا فيهــا املينــاء والحــوض 
ً
املشــاريع اإلســتراتيجية التــي تقــام حاليــا

الجــاف واملطــار الجديــد واملصفــاة واملشــروعات الســياحية وتطويــر مدينــة 

لتطويــر  املبذولــة  الجهــود  املقدمــة  العمــل  أوراق  تناولــت  كمــا   . الدقــم 

فــي  العمــل  وفــرص  الضريبيــة  واإلعفــاءات  االســتثماري  واإلطــار  املنطقــة 

اإلقليمــي  املســتوى  علــى  وأهميتهــا  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

والعالمــي. 

وتقــدم هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم العديــد مــن الحوافــز 

االســتثمارات  وتســتقطب  املحليــة  االســتثمارات  تحفيــز  فــي  تســاهم  التــي 

والضمانــات  والتســهيالت  املزايــا  مــن  متكاملــة  حزمــة  خــالل  مــن  األجنبيــة 

الضرائــب  مــن  اإلعفــاء  خاصــة  باملنطقــة  تشــييدها  يتــم  التــي  للمشــروعات 

لفتــرة تمتــد الــى )30( ســنة قابلــة للتجديــد ملــدد مماثلــة، والســماح بالتملــك 

األجنبــي للمشــروعات بنســبة تصــل الــى )100%(، واإلعفــاء مــن شــرط الحــد 

األدنــى لــرأس املــال املســتثمر املنصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة 

وتحويــل  وتــداول  جلــب  علــى  قيــود  أي  مــن  واإلعفــاء  األخــرى،  والقوانيــن 

العمــالت األجنبيــة، واإلعفــاء مــن تطبيــق أحــكام قانــون الــوكاالت التجاريــة، 

إضافــة الــى ان نظــام حــق االنتفــاع الــذي تعمــل املنطقــة علــى أساســه يمكــن 

أن يمتــد الــى )50( ســنة قابلــة للتجديــد ملــدد مماثلــة.

بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  بهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب 

ومقعديــن  املدنيــة،  للهندســة  دراســية  مقاعــد  ثالثــة  صــت  خصَّ الهيئــة  أن 

لهندســة )مســح الكميــات(، ومقعديــن لدراســة القانــون، ومقعديــن لدراســة 

املحاســبة، ومقعــًدا للتســويق. كمــا يأتــي هــذا البرنامــج امتــداًدا لبرنامــج الهيئــة 

الذيــن يحملــون  فــي تنميــة املجتمــع املحلــي، ومنــح فــرص تعليميــة للشــباب 

"إن  البلو�ســي:  قــال  آخــر،  جانــب  ومــن  بالواليــة.  العامــة  الثانويــة  شــهادة 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ليســت فقــط مقصــورة علــى ممارســة 

مــكان  أيضــا  بــل  البضائــع،  وتخزيــن  والصناعيــة،  االقتصاديــة  األعمــال 

تقديم 10 منح لدراسة البكالوريوس ألبناء والية الدقم

عــات  لإلقامــة بقــدر وممارســة األنشــطة االقتصاديــة، كمــا أنــه توجــد تجمُّ

ألبنائهــا  التعليمــي  املســتوى  ورفــع  خدمتهــا  فــي  الهيئــة  دور  يأتــي  ســكانية 

العمــل". فــرص  علــى  للحصــول  وتأهيلهــم 

الجديــر بالذكــر أن هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم تعــد أهــم 

مــن خــالل رئاســتها  الدقــم  املحلــي بواليــة  املجتمــع  تنميــة  لبرامــج  الداعميــن 

املشــروعات  مــن  عــدد  بدعــم  تكفلــت  التــي  املحلــي  املجتمــع  تنميــة  للجنــة 

الدقــم. واليــة  أبنــاء  احتياجــات  علــى  واطالعهــا  ومتابعتهــا  التنمويــة 

إسماعيل بن أحمد البلو�شي
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أعلنــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أن تســجيل الشــركات 

بالهيئــة ســيتم خــالل فتــرة ال تتجــاوز )48( ســاعة مــن تقديــم الطلــب.

وقــال إســماعيل بــن أحمــد البلو�ســي نائــب الرئيــس التنفيــذي بالهيئــة إن هــذا 

اإلجــراء ســيبدأ العمــل بــه اعتبــارا مــن يــوم األحــد )29 يونيــو 2014م(، مؤكــدا 

أن الهيئــة اتخــذت هــذا القــرار فــي إطــار حرصهــا علــى تســهيل اإلجــراءات أمــام 

الشــركات الراغبــة بالعمــل فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.

وأضــاف فــي تصريــح لوكالــة األنبــاء العمانيــة ان هنــاك العديــد مــن الفــرص 

والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات  فــي  لالســتثمار  الشــركات  أمــام  املتاحــة 

والســياحية والعمــل فــي قطاعــي الخدمــات واإلنشــاءات والقطاعــات األخــرى 

مسقط  26 يونيو 2014م

نظمــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي )26 يونيــو 2014م( 

حلقــة عمــل تدريبيــة ملوظفيهــا عــن السياســات العامــة واألدوات القانونيــة 

فيهــا  العامــة  املمتلــكات  وإدارة  املنطقــة  تطويــر  فــي  الهيئــة  بــدور  املتعلقــة 

بــن عبــدهللا  بــن ســعيد  العمــل، وذلــك بحضــور معالــي يحيــى  بيئــة  وتنظيــم 

الدكتــور  أدارهــا  التــي  الحلقــة  وتناولــت  اإلدارة.  مجلــس  رئيــس  الجابــري 

بــن محمــد البشــير مستشــار رئيــس مجلــس اإلدارة األدوار الرئيســية  بــالل 

5

إال أنــه ال يمكــن للشــركات ممارســة العمــل فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

بالدقــم إال إذا تــم تســجيلها بالهيئــة، مشــيرا إلــى ان تســجيل الشــركات متــاح 

فــي املركــز الرئي�ســي للهيئــة بواليــة الدقــم وفــي مكاتبهــا فــي العذيبــة بمحافظــة 

ومعرفــة  التســجيل  اســتمارة  علــى  الحصــول  للشــركات  ويمكــن  مســقط، 

للهيئــة:  االلكترونــي  املوقــع  خــالل  مــن  املطلوبــة  واملســتندات  الشــروط 

جهــود  ضمــن  يأتــي  اإلجــراء  هــذا  أن  الــى  وأشــار   .)www.duqm.gov.om(

املنطقــة  فــي  االســتثمار  علــى  واألجنبيــة  املحليــة  الشــركات  لتحفيــز  الهيئــة 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وبمــا يحقــق أهــداف الهيئــة الراميــة الــى تنويــع 

مصــادر الدخــل الوطنــي وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة وتوفيــر فرص العمل 

أمــام الشــباب العمانــي وتنميــة محافظــة الوســطى.  وأكــد أن الهيئــة تحــرص 

االقتصاديــة  باملنطقــة  املســتثمرين  أمــام مختلــف  اإلجــراءات  تســهيل  علــى 

مختلــف  تكــون  أن  علــى  حريصــة  الهيئــة  ان  وقــال  بالدقــم،  الخاصــة 

االجــراءات بســيطة ومشــجعة ويتــم إنجازهــا بالســرعة والكفــاءة املطلوبتيــن، 

موضحــا ان املوقــع االلكترونــي للهيئــة يشــتمل علــى العديــد مــن املعلومــات 

وقــال  االســتثماري،  قرارهــم  اتخــاذ  فــي  وتســاعدهم  املســتثمرين  تفيــد  التــي 

ان االطــالع علــى هــذه املعلومــات يســاهم فــي توفيــر الكثيــر مــن الوقــت أمــام 

الــذي اتخذتــه الهيئــة يواكــب مــا  املســتثمرين. وأوضــح ان اإلجــراء الجديــد 

تشــهده املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم مــن نمــو فــي مختلــف األعمــال، 

وقــال ان أعــداد الشــركات العاملــة فــي املنطقــة فــي ارتفــاع مســتمر، متوقعــا أن 

يســهم هــذا اإلجــراء فــي زيــادة اإلقبــال علــى االســتثمار فــي الدقــم.

إنهاء إجراءات تسجيل الشركات خالل أقل من 48 ساعة بهيئة الدقم االقتصادية

الدقم 10 يونيو 2014م

قــام وفــد مــن شــركة املناطــق االقتصاديــة بدولــة قطــر بزيــارة الــى هيئــة املنطقــة 

مــن  حققتــه  ومــا  الهيئــة  تجربــة  علــى  لالطــالع  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

نجاحــات منــذ تأسيســها فــي عــام 2011م.وخــالل الزيــارة تــم تقديــم عــرض مرئــي 

عــن املنطقــة وآليــة العمــل فــي الهيئــة واملشــروعات الجــاري تنفيذهــا، كمــا تــم 

إطالعهــم علــى التشــريعات املنظمــة لعمــل الهيئــة، كمــا قــام الوفــد بزيــارة الــى 

الدقــم اطلــع خاللهــا علــى مينــاء الدقــم والحــوض الجــاف واملشــروعات األخــرى 

التــي تــم إنجازهــا وعــدد مــن املشــروعات قيــد التنفيــذ.

للدولــة  العامــة  املمتلــكات  وإدارة  والتنميــة،  التطويــر  وهــي:  للهيئــة  الثالثــة 

فــي املنطقــة، والتنظيــم والرقابــة. وســعت الحلقــة التــي أقيمــت بفنــدق ســتي 

ســيزنز بالخويــر للوصــول إلــى فهــم مشــترك حــول طبيعــة املهــام واملســؤوليات 

املوكلــة الــى الهيئــة اســتنادا الــى املرســومين الســلطانيين رقمــي )2011/119( 

لتفعيــل  إعدادهــا  تــم  التــي  القانونيــة  بــاألدوات  والتعريــف  و)2013/79(، 

دور الهيئــة فــي تنظيــم بيئــة أعمــال املنطقــة ووضــع سياســات عامــة بشــأنها، 

وترســيخ مفهــوم التكامليــة بيــن األدوار املختلفــة التــي تضطلــع بهــا الهيئــة.

حلقة عمل تدريبية عن دور الهيئة في تطوير املنطقة

شركة املناطق االقتصادية القطرية 
تطلع على تجربة الهيئة

برلين  4 يونيو 2014م 

شــاركت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 

6 يونيــو 2014م فــي فعاليــات املنتــدى العربــي األملانــي فــي نســخته الـــ 17 

والــذي أقيــم فــي برليــن ونظمتــه غرفــة التجــارة والصناعــة العربيــة األملانيــة. 

وخــالل املنتــدى قامــت زاهــدة البلوشــية مديــرة الترويــج بالهيئــة بالتعريف 

بالفــرص االســتثمارية املتوفــرة باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

والتشــريعات املنظمــة لالســتثمار باملنطقــة واملشــروعات التــي تــم إنجازهــا 

واملشــروعات قيــد التنفيــذ.

وســعت الهيئــة مــن خــالل هــذه املشــاركة الــى الترويــج للفــرص االســتثمارية 

املنتــدى  شــهد  وقــد  بالدقــم،  الخاصــة  االقتصاديــة  باملنطقــة  املتوفــرة 

حضــورا الفتــا مــن أكثــر مــن 600 شــخصية مــن صّنــاع القــرار والخبــراء 

ورجــال األعمــال العــرب واألملــان.

ويهــدف املنتــدى الــى تطويــر العالقــات االقتصاديــة العربيــة األملانيــة فــي 

ظــل ارتفــاع حجــم التبــادل التجــاري بيــن الــدول العربيــة وأملانيــا الــى نحــو 

)50( مليــار يــورو خــالل عــام 2013م.

الهيئة تشــارك في املنتدى
 العربي األملاني ببرلين 
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مسقط 1 يونيو 2014 

شــاركت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي منتــدى الرؤيــة 

»الريــادة  ُعنــوان  تحــت  الثالثــة(  دورتــه  )فــي   2014 لعــام  االقتصــادي 

املســتقبلية للقطــاع الخــاص والــذي اســتمر ملــدة يوميــن بفنــدق قصــر 

البســتان. رعــى انطــالق أعمــال املنتــدى معالــي ســلطان بــن ســالم الحب�ســي 

األميــن العــام للمجلــس األعلــى للتخطيــط وبحضــور عــدد مــن أصحــاب 

واالقتصادييــن  الخبــراء  مــن  عــدد  بجانــب  والســعادة  واملعالــي  الّســمو 

والباحثيــن واألكاديمييــن واملهتميــن بالشــأن االقتصــادي. وقــد اســتضاف 

نــواب  كتلــة  رئيــس  الســنيورة  فــؤاد  دولــة  الثالثــة  دورتــه  فــي  املنتــدى 

الســابق  لبنــان  وزراء  ورئيــس  اللبنانــي  النــواب  بمجلــس  املســتقبل 

كمتحــدث رئي�ســي. وقــد شــاركت الهيئــة فــي املنتــدى مــن خــالل ورقــة عمــل 

قدمهــا صالــح بــن حمــود الحســني مديــر خدمــات املســتثمرين بالهيئــة، 

وقــد اســتعرض فــي ورقتــه »الفــرص االســتثمارية باملنطقــة االقتصاديــة 

املزايــا  مــن  العديــد  تمتلــك  املنطقــة  ان  الــى  مشــيرا  بالدقــم،  الخاصــة 

علــى  املنطقــة  تطــل  إذ  االســتراتيجي  املوقــع  مثــل  والتنافســية  النســبية 

بحـــــــــــر العــرب املفتــوح وبالقــرب مــن ممــرات املالحــة العامليــة كمــا تتوفــر 

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثروة  الطبيعيــة  والخامــات  الطـــــــــــــــاقة  مصـــــــــادر  باملنطــــــــــقة 

الســمكية.

وأكد الحســني خالل ورقة عمله وجود العديد من الفرص االســتثمارية 

الهيئــة  ان  موضحــا  باملنطقــة،  واملتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 

الهيئة تشارك في اعمال منتدى الرؤية االقتصادي 2014 

سالم بن ياسر السليماني خالل استالمه الهدية التذكارية للهيئة

مسقط 9 يونيو 2014

ُعمــان  منتــدى  فــي  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  شــاركت 

للفعاليــات  تفانــي  شــركة  نظمتــه  الــذي  النظيفــة  للتكنولوجيــا  الدولــي 

والبحــوث وأقيــم بفنــدق جرانــد حيــاة مســقط بمشــاركة عــدد مــن الخبــراء 

والباحثيــن فــي مجــال التكنولوجيــا والحلــول النظيفــة. ناقــش املنتــدى عــددا 

مــن املواضيــع التــي تواجــه العالــم فــي مجــال التكنولوجيــا وتطــرق الــى الحلــول 

الجذريــة التــي قــد تســاهم فــي الحــد مــن التلــوث وتــم عــرض عــدة اوراق عمــل، 

أهمهــا ورقــة عمــل بعنــوان ادارة الطاقــة فــي املؤسســات قدمهــا جــوز فيلــب 

مــن  عــدد  اســتعراض  تــم  كمــا  ويونــج  أرنســت  بمؤسســة  االعمــال  مســؤول 

واالتصــاالت  املواصــالت  وادارة  النظيفــة  بالطاقــة  الخاصــة  العمــل  اوراق 

الهيئة تشارك في منتدى ُعمان الدولي للتكنولوجيا النظيفة

التنفيــذي  املديــر  كيفــر  كريســتيان  وقــدم  لهــا.  البيئيــة  الحلــول  وطــرح 

بمجلــس عمــان للمبانــي الخضــراء ورقــة بعنــوان الطاقــة النظيفــة فــي البنيــة 

االساســية، كمــا شــهد املنتــدى تقديــم أوراق عمــل تهــم تقنيــة إدارة الصــرف 

الصحــي واملــواد الصلبــة والنفايــات والحوســبة الســحابية ونهــج التكنولوجيــا 

واالتصــاالت. املعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  النظيفــة 

جانب من حضور الهيئة

خصصــت مجموعــة مــن األرا�ســي فــي منطقــة الصناعــات الخفيفــة وفــي 

الشــركات.  هــذه  الســتثمارات  التجاريــة  املنطقــة 

 وفــي الجنــاح املخصــص للشــركات الراعيــة قامــت الهيئــة بعــرض عــدد 

مــن إصداراتهــا التــي لقيــت اهتمــام الحضــور، وشــهد اليــوم األول تكريــم 

م ســالم بــن ياســر الســليماني نائــب 
ّ
الجهــات الراعيــة للمنتــدى، وقــد تســل

الرئيــس للخدمــات واملســاندة الهديــة التذكاريــة نيابــة عــن الهيئــة.

جديــر بالذكــر أن املنتــدى أو�ســى بتطويــر مكانــة وأداء القطــاع الخــاص 

تحســين  هــي:  رئيســية  محــاور  ثالثــة  تتضمــن  اســتراتيجية  خــالل  مــن 

بيــن  والشــراكة  الــالزم،  التمويــل  وتوفيــر  األعمــال،  منــاخ  وضعيــة 

والخــاص. العــام  القطاعيــن 

ramadan kareem
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