
 مسقط – )28 أكتوبر 2014م( 

قدمت هيئة املنطقة االقتصادية 
 28( ال��ث��اث��اء  ي��وم  بالدقم  اخل��اص��ة 
أم��ام  مرئيا  ع��رض��ا   )2014 أك��ت��وب��ر 
بيندا  بيرت  كايانزا  ميزينغو  دول��ة 
ت��ن��زان��ي��ا  مج��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي��س 
امل��ت��ح��دة اس��ت��ع��رض��ت ف��ي��ه ال��ف��رص 
باملنطقة  امل��ت��وف��رة  االس��ت��ث��م��اري��ة 
يف  تنفيذها  يتم  ال��ي  وامل��ش��روع��ات 
الراهن واحلوافز واالمتيازات  الوقت 

الي تقدمها اهليئة للمستثمرين.
وأكد معالي حييى بن سعيد بن 
عبد اهلل اجلابري رئيس جملس إدارة 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة 
املرئي  العرض  أنه مت خال  بالدقم 
االق��ت��ص��ادي��ة  باملنطقة  ال��ت��ع��ري��ف 
ورؤي�����ة ح��ض��رة ص��اح��ب اجل��ال��ة 
املعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 

-حفظه اهلل ورعاه - هلذه املنطقة.

العرض  خ��ال  معاليه  وتناول 
بني  تربط  ال��ي  الطيبة  ال��ع��اق��ات 
أن  إىل  مشريا  وتنزانيا..  السلطنة 

هذه  تطوير  على  يعمان  البلدين 
شعيب  مصاحل  خي��دم  مبا  العاقات 

البلدين.

وأش����ار م��ع��ال��ي رئ��ي��س جملس 
االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  هيئة  إدارة 
التطرق  أنه مت  بالدقم إىل  اخلاصة 
السلطنة  م��وان��ئ  ب��ني  ال��ت��ع��اون  إىل 
بصفة  ال��دق��م  وميناء  عامة  بصفة 
خاصة باإلضافة اىل املوانئ التنزانية. 
موضًحا أن ميناء الدقم حبكم موقعه 
يكون  أن  يستطيع  االس��رتات��ي��ج��ي 
من  البضائع  تستطيع  مهما  موقعا 

خاله النفاذ إىل شرق افريقيا.
وق��دم صاحل بن محود احلسين 
مدير احملطة الواحدة بهيئة املنطقة 
بالدقم عرضا  االقتصادية اخلاصة 
املوقع  ومميزات  املنطقة  عن  مرئيا 
والتسهيات  واحل��واف��ز  اجل��غ��رايف 
للمستثمرين،  اهليئة  تقدمها  الي 
وتطرق إىل مفهوم احملطة الواحدة 
فيما  للهيئة  املتاحة  والصاحيات 
خي���ص م���وض���وع إجن�����از األع���م���ال 
وكيفية  امل��ش��اري��ع  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
طرحها والفرص االستثمارية الي 
االقتصادية  املنطقة  هيئة  تعرضها 
التطرق  مت  كما  بالدقم،  اخلاصة 
ال��ق��ط��اع  م��ش��ارك��ة  إىل إمج���ال���ي 
اخل����اص س����واء ك��ان��ت م��ش��ارك��ة 
املشاريع  أم حملية يف بعض  دولية 

املستقلة يف املنطقة.

 مسقط – )23 أكتوبر 2014م( 
استقبل معالي حييى بن سعيد بن 
إدارة  جملس  رئيس  اجلابري  عبداهلل 
اخلاصة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  هيئة 
بالدقم يوم )اخلميس 23 أكتوبر 2014م( 
ال��رمل��ان  رئيسة  ماكيندا  آن���ا  معالي 
االحتادية  تنزانيا  جبمهورية  التنزاني 

والوفد املرافق هلا.
وت���ن���اول احل��دي��ث خ���ال ال��ل��ق��اء 
السلطنة  بني  املمكنة  التعاون  أوج��ه 
معالي  وأوض���ح  تنزانيا،  ومج��ه��وري��ة 
اجلابري  عبداهلل  بن  سعيد  بن  حييى 
االستثمارية  الفرص  الضيفة  ملعالي 
باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن م��ي��زات  ب��ه  وم���ا تتميز 
ت��ن��اف��س��ي��ة وم����ا ت��ق��دم��ه اهل��ي��ئ��ة من 

تسهيات للمستثمرين.
املنطقة  إن��ش��اء  ان  معاليه  وق���ال 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م يأتي 
السلطنة لتنويع مصادر  ضمن جهود 
ال���دخ���ل ال���وط���ين وت���وف���ري امل���زي���د من 
وتنمية  املواطنني  أم��ام  العمل  ف��رص 
استطاعت  وق��د  ال��وس��ط��ى،  حمافظة 

اجتذاب  املاضية  الفرتة  خال  اهليئة 
احمللية  األم����وال  رؤوس  م��ن  ال��ع��دي��د 
املنطقة،  يف   لاستثمار  واألجنبية 
احلكومية  االستثمارات  ساهمت  وقد 
كميناء  األساسية  البنية  لتأسيس 
الدقم واحلوض اجلاف واملطار وشبكة 
تشجيع  يف  وغريها  والفنادق  الطرق 
احملليني  امل��س��ت��ث��م��ري��ن  م���ن  ال��ع��دي��د 
املنطقة،  يف  االستثمار  على  واألجانب 
واالمتيازات  باحلوافز  معاليه  منوها 
اهليئة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ي  وال��ت��س��ه��ي��ات 
احلوافز  هذه  إن  وق��ال  للمستثمرين، 

تواكب تطلعات املستثمرين.
من جهتها أبدت معالي آنا ماكيندا 

مبا  إعجابها  التنزاني  ال��رمل��ان  رئيسة 
ح��ق��ق��ت��ه ال��س��ل��ط��ن��ة م���ن من���و يف عهد 
السلطنة  إن  وقالت  احلديثة،  النهضة 
متتلك جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف 
يف  وال��ت��درج  العصرية  الدولة  تأسيس 
بناء مؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات 
أش��ادت  كما  وال��رق��اب��ي��ة،  التشريعية 
لتنويع  السلطنة  بتوجهات  معاليها 
م���ص���ادر ال���دخ���ل ال���وط���ين م���ن خ��ال 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  تأسيس 
بالدقم وشبكة املوانئ احلديثة واملناطق 
الصغرية  باملؤسسات  واالهتمام  احل��رة 
واملتوسطة وقطاعات السياحة والزراعة 

والثروة السمكية.

 الدقم - 28 أكتوبر 2014 

ال���ط���وارئ  إدارة  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
ب��ال��دق��م ب��رئ��اس��ة س��ع��ادة حمسن بن 
محد املسكري والي  الدقم يوم الثاثاء 
ملناقشة  اجتماعا   )2014 أكتوبر   28(
احلالة  ملواجهة  االح��رتازي��ة  التدابري 
املناخية ببحر العرب )إعصار نيلوفر(.

املؤسسات  االجتماع ممثلو  حضر 
ذات  والعسكرية  املدنية  احلكومية 
العاقة والشركات العاملة باملنطقة 

االقتصادية اخلاصة بالدقم. 

لجنة إدارة الطوارئ 
بالدقم تتابع 
»إعصار نيلوفر«

للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعام والعاقات العامةالعدد احلادي عشر نوفمر 2014نشرة إلكرتونية شهرية

املوقع االسرتاتيجي مليناء الدقم يمّكنه من تسهيل نفاذ البضائع إىل شرق أفريقيا
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تقدم عرضا مرئيا أمام رئيس وزراء تنزانيا

رئيس مجلس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم يستقبل رئيسة الربملان التنزاني
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 الدقم – )27 أكتوبر 2014م(  
دشنت جلنة تنمية اجملتمع احمللي بهيئة املنطقة 
أكتوبر   27 )االثنني  يوم  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
تنفذه  ال��ذي  االجنليزية  اللغة  تعليم  برنامج  2014م( 
ويقام  باملنطقة،  العاملني  واملوظفني  امل���دارس  لطلبة 
الرنامج بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وشركة 

عمان للحوض اجلاف وشركة أوكسيدنتال.
ويستهدف الرنامج يف فرتته الصباحية حوالي )140( 
والثاني عشر  احل��ادي عشر  الصفني  طالبا وطالبة من 
فيما  األساسي،  للتعليم  والدقم  العرب  حبر  مبدرسي 
يشمل الرنامج يف الفرتة املسائية حوالي )80( موظفا من 

العاملني باملنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم.
الرئيس  نائب  البلوشي  أمح��د  بن  إمساعيل  وق��ال 
بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  بهيئة  التنفيذي 
ورئيس جلنة تنمية اجملتمع احمللي إن الرنامج الذي 
يستمر ملدة )6( أسابيع يهدف إىل تنمية مهارات طلبة 
تصميمه  مت  وق��د  االجنليزية  اللغة  تعّلم  يف  امل���دارس 
ال��دراس��ي  حتصيلهم  زي���ادة  يف  الطلبة  يساعد  حبيث 
خاصة أن الرنامج ينفذ من قبل أساتذة لغتهم األم هي 
اجمل��ال،  ه��ذا  يف  جيدة  خ��رة  ولديهم  االجنليزية  اللغة 
يف  العاملني  املوظفني  أيضا  الرنامج  يستهدف  كما 
اللغة االجنليزية  املنطقة الذين أبدوا رغبتهم يف تعّلم 

وتقوية مهاراتهم فيها.
وأضاف يف تصريح صحفي ان جلنة تنمية اجملتمع 
ما  مواكبة  إىل  الرنامج  هذا  خال  من  تسعى  احمللي 
حيتاج إليه طلبة املدارس والعاملني يف املنطقة يف جمال 
الراهن  الوقت  يف  يوجد  ال  إذ  االجنليزية،  اللغة  تعّلم 
معاهد لتعليم اللغة االجنليزية بوالية الدقم وقد سعت 
ومعهد  أوكسيدنتال  شركة  م��ع  بالتعاون  اللجنة 
بوليغلوت لتنفيذ هذا الرنامج الذي مت تصميمه ليليب 

احتياجات الطلبة والعاملني باملنطقة.
االجنليزية هو  اللغة  تعليم  برنامج  أن  إىل  وأش��ار 
احمللي  اجملتمع  تنمية  جلنة  تبنتها  ال��ي  الرامج  أح��د 
اللجنة  أن  الرامج األخ��رى، مشريا إىل  ضمن عدد من 

الرنامج  نتائج  بتقييم  املقبلة  الفرتة  يف  تقوم  س��وف 
لتوسعته ليشمل أعدادا أكر يف املستقبل.

وتتألف جلنة تنمية اجملتمع احمللي بالدقم من )12( 
العاملة  عضوا بينهم )6( أعضاء من اجلهات احلكومية 
باملنطقة و)6( أعضاء من اجملتمع احمللي ميثلون األهالي، 
وتهدف اللجنة إىل حتقيق االستفادة القصوى لألهالي 
من املشروعات الي يتم تشييدها باملنطقة االقتصادية 
اخلاصة بالدقم وتنظيم عمليات الدعم والتمويل املقدم 

من الشركات العاملة باملنطقة.

تدشني برنامج تعليم اللغة االنجليزية بالدقم

  الدقم - 18 أكتوبر 2014 

استضافت والية الدقم مبحافظة الوسطى 
يومي 18 و19 أكتوبر 2014 فعاليات املخيم الكشفي 
ال��ع��امل��ي ال���� »57« ع��ل��ى اهل����واء هل���واة االت��ص��االت 
ال� »18« على  الاسلكية، واملخيم الكشفي العاملي 
اللذين  )اإلن���رتن���ت(  العاملية  امل��ع��ل��وم��ات  شبكة 
املديرية  يف  ممثلة  السلطنة  فيهما  ش��ارك��ت 
مليون  قرابة  مع  وامل��رش��دات  للكشافة  العامة 
ونصف املليون كشاف ومرشدة حول العامل يف 
شبكات  عر  لاتصاالت  عامليني  حدثني  أضخم 

االذاعة اهلوائية والشبكة العاملية لإلنرتنت. 
وأقيمت الفعاليات حتت رعاية سعادة سام 
بن سقاط اجلنييب عضو جملس الشورى بوالية 
الدقم حيث انطلق أول االتصاالت عر احملطتني 
الاسلكي »االذاعة  الرئيسيتني لاتصاالت عر 
يف  »االن��رتن��ت«  العاملية  الشبكة  وع��ر  اهلوائية« 
الرابعة من فجر السبت )18 أكتوبر( وملدة )48( 

ساعة متواصلة.
وي���ه���دف امل��خ��ي��م��ان ال��ع��امل��ي��ان )ل��اس��ل��ك��ي 
ال��ص��داق��ة بني  أواص���ر  تنمية  إىل  واالن���رتن���ت( 
الكشافني واملرشدات يف العامل وتنمية هواياتهم 
يف جمال تكنولوجيا االتصاالت وإتاحة الفرصة 
هلم لتبادل اخلرات والتجارب يف اجملال الكشفي 
التعايش  قيم  تأكيد  إىل  اض��اف��ة  واإلرش����ادي 
العامل  شباب  بني  والتسامح  والتفاهم  السلمي 
والكشافة  والقائدات  القادة  من  خنبة  وتأهيل 
إلتقان  السلطنة  حمافظات  كل  يف  واملرشدات 

وسائل وتقنيات االتصال الاسلكي واإلنرتنت.

الدقم تستضيف فعاليات 
املخيم العاملي لهواة االتصاالت 

الالسلكية واإلنرتنت

ضمن برامج لجنة تنمية املجتمع املحيل

وكيل املوانئ: الجدول الزمني ملشروع 
ميناء الدقم يسـري وفـق مــا خطط له

 مسقط - 1٦ أكتوبر 2014 

أك���د س��ع��ادة سعيد ب��ن مح���دون احل��ارث��ي 
وكيل وزارة النقل واالتصاالت للموانئ والشؤون 
الدقم  الزمين ملشروع ميناء  البحرية ان اجلدول 
يسري وفق ما خطط له رغم املعوقات الي مير بها 

املشروع.
حياة«  جراند  »فندق  ب�  لقاء  خال  ذلك  جاء 
النقل  الدقم مع شركات  نظمته شركة ميناء 

واإلمداد البحري العاملة بالسلطنة. 
وأوضح سعادته ان امليناء مير مبراحل تنمية 
البنية االساسية وانه مت افتتاح )4( كم من مدرج 

قادمة  اخ��رى  مشاريع  هناك  ان  مضيفًا  امل��ط��ار 
عن  فكرة  يقدم  اللقاء  ه��ذا  أن  سعادته  م��ؤك��دا 

املشاريع الي ستستغل يف امليناء.
آل  طاهر  بن  هاشم  املهندس  قال  جانبه  من 
إبراهيم نائب املدير العام التجاري بشركة ميناء 
الدقم ان هذا اللقاء يأتي ضمن سعي الشركة إىل 
عقد لقاءات متخصصة مع خمتلف اجلهات ذات 
خمتلف  مع  حقيقية  شراكات  إلجياد  العاقة 

اجلهات الفاعلة.
يأتي هذا اللقاء لتسليط الضوء على التعريف 
ب��امل��س��ت��ج��دات ال���ي ط���رأت ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ي 
وعرض  امليناء  يقدمها 
امليناء  وب��رام��ج  خ��ط��ط 
2015م  ال����ق����ادم  ل��ل��ع��ام 
وام����ك����ان����ي����ات امل���ي���ن���اء 
املتنامية واالستماع إىل 
آراء واقرتاحات شركات 
املاحة يف شتى اجملاالت 
ل����ت����ط����وي����ر اخل����دم����ة 

وكفاءة التشغيل.
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 مسقط – )27 أكتوبر 2014م( 

وّقع معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري 
االقتصادية  املنطقة  هيئة  إدارة  جملس  رئيس 
2014م(  أكتوبر   27 )االثنني  يوم  بالدقم  اخلاصة 
تسع اتفاقيات لانتفاع باألرض ملشروعات جديدة 
ب��ال��دق��م  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  باملنطقة  ت��ق��ام 
من  أكثر  تبلغ  اخل��اص  القطاع  من  باستثمارات 

)43( مليون ريال عماني.
ونقل  إن��ت��اج  مل��ش��روع  كانت  األوىل  االتفاقية 
شركة  ستقيمه  ال���ذي  الكهرباء  شبكة  وت��وزي��ع 
كهرباء املناطق الريفية بعدد من املواقع باملنطقة 
االقتصادية اخلاصة بالدقم، وتهدف االتفاقية إىل 
سيتم  الي  للمشروعات  الكهربائية  الطاقة  توفري 
على  الطلب  يف  النمو  ومواكبة  باملنطقة  تنفيذها 

الطاقة بالدقم خال السنوات املقبلة. 
اجلزيئات  شركة  مع  كانت  الثانية  االتفاقية 
املتعددة لتشييد مصنع إلنتاج البوليمر يقام مبنطقة  
الصناعات الثقيلة على مساحة تبلغ حوالي )10( آالف 
مرت مربع، والبوليمر منتج كيميائي يدخل يف عدد 
من الصناعات مثل املواد الاصقة ومواد البناء والورق 

واملابس واأللياف والسرياميك وغريها.
مسقط  شركة  م��ع  كانت  الثالثة  االتفاقية 
للغازات الي تعتزم إنشاء مرافق إلنتاج وختزين الغازات 
الصناعية مبنطقة الصناعات الثقيلة، ويهدف املشروع 
الصناعية  الغازات  على  املتوقع  الطلب  مواكبة  إىل 
وتوفريها بالقرب من املستهلكني سواء أصحاب املنازل 
والعقارات أو لألغراض الصناعية والتجارية، وتعمل 
الشركة يف عدد من اجملاالت مثل: تعبئة الغاز السائل 

وتصنيع وتصدير واسترياد الغازات الصناعية وجتهيز 
غاز الطبخ على مساحة تبلغ )24419( مرتا مربعا.

االتفاقية الرابعة كانت مع مركز رامز للتسوق 
إلقامة مركز جتاري، ويهدف املركز إىل مواكبة 
احتياجات السكان من املواد الغذائية واالستهاكية، 
ألف   )22( مساحتها  تبلغ  أرض  على  املركز  وسيقام 

مرت مربع.
عمان  م��رك��ز  م��ع  ك��ان��ت  اخلامسة  االتفاقية 
للرياضة واالستثمار العقاري لتشييد جممع جتاري 
وجتارية  ترفيهية  وخ��دم��ات  للبولينج  صالة  يضم 
متنوعة، وسيقام املشروع على أرض مساحتها )5695( 

مرتا مربعا. 
أميت  شركة  مع  كانت  السادسة  واالتفاقية 
خم��ازن  إلق��ام��ة  اللوجستية  واخل��دم��ات  للمخازن 
متنوعة على مساحة إمجالية تبلغ )62302( مرت مربع. 
االت��ف��اق��ي��ة ال��س��اب��ع��ة ك���ان���ت م���ع حم��ات 
ما  لتوفري  خم��ازن   )10( إلقامة  مسقط  وصيدلية 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم من  حتتاجه 
على  املشروع  وسيقام  طبية،  ومستلزمات  أدوي��ة 

مساحة حوالي )23217( مرت مربع.
النبع  شركة  مع  كانت  الثامنة  االتفاقية 
القابضة لتشييد ورش وخمازن ومباني ومكاتب 
 )23964( مساحتها  أرض  على  وجتارية،  إداري��ة 

مرتا مربعا.
االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��اس��ع��ة م���ع جم��م��وع��ة ش��رك��ات 
من  العديد  يضم  جت��اري  جممع  لتشييد  كيمجي 
مساحة  على  وسيقام  العاملية،  التجارية  العامات 

)5009( مرت مربع .

املنطقة  هيئة  منحت  االتفاقيات  ومب��وج��ب 
االقتصادية اخلاصة بالدقم الشركات املستثمرة 
سوف  ال��ي  للمشروعات  ب���األرض  االن��ت��ف��اع  ح��ق 

تقيمها باملنطقة.
عبداهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى  معالي  وأك���د 
املنطقة  هيئة  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س  اجل��اب��ري 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م ان االت��ف��اق��ي��ات 
اجلديدة تعكس مدى ثقة املستثمرين باملستقبل 
بتوجه  معاليه  مشيدا  الدقم،  ينتظر  ال��ذي  اجليد 

القطاع اخلاص لاستثمار يف الدقم.
توقيع  عقب  صحفي  تصريح  يف  معاليه  وق��ال 
االتفاقيات ان املشروعات اجلديدة تعتر إضافة جيدة 
من  العديد  اهتمام  حم��ط  أصبحت  ال��ي  للمنطقة 
السلطنة وخارجها، مشريا إىل  املستثمرين من داخل 
وجتارية  صناعية  بني  املشروعات  هذه  يف  التنوع  أن 
ق��درة  إىل  يشري  ولوجستية  وترفيهية  وري��اض��ي��ة 
املنطقة على استقطاب خمتلف االستثمارات كما أنه 
يواكب يف الوقت نفسه النمو الذي تشهده املنطقة يف 
خمتلف القطاعات ويليب احتياجات السكان إىل العديد 

من اخلدمات.
وتقدم معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري 
االق��ت��ص��ادي��ة  املنطقة  هيئة  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س 
اخلاصة بالدقم بالشكر والتقدير للقطاع اخلاص على 
اهليئة  أن  مؤكدا  الستثماراته،  مكانا  الدقم  اختياره 
التسهيات الي حتتاج إليها الشركات  ستقدم كل 
لتنفيذ مشروعاتها حبسب ما تنص عليه اتفاقيات حق 
الصادر  املنطقة  نظام  وحبسب  معها  املوقعة  االنتفاع 

باملرسوم السلطاني رقم )79/ 2013(.

تشييد مصنع إلنتاج البوليمر ومرافق للغازات 
الصناعية ومخازن ومراكز للتسوق والبولينج

توقيع اتفاقيات لالنتفاع باألرض يف املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

القطاع الخاص يستثمر 
أكثر من )43( مليون ريال 
عماني لتنفيذ مشروعات 

جديدة باملنطقة
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عدسة الكامريا

رئيسة الرملان التنزاني 
تطلع على جمسم مدينة 

الدقم اجلديدة

انطاق فعاليات املخيم 
العاملي الكشفي بالدقم

الطلبة واملوظفون يستفيدون من 
برنامج تعليم اللغة االجنليزية بالدقم


