
 مسقط – 5 نوفمرب 2014م
بن  سعيد  بن  حييى  معالي  عرب 
عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة 
بالكلمة  الغامرة  فرحته  عن  بالدقم 
السامية اليت وجهها جاللة السلطان 
حفظه   – املعظم  سعيد  ب��ن  ق��اب��وس 
اليوم )5  أبناء شعبه  – إىل  اهلل ورع��اه 
نوفمرب( مبناسبة العيد الوطين الرابع 
 – اهلل  إىل  مبتهال  اجمليد،  واألرب��ع��ن 
عز وجل – أن حيفظ جاللته وميتعه 

بالصحة والعافية.
وقال معاليه يف تصريح صحفي 
من  رس��ال��ة  ه��ي  السامية  الكلمة  إن 
األب القائد إىل أبنائه األوفياء، وتعربرّ 
عن حرص جاللته �� حفظه اهلل ورعاه 
حتمل  يف  مجيعًا  يضعنا  أن  على    ����
املسؤولية الوطنية للمحافظة على ما 
مت إجنازه يف هذا العهد الزاهر امليمون، 
وعلى أن نعمل بكل جد وإخالص يف 
خ��دم��ة ع��م��ان وأه��ل��ه��ا، وب���ذل أقصى 
درجات العمل الصادق واخلالص هلذا 

الوطن العزيز.
وأكد معاليه ان جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم – حفظه اهلل 
ورعاه - عمل طوال السنوات ال� 44 من 
مسرية النهضة املباركة على حتقيق 
والنمو  العماني  للشعب  ال��رف��اه��ي��ة 
والتطور واألمن واالستقرار للسلطنة 
اليت أصبحت يف ظل حرص واهتمام 

ننعم  عصرية  دول��ة  جاللته  ورعاية 
والطمأنينة،  واألم����ان  ب��األم��ن  فيها 
السالم  بلد  السلطنة  أصبحت  كما 
أرسى  تنتهجه من مبادئ قومية  مبا 
دعائمها جاللته – حفظه اهلل ورعاه، 
وقد عورّدنا منذ تسلرّمه مقاليد احلكم 
وشعبها  ع��م��ان  حتظى  أن  ال��ب��الد  يف 
بأعلى درجات اهتمامه ورعايته، وقد 
عمره   - اهلل  حفظه   - م��والن��ا  أف��ن��ى 
وجهده ووقته يف بناء هذا الوطن شرباً 
ش��رباً ورع��اي��ة شعبه واحل���رص على 

رفاهيتهم وسعادتهم.
وقال معاليه إننا نفخر اليوم مبا 
نهضة  من  الغالي  البلد  هل��ذا  حتقق 
على  سنعمل  وإننا  واستقرار،  وأم��ن 
حفظه   – جاللته  توجيهات  تنفيذ 
– ورؤيته السديدة جلعل  اهلل ورع��اه 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 

إحدى ركائز التنويع االقتصادي.

عبرّ عن فرحته الغامرة بالكلمة السامية لجاللة السلطان املعظم

يحيى الجابري: ماضون يف تنفيذ توجيهات جاللته لجعل »الدقم« إحدى ركائز التنويع االقتصادي

للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعالم والعالقات العامةالعدد الثاني عشر ديسمرب 2014نشرة إلكرتونية شهرية

إننا نفخر اليوم بما 

البلد  تحق�ق له�ذا 

الغ�ايل م�ن نهضة 

وأمن واستقرار

الهيئة توقع اتفاقية تمهيدية لحقوق االنتفاع مع مصفاة الدقم
  مسقط – )24 نوفمرب 2014م ( 

بن  سعيد  بن  حييى  معالي  وق��ع 
عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة 
ب���ال���دق���م مب��ك��ت��ب��ه ب���واح���ة امل��ع��رف��ة 
2014م(  ن��وف��م��رب   24( ال��ي��وم  م��س��ق��ط 
اتفاقية متهيدية ملنح حقوق االنتفاع 
ب����األرض ل��ش��رك��ة م��ص��ف��اة ال��دق��م 
والصناعات البرتوكيماوية والبالغة 
فيما  هكتار،   )900( ح��وال��ي  مساحتها 

الشركة  عن  نيابة  االتفاقية  وق��ع 
الزدجالي  سعود  بن  عصام  املهندس 
وال��رئ��ي��س  اإلدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س 

التنفيذي لشركة النفط العمانية.
وت����ع����د امل����ص����ف����اة أح������د أب�����رز 
م���ش���روع���ات ال���ص���ن���اع���ات ال��ث��ق��ي��ل��ة 
بطاقة  بالدقم  تنفيذها  سيتم  ال��يت 
ألف   )230( ح��وال��ي  تبلغ  استيعابية 
خامات  خمتلف  م��ن  ي��وم��ي��ًا  برميل 

النفط.
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 مسقط – الدقم )18 نوفمرب( 
اح���ت���ف���ل���ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة 
االقتصادية اخلاصة بالدقم بالعيد 
الوطين الرابع واألربعن اجمليد يف 

مكاتبها بالدقم ومسقط.
���د االح���ت���ف���ال م��ب��اه��ج  وج���سرّ
اهليئة  م��وظ��ف��ي  ل����دى  ال��ف��رح��ة 
السلطنة  أرض  على  حتقق  مب��ا 
خالل عصر النهضة احلديثة من 
منجزات مشلت خمتلف اجملاالت 
ح��ي��ث اس��ت��ط��اع��ت ال��س��ل��ط��ن��ة يف 
والكرمية  السامية  الرعاية  ظل 
جلاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم – حفظه اهلل ورع��اه – بناء 
ب��ال��رخ��اء  تتمتع  ع��ص��ري��ة  دول����ة 

واألم��������ن واالس����ت����ق����رار، 
وشهدت السلطنة حتقيق 
إجن���ازات ع��دي��دة يف شتى 

اجملاالت.
وت����ع����ت����رب امل��ن��ط��ق��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة اخل��اص��ة 
ب��ال��دق��م إح����دى رك��ائ��ز 
ال���ت���ن���وي���ع االق���ت���ص���ادي 
ال��ف��رتة  خ���الل  للسلطنة 
استثمرت  وق���د  امل��ق��ب��ل��ة، 
احل����ك����وم����ة أك����ث����ر م��ن 
عماني  ري���ال  مليار   )1.7(

لتشييد البنية األساسية كميناء 
ال��دق��م واحل���وض اجل���اف وامل��ط��ار 
واملياه  الكهرباء  وشبكات  والطرق 

واالتصاالت وغريها، وهناك العديد 
من االستثمارات املقبلة اليت تضع 
االستثمارات  خارطة  على  الدقم 

الدولية.

 مسقط – 13 نوفمرب 2014 
أص����در م��ع��ال��ي حي��ي��ى ب��ن س��ع��ي��د ب��ن ع��ب��داهلل 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  إدارة  جم��ل��س  رئ��ي��س  اجل���اب���ري 
دائ��رة  بإنشاء  ق���رارا  بالدقم  اخل��اص��ة  االقتصادية 

التخطيط واملتابعة وحتديد اختصاصاتها.
ونص القرار الذي بدأ العمل به يف 13 نوفمرب 2014 
على أن تتبع الدائرة لرئيس جملس اإلدارة وتتكون 

من قسمن هما: قسم التخطيط وقسم املتابعة.
بالتحضري  ال��دائ��رة  اختصاصات  ال��ق��رار  وح���دد 
للمنشورات  وفقا  للهيئة  التنموية  اخلطط  إلع��داد 
اليت يعدها اجمللس األعلى للتخطيط ووضع األهداف 
املتعلقة  واآلل���ي���ات  ال��ع��ام��ة  وال��س��ي��اس��ات  القطاعية 
باخلطة ومن ثم اقرتاح الربنامج االستثماري اخلاص 
بها بالتنسيق مع اجلهات املعنية داخل اهليئة، والتنسيق 
للهيئة باالضافة إىل اخلطط  العمل  يف وضع خطة 
التنفيذية يف ضوء الربنامج اإلمنائي املعتمد للهيئة، 

والتنسيق إلعداد املوازنات التشغيلية ملشاريع اهليئة.
مراجعة  ال��دائ��رة  اختصاصات  تتضمن  كما 
والسياسات  القطاعية  األه���داف  وتقييم  ومتابعة 
املعتمدة للهيئة وحتديد إمكانيات التنفيذ وحتديد 
ومتابعة  حتقيقها،  دون  حت���ول  ال���يت  ال��ص��ع��وب��ات 
للمشاريع  التنفيذي  وامل��وق��ف  اإلمن��ائ��ي  ال��ربن��ام��ج 
وال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة وامل��ن��اق��ص��ات وال��دراس��ات 
يف  ُتعتمد  ال��يت  األه���داف  حتقيق  ومتابعة  الفنية، 
املختلفة،  للقطاعات  للهيئة  اخلمسية  اخل��ط��ط 
بالتنسيق  اإلمنائية  املوازنة  يف  املالي  األداء  ومتابعة 
األع��ل��ى  واجمل��ل��س  باهليئة  التنفيذي  اجل��ه��از  م��ع 

للتخطيط ووزارة املالية.
وخت���ت���ص ال����دائ����رة أي���ض���ا ب��ت��ق��دي��م احل��ل��ول 
اهليئة  تواجهها  ال��يت  امل��ع��وق��ات  ب��ش��أن  وامل��ق��رتح��ات 
لتنفيذ الربنامج اإلمنائي للهيئة واستخدام البيانات 
تقارير  وإع���داد  التخطيط،  ألغ���راض  اإلحصائية 
السنوية  والربامج  اخلطط  عن  وسنوية  دورية  أداء 

لرئيس جملس اإلدارة. 

إنشاء دائرة للتخطيط واملتابعة

  الدقم - 22 نوفمرب 2014

أش����اد حم��م��د ص���احل رئ��ي��س 
غ���رف���ة ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة 
وال����زراع����ة يف ص��ي��دا واجل��ن��وب 
اللبناني جبهود السلطنة يف جمال 
ج����ذب االس���ت���ث���م���ارات األج��ن��ب��ي��ة 
مثمنًا  لنموه  املالئم  املناخ  وتوفري 
اجلهود اليت تقوم بها هيئة املنطقة 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل���اص���ة ب��ال��دق��م 
وغ��رف��ة جت���ارة وص��ن��اع��ة عمان 
االستثمارية  بالفرص  للتعريف 

املتوفرة بالسلطنة.
وق��د اطلع حممد ص��احل مع 
عشر  م��ن  املستثمرين  م��ن  ع���دد 
الصناعية  امل��ش��روع��ات  على  دول 
االقتصادية  باملنطقة  والسياحية 
ب��ال��دق��م خ��اص��ة ميناء  اخل��اص��ة 
ال��دق��م واحل���وض اجل���اف وفندق 
كراون بالزا ومنتجع »بارك إن« 
منوهًا  شاهده  مبا  إعجابه  وأب��دى 
على  وقدرتها  املنطقة  بإمكانيات 

استقطاب خمتلف االستثمارات.
ال��دق��م  وأوض����ح أن م��ش��روع 
ي���ع���د م����ن أك������رب امل���ش���روع���ات 

االس���ت���ث���م���اري���ة ال�����يت زاره�������ا يف 
مشروعًا  لكونه  األخ��رية  السنوات 
ويعكس  للمستقبل  اس��ت��ث��م��اري��أ 
السلطنة لتنويع مصادر  توجهات 
مناسب  امل��ش��روع  أن  مبينًا  الدخل 
ملختلف املستثمرين سواء الراغبن 
باالستثمار يف القطاع الصناعي أو 
يف اجملاالت اللوجستية والتجارية 

والسياحية.
وأب���دى حممد ص��احل رئيس 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف صيدا واجلنوب اللبناني إعجابه 
بالطبيعة السياحية البكر بالدقم 
قائاًل انه »مكان مثالي لالستثمار«.

رئيس غرفة التجارة يف صيدا: 
الدقم استثمار للمستقبل

  الدقم – )17 نوفمرب 2014م(

ق����ام وف����د اس��ت��ث��م��اري م���ن رج���ال 
فرص  ملتقى  يف  امل��ش��ارك��ن  األع��م��ال 
 )2014 نوفمرب   17 )االثنن  اليوم  األعمال 
بزيارة اىل املنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم لالطالع على املشروعات اليت يتم 
تنفيذها باملنطقة والفرص االستثمارية 
للحملة  اس��ت��ك��م��اال  وذل�����ك  امل���ت���وف���رة، 
املنطقة  هيئة  نظمتها  ال��يت  الرتوجيية 
االقتصادية اخلاصة بالدقم يف العاصمة 
االيطالية روما يف الفرتة من 22 وحتى 26 

سبتمرب 2014م.
ويتألف الوفد من حوالي )30( شخصا 
ميثلون إىل جانب املستثمرين اإليطالين 
لبنان وفرنسا والربازيل  مستثمرين من 

وليبيا  وأملانيا  وإي���ران 
واهل���ن���د وس��ريي��الن��ك��ا 
ممثلي  إىل  باإلضافة 
ال����غ����رف ال���ت���ج���اري���ة 
ملتقى  يف  امل��ش��ارك��ة 
ف��رص األع��م��ال ال��ذي 
جت��ارة  غ��رف��ة  نظمته 
وص�����ن�����اع�����ة ع���م���ان 
مبركز عمان الدولي 

للمعارض يومي 16 و17 نوفمرب اجلاري.
ومش���ل���ت ال�����زي�����ارة م��ي��ن��اء ال��دق��م 
السياحية  واملشروعات  واحلوض اجلاف 
واملنطقة  ال��دق��م  وم��ط��ار  وال��ف��ن��دق��ي��ة 

الصناعية.
وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني 
مدير عام غرفة جتارة وصناعة عمان ان 
الوفد يغطي عددا من اجملاالت االستثمارية 
إىل  ب��االض��اف��ة  والصناعية،  والتجارية 
أعضاء جمالس اإلدارة بالغرف التجارية 

والصناعية الزائرة للسلطنة.
ومت خالل الزيارة تقديم عدد من 
املنطقة  هيئة  م��ن  املرئية  ال��ع��روض 
االقتصادية اخلاصة بالدقم وشركة 
عمان للحوض اجلاف وشركة ميناء 

الدقم. 

وفد استثماري يطلع على املشروعات 
املنفذة بالدقم والفرص املتوفرة

الهيئة تحتفل بالعيد 
الوطني الـ 44 املجيد
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 مسقط – )24 نوفمرب 2014م( 

وقع معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري 
رئيس جملس إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم مبكتبه بواحة املعرفة مسقط اليوم )24 نوفمرب 
باألرض  االنتفاع  حقوق  ملنح  متهيدية  اتفاقية  2014م( 
البرتوكيماوية  والصناعات  الدقم  مصفاة  لشركة 
والبالغة مساحتها حوالي )900( هكتار، فيما وقع االتفاقية 
نيابة عن الشركة املهندس عصام بن سعود الزدجالي 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس 

النفط العمانية.
وتعد املصفاة أحد أبرز مشروعات الصناعات الثقيلة 
اليت سيتم تنفيذها بالدقم بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 

)230( ألف برميل يومياً من خمتلف خامات النفط.
وأكد معالي حييى بن سعيد بن عبداهلل اجلابري 
أهمية االتفاقية اليت تعترب إيذانا بانطالق الصناعات 
تعترب  الدقم  مصفاة  ان  معاليه  وق��ال  بالدقم،  الثقيلة 
إحدى حمركات النمو للمنطقة االقتصادية اخلاصة 
بالدقم فيما يتعلق بالصناعات البرتوكيماوية، موضحا 
اليت  البرتوكيماوية  املشروعات  من  العديد  هناك  أن 
سيتم تنفيذها باملنطقة باالستفادة من منتجات املصفاة، 
املنطقة  تنمية  يف  سيساهم  املصفاة  وج���ود  أن  كما 

وتنفيذ العديد من املشروعات الصغرية واملتوسطة.
البرتوكيماوية  الصناعات  بأهمية  معاليه  ون��وه 
يف إجي��اد قيمة مضافة للنفط اخل��ام ت��ؤدي إىل زيادة 
إىل  باالضافة  االقتصادي  التنويع  وحتقيق  اإلي��رادات 
إليها  يتطلع  ال��يت  العمل  ف��رص  توفري  يف  مساهمتها 

الشباب، وقال إن هناك طلبا متزايدا على هذه الصناعات 
وتعمل اهليئة على توفري البنية األساسية اليت حتتاجها.

وأكد معاليه أن اهليئة حريصة على توفري عناصر 
النجاح ملشروع املصفاة وخمتلف مشروعات الصناعات 
البرتوكيماوية اليت يتم تنفيذها باملنطقة، مشريا إىل 
ان اهليئة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من املشروعات اليت 

ختدم املصفاة.
 من جهته صرح املهندس عصام بن سعود الزدجالي 
والصناعات  الدقم  إدارة شركة مصفاة  رئيس جملس 
البرتوكيماوية قائال: »من املؤمل أن يلعب مشروع مصفاة 

الدقم دوراً حموريا يف رفد االقتصاد الوطين، حيث يعترب 
أحد أضخم املشاريع اليت تنفذها السلطنة حاليا يف جمال 
الطاقة باعتباره مشروعا رئيسيا مكمال للمشاريع االخرى 
احلاصلة يف الدقم. ومن خالل املوقع االسرتاتيجي الذي 
تتمتع به الدقم، سيسهم املشروع يف حتقيق قيمة مضافة 
من خالل جعل املنطقة مركزاً اقتصادياً هاما الستقطاب 
النفط  صناعات  سلسلة  يف  االس��ت��ث��م��ارات  م��ن  العديد 
املنتجات  كتخزين  بالطاقة  املرتبطة  واجمل��االت  والغاز 
اهليدروكربونية، والتكرير والبرتوكيماويات، ومساهمًا 

رئيسياً على مستوى املنطقة.«

  مسقط  - 24 نوفمرب 
 2014

وق�������ع�������ت ه���ي���ئ���ة 
امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
اخل������اص������ة ب����ال����دق����م 
وش�����رك�����ة »ت���ك���ات���ف 
ع������م������ان«؛ ال���ش���رك���ة 
���ة ب��ت��ق��دي��م  املُ���خ���ت���صرّ
امل��وارد  حلول وخ��دم��ات 
ال���ب���ش���ري���ة ل��ش��رك��ة 
ال���ن���ف���ط ال���ُع���م���ان���ي���ة، 

مذكرة تفاهم للدخول يف شراكة 
يهدف  ع��ام  برنامج  وإدارة  لتطوير 
البشرية  القدرات  تأهيل وتعزيز  إىل 

للقاطنن يف حمافظة الوسطى. 
ق����ام ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة 
ال��ت��ف��اه��م ك���ل م���ن م��ع��ال��ي حييى 
ب���ن س��ع��ي��د ب���ن ع���ب���داهلل اجل���اب���ري 
املنطقة  هيئة  إدارة  جملس  رئيس 
االق���ت���ص���ادي���ة اخل���اص���ة ب��ال��دق��م، 
واملهندس عصام بن سعود الزدجالي 
النفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
إدارة  جم��ل��س  رئ���ي���س  ال��ع��م��ان��ي��ة 

شركة »تكاتف عمان«.
وت����ن����ص م����ذك����رة ال��ت��ف��اه��م 

املنطقة  ه��ي��ئ��ة  ب��ن  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
االق���ت���ص���ادي���ة اخل����اص����ة ب��ال��دق��م 
و«ت��ك��ات��ف ع��م��ان« يف إع����داد ب��رام��ج 
تدريبية لتأهيل املواطنن مبحافظة 
لشغل  إمكانياتهم  وتعزيز  الوسطى 
وتركز  بالدقم،  املتاحة  الوظائف 
ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى امل��ه��ارات 
بيئة  يف  البشرية  للموارد  االساسية 
العمل بشكل عام، ومبوجب مذكرة 
هيئة  ب��ن  ال��ت��ع��اون  سيتم  التفاهم 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 
لتحديد  ع��م��ان  ت��ك��ات��ف  وش���رك���ة 
وتصميم  املطلوبة  التدريب  برامج 
جودة  يضمن  مبا  التدريبية  اخلطة 

املخرجات. 

  مسقط  - 24 نوفمرب 2014 

جملس  رئيس  اجلابري  عبداهلل  بن  سعيد  بن  حييى  معالي  وقرّع 
إدارة هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم مبكتبه بواحة املعرفة 
بنك  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   ،  )2014 نوفمرب   24 )االث��ن��ن  ي��وم   ، مسقط 
مسقط تنص على قيام البنك ونافذته االسالمية » ميثاق » بتسهيل 
ال��الزم  التمويل  على  اخل��اص  القطاع  ومؤسسات  شركات  حصول 
وقع  فيما  بالدقم،  اخلاصة  االقتصادية  باملنطقة  مشروعاتها  لتنفيذ 
املذكرة نيابة عن بنك مسقط  عبدالرزاق بن علي بن عيسى ، الرئيس 
، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود  التنفيذي لبنك مسقط 
اهليئة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف املنطقة االقتصادية 
املستثمرين  تواجه  ال��يت  التمويل  صعوبات  وتذليل  بالدقم  اخلاصة 

خاصة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
مسقط  وبنك  اهليئة  بن  املشرتك  التعاون  على  املذكرة  وتنص 
ينفذونها  ال��يت  املشروعات  متويل  على  املستثمرين  حصول  لتسهيل 
بالدقم، ومبوجب املذكرة ستقوم اهليئة بتقديم العروض اليت حتصل 
عليها من بنك مسقط إىل املستثمرين والشركات واملؤسسات الراغبة 

باالستثمار يف املنطقة.

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج 
تطوير املوارد البشرية يف الدقم

 توقيع مذكرة تفاهم مع بنك 
مسقط لتمويل املشروعات

يحيى الجابري: الصناعات البرتوكيماوية أداة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز اإليرادات
توقيع اتفاقية تمهيدية لحقوق االنتفاع ملصفاة الدقم
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  الدقم – )11 نوفمرب 2014م(  
حبثت جلنة تنمية اجملتمع احمللي بهيئة املنطقة 
االقتصادية اخلاصة بالدقم يف اجتماعها يف )11 نوفمرب 
اللجنة  تقدمها  ال��يت  الدراسية  املنح  ع��دد  زي��ادة   )2014
الكليات  يف  البكالوريوس  لدراسة  الدقم  والي��ة  ألبناء 

واجلامعات اخلاصة بالسلطنة .
بفندق  عقدته  ال��ذي  االجتماع  يف  اللجنة  وأق���رت 
كراون بالزا الدقم برئاسة إمساعيل بن أمحد البلوشي 
االقتصادية  املنطقة  بهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
ع���دد من  ال��ل��ج��ن��ة تنفيذ  ب��ال��دق��م ورئ���ي���س  اخل���اص���ة 
الدعم  فريق  أعمال  درس��ت  كما  بالوالية  املشروعات 
الفين الذي يساند اللجنة يف مهامها. وتتألف اللجنة من 
)12( عضوا من بينهم )6( أعضاء ميثلون اجلهات احلكومية 

العاملة باملنطقة و)6( أعضاء ميثلون األهالي،

الرتاخيص  مدير  الشريقي  عديرّم  بن  سلطان  وقال 
املنطقة  ب��ه��ي��ئ��ة  امل��س��ت��ث��م��ري��ن  وت����أش����ريات  ال��ع��م��ال��ي��ة 
االقتصادية اخلاصة بالدقم وأمن سر اللجنة إن مشروع 
تقديم )10( منح دراسية ملرحلة البكالوريوس ألبناء والية 
احلالي  األكادميي  العام  به يف  العمل  بدأ  وال��ذي  الدقم 
)2014/ 2015( حقق جناحا منقطع النظري وشهد إقباال جيدا 
من قبل أبناء الوالية وهلذا فإن اللجنة حبثت يف اجتماعها 
عليها،  املتزايد  الطلب  لتلبية  الدراسية  املنح  عدد  زي��ادة 
مشريا إىل اللجنة درست عددا من اخليارات واملقرتحات 
الذي يهدف إىل إجياد  املشروع  املالي هلذا  الدعم  لتوفري 
كوادر عمانية من أبناء الوالية متخصصن يف اجملاالت 
اليت حتتاج إليها الشركات العاملة باملنطقة، مشريا إىل 
أن هذه املقرتحات تضمنت توفري رعاية مالية هلذه املقاعد 
ومن  بالدقم  اخل��اص��ة  االقتصادية  املنطقة  هيئة  م��ن 
الشركات الكربى بالسلطنة، معربا عن تفاؤله باستجابة 

الشركات هلذا املقرتح.
وتعمل اللجنة اليت ُأنشئت بقرار من معالي حييى 
بن سعيد بن عبداهلل اجلابري رئيس جملس إدارة هيئة 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم على تنفيذ عدد من 
املبادرات اليت تسهم يف خدمة اجملتمع وحتقيق االستفادة 
تشييدها  يتم  ال��يت  امل��ش��روع��ات  م��ن  لألهالي  القصوى 
عمليات  وتنظيم  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  باملنطقة 

الدعم والتمويل املقدم من الشركات العاملة باملنطقة.
اللجنة  اجتماع  أعمال  ج��دول  إن  الشريقي  وق��ال 
كان حافال بالعديد من الرؤى واملقرتحات اليت تواكب 
اللجنة  أن  موضحا  بالوالية،  احمللي  اجملتمع  تطلعات 
بوضع  يقوم  ال��ذي  الفين  الدعم  فريق  أعمال  ناقشت 
خالله  من  يتم  باللجنة  خاص  صندوق  إلنشاء  تصور 
متويل املشروعات والفعاليات اليت تنفذها اللجنة، كما 

يقوم مبتابعة التنفيذ.

سلطان الشريقي: فريق دعم فني لوضع تصورات صندوق التمويل ومتابعة تنفيذ املشروعات
 لجنة تنمية املجتمع املحيل بالدقم تبحث زيادة عدد منح البكالوريوس 

  الدقم – )16 نوفمرب 2014م(

باملنطقة  ال��ف��ن��دق��ي  للقطاع  ومم��ي��زة  ج��دي��دة  إض��اف��ة  يف 
ان«  »ب���ارك  ومنتجع  فندق  أعلن  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
أوىل  يعد  وال���ذي  جن��وم   4 ال���  ذي  للمنتجع  التجرييب  التشغيل 
االستثمارات السياحية بالدقم لشركة مستري؛ إحدى شركات 

جمموعة حممد الربواني.
ويعترب منتجع »بارك ان« املنشأة الفندقية الثالثة بالدقم بعد 
فندق املدينة ذي ال� 3 جنوم وفندق كراون بالزا ذي ال� 4 جنوم، 
بالدقم  باملنطقة االقتصادية اخلاصة  الفندقية  املنشآت  وتسعى 
العاملة  والشركات  واملستثمرين  السياح  تطلعات  مواكبة  إىل 

باملنطقة.
اجتذبت  وق��د  وج��ن��اح��ا،  شاليها   )73( م��ن  املنتجع  ويتألف 
إمكانيات املنتجع عددا من اهليئات احلكومية والشركات العاملة 
لفرتات  الشاليهات  لتأجري  األم��د  طويلة  عقود  لتوقيع  الدقم  يف 

ترتاوح بن سنة واحدة وثالث سنوات.
عن  ال��ص��ادر   )1( رق��م  السياحي  الرتخيص  املنتجع  وحيمل 
اليت تقوم من خالل  بالدقم  املنطقة االقتصادية اخلاصة  هيئة 
»احملطة الواحدة« بإصدار خمتلف التصاريح التجارية والصناعية 

والسياحية والبيئية للمشروعات والشركات العاملة باملنطقة.

منتجع »بارك ان« الدقم 
يعلن التشغيل التجريبي

  الدقم – )10 نوفمرب 2014م( 
نوفمرب   10 )االث��ن��ن  صباح  انطلقت 
برنامج  فعاليات  ال��دق��م  ب��والي��ة   )2014
ري�����ادة األع���م���ال ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه جلنة 
املنطقة  بهيئة  احمللي  اجملتمع  تنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة ب��ال��دق��م بدعم 
برناجمها  ض��م��ن  ال��دق��م  م��ص��ف��اة  م��ن 
مؤسسة  وتنفذه  االجتماعي  لالستثمار 

إجناز عمان.
يستمر  ال��ذي  الربنامج  ويستهدف 
مل���دة ث��الث��ة أي����ام وي��ع��ق��د حت��ت ع��ن��وان 
)معسكر االبتكار( طلبة وطالبات مدارس 
الدقم، ومن املتوقع أن يستفيد منه حوالي 
)600( طالب وطالبة من خمتلف املدارس 
من  ع��ددا  الربنامج  ويتضمن  بالوالية، 
حلقات العمل التدريبية اليت تسعى إىل 
غرس ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة 

والطالبات.
البلوشي  أمح��د  بن  إمساعيل  وق��ال 
املنطقة  بهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
ورئيس  بالدقم  اخل��اص��ة  االقتصادية 

جلنة تنمية اجملتمع احمللي إن برنامج 
ريادة األعمال هو أحد الربامج اليت تبنتها 
اللجنة ضمن سعيها لنشر ثقافة ريادة 
امل���دارس،  وطالبات  طلبة  ب��ن  األع��م��ال 
حلقات  تساهم  أن  يف  أم��ل��ه  ع��ن  معربا 
من  الكثري  توضيح  يف  التدريبية  العمل 
لدى  األع��م��ال  ب��ري��ادة  املتعلقة  املفاهيم 

الطلبة والطالبات.
أهمية  صحفي  تصريح  يف  وأك��د 
م��ث��ل ه���ذه ال���ربام���ج يف ص��ق��ل م��ه��ارات 
الطلبة وإثراء معرفتهم بريادة األعمال 
وتهيئتهم لدخول سوق العمل خاصة يف 
ظل املشروعات العديدة اليت يتم تنفيذها 
بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  باملنطقة 
واليت ستتيح فرصا عديدة أمام الشباب 

والفتيات ميكنهم استغالهلا.
التدريبية  العمل  حلقات  وتناولت 
يف  باالبداع  املتعلقة  التمارين  من  ع��ددا 
ومهارات  التجارية  املشروعات  تأسيس 
اإلقناع وخصائص رواد األعمال، كما مت 
التعرف على قصص جناح عدد من رواد 

األعمال.

 انطالق فعاليات برنامج ريادة األعمال 
باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

صورة تذكارية للحضور بمدرسة بحر العرب للتعليم األساسي
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فندق ومنتجع بارك ان إضافة جديدة للقطاع 
السياحي بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

خالل افتتاح برنامج ريادة األعمال بمدرسة بحر العرب للتعليم األساسي

وفي مدرسة الدقم للتعليم األساسي

مستثمرون من عدة دول يلتقطون الصور التذكارية خالل زيارتهم للدقم

عدسة الكامريا


