
 مسقط – )24 ديسمرب 2014م(
وّقعت هيئة املنطقة االقتصادية 
مع  تفاهم  مذكرة  بالدقم  اخلاصة 
وم���وارد  االقليمية  ال��ب��ل��دي��ات  وزارة 
بني  التعاون  تنظيم  على  تنص  املياه 
الطرفني يف تقديم اخلدمات البلدية 
بسالمة  املتعلقة  القوانني  وتطبيق 
الغذاء ومتكني كل طرف من القيام 
باملهام واملسؤوليات املنوطة به بسهولة 
السلطانية  املراسيم  على  بناء  ويسر 
املتعلقة بذلك ومبا يؤدي إىل حتقيق 

االهداف املرجوة من إنشاء املنطقة.
نيابة ع��ن اهليئة  امل��ذك��رة  وق��ع 
عبداهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى  معالي 
فيما  اإلدارة  جملس  رئيس  اجلابري 
وقع املذكرة عن الوزارة معالي أمحد 
وزير  الشحي  حممد  بن  عبداهلل  بن 

البلديات االقليمية وموارد املياه.
اهليئة  تتوىل  املذكرة  ومبوجب 
إص����دار ت��راخ��ي��ص احل��ف��ر وإب��اح��ات 
ال��ب��ن��اء وش���ه���ادات إمت���ام ال��ب��ن��اء وفقا 
للنظم املعمول بها وذلك للمشروعات 
املقيدة يف السجل التجاري للمنطقة ، 
كما تتوىل اهليئة إصدار الرتاخيص 
ووض�������ع االش������رتاط������ات ال��ص��ح��ي��ة 
يرخص  ال��ي  االقتصادية  لألنشطة 
للمشروعات  املنطقة  يف  مبزاولتها 
املقيدة يف السجل التجاري للمنطقة.

يف ح���ني ت���ت���وىل ب��ل��دي��ة ال��دق��م 
إصدار تراخيص احلفر وإباحات البناء 
للنظم  وف��ق��ا  البناء  إمت���ام  وش��ه��ادات 

غري  واملشروعات  لألفراد  بها  املعمول 
املقيدة يف السجل التجاري للمنطقة.

ال��ي  ب��اخل��دم��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
تقدمها اهليئة نصت املذكرة على أن 
تتوىل اهليئة بالتنسيق مع البلدية أداء 
عدد من اخلدمات العامة تشمل: إنشاء 
الداخلية  كالطرق  العامة  امل��راف��ق 

وامليادين والساحات العامة واحلدائق 
ومالعب األطفال واملنتزهات ودورات 
املياه العامة واألسواق العامة ومواقف 
ال��س��ي��ارات وامل��ظ��الت وص��ي��ان��ة ه��ذه 

املرافق واحملافظة على نظافتها.
كما تشمل اخلدمات الي تقدمها 
اهل��ي��ئ��ة أع���م���ال ال��ت��ش��ج��ري واإلن�����ارة 

والشوارع  الداخلية  للطرق  اجلديدة 
وامليادين والشواطئ والساحات العامة 
ومواقف السيارات واألسواق ومالعب 
وإنشاء  وإدارت��ه��ا،  وصيانتها  األطفال 
وتسمية  وتنظيم  اجل��دي��دة،  املساخل 
والطرق  واألح��ي��اء  ال��ش��وارع  وترقيم 

واألزقة وامليادين.

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة البلديات

تنظيم التعاون بني الطرفني يف تقديم الخدمات البلدية وتطبيق القوانني املتعلقة بسالمة الغذاء

للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعالم والعالقات العامةالعدد الثالث عشر - السنة الثانية - يناير 2015نشرة إلكرتونية شهرية

حلقات عمل تدريبية لتسهيل استخدام نظام األرشفة االلكرتوني  
شهري  خ��الل  املعلومات  تقنية  دائ���رة  نظمت 
العمل  حلقات  م��ن  ع���ددا  2014م  ودي��س��م��ر  نوفمر 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مل��وظ��ف��ي اهل��ي��ئ��ة ع��ل��ى اس��ت��خ��دام نظام 
األرشفة االلكرتوني الذي يعتر أحد األنظمة الي 

تتضمنها البوابة االلكرتونية الداخلية.
نوفمر  مطلع  يف  أطلقت  ق��د  اهليئة  وك��ان��ت 
للهيئة  يتيح  الذي  االلكرتوني  األرشفة  نظام  2014م 
ال��ت��ح��ّول م��ن ال��ش��ك��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي ال���ورق���ي ل��ت��ب��ادل 
امل��راس��الت اخل��ارج��ي��ة وامل���ذك���رات ال��داخ��ل��ي��ة إىل 
لتبادل  رمسية  كوسيلة  واع��ت��م��اده  اآلل��ي  الشكل 

املخاطبات.
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عبداهلل  بن  سعيد  بن  حييى  معالي  استقبل 
املنطقة  هيئة  إدارة  جملس  رئ��ي��س  اجل��اب��ري 
بواحة  مبكتبه  ب��ال��دق��م  اخل��اص��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
الرملانية  الصداقة  جلنة  وفد  مسقط  املعرفة 
السيناتور  ب��رئ��اس��ة  البولندي  ال��ش��ي��وخ  جمللس 

ميشيل سوارنسكي.
ال��ع��الق��ات  ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض  ومت خ���الل 
ومج��ه��وري��ة  السلطنة  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  الثنائية 
بولندا الصديقة خاصة يف اجملاالت االقتصادية 
املتاحة  االستثمارية  وال��ف��رص  واالستثمارية 
تلعبه  أن  ميكن  ال��ذي  وال���دور  األع��م��ال،  لرجال 
جل��ن��ة ال���ص���داق���ة ال��رمل��ان��ي��ة جمل��ل��س ال��ش��ي��وخ 

البولندي يف تعزيز التعاون بني البلدين.
عبداهلل  ب��ن  سعيد  ب��ن  حييى  معالي  وق���دم 
اجلابري خالل اللقاء نبذة عن إمكانيات املنطقة 
تتمتع  الي  واملزايا  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
للمستثمرين  اهليئة  تقدمها  الي  واحلوافز  بها 
احلالي  الوقت  يف  تنفيذها  يتم  ال��ي  واملشاريع 

باملنطقة.
وأك����د م��ع��ال��ي��ه ت��رح��ي��ب��ه ب��االس��ت��ث��م��ارات 
وجود  إىل  نتطلع  إننا  وقال  الدقم،  يف  البولندية 
االق��ت��ص��ادي��ة  باملنطقة  ب��ول��ن��دي��ة  اس��ت��ث��م��ارات 
تتميز  املنطقة  أن  إىل  مشريا  بالدقم،  اخلاصة 
يتيح  ما  وه��و  لالستثمار  مناطق  مثاني  بوجود 
وقال  االستثمارات،  خمتلف  الستقطاب  اجمل��ال 
شجعت  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االس��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ان 

االستثمار  على  واألجانب  احملليني  املستثمرين 
يف الدقم.

من جهته أشاد السيناتور ميشيل سوارنسكي 
جمللس  الرملانية  ال��ص��داق��ة  جلنة  وف��د  رئيس 
تشهدها  ال���ي  ب��ال��ن��ه��ض��ة  ال��ب��ول��ن��دي  ال��ش��ي��وخ 
زي��ارت��ي  خ���الل  ش��اه��دت  إن���ي  وق���ال  السلطنة، 
للسلطنة تقدما هائال يف خمتلف اجملاالت يعكس 
اجلهود الي بذلت لتحقيق الرفاهية للمواطنني، 

مشيدا بالتجربة الرملانية للسلطنة.
مرئيا  عرضا  اللقاء  خ��الل  اهليئة  وق��دم��ت 
باملنطقة  تنفيذها  ي��ت��م  ال���ي  امل��ش��روع��ات  ع��ن 
االق���ت���ص���ادي���ة اخل����اص����ة ب���ال���دق���م وال���ف���رص 
االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة وامل���زاي���ا واحل���واف���ز ال��ي 

تقدمها اهليئة للمستثمرين.

رئيس الهيئة يستقبل وفد لجنة الصداقة الربملانية ملجلس الشيوخ البولندي

  الدقم - 23 ديسمرب 2014

أشاد عدد من املستثمرين السعوديني مبا متتلكه 
مقومات  من  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
املنافسة يف العديد من القطاعات االقتصادية خاصة 

يف الصناعات الثقيلة.
وأكدوا يف تصرحيات صحفية خالل زيارتهم 
لالستثمار،  متنوعة  ف��رص��ا  ه��ن��اك  أن  للمنطقة 
مشريين إىل أن التسهيالت الي تقدمها اهليئة من 

شأنها جذب العديد من املستثمرين.
مؤسس  احلكري  عبدالعزيز  عبداحملسن  وعر 
جم��م��وع��ة احل��ك��ري ع��ن س��ع��ادت��ه ب��زي��ارة املنطقة 
بها  املنطقة  ان  وق��ال  بالدقم  اخلاصة  االقتصادية 
القطاعات  يف  االستثمارية  ال��ف��رص   م��ن  العديد 
ب��اخل��دم��ات  .. م��ش��ي��دا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االق���ت���ص���ادي���ة 
والتسهيالت الي تقدمها اهليئة مطالبًا مبزيد من 

الرتويج للمنطقة واملشروعات املقامة فيها .
املشروعات  ان  إىل  وأش��ار 
الفرص  م��ن  العديد  ستوفر 
يؤهلهم  مبا  الشباب  لتوظيف 
الك���ت���س���اب خ������رات ج��ي��دة 
يف ق��ط��اع ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

والصناعات الثقيلة.
من حانبه أبدى الدكتور 
الرئيس  باحاذق  سعيد  أمحد 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة إن��وف��ا 
السعودية للرعاية الصحية 
زيارتنا  من  اهل��دف  ان  وق��ال 
فرص  حب��ث  ه��و  للمنطقة 
االستثمار يف قطاع اخلدمات 
ان  اىل  م���ش���ريا  ال��ص��ح��ي��ة، 
امل��ن��ط��ق��ة ب��ه��ا ال���ع���دي���د من 
الفرص االستثمارية يف هذا 
منطقة  انها  خاصة  القطاع 

جديدة وهلا مستقل واعد.
وجاءت الزيارة ضمن فعاليات ملتقى االستثمار 
يومني  استمر  ال��ذي  السعودي  العماني  والتجارة 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  هيئة  من  بتنظيم 
وتنمية  االستثمار  لرتويج  العامة  واهليئة  بالدقم 

الصادرات »إثراء »وبالشراكة مع بنك مسقط.
الدقم  الزيارة احلوض اجلاف وميناء  ومشلت 

واملناطق السياحية والصناعية والسكنية.

وقال إمساعيل بن امحد البلوشي نائب الرئيس 
التنفيذي هليئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم 
ان الزيارة تأتي ضمن اخلطة الرتوجيية الي تنفذها 
اهليئة للتعريف باملنطقة، موضحا ان العام احلالي 
شهد زيارات أخرى ملستثمرين سعوديني إىل املنطقة، 
مؤكدا ان اهليئة حريصة على إطالع رجال األعمال 
املنطقة  يف  امل��ت��وف��رة  االس��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��رص  على 
العروض  أن  اىل  م��ش��رياً  بها،  املقامة  وامل��ش��روع��ات 
املرئية والي تناولت خمتلف 
تنفيذها  يتم  الي  املشروعات 
ب��امل��ن��ط��ق��ة خ���اص���ة م��ص��ف��اة 
ال����دق����م واحل��������وض اجل����اف 
وم��ي��ن��اء ال��دق��م وامل��ش��روع��ات 
توضيح  مت  كما  السياحية 
الفرص االستثمارية املتوفرة 

باملنطقة.

املستثمرون السعوديون يشيدون بإمكانيات املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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اهليئة  وأخ���ب���ار  ف��ع��ال��ي��ات  ح��ظ��ي��ت 
عام  خ��الل  واس��ع��ة  إع��الم��ي��ة  بتغطية 
احمللية  ال��ص��ح��ف  خم��ت��ل��ف  يف  2014م 
وإذاع������ة وت��ل��ف��زي��ون س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان، 

االتفاقيات  توقيع  أخبار  تصدرت  وق��د 
الصفحات األوىل كما تصدرت نشرات 

األخبار.
وتلقى املنطقة االقتصادية اخلاصة 

خمتلف  م��ن  ك��ب��ريا  اهتماما  ب��ال��دق��م 
الذين  واألج��ان��ب  احملليني  املستثمرين 
ينظرون إليها على أنها بيئة استثمارية 

خصبة وقادرة على تلبية تطلعاتهم.

2014 يشهد تغطية إعالمية واسعة ألنشطة وفعاليات الهيئة 
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