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 مــتــوفــرة ا�ن 
في قلب مركز السلطنة 

االقـتـصــادي الـجـديــد

+968 24342800/1INFO@PORTDUQM.COMWWW.PORTDUQM.COM@PORTDUQM @PORTOFDUQM @PORT-OF-DUQM-COMPANY-SAOC 

منتجات سائلة

بيتروكيماويات

صناعي

لوجيستي

توفر ميناء الدقم وشركة أراضي الدقم الصناعية التابعة لها أراض واسعة في قلب 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. فإن كنت تسعى للبدء بأنشطتك اللوجيستية 

بالقرب من الميناء أو تشييد منشأة صناعية أو للبتروكيماويات. نحن نوفر أراض 
وبمساحات مختلفة يمكنك من خاللها البدء بأعمالك التجارية على الفور مع قائمة 

مكتملة من الحوافز بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم سواءS كنت صاحب أعمال 
محلي أو مستثمر أجنبي.

  للمزيد من المعلومات تواصل معنا ا�ن عبر ٢٤٣٤٢٨٠٠ ٩٦٨+ 
 info@portduqm.com :او من خالل البريد االلكتروني
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استقطاب االستثمارات 
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االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

مدير عام فندق كمبينسكي 
مسقط:

الدقم في طريقها للتحول إلى 
مركز تجاري كبير



شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح 
وحدة شرطة المهام الخاصة بالدقم 

العاملون في المنطقة:
الدقم مشروع كبير نفتخر بالعمل فيه
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داخل
العدد





استقطاب استثمارات بأكثر من ٦١٠ 
ماليين ريال في عام ٢٠١٧

الدقم جديرة باالستثمار ليس فقط 
للسلوفاكيين بل لالتحاد االوروبي

محاجر الدقم تحصل على حق االمتياز إلدارة وتشغيل 
قطاع المحاجر والتعدين بالمنطقة االقتصادية

تنفيذ مشروعات في قطاعات البنية األساسية بتكلفة ٦٤٨٫٢ مليون ريال

التوقيع على اتفاقية حق انتفاع وتطوير لمجمع سياحي متكامل بالدقم

 







الرئيس التنفيذي للشركة 
العمانية للنقل البحري:

نعمل على توسعة أعمالنا 
بالدقم وتنمية المنظومة 

اللوجستية

للشركة 
بحري:

أعمالنا  ة
ي ب

منظومة 
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السلطنة توقع مذكرتي تفاهم لتمويل 
تطوير البنية األساسية وميناء الصيد بالدقم
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شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح 
وحدة شرطة المهام الخاصة بالدقم
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يحيى الجابري في حديث لمجلة "جند عمان":

















الدقم أحد المكونات 
الرئيسيــة لخطــة 
السلطنة للتنميــة 
والتنويع االقتصادي
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رئيس مجلس النواب القبرصي 
لع على فرص االستثمار بالدقم يطّ
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مدير عام فندق كمبينسكي مسقط في حديث لـ         :

الدقم في طريقها للتحول 
إلى مركز تجاري كبير
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         حديث لـ         :

































 ١٦


     


      







      



















       








     
      





   

     

   



      


 





      
      
        

     




  




      



 
     
     
     
       
     
      
 
      





     


 




       

 
      

    
      
       
      



      
      

       
       

     






























١٧



       


 





 
 



«» 

«»



       
        

 
»« »
     « »   «






        

     


  

«»



»
«»«


win – win
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المناطق االقتصادية 
في عصر «أوًال» 

mesbahkotb@gmail.com
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تنفيذ مشروعات في قطاعات تنفيذ مشروعات في قطاعات 
البنية األساسية بتكلفة البنية األساسية بتكلفة 
٦٤٨,٢٦٤٨,٢ مليون ريال مليون ريال
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 تؤكد سعيها القتناص الفرص 
االستثمارية المتاحة بالمنطقة
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األعمال اإلنشائية بمبنى المسافرين 
في مطار الدقم تقترب من نهايتها
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العاملون في مشــروعات المنطقة االقتصادية لـ       :







 





مشروع كبير نفتخر بالعمل فيه
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 Alev Ustunbigak  
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Ayca Bayer     
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Jovert
       B. Sollano
      
       













 









 
Ashraf Abbas
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استقطاب استثمارات بأكثر من

ماليين ريال 
في عام ٢٠١٧
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التوقيع على ٨٧ اتفاقية 
لالنتفاع والتطوير
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610,292,800

301,050,000

50,000

298,122,800

7,780,000

3,290,000

سياحي

اإلجمالي

إجمالي االستثمارات بحسب القطاعات

صناعي

سكني
تجاري

تجاري

لوجستي
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أكبر 10 مشاريع من حيث التكلفة االستثمارية

التكلفة المشروعالقطاعالشركةم
االستثمارية (ر .ع)

288,000,000فندق 5 نجوم ومرافق ترفيهيةالسياحيالهند الصغيرة1
265,000,000مصنع إسمنتالصناعياسمنت الوسطى2
11,000,000مصنع إسمنتالصناعيهرمز األنوار لإلسمنت 3
6,200,000فندق 4 نجومالسياحيالمجموعة الملكية للشرق األوسط وآسيا4
6,000,000منتجات سمكيةالصناعيدارفيش لالستثمار5
5,000,000مصنع انتاج مسحوق وزيت السمكالصناعيمشاريع الصالح6
2,500,000مصنع النتاج األلبان والعصائر الصناعيالعربية لألغذية7
2,000,000مصنع اسفلتالصناعيمشاريع التسنيم8
1,800,000فندقالسياحيمشاريع الصالح9

1,500,000مصنع إنتاج مسحوق وزيت السمكالصناعياألسرار العالمية للتجارة10
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الدقم جديرة باالستثمار ليس فقط 
للسلوفاكيين بل لالتحاد االوروبي

نائب رئيس الوزراء لالستثمار بجمهورية سلوفاكيا يشيد بالفرص المتوفرة:
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رئيس هيئة المنطقة االقتصادية يوجه الدعوة 
لمقاطعة شاندونغ لالستثمار في الدقم
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التوقيع على اتفاقية حق 
انتفاع وتطوير لمجمع سياحي 

متكامل بالدقم






  









٣٧
































 ٣٨




     
     



      



     


    
  

     




  

    
      
      
     

     
     

 























٣٩

      


      
      
       
      





     

    

«»


      

     
     
    

    
     
      






















 ٤٠





     






      


 





      
























     
    











 







     


     


      








شركة اسمنت الوسطى تحصل على حق 
االنتفاع باألرض لتشييد مصنع بالدقم
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افتتاح قرية النهضة بالدقم 
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وضع حجر األساس لمشروع
تصنيع الحافالت بالدقم

باستثمارات استراتيجية من السلطنة ودولة قطر

















خالد الهيل:
نتطلع إلى أن تصبح الشركة 
الجديدة رائدًة في مجال توفير 

الحافالت على المستوى اإلقليمي
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النقل الدولي متعدد الوسائط ودوره
في تعزيز إمكانيات المناطق االقتصادية
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Doctorayman1@yahoo.com
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محاجر الدقم
تحصل على حق االمتياز إلدارة وتشغيل قطاع 
المحاجر والتعدين بالمنطقة االقتصادية















 ٤٨




     




      


     








      




     










      


     


    




































٤٩



مجموعة أصدقاء عمان في البرلمان األوروبي 
تزور المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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المستشارون التجاريون في 
االتحاد األوربي يزورون المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم
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نعمل على توسعة أعمالنا بالدقم 
وتنمية المنظومة اللوجستية

الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري لـ








 


feeder vessel
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اللجنة 
االقتصادية 

والمالية 
بمجلس 

الشورى تزور 
المنطقة 

االقتصادية 
الخاصة بالدقم

٧٠ إعالميا 
يشاركون 

في ملتقى 
المراسل 
الصحفي 
بالدقم

توقيع 
اتفاقيات 

الشراكة بين 
شركة النفط 

العمانية 
وشركة البترول 

الكويتية 
العالمية 

لتطوير مصفاة 
الدقم ومجمع 

الصناعات 
البتروكيماوية

مجلس التعليم 
يوافق على 
إنشاء كلية 

تخدم األنشطة 
االقتصادية 

بالدقم

ممثلو وسائل 
االعالم المحلية 
الناطقة باللغة 

االنجليزية 
يطلعون على 
المشاريع التي 
تشهدها الدقم

الدقم
٢٤ يناير 

هيئة المنطقة 
االقتصادية 

وشركة تنمية 
نفط عمان" 

توقعان مذكرة 
تفاهم لتدريب 

الباحثين عن 
عمل

مسقط
٨ مارس

الدقم
٣٠ يناير 

مسقط
 ١٠ ابريل

مسقط
 ٢٧ فبراير 

الدقم
٢٠ مارس
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٢٠١٧٢٠١٧ .. صور فـي الذاكــــرة .. صور فـي الذاكــــرة



االحتفال 
بوضع حجر 

األساس 
للمدينة 

الصناعية 
الصينية 
العمانية 
بالدقم

توقيع اتفاقية 
حق االنتفاع 

لتشييد محطة 
تخزين النفط 
برأس مركز

استعراض 
فرص 

االستثمار 
بالمنطقة 

االقتصادية 
الخاصة بالدقم 
أمام الشركات 

التشيكية

الهيئة تشارك 
في معرض 

اكسبو الصين 
والدول العربية

قناة الجزيرة 
اإلخبارية تعد 

تقارير عن 
المنطقة 

االقتصادية 
الخاصة بالدقم

توقيع اتفاقية 
إنشاء رصيف 
المواد السائلة 

والسائبة بميناء 
الدقم 
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٢٠١٧٢٠١٧ .. صور فـي الذاكــــرة .. صور فـي الذاكــــرة

الدقم
١٩ ابريل

مسقط
٥ يوليو

براغ (جمهورية التشيك)
٢ مايو

ينتشوان (الصين)
٧ سبتمبر 

الدقم
٢٠ يونيو

مسقط 
٣٠ أغسطس



هيئة المنطقة 
االقتصادية 
تنظم حملة 
ترويجية في 

الهند

شركة تطوير 
الدقم توقع 

مذكرة تفاهم 
مع شركة 

أداني للموانئ

رئيس التحرير 
يقدم نسخة 

من العدد 
العاشر من 

مجلة الدقم 
االقتصادية 

لألستاذ مكرم 
محمد أحمد 

رئيس المجلس 
األعلى لإلعالم 

بجمهورية مصر 
العربية

التوقيع على 
مذكرة تفاهم مع 

اتحاد الصناعات 
البتروكيماوية 

الستقطاب 
االستثمارات 

الصينية
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٢٠١٧٢٠١٧ .. صور فـي الذاكــــرة .. صور فـي الذاكــــرة

هيئة المنطقة 
االقتصادية 

الخاصة بالدقم 
تحصل على 

الميدالية 
الذهبية في 
المسؤولية 
االجتماعية

شرم الشيخ
 ١٧ سبتمبر

دلهي (الهند)   
٣٠ سبتمبر

مومباي (الهند)
٢٥ سبتمبر 

القاهرة
١٢ ديسمبر

حاكمة منطقة 
نينغشيا تعبر 
عن امتنانها 

للسلطنة على 
التسهيالت 

التي تقدمها 
لتوطين 

االستثمارات 
الصينية

ينتشوان (الصين)
٩ سبتمبر

شنجهاي (الصين) 
١٢ سبتمبر
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الدقم تتغير

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*










*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


