


إنشاء رصيف إنشاء رصيف 
للمواد السائلة للمواد السائلة 
والسائبة بميناء والسائبة بميناء 
الدقمالدقم

الصين والهند .. الصين والهند .. 
محطتان ناجحتانمحطتان ناجحتان
في الترويج للدقمفي الترويج للدقم

ستيفان أومان 
الرئيس التنفيذي 
للحوض الجاف:

طموحنا
بال حدود في جعل 
الدقم مركزا دوليا 
للصيانة البحرية



18

تتقدم هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بأسمى آيات التهاني إلى المقام السامي

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
- �- حفظه ا

متضرعين إلى ا4 العلّي القدير أن يديم على جاللته الصحة والعافية، 
ومهنئين الشعب العماني بهذه المناسبة الغالية، ومجددين العهد والوالء 
باالستمرار في العطاء والبناء لما فيه الفخر واالعتزاز لكل أبناء عماننا الغالية 

في غمرة احتفاالت البالد بمناسبة العيد الوطني السابع واFربعين المجيد



غرفة تتسع �ربعة أشخاص
أجرة الشخص الواحد في 

اليوم ٥٫٣٩٠ ر.ع 
أو ١٤ دوالر أمريكي

غرفة تتسع لشخصين
أجرة الشخص الواحد في 

اليوم ٧٫٧٠٠ ر.ع 
أو ٢٠ دوالر أمريكي

جناح مفرد تنفيذي أول
ا%جرة للشخص في 

اليوم ١٥٫٣٨٠ ر.ع 
أو ٤٠ دوالر أمريكي

غرفة جناح تنفيذي أول 
مع منطقة جلوس

ا%جرة للشخص في اليوم 
٢٤٫٦٢٠ ر.ع أو ٦٤ دوالر 

أمريكي

   تم تصميم قرية النهضة الدقم لتوفر سكنًا 
للموظفين من جميع المستويات في الشركة . 

وجميع فئات المساكن مزودة وجبات ، غسيل وكي 
المالبس ، والخدمات الضرورية ا%خرى.

غرفة تتسع لستة أشخاص
أجرة الشخص الواحد في 

اليوم ٤٫٦٢٠ ر.ع 
أو ١٢ دوالر أمريكي

غرفة تتسع لثمانية أشخاص
أجرة الشخص الواحد في 

اليوم ٣٫٨٦٠ ر.ع 
أو ١٠ دوالر أمريكي

قـريـــة الـنـهـضــة الـدقــم
نعتني بموظفيكم

مساكن تم تصميمها طبقًا للمستويات العالمية بأقل 
التكاليف وحسب أفضل مقاييس االقتصاد في التصاميم 

•  أكثــر مــن ١٦٫٩٠٠ ســرير  •  طعــام عالمــي يناســب جميــع ا%ذواق  •  اســتقبال علــى مــدار 
الســاعة طوال أيام ا%ســبوع  •  مســجد  •  عيادة على مدار الســاعة  •  تــــسهيالت الطعام : 
فطــور، غــداء، عشــاء، وجبــات مغلفــة  •  تدبيــر منزلــي  •  غســيل وكــي المالبــس  •  مرافــق 
ترفيهيــة داخليــة : طــاوالت بليــاردو، طاوالت ســنوكر، تنس طاولة، كرة قــدم طاولة  •  مرافق 
ترفيهيــة خارجيــة : ملعــب كــرة قــدم أخضــر بمســاحة كاملــة  •  جمنازيــوم : معــدات عصريــة 
كاملــة  •  قنــوات فضائيــة مجانيــة  •  مكتبــة  •  صالــة قــراءة  •  مقهــى إنترنــت  •  تصنيــف 

مضمون كقيمة محلية مضافة ١٠٠٪ .

لحلول السكن المتكاملة للقوى العاملة يرجى االتصال بهاتف رقم: ٢٤٧٠٠١٢٧ ٩٦٨ + 
renaissance@tiscooman.com : لكتروني إلىeأو بالبريد ا

www.duqmvillage.com

قم بإجراء مسح 
ضوئي للرمز للمزيد 

من التفاصيل
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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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الترويج وتنويع 
االستثمارات

االفتتاحية




















































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

حاكمة منطقة نينغشيا تؤكد
التزام المنطقة باالستثمار في الدقم 

توقيع اتفاقية إنشاء رصيف المواد 
السائلة والسائبة بميناء الدقم 

مصفاة الدقم تعلن عن إبداء الرغبة إلسناد
مناقصة األعمال الهندسية واإلنشائية والمشتريات
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داخل
العدد



تطوير الدقم توقع
مذكرة تفاهم مع «أداني للموانئ»

استقطاب الشركات الصينية
العاملة في قطاع البتروكيماويات

يحيى الجابري يوجه الدعوة
لمجموعة منج يون لالستثمار في الدقم

هيئة المنطقة االقتصادية تبتعث ٨٨ طالبا للدراسة في الصين

 





عبدالله السعدي سفير السلطنة 
لدى الصين: االستثمارات 
الصينية في الدقم تترجم 

المستوى المتطور في 
عالقات البلدين

ستيفان أومان الرئيس 
التنفيذي للحوض الجاف:

طموحنا بال حدود في جعل 
الدقم مركزا دوليا 
للصيانة البحرية

 

ستيفان أ
التنفيذي
طموحنا

الدقم
للص

عبدالله السعدي سفي
االستثم لدى الصين:
الدقم تت الصينية في
المستوى المت
عالقات البلد
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World's Leading
Sustainable Tourism

Award

Middle East's
Responsible Tourism

Award
World's Responsible

Tourism Award













       
































       





السلطنة وكوريا تبحثان التعاون في مجال 
تطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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السلطنة والمملكة المتحدة 
توقعان على ملحق مذكرة تفاهم 

ينص على استخدام بعض المرافق بالدقم
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توقيع اتفاقية إنشاء رصيف المواد 
السائلة والسائبة بميناء الدقم 
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مصفاة الدقم تعلن عن إبداء 
الرغبة إلسناد مناقصة األعمال 

الهندسية واإلنشائية والمشتريات
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رئيس هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
يدعو الشركات الصينية إلى االستثمار في السلطنة

في كلمته أمام معرض اكسبو الصين والدول العربية
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حاكمة منطقة نينغشيا تؤكد التزام 
المنطقة باالستثمار في الدقم
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ُتدير عددا من الصناعات البتروكيماوية

يحيى الجابري يوجه الدعوة لمجموعة 
منج يون لالستثمار في الدقم
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الحملة الترويجية
في الصين تستعرض مزايا

االستثمار في الدقم


   








٢٣





























 ٢٤










     



      
     
     
     



















      





























٢٥

      





 




     




      
       

      




      
     

















      






     

      


 


     




       
     
      
       






      

 

        




     




      








     

 

      




















 ٢٦



     















     


     
     



     



 
      







     



    
























 

٢٧






      
     



        












      






جناح السلطنة في معرض الصين 
والدول العربية يحظى باهتمام الزوار
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التوقيع على مذكرة تفاهم الستقطاب الشركات 
الصينية العاملة في قطاع البتروكيماويات












 










٢٩



«»
     


 




      



     
    






     
     



     
       



 
     






      
 
 







     










       

     
     


«»





الدقم توجه دعوات مفتوحة للشركات 
الهندية الستكشاف فرص االستثمار
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ستيفان أومان الرئيس التنفيذي للحوض الجاف يكشف لـ  : 

طموحنا بال حدود في جعل الدقم 
مركزا دوليا للصيانة البحرية 

واإلصالح وتحويل السفن

في أول حوار صحفي معه:
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"APSEZL"










شركة تطوير الدقم توقع
مذكرة تفاهم مع «أداني للموانئ»
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هيئة المنطقة االقتصادية تبتعث 
٨٨ طالبا للدراسة في الصين


     
     
    
      


Ningxia Polytechnic
      






    




     


بالتعاون مع شركة وان فانج العمانية
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Ningxia     
Polytechnic
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الصناعة و«لعبة»  البداية

mesbahkotb@gmail.com
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سفير السلطنة لدى الصين في حديث خاص لـ الدقم االقتصادية:

االستثمارات
الصينية في الدقم 

تترجم المستوى 
المتطور

في عالقات
البلدين
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التسويق وأهميته للموانئ البحرية 







  Search of Excellence"
 " In
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ضمن اهتمامها بنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

























هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تقرر إنشاء دائرة تعنى بالشراكة والتنمية
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«هيئة الدقم» تحصل على الميدالية 
الذهبية في خدمة المجتمع
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هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تبدأ العمل بالئحة التطوير العقاري 

نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة: 

الالئحة تستهدف استقطاب 
االستثمارات وتشجيع المواطنين 
واألجانب على اإلقامة في الدقم













نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة
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قـــــرار رقم (٤٥/ ٢٠١٧)
بإصدار الئحة التطوير العقاري

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة التطوير العقاري في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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مع الطلبة
في الصين

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*















*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


