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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

االحتفال بالتشغيل التجاري لمبنى 
المسافرين بمطار الدقم

السلطنة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال إنشاء المدن الذكية 

استكمال تطوير الطريق الرئيسي بالدقم
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داخل
العدد



يحيى الجابري يدعو شركة 
أوكسيدنتال لالستثمار في الدقم

الُعـمانية لنقل الحاويات توقع اتفاقيات جديدة 
لتعزيز خطوطها المالحية بموانئ السلطنة

الدقم تعرض فرصا استثمارية 
متنوعة للمستثمرين اليابانيين

توقيع اتفاقية تأسيس مؤسسة تواصل 
الخيرية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

حمالت ترويجية تضع الدقم على خارطة االستثمار العالمي

سفير السلطنة لدى كوريا: التبادل التجاري بين 
السلطنة وكوريا مرشح للزيادة وهذه هي األسباب









 

مقبول الوهيبي:
مستعدون 

للمساهمة في 
تحـول الدقم إلى 

مدينة ذكية

واشنطنسيئولأوساكاطوكيو هيوستن جوانزوهوانزو جينان
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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














     

       


      
     

     








٩٠ مليون ريال التكلفة اإلجمالية للمطار 

االحتفال بالتشغيل التجاري لمبنى 
المسافرين بمطار الدقم
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السلطنة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال إنشاء المدن الذكية 
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مستعدون للمساهمة في 
تحـول الدقم إلى مدينة ذكية

مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك لـ  :
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منصة لدعم حلول المدن 
الذكية في السلطنة
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وفد اقتصادي ياباني يستكشف 
فرص االستثمار بالدقم
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مدن في اليابان وكوريا والصين 
والواليــات المتحــدة تســتضيف 
النــدوات التعريفية عن المنطقة 
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واشنطنسيئولأوساكاطوكيو هيوستن جوانزوهوانزوا جينان

حمالت ترويجية تضع الدقم 
على خارطة االستثمار العالمي



حوافز ومزايا االستثمار
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

• اإلعفاء من ضريبة 
الدخل لمدة 30 سنة 

ميالدية من تاريخ 
بدء النشاط قابلة 

للتجديد.

• حق االنتفاع بأراضي 
الدولة الكائنة في 

المنطقة لمدة تصل 
إلى 50 سنة ميالدية 

قابلة للتجديد مددا 
مماثلة. 

• اإلعفاء من أي 
قيود على جلب 
وتداول وتحويل 

العمالت األجنبية، 
بما في ذلك تحويل 

رأسمال المشروع 
المستثمر وأرباحه 

خارج المنطقة.

• جواز أن 
يكون رأسمال 

المشروع 
مملوكا بالكامل 
لغير العمانيين.

• اإلعفاء من 
تطبيق أحكام 

قانون الوكاالت 
التجارية.

• تسهيل تقديم 
كافة الخدمات 

الالزمة للمشروعات 
من خالل المحطة 
الواحدة، بما في 

ذلك خدمات القيد 
بالسجل التجاري 

وإصدار جميع 
التراخيص والتصاريح 

والموافقات 
والتأشيرات.  

• اإلعفاء من 
شرط الحد 

األدنى لرأس 
المال المستثمر 

في المشروع 

• السماح للمشروعات 
بفتح مكاتب تمثيل 

تجاري لها خارج المنطقة 
شريطة تسجيلها 

وفقا ألحكام القوانين 
النافذة. 

• السماح باستيراد 
كافة أنواع البضائع 

المسموح تداولها في 
السلطنة دون إذن 

أو تصريح أو ترخيص 
مسبق، ما لم تكن 

مصنفة كمواد متفجرة 
أو كيميائية .

• اإلعفاء من الضريبة 
الجمركية للبضائع 

المستوردة من خارج 
السلطنة إلى المنطقة 
والبضائع المصدرة من 

المنطقة إلى الخارج.

اعداد:
 ٢٠



في أول حملة ترويجية لها في بلد الشمس المشرقة
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الدقم تعرض فرصا استثمارية 
متنوعة للمستثمرين اليابانيين
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Yoji Muto
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 Kentaro Sonoura    











 

        







 






         







بحث إنشاء مدينة صناعية يابانية بالدقم


YURICO KOIKE
     


     











رئيس الهيئة يـطلع عمدة طوكيو على مميزات 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم


 ٢٤






Kashiwa-no-ha Smart City



       
















لع على التجربة  وفد هيئة الدقم يطّ
اليابانية في إنشاء المدن الذكية



       







ويزور محطة الحاويات الدولية في ميناء طوكيو
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الحملة الترويجية للدقم في كوريا
تدعو لمزيد من الشراكات االقتصادية
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الدقم تتطلع لتنويع سوق اإلنشاءات 
واجتذاب الشركات الكورية العالمية
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Lee Kun – Ki
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Kim Yong-Jin
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     Jinan

Hangzhou

Guangzhou

     





     


  










 
     



الدقم تركز على استقطاب
شركات صناعية جديدة

في حملتها الترويجية بالصين
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zhang jing
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Erwin Mortelmans
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  SHUIFA ZHONGXING 



 XIAOJUN LIU  
      
   SHANG ZHIYONG 


       




     





      





   











    

















يحيى الجابري يدعو مجموعة شيفا 
العمالقة لالستثمار في الدقم
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Dahua
      


Wensli


      

Sinopec Guangzhou

GRG Banking      
     
      

      
   


      
       
      



















االطالع على خبرات الشركات الصناعية 
الصينية وبحث مجاالت التعاون معها
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الحملة الترويجية في هيوستن تدعو الشركات 
العالمية لالستثمار في قطاع النفط والغاز بالدقم
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  OXEA    





OXEA













 
 







     

       



      








      
       


      

 





    

      
    








وفد الهيئة يزور شركة أوكسيا 
ويطلع على سير العمليات فيها 

دور حيوي متوقع للشركة في مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم
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يحيى الجابري يدعو شركة أوكسيدنتال 
العالمية لالستثمار في الدقم

وفد الهيئة يزور ميناء هيوستن ويطلع على حجم األعمال فيه 
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Seward L. Jones    










    





     

     

     

 



     
     


     

     



مجتمع األعمال في واشنطن
يرحب باالستثمار في الدقم
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Steve Lutes     
      
      





 
     


      








     

 
David Short
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الترويج في 
األوقات الصعبة

mesbahkotb@gmail.com
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طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطرق وخدمات البنية األساسية بالدقم

استكمال تطوير الطريق الرئيسي بالدقم بطول 
١٤ كم وتمديد طريق الخدمات بمنطقة المعارض
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سفير السلطنة لدى كوريا في حديث خاص لـ 

التبادل التجاري بين السلطنة وكوريا 
مرشح للزيادة.. وهذه هي األسباب
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توقيع عقد إيجار إلنشاء 
مصنع للمنتجات االسمنتية

استعراض فرص االستثمار بالدقم أمام 
المشاركين في معرض المنتجات الدولي بالدوحة

الهيئة تنضم إلى نظام تسجيل 
JSRS  الموردين الموحد
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توقيع اتفاقية تأسيس مؤسسة تواصل الخيرية 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

تهدف لتقديم الدعم المالي وتمويل مشاريع لصالح المجتمعات المحلية
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العـمانية لنقل الحاويات توقع اتفاقيات جديدة 
لتعزيز خطوطها المالحية بموانئ السلطنة








     
       

     







       
 Oman
    Express Line
      
Gulf Express Line
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قـــــرار  رقم (  ٤٥  / ٢٠١٨) 
بإصدار الئحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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لماذا الدقم؟

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*









*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


