


المناطق االقتصادية والحرة والصناعية 
تنال االهتمام السامي







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

حضرة صاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم

- حفظه ا# ورعاه -
متضرعين إلى ا1 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 

23
يوليو
المجيد

في غمرة احتفاالت البالد بيوم النهضة
التاسع واIربعين المجيد
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توفير بيئة محّفزة 
لنمو االستثمارات

االفتتاحية





 














































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

بحث تعزيز العالقات التجارية 
واالستثمارية مع الصين

إعداد استراتيجية بيئية للمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم

عمان للحوض الجاف: المحافظة على 
البيئة في مقدمة أولويات الشركة


@sezaduqm

@Sezad Duqm


 ٦

داخل
العدد



جاللة السلطان يؤكد أهمية العمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات

هيئة المنطقة االقتصادية تقرر زيادة عمق ميناء الصيد بالدقم إلى ١٠ أمتار





انطالق األعمال اإلنشائية 
لمشروع الهند الصغيرة

التوقيع على ٦ اتفاقيات لعقود انتفاع فرعية 
في األراضي المخصصة لميناء الدقم

 هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تنظم حملة ترويجية في روسيا

إسناد مرحلة التصميم األولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية 
بالدقم ووحدة استخالص المواد السائلة من الغاز


٧



+968 24342800/1info@portduqm.com

+968 24342800/1 INFO@PORTDUQM.COM WWW.PORTDUQM.COM

@PORTDUQM @PORTOFDUQM @PORT-OF-DUQM-COMPANY-SAOC 

ميناء الدقم في قلب أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق األوسط تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان 
وتطل على بحر العرب والمحيط الهندي.

يتمتع الميناء بموقع اســتراتيجي خارج منطقة الخليج العربي وبالقرب من األســواق الرئيســية في آســيا ، وشــرق أفريقيا 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، مستفيدا من قربه من مناطق النفط وصناعة الغاز في السلطنة. يتطور الميناء 

بسرعة إلى محور نقل البضائع القادم ويهدف إلى أن يكون "أكثر ميناء متعدد األغراض مفضال في المنطقة".

ميناء
الدقم

الموقع االستراتيجي
األكثر تفضيال

 info@portduqm.com لمزيد من المعلومات اتصل اآلن ٢٤٣٤٢٨٠٠/١ ٩٦٨+ أو على البريد اإللكتروني
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w w w . d u q m q u a r r i e s . o m

Our Mission to establish a standard and world class, environmental 
friendly quarry company that in its own capacity will favorably 

compete with other quarrying.

Screen Sand
Stones of various kinds 
Aggregate
Limestone
Sub Base
Riprap
Aggregate Base Course (ABC)

Duqm Quarries Company 
provides raw materials 
for projects including:

 



المناطق االقتصادية والحرة والصناعية تنال االهتمام السامي

جاللة السلطان يؤكد أهمية العمل على تهيئة 
المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات







        
       

    




       


عاهل البالد يبدي ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة التي تعم كافة أرجاء الوطن 
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جاللته يؤكد حرص السلطنة الدائم 
على التعاون مع كافة الجهود المبذولة 

لدعم الحوار والتفاهم بين الدول

جاللة السلطان يسدي توجيهاته لمؤسسات 
الدولة بالعمل على النهوض بالجوانب 
المتعلقة بمسيرة التطوير الشامل
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توجيهات جاللته محل اهتمام 
الهيئة وعنايتها والتزامها

رئيس مجلس إدارة الهيئة مثّمنا التوجيهات السامية لجاللة السلطان:
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السلطنة تشارك فـي منتدى الحزام 
والطريق بالعاصمة الصينية بكين










      
      




      



      
     








      
     
 
    
    
       
     


 



     
     




      
      




















ترجمة للتعاون االستراتيجي بين البلدين
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يحيى الجابري يبحث تعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية مع الصين


      


     



     
     




    
      
      





 

     

      
     



في إطار مشاركة السلطنة في مبادرة الحزام والطريق
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مسؤولون صينيون يؤكدون رغبة بالدهم 
في تعزيز العالقات االقتصادية مع السلطنة


      




     
     


 


       
 

    
    


      





        

      

     

       
 





    
 








 
 


 




















إثراء ُتطلع الشركات الصينية على فرص االستثمار بالسلطنة
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بحر الحرير

mesbahkotb@gmail.com
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إعداد استراتيجية بيئية للمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم

مدير دائرة الرقابة البيئية: نحرص على المواءمة بين التنمية المستدامة وحماية البيئة
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Lean Startup
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أدوات الرقابة 
البيئية في المنطقة 
االقتصادية الخاصة 

بالدقم
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أكدت أن المجال البيئي يعتبر عامل جذب مهم لشركات النقل البحري

عمان للحوض الجاف: المحافظة على 
البيئة في مقدمة أولويات الشركة
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الموانئ البحرية 
صديقة البيئة



      


     



    




     



PollutionContamination
Contamination

pollution









       
     
      

     








      


  










      


     

      





      

     













    Ballast water 




     









       




 



Doctorayman1@yahoo.com
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المعالجة والتخزين 
والتخلص

المعالجة والتخزين والتخلص

النفايات 
البلدية 
الصلبة

النفايات 
ا�لكترونية

نفايات 
ا�طارات

النفايات 
العامة

النفايات 
الصناعية

االطارات 
منتهية 

الصالحية

الجزء ا�ول

الجزء الثاني

عن 
المرفق

الموقع

السعة

المساحة

المباني

٤ كم على الجانب ا!يسر من 
بداية طريق الدقم - محوت

٧٥٠٠٠٠ متر مكعب السعة 
االستيعابية ا�جمالية

٤٣٣٢٧٢٧ مترا مربعا المساحة 
ا�جمالية للموقع

٦٠٠٠ متر مربع تحتوي على المرافق كالمكاتب 
ومنطقة االستقبال والحجر الصحي والمعالجة

٣٠ كم من ميناء الدقم

٥٠٠٠ متر مكعب السعة 
االستيعابية لحوضي العصارة

٨٣٣٠٠ متر مربع مساحة المرحلة ا!ولى من خلية 
المردم الهندسي المخصص للنفايات البلدية

٣٠٠٠ متر مربع مباني تخزين النفايات الصناعية

تشغيل مرفق إدارة النفايات المتكاملة 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم تنظم حملة ترويجية في روسيا
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EVisa
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Alexey
     Rakhmanov







      


     





بحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

يحيى الجابري يوجه الدعوة لشركة بناء 
السفن الروسية لالستثمار في الدقم















VTB
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RDIF     
     
      

    
     


 


    




Tagir Sitdekov

      



     
    

 

VTB

VTB




     

      
   VTB    
    







     
)
     

      


       
       
    

     

















VTB
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هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة توقع
٦ اتفاقيات لرفع كفاءة البنية األساسية بالدقم
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SBR








































       





























 

































يقام على مساحة ٦٠٠ ألف متر مربع في المنطقة السياحية بالدقم

انطالق األعمال اإلنشائية لمشروع الهند الصغيرة
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مشاريع جديدة تقام على مساحة ١١٠ آالف متر مربع

التوقيع على ٦ اتفاقيات لعقود انتفاع 
فرعية في األراضي المخصصة لميناء الدقم
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إسناد مرحلة التصميم األولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية 
بالدقم ووحدة استخالص المواد السائلة من الغاز
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هيئة المنطقة االقتصادية 
تقرر زيادة عمق ميناء 

الصيد بالدقم إلى ١٠ أمتار
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تحالف من ٣ شركات عمانية يؤسس شركة 
جديدة لالستثمار في القطاع السمكي بالدقم





     



     
    
     
    
     

      



     
      




     
      


      


       





تحت مسمى "الدقم لالستثمار السمكي"













   















 
       





      










       




تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع تطوير الدقم
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تدخل حيز التشغيل التجريبي في عام ٢٠٢١ 

إنشاء محطة لتخزين الوقود بميناء الدقم

قرية النهضة بالدقم ترفع سعتها 
االستيعابية إلى ١٨٦٥٥ سريرا






















MEED
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منافسة قوية بين الفرق المشاركة في 
الدورة الرمضانية الثانية بالدقم
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افتتاح أول مدرسة عالمية بالدقم
مطلع العام الدراسي المقبل
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قاطرة الدقم لن تتوقف 

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*













*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


