


منظومة متكاملة من المرافق 
الدقموالخدمات اللوجستية

سعيد المعولي: 
زيادة أنشطة 

الحوض الجاف 
إلى ١١ نشاطا

هالل البلوشي: 
تطوير المرحلة 

الثانية من المنطقة 
اللوجستية بالميناء





(SaaS)

(IaaS) 



 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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االستثمار في 
اللوجستيات   

االفتتاحية






















































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

السلطنة والكويت تحتفالن بوضع حجر 
األساس لمصفاة الدقم

الدقم.. منظومة متكاملة من 
المرافق والخـدمـات اللوجستية

شركة METS  تنقل أعمالها إلى المنطقة 
اللوجستية بميناء الدقم
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داخل
العدد



  

تدشين خدمات البوابة 
االلكترونية والهاتف النقال

الدفعة األولى من الطلبة الدارسين في 
الصين ينهون برنامجهم التدريبي

مؤتمر ُعـمان للمناطق االقتصادية والحرة يبحث تعزيز التنافسية والتنويع االقتصادي

السلطنة والصين تقرران إقامة عالقات شراكة استراتيجية

 





هالل البلوشي: 
تطوير المرحلة 

الثانية من المنطقة 
اللوجستية بميناء 

الدقم

علي شاه: نعمل 
على جعل الدقم 

مركزا لوجستيا 
يغذي األسواق 

المجاورة

سعيد المعولي: 
زيادة أنشطة 

الحوض الجاف 
إلى ١١ نشاطا

سعيد
زيادة
ي

الحوض
١ إلى

لبلوشي: 
المرحلة 

المنطقة  من
بميناء  ستية

نعمل 
الدقم
ستيا

سواق 
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إعداد استراتيجية للترويج لمنطقة 
الصناعات السمكية بالدقم
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السلطنة والكويت تحتفالن 
بوضع حجر األساس 
لمصفاة الدقم
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الفرص الوظيفية 
المباشرة تتراوح بين 
900 و1000 وظيفة

مصفاة الدقم 
مشروع طموح 

مشروع مشترك بالمناصفة بين 
شركة النفط العمانية وشركة 
البترول الكويتية العالمية

إصدار إشعارات 
البدء في تنفيذ 

المشروع


     

     
        



     

      


    
     
     



    
     
     
     
     



     
     
     
      



    


     
    


     
     

  


     
     






     



الكويتعمان

الطاقة التكريرية 
للمصفاة تبلغ: 230 
ألف برميل يوميا 

أكبر مشروع استثماري 
مشترك بين دولتين خليجيتين 

في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم

إضافة نوعية لقطاع 
المصافي والبتروكيماويات 

في السلطنة

التكلفة 
المتوقعة: 7 

مليارات دوالر 
أمريكي

استخدام 50% 
من منتجات 

المصفاة لمجمع 
الصناعات 

البتروكيماوية

استخدام 65% 
من خام النفط 

من دولة الكويت 
و%35 من 
السلطنة

أبرز المنتجات: 
الديزل ووقود 

الطائرات والنافثا 
وغاز البترول 

المسال والكبريت 
وفحم الكوك 

اعداد:
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 منظومة متكاملة من المرافق 
والـخـدمـات اللـوجسـتـيـة













الدقم
مطار دولي وميناء متعدد األغراض وشبكة نقل بري تربط مختلف أرجاء المنطقة
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األمن واألمان 
اللوجستيان

mesbahkotb@gmail.com
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ميـناء
الـدقم

هالل البلوشي: نعمل على 
استقطاب الشركات العالمية 

وتشجيع الشركات المحلية على 
االستثمار في الدقم

يبدأ األعمال 
التحضيرية لتطوير 
المرحلة الثانية من 
المنطقة اللوجستية
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Middle East Tubular
METSServices





METS
OCTG
OCTG
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شركة METS  تنقل أعمالها إلى 
المنطقة اللوجستية بميناء الدقم

أندريو كاستر: استقبلنا ٨٠ ألف 
طن من األنابيب منذ بدء عملياتنا 

التشغيلية في نوفمبر ٢٠١٧
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الرئيس التنفيذي للحوض الجاف يكشف لـ  

مالمح خطة الشركة حتى ٢٠٤٠

زيادة أنشطة الشركة إلى 
١١ نشاطا .. والمساهمة في 

النشاط االقتصادي بـ ٥٠٠ 
مليون دوالر سنويا
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الخدمات اللوجستية بالدقم
محور اهتمام أصحاب األعمال
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الدور التنموي للوجيستيات المعاصرة




     
        
      


  
       

      



      
      


      
      


 

      
     





      
      
       
       


      



      
       
      



      
      
      
        


       

      


 







 
 
      





     
      
 
      





      
       

       


 


      






     
      
      

     


 

     










Doctorayman1@yahoo.com
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Product Life Cycle
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مؤتمر عـمان للمناطق االقتصادية والحرة 
يبحث تعزيز التنافسية والتنويع االقتصادي
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https://eoss.duqm.gov.om






     
      
  
 






     



     
     
      

      


     

     











تدشين خدمات البوابة االلكترونية 
والهاتف النقال لهيئة المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم




















٣٣




     





 



    


     

      














     

     





       
 



 


 
«»
«»
« »    
      
 
 «»
«»

«» 
 «»

السلطنة والصين تقرران إقامة 
عالقات شراكة استراتيجية
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انطالق األعمال اإلنشائية للمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم


       
       





: رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج في حوار لـ 

نعمل على جعل الدقم 
مركزا لوجستيا يغذي 
األسواق المجاورة
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تطوير الدقم تتملك ١٥٪ من مشروع 
سوق مواد البناء بالمدينة الصينية
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ضمن برنامج تدريب ١٠٠٠ طالب للعمل في المدينة الصينية بالدقم 

الدفعة األولى من الطلبة الدارسين في الصين 
ينهون برنامجهم التدريبي بكلية نينغشيا
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مسطحات خضراء على مساحة ٥٠ ألف متر مربع

هيئة المنطقة االقتصادية تنشر 
البساط األخضر في الدقم 
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إشراك المجتمع المحلي
في البرامج الرياضية بالدقم
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جهود مشتركة بالدقم للتعامل مع 
اآلثار المتوقعة إلعصار «مكونو»
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إصدار نظام الرقابة على 
الطرق وحمايتها في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم
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إصدار نظام الرقابة الصحية 
والنظافة العامة في المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم
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قرار رقم (٢٦ /٢٠١٨)
بشأن إصدار نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة 

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم


 ٤٨



 






     


    
 










  


 
 


  


 


  
  
 
 
 
 
 
  





 





 


   
 
 

  
       



  



٤٩



 


      
 








 
 

 
  Asbestos  
 




   
   

 


 
 

    



 


  



 
 
 
 


 


 

 


 Water Proof
 



 
  


 

     
  

 



 ٥٠












 


 



 








 

  
 

 
   







 

 
 
  
  


 
 
  

   
  

 
 


  


 

 
 

 
 



 
 


٥١



 
 

 
   


 


  


  

 
 
 
  
 

  
  
  
    
 
  
  

 
 




  
 

  
 


 


 
 




 
 

  
 


 

 















 ٥٢




 


 

 



 













 
  

 
  


 

 



 


  







  











 
 


   
  


   
  


 
  


٥٣



 
  
  


 


  
 

 
   

 


  








 



  

 
  

 
 


 







  
PerlaneRestylaneBotox

Peeling
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الشباب رهان المستقبل

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*












*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


