


الدقم
شركاء في  بناء 






٣

























       






        
        












أهداف بعيدة المدى 
















االفتتاحية



 
 
  

 



( . . . )   












































magazine@duqm.com


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

١٣٠ برنامجا للمسؤولية االجتماعية

نقلة 
نوعية 

تشهدها 
الدقم  



المسؤولية 
االجتماعية 

مصدر 
لالستقرار 

واالستدامة 
البيئية  
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داخل
العدد



ستيفن توماس: واثقون من نجاح المنطقة مبادرات تؤهل الشباب لسوق العمل 

٢٤٢٫٣ مليون ريال استثمارات جديدة للقطاع الخاص استقطاب ٣٠٠٠ نسمة بمدينة واجهة الدقم 

مجّمع شرطة الدقم إضافة جديدة للخدمات المتوفرة بالمنطقة 

تشريعات جاذبة تستهدف وضع الدقم على خارطة االستثمار العالمي













مدير المحطة 
الواحدة:
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مجمع شرطة الدقم إضافة جديدة 
للخدمات المتوفرة بالمنطقة



      




      
     
      
      



    



      



       
      
 







       





      
  


 







     
      
    
    

     


 
      

يحيى الجابري: المجمع يعكس حرص الحكومة على
إيصال مختلف الخدمات للمواطنين أينما كانوا
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 +968 24587400 :     +968 24507500 :
www.duqm.gov.om  :        info@duqm.com  :   -    103 :   25 :  .

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

   
  

 

 
 
 

 

            

     



www.renaissanceoman.com

WELCOME
TO

�

  

  
 

  

.       
.      

.    
     /  

   :     •   :     •   :   •   :   •   :   •    •

  

 

   

 

  

  



لجنة المناقصات بالهيئة تسند 
مشروعات بـ ١٧٦ مليون ريال 
استكمال الحزم المتبقية بميناء الدقم وتنفيذ 
ازدواجية الطـريـق الـرئـيـسـي بـمـركـز الـمـديـنـة
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الجتماعية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
ولية ا

مسؤ
ا لل

مج
رنا
ب






























١٥




     












    



































     









برامج المسؤولية االجتماعية المنفذة
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم حتى أواخر ٢٠١٥ - بحسب القطاعات

٣٤

١٠
٨٥٥١٦

١١
١٠
٧

٩
٨ ٧
































 ١٦







 

     
     















     
     











     








      


  

   

   


  
   






برامج المسؤولية االجتماعية المنفذة
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم حتى اواخر عام ٢٠١٥ موزعة بحسب الشركات
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والي الدقم رئيس لجنة الشؤون البلدية في حديث خاص  لـ  :

نقلة نوعية تشهدها الدقم .. 
ونسعـى الستفـادة األهالــي
من المشروعات المنفذة
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رئيس لجنة تنمية المجتمع المحلي بالهيئة  لـ  :

المسؤولية االجتماعية مصدر 
لالستقرار االقتصادي والرفاه 
االجتماعي واالستدامة البيئية
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عدد القوى العاملة من أهالي الدقم العاملة بالهيئة والشركات 
الحكومية والخاصة الحاصلة على عقود حق االنتفاع

منذ بدء المشروع

حاليا
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العقود الممنوحة للشركات والمؤسسات المحلية
أنـــواعهــاعدد العقودالجهة المانحة للعقدم

خدمات متنوعة تشمل استئجار مكاتب والنظافة٤هيئة المنطقة االقتصادية ١
خدمات متنوعة تشمل الصبغ واللحام والنظافة والتغذية٩شركة عمان للحوض الجاف٢
خدمات مختلفة تشمل الخدمات اللوجستية والتشييد والبناء وتوفير مياه الشرب٧شركة ميناء الدقم٣
 والنظافة والصرف الصحي والتغذية٤شركة تنمية الدقم٤
خدمات مختلفة لتوفير اللحوم واألسماك والمواد الغذائية والخضروات ١٣فندق المدينة - الدقم٥
وتوفير مياه الشرب والنقل والصرف الصحي واسطوانات الغاز  غير محددفندق كراون بالزا - الدقم٦
وتوفير معدات وخدمات هندسيةغير محددفندق بارك ان - الدقم٧
توفير مياه الشرب وصهريج نقل المياه٢شركة دلتا الحديثة للمشاريع العالمية٨
توفير الرمال٢الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات االسمنتية٩
خدمات الصرف الصحي وتوفير المياه واستئجار بعض المعدات٦شركة حسين فاضل وشركاه١٠
غير محددشركة حسن جمعة باقر١١
خدمات الصرف الصحي وتوفير المياه واستئجار بعض المعدات والرمال٦شركة االدراك١٢
خدمات مختلفة١٩شركة النهضة للخدمات١٣

٧٢المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مصفاة الدقم:  نتطلع إلى بناء شراكات 
حقيقية مع المجتمعات المحلية
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تحظى بدعم الهيئة وشركة النفط العمانية وتنّفذ بالتعاون مع الجامعة األلمانية 

مبادرة الدقم للتدريب خطوة جديدة لــــ
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ـــــــــتأهيل الشباب لدخول سوق العمل


٢٧



    


            
              







  



              


      


 
 
 

 
  

المتدربون: البرنامج التدريبي يعزز قدراتنا ونتطلع للعمل في إحدى الشركات بالمنطقةالمتدربون: البرنامج التدريبي يعزز قدراتنا ونتطلع للعمل في إحدى الشركات بالمنطقة
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   B& W Sudoku
     




  











     
    
    


     






   

     
    


    


توظيف ١٥٨ شابا ومنح الشركات المحلية ٩ عقود

للحوض  عمان 
الجاف تستثمر أكثر 
من ٢٠٠ ألف ريال 
في برامج خدمة 
المحلي  المجتمع 
منذ عام ٢٠١٢

تشجيع الشباب على ممارسة األنشطة الرياضية وتقديم الدعم للحقيبة المدرسية وتكريم الطالب المجيدين
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شركة تنمية الدقم تنّفذ برنامجا طموحا للمسؤولية االجتماعية 
تمويل ٥ منح دراسية للحصول على البكالوريوس
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رئيسة جمعية المرأة العمانية بالدقم:  

برامج المسؤولية االجتماعية ساهمت 
في تعزيز مساهمة المرأة في التنمية
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المسؤولية االجتماعية 
للشركات

abdulaziz.alhinai@duqm.com 
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لكي تكون المسؤولية 
اجتماعية حقا؟

 mesbahkotb@gmail.com
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الرئيس التنفيذي لمجموعة النهضة للخدمات لـ  :

واثقون من نجاح المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم.. 

واستثماراتنا مبنية على أسس واقعية
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٥٠٠ عاملل وواستخدامم ٢٢٠٠٠ ططنن ححددييدداستغرقت ٣ أشهر بمشاركة ٥٠٠ عامل واستخدام ٢٠٠٠ طن حديد أشهر بمشاركة ٣ استغرقت




شركة 
ُعمان 

للحوض 
الجاف 
تسلم 

السفينة 
اليونانية 
المحولة 
الثانية 
بنجاح
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الرئيس التنفيذي لشركة 
تنمية الدقم:

نتطلع إلى 
استقطاب ٣٠٠٠ 

نسمة مع إنجاز 
المرحلة الثانية 

من مدينة
واجهة الدقم
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    «Construction Week»
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وقع مذكرة تفاهم مع (قطارات عمان)

ميناء الدقم يكّثف لقاءاته مع شركات الخدمات اللوجستية 
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Logistics

      



      
Business Logistics
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األداء اللوجيستي ودوره في 
تنافسية الموانئ البحرية*
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(Direct Foreign Investment DFI)




      


       







    
       





       
    












      
      

  Foreign Direct Investment 
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مدير المحطة الواحدة في حديث لـ  :

استقطاب استثمارات بـ ٢٤٢,٣  
مليون ريال للقطاع الخاص في ٢٠١٥ 
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تشريعات
جاذبة تستهدف وضع الدقم 
على خارطة االستثمار العالمي

(٢ - ٣) 
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قرار رقم  ٢٠١٥/٣٢٣
بإصدار الئحة تنظيم البيئة االستثمارية 
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة تنظيم البيئة االستثمارية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

المادة  ( ١ )




















      
 






     




الفصل الثاني
إجراءات منح الترخيص
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الفصل الثالث
االلتزامات والمحظورات





     





     


      



       




      


       



    
      











        


 







       





        



     



    




      


الفصل الرابع
إلغاء ووقف الترخيص
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قـــرار  رقـــم (٣٢٦  / ٢٠١٥م)
بإصدار الئحة تنظيم التصاريح البيئية في 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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٢٠١٥ في صور
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عناوين رئيسية 
للمستقبل

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*
















*mohammed.alshezawi@duqm.com


