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عام مميز 

االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

٤ شركات فرنسية رائدة تدرس تطوير 
مجمع صناعي عالمي بالدقم

إنشاء بوابة الدقم السياحية ومجمع 
شموخ للصناعات التعدينية 

مصفاة الدقم تحتفل 
باإلغالق المالي للمشروع








@sezaduqm

@Sezad Duqm
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داخل
العدد



  

ندوات محلية وخارجية
لزيادة االستثمارات بالدقم 

شركة عمان للحوض الجاف
تسجل إنجازات جديدة 

الرصيف النفطي بوابة الدقم لتصدير المنتجات المكررة

الدقم تزدهر واألنشطة التجارية في ازدياد

 





علي الزدجالي:
إنجاز الخارطة 

التعدينية للمنطقة 
االقتصادية

حسين اللواتي:
القطاع المصرفي 

داعم للتنمية 
االقتصادية

أحمد المحرمي: 
قريبا.. بدء العمل 
في مجمع شموخ

ي
صرفي 

رمي: 
العمل 
شموخ


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



منافذ السداد السداد عبر 
 الموقع ا�لكتروني 

لشركة أونك
www.tasdeed.om

 السداد عبر
 فروع شركة

أونك

السداد عبر تطبيق 
الهواتف الذكية 

للبنك الوطني 
العماني

السداد عبر الموقع 
ا�لكتروني للبنك 
الوطني العماني

 السداد عبر
 البنوك العاملة
في السلطنة

السداد عبر تطبيق 
الهواتف الذكية 

لبنك صحار

السداد عبر تطبيق 
الهواتف الذكية 

لبنك مسقط





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

 

Duqm Quarries Company 
provides raw materials 
for projects including:
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E - m a i l :  m o i z u d d i n @ d u q m q u a r r i e s . o m

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.

Quarries Company 
s raw materials 
ects including:





     
      





CMA CGM
 EDF Renewables   
   SUEZ  FIVES
    
       
      
      






 











     









     
 
      





 







     
        
EDF     CMA CGM 
SUEZFIVESRenewables













شركات فرنسية رائدة
تدرس تطوير مجمع 
صناعي عالمي بالدقم
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CMA CGM



 



 




EDF      
 Renewables
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باستثمارات تصل إلى ١٣٣ مليون ريال 

إنشاء بوابة الدقم السياحية ومجمع 
شموخ للصناعات التعدينية 
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limeClinker
      
     


Fertilizer



     
   Portex  


      

     


     
  Orpen   
Lara Solar
EMS       
     


















      
Anil Poddar  







 













Anil Poddar
      


    
      
      
     
     

   



توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع إلنتاج 
مادة هيدروكسيد الكالسيوم بالدقم
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محاجر الدقم توقع مذكرات تفاهم لتزويد 
المشاريع الجديدة باحتياجاتها
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أحمد بن زايد المحرمي في حديث لـ  :

مجمع شموخ
يترجم توجيهات
جاللة السلطان 
لتعزيز القيمة 

المضافة 
للثروات 
المعدنية








 







: ن زايد المحرمي في حديث لـ 
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خالل احتفالها بالعيد الوطني الـ ٤٨ المجيد

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تدشن 
حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي
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حصلت على ٤٫٦ مليار دوالر من ٢٩ مؤسسة تمويل

مصفاة الدقم تحتفل باإلغالق المالي للمشروع




     



     


    

     













     












       


       



  



       



CESCE  UKEF 
   K-EXIM  




    

     

























٢١








     
     
 




    

      
      




   
    


    




     





مجلس إدارة الهيئة يطلع 
على سير العمل في المشاريع






















عقد اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ بالدقم
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الرصيف النفطي
المشروع يكمل ٤ ماليين ساعة عمل بدون حوادث مضيعة للوقت

بوابة الدقم لتصدير المنتجات المكررة
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Boskalis Westminster   
Louw      – Oman
Dekker

      


     





“Six Construct”    
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HELIOS
Maarten Pryt
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Queen of  
Prins der NederlandenNetherlands
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Ellen Franse




 


       




  



   



      















٢٧



199.1
مليون ريال عماني 

تكلفة المشروع

4.6
كم طول كاسر األمواج 
الثانوي الذي يتم فيه 

إنشاء الرصيف النفطي

تعميق حوض
الميناء إلى 

18
 مترا

تطوير واستصالح 

2.4
 كم إلنشاء الرصيف النفطي

أعمال الحفر في البحر تصل إلى 

26
 مليون متر مكعب

استخدام 

5
ماليين متر مكعب من المواد 

المستخرجة من البحر الستصالح وردم 
الموقع المخصص للرصيف

صب حوالي 

5590
من القوالب االسمنتية 

الستخدامها في المشروع

1500
عامل في المشروع أثناء 

فترة الذروة

25
جنسية عملت في 

200المشروع
معدة عملت في المشروع منذ بدء العمل 

فيه وحتى نهاية نوفمبر 2018

ص

من
ال

ال انمليون ريالل ل عمانيل
شروعتكلفة المش

طول كاسر األمواج 
وي الذي يتم فيه 

ء الرصيف النفطي

ضتعميق حوض
إل نا ال

تع

مترا

الميناء إلى

ير واستصالح

 إلنشاء الرصيف النفطي

لىعمال الحفر في البحر تصل إل

مليون متر مكعب

استخدام

ماليين متر مكعب من المواد
المستخرجة من البحر الستصالح وردم

ف لل خ ال ق ال

االسمنتية
ش ال في المشروعالسستخدامها ف

امل في
ترة الذرو

جنسية عملت في
لمشروع

 المشروع أثناء 
ة

عملت في المشروع منذ بدء العمل 
2018 تى نهاية نوفمبر

عأأع

الرصيف  م
النفطي
في أرقام

االنفوجراف
 ٢٨
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هيئة المنطقة االقتصادية توقع اتفاقية 
إنشاء مشروع جديد في قطاع الطرق بالدقم
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مساعد المدير العام 
ورئيس شبكة التوزيع 
المؤسسي ببنك ظفار:

القطاع 
المصرفي 

داعم للتنمية 
االقتصادية 
واالجتماعية 
بالدقم
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المدينة اللوجستية تنشئ مركزا 
متكامال للخدمات اللوجتسية بالدقم 
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شل العمانية تطور مرافق وخدمات تزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم  
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تحت شعار رحلة إلى اإلنجاز

ميناء الدقم ينظم الملتقى التنفيذي التعاوني األول
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اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة



مذكرة تفاهم إلنشاء بنية أساسية 
لشبكة األلياف البصرية بالدقم
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شركة عمان للحوض الجاف 
تسجل إنجازات جديدة في ٢٠١٨ 
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اللعب مع البحار

mesbahkotb@gmail.com
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ندوات محلية وخارجية
لزيادة االستثمارات بالدقم 
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WENSLI

SHUIFA
ZHONGXING


DAHUA

SINOPEC GUANGZHOU










 
 


         
 
 
 
      



CANACORDHSBC






 







فرنسا: تحفيز الشركات على إنشاء 
كيانات واعدة لتوطين استثماراتها

اليابان: بحث إنشاء مدينة صناعية يابانية 

كوريا: االطالع على التجربة الكورية 
في إنشاء المدن الذكية  

الصين: دعوة مجموعة شركات 
شيفا ووينسلي وداهوا وسينوبيك 

لالستثمار في الدقم 

الواليات المتحدة: استمرار وضع 
السوق األمريكية على خطة 
التسويق والترويج لعام ٢٠١٩

كندا: االلتقاء بالصناديق 
االستثمارية ومديري المحافظ 
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الدقم تزدهر
األنشطة التجارية في ازدياد ..

وتنوع السلع والخدمات أبرز أهدافها 
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عربية وأجنبية
٪٤٠

المشروعات التجارية 
السكنية حتى منتصف 

ديسمبر ٢٠١٨

للعمانيين
٪٦٠

الجنسيات

٦٨

٣٦١

٥٧٫٥

إجمالي المشاريع

المساحة الكلية
ألف متر مربع

قيمة االستثمارات
مليون ريال عماني

المشروعات ذات االستخدام 
التجاري فقط حتى منتصف 

للعمانيينديسمبر ٢٠١٨

عربية وأجنبية
٪٥٢

٪٤٨

الجنسيات

٢٨

٣٥٤
٢٦٫٣

إجمالي المشاريع

المساحة الكلية
ألف متر مربع قيمة االستثمارات

مليون ريال عماني
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Sonish K.B
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   Harry Prasad  
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IRMS

      





    
      






      







     


 

     
    













    

       



توقيع ٧٠ اتفاقية حق انتفاع وتسجيل ١٨٦ شركة جديدة في ٢٠١٨

المحطة الواحدة تدشن خدمات الكترونية 
جديدة وتستقبل ٤٠٠ طلب لالستثمار
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بنك التنمية العماني يمول مشاريع 
بـ ٥,٢ مليون ريال بالدقم 
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يقام تحت عنوان: اقتصاد المدن الذكية 


     

      












      
  






     










     






     








هيئة المنطقة االقتصادية والغرفة تعلنان تنظيم 
ملتقى «الدقم .. المجتمع واالقتصاد» الرابع
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تنهي عاما آخر من النجاح
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االنتهاء من إعداد الخارطة التعدينية 
للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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افتتاح مجلس لموظفي الهيئة وشركة تطوير

ضمن جهود الهيئة الستقطاب المشاريع النوعية 















ظفار للصناعات السمكية تنشئ مصنعا 
لتغليف وتعليب األسماك بالدقم




٥٥









    



       
      
     
















  


     














     








      



























لجنة الشباب بالشورى تطلع على 
الفرص الوظيفية بمشاريع الدقم 
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٢٨٠ متطوعا يشاركون في حملة 
تنظيف شاطئ العنتوت بالدقم
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سياحة ومشاريع عمالقة

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*











*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


