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مؤشرات تبعث
على التفاؤل 

االفتتاحية


















































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

أكبر شركات شحن الحاويات في العالم 
تدشن رحالتها إلى ميناء الدقم

حملة ترويجية للدقم
في ٣ مدن بلجيكية

انطالق األعمال اإلنشائية
لمحطة رأس مركز لتخزين النفط


@sezaduqm

@Sezad Duqm
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داخل
العدد



"هيكا" يعبر الدقم بسالم

الحوض الجاف يثبت كفاءته 
أثناء األنواء المناخية

السلطنة تشارك في معرض
الصين والدول العربية

  

هالل البلوشي: نحرص 
على تسويق أراضي 

المنطقة الصناعية في 
مختلف المعارض

نجيم العبري: الدقم 
تتميز بموقع استثنائي 

على خارطة االستثمارات 
العالمية

 انطالق األعمال اإلنشائية 
لمصنع هونجتونج الدقم

تفعيل التصريح اإللكتروني 
لدخول حديقة الصخور

ماجد السناني: بدأنا 
التشغيل التجاري قبل عام 
واليوم منتجاتنا تصل إلى 

أكثر من ١٢ دولة
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توقع أن تصبح منطقة عالمية في عدة صناعات خالل السنوات المقبلة 

يوسف بن علوي: الدقم باتت
تجتذب الدول المصدرة للتجارة
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أكبر شركات شحن الحاويات في العالم 
تدشن رحالتها إلى ميناء الدقم 






      

Hapag Lloyd Gmbh   

       




       
     
     





MSCCMA CGM

EverGreen
HMM




Maersk
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توفير حلول دفع ذكية لتحسين عمليات التحصيل للمؤسسات الحكومية والخاصة

ف  "ثواني" تطلق منصة جديدة توظّ
إنترنت األشياء لتطوير المدن الذكية
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حملة ترويجية للدقم
في ٣ مدن بلجيكية
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الحملة الترويجية في بلجيكا تركز على استقطاب 
الشركات األوروبية لالستثمار في الدقم 
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  Liège  





 
     Luc Gaillard























     
Armstrong International








John
Cockerill









الحملة الترويجية للدقم في بلجيكا تستعرض 
فرص االستثمار أمام الشركات العالمية في لييج























 
٢١






      
Cathy Berx




      
       
     
     

    

     


       

     

















      

    

Annick De Ridder


      


أكدوا أهمية الحملة الترويجية للدقم في زيادة التعاون وتشجيع االستثمار

مسؤولون بلجيك يشيدون بجهود
السلطنة في مجال التنويع االقتصادي
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DEME      
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سفير السلطنة لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى االتحاد األوروبي لـ         :

الدقم تتميز بموقع استثنائي 
على خارطة االستثمارات 

العالمية وعلينا الترويج لها
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Sun, Sea, Sand, Security & Stability
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انطالق األعمال اإلنشائية لمحطة 
رأس مركز لتخزين النفط
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VLCC
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تخزين األمان واالستثمار 
في الجغرافيا 

mesbahkotb@gmail.com
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انطالق األعمال اإلنشائية 
لمصنع هونجتونج الدقم


     
     





 


 
 



      




     
      
        

     







      








يعد أول مصنع من نوعه بالسلطنة
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شبكات مياه 
الصرف 
الصحي

مميزات أنابيب البولي 
إيثيلين المقوى: 

سهلة 
وسريعة 
التركيب

اقتصادية

مقاومة 
للتآكل

تتميز بطول 
عمرها 
االفتراضي

استخدامات أنابيب البولي إيثيلين المقوى:

شبكات توزيع 
المياه والغاز

أنابيب 
أنظمة 
الحريق

منتجات النفط 
والغاز

قوة تحمل 
الضغط العالي

اعداد:
 ٣٠
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هالل البلوشي:
نحرص على تسويق أراضي المنطقة 

الصناعية في مختلف المعارض

ميناء الدقم يعرض ٢٠٠٠ هكتار من األراضي للمستثمرين في القطاع الصناعي
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"المركز العماني للطالء الصناعي" يتخذ من الدقم موقعا 
رئيسيا إلدارة عمليات تبطين أنابيب النفط والغاز




      
      












Arun P. Desai
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بدأنا التشغيل التجاري قبل عام واليوم 
منتجاتنا تصل إلى أكثر من ١٢ دولة

ماجد السناني يسرد لـ  قصة نجاح شركة السردين الحديثة لألسماك:
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مدينة ريسوت الصناعية .. العنقود األكبر 
لصناعة منتجات الطحين في السلطنة
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٣٩



مشاريع البنية األساسية للدقم 
تنجح في اختبار "هيكا"
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الحوض الجاف يثبت كفاءته أثناء األنواء المناخية
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بعد أمطار بلغت ١١٩ ملم

سدود الحماية بالدقم تحتجز
٢٤ مليون متر مكعب من المياه
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قطع ٩٠٠ كم في يومين 

"هيكا" يتطور سريعا من منخفض 
إلى إعصار من الدرجة األولى

 ٢٠ سبتمر ٢٠١٩ -  ١:٣٧ ظهرًا  




٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ظهرًا: 
       

 


      



٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ليًال 

 










٢٣ سبتمبر ٢٠١٩: ١٠:٠٠ صباحًا
     
Hikka




٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ مساء 
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٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٨:٠٠ صباحًا


 





٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ صباحًا: 

      


 



٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٥:٠٠ مساًء 








٢٤ سبتمبر ٢٠١٩  - ٦:٢٥ مساًء 








٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٨:٣٧ مساًء 

     




 ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٥:٠٠ صباحًا 


     
     
       


 

كـمـيـة األمـطـار المسجـلـة خـالل إعصــار هـيـكــا 

«هيكا» اسم مقترح
من المالديف

سرعة الرياح تبلغ
٧٥ عقدة حول المركز

ارتفاع أمواج البحر على 
السواحل يقدر بـ ٦ أمتار


٤٥



قبل اإلعصار

بعد اإلعصار
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فعالية قرية السالمة المرورية تجتذب طلبة المدارس في الدقم

تعيين منى الشكيلية رئيسا 
تنفيذيا لـ"تواصل" 






       















ريسوت لالسمنت تستثمر ٣٠ مليون 
دوالر في مشروع جديد بالدقم
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دور الموانئ البحرية في 
تنمية الصادرات الوطنية

  


      








     













 











     
     
      
       






 



     






    
      





    




 
     









       





     


      

 





        
       


 

     
 






 



Doctorayman1@yahoo.com
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C.I.F








     



 



 









       

      

















       
      


 































EDI



EDI
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بهدف الترويج للمقومات االقتصادية والمزايا التنافسية

السلطنة تشارك في معرض الصين والدول العربية










     

    
    

     












     




  
      
    
    
    

     








 









 
      

CCPIT
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في كلمته بمؤتمر االستثمار والتعاون في مجال القدرة اإلنتاجية بالصين

رئيس مجلس إدارة إثراء يوجه دعوة مفتوحة 
للشركات الصينية والعالمية لالستثمار بالسلطنة
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حاكمة مقاطعة نينغشيا تعبر عن شكرها للسلطنة 
لتسهيل توطين االستثمارات الصينية
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األرقام تتحدث 
بلغـــــة اإلنجـــاز
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عدد إباحات البناء 
حسب السنوات

2015 2016 2017 2018 2019
النصف 
األول

11

25

46

82 84

إباحات البناء الصادرة خالل النصف األول من
عام 2019 حسب النشاط

اإلجماليالمجددةالجديدة

15217صناعي

33سياحي

1818مكاتب

33تخزين

26329سكني/ تجاري

خدمات (محطات الكهرباء 
والمياه والمعالجة)

88

55مخيمات العمال

11تعليمي

84اإلجمالي

2015 2016 2017 2018 2019
النصف 
األول

20142013
وما 
قبلها

234

94 105 108

179

364

184

الشركات الجديدة المسجلة 
في المنطقة حسب 

السنوات
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2015 2016 2017 2018

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة المسجلة في الهيئة  

خالل الفترة (2018-2015)  

حجم االستثمار الملتزم به من القطاع الخاص في الفترة 2014-2015 (تراكمي)

إجمالي قيمة االستثمار الملتزم به 
(مليون دوالر أمريكي)

(1)  تم احتســاب االستثمارات الخاصة بالمدينة 
بحجــم  مشــاريع   10 وهــي  المؤكــدة  الصينيــة 

استثمار بلغ 3.8 مليار دوالر

(2) تــم احتســاب القيمــة اإلجماليــة لمشــروع 
مصفاة الدقم والبالغة 5.7 مليار دوالر 

النسبة من إجمالي حجم االستثمار 

73.98%
صناعي

سيـــاحي

سكني/تجاري

21.28%

2.68%
1.88%

0.08% 0.09%

تجاري0.01%

لوجستي أخرى

سكنية

887 1,480

3,271

8300 (1)

     14186(2)  

حجم االستثمـــار
الملتزم به 

(مليون دوالر أمريكي)

صناعي سيـــاحي سكني/
تجاري

تجاري لوجستي سكنيةأخرى

10495

3018.60

380.6 267 10.9 1.3 13

2

71

206

272

20152014 2016 2017 2018

حجم االستثمار الملتزم به من القطاع الخاص حتى نهاية عام2018  حسب النشاط االقتصادي
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تفعيل التصريح اإللكتروني لدخول حديقة الصخور







https://www.duqm.gov.om/permit-application
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قاعدة رئيسية للصناعات

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*











*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


