


الدقم تفتح 
ذراعيهـا 

لالستثمارات 
الصناعيـة

١٤ جنسية تستثــمر 
في القطاع الصناعي

تخصيص ١٧٧ كم٢ 
لالستثمار الصناعي

سوق صناعة الهياكل 
الحديدية ينمو بشكل جيد







 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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الصناعة مساهم رئيسي 
في التنمية والتوظيف

االفتتاحية




















































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

توقيع اتفاقيات األعمال الهندسية واإلنشائية 
والمشتريات لتشييد مجمع مصفاة الدقم



تدشين مركز البيانات والخدمات السحابية 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

مشاريع جديدة لتمكين ميناء الدقم والمصفاة من 
تأدية أدوارهما في التنمية االقتصادية






 ٦

داخل
العدد



المحطة الواحدة بالدقم تباشر أعمالها 
من المبنى الجديد للهيئة







اسماعيل البلوشي: 
تخصيص ١٧٧ 
كيلومترا مربعا 
لالستثمار في 

األنشطة الصناعية 
بالدقم

 بدء األعمال اإلنشائية ألول مركز تجاري متكـامل بالدقم

جوي جوش:
الدقم تحتل مركزا 
بارزا في أولويات 

التسويق الرئيسية 
للشركة 

 جمعة الحميدي: نجحنا في الوصول إلى أسواق 
البرازيل وماليزيا وتايلند وأندونيسيا

هالل الحسني:
جذب مطورين 

رئيسيين للمناطق 
الصناعية الجديدة

هالل الح
جذب مط
رئيسيين
الصناعي

 دراسة بحثية حديثة تؤكد: التشريعات المنظمة للعمل 
واالستثمار بالدقم من أفضل األنظمة القانونية في السلطنة
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تدشين مركز البيانات والخدمات السحابية 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

























يعد ثالث مركز من نوعه لشركة عمان داتا بارك في السلطنة
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مشاريع جديدة 
لتمكين ميناء 

الدقم والمصفاة 
من تأدية أدوارهما 

في التنمية 
االقتصادية


 ١٢






      
       







LED

       




 





 







      

    
      
































١٣



    






     



     



      


     
      




      


     




 
      



الشركات العاملة بالمنطقة االقتصادية 
توفر ٢٧٠ فرصة عمل للشباب العماني























ضمن فعالية مقابالت الدقم للتدريب والتشغيل «مستقبلك معنا»
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اعتماد ١١ مخططا لالستثمارات الصناعية العام الماضي 

القطاع الصناعي يستحوذ على ٧٨,٥٪ من 
إجمالي عدد قطع األراضي المخصصة في ٢٠١٧






المخططات المعتمدة لالستثمارات الصناعية في ٢٠١٧
4

3

1
3

الصناعات الخفيفة

الصناعات 
الخفيفة

الصناعات
الثقيلة

الصناعات 
المتوسطة

الصناعات 
السمكية

الصناعات الثقيلة
الصناعات المتوسطة

الصناعات السمكية

26
20

7
2

الصناعات الخفيفة

الصناعات الثقيلة

الصناعات السمكية

الصناعات المتوسطة

توزيع األراضي 
المخصصة لالستثمار 
الصناعي حسب نوع 

االستخدام
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نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية لـ 

تخصيص ١٧٧ كيلومترا مربعا لالستثمار 
في األنشطة الصناعية بالدقم
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أكبر 10 مشروعات صناعية من حيث قيمة االستثمار

المدينة الصناعية الصينيةمصفاة نفط ومجمع صناعات بتروكيماوية

تجميع وتصنيع الحافالت والسيارات

تصنيع الغاز الصناعي والمنزلي

مصفاة إنتاج حامض السيباسيك

كسارة

مصنع اسمنت

مصنع اسمنت

مصنع منتجات األسماك

مصنع منتجات سمكية

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان

الهند

الصينالكويت

قطر

األردن

الهند

الهند

6,541,617,000

170,000,000

6,000,000

2,700,000

4,117,402,800

34,632,360

5,000,000

24,000,000

4,000,000

265,000,000
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حوافز ومزايا االستثمار في القطاع الصناعي بالدقم


     
  

       
     

  
     
     


   
       
       
    


 





























سعة تخزينية 
تصل إلى

200 مليون برميل

المرحلة األولى
6.5 مليون 

برميل

التخزين 
التجاري على 
المدى القصير

التخزين 
االستراتيجي 
على المدى 

البعيد

استيعاب 
ناقالت النفط 
بجميع احجامها

األعمال 
اإلنشائية
2018

األعمال 
التشغيلية 

2020


 ٢٠

محطة رأس مركز لتخزين النفط
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القيمة اإلجمالية للعقود الثالثة تصل إلى نحو ٥٫٥ مليار دوالر 

توقيع اتفاقيات األعمال الهندسية واإلنشائية 
والمشتريات لتشييد مجمع مصفاة الدقم


 ٢٢



       
       

   
       
 





      
    
       
     

        
     
     
 
    
 
      

 
      
    
      
      






 



٢٣


























        
 
  
     
       
      
       

 
      
        






       

       
 
     
       



 
      
     
     
      
     
    

     
      
 




 ٢٤



تمهيدا لمرحلة التشغيل التجاري 

سيباسك عمان تبدأ االختبارات األولية 
لمصفاة إنتاج حامض السيباسك
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صاحب أول مصنع للمنتجات السمكية بالمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم يتحدث عن تجربته: 

جمعة الحميدي: نجحنا في الوصول إلى 
أسواق البرازيل وماليزيا وتايلند وأندونيسيا
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٢٧



الزعنفة الذهبية تحط رحالها في الدقم 
بعد مصنعين ناجحين في الهند

محمد بشير مامو يشيد بجودة أسماك السردين وكمية الزيت المتوفرة بها














      
      

     












      


 
      
      













DHAEPA
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االستثمار في قطاع صناعة الهياكل الحديدية 
يوفــر فرصــا جيــدة لنمــو أعمــال الشــركة

الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف :
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الصناعة الرقمية 
وإثارة الفزع

mesbahkotb@gmail.com
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نركز على تعزيز المكانة 
التنافسية للمؤسسة 

إقليميا وعالميا 

الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في حديث خاص لـ  :
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الدقم تحتل 
مركزا بارزا في 

أولويات التسويق 
الرئيسية للشركة 



   
   

  



   

   
   
  





 





 





الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة ريسوت لإلسمنت:
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الدقم تستضيف صناديق التقاعد 
وشركات االستثمار الحكومية
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هيئة المنطقة االقتصادية توقع اتفاقية 
لتوسعة شبكة المياه بالدقم
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صندوق تقاعد وزارة الدفاع وتطوير وميناء الدقم يوقعون اتفاقية الشركاء 

إنشاء شركة إمداد اللوجستية بالمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم
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المحطة الواحدة بالدقم تباشر 
أعمالها من المبنى الجديد للهيئة
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باستثمارات تصل إلى ٢٫٤ مليون ريال 

اإلنشائية  األعمال  بدء 
تجـــاري  مركـــز  ألول 
بالدقـــم متكــــامل 
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الموانئ اللوجيستية
في خدمة القطاع الصناعي

 



      
 
       
      
       

      

 
       





     
       



      



       
 

   

     


 
 
      
     


    







      
















 









      

     
      









         

    



      
       


















Doctorayman1@yahoo.com
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هيئة المنطقة االقتصادية تـطلق المرحلة 
الثالثة من ندواتها التعريفية في المحافظات
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وفد من مجلس األعيان األردني يطلع 
على الفرص االستثمارية بالدقم



    
 
   






 
     
 



    
    
     

    
     





     














إعالميون وفنانون تشكيليون يزورون الدقم
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التشريعات المنظمة للعمل واالستثمار بالدقم 
من أفضل األنظمة القانونية في السلطنة
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دراسة بحثية حديثة تؤكد:
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  Kanan Asher   
    


       



توظيف «خردة الحديد» في إنتاج أعمال 
فنية مستوحاة من الطبيعة العمانية 
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مشاهدات

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*











*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


