


تنفيذ مسح المنشآت 
االقتصادية بالدقم

مينـاء الدقم
يقتــرب مــن مرحلة اإلنجازيقتــرب مــن مرحلة اإلنجاز

طرح مزايدة عامة
إلدارة وتشغيل ميناء الصيد 

تكــاتــف
الجهود لمواجهة
فيــروس كورونــا





نبنـي الوجـهــة
األفضل للمستقبل

مينــاء الدقــم فــي قلــب أكبــر منطقــة اقتصاديــة خاصــة فــي الشــرق األوســط تقــع علــى الســاحل الجنوبــي الشــرقي 
لســلطنة عمــان وتطــل علــى بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي.  يتمتــع المينــاء بموقــع اســــتراتيجي خــارج منطقــة 
الخليــج العربــي وبالقــرب مــن األســــواق الرئيســــية فــي آســــيا ، وشــــرق أفريقيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، مســتفيدًا مــن قربــه مــن مناطــق النفــط وصناعــة الغــاز فــي الســلطنة. يتطــور المينــاء بســرعة إلــى محــور 

نقل البضائع القادم ويهدف إلى أن يكون "أكثر ميناء متعدد األغراض مفضًال في المنطقة".

info@portduqm.com :لمزيد من المعلومات اتصل اآلن 1/24342800 968 + أو على البريد اإللكتروني
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مرحلة صعبة
لكننا متفائلون

االفتتاحية







  










































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om





المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

تدشين النسخة الجديدة
للموقع االلكتروني للهيئة 

"تواصل" توقع ٤ مذكرات تعاون 
في المسؤولية االجتماعية 

طرح مزايدة عامة
إلدارة وتشغيل ميناء الصيد 

sezaduqm
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داخل
العدد



الهيئة تتخذ إجراءات وقائية
مبكرة لمنع انتشار كورونا

حصاد .. أيقونة جديدة تنضم
إلى المشاريع الجاهزة بالدقم

 إنشاء أول مستشفى 
خاص بالدقم

بالدي للتطوير تضع آخر لمساتها 
على أول مجمع تجاري بالدقم

مينـاء الدقم يقترب من مرحلة اإلنجاز



ستيفن توماس: رصد 
٥٠ مليون ريال عماني 
لتوسعة قرية النهضة 



مايكل كوهن: زيادة عدد 
الغرف الفندقية في بارك 

ان الدقم 



علي الزدجالي: البدء في 
تنفيذ المرحلة الثانية من 

خطة محاجر الدقم 
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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.

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

Duqm Quarries Company 
provides raw materials 
for projects including:

 





وفد دورة الدفاع الوطني السابعة يزور 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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تدشين النسخة الجديدة
للموقع االلكتروني للهيئة 













 ١٢





   
      
    








      















      





 







     





































١٣



eoss.duqm.
gov.om
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: الرئيس التنفيذي للنهضة للخدمات في حديث خاص لـ 






 

















رصد ٥٠ مليون ريال لزيادة الطاقة
االستيعابية لقرية النهضة إلى ٣١ ألف سرير
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أسعار الغرف أثناء إجراء الحوار الصحفي:

جناح تنفيذي كبير:
٢٤٫٦٢٠ ريال ُعماني 

جناح فردي كبير:
١٩٫٢٣٠ ريال ُعماني

جناح فردي:
١٥٫٣٨٠ ريال ُعماني

غرفة لشخصين:
١١٫٥٤٠ ريال ُعماني

غرفة لثالثة أشخاص:
٩٫٦١٥ ريال ُعماني 
غرفة لستة أشخاص بسعر:
٤٫٦٢٠ ريال ُعماني

وغرفة لثمانية أشخاص بسعر:
٣٫٨٦٠ ريال عماني

وتشمل هذه األسعار:
تقديم ٣ وجبات يوميًا، وخدمات التنظيف، وغسيل المالبس، واإلنترنت المجاني، 

واستخدام جميع المرافق الترفيهية المتوفرة
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مؤسسة تواصل توقع ٤ مذكرات تعاون في 
مجال المسؤولية االجتماعية بالدقم
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Beyond Measure Group

     
     



     
     



     
     




      
    
        




 
      


     





     
     
Beyond Measure   
Group
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إنشاء أول مستشفى خاص بالدقم
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تكاتف الجهود 
لمواجهة كورونا
















٢١




     


     
     




 



      
       





      





 




       






     



     





     
       
     

     
      
      





بالتعاون مع الجهات الحكومية والمشروعات القائمة بالمنطقة

الهيئة تتخذ إجراءات وقائية مبكرة 
لمنع انتشار كورونا في الدقم
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ة والتدابير الوقائية المتخذة في الدقم
ترازي

الح

ت ا
اءا
جر
اإل

إغالق قاعات خدمات المراجعين بالمحطة 
الواحدة وتوفير ٣ قنوات إلكترونية تتضمن: 
 ،(eoss.duqm.gov.om) البوابة الرقمية
والواتساب على الرقم (٧١١٤٤٤٣٣)، والبريد 

.(eoss@duqm.gov.om) :االلكتروني

تنظيم محاضرة توعوية من قبل وزارة الصحة بالتعاون 
مع الهيئة لتثقيف العاملين في مجال الصحة والسالمة 
بالشركات العاملة في المنطقة عن الفيروس وكيفية 

انتقاله وطرق الوقاية منه.

وتوصيــات  قــرارات  جميــع  نقــل 
اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آلية 
التعامــل مــع التطــورات الناتجة عن 
انتشــار فيــروس كورونــا إلــى جميع 
المشــروعات العاملــة في المنطقة 
وضعهــا  علــى  والتأكيــد  بــأول  أوال 

موضع التنفيذ من تاريخ سريانها.

م
واوالساللسالممة لتلتثقيف اف االعالعاملين في مجالجال الصحة الهيئة مع
الفالفيرويروسس وكيفية يفي المنطقة عن ةملةملة بالشركات ات العالعا

تقنتقالهاله وطرق الوقاية منه. ا

التواصل الدائم مع  مسؤولي 
الصحة والسالمة بالمشروعات 
العاملة في المنطقة وتزويدهم 

بتعليمات الصحة الوقائية وقرارات 
اللجنة العليا بهذا الخصوص.

م ل و
االصحلصحة وة والسالسالمالمة
ةمملة في في المنطمنط العالعا
بتعليماتات الالصحةصحة
هذبهذبهذ اللجنة العليا 

العاملة في المنطقة توجيه المشروعات 
بضرورة االلتزام بالعادات 

الصحية، ومنع التجمعات 
وإقامة األنشطة داخل 
السكنات والمخيمات 

العمالية، وتقليل الزحام 
وتقليل عدد الركاب في في األماكن العامة، 

الحافالت عند الذهاب 
الى العمل والعودة منه.

متابعة مدى التزام المشروعات بتوجيهات 
وقــرارات اللجنــة العليــا وذلــك مــن خالل 
واتخــاذ  المســتمرة  التفتيــش  عمليــات 
اإلجراءات القانونية تجاه كل مشروع تثبت 
اشــتراطات  أو  القــرارات  لهــذه  مخالفتــه 

الصحة والسالمة الصادرة من الهيئة.

القيــام بزيــارات ميدانية لمواقع العمل ومســاكن 
العمــال في المنطقــة لالطمئنان علــى اإلجراءات 
الوقائية والتحدث إلى مســؤولي الشركات وحثهم 

نبينبينبينبينبين موظفيظفيهم.هم.على بث الوعي بين موظفيهم. الولوعيعي ببث ععلىى

إعداد ٤ أماكن للعزل 
المؤسسي والرعاية 

الطبية لحاالت اإلصابة.

حث الشركات على إعداد 
أماكن تابعة لها لحجر 
العاملين التابعين لها 

عند قدومهم من اإلجازة 
ولمدة أسبوعين.

اعداد: 
٢٣

توجيــه القائميــن علــى مســاكن العمال الدائمــة مثل قرية النهضــة بمراعاة 
الجوانب اآلتية:

الحد من كثافة التجمعات في صاالت الطعام وذلك من خالل تنظيم • 
أوقات الطعام أو توصيله إلى الغرف وتنظيم طاوالت الطعام بحيث 

تكون متباعدة. 
منع التجمعات في ساحات المساكن ومنع أداء الصلوات أمام المسجد، • 

وحث العمال على التزام غرف النوم بعد عودتهم من مقر العمل. 
النظــر فــي خفــض عدد النــزالء فــي الغــرف المشــتركة وإيوائهم في • 

مواقع أخرى قدر اإلمكان.
وضع خطة طوارئ لعزل حاالت اإلصابة حال ظهورها في أماكن إيواء • 

مستقلة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتلقي العالج.
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اإلجراءات االحترازية الداخلية المتخذة من 
قبل الهيئة لتفادي انتشار فيروس كورونا

تجنب كل ما  من شأنه 
مالمسة األشخاص 
كالمصافحة وغيرها

استخدام التقنيات الحديثة 
في عقد االجتماعات 

لتكون عن بعد

تقليل عدد الموظفين العاملين من 
المكاتب إلى أقل من ٣٠٪، فيما 

تعمل النسبة المتبقية من منازلهم

التوقف عن استخدام جهاز البصمة 
اليدوية واستحداث البصمة 

االلكترونية عبر جهاز الحاسب اآللي 
الخاص بالموظف

حث الموظفين على 
متابعة القرارات التي 

تصدرها الجهات المختصة 
وااللتزام بها

تم توجيه العاملين بضرورة االلتزام 
بالعادات الصحية واستخدام المعقمات 

واألدوات الصحية التي وفرتها الهيئة

اعداد: ٢٦




ضمن اإلجراءات االحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا بالدقم

إعداد أماكن للعزل المؤسسي 
والرعاية الطبية لحاالت اإلصابة 
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مسؤولو قرية النهضة بالدقم:

لهذه األسباب تفادينا اإلصابة بفيروس كورونا
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توفير ٣ قنوات إلكترونية وخط ساخن 
للتواصل مع المستثمرين والمراجعين








eoss.
duqm.gov.om
eoss@duqm.gov.om
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FOR OMAN, STAY SAFE AT HOME

بعد إغالق قاعات المحطة الواحدة في الدقم ومسقط
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You are the icon  of championship
and humanity

خدمة المحفظة 
الرقمية باللغتين 

االنجليزية والهندية

فيديو
ال تجعل 
نفسك 

سببا لترويج 
الشائعات

فيديو لإلعالن 
عن الخدمات 
االلكترونية 
الجديدة للهيئة
باللغة العربية

خدمة المحفظة 
الرقمية للشركات 
المالكة لصهاريج 
الصرف الصحي

التعريف بخدمة حجز 
موعد لالجتماع عن بعد 
مع فريق التسويق
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https://youtu.be/Y7PjAmKI_dc
https://youtu.be/Y7PjAmKI_dc
https://youtu.be/5HnX9GvH2fo
https://youtu.be/5HnX9GvH2fo
https://youtu.be/5HnX9GvH2fo
https://youtu.be/VhmSjy6FvL8
https://youtu.be/VhmSjy6FvL8
https://youtu.be/VhmSjy6FvL8
https://youtu.be/_XkQhNB8xtA
https://youtu.be/_XkQhNB8xtA
https://youtu.be/_XkQhNB8xtA
https://youtu.be/LbvAvdDnzoo
https://youtu.be/LbvAvdDnzoo
https://youtu.be/LbvAvdDnzoo





      

     



 



    





       
   



       
 










عمان للحوض الجاف تتخذ عددا من 
اإلجراءات االحترازية لتفادي "كورونا"
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عمر التوتونجي: الــدقــم مهيــأة لتكــون واحــة استثمارية رئيسية للقطاع الخاص

بالدي للتطوير تضع آخر لمساتها 
على أول مجمع تجاري بالدقم


Yiwu
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Combo System
 

      

     



LED
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المشروع:

مــركــز تجــاري

المساحة:

6000م2

البناء:

7220م2

يتألف من:

دورين

يتكون من:
(A) المبنى
(B) المبنى

: (A) المبنى

مجمع مطاعم ومقاه

:(B) المبنى

مجمع مكاتب

يحتوي المبنى على:

مساحة مفتوحة
ُيمكن استخدامها لـ:

بنك أو
معرض تجاري

وباقي الطوابق تمت تهيئتها لتكون:

  مكاتب تجارية
  مراكز أعمال ُمتكاملة

تبلغ مساحتها:

3450 م2

يتألف من:

طابق أرضي 
وخمسة طوابق

تتسع:

350 شخصا

الدور األرضي يضم:
مساحات يمكن استغاللها • 

كمطاعم وجبات سريعة ومقاٍه.
صالة طعام مشتركة بسعة ٣٥٠ • 

شخصا.
مساحات مفتوحة يمكن • 

استغاللها كأكشاك صغيرة

الدور األول يضم:
محالت تجارية.• 
مساحات تخزين • 

لوجستية.
مساحات مفتوحة • 

تستغل كصاالت عرض.
ُمصليات.• 

صالة مفتوحة بمساحة:

600م2

إعداد:
 ٣٦

مركز بالدي لألعمال















 

  
 
 
       








          
  



 


 



















        
       








 


 
 






      



        

        




 

مدن الملح والسكر

mesbahkotb@gmail.com
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مينـاء
الدقم
يقترب من مرحلة اإلنجاز
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استالم رصيف المواد السائلة والسائبة وإنجاز ٩٠٪ من الرصيف التجاري










ملف متكامل عن ميناء الدقم في العدد المقبل
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ميناء الدقم يستقبل أكبر 
الرافعات المجنزرة في العالم


 ٤٠









SINOPEC


      

XGC88000
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مجموعة تريستار توسع أعمالها 
بالمنطقة اللوجستية في ميناء الدقم
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MV Lone












ELCO International
Engineering Co. LLC


     
     
      




ميناء الدقم ينجح في 
إجراء عمليات التفريغ 
والمناولة لسفن
شحن عمالقة
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تكامل األنشطة 
االقتصادية والموانئ
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 Economies of Scale  



      








      
  







       












 










 

Dr.ayman.nahr@gmail.com
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 Rotterdam Municipal    
     (Port Management





   









       







        



 


 


      


 Industrial Zone
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يوسف البلوشي: الدقم وجهة استثمارية محفزة 
للعقاريين وتجربتنا فيها ناجحة





























حصاد (١) ..  أيقونة جديدة تنضم إلى المشاريع الجاهزة بالدقم


 ٤٦



     
      








     








     







      



















٤٧









     

      






 
     

    



     

     
      
 
     



الهيئة تطرح مزايدة عامة إلدارة 
وتشغيل ميناء الصيد البحري
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حلقة عمل حول إدارة الحاالت الطارئة 
للمستوى االستراتيجي بالدقم
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: المدير العام لمجموعة فنادق بارك إن باي راديسون في السلطنة لـ 

بارك إن الدقم يرفع عدد الغرف 
الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد

ازدياد المشاريع االقتصادية يدعم أعمال الفنادق ويرفع مستوى الطلب عليها
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محاجر الدقم تبدأ تنفيذ
المرحلة الثانية من خطتها
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برنامج تدريبي في الضبطية القضائية لعدد من موظفي الهيئة



     
   
    
   
    

    
   


    
    
     
   
     

    






    
   


    


   
   
   
    
   
   




    

     
     







      





     
    










     





في إطار دراسٍة حول واقع القطاع ودور الشركات في تطويره 

مجلس الدولة يطلع على جهود الهيئة في دعم البحث العلمي
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ُينّفذ بالتعاون مع المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

بدء أعمال مسح المنشآت االقتصادية بالدقم
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Asbestos




     


هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تحدد 
اشتراطات ومواصفات مساكن العمال بالمنطقة
























إضافة التزامات تقضي باتخاذ التدابير الوقائية بالنسبة لألمراض المعدية
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https://www.duqm.gov.om/upload/files/
regulations/workers-housing-specifications.pdf 
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https://www.duqm.gov.om/upload/files/regulations/workers-housing-specifications.pdf
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َمشاِهد وُمشاهدات

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*












*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om




