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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

جامعة السلطان قابوس تنشئ 
مراكز بحثية في الدقم

الحملة الترويجية في دلهي تدعو الشركات الهندية 
الستكشاف الفرص االستثمارية بالدقم

رئيس الوزراء الهندي يزور جناح 
السلطنة في معرض جوجرات


@sezaduqm

@Sezad Duqm
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داخل
العدد



مطار الدقم يدخل الخدمة رسميا "كوالس" تنضم إلى تحالف الشركات 
الفرنسية الراغبة باالستثمار في الدقم

مصفاة سيباسك عمان تدخل مرحلة اإلنتاج بعد إنجاز االختبارات األولية

نظام حماية متكامل لمشروعات الدقم من مخاطر الفيضانات

 







عبدالله الهاشمي:
لدينا القدرة على توفير 

احتياجات الصناعات 
الثقيلة من الكهرباء 

والمياه

ر 



جين ليكون يشيد 
بالتنمية االجتماعية 
واالقتصادية بالدقم
ة 
م
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Screen Sand
Stones of various kinds 
Aggregate
Limestone
Sub Base
Riprap
Aggregate Base Course (ABC)

 

Duqm Quarries Company 
provides raw materials 
for projects including:

C o n t a c t  U s :  + 9 6 8  9 0 9 9 9 2 8 8 ,  + 9 6 8  9 8 5 0 6 7 4 5 ,  + 9 6 8  9 1 2 5 3 6 8 2
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:







+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



خبراء ومتخصصون يضعون مرئياتهم نحو مدينة الدقم الذكية

ملتقى "الدقم المجتمع واالقتصاد" يناقش تجارب 
دولية ومبادرات ناجحة في صناعة المدن الذكية





 



     




 GIS      




      








      



    
     




      





     
    


























 ١٢












      













     

     

      

     





      













     
    




 
 

  
     























١٣



تطوير توقع مذكرة تفاهم مع عمانتل 
لتوفير حلول المدن الذكية بالدقم 


     
     








      
     


















    


     




     
     







    

WIFI
    

."My Duqm"
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وقعت اتفاقية حق انتفاع مع هيئة المنطقة االقتصادية

جامعة السلطان قابوس تنشئ مراكز بحثية في الدقم

رئيس الهيئة يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الباكستاني 



        
      












       
      






التركيز على مجاالت األحياء البحرية وأبحاث الطاقة المتجددة والزالزل والدراسات الثقافية واالقتصادية 
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رئيس مجلس إدارة إثراء في كلمته أمام مؤتمر جوجرات النابضة: 

السلطنة تقدم فرصا متنوعة لالستثمار 
في مختلف القطاعات االقتصادية
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    Venkaiah Naidu
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رئيس الوزراء الهندي يزور جناح 
السلطنة في معرض جوجرات
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التأكيد على أهمية العالقات االقتصادية بين البلدين والسعي لتطويرها

نائب رئيس الحكومة بوالية جوجرات يستقبل الوفد العماني


 Nitin    
    Patel
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"استثمر في عمان" تسلط الضوء
على الفرص االستثمارية المتوفرة بالسلطنة
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    "APSEZ"   







     


     









   

    



Karan Adani





يحيى الجابري يبحث تفعيل مذكرة 
التفاهم الموقعة مع مجموعة أداني
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Chaudhary
     
     


 

       




  

     
 
     



     
     




      
      







       





















الحملة الترويجية في دلهي تدعو الشركات 
الهندية الستكشاف الفرص االستثمارية بالدقم
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DUQM REFINERY
مصفاة الدقم

CEMENT PRODUCTS AREA
منطقة المنتجات األسمنتیة

WANG FANG OMAN
 عمان وانج فانج

QUARY
  منطقة المحاجر

GSS
محطة الغاز

STP
محطة معالجة

الصرف الصحي 

HEAVY INDUSTRIAL ARE
منطقة الصناعات الثقیلة

POWER AND
 DESALINATION PLANTS

محطة إنتاج المیاه والطاقة

WADI JURF
وادي جرف

Existing

Proposed

Under Construction

SEBACIC

مع انطالق األعمال اإلنشائية في عدد من المشاريع وإنجاز أخرى

تــــدشن عصـــــر تــــدشن عصـــــر 
الصناعات الثقيلةالصناعات الثقيلة

تخصيص
١١٥,٥ كم مربع 

لالستثمار في قطاع 
الصناعات الثقيلة
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مشروع استثماري مشترك بين مستثمرين من السلطنة والهند 

مصفاة سيباسك عمان تدخل مرحلة 
اإلنتاج بعد إنجاز االختبارات األولية
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Sebacic

Glycerine
     
   DOP  Octanol
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الغاز الطبيعي وعالقة ثالثية 
األبعاد مع الصناعة الثقيلة 

mesbahkotb@gmail.com
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مشروع حيوي يقام على مساحة ٤٥ هكتارًا

التوقيع على خمس اتفاقيات إلنشاء 
محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه
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SST-SGT-800
 300






 


SGT-800

سيمنس: مشروع الدقم أحد أكبر مشروعاتنا في السلطنة
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مدير عام شركة الدقم لتوليد الكهرباء في حديث لـ  :

لدينا القدرة على توفير احتياجات 
الصناعات الثقيلة من الكهرباء والمياه
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رسم توضيحي لقدرات وإمكانيات محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه
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انطالق األعمال اإلنشائية لمصفاة الدقم
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بعد انتهاء مرحلة الحفر على اليابسة

االحتفال بنجاح مرحلة ضخ المياه
إلى الرصيف النفطي بميناء الدقم 
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Bart Brupper
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Jin Liqun
AIIB     













      












 












عبر عن سروره بتمويل الحزمة الثانية من ميناء الدقم

رئيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية األساسية 
يشيد بالتنمية االجتماعية واالقتصادية بالدقم
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التكامل بين الصناعات
الثقيلة والموانئ البحـــــرية

      


    






      

     






      


      

       










     

 























      

 



 




     


      
    

      
    




 







 DryBulk
Carrier , Dry Bulk Freighter

     
       








 



Doctorayman1@yahoo.com
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مجمع كيمز الدقم يتوسع في 
توفير خدماته الطبية والعالجية
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وفد دورة الدفاع الوطني السادسة يزور 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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نظام حماية متكامل لمشروعات 
الدقم من مخاطر الفيضانات
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NCSI

 













 
 



 







ICV







JSRS










JSRS




  



 





 

















         












المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة
تحت األضواء
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هيئة المنطقة االقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع 
بنك بيروت لتقديم خيارات مصرفية للمستثمرين
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   (Frédéric Sanchez)
MEDEF   " 
   "INTERNATIONAL
      










      




      











      
      




      










 




 












وفد تجاري فرنسي يطلع على الفرص االستثمارية بالدقم
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Colas





       

 



 












     





       


      



  




"كوالس" تنضم إلى تحالف الشركات الفرنسية 
الراغبة باالستثمار في الدقم
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CMA         
EDF RenewablesCGM

   SUEZ  FIVES 





     

     



     











 







القطرية: تشغيل رحلة مباشرة إلى الدقم خالل العام الجاري
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مطار الدقم يدخل الخدمة رسميا
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"الدقم عراقة األرض وجسور المستقبل" كتاب جديد 
يبحث في تاريخ الدقم ومقوماتها االقتصادية
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من وحي الدقــم

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*




 


 



*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


