
الدقم تزرع ١٠٠٠ شجرة
في يوم البيئة العماني

رئيس مجلس إدارة 
«إثراء»: السلطنة 
تسير بخطى واثقة 
نحو نمو اقتصادي 
متوازن ومستدام

انطـالق العمــل فـي
ميسان سكوير الدقم

وو مزن و

زيادة بنسبة ١٥٫٣ ٪ في أعداد 
السفن بالحوض الجاف

مواهب عمانية تضع بصماتها 
في قصة بناء الدقم

الخطواتخاذ الخطوات الخطوخاذ الخاذ خاذ
تجـــالعمليـــة تج تجـــاالعمليـــة تجعمليـــة ة







تطوير

تتشرف
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
أن ترفع أسمى آيــات التهانــي والتبريكـــات

للمقام السامي حضرة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم

- حفظه الله ورعاه -
وتؤكد الهيئة عزمها على مواصلة العمل لتحقيق األهداف 

المرسومة للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم



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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متفائلون بالمستقبل

االفتتاحية





















































magazine@duqm.gov.om


 www.duqm.gov.om






المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

رئيس مجلس إدارة "إثراء": السلطنة تسير بخطى 
واثقة نحو نمو اقتصادي متوازن ومستدام

التوقيع على اتفاقية حق انتفاع إلنشاء
"ميسان سكوير الدقم"


@sezaduqm

@Sezad Duqm

كراون بالزا الدقم يسجل
مستويات مرتفعة في اإلشغال


 ٦

داخل
العدد



خطوط الشحن الرئيسية
تختار الدقم وجهة لحاوياتها

وفد ياباني يستكشف
فرص االستثمار

 الحــوض الجاف يسجل زيادة بنسبة
١٥٫٣٪ فــي أعــداد السفن خالل ٢٠١٩

٢٠٢٠ ٠٠ عاٌم حافل
ـعد لمدرسة السُّ

الدقم تزرع ١٠٠٠ شجرة
في يوم البيئة العماني



طارق المجيني: بدأنا في 
اتخاذ الخطوات العملية 
تجاه مدينة الدقم الذكية



أحمد الفارسي: تطوير 
األنظمة التقنية لتواكب 

تطلعات المستثمرين



مقبول الوهيبي: أقترح 
إنشاء مدينة لوجستية 

لتقنية المعلومات بالدقم
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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:
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افتتاح طريقين جديدين
أمام الحركة المرورية بالدقم
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   Free Zone Watch



     
      
    








       




 

     
      






     


مؤتمر ُعمان للمناطق االقتصادية يناقش السبل الكفيلة بجعل السلطنة مركزا مثاليا للوجستيات 

رئيس مجلس إدارة "إثراء": السلطنة تسير بخطى 
واثقة نحو نمو اقتصادي متوازن ومستدام
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Trade 20
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رئيس مجلس الدولة: المؤتمر أتاح المجال لتسليط 
الضوء على مجاالت االستثمار في السلطنة
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أوراق العمل تستعرض كيفية استقطاب 
المزيد من االستثمارات إلى السلطنة
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المشاركون في المؤتمر يطلعون على البـنى 
األساسية في الدقم وصاللة
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تعيين د. إسماعيل البلوشي رئيسا تنفيذيا للهيئة


















    

   
   
   
    
    


    









منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الهيئة


    









    
 

    
    

    
    



     



    

 
   

   





    

 



    


 

توفير محطتين متنقلتين لتزويد معدات
ومركبات ميناء الدقم بوقود الديزل
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التوقيع على اتفاقية حق انتفاع إلنشاء
"ميسان سكوير الدقم"
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مسؤول مشروع 
المـــدن الــذكــيــة 
: بشركة 








 








   




 
























بدأنا في 
اتخــــاذ 

الخطوات 
العمليــة 
تجاه مدينة
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رؤية المدينة الذكية
ســـتصبح الدقم مجتمًعا متعدد الثقافات يضم عددًا مـــن الجاليات القادمة 
من مختلف دول العالم. ســـتعمل خطة المدينة الذكية على االســـتفادة من 

هذا النموذج الناجح لسنغافورة.

• الفرص الثقافية
• التعايش االجتماعي

• األمان

• التدريب
• االبداع

• المشاركة في الحياة العامة 
• التكامل والتنوع

• جودة المسكن
• المرافق التعليمية

• السياحة
• الوحدة االجتماعية

المعيشة

الناس

التنقل
• النقل المستدام 

• التحكم الذكي بحركة المرور
• العمل المرن

• االبتكار• البنية األساسية لالتصاالت
• االنتاجية

• العمل المرن
• الشراكة 

االقتصاد واألعمال

• الحماية البيئية
• الموارد المستدامة

• االدارة
• تقليل الملوثات

• الطقس وتوقعاته

البيئة

• الحكومة االلكترونية
• الشفافية

• السياسات
• مشاركة المواطن

الحكومة

اعداد:
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SCADA
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اإلضاءة الذكية
كفاءة الطاقة في اإلضاءة تعتبر أحد مرتكزات المدن الذكية

اعداد:
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LTE








NB-IoT
       Cat-M 









تقرير اريكسون لالتصاالت المتنقلة يتوقع:

ارتفاع عدد االشتراكات بتقنية الجيل 
الخامس إلى ٢,٦ مليار بنهاية ٢٠٢٥
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تطوير األنظمة التقنية لتواكب تطلعات المستثمرين 
وتـعزز تجربتهم في التعامل االلكتروني مع الهيئة

: مدير دائرة تقنية المعلومات بالهيئة لـ 
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www . e o s s . d u qm . g o v . o m
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: الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك لـ 

أقترح إنشاء مدينة لوجستية متكاملـة فـي 
مجال تقنية المعلومات واالتصاالت بالدقم

أكد أن المنطقة االقتصادية مهيأة لنجاح االستثمار في القطاع
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NIBULLA


AZURE
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الشوارع الذكية






المعلومات اآلنية ألنظمة إشارات حركة المرور التكيفية في المدن الذكية
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أثناء احتفال الهيئة بالعيد الوطني الـ ٤٩ المجيد

تكريم المساهمين في احتواء آثار "هيكا"
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المهندس سعيد المعولي لـ  :

نتوقع تحقيق أرباح
تشغيلية في ٢٠١٩

فــــــــي أعـــــــداد
٪السفن خالل ٢٠١٩


      




      


BWST

Scrubber







الحــــوض الجــــــاف 
يسجل زيادة بنسبة
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MSC Maersk Line   
NYK

      






     




      
      


 






     






     




NBIC Rو ASME U
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: الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم لـ 

خطوط الشحن الرئيسية 
تختار الدقم وجهة لحاوياتها

ميناء الدقم يسجل أداء قويا في ٢٠١٩
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RORO




 









   ،(Maersk   
    CMA CGM    
Hapag     MSC
 Evergreen   Lloyd



      


       
MOLBBC Chartering
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وفد ياباني يستكشف
فرص االستثمار بالدقم
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لعون على الفرص  المشغلون البريديون يطّ
االستثمارية في القطاع اللوجيستي بالدقم



        









    





       










     
       

 





       
DHL
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ذكاء التجمعات المحيطة 
بالمدن الذكية 

mesbahkotb@gmail.com
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: مدير مدرسة السعد العالمية لـ 

عام حافل لمدرسة 
السـعد ونتوقع تحقيق 

المزيد من اإلنجازات
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IGCSE
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مواهب عمانية تضع 
بصماتها في قصة بناء الدقم
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الملتقى العماني السعودي يستعرض 
فرص االستثمار المتاحة بالسلطنة 
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كراون بالزا الدقم يسجل 
مستويات مرتفعة في اإلشغال 

الفندقي في ٢٠١٩ 
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مصفاة الدقم تنظم ملتقى ترفيهيا 
إلبراز اإلرث الثقافي للمنطقة
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ملتقى «تواصل» األول يبحث 
االحتياجات لتنمية مجتمع الدقم
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الدقم تزرع ١٠٠٠ شجرة
في يوم البيئة العماني
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بناء الدقم .. بناء الخبرات

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*










 

*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


