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مرحبا بشركائنا 













االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

تشييد واجهة سياحية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

رأس مركز.. 
مركز عالمي 

لتصدير 
النفط الخام



رأس مركز 
تودع مرحلة 

«السفن 
الشراعية» 

وتكتب تاريخا 
بحريا جديدا
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داخل
العدد



اتفاقيات جديدة تضع ميناء الدقم على خارطة االستثمار العالمي د. محمد البرواني في حديث خاص لـ الدقم االقتصادية

منظومة متكاملة لإلدارة البيئية بالدقم

تشييد مدرسة دولية بالدقم

عمان للحوض الجاف تدخل عالم صيانة السفن واألساطيل العسكرية
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ROLLING STOCK








       




     

      



يبدأ من فهود بطول إجمالي يصل إلى (٤٨٨٫٤) كم

إنجاز التصميم االبتدائي لسكة الحديد إلى 
الدقم وتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع 
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تضم فنادق متنوعة ومركزا تجاريا وألعابا شاطئية وحديقة ألعاب مائية

تشييد واجهة سياحية بالمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم
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تشغيل طائرات بوينج ٧٣٧ على خط مسقط – الدقم

١٥ ألف مسافر عبر مطار الدقم العام 
الماضي .. واألعداد مرشحة للنمو
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A380
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مركـز عالمـي 
لتخزين النفط الخام 

رأس مركز



رئيس مجلس إدارة الهيئة
في حديث خاص  لـ  :

رفع مساحة المنطقة
إلى ٢٠٠٠ كم٢
يجسـد اهتمام

جاللة السلطان 
بتفعيل أداء 

القطاعات 
االقتصادية
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COMPLEX
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DUQM AIRPORT

LIGHT
SIDENTAL

R.O.P

LIGHT INDUSTRY

SHOWROOMS
 

SHUWAYR
VILLAGE

OTTCO
CRUDE OIL

STORAGE TERMINAL

مجمع الصناعات السمكية
 
 

البحري صيد  ميناء ال

مطار الدقم

منطقة سك

م

مجمع الشرط

منطقة الصناعات الخفيفة
 

منطقة المعارض

قرية الشوعير

أوتكو - مشروع
مستودعات النفط الخام 

 طول الواجهة السياح
REA IS 16 KM

 طول الساحل السياحي
A IS 18 KM
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منطقة سياحيةكنية

 فندق
كراون بالزا

المنطقة التجارية

ي منتزة جبل

المنطقة الحكومية
منطقة الصناعات الخفيفة

منتزة

منتزة

مناطق سكنية

قرية صاي
مناطق سكنية

منتزة

مناطق سكنية

طة

مناطق سكنية مناطق حكومية

مناطق الطاقة المتجددة

مناطق زراعية

منطقة الصناعات المتوسطة

منطقة الصناعات الخفيفة

منطقة مخازن
 الميناء  ب

منطقة مخازن
 الميناء  أ

منطقة توسع الحوض الجاف

 منطقة توسع ميناء الدقم

حديقة الصخور

ض

مخازن المواد السائلة

مناطق
طبيعية محجوزة

مصفاة الدقم

قرية نفون

منطقة
صناعات الثقيلة ال

ميناء الدقم

المحاجر منطقة 

منطقة
الثقيلة  صناعات  ال

محطة الصرف الصحي
 

 منطقة صناعات
ميناء الدقم

قة محطة إنتاج المياه والطا
 

وادي جرف

وادي صاي

 فندق
بارك إن

الدقم مدينة واجهة 

 مجمع سكن العمال

فندق مدينة الدقم

محطة الغاز

منطقة المخازن

المنتجات االسمنتية  منطقة 

 
الحوض الجاف

المحاجر منطقة 

كم16حية للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم
WATERFRONT OF TOURISM AR

كم18  البحري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم
COSTLINE OF TOURISM AREA
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المرسوم السلطاني
رقم (٥/ ٢٠١٦)

بتقرير صفة المنفعة العامة 
لمشروع تطوير منطقة رأس مركز 
بوالية الدقم وضمها إلى المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم  
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رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للصهاريج  لـ  :

ضم رأس مركز إلى المنطقة االقتصادية 
يفسح المجال لدخول السلطنة في 
السوق العالمية لتخزين النفط
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VLCC
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مدير عام الشركة العمانية للصهاريج: 

نتطلع إلى 
تدشين المرحلة 

األولى من 
المشروع في 
عام ٢٠١٩ 
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رأس مركز تودع مرحلة 
«السفن الشراعية» وتكتب 

تاريخا بحريا جديدا 
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رؤية مستقبلية لتنمية تسهيالت 
تخزين النفط في الدقم
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د. محمد البرواني في حديث خاص لـ  :

تخزين النفط في رأس مركز يمكّن 
السلطنة من لعب دور محوري في مجال 

استيراد وتصدير النفط الخام
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توسعة قرية النهضة بالدقم وإنشاء
ناد ترفيهي بالمنطقة السياحية
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تشييد مدرسة دولية بالدقم واالفتتاح في سبتمبر ٢٠١٨

شركة التمان القابضة تستثمر ٦,٥ مليون 
ريال إلنشاء مدرسة السـعد العالمية
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بتكلفة ١٣٢٫٥ مليون ريال 

اتفاقيات جديدة تضع ميناء الدقم 
على خارطة االستثمار العالمي
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*


الَبَراح والمستقبل

mesbahkotb@gmail.com
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وقع اتفاقيتي تأجير  مع شركتين محليتين

ميناء الدقم يوفر 
تسهيالت تصدير 
البضائع الجافة
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منظومة متكاملة لإلدارة البيئية 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

























 ٤٠





















      
     
      


     


     


      




      
     



     















      

    
      







     



      

      


٤١




























     
     







     
     


     












 ٤٢
















     
     



     


     
     
     








     


      

    




     


      













     



      





     




٤٣














عمان للحوض الجاف 
تدخل عالم صيانة السفن 
واألساطيل العسكرية

 
      



Babcock
   International Group



    
      
 













      

      




      
    







 ٤٤










      



      
      







 
















      











      
        














٤٥








      



   

    




       
































 ٤٦





             

              
              
            
              



            












        
               




            






 




       
     
     
        
 www.duqm.gov.om  







      

      













      








       




المؤتمر الدولي الـ ١٤ للمناطق االقتصادية 
يمنح هيئة الدقم جائزة المواقع االلكترونية

الهيئة تعتمد نظام اإلدارة الجمركية وتحدد رسوم الخدمات
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تشريعات
جاذبة تستهدف وضع الدقم 
على خارطة االستثمار العالمي

(٣ - ٣) 
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قـرار رقـم (٣٢٧  / ٢٠١٥م)
بإصدار الئحة تنظيم االنتفاع باألراضي المملوكة 
للدولة في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة تنظيم االنتفاع باألراضي المملوكة للدولة في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

المادة  ( ١ )






















        
      


الفصل الثاني
شروط الترخيص باالنتفاع باألراضي المملوكة للدولة 

في المنطقة
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الفصل الثالث
إجراءات الحصول على الترخيص باالنتفاع


     

 

































الفصل الرابع
حقوق والتزامات الهيئة والمنتفع
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الفصل الخامس
أحكام ختامية
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قرار رقم  ٣/ ٢٠١٦
بإصدار الئحة المناقصات 

لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحــــــــــة المناقصـــــــات لهيئــــــة المنطقـــــة االقتصاديــــــة الخاصـــــة بالدقــــــم
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة























     



















       





       







الفصــــل الثانـــــي
لجنــــــــة  المناقصات


























 




   




















 ٥٤




     
     


        








 








     
 







     





      









الفصــــل الثالـــــث
اإلجـــــــراءات التمهيديـــــــة للتعاقد











       











الفصـل الرابــع
المناقصة العامة
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الفصل الخامس
المناقصة المحدودة
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الفصل السادس
الممارسة






        





       










الفصل السابع
اإلسناد المباشر



  








الفصل الثامن
المسابقة










     
     











     

    








الفصـل التاسع
الضمانات
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Andrew Torchia





















 















الدقم .. وجهة 
نظر صحفية

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*












*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


