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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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بوابة تجارية وصناعية 
جديدة للسلطنة

االفتتاحية













إنجاز ٧١ ٪ من المحطة المتكاملة 
للكهرباء والمياه بالدقم

محاجر الدقم تعد دراسات فنية
متكاملة لتعزيز قطاع التعدين بالسلطنة

مصفاة الدقم تنشئ محطة لتخزين
وتصدير المواد البترولية عبر ميناء الدقم
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

sezaduqm
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داخل
العدد



اعتماد المرحلة الثانية من عنونة الطرق 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

إنجاز ممر الخدمات بين مصفاة الدقم 
ورصيف المواد السائلة والسائبة 

! .

! .

! .

دوار المصافي
Refineries Roundabout

دوار البركة
AL Barakah Roundabout

دوار العنتوت
Al Antoot Roundabout

شارع المصافي
Refineries Street

شارع الخدمات
Services Street

شارع السالم
A’Salaam Street

شارع األمان
Al Amaan Street

شارع الصناعات االسمنتیة
Cement Industries Street

شارع التعمیر
A’Tameer Street

شارع الخلیج
Gulf Street

طریق میناء الصید
Fishing Port Road

شارع السعادة
A’Saada Street

شارع العنتوت
Al Antoot Street

شارع الھیئة
SEZAD Street





الرصيف النفطي يهيئ الدقم
لتصبح مركزا عالميا للطاقة



د. إسماعيل البلوشي: توفير 
جميع اإلمكانيات أمام 

المستثمرين لمزاولة النشاط 
االقتصادي بشكل

سريع ومرن

عبدالسالم الرواس: حفظ 
األمن وسالمة المالحة البحرية 

في صدارة أولويات وحدة 
البحرية بالدقم

هيثم الطائي: نمضي قدما 
نحو ترسيخ الموقع الريادي 

للحوض الجاف عالميا



يوسف الجهضمي:
إنجاز ٦٣٪ من مشروع 

مصفاة الدقم



ريجي فيرمولين: نركز على 
جعل ميناء الدقم مركزا 

بارزا إلعادة شحن الحاويات 
والسلع والسيارات

ميناء الدقم 
يدشن عصرا جديدا لالقتصاد الوطني
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 الطاقة االنتاجية: 150  طن يوميا 
التكلفة االستثمارية: 2.8 مليون ريال عماني

  %27.61 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
عدد الفرص الوظيفية: 46 

متطلبات  الطاقة: ماء + كهرباء

(Calcium Carbonate)
مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم 

مصنع إنتاج الزجاج المصقول

 الطاقة االنتاجية: 600  طن يوميا 
التكلفة االستثمارية: 50 مليون ريال عماني

  %47.85 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
عدد الفرص الوظيفية: 220 

 4000 MMBtu :متطلبات الغاز الطبيعي يوميا

(Float Glass)

4

(Float Glass)ل

2
(Quicklime) مصنع إنتاج اكسيد الكالسيوم

 الطاقة االنتاجية: 600  طن يوميا 
التكلفة االستثمارية: 5.5 مليون ريال عماني

  %45.28 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
عدد الفرص الوظيفية: 100 

 2400 MMBtu : متطلبات الغاز الطبيعي يوميا

الطاقة االنتاجية: 900  طن يوميا 
التكلفة االستثمارية: 56 مليون ريال عماني

   %26.17 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
عدد الفرص الوظيفية: 295 

 18000 MMBtu :متطلبات الغاز الطبيعي يوميا

(Soda Ash) مصنع إنتاج كربونات الصوديوم

5.28 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
100 عدد الفرص الوظيفية:

2400 MMBtu : يوميا الطبيعي الغاز متطلبات

   %

2400 MMBtu : يوميا متطلبات الغاز الطبيعي u :متطلبات الغاز الطبيعي يوميا

1

فرص استثمارية في قطاع المعادن بالدقم

3

 الطاقة االنتاجية: 1500  طن يوميا 
التكلفة االستثمارية: 8 ماليين ريال عماني

  %34.87 :(IRR) معدل العائد المتوقع على االستثمار
عدد الفرص الوظيفية: 126 

 4600 MMBtu :متطلبات الغاز الطبيعي يوميا

(Clinker) مصنع إنتاج الكلنكر االسمنتي

3

ماني
 %34.87 :(IRR

460000

(Clinke(Clinke



ضمن خطتها لجعل الدقم الوجهة االستثمارية األولى لمختلف األنشطة االقتصادية

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تقلّص فترات إنجاز معامالت المستثمرين















 







        

         































        



        








د. إسماعيل البلوشي: توفير جميع اإلمكانيات أمام
المستثمرين لمزاولة النشاط االقتصادي بشكل سريع ومرن
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إنجاز يتم تنفيذها 
بالتعاون بين 

"مرافق" والخليج 
باسيفك التايلندية

من المحطة المتكاملة 
للكهرباء والمياه بالدقم
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"مرافق" تحصل على ترخيص توفير مياه الشرب بالدقم 
وترفع سعتها اإلنتاجية إلى ٨٠٠٠ متر مكعب يوميا
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هدفنا تشجيع القطاع الخاص على إنشاء 
مصانع قائمة على الخامات المتوفرة بالدقم

علي الزدجالي: 

      
      
Quick
Ground Calciumlime
     Carbonate
     
SODA ASH
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محاجر الدقم تعد دراسات فنية متكاملة لتعزيز قطاع التعدين بالسلطنة
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اعتماد هيكل تنظيمي جديد 
للهيئة يضم ٦ قطاعات
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يدشن عصرا جديدا 
لالقتصاد الوطني




في ظل 
النهضة الحديثة 

التي يرعاها 
جاللة السلطان 
هيثم بن طارق

ميناء الدقم
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٢٧ يونيو

٩ ابريل

٢٢ سبتمبر

١٠ نوفمبر

٢٨ ابريل

٤ يونيو

٧ سبتمبر

٨ يونيو

النصف األول من العام

٢٣ نوفمبر

٢١ أغسطس

٢٤ سبتمبر

٢٥ يوليو

حكومـــة الســـلطنة توقـــع اتفاقيـــة 
وإعـــداد  االستشـــارية  الخدمـــات 
الالزمـــة  الهندســـية  التصاميـــم 
ــاف  ــاء الحـــوض الجـ ــة مينـ إلقامـ
بواليـــة الدقـــم وذلـــك مـــع شـــركة 
دايـــو لبنـــاء الســـفن والهندســـة 
بتكلفـــة  الكوريـــة  المالحيـــة 
إجماليـــة تبلـــغ (٢٫١) مليـــون ريـــال.

صـــدور المرســـوم الســـلطاني رقـــم (٢٠٠٦/٨٥) 
لمشـــروع  العامـــة  المنفعـــة  صفـــة  بتقريـــر 
تطويـــر مدينـــة الدقـــم بالمنطقـــة الوســـطى.

طـــرح المناقصـــة رقـــم 
الخاصـــة   (٢٠٠٦  /١٢٩)
ــاء الدقـــم  ــاء مينـ بإنشـ

(األعمـــال البحريـــة).

توقـــع  الســـلطنة  حكومـــة 
اتفاقيـــة إدارة وتشـــغيل مشـــروع 
مينـــاء إصـــالح وصيانـــة الســـفن 
"الحـــوض الجـــاف" بواليـــة الدقـــم 
لبنـــاء  دايـــو  شـــركة  مـــع  وذلـــك 
المالحيـــة  والهندســـة  الســـفن 

الكوريـــة.

مجلـــس المناقصـــات 
يســـند مشـــروع إنشـــاء 
مينـــاء الدقـــم (األعمـــال 
ـــدر  ـــة) بتكلفـــة تق البحري
بنحـــو (١٨٦٫٩) مليـــون 

ريـــال عمانـــي.

ـــة قـــرض  ـــى اتفاقي ـــع عل التوقي
بيـــن حكومـــة الســـلطنة وبنـــك 
الدولـــي  للتعـــاون  اليابـــان 
ــا تقديـــم قـــرض  يتـــم بموجبهـ
 (٦٦٠) بمبلـــغ  للســـلطنة 
بمـــا  أمريكـــي  دوالر  مليـــون 
يعـــادل حوالـــي (٢٥٤) مليـــون 
ريـــال عمانـــي لإلســـهام فـــي 
ـــاء الدقـــم  ـــل مشـــروع مين تموي

الجـــاف. والحـــوض 

اتفاقيـــة  علـــى  التوقيـــع 
مينـــاء  إنشـــاء  مشـــروع 
الدقـــم (األعمـــال البحريـــة) 
مـــع ائتـــالف مكـــون مـــن 
هـــي  شـــركات  ثـــالث 
شـــركة اتحـــاد المقاوليـــن 
العمانيـــة وشـــركة جـــان دي 
وشـــركة  البلجيكيـــة  نـــول 
بنحـــو  التركيـــة؛  ســـتيفا 
ريـــال  مليـــون   (١٨٦٫٩)

نـــي. عما

وزارة النقـــل واالتصـــاالت توقـــع مـــع 
ـــو للهندســـة والمقـــاوالت  شـــركة داي
جلفـــار  شـــركة  مـــع  بالتضامـــن 
اتفاقيـــة  والمقـــاوالت  للهندســـة 
بتكلفـــة  الجـــاف  الحـــوض  إنشـــاء 

عمانـــي. ريـــال  مليـــون   (١٧٠٫١)

قـــرض  اتفاقيـــة  توقـــع  الســـلطنة 
مـــع  دوالر  مليـــون   (٨٧٫٥) بقيمـــة 
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق 
للمســـاهمة  العربيـــة  االقتصاديـــة 
فـــي تمويـــل مشـــروع مينـــاء الدقـــم 

الجـــاف. والحـــوض 

التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة األعمـــال اإلضافيـــة لمشـــروع 
ـــادة طاقـــة  ـــة" الخاصـــة بزي ـــاء الدقـــم "االعمـــال البحري مين
المينـــاء ليكـــون قـــادرا علـــى مواكبـــة النمـــو الصناعـــي 
 (٣٣٥٫٤) االتفاقيـــة  تكلفـــة  بلغـــت  بالدقـــم.  والتجـــاري 
ــركة  ــروع شـ ــذ المشـ ــام بتنفيـ ــي، وقـ ــال عمانـ ــون ريـ مليـ
اتحـــاد المقاوليـــن العمانيـــة باالشـــتراك مـــع شـــركة ســـتيفا 

ــة. ــول البلجيكيـ ــان دي نـ ــركة جـ ــة وشـ التركيـ

اإلنشـــائية  األعمـــال  انطـــالق 
قـــام  بالدقـــم.  الجـــاف  للحـــوض 
بتنفيـــذ المشـــروع ائتـــالف مكـــون 
الســـفن  لبنـــاء  دايـــو  شـــركة  مـــن 
الكوريـــة وشـــركة جلفـــار العمانيـــة. 

الحكومـــة تقـــرر زيـــادة نطـــاق األعمـــال 
لزيـــادة  الدقـــم  لمينـــاء  اإلنشـــائية 
طاقتـــه بحيـــث يكـــون قـــادرا علـــى 
مواكبـــة النمـــو الصناعـــي والتجـــاري 
ــادة  ــذا تمـــت زيـ ــا لهـ ــم، ووفقـ بالدقـ
طـــول كاســـر األمـــواج الرئيســـي مـــن 
وزيـــادة  كـــم،   (٤٫١) إلـــى  كـــم   (٢٫٧)
طـــول كاســـر األمـــواج الثانـــوي مـــن 
ــق  ــم، وتعميـ ــى (٤٫٦) كـ ــم إلـ (٢٫٦) كـ
ــرا إلـــى  ــاء مـــن (١٦) متـ حـــوض المينـ
(١٨) متـــرا، وقنـــاة الدخـــول مـــن (١٧) 

ــرا. ــرا إلـــى (١٩) متـ متـ

يدعـــو  المناقصـــات  مجلـــس 
الشـــركات المقيـــدة فـــي الدرجتيـــن 
للتنافـــس  والعالميـــة  الممتـــازة 
علـــى التأهيـــل المســـبق لالشـــتراك 
إنشـــاء  مشـــروع  مناقصـــة  فـــي 
مينـــاء الدقـــم؛ محـــددا تاريـــح ٢ ينايـــر 
٢٠٠٦ آخـــر موعـــد لتقديـــم العـــروض

المخطط القديم للميناء والحوض 
الجاف قبل صدور الموافقة 
السامية بتوسعة الميناء

محطات 
رئيسية
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20092010

٢٨ مارس٢٦ يناير

١٥ سبتمبر

٩ يونيو

١٥ ديسمبر

١٠ مارس

٦ أكتوبر

٣٠ ابريل

مشـــروع  يســـند  المناقصـــات  مجلـــس 
تصميـــم وتصنيـــع وتركيـــب وفحـــص آليـــات 
ــة  ــة بالحـــوض الجــــاف بواليـ ــع الخاصـ الرفـ
ـــغ (٢٤٫٢)  الدقـــم بالمنطقـــة الوســـطى بمبل

ــال عمانـــي. ــون ريـ مليـ

مينـــاء  وهيئـــة  الســـلطنة 
ــان  "انتويـــرب" البلجيكـــي توقعـ
إلدارة  المســـاهمين  اتفاقيـــة 

الدقـــم. مينـــاء  وتشـــغيل 

مينـــاء الدقـــم يســـتقبل بنجـــاح أول ســـفينة 
تجاريـــة محملـــة بمعـــدات للحـــوض الجـــاف، 
وهـــي   “٢٧  Zhen Hua” هـــي:  الســـفينة 
واحـــدة مـــن الســـفن ذات الحمولـــة العاليـــة 
ويبلـــغ طولهـــا حوالـــي (٢٣٥) متـــرا، وبغاطـــس 
علـــى  تحمـــل  الســـفينة  كانـــت  متـــر،   (٨٫٤)
ــذي  ــاف الـ ــات للحـــوض الجـ ــا (٧) رافعـ متنهـ
كان فـــي مرحلـــة اإلنشـــاء فـــي ذلـــك الوقـــت.

بافتتـــاح  رســـميا  االحتفـــال 
الجـــاف  الحـــوض  مجمـــع 
بالدقـــم تحـــت رعايـــة صاحـــب 
بـــن  حمـــد  الســـيد  الســـمو 

ســـعيد. آل  ثوينـــي 

هيئـــة المنطقـــة االقتصاديـــة 
واتحـــاد  بالدقـــم  الخاصـــة 
البلجيكيـــة  أنتويـــرب  موانـــئ 
وشـــركة مينـــاء الدقـــم توقـــع 
إلدارة  التمهيديـــة  االتفاقيـــة 

الدقـــم.  مينـــاء  وتشـــغيل 

ــركة  ــة وشـ ــط  العمانيـ ــركة النفـ شـ
الدوليـــة  البتروليـــة  االســـتثمارات 
اإلمـــارات  دولـــة  مـــن  "ايبيـــك"  
توقعـــان  المتحـــدة  العربيـــة 
دراســـة   إلجـــراء  تفاهـــم  مذكـــرة 
ــع  ــاة ومجمـ ــاء مصفـ ــدوى إلنشـ جـ
الدقـــم  بمينـــاء  للبتروكيماويـــات 
وذلـــك  فـــي إطـــار الجهـــود التـــي 
البنـــى  لتهيئـــة  الحكومـــة  تبذلهـــا 
بمشـــروعات  للقيـــام  األساســـية 

 . الدقـــم  فـــي  كبـــرى  صناعيـــة 

بالتشـــغيل  تحتفـــل  الجـــاف  للحـــوض  عمـــان  شـــركة 
التجريبـــي، وتســـتقبل أول ســـفينتين تدخـــالن الحـــوض 
ــفينتين  ــة السـ ــود ملكيـ ــة، تعـ الجـــاف لإلصـــالح والصيانـ

لشـــركة "جـــي دي ان" البلجيكيـــة.

ــغيل الرصيـــف  ــة لتشـ ــين العمليـــات التجاريـ تدشـ
الدقـــم،  بمينـــاء  التجاريـــة  بالمحطـــة   (١) رقـــم 
المصاحبـــة  للخدمـــات  عقـــود  علـــى  والتوقيـــع 
مـــع عـــدد مـــن الشـــركات لمناولـــة بضائعهـــا عبـــر 
الخدمـــات  بعـــض  وتقديـــم  التجاريـــة  المحطـــة 

التجاريـــة. وضـــع حجـــر األســـاس للمرحلـــة والتســـهيالت 
الصناعيـــة  للمنطقـــة  األولـــى 
ــاء الدقـــم وتدشـــين  ــة لمينـ التابعـ
اللوجســـتية  الخدمـــات  مجمـــع 
صاحبـــة  رعايـــة  تحـــت  بالمينـــاء 
ـــرة أســـتريد  الســـمو الملكـــي األمي
ممثلـــة ملـــك بلجيـــكا التـــي كانـــت 

فـــي زيـــارة للســـلطنة آنـــذاك.

اإلعـــالن عـــن حصـــول شـــركة 
ُعمـــان للحـــوض الجـــاف علـــى 
تـــي"  تـــي  "جـــي  ترخيـــص 
الخـــاص بإصـــالح ناقـــالت الغـــاز 

العمالقـــة.

االقتصاديـــة  المنطقـــة  هيئـــة 
الخاصـــة بالدقـــم توقـــع اتفاقيـــة 
مـــع شـــركة المجموعـــة المشـــتركة 
الحزمـــة  لتنفيـــذ  للمقـــاوالت 
ـــاء الدقـــم المتعلقـــة  الرابعـــة لمين
للرصيـــف  األساســـية  بالبنيـــة 
تكلفـــة  بلغـــت  الحكومـــي. 
ريـــال  مليـــون   (٥٥٫٤) المشـــروع 

عمانـــي.

الخاصـــة  االقتصاديـــة  المنطقـــة  هيئـــة 
الحزمـــة  تنفيـــذ  اتفاقيـــة  توقـــع  بالدقـــم 
ـــاء الدقـــم الخاصـــة بإنشـــاء  ـــة مـــن مين الثالث
التجـــاري  للرصيـــف  التجاريـــة  المحطـــة 

عمانـــي. ريـــال  مليـــون   (٧٧٫١) بتكلفـــة 

االقتصاديـــة  المنطقـــة  هيئـــة 
الخاصـــة بالدقـــم توقـــع اتفاقيـــة 
تنفيـــذ الحزمـــة الثانيـــة مـــن مينـــاء 
الدقـــم الخاصـــة بأعمـــال تهيئـــة 
الســـتيعاب  التجـــاري  الرصيـــف 
الحاويـــات. فـــاز بتنفيـــذ المشـــروع 
شـــركة  مـــن  مكـــون  تحالـــٌف 
ســـيركا التركيـــة وشـــركة ام اس 
تكلفـــة  بلغـــت  البرتغاليـــة.  اف 
المشـــروع (١٠٧٫٣) مليـــون ريـــال 

عمانـــي.

االقتصاديـــة  المنطقـــة  هيئـــة 
الخاصـــة بالدقـــم توقـــع اتفاقيـــة 
ــائلة  ــاء رصيـــف المـــواد السـ إنشـ
ـــاء الدقـــم بتكلفـــة  والســـائبة بمين
(١٩٩٫١) مليـــون ريـــال عمانـــي. فـــاز 
بالمشـــروع شـــركة بوســـكاليس 
ويستمنســـتر (عمـــان) المحـــدودة.

٢٠ مارس

١٠ يونيو

١٠ فبراير

٦ ابريل

١٤ نوفمبر

٣٠ أغسطس
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حقائق وأرقام
١٧٠ كيلومترا مربعا : إجمالي مساحة منطقة ميناء الدقم

تضـــم:

اري
ف التج

الرصي الرصيف النفطي

ف الحكومي
صي

الر
ف
ض الجا

الحو

ضي الصناعية 
األرا

األراضي اللوجستية 

دقم: ٢٠٠٠ هكتار
ميناء ال

شركة 
بعة ل

التا
التابعة لشركة ميناء الدقم: ١٠٠٠ هكتار

طول كاسر األمواج الرئيسي: 
٤٫١ كم

أثناء تشييد ميناء 
الدقم (األعمال 

البحرية) والحوض 
الجاف تم استخدام

٧١ ألف طن
من الحديد

١٩٫٦ مليون طن
من الصخور

بلغت كميات الحفر:
(٧٥) مليون متر مكعب

بلغت كميات الردم
(٢٥) مليون متر مكعب

طول الرصيف:  
٤٣٠٠ متر

عرض الرصيف: 
٣٥٠ مترا

التعميق بجانب 
الرصيف: ١٨ مترا 
تحت مستوى  
سطح البحر

إنشاء مرسيين 
عمالقين الستقبال 

السفن النفطية 
الضخمة

تم ضخ ما يقارب ١٠ 
ماليين متر مكعب 
من المواد من تربة 
البحر إليجاد أراٍض 
جديدة في الرصيف.

طول الجدار 
الثابت: ١٠٠٠ متر

رصيف المواد السائلة: 
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كاسرا األمواج:

طول كاسر األمواج الثانوي:
٤٫٦ كم

ارتفاع كاسر األمواج الرئيسي 
يصل إلى ١١ مترا من 

مستوى سطح البحر وأكثر 
من ٢٢ مترا بالمتوسط من 

قاع البحر

كاسر األمواج الرئيسي 
محميٌّ بشكل جيد من 

االنجراف بسبب التقلبات 
البحرية بالكتل اإلسمنتية

أعماق الميناء:

الرصيف التجاري يضم ٤ محطات:

١

٢

٣

٤

• حوض الميناء: ١٨ مترا.
• قناة الدخول: ١٩ مترا.

• طول الرصيف: ٢٢٥٠ مترا
• عرض الرصيف: ٣٥٠ مترا 

الرصيف التجاري:

محطتان للحاويات بطول نحو ١٦٠٠ متر
لمناولة نحو ٣٫٥ مليون حاوية نمطية سنويا

محطة للمواد الجافة السائبة بطول ٣٠٠ متر، 
وبسعة نحو ٥ ماليين طن متري سنويا

محطة متعددة االستخدامات بطول ٤٢٥ مترا، 
وبسعة ٨٠٠ ألف طن متري سنويا

الميناء قابل للتوسع مستقبال لتصل طاقته 
االستيعابية إلى أكثر من (٢٠) مليون حاوية سنويا

الرصيف الحكومي:

• طول الرصيف: ٩٨٠ مترا

• عرض الرصيف: ٢٠٠ متر

• أطوال الطرق بالرصيف الحكومي: ٢ كم

• يضم مباني وتسهيالت لكل من:

• اليخوت السلطانية العمانية

• قوة السلطان الخاصة

• البحرية السلطانية العمانية

• خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية
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الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم:

ميناء الدقم جاهز للعمليات 
التشغيلية التجـارية بنسـبة 
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من ذاكرة 
الميناء

الدقم 
موقع ميناء 

مل فيه
بدء الع

قبل 

ية نظمتها 
زيارة تعريف

ل األعمال خالل 
عدد من رجا

ميناء الدقم
٢٠١٣ إلى موقع 

الهيئة خالل عام 

ي السلطنة 
فندق عائم ف

 تعتبر أول 
رونيكا التي

السفينة في

ن السفينة قامت 
قم. يذكر أ

هي ترسو في ميناء الد
و

٢٠ و٢٠١٣.
ل عامي ١٢

ية بالدقم خال
اتها الفندق

بتقديم خدم

ه
نا موقع ى إ

مدقمدقمم اءناء ال ال الالوقعوقع مي ممينا موقعوقع مى ناى ى موقع إ

قبل تنفيذ 
ف التجاري 

الرصي

 األساسية
مال البنية

أع

صورة التقطت في عام ٢٠٠٩ ألعمال البنية األساسية 

لكاسر األمواج الرئيسي والرصيف التجاري ضمن حزمة 
األعمال البحرية لميناء الدقم
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جاهز للتشغيل التجاري 

















      








      
 

     
     










      

نسبة اإلنجاز في الحزمة الثانية تتجاوز ٩٥٪ 

الرصيف التجاري
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نركز على جعل ميناء الدقم مركزا بارزا 
إلعادة شحن الحاويات والسلع والسيارات

: الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم في حديث خاص لـ 
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ميناء الدقم يحافظ على نشاط
سلسلة التوريد خالل جائحة "كورونا"









     


     
    




 








Stolt Calluna   

Stolt Vestland






      
      
      




     

Technicas Reunidas
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تؤكد اعتزازها بإدارة تنفيذ
أكبر مشروعات البنية األساسية بالدقم 
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توفير مرافق متكاملة للمستوردين والمصدرين عبر ميناء الدقم 

الحـزمـة الثالثـة فـي طريقهـا
لإلنجاز قبل نهاية العام الجاري 
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إنجاز أول رصيف حكومي متكامل 
بالموانئ العمانية بطول ٩٨٠ مترا 
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: العقيد الركن بحري عبدالسالم الرواس في حديث خاص لـ 

حفظ األمن وسالمة المالحة البحرية في 
صدارة أولويات وحدة البحرية بالدقم
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الثورة الصناعية الرابعة وآثارها 
على الموانئ البحريـة العالميـة
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1  https//:www.amazon.com/Fourth-Industrial-Revolu-
tion-Klaus-Schwab/dp1524758868/ 
2   https://whatis.techtarget.com/definition/fourth-industrial-revolu-
tion
3  https//:www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution 
4 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-rev-
olution-what-it-means-and-how-to-respond/
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حسام المكدمي:
عملي في الميناء أضاف الكثير إلى خبرتي




نغـادر المينـاء إال فـي أوقـات
متأخرة ونفتخر بما نـؤديه من أعمال

مهندسون عمانيون يثبتون كفاءتهم في إدارة تنفيذ مشاريع ميناء الدقم
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محمد التميمي:
العمل في مشاريع بهذا الحجم ُيْكِسبنا الكثير من الخبرة




مؤيد العامري:
الكفاءات العمانية قادرة على إدارة مختلف المشاريع
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الرصيف النفطي
يهيئ الدقم لتصبح 
مركزا عالميا للطاقة
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مصفاة الدقم تنشئ محطة لتخزين 
وتصدير المواد البترولية عبر ميناء الدقم
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FEED
      

FEED



إنجاز ممر الخدمات بين مصفاة الدقم 
ورصيف المواد السائلة والسائبة 




 ٤٨




 

٤٩

سفينة يستقبها الحوض الجاف بنهاية يونيو

نمضي قدما نحو ترسيخ 
الموقع الريادي للحوض 

الجاف عالميا

: الرئيس التنفيذي للعمليات لـ 
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MaerskDynacomMSC
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 إنصاف في اللحظة الحرجة

mesbahkotb@gmail.com
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SEZAD    
    Masterplan

    
    




     
      


     


     


     

    
     




    
      


 

اعتماد المرحلة الثانية من عنونة الطرق 
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

! .

! .

! .

دوار المصافي
Refineries Roundabout

دوار البركة
AL Barakah Roundabout

دوار العنتوت
Al Antoot Roundabout

شارع المصافي
Refineries Street

شارع الخدمات
Services Street

شارع السالم
A’Salaam Street

شارع األمان
Al Amaan Street

شارع الصناعات االسمنتیة
Cement Industries Street

شارع التعمیر
A’Tameer Street

شارع الخلیج
Gulf Street

طریق میناء الصید
Fishing Port Road

شارع السعادة
A’Saada Street

شارع العنتوت
Al Antoot Street

شارع الھیئة
SEZAD Street

مسمیات الشوارع القائمة
Existing Roads Names

!.
 مسمیات الدوارات القائمة
Existing Roundabout Names

 حدود المنطقة االقتصادیة
SEZAD Boundary
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مدير عام المشروع:

األعمال الهندسية تقطع 
شوطا كبيرا في نسب 
اإلنجاز في جميع الحزم

إنجاز ٦٣٪ من مصفاة الدقم .. واالفتتاح في أواخر ٢٠٢٢
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54%
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32%

45%

63%

نسب اإلنجاز الكلية المحققة في مشروع إنشاء مصفاة الدقم 
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VIJAY HANDA
      


     






    


      
















حافظ الحضرمي:
إنشاء فندقي كراون بالزا والمدينة 
واكب نمو المنطقة وازدياد المشاريع

مجموعة عمران تؤكد اهتمامها بالمشاركة 
في تنمية القطاع الفندقي بالدقم
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فيجاي هاندا:
فندق المدينة أفضل فندق بالسلطنة 
في نسبة اإلشغال منذ ٣ سنوات
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      "Zhen Hua" 

 
        







   
       
    


 

ميناء الدقم .. قصة تحدٍّ ونجاح

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*







 




*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


