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المنطقة الحرة بصحار تطلق
المرحلة الثانية من التوسعة

المنطقة الحرة بالمزيونة تنجز ٩٠٪ من
المرحلة الثانية لتطوير البنية األساسية





الدقم أيقونة سياحية وسط كّم
هائل مــن المشروعـات االستثمـاريــة

استقطاب استثمارات جديدة في المنطقة الحرة بصاللة
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م. يحيى الزدجالي:
أهداف المنطقة تتماشى

مع رؤية ُعـمان ٢٠٤٠

خالد الوهيبي: مواكبة التنمية 
العمرانية بالدقم وتوفير 

متطلبات مشروعات البنية 
األساسية

عمر التوتونجي: الدقم مهيأة 
لتكون واحة استثمار عالمية 

ونشّجع الشركات على 
االستثمار فيها
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جاللة السلطان يوجـّه بتنمية المناطق 
االقتصادية والمشروعات الكبرى

انطالق الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ 
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إجراء دراسة لتحويل ميناء الصيد البحري 
بالدقم إلى ميناء متعدد األغراض

في أول اجتماع له


     


    
    
      







 


  

      
      
    


    
   






 
 


     

    

       

 


      
     
      





 




     
     



















 

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يقرر:
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تحالف عماني - عالمي يفوز بالمشروع

توقيع اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل 
ميناء الصيد البحري بالدقم
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تقديم خدمات سياحية عبر 
رصيف سياحي بمساحة 

٧٥,٠٠٠ متر مربع 




     
     
    
     




   


      
    





 















      
    
      

    
    
       

    

       
     




      
       
      
      
     

 
      

      


 
       




 










مميزات ميناء الصيد البحري

١٠ أمتار عمق الميناء
٢,٢ كم طول كاسر 
األمواج الرئيسي

١,١ كم طول كاسر 
األمواج الثانوي

١٫٢ كم إجمالي أطوال 
األرصفة البحرية

تخصيص ٢٤٨,٩٣١ مترا 
مربعا للمرافق الخدمية

إنشاء منطقة للصناعات 
السمكية والغذائية 
ملحقة بالميناء
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الدقم تفتح ذراعيها لمشروعات الطاقة المتجددة 
وتخصص ١٥٠ كم مربعا الستثماراتها



        


     
     




    
     
   
    





      
     

أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية تطلقان مشروعا 
مشتركا إلقامة مصنع إلنتاج الهيدروجين األخضر 

د. علي السنيدي:
المشروع خطوة مهمة لوضع الدقم في 
سلسلة إنتاج الهيدروجين األخضر عالميا

أالن بيرناند:
سعداء بشراكتنا مع أوكيو والمشروع 

يعزز عالقاتنا مع السلطنة














 ١٦













      
      









    






 




     






      
     



 





















     









     



د. سالم الهذيلي:
دراسة الجدوى أكدت إمكانية إنشاء 

المشروع في الدقم باستخدام موارد الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح

جالل اللواتي:
تقييم مجموعة من طلبات االستثمار 

في هذا المجال بالدقم وصحار
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أيقونة سياحية وسط كّم هائل 
مــن المشروعـات االستثمـاريــة
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مــواقـــع
ال تفّوت
زيـــارتهـــا

8
بر الحكمان

حديقة الصخور

صخرة َحَمر

شاطئ المنتجعات 

محمية الكائنات الحية والفطريةشاطئ شوعير

رأس مدركة

مخيم شاطئ الدقم
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1
حديقة الصخور

تقع حديقــة الصخور بمركــز والية الدقم 
علــى بعد كيلومتر واحــد من مكتب والي 
الدقــم، وتعتبــر الحديقة واحــدة من أهم 
المواقــع الجيولوجية في الســلطنة، كما 
تعتبــر أحــد أبــرز كنــوز الدقــم الطبيعيــة، 
مســاحتها  تبلــغ  التــي  الحديقــة  وتضــم 
حوالــي ٦٫١ كــم مربــع تكوينــات صخرية 
فريــدة تصطــف علــى هيئــة تماثيــل من 
الحجــر الرملــي والحجــر الجيــري تشــّكلت 
بفعــل عوامــل الريــاح والميــاه والجليــد 
والعناصــر الطبيعيــة األخــرى علــى مدى 
التكوينــات  و"تتألــف  الســنين،  مالييــن 
الصخريــة من ترســبات هشــة مــن الحجر 
الجيري الذي تشــكل فــي العصر الحديث 
منــذ ٤٠ مليــون ســنة تقريبــا، وتغطيهــا 
طبقة أكثر صالبة، وقد ساهمت عمليات 
التعريــة بواســطة الريــاح مــع المياه في 
نحت هــذه الصخور على شــكل مجموعة 

من التماثل والمنحوتات الطبيعية"  

المصــدر: دليــل الســياحة الجيولوجيــة الصــادر عــن وزارة 
السياحة (بدون تاريخ). 
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2
صخرة َحَمر

صخــرة َحَمر أو"حصــاة حمر" 
كمــا يطلــق عليهــا المجتمــع 
المحلــي هــي صخــرة كبيــرة 
تحيــط بهــا ميــاه البحــر مــن 
كل جانــب وتقــع علــى بعد ٦ 
كيلومترات من شاطئ نفون 

بوالية الدقم. 
وتعــد هــذه الصخــرة معلمــا 
جيولوجيــا فريــدا مــن نوعــه، 
منهــا  مقربــة  علــى  وتوجــد 
التــي  الصخــور  مــن  العديــد 
تحمل حفريات تعود لماليين 
الســنين، وقــد اتخــذت والية 
الصخــرة  هــذه  مــن  الدقــم 
شــعارا لهــا نظــرا ألهميتهــا 
والجيولوجيــة،  الســياحية 
للصياديــن  أيضــا  وأهميتهــا 
علــى  يتعرفــون  الذيــن 
قربهــم مــن اليابســة عندمــا 

يشاهدونها.
وتعتبــر حصــاة حمــر محطــة 
للطيــور المهاجــرة بمختلــف 
الغــاق  وأبرزهــا  أنواعهــا، 
الســقطري، وُيقدر عدد أنواع 
الطيور التــي تأتي إليها بنحو 
محيطهــا  ويتمتــع  نوعــا،   ٧٠

بالتنوع األحيائي.
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3
شاطئ المنتجعات 

المنتجعــات  شــاطئ  علــى  تصطــف 
والمشــروعات  الفنــادق  مــن  مجموعــة 
الســياحية بعضهــا اكتمــل إنشــاؤه فــي 
الســنوات الســابقة مثــل فنــدق كــراون 
بــالزا ومنتجــع بارك إن الدقــم، والبعض 
اآلخر قيد اإلنشــاء مثل مشــروع المدينة 
العقارية ومشــروع قرية الهند الصغيرة، 
مرحلــة  فــي  أخــرى  مشــروعات  وهنــاك 

التصميم.
بإمــكان الزائــر أن يقضــي فتــرة العصــر 
وحتــى غروب الشــمس فــي منتجع بارك 
إن الدقــم حيــث يمكنه شــرب الشــاي أو 
القهــوة وهــو يســتمتع بنســمات هــواء 
بــاردة قبالــة شــاطئ الدقم، كمــا يمكنه 
تناول العشــاء في فنــدق كراون بالزا في 
الهــواء الطلــق، أو أن يذهــب إلى مخيم 
إقامــة  يســتطيع  حيــث  الدقــم  شــاطئ 

أمسية شواء مع العائلة أو األصدقاء.


 ٢٢



4
شاطئ شوعير

يقع شــاطئ شــوعير بالقرب 
مــن منتجــع بــارك ان الدقــم 
الدقــم،  شــاطئ  ومخيــم 
برمالــه  الشــاطئ  يتميــز 
الذهبيــة حيــث يمكــن للزائــر 
المشــي  رياضــة  ممارســة 
علــى الشــاطئ، كمــا يتميــز 
الشــاطئ في بعض المواقع 
قليــال  المرتفعــة  بإطاللتــه 
عن ســطح البحــر حيث يمكن 
للزائر االســتمتاع بمشــاهدة 
أســراب الطيور التي تعّبر عن 
بهجتهــا بالوصــول إلــى هــذا 

الموقع المميز. 
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5
مخيم شاطئ الدقم

الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  قامــت 
عمــان  شــركة  مــع  بالتعــاون  بالدقــم 
لتطويــر المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
بالدقــم (تطويــر الدقــم) بتهيئــة موقــع 
الدقــم  شــاطئ  علــى  والتخييــم  للنزهــة 
يوفــر لمرتاديــه أجــواء ممتعــة قبالــة بحر 
العــرب حيث يمكــن للزائرين االســتمتاع 
برؤيــة زرقة مياه البحر والطيور والســفن 
العابــرة، أو لعــب كــرة القــدم أو الكــرة 
الطائــرة علــى الشــاطئ، أو الشــواء فــي 

المواقع المخصصة لذلك. 
أقيــم المخيــم علــى مســاحة تزيــد علــى 
تهيئتــه  وتمــت  مربــع،  متــر  ألــف   ٣٨
ليستوعب العديد من األنشطة الرياضية 
منطقــة  علــى  يحتــوي  إذ  والترفيهيــة، 
للشــواء، وملعب لكــرة القدم وآخر للكرة 
األطفــال،  أللعــاب  وســاحة  الطائــرة، 
إلــى  باإلضافــة  للفعاليــات،  ومناطــق 

مواقف السيارات ودورات المياه. 
كما يوفر المخيم العديد من التسهيالت 
لمحبــي التخييــم مــن أصحــاب المنــازل 
المتنقلــة (الكرفانــات) أو الراغبيــن فــي 
نصــب خيامهــم فــي الموقــع، إذ يضــم 
المخيــم ٨ مواقف للمنــازل المتنقلة و٨ 

مواقع للتخييم.
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رأس مدركة

رأس مدركــة هي قرية ســاحلية تابعة 
لواليــة الدقم وتبعد عن مركز الوالية 
أحــد  وتعتبــر  كيلومتــرا،   ٨٠ بحوالــي 
المواقــع المهمــة لصيــد األســماك 
بوالية الدقــم، كما تعّد أحد المواقع 
التــي يمكــن فيهــا مشــاهدة الحوت 

األحدب وأنواع متعددة من الطيور.
تتميــز رأس مدركــة بوجــود الجــروف 
الصخريــة الداكنــة اللــون مــن صخور 
شــاطئ  علــى  المطلــة  األفيوليــت 
جميــل يمتــاز بجمالــه األّخــاذ ورمالــه 
البيضــاء الناعمة، وتشــتهر المنطقة 
بأنهــا أحــد المواقع الســياحية خاصة 
فــي فصــل الصيــف نظــرا العتــدال 
طقســها وموقعها الرائع على البحر؛ 
األمــر الــذي يشــجع الكثيريــن علــى 
القدوم إليها والتخييم على شاطئها.
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7
بر الحكمان 

يعتبر شاطئ بر الحكمان أحد أبرز المواقع 
السياحية بالسلطنة، وتشغل شبه جزيرة 
بر الحكمان جزءا كبيرا من مساحة محمية 
األراضي الرطبة البالغة ٢٦٢١ كم مربعا.

يمكــن الوصول إلى شــاطئ بــر الحكمان 
انطالقــا مــن واليــة الدقــم باتجــاه والية 
محــوت (منطقة فلم)، وتســتغرق الرحلة 
بالســيارة ســاعتين (حوالــي ١٧٠ كــم عن 

الدقم).
تتألف شبه جزيرة بر الحكمان من سهول 
ســاحلية وداخليــة مــن الملــح (الســبخة) 
 mud) ومســطحات ضخمــة مــن الطمــر
الميــاه  ذات  البحيــرات  وبعــض   (flats
طبيعيــة  أهميــة  ذات  وهــي  المالحــة، 
وجيولوجيــة فريدة، كما تطل بر الحكمان 

على الساحل الغـربي لجزيرة مصيرة.
تضــم بــر الحكمــان ســبخة شاســعة مــن 
ترّســبات الملــح والغريــن والرمــل التــي 
حوالــي  وتمتــد  الفيضانــات،  جمعتهــا 
(جنــوب  العــرب  بحــر  فــي  كيلومتــرا   ٣٠
شــرقي حــج فــي واليــة محــوت)، وفــي 
ذروة عمليــات المّد في بعــض المناطق 

تصوير: أحمد الطوقي 
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تتجاوز مياه البحر بضعة مئات من األمتار مما يخّلف 
بحيــرات ضحلة قد تتبّخر ســريًعا فــي فصل الصيف. 
ويتــرك هــذا التبّخر وراءه ترّســبات مــن الملح تصلح 
لالســتخدام التجــاري وعــادة ما يتم جمعهــا لمختلف 

االستخدامات.
وقد أكدت دراسة أجراها باحثون من المعهد الملكي 
الهولندي للبحوث البحرية وجامعة الســلطان قابوس 
أن المســطحات الطينية فــي محمية بر الحكمان تعد 

موطًنا لما يقرب من ثالثين نوعا من سرطان البحر.

وتعــد محمية األراضــي الرطبة (بما فيها بر الحكمان) 
منطقة صــون طبيعية ذات أهميــة وطنية وإقليمية 
وذلك لتميزها بوجود موائل مهمة للطيور، وُتصّنف 
ضمن أفضل ٢٥ موقعا للطيور المهاجرة في منطقة 
الشرق األوسط خالل فصل الشتاء في مسار الهجرة 
إلى آســيا وشــرق أفريقيــا، كما توجــد بالمحمية عدة 
جــزر، وغابــات من أشــجار القــرم. ويمكن االســتمتاع 
صيفــًا  شــواطئها  علــى  بالتخييــم  المنطقــة  بأجــواء 
ومشاهدة أسراب الطيور فجرًا وعند غروب الشمس.


٢٧



8
محمية الكائنات الحية والفطرية

تم إنشــاء المحمية في عام ١٩٩٤ بهدف 
إعــادة توطيــن وصــون حيوانــات المهــا 
العربي، كما ُتعنى المحمية بالحفاظ على 
التنــوع األحيائــي للكائنــات الحية األخرى 
في البيئة الصحراوية المهددة باالنقراض 
ومــن أبرزهــا: غزال الريم والغــزال العربي 
والوعــل النوبي والوشــق واألرنب البري 
والقنفــذ وأنــواع أخــرى عديــدة. وتتميــز 
الكائنــات  مــن  فريــد  بتنــوع  المحميــة 
البرية والنباتات والحشــرات والتضاريس 
والمــوارد المائيــة والجيولوجيــة الضاربة 
فــي القدم، ويعيــش على أرض المحمية 
العديــد مــن الحيوانات البريــة، كما يوجد 
بالمحميــة ٣٩ نوعــا مــن النباتــات البريــة 

و٥٠ نوعا من الطيور.
تقــع المحمية بين واليــات هيما والدقم 
وتبعــد  الوســطى  بمحافظــة  ومحــوت 
عــن مركــز واليــة الدقم بحوالــي ١٤٠ كم 
ويمكن الوصول إليها بالسيارة خالل نحو 

ساعتين.


 ٢٨










 


























      


 


       




 



          














       
       













        




السياحة والتأسيس 
للمستقبل

mesbahkotb@gmail.com
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الدقم بوابة عالمية الستثمارات متنوعة

: المهندس يحيى الزدجالي لـ 

أهداف المنطقة تتماشى 
مع رؤية عـمان ٢٠٤٠
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تخصيص نسب للشراكة لشركات المجتمع 
المحلي في مشروعات جديدة بالدقم



     
    
    


 





     

 












     
     









تشييد ميدان لسباقات الهجن بطول ٦ كم
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السرين تبدأ اإلنتاج من أول مصانعها في الدقم 








      




      
     





 







      

      









 

خالد الوهيبي:


 ٣٤

السرين

الوهيبي خالد

نعمل على مواكبة التنمية 
العمرانية بالدقم وتوفير متطلبات 

مشروعات البنية األساسية





       




     









       

 

     















٣٥



تطبيق نظام موحد للمحطة الواحدة في 
المناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
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المنطقة الحرة بالمزيونة تنجز ٩٠٪ من 
المرحلة الثانية لتطوير البنية األساسية
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المنطقة الحرة بصحار تطلق
المرحلة الثانية من التوسعة


      








     









      






      

      






     


      
     
      

 


 

بعد نجاحها في استقطاب ٤٤ مشروعا صناعيا
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بالدي للتطوير تستعد الفتتاح 
أول مشروعاتها بالدقم

تم تشييده بمساحة بناء تزيد على ٧٢٠٠ متر مربع
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عمر التوتونجي:
الدقم مهيأة لتكون واحة استثمار عالمية 
ونشّجع الشركات على االستثمار فيها
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استعدادا للتشغيل 
التجاري المتكامل 

للميناء

تسليم المباني الرئيسية بالمحطة الجمركية 
وخدمات المحطة الواحدة لميناء الدقم
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د. إبراهيم المحروقي:
العيادة الصحية مهيأة لتقديم خدمات 
طبية وصحية مميزة للقادمين عبر الميناء
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استقطاب استثمارات جديدة في 
قطاع المطاحن واألعالف الحيوانية

المنطقة الحرة بصاللة:









 









 ٤٤



انطالق مشروع ربط الدقم بشبكة 
الكهرباء الرئيسية ذات الجهد العالي 


















     


     


       

     



 







      
     
    





       
 
  

      

     







     
    







       
      

     
       



سعيد بني عرابة: 
المشروع يوفر قدرة 

كهربائية ال تقل 
عن ٥٠٠ ميجاوات 

بحلول ٢٠٢٣
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الدقم تطلق مشروعا جديدا لزيادة 
الرقعة الخضراء بالمنطقة

بمساندة المجتمع ودعم من القطاعين العام والخاص
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٤٧



باكورة مشاريع المدينة الصناعية الصينية الُعمانية بالدقم

مصنع هونجتونج الدقم لألنابيب يبدأ عملياته 
التشغيلية في الربع الثاني من العام الجاري
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٤٩



رواد األعمال في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بالدقم يروون قصص نجاحهم 

المشروعات الكبرى والنمو السكاني والعمراني توفر بيئة مساندة لهم



       















  





















أيمن الجنيبي:
دخلت "ريادة األعمال" 
من خالل بوابة الحزمة 
األولى لمطار الدقم

إنشاء شركات ناجحة يتطلب دراسة جيدة للسوق قبل الشروع في تأسيس المشروعات
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Tipper Truck

















 















سالم الجنيبي:
المتابعة الشخصية 

لتفاصيل العمل واستثمار 
األرباح في تنمية المشروع 
أسباب رئيسية للنجاح

خليفة الجنيبي:
التحديات فرصة للعمل 
بشكل أفضل وأقوى
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تساهم في رسم مستقبل الدقم




















عبدالعزيز الهنائي: ٦١ مليون ريال 
تم تخصيصها للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة بالدقم منذ ٢٠١٧ 







 
 

 


 ٥٢



      

 

   





      
       


  









    













   


     

    





























٥٣






          
      






















مهرة الجنيبية: قرار التفرغ للعمل الحر أثبت نجاحه.. 
واليوم أدير ٤ محالت في مجال المواد الغذائية

قصــة نجــاح
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الدقم مهيأة الزدهار سياحي ونتوقع ارتفاع 
الطلب على المرافق السياحية والفندقية


 

       

      


    


   




     


       












مدير عام فندق كراون بالزا الدقم: 
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محمد بن أحمد الشيزاوي*













*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om

المـنــاطــق االقتصادية والحرة


