


مصفاة 
الدقم مركز 

استثماري جديد 
بمواصفات 

١٩ مليار ريال استثمارات عالمية
االستراتيجية العمانية للسياحة

وكيلة السياحة :

الحوض الجاف يسجل 
رقما قياسيا جديدا

الدقم في عيون الصحفيين

: ة ا ال ة





المنطقة قلب  في  ويقع   العالمية  الكويتية  البترول  وشركة  العمانية  النفط  شركة  بين  مشترك  مشروع  هو  الدقم  مصفاة   مشروع 
 االقتصادية الخاصة بالدقم والتي تتميز بموقعها االستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في  بحر العرب. ويعد موقعه
 اEستراتيجي ميزة تنافسية، وذلك بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من

شأنه أن يسّهل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها

 وقد انتهت الشركة مؤخرا من أعمال تمهيد الموقع الذي ستشّيد عليه المصفاة الجديدة والتي شملت على حفر أكثر من ١٢ مليون متر
 مكعب من التربة وترصينها، فضًال عن وضع اUسس للشروع في البدأ في  تشييد المصفاة في الموعد المحدد. وعند بدء عمليات تشغيل
 المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية  ٢٣٠٫٠٠٠ ألف برميل يومي[ وستعمل على إنتاج  الديزل و وقود الطائرات باEضافة إلى النافثا وغاز البترول
 المسال باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة. كما تم االنتهاء من تسوية وتجهيز موقع مصفاة الدقم البالغ مساحته ٩٠٠ هكتار. تتضمن
 الطلبات الفنية لمقدمي العطاءات فيما يتعلق بالحزمتْين اUولى والثانية Uعمال الهندسة والتوريد واEنشاء: حزمة وحدات التجهيز، وحزمة
 المرافق (الخدمات) والعمل خارج الموقع على التوالي. أما الحزمة الثالثة (المرافق/اEنشاءات الموجودة خارج الموقع) فتتكون من منشأت
 التخزين والتصدير للمواد البترولية السائله والسائبة ، منشأت تخزين النفط الخام في رأس مركز خط أنبوب نقل النفط الخام بطول ٨٠ كم

من رأس مركز إلى مصفاة الدقم

 ومن المؤمل أن تصبح الدقم المركَز الصناعي واالقتصادي التالي في عمان، و يعد مشروع مصفاة الدقم واحدا من المشاريع الكبرى التي
 ستنفذ في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وسيكون بمثابة خط االنطالق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية
 واالقتصادية في المنطقة. وال ريب أن هذه الخطوة ستثمر العديد من اEيجابيات للمجتمع المحلي من خالل دعم مبادرات القيمة المحلية
المحلية متى ما البشرية  بالكفاءات  المحليين فضًال عن االستعانة  الموردين  الدقم من خالل تمكين  التي ستطرحها مصفاة   المضافة 

أمكن

مصفاة بمستوى عالمي
وموقع استراتيجي على بحر العرب 
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صناعة النمو بالدقم 

االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
السلطنة والكويت تستثمرانالمتخصصة والدراسات األكاديمية

٧ مليارات دوالر إلنشاء مصفاة الدقم

المراسلون الصحفيون
يسجلون إعجابهم بالدقم





توقيع اتفاقية لتمويل الحزمة 
الثانية من ميناء الدقم


 ٦

داخل
العدد



١٩ مليار ريال استثمارات 
االستراتيجية العمانية للسياحة

توقيع ٤ اتفاقيات جديدة
لمشروعات البنية األساسية 

دراسة عن األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمشروعات التنموية بالدقم

ا ا ث

وكيلة السياحة في 

حوار خاص لـ        :

عمان للحوض الجاف تسجل رقما قياسيا جديدا وتنّفذ ١٤ مشروعا في آن واحد
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مصفاة 
الدقم
مركز 

استثماري 
جديد 

بمواصفات 
عالمية
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السلطنة والكويت تستثمران
٧ مليارات دوالر إلنشاء مصفاة الدقم
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تقام باستثمارات من القطاع الخاص 






      

     
      




      
       


    
      


      

      





      


     


       

    



     



     







مجلس التعليم يوافق على إنشاء كلية 
تخدم األنشطة االقتصادية بالدقم
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مليـار ريـال 
استثمــارات 

االستــراتيجيـة 
العمانية للسياحة







 





وكيلة السياحة في حوار خاص لـ        :
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أصداف وأهداف

mesbahkotb@gmail.com
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هيئة المنطقة االقتصادية توقع اتفاقية 
لتمويل الحزمة الثانية من ميناء الدقم
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اتفاقيات جديدة توقيع٤
لمشروعات البنية 
األساسية بتكلفة 
٨٤,٧ مليون ريال
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شركة تنمية نفط عمان توقع عقدا بـ ١,٢ 
مليار دوالر لتوريد األنابيب عبر ميناء الدقم
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اقتصاديات المناطق الحرة


 ٢٨







      




    

     








        

      








     










       
      
      





     
   
    

       







     



       














    
      

     




















٢٩




   




























     

     
















هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تستعد لتنفيذ 
المرحلة الثانية من مشروع البوابة االلكترونية



تتيح للمستثمر الحصول على خدماتها إلكترونيا
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المراسلون الصحفيون 
يسجلون إعجابهم بالدقم
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الدقم في عيون الصحفييـن .. 
شهادات من الواقع
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الدقم 
في عيون 
الصحفييـن
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الدقم 
في عيون 
الصحفييـن







 





























































        












الدقم مستقبل وطن

الدقم .. مدينة 
بمواصفات عالمية





muqbali@hotmail.com
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مقاالت



الدقم.. نموذج من اإلصرار 
واإلرادة للنهضة العمانية









































           
    
 
       


       


      


       








  
         
 
         

 


 





األثرياء في الدقم
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مقاالت



































العمانيون يشمرون عن 
سواعدهم في الدقم
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اذهبوا الى الدقم




مقاالت



الدقم في عيون الصحافة 
المحلية الناطقة باإلنجليزية
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الدقم 
في عيون 
الصحفييـن



تجريها جامعة السلطان قابوس وبتمويل من الدعم السامي لجاللة السلطان

دراسة عن األبعاد االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية للمشروعات التنموية بالدقم
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أثر التحوالت االقتصادية على 
واقع السكان في الدقم
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رئيس الهيئة يؤكد دور مجلس 
الشورى في نجاح المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم
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يقتصر  على المشروعات المملوكة بالكامل للعمانيين

تخفيض بنسبة ٥٠٪ على رسوم 
الخدمات المقدمة للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

تسيير رحلة جديدة أيام السبت

٥ رحالت أسبوعيا 
إلى مطار الدقم
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هيئة المنطقة االقتصادية و"تنمية نفط عمان" 
توقعان مذكرة تعاون فني لتدريب الباحثين عن عمل





















تحديد فرص التوظيف المباشر  واحتياجات التدريب المقرون بالتشغيل
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افتتاح ١٠٩ كيلومترات من 
طريق (سناو – محوت – الدقم) 
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عمان للحوض الجاف تسجل رقما قياسيا 
ذ ١٤ مشروعا في آن واحد جديدا وتنفّ
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بدء العمل بالئحة تنظيم ومراقبة 
الالفتات اإلعالنية بالدقم
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قرار  رقم (١٢ /٢٠١٧)
بإصدار  الئحة تنظيم ومراقبة الالفتات اإلعالنية

بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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الئحة تنظيم ومراقبة الالفتات اإلعالنية
بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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مشاهدات صحفية

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*








 



*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


