


مشاريع تعلن انطالق مشاريع تعلن انطالق 
االستثمارات الصينية بالدقماالستثمارات الصينية بالدقم 1010

الدقم مركز عالمي لتخزين 
النفط الخام ومشتقاته

سلطان البرطماني:
الغاز يتدفق إلى الدقم في ٢٠١٩

علي شاه: سوق مواد 
البناء سيكون إقليميا
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خبرة متراكمة في أعمال المقاوالت �كثر من ٥٠ عاما

نـبـذة عـن الشركـة

شـركـة المجموعـة 
المشتركة للمقاوالت



تتقدم هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
بأسمى آيات التهاني إلى المقام السامي

حضرة صاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم

- حفظه ا9 ورعاه -
متضرعين إلى ا1 العلّي القدير أن يديم على جاللته الصحة 

والعافية، ومهنئين الشعب العماني بهذه المناسبة 
الغالية، ومجددين العهد والوالء باالستمرار في 

العطاء والبناء لما فيه الفخر واالعتزاز لكل 
أبناء عماننا الغالية 

23
يوليو
المجيد

في غمرة احتفاالت البالد بيوم النهضة
السابع واIربعين المجيد
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الدقم .. اهتمام
محلي وعالمي

االفتتاحية
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المجلة ترحب بالمقاالت والبحوث 
المتخصصة والدراسات األكاديمية

   
 

توقيع اتفاقية حق االنتفاع
لتشييد محطة تخزين النفط برأس مركز 



تيمور بن أسعد يضع حجر األساس 
للمدينة الصناعية الصينية العمانية 


 ٦

داخل
العدد



سلطان البرطماني: إنجاز مشروع
توصيل الغاز إلى الدقم خالل ٢٠١٩

الحوض الجاف يعزز نجاحاته ويستقبل
أكبر سفينة منذ تدشين عملياته

تصدير أول شحنة من حجر 
الكلس عبر ميناء الدقم

نائب رئيس الوزراء التركي: متفائل بنجاح
الدقم في استقطاب الشركات التركية

تشغيل أول مجمع طبي
للقطاع الخاص بالدقم

«استثمر في الدقم»
تحّلق في مدن عالمية
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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 












 











     

    



    


  



متفائل بنجاح الدقم في 
استقطاب الشركات التركية

نائب رئيس الوزراء التركي يدعو لتوقيع اتفاقية تجارة حرة .. ويؤكد:
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ضوابط جديدة لتعظيم مشاركة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في مشروعات الدقم
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مشاريع تعلن انطالق 
االستثمارات الصينية
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تيمور بن أسعد 
يضع حجر األساس 
للمدينة الصناعية 
الصينية العمانية 
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 ٣٫٢ مليار دوالر إجمالي استثمارات 
المرحلة األولى من المدينة الصينية 

فندق من فئة الـ ٥ نجوم

يقام على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع• 
يبعد ١٥٠ مترا عن شاطئ البحر.• 
يلبي المعايير المتعلقة باستضافة • 

المؤتمرات

مصنع إنتاج سيارات الدفع الرباعي 
عالية التنقل

حجم االستثمار: ٨٤ مليون دوالر• 
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين• 
في المرحلة األولى: إنتاج ١٠ آالف • 

سيارة سنويا 

مشروع إنتاج الميثانول الستخدامه في 
مشروع األولفين

إجمالي االستثمار: ٢٫٣ مليار دوالر• 
يستهدف المشروع في مرحلته األولى • 

إنتاج ١٫٨ مليون طن من الميثانول سنويا 
سترتفع القدرة اإلنتاجية للمشروع في • 

المراحل الالحقة لتصل إلى ١٠ ماليين 
طن سنويا

محطة تحلية مياه البحر 
واستخراج البروم

االستثمار: ٨١ مليون دوالر • 
الطاقة اإلنتاجية:

٥٠ ألف طن يوميا من المياه• 
٣٠٠٠ طن سنويا من البروم

سوق مواد البناء

حجم االستثمار: ١٣٨ مليون دوالر • 
سيقام السوق على مساحة ٣٤ • 

هكتارا
من المتوقع أن يكون جاهزا بنهاية • 

عام ٢٠١٨ 

محطة إنتاج الكهرباء
إجمالي استثمارات: ٤١٠ • 

ماليين دوالر 
سيتم تجهيز المحطة بوحدتين • 

لإلنتاج بطاقة ١٥٠ ميجاواط

مصنع إنتاج أنابيب الصلب 
واألسالك والصلب المقوى

إجمالي االستثمارات: ٢٢ مليون • 
دوالر 

المبيعات السنوية المتوقعة: ٤٨ • 
مليون دوالر

مصنع إنتاج ألواح ومعدات 
الطاقة الشمسية

الطاقة اإلنتاجية للمصنع في • 
مرحلته األولى ٤٠٠ ميجاواط

سوف ترتفع الطاقة اإلنتاجية • 
تدريجيا إلى (١) جيجاواط سنويا

إجمالي االستثمار في المشروع • 
حوالي ٩٤ مليون دوالر

من المتوقع أن يحقق • 
المشروع إيرادات سنوية تبلغ 

٢١٥ مليون دوالر

مصنع إنتاج األنابيب المستخدمة
في حقول النفط والغاز 

استثمارات المشروع: ١٩ مليون دوالر • 
إنتاج أنواع متعددة من األنابيب بقدرة • 

إنتاجية تبلغ ٥٠ ألف طن سنويا
سيكون جاهزا خالل ١٢ شهرا من بدء • 

أعماله اإلنشائية

تصنيع األنابيب المستخدمة في حقول النفط

 تبلغ االستثمارات المخصصة للمشروع ١٠ • 
ماليين دوالر 

حجم اإلنتاج: ١٠٠٠ كيلومتر من األنابيب• 
المبيعات السنوية المتوقعة: ٤٥ مليون دوالر • 
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استثمار ٣٫٢ مليار دوالر في مشاريع المرحلة األولى من المدينة الصينية 

شركة وان فانج العمانية توقّع
١٠ اتفاقيات شراكة مع شركات صينية
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تقديم التسهيالت والخدمات الالزمة لنجاح 
المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم

رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم:









٢٣



     
   
    
   
   




    
   




   
    
    


   
   

   
    





   


   

     
     



 






       


      


        
      


















نائب حاكم نينغشيا يؤكد االلتزام 
باالستثمار في إنشاء المدينة الصينية

إدراج المدينة ضمن قائمة المدن النموذجية
في مجال القدرة اإلنتاجية للطاقة
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خبراتنا في بناء المشاريع المائية تمكننا من 
تقديم خدمات عالية الجودة للمدينة الصناعية








رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شركات نينغشيا المحدودة لشؤون المياه واالستثمار:
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أنجزنا ٣ مراحل ضمن خطتنا لتشييد مصنع 
سيارات الدفع الرباعي عالية التنقل 






















المدير العام بشركة ووهان شياو لصناعة السيارات:
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الصيد والسمك
واالستثمار الصيني 

mesbahkotb@gmail.com
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سوق مواد البناء سيكون 
إقليميا.. ونتوقع أن يكون جاهزا 

قبل نهاية ٢٠١٨ 

رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج العمانية لـ         :
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الدقم وجهة الحرير على بحر العرب
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مواكبة الزدياد أعداد العاملين بالمنطقة

تشغيل أول مجمع طبي للقطاع الخاص بالدقم
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المدير العام التنفيذي بالوكالة لشركة الغاز العمانية في حديث خاص لـ        :

إنجاز مشروع توصيل الغاز 
إلـى الـدقـم خـالل ٢٠١٩
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الحوض الجاف يعزز نجاحاته ويستقبل 
أكبر سفينة منذ تدشين عملياته



إتمام تسجيل شركة الدقم للحوض البحري
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شركة عـمان للحوض الجاف تناقش 
استراتيجيتها مع شركات التوريد 



التركيز على الجوانب التقنية لمتطلبات التقشير والطالء المستقبلية
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«استثمر في الدقم»
تحّلـــــــــق
في مدن عالمية
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استعراض فرص االستثمار أمام ٦٠٠ شخصية 
في الملتقى االقتصادي العربي األلماني
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(Keira Kitagami)
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(CII)
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حملة ترويجية في قبرص للتعريف 
بالفرص االستثمارية في الدقم
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(IFC)














بحث التعاون التجاري واالستثماري وتعزيز العالقات االقتصادية مع قبرص

الرئيس القبرصي يستقبل رئيس مجلس إدارة 
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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نحو تسويق مشاريع 
مدينة الدقم عالميا
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ضمن خطة السلطنة للتنويع االقتصادي وإنشاء مخزون استراتيجي من النفط للبالد

توقيع اتفاقية حق االنتفاع لتشييد 
محطة تخزين النفط برأس مركز




     





 
      


     




    
     

  










رأس مركز

مسقط

مضيق هرمز
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الملتقى اللوجستي الثالث لميناء الدقم 
يناقش تطوير الخدمات اللوجستية
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المحددات التنافسية للموانئ البحـرية



      
 


Captive Hinterland


       












 



Competitive Hinterland
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تصدير أول 
شحنة من 

حجر الكلس 
عبر ميناء 

الدقم
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هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 
تشدد على ضرورة تطبيق نسبة 
التعمين في مشروعات الدقم
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الصيف في الدقم

عين على الدقم

محمد بن أحمد الشيزاوي*













*mohammed.alshezawi@duqm.gov.om


