
مرسى جبَل سیفة 

یـوجـد مـرسـى جـبَل سـیفة بـموقـعھ الـخالب قُـبالـة سـلسة جـبال الحجـر المھـیبة عـلى بُـعد 20 دقـیقة مـن بـندر 

خـیران، ویـتربّـع ھـذا الـمرسـى الـداخـلي بتجھـیزاتـھ عـالـمیة المسـتوى فـي قـلب مشـروع جـبل سـیفة لـیُشكل نـقطة 

الـتقاء مـتفرَدة لـلقوارب والـیخوت الـفاخـرة الـقادمـة مـن جـمیع أنـحاء الـعالـم والـتي یسـتقبلھا فـي مـرافـئھ الـ 84 

البحـریـة والـ 115 الـجافـة. ویـتسَع الـمرسـى لـلیخوت والـقوارَب الـتي تـتراوح أطـوالـھا بـین 6 و60 مـتراً ویـضم 

31 مرفأ للیخوت الكبیرة. 

ال شـيء یـضاھـي قـضاء أجـازة نـھایـة األسـبوع فـي أحـضان الـطبیعة الـخالبـة الـمحیطة بـمرسـى جـبل سـیفة 

واإلبـحار بـالـقرب مـن قـطعان الـحیتان والـدالفـین. كـما أن الـمرسـى قـریـب مـن جـزر الـدیـمانـیات الشھـیرة والـتي 

تُـعرف بـكونـھا ضـمن أفـضل مـواقـع الـغطس فـي ُعـمان، إضـافـة إلـى أنـھ یـشكل نـقطة مـثالـیة لـالنـطالق فـي 

الـرحـالت البحـریـة واسـتكشاف جـمال الـسواحـل الـُعمانـیة. ولـقد اسـتضاف الـمرسـى ثـالثـة مـن مـسابـقات جـبل 

سـیفة لـصید األسـماك الـتي تـنظمھا 'الجـمعیة الـدولـیة لـصید األسـماك' والـتي طـالـما تشھـد مـشاركـة نـخبة مـن 

أبرز محبي وعشاق الصید وذلك في المنطقة بین جزیرتي بندر خیران ورأس أبو داود. 

كـما وبـإمـكان الـقاطـنین فـي المشـروع وضـیوف مـرسـى جـبل سـیفة االسـترخـاء واالسـتمتاع بـالـمناظـر الـطبیعیة 

الـُملھمة أو الـتسوق فـي عـدٍد مـن مـحالت الـبیع بـالتجـزئـة وشـراء الـمنتجات الحـرفـیة. أمـا بـالنسـبة إلـى ُمـحبي 

 ً الـجولـف، فـیمكنھم مـمارسـة ریـاضـتھم الـمفضلة فـي مـلعب الـجولـف بـحفره الـتسعة وتـصمیمھ االسـتثنائـي وفـقا

للمعاییر العالمیة من تصمیم بیتر ھارادین.   

ویـقدم مـرسـى جـبل سـیفة خـدمـات الـدعـم البحـري واألمـن عـلى مـدار الـساعـة وطـوال أیـام األسـبوع. كـما یـضم 

وحـدة دعـم وصـیانـة بحـریـة خـبیرة لـضمان تجھـیز الـقوارب والـیخوت لـعشاق اإلبـحار وتـعبئتھا بـالـوقـود مـن 

محطتھا العائمة لالنطالق في رحالٍت ممیزة ال تتكرر في العمر مرتین. 

فیما یلي بعض المعلومات عن مرسى جبل سیفة: 

• .E 58˚47.34و ،N 23˚24.53 اإلحداثیات

تم تصمیمھ بحیث یضم 84 مرفأ بحریاً و115 مرفأ جافاً. •

العمق 3.15 متر عند أدنى مستوى للمَد والجَزر الفلكي. •

یستوعب قوارب ویخوت یصل طولھا إلى 60 سم. •



محطة وقود عائمة للتزود بوقود البنزین/الدیزل. •

جسور عائمة وتجھیزات للرسو. •

قناة رقم 73 عالیة التردد. •

عدادات للكھرباء والمیاه في كل مرفأ. •

أمن على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع. •

خدمات مزلق للقوارب. •


