
للتواصل: info@duqm.comتصدر عن : دائرة االعالمالعدد الثالث والعشرون - السنة الثانية - نوفمبر ٢٠١٥نشرة إلكترونية شهرية

رئيس مجلس اإلدارة: إنشاء الهيئة يبرز مدى العناية 
التي يوليها جاللة السلطان لالقتصاد الوطني

  ٤ سنوات على تأسيس هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

«المعلومات الجغرافية» تنشر رابطا لتتبع مسار اإلعصار

اتخاذ اإلجراءات االحترازية لتفادي آثار «تشاباال»
 الدقم - ٣١ أكتوبر  ٢٠١٥

    
    
    
 




     

    

    

    

     









 مسقط – ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥م 


   
   
    
   
   
   



    


   





   

  
   

   





 
   
  


     
   
    
    
   
    



     
   




   
   



إعداد الحوافز والتسهيالت المواكبة لطموحات المستثمرين 
والتركيز على الترويج وتنظيم البيئة االستثمارية
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 الدقم – ٤ أكتوبر ٢٠١٥م





    






   
    

     

 


    

    






إسناد مشروع تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدقم

الدقم ورشة عمل كبرى على مساحة ٨٠٠ كم مربع
 مسقط – ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥م 

 




    


    
   
   
  

   
  


 
  
  
 
   
   








       



 

   
  
  


  

  


  
  

    
  
   
  
 
 
   

  



















 مجلة الدقم االقتصادية تحتفي بالمشروعات وتؤكد: 
جريدة الزمن 
تصدر ملحقا 
خاصا عن الدقم

 مسقط - ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ 
  
   
  
  
   
  


   


  




  
    
    



  

   
   


   
الدقم ليال .. إحدى الصور الحديثة المنشورة بالمجلة 

مصباح قطب يدعــو إلى التعاون بين 
«السويس والدقم» وتأسيس اتحاد عربي 

للمناطق االقتصادية الخاصة 
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يحيى الجابري: المجّمع تجسيد حقيقي الهتمام الحكومة يحيى الجابري: المجّمع تجسيد حقيقي الهتمام الحكومة 
بتوزيع ثمار التنمية على مختلف محافظات السلطنة بتوزيع ثمار التنمية على مختلف محافظات السلطنة 

 الدقم – ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ 

     





     
     
    


     




     



     


 


 
    


    

  
   
     
  




      


 
 



 

     




    
 
    
   
    



   
    
 



   

   



افتتاح مجمع شرطة 
الدقم وتخريج فصائل من 

الشرطة المستجدين 

 افتتاح مجمع شرطة الدقم وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين 

يضم المجمع العديد من المرافق 
األمنية والجمركية وخدمات الجوازات 
واإلقامة، واألحوال المدنية، والمرور، 
ومهام الدفاع المدني واإلسعاف
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