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هيئة المنطقة الدقم تستقطب المستثمرين الصينيين 
االقتصادية تجدد دعوتها 
للقطاع الخاص المحلي 
لالستثمار في الدقم

 صاللة- ٢ سبتمبر ٢٠١٥م 
   
    
    





     


    



    
    

    
   
   
  



   





الهيئة تطرح مناقصة االشراف على مشروع مسار 
الخدمات الذي يربط مصفاة الدقم بالميناء  

 مسقط - ١ سبتمبر ٢٠١٥

SEZAD

    


     

     



     



     



     

     



     
    





 وينتشوان - ١ سبتمبر ٢٠١٥: 




     


      



      
     

      

     

    

       





     


  



      
     






     
     








اتفاق مبدئي لتخصيص األراضي لـ ١٦ مشروعا استثماريا

نائب حاكم منطقة نينغشيا يستقبل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة  والوفد العماني المشارك

١



 طهران – ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥م


   
   


  



   

    
    
   
  
   
  

   
   
  




   
  
   

   
   
  

  





سفير السلطنة في طهران يدعو رجال األعمال للتعرف على الفرص االستثمارية بالدقم

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
تنظم حملة ترويجية في طهران

 طهران – ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥م 

    
    


   









 
    
  
   
    



   

    
   




   
   
 

  
  


   

  
    
  
     
  




تعزيز العالقات االقتصادية
    
   


   





   
    
   
   
   



    

 

    


    


   



يحيى الجابري: 

نرحب باالستثمارات 
اإليرانية في 

الدقم ونتطلع إلى 
استفادة البلدين من 

القرب الجغرافي 
والقواسم التاريخية 

المشتركة

مسعود خوانساري: 

السلطنة وإيران 
تمتلكان مقومات 
التعاون المشترك 

وعلينا االرتقاء 
بالعالقات 

االقتصادية إلى 
مستوى السياسية

الجلسة االفتتاحية 
للندوة

عدد من الحضور

سعود البرواني

٢



مستشار الرئيس اإليراني للمناطق الحرة يستقبل يحيى الجابري 

 طهران – ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 
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خطوط الشحن (IRISL) تبدي رغبتها بالتعاون مع ميناء الدقم والحوض الجاف

 طهران – ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 




     











      
     





     
  


  
   
    


     



     

    


بحث مجاالت التعاون مع المناطق الحرة االيرانية 

اللقاء مع مستشار الرئيس 
اإليراني للمناطق الحرة

الوفدان العماني واإليراني خالل اللقاء

٣اللقاء مع محمد سعيدي



 طهران – ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 


   
   
  



   
  

    


  



    





    




    


   



      
    








     


   




   

  
   
   


   



     
      

    

     








إيران خودرو إلنتاج السيارات 
تعتزم إنشاء مصنع لها بالدقم

باستثمارات تصل إلى ٢٠٠ مليون دوالر

رئيس مجلس إدارة الهيئة يزور مصنع الشركة في طهران ويطلع على التقنيات المستخدمة في التصنيع

٤



هيئة المنطقة االقتصادية تجدد دعوتها
للقطاع الخاص المحلي لالستثمار في الدقم

في ندوة صاللة 

أنور البطاشي يقدم عرضا مرئيا عن 
التخطيط الحضري في الدقم 

ضمن مشاركة الهيئة  في مؤتمر «دوسيير» لإلنشاءات 

 مسقط – ٩ سبتمبر ٢٠١٥م 

     

      






     


    

    



     
     


     






 صاللة- ٢ سبتمبر ٢٠١٥م 

   
   

   
   


    



    
   
   



   
  
    
   

  

  

   
   
  



    

   
     
    

   
    
   



  





 
  
   





   
  

   
  
    
   


   
   




الهيئة تشارك في أسبوع 
«استثمر في عمان» بإيطاليا

 مسقط – ١٦ سبتمبر ٢٠١٥م 
   
    
  

     






   
     
    
   


     
 
   
   

   

     
     



إسماعيل البلوشي: 

المشروعات المنفذة 
هدفها دعم خطة التنويع 
االقتصادي وتوفير فرص 

العمل أمام الشباب

انور يتحدث في المؤتمر

المحاضرون في الندوة

٥


