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رفع مساحة المنطقة االقتصادية 
بالدقم إلى ٢٠٠٠ كيلومتر مربع

 مسقط – ٣٠ يناير ٢٠١٦ 

   
  

    

    


    

   




  
  

   
   



   



    



   


 
   
  
   
   


    

  
    
  





  

مخطط المنطقة االقتصادية بعد رفع مساحتها

١



صدور العدد الثالث من 
مجلة الدقم االقتصادية..

يسلط الضوء على 
المسؤولية االجتماعية

مسقط – ١ فبراير ٢٠١٦ 
   

    
   

     
   
   



    



















غالف المجلة
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 الدقم – ١٢ يناير ٢٠١٦ 

   










     

    















     







   
   




     

    







هيئة المنطقة االقتصادية تطرح مناقصة هيئة المنطقة االقتصادية تطرح مناقصة 
إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقمإنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم




٣



اقتصادية الدقم 
تؤكد التزامها 
بحماية البيئة 

وصون مكوناتها
 الدقم ٢٠ يناير ٢٠١٦ 
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