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إنشاء سوق مركزي متكامل وبناء سدود حماية 
وقنوات لتصريف المياه السطحية

  هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تطرح ٥ مشروعات جديدة للبنية األساسية 

قاطعات 
ية على ت

إشارات ضوئ
وتركيب 

توريد 

اء والحوض الجاف
لى المين

لمؤدية ا
الطرق ا

 ٢١ و٢٧ أغسطس ٢٠١٥ 

     








     


      


      


     
        








      





عمان للحوض الجاف تحصل على عقد لتزويد 
مشروع رباب هرويل بهياكل حديدية ضخمة

 مسقط ١٠ أغسطس ٢٠١٥
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  مسقط -  ٢٦ اغسطس ٢٠١٥
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النظام يوفر الخدمة الذاتية للموظفين ويتيح الولوج 
الى البيانات الشخصية وتقديم بعض الطلبات

  الهيئة تبدأ العمل بنظام تخطيط الموارد المؤسسية 

 الدقم - ١٨ أغسطس ٢٠١٥


 







       




      
      




       





  
 

 
 
 
 
 

 
 
 





 
 
 
  





 



 
















الري سرجوين

 اإلدارية في 
 االعمال

E) ينقل
RP) برنامج

 ودقيق 
كتروني ُمحكم

ئة الى وضع ال
الهي

ا اليدوية
تخداماته

دها واس
عن وجو

عوضا 

تنفيذ حملة 
للنظافة 

العامة بالدقم

صورة جماعية للمشاركين في حملة النظافة ٢
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