
١
مبادرات الحركة التعليمية بالمنطقة

البعثات الدراسية الداخلية والخارجية

٢٠١٤
٢٠١٥

قامــت الهيئــة بتمويــل عــدد 
الدراســية   البعثــات  مــن 
الداخلية منذ عام 2014 م وحتى 
تقديــم  تــم  حيــث  م   2017
دراســية  بعثــات   10 عــدد 
داخليــة لعــام 2015 لمختلف 
والكليــات  الجامعــات 

بالسلطنة.

    تــم تقديــم عــدد 7 بعثــات  دراســية 
داخلية.

   فــي إطــار مبــادرات المســؤولية 
ــة  ــا الهيئ ــي تقــوم به ــة الت االجتماعي
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
التعليميــة  الحركــة  لدعــم  بالدقــم 
بالمنطقــة التحقــت الدفعــة االولــى 
بكليــة  العمانييــن  الطلبــة  مــن 
 Ningxia)        نينغشــيا بوليتكنيــك
ينتشــوان  بمدينــة    (  Polytechnic
الصينيــة حيث بلــغ عددهم 37 طالبًا 
ذلــك ضمــن خطــة شــركة  يأتــي   ،
هيئــة  مــع  بالتعــاون  فانــج  وان 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
بالدقم البتعاث 1000 طالب للدراسة 
للعمــل  لتأهيلهــم  الصيــن  فــي 
المزمــع  المشــروعات  ضمــن 
تنفيذهــا فــي المنطقــة التــي تقــوم 
ــر  شــركة وان فانــج بتطويرهــا، الجدي
مــن  األولــى  الدفعــة  أن  بالذكــر 
فــي  دراســتهم  أنهــو  قــد  الطــالب 

يونيو من العام 2018.

بعثــة   11 عــدد  تقديــم  تــم 
دراسية داخلية. 

٢٠١٨

مــن  الثانيــة  الدفعــة  اختيــار  تــم     
فــي  للدراســة  المبتعثيــن  الطلبــة 
الصيــن والبالــغ عددهــم 30 طالــب و 

طالبة.
   فــي اطــار توفيــر كافــة مســتلزمات 
فــي  للدراســة  المبتعثيــن  الطلبــة 
لتوفيــر  الهيئــة  تســعى  الصيــن، 
التأميــن الصحــي لهــم بالتعــاون مــع 
حيــث  الصينيــة،  فانــج  وان  شــركة 
عــالج  مصاريــف  بتحمــل  قامــت 
الطلبــة لهــذا العــام لحيــن االنتهــاء 
مــن إجــراءات توفيــر التأميــن الصحــي 

لهم.

 المدارس 

٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٨

بتمويــل مــن مصفــاة الدقــم 
، تــم رعايــة برنامــج التحــدي 
لطــالب محافظــة الوســطى 

تحفيزًا لبذل المزيد.

تمــت المســاهمة لإلحتفــال 
وتكريــم  المعلــم  بيــوم 
المتميزيــن فــي كل  الطلبــة 
العــرب  بحــر  مدرســة  مــن 
للتعليــم األساســي، مدرســة 
ومدرســة  للبنــات،  الدقــم 

ظهر للتعليم األساسي.

٢٠١٨

ــى  بالتعــاون مــع شــركة األول
درو  مــن  وكجــزء  العالميــة 
مشــاريع  فــي  الشــركة 
المســؤولية اإلجتماعيــة، تــم 
بحمــد اللــه وتوفيقــة العمــل 
أمــام  مواقــف  انشــاء  علــى 

مستشفى الدقم.

بالتبــرع  الهيئــة  قامــت 
المعلــم  بيــوم  لالحتفــال 
دور  بأهميــة  منهــا  إيمانــًا 
مســيرة  فــي  المعلــم 

التعليم. 

٢
 مبادرات تطوعية للمرافق العامة بالمنطقة

 المواقف العامة

٢٠١٦

المجموعــة  شــركة  مــع  بالتعــاون 
بتســوير  الهيئــة  قامــت  المشــتركة 

مسجد الزواوي بوالية الدقم.

 المساجد

٢٠١٧

قامــت الهيئــة بتزويــد مســجد الدقــم 
تلبيــًة  مكيفــات   4 عــدد  بمكيفــات 

لمطالب أهالي المنطقة. 

٢٠١٥
٢٠١٦

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠١٨



٣
المبادرات البيئية

٤
التدريب والتوظيف

التدريب

حمالت تنظيف الشواطئ

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨

وشــواطئ  مدينــة  لتنظيــف  فعاليــة  أقيمــت 
الدقــم بمناســبة يــوم البيئــة العمانــي بالتنســيق 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة القــوى العاملــة 

و وزارة البلديات والشركات العاملة بالمنطقة.

ودائــرة  الدقــم   شــركة مصفــاة  مــع  بالتعــاون 
لتنظيــف  حملــة  تنظيــم  تــم  بالهيئــة  البيئــة 
تنفيــذ  ) وتــم  (بيئتــي  بعنــوان  الدقــم  شــواطئ 
الحملــة علــى مــدى يوميــن، شــارك خــالل اليــوم 
األول 300 متطوع من الشركات العاملة بالمنطقة 

و50 طالب وطالبة خالل اليوم الثاني

قامــت الهيئــة بفعاليــة تنظيــف شــواطئ الدقــم  
الحكوميــة  المؤسســات  مــع  بالتنســيق 
والشــركات العاملــة بالمنطقــة وموظفــي الهيئــة 
ضمــن فعاليــة يــوم البيئــة والتــي تــم تنظيمهــا 

بتاريخ 13 من ديسمبر 2016م 

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨

تــم إنشــاء مركــز التدريــب بالدقــم ضمــن برنامــج 
مبادرة الدقم للتدريب بهدف تدريب (50) شخصا 
ــر بالذكــر  ــاء الدقــم، الجدي ــم ترشــيحهم مــن أبن ت
الشــباب  تأهيــل  إلــى  يهــدف  البرنامــج  أن 
الشــركات  مختلــف  فــي  بالعمــل  العمانــي 
الموجــودة فــي المنطقــة األقتصاديــة بالدقــم 
اللغــة  تعلــم  التدريــب علــى  برنامــج  ويشــتمل 
اآللــي  الحاســب  ومهــارات   ، اإلنجليزيــة 
واخالقيــات العمــل ، وكذلــك األمــن والســالمة 
. جــاءت هــذه المبــادرة بمســاهمة مــن مصفــاة 
ــة  الدقــم وشــركة الدقــم للمســتودعات البترولي
وباشــراف مــن شــركة تكاتــف وهيئــة المنطقــة 
تنفــذه  أن  علــى  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 

الجامعة االلمانية للتكنولوجيا

تــم تخريــج 44 طالــب وطالبــة من برنامــج مبادرة 
ســتة  لمــدة  اســتمر  والــذي  للتدريــب  الدقــم 
ــق قســم  ــام فري ــرج ق ــل التخ ــد حف أشــهر، و بع
مقابــالت  بعمــل  األجتماعيــة  المســؤولية 
شــخصية لــكل الخريجيــن حتــى يتســنى إيجــاد 
الوظائــف المالئمــة لهــم فــي أقــرب وقــت و 
أثنــاء إجــراء المقابــالت تــم تجــاوز 3 طــالب و 
فــي  مختلفــة  وظائــف  لشــغل  إختيارهــم  تــم 
للمقــاوالت  المشــتركة  المجموعــة  شــركة 
بالمنطقــة األقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ، و تــم 
بنــك  فــي  المســؤولين  مــع  األتفــاق  أيضــًا 
البنــك   فــي  وظيفتيــن  توفيــر  علــى  مســقط 
مــع  التفــاوض  يتــم  حيــن  فــي  الدقــم،  بفــرع 
ــب  ــر 10 فــرص تدري ــم لتوفي ــاء الدق شــركة مين
لمــدة 3 أشــهر علــى أن يتــم التوظيــف بعــد تجاوز 

فترة التدريب المقررة.

نظمــت هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 
العاملــة  القــوى  وزارة  مــع  بالتعــاون  بالدقــم 
والصنــدوق الوطنــي للتدريــب فعاليــة مقابــالت 
الدقــم لعــام 2018 لفــرص التدريــب والتشــغيل 
ــا" والتــي قدمــت حوالــي 283  "مســتقبلك معن
فرصــة عمــل منهــا أكثــر مــن 130 فرصــة تدريــب 
ــر  ــة أكث ــث حضــر الفعالي ــة بالتشــغيل، حي مقرون

من 500 باحث عن عمل من الذكور واإلناث.

التوظيف

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨

تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات للباحثيــن عــن عمــل 
وقائمــة بالوظائــف الشــاغرة لــدى الشــركات فــي 

المنطقة األقتصادية

للتدريــب  معــرض  بتنظيــم  الهيئــة  قامــت 
بهــدف توفيــر فــرص  الدقــم  والتشــغيل فــي 
الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي  عمــل 

بالدقم و توفير فرص التدريب. 

نظمــت الهيئــة مقابــالت شــخصية مع عدد 400 
شــخص ممــن تقدمــو للتنافــس علــى الفــرص 
الوظيفيــة المقدمــة مــن 6 شــركات فــي معرض 
الوظائف وتم قبول ما يقارب 120 متقدم خالل 

هذه المقابالت. 

ساعة األرض

٢٠١٧

شــاركت الهيئــة بحملــة ســاعة األرض و التــي أقيمــت 
بتاريخ 25 مارس لمدة ساعة من الساعة 8:30 إلى9:30

مساءًا                                                           

٢٠١٨

عالمــي  حــدث  أكبــر  الــى  باإلنضمــام  الهيئــة  بــادرت 
لمقاومــة التغيــر المناخــي بتاريخ  24 مارس من الســاعة 
قســم  مســاءًا،وحث   9:30 الســاعة  وحتــى   8:30
ــن و  ــع الموظفي ــة مشــاركة جمي المســؤولية األجتماعي
كوكــب  لحمايــة  أهميتهــا  و  الحملــة  هــذه  أهاليهــم 

األرض.



٥
الفعاليات الرمضانية

 المؤونة الرمضانية

ــادرة مــن شــركة ســيركا تاهــوت، قامــت  كمب
الهيئــة بالتعــاون مــع الشــركة بزيــارة مــا يقــارب 

500 أسرة وتوزيع المؤونة الرمضانية. 

دعــم مــن شــركة ســركا تاهــوت لإلنشــاءات تــم 
شــراء 500 صنــدوق مــن إحتياجــات االســر فــي 

رمضان و توزيعها على األسر المعسرة. 

الدائــم مــن قبــل دائــرة  فــي إطــار االهتمــام 
الشــراكة والتنميــة بالفعاليــات الرمضانيــة ومــن 
ضمنهــا المســاعدات لألســر المعســرة  والتــي 
تقــوم بهــا الدائــرة بشــكل ســنوي وخــالل هــذا 
العــام تــم تغيــر طريقــة العمــل حيــث إعتمــدت  
رســائل  توزيــع  طريقــة  علــى  الدائــرة 
للمســتحقين مــن أســر الضمــان االجتماعــي 
حســب  مســتفيد   (265) وعددهــم 
التنميــة  وزارة  مــن  الموفــرة  الكشــوفات 
االجتماعيــة وتحمــل كل رســالة عبــارات التنهئــة 
وقيمة المبلغ (24) رياال يتيح للمســتفيد شــراء 
تــم  كبيــرة  مراكــز  ثــالث  مــن  بــه  مايرغــب 
إختيارها في والية الدقم وبتاريخ 24/04/2019 تم 
تســليم كافــة الرســائل لمكتــب والــي الدقــم 

على أن يتولى فريق الدقم الخيري توزيعها .

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

الفعاليات الثقافية والترفيهية

٢٠١٦

ــة الخاصــة  ــر المنطقــة األقتصادي ــة الخاصــة بالدقــم  بالتعــاون مــع شــركة عمــان لتطوي ــة المنطقــة اإلقتصادي ــة بهيئ نظــم قســم المســؤولية اإلجتماعي
ــة  بهــدف ايجــاد عالقــات مشــتركة مــا بيــن المواطنيــن المحلييــن بالمنطقــة و  بالدقــم  فعاليــات رمضانيــة ألول مــرة تنوعــت مابيــن الترفيهيــة والثقافي
الشــركات العاملــة  ، وقــد أثمــرت هــذه الجهــود عــن تحقيــق الهــدف المنشــود وقــد ابــدى المشــاركين والحضــور تفاعلهــم وترحيبهــم بمثــل هــذه الفعاليــات 

التي بدورها تنمي العالقات وتعزز روح التعاون بين شرائح المجتمع في ظل نفحات الشهر الفضيل .    
وقــد اقيمــت جميــع األمســيات فــي فنــدق كــراون بــالزا بالدقــم باألضافــة إلــى دورة المباريــات الرمضانيــة التــي أقيمــت فــي ملعــب فنــدق البــارك إن مــا 

بين الفترة 12 يونيو إلى 22 يونيو 2016 .
 



٦
مبادرات أخرى

حمالت التبرع بالدم

 الملتقيات والحمالت التوعوية
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أقيمــت حملــة التبــرع بالــدم 
بهيئــة المنطقــة اإلقتصاديــة 

الخاصة بالدقم.

تحــت شــعار (وطنــي أهديــك 
الهيئــة  نظمــت  دمــي) 
للتبــرع  الســنوية  المبــادرة 
عــدد  بلــغ  حيــث  بالــدم، 

المتبرعين 58 شخصا. 

مــن  ليــس   " عنــوان  تحــت 
الضــروري أن تكــون طبيبــًا ،، 
حملــة  تمــت  روحــًا"  لتنقــذ 
التبرع بالدم لعام ٢٠١٧   لصالح 
أطفــال الثالســيميا ، و قــام 
أكثــر مــن 50 شــخص بالتبــرع 

لهذه المبادرة 

تنظمهــا  ســنوية  كمبــادرة 
حملــة  أقامــة  تــم  الهيئــة 
عــدد  بلــغ  و  بالــدم  للتبــرع 
المتبرعيــن بالــدم أكثر من 80 

متبرعًا. 
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ملتقــى  إقامــة  تــم 
اإلجتماعيــة  المســؤولية 
مــع  باإلشــتراك  والمناطــق 
غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان 

فرع الوسطى.

بإحتفــال  الهيئــة  شــاركت    
االجتماعيــة  التنميــة  دائــرة 
للتطــوع  العالمــي  باليــوم 
بــن  ســالم  الدكتــور  برعايــة 
ســليم الجنيبــي رئيــس غرفــة 
عمــان  تجــارة  صناعــة 
مكــن  الهيئــة  اســتعرضت 
جانــب  فــي  أدوارهــا  خاللهــا 
االجتماعــي  االســتثمار 

والمسؤولية االجتماعية. 
   بالتعــاون مــع وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، نظمــت الهيئــة 
حــول  توعويــة  محاضــرات 
األســري  التماســك 
وذلــك  العــدوى   ومكافحــة 

بمبنى الهيئة بالدقم. 

المنطقــة  هيئــة  حصلــت   
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى 
مجــال  فــي  الذهبيــة  الميداليــة 
المســؤولية االجتماعيــة وذلــك فــي 
حفــل أقيــم بمدينــة شــرم الشــيخ 
المصريــة ضمــن فعاليــات المؤتمــر 
للشــخصيات  اإلقليمــي 
تعتمــد  التــي  والمؤسســات 
االجتماعيــة  المســؤولية  مفاهيــم 

بالوطن العربي.
فعاليــات  افتتــاح  تدشــين  تــم    
الملتقــى الشــبابي الثانــي بمدرســة 
رأس مدركة  خالل الفترة 8-7 ديسمبر

ــة الشــيخ اســحاق  2017 تحــت رعاي
والــي  نائــب  الرواحــي  ســالم  بــن 
الدقــم، تنوعــت فعاليــات الملتقــى 

ما بين الثقافية والترفيهية. 

مــع  بالتعــاون  الهيئــة  نظمــت   
التنميــة  وزارة  فــي  المختصيــن 
ــوان " حقــوق  ــة محاضــرة بعن األجتماعي
ــالزا بالدقــم  ــدق الكــراون ب الطفــل" بفن
.و تناولــت محــاور هــذه المحاضــرة عــدة 
قانــون   : أهمهــا  كانــت  و  جوانــب 
الطفــل، األتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 

الطفل، أليات حماية الطفل.
عمــان  شــباب  ملتقــى  تنظيــم  تــم    
الثاني بوالية الدقم ما بين الفترة 19 و 23 
ينايــر 2016 ، حيــث شــارك فــي هــذا 
الملتقى حوالي 150 شــاب و شــابة من 
ــة  ــن الفئ ــات الســلطنة بي ــف والي مختل
العمريــة  18 و 26 عــام . وقــد حقق هذا 
منــه  المرجــوة  األهــداف  الملتقــى 
لمشــاركة هــؤال الشــباب فــي التخطيــط 
و التطويــر األقتصــادي و كذلــك فــي 
التنميــة الوطنيــة باألضافــة لزيــادة وعــي 
ــزات األقتصــاد  و ادراك الشــباب بمرتك

الوطني و أهميتها. 

 المساهمات المالية
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مالــي  دعــم  تقديــم  تــم 
العمانيــة  المــرأة  لجمعيــة 

بالدقم.

   قامت الهيئة بالمساهمة الحتفال أهالي والية الدقم بالعرس الجماعي.
    قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بالمســاهمة فــي 

إمداد خدمة المياه لعدد من أهالي رأس مدركة والبالغ عددهم 32 أسرة.
     تــم دعــم فعاليــة ربــط المؤسســات التعليــم العالــي بالســلطنة بالقطعيــن 

الحكومي والخاص التي أقيمت بمركز عمان الدولي للمعارض. 

مــن  كل  مــن  بمســاهمة 
ومينــاء  الدقــم  مصفــاة 
الدقــم بالتعــاون مــه الهيئــة 
األجهــزة  شــراء  تــم 
الضروريــة  والمســتلزمات 
حســب  المحتاجــة  لالســر 
مــن  المســتلمة  القائمــة 

وزارة التنمية االجتماعية. 


