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» إن بنــاء األمــم وتطورهــا مســؤولية عامــة يلتــزم بهــا الجميــع، وال 
ــدر  ــه وبق ــي مجال ــا، كل ف ــدوره فيه ــام ب ــن القي ــد م ــتثنى أح يس
اســتطاعته، فقــد تأسســت عمــان وترســخ وجودهــا الحضــاري 
بتضحيــات أبنائهــا، وبذلهــم الغالــي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ 
علــى عزتهــا ومنعتهــا، وإخالصهــم ألداء واجباتهــم الوطنيــة، 

ــخصية « ــح الش ــى المصال ــن عل ــح الوط ــم لمصال وإعالئه

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
المعظم – حفظه اهلل ورعاه- 

» إن التنميــة ليســت بغايــة فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا هــي بنــاء اإلنســان 
الــذي هــو أداتهــا وصانعهــا، ومــن ثــم ينبغــي أال تتوقــف عنــد 
ــا  ــل عليه ــوع، ب ــاد متن ــاء اقتص ــة وبن ــروة مادي ــق ث ــوم تحقي مفه
أن تتعــدى ذلــك إلــى تكويــن المواطــن القــادر علــى اإلســهام 
ــن  ــك م ــامل، وذل ــاء الش ــاء والبن ــيرة النم ــي مس ــي ف ــدارة ووع بج
ــة  ــه اإلبداعي ــز طاقات ــة، وحف ــة والمهني ــه الفني ــر قدرات ــالل تطوي خ
والعلميــة، وصقــل مهاراتــه المتنوعــة، وتوجيــه كل ذلــك نحــو 

خدمــة الوطــن وســعادة المواطنيــن «   

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم – طيب اهلل ثراه - 



مـصـفـاة الـدقــم        l         l         مـصـفـاة الـدقــم 45

الفصل األول - مبادرات اإلستثمار اإلجتماعي 

مبادرة النوخذة - النسخة الثانية  أ. 
مبادرة علوم المصفاة   ب. 

كأس مصفاة الدقم – النسخة الثالثة   ج. 
برنامج مصفاة الدقم الصيفي للقيادة بالمملكة المتحدة  د. 

بازار الدقم   هـ. 

الفصل الثاني - رعاية الفعاليات 

رعاية برنامج تعليم الكبار  أ. 
رعاية مسابقة اإلنشاد  ب. 

دعم األنشطة الكشفية  ج. 
 )STEM( أسبوع العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات  د. 

رعاية فعالية تيد اكس بجامعة السلطان قابوس   هـ. 
مسابقة مزاينة اإلبل في الجازر ومحوت  و. 

دعم مؤسسة تواصل   ز. 
فعالية الملتقى الهندسي لطلبة كليات الهندسة بجامعة السلطان قابوس  ح. 

دعم الفرق المحلية في محافظة الوسطى  ط. 
تمويل قيمة اإليجار السنوي لفصول رياض األطفال  ي. 

الفصل الثالث - برنامج القيمة المحلية المضافة 

إنجازات برنامج القيمة المحلية المضافة لمصفاة الدقم في عام 2019   أ. 
إنجازات برامج التدريب والتطوير لبرنامج القيمة المحلية المضافة في مصفاة الدقم   ب. 

الفصل الرابع - العالقات الحكومية و المجتمعية

حفل إفطار للمجتمع المحلي في شهر رمضان المبارك  أ. 
نظام المقترحات اإللكتروني لمصفاة الدقم  ب. 

إدارة المقترحات ج.  

الفصل الخامس - تقرير األداء البيئي

 المحتوى
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مبادرات اإلستثمار اإلجتماعي 

الفصل األول

نجــح مشــروع مصفــاة الدقــم، المشــروع الــذي تــم تأسيســه إلحــداث أثــر ايجابــي فــي 
ــة ال  ــاديء أخالقي ــق مب ــل وف ــة تعم ــا مؤسس ــا بإعتباره ــرا ايجابي ــدث أث ــي أن يح ــة، ف المنطق

تركــز علــى تنميــة المجتمــع فقــط ولكــن علــى تحقيــق رفاهيتــه االجتماعيــة.

وفــي إطــار الجهــود المبذولــة لتحقيــق التــوازن المطلــوب، تدعــم مصفــاة الدقــم البرامــج 
ــن.  ــن الموهوبي ــم للرياضيي ــم الدع ــوم بتقدي ــر تق ــب اآلخ ــي الجان ــب وف ــن جان ــة م التعليمي
ــل  ــز التواص ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــات الت ــن الفعالي ــد م ــم العدي ــاة بتنظي ــوم المصف ــا تق كم
وتمكيــن رواد األعمــال الطموحيــن للوصــول إلــى أســواق أوســع لهــم وهــو مــا يؤكــد حــرص 

ــي.  ــاه االجتماع ــب الرف ــة جوان ــار كاف ــي االعتب ــذ ف ــى األخ ــم عل ــاة الدق مصف

ولتحقيــق هــذه األهــداف، تقــوم مصفــاة الدقــم بتحديــد اإلحتياجــات الخاصــة بالمجتمــع 
وبعــد ذلــك تقــوم بتصميــم البرامــج والوســائل لدعــم األفــراد ومواجهــة التحديــات. 
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 Al Nokhedha Initiative - Second version

مبادرة النوخذة 
النسخة الثانية

تمتلــك ســلطنة عمــان إرثــا وتاريخــً بحريــا عريقــا ، األمــر الــذي 
اســتقطب العديــد مــن أبنــاء المجتمــع للعمــل فــي المهــن 
البحريــة كمهنــة الصيــد وجعلــه مصــدر رزق لهــم. ومــن هنــا 
لإلبحــار  وعمــان  الدقــم  مصفــاة  بيــن  الشــراكة  فكــرة  بــرزت 
لتحقيــق رؤيــة مشــتركة تهــدف إلــى تمكيــن الطلبــة مــن تطويــر 
مهاراتهــم وشــغفهم فــي المجــال البحــري. تم تدشــين برنامج 
النوخــذة لمســاعدة الطلبــة علــى تعزيــز مهاراتهــم وإعطائهــم 
فكــرة ليكونــوا جــزًء مــن التاريــخ العريــق الــذي ســيكون مصــدر 

فخــر لهــم علــى مــر الســنين. 

ــة  ــدارس الحكومي ــة الم ــن طلب ــا م ــون طالب ــل خمس ــد أكم وق
ــع  ــك بمنتج ــذة وذل ــج النوخ ــطى برنام ــة الوس ــات محافظ بوالي
ميلينيــوم بالمصنعــة، واســتهدف البرنامــج الــذي اســتمرت لمــدة 
ثالثــة أيــام طلبــة المــدارس مــن الصفيــن الحــادي عشــر والثانــي 
عشــر، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 17 و18 عامــا. وقــد تــم التركيــز 
علــى هــذه الفئــة العمريــة ألنهــا تشــكل مفتــرق طــرق بالنســبة 

ــتقبال.  ــلكوه مس ــذي سيس ــي ال ــارهم المهن لمس
وقــد ركــز البرنامــج علــى تزويــد الطلبــة ببعــض الجوانــب النظريــة 

النظريــة  الجوانــب  دعــم  وتــم  الشــراعي،  باإلبحــار  المتعلقــة 
بتدريــب عملــي خارجــي مــن أجــل تمكينهــم مــن تحقيــق إدراك 
أفضــل للعالــم مــن حولهــم، ويشــكل هــذا األمــر جــزءا مهمــا 
ــى  ــة عل ــاعدة الطلب ــا لمس ــد ضروري ــه يع ــث أن ــب حي ــن التدري م
تطويــر مهــارات مناســبة لبيئــة العمــل ، والتــي ال يمكــن تطويرهــا 
مــن خــالل التدريــب النظــري فقــط بــل بالممارســة العمليــة. كمــا 
أن التدريــب علــى حــل القضايــا الراهنــة يوفــر الفرصــة للمتدربيــن 
ــادة  ــل والقي ــل التواص ــخصية مث ــم الش ــراز مهاراته ــل إب ــن أج م
والعمــل الجماعــي واتخــاذ القــرار واإلدارة الذاتيــة وهــي مهــارات 
أساســية فــي مجــال اإلبحــار، ولذلــك فقــد تم مــن خــالل البرنامج 
باإلضافــة إلــى المحاضــرات النظريــة عــن اإلبحــار  تطويــر المهارات 

الناعمــة لــدى الطلبــة،  كمــا ركــز البرنامــج أيضــا علــى المهــارات 
القــوة  نقــاط  فهــم  علــى  لمســاعدتهم  للطلبــة  الناعمــة 
ــر ،  ــة للتطوي ــرص المتاح ــاص الف ــم واقتن ــف لديه ــاط الضع ونق
حيــث سيســاعدهم ذلــك فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة حــول 

ــتقبلية.  ــم المس توجهاته

تجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــد أهــداف برامــج االســتثمار االجتماعــي 
عاملــة  قــوى  إيجــاد  فــي  المســاهمة  هــو  الدقــم  لمصفــاة 
فاعلــة قــادرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق مزيــد مــن التنميــة 
والتقــدم للســلطنة ، وتهــدف مبــادرة هــذا العــام الــى تحقيــق 
ــركة.  ــا للش ــداف العلي ــق األه ــي تحقي ــاهم ف ــن يس ــدف معي ه

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=0ORJAGJHEDQ
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مبادرة علوم المصفاة 
النسخة الرابعة

تعتبــر مبــادرة علــوم المصفــاة إحــدى المبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا 
بالتــوازي مــع انطــالق العمليــات األساســية لمصفــاة الدقــم ، وتعتبــر 
ــر  ــت الكثي ــرًا والق ــً باه ــت نجاح ــي حقق ــزة الت ــاريع الممي ــد المش أح
مــن التقديــر والمشــاركة الفاعلــة مــن جانــب أبنــاء المجتمــع فــي 
النســخ الســابقة مــن المبــادرة. وتواصــل النســخة الرابعــة مــن المبــادرة 
ــي  ــا دور ف ــي كان له ــادرة و الت ــية للمب ــر األساس ــى العناص ــز عل التركي

ــادرة. ــابقة للمب ــخ الس ــاح للنس ــق النج تحقي

تهــدف مبــادرة » علــوم المصفــاة« التــي تعتبــر فــي حــد ذاتهــا إحــدى 
المبــادرات الفريــدة التــي تهدف إلــى تعريــف الطلبة بمجــال المصافي 
والبتروكيماويــات بأســلوب شــيق وجــذاب مــن خــالل إثــارة اهتمامهــم 
ــادرة   ــز المب ــد. وترك ــة المزي ــم لمعرف ــاف لديه ــة روح االستكش وتنمي
علــى إبــراز التطبيقــات المتعلقــة بمختلــف العلــوم المرتبطــة بمجــال 
ــى  ــا عل ــم طرحه ــي ت ــات الت ــدت الموضوع ــد أك ــط. وق ــي النف مصاف
أهميــة العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات فــي حياتنــا العمليــة 

وفــي عمليــات المصافــي بشــكل خــاص. 

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

كمــا تــم تزويــد  الطلبــة بعــدد مــن الــدروس النظريــة والتماريــن 
بشــكل  العلــوم  هــذه  فهــم  علــى  تســاعدهم  التــي  العمليــة 
ــج  ــع البرنام ــب م ــى جن ــا إل ــدروس جنب ــذه ال ــذ ه ــم تنفي ــد ت ــر .وق أكب
الدراســي المعتــاد بطريقــة تجعــل المفاهيــم ســهلة االســتيعاب 
وتثيــر حــب المعرفــة واإلطــالع لــدى الطلبــة. وبعــد الــدروس النظريــة، 
التــي  العمليــة  والتطبيقــات  التجــارب  مــن  العديــد  هنــاك  كانــت 
تعتمــد علــى الــدروس النظريــة والتــي ســاعدت الطلبــة علــى تطبيــق 
ــذا  ــاعد ه ــر أن يس ــن المنتظ ــة. وم ــات الدراس ــل قاع ــوه داخ ــا تعلم م
البرنامــج الطلبــة علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة بشــأن توجهاتهــم 
المســتقبلية والتخصصــات التــي ســيواصلون الدراســة فيهــا وبالتالــي 
تحديــد مســتقبلهم الوظيفــي. وقــد شــهدت هــذه المبــادرة نجاحــً 
ــرا ، األمــر الــذي شــجع القائميــن عليــه للتوســع فيــه لكــي يصــل  كبي
إلــى الطلبــة فــي محافظــة الوســطى والمحافظــات المجــاورة لهــا. 
وقــد شــهدت نســخة هــذا العــام تنظيــم 36 ورشــة شــارك فيهــا 
ــا  ــازر وهيم ــات الج ــي والي ــة ف ــدارس حكومي ــت م ــن س ــب م 900 طال

ومحــوت والدقــم. 

وتؤمــن مصفــاة الدقــم بــأن المعرفــة فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــة 
والهندســة والرياضيــات مــن األمــور الحيويــة ألي شــركة فــي مجــال 
الصناعــات النفطيــة ،  وســتتواصل هــذه األهميــة فــي الســنوات القادمــة 
.وتأمــل مصفــاة الدقــم »من خــالل مبــادرة علــوم المصفاة« أن تســاهم 
يتخصصــوا  وأن  الطلبــة  فــي  الموضوعــات  هــذه  حــب  غــرس  فــي 
ــل  ــاد جي ــى ايج ــيؤدي إل ــذي س ــر ال ــا ، األم ــة به ــاالت المرتبط ــي المج ف
مــن الشــباب الواعــد المهتــم بالتقنيــة والشــغوف بالمعرفــة،  لديــه 
االســتعداد لالبتــكار واإلبــداع ، األمــر الــذي ســيعود بالفائــدة علــى بلدنــا 

ــام.  ــكل ع ــي بش الغال

https://www.youtube.com/watch?v=GPcqkeJgNyA
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كأس مصفاة الدقم 
النسخة الرابعة 

تشــجع مصفــاة الدقــم المجتمعــات المحليــة علــى اتبــاع 
نمــط حيــاة صحيــة مــن خــالل التركيــز علــى مختلــف جوانــب 
صحتهــم ورفاهيتهــم. ولهــذا الغــرض لــم يقتصــر نشــاط 
ــل  ــة ب ــة نظري ــادرات توعوي ــام بمب ــى القي ــم عل ــاة الدق مصف
اتبعــت الشــركة أســلوبً مختلفــً لتحقيــق النتائــج المطلوبــة ، 
وذلــك مــن خــالل تنظيــم فعاليــات رياضيــة ترفيهيــة تحقــق 
النتائــج المرجــوة فــي أجــواء مبهجــة.  وتــدرك مصفــاة الدقــم 
أهميــة لعبــة كــرة القــدم ، حيــث تعتبــر اللعبــة الشــعبية 
األولــى فــي الســلطنة . ولهــذا نظمــت الشــركة مســابقة 
ــا  ــارك فيه ــي ش ــابقة الت ــي المس ــم ، وه ــاة الدق كأس مصف

ــة.  ــق المحافظ ــف مناط ــن مختل ــن م ــن الالعبي ــد م العدي

مصفــاة  كأس  مــن  الرابعــة  النســخة  تنظيــم  تــم  وقــد 
الدقــم، التــي تعــد إحــدى المنافســات الرياضيــة التــي يترقبهــا 
الكثيــر  مــن ســكان محافظــة الوســطى كل عــام ، فــي شــهر 
ديســمبر 2019 بمشــاركة المئــات مــن عشــاق رياضة كــرة القدم 
، وقــد اســتمرت المنافســات علــى مــدى ثالثــة أيــام حيــث تــم 
تقســيم الفــرق إلــى مجموعات. وقــد تميــزت المباريــات باإلثارة 

والحمــاس والمنافســة القويــة بيــن الفــرق المشــاركة ، حيــث تمكــن فريــق 
هيتــام مــن الفــوز بالبطولــة وحــل فريــق الشــموخ وصيفــا فــي المســابقة ، 

وقــد تميــزت كل المباريــات بالنديــة والــروح الرياضيــة العاليــة. 

األوســاط  فــي  القــدم  لكــرة  الواســعة  الشــعبية  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلــى تشــجيع ممارســة مختلــف  المختلفــة، تســعى مصفــاة الدقــم 
ــرة  ــم لك ــاة الدق ــة  كأس مصف ــم بطول ــت بتنظي ــذا قام ــات،  وله الرياض
الطائــرة. وكمــا هــو الحــال مــع كــرة القــدم فــإن كــرة الطائــرة أيضــا تركــز 
علــى العمــل الجماعــي كفريــق ، حيــث فــاز فريــق الشــوعير بالبطولــة  
ليكــون أول فريــق كــرة طائــرة يفــوز بهــذه البطولــة. وقــد بلــغ عــدد الفــرق 
المشــاركة فــي المســابقة 16 فريقــا وهــو مــا يــدل علــى انتشــار هــذه 

ــتها. ــى ممارس ــة عل ــاء المحافظ ــن ابن ــر م ــال الكثي ــى إقب ــة وعل الرياض

تؤمــن مصفــاة الدقــم بأهميــة توفيــر منصــة تســاعد الشــباب الموهوبيــن 
علــى إطــالق طاقاتهــم وإبداعاتهــم. وإلــى جانــب ذلــك ، فإنهــا تســعى 
لتشــجيع الجميــع علــى اتبــاع حيــاة صحيــة مــن خــالل ممارســة الرياضــات 
المختلفــة ، كمــا أن لمثــل هــذه المســابقات دورا كبيــرا فــي اكتشــاف 
المواهــب الرياضيــة والتــي يمكــن أن تصقــل موهبتهــا وتســاهم فــي 

ــة.  ــا فــي المســابقات العالمي رفــع اســم الســلطنة خفاقــً عالي

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=MVNJ0BcYJb4
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برنامج مصفاة الدقم الصيفي للقيادة 
بالمملكة المتحدة  

النسخة الثالثة

الدقــم  مصفــاة  برنامــج  مــن  والثانيــة  األولــى  النســختين  نجــاح  أثبــت 
الصيفــي للقيــادة كجــزء مــن مبادراتهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعية 
للمجتمــع المحلــي االمكانيــات الكبيــره للشــباب العمانــي ، كمــا منحتهــم 
ــادة  ــخصياتهم وزي ــر ش ــة لتطوي ــم الفرص ــت له ــي أتيح ــة الت ــذه التجرب ه
معارفهــم واكتســاب المرونــة لتقبل التغييــر، والجرأة لتقبــل االفكارالجريئة 

ــن لآلخريــن.  ــوا قــادة ملهمي ليكون

هــو  المتحــدة  بالمملكــة  للقيــادة  الصيفــي  الدقــم  مصفــاة  برنامــج 
ــع وزارة  ــاون م ــلطنة بالتع ــن بالس ــالب المجيدي ــزة للط ــج الممي ــد البرام اح
ــف  ــن مختل ــن م ــالب المجيدي ــج الط ــتهدف البرنام ــم. ويس ــة والتعلي التربي
محافظــات الســلطنة مــن خــالل ارســالهم لمــدة شــهر فــي دورة تعليميــة 
مكثفــة للمملكــة المتحــدة. وفــي عامــه الثالــث يشــجع البرنامــج الطلبــة 
ملهميــن  ليكونــوا  مســتواهم  ورفــع  دراســتهم  فــي  االجتهــاد  علــى 
ــر  ــن تطوي ــة م ــن الطلب ــي لتمكي ــكل أساس ــج بش ــدف البرنام ــن. ويه لآلخري
قدراتهــم وتنشــئتهم ليكونــوا مواطنيــن صالحيــن يســاهمون فــي تنميــة 
وطنهــم فــي المســتقبل باالضافــة الــى تعزيــز عالقــات الصداقــة واالحترام 

ــرى. ــدول االخ ــلطنة وال ــن الس بي

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

ولتهيئــة الطلبــة وأهاليهــم لمــا ســيتم فــي هــذا البرنامــج ، تــم ادخالهــم 
ــم  ــث ت ــي ، حي ــج الصيف ــدء البرنام ــل ب ــبوع قب ــدة أس ــة لم ــي دورة تدريبي ف
اعطــاء الطلبــة نبــذة عــن البرنامــج والعــادات والتقاليــد البريطانيــة للتأقلــم 
معهــا. ويركــز البرنامــج علــى ثالثــة مجــاالت رئيســية وهــي تطويــر مهــارات 
اللغــة االنجليزيــة وتطويــر مهــارات القيــادة واتاحــة الفرصــة للطلبــة للتعرف 
ــام  ــة . وكل ع ــل المختلف ــات العم ــع بيئ ــم م ــدة للتأقل ــات جدي ــى ثقاف عل
ــل  ــث وص ــه ، حي ــاركين في ــة المش ــدد الطلب ــي ع ــادة ف ــج زي ــهد البرنام يش
عــدد الطلبــة المشــاركين الــى 30 طالبــا وطالبــة فــي العــام الثالــث للبرنامــج 

، مــن بينهــم 14 طالبــة.

ــإذن اهلل  ــه ب ــور ل ــة للمغف ــة الحكيم ــق الرؤي ــم وف ــاة الدق ــي مصف وتمض
تعالــى جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد -طيــب اهلل ثــراه -وجاللــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - فــي تمكيــن 
ــذه  ــس ه ــق نف ــتقبل. ولتحقي ــات المس ــة تحدي ــي لمواجه ــباب العمان الش
ــدة  ــة المتح ــادة بالمملك ــي للقي ــم الصيف ــاة الدق ــج مصف ــاهم برنام يس
ــة  ــارات العلمي ــون بالمه ــن يحظ ــن الذي ــن الموهوبي ــة م ــة دفع ــي تهيئ ف
لألمــور  العالميــة  والنظــرة  القياديــة  الشــخصية  والمهــارات  المناســبة 

ــتقبل. ــي المس ــن ف ــة للوط ــروة قيم ــوا ث ليكون

https://www.youtube.com/watch?v=ixIQ6fIAkaA
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الفرصــة لمشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وتوفيــر منصــة لــرواد بازار الدقم 
األعمــال الناشــئين لعــرض منتجاتهــم وخدماتهــم للجمهــور . كمــا ســاعد 

البــازار أيضــا فــي وصــول رواد األعمــال إلــى شــريحة أوســع مــن المجتمــع.

وقــد تضمــن البــازار معرضــا خاصــا للحــرف اليدويــة عرضــت فيــه مجموعــة 
مــن المنتجــات العمانيــة الجميلــة. كمــا تــم تنظيــم العديــد مــن المســابقات 
إلشــراك الجمهــور، إلــى جانــب العــروض الحيــة وفــرق الفنــون الشــعبية 
العمانيــة التقليديــة والفــرق الموســيقية التــي اســتمتع بهــا األطفــال وكذلك 
ــن  ــن األماك ــن بي ــام م ــات الطع ــن عرب ــك ، كان رك ــى ذل ــة ال ــار. باالضاف الكب
ــن  ــذا الرك ــال ه ــم إدخ ــد ت ــازار وق ــن زوار الب ــرة بي ــعبية كبي ــت بش ــي حظي الت
بعــد أن اكتســب مفهــوم عربــات الطعــام شــعبية واســعة، وقــد كانــت 
االســتجابة مــن الزائريــن كبيــرة حيــث اصطــف الكثيــر مــن الــزوار فــي طوابيــر 
لتــذوق المأكــوالت المختلفــة. كمــا وفــر البــازار فرصــة لألطفــال لركــوب اإلبــل 

ــاة العمانيــة األصيلــة.  ــة الحي وتجرب

 وقــد ركــز بــازار الدقــم علــى تحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية وهــي تعزيــز 
التواصــل مــع المجتمــع المحلي بشــكل أكبــر، ودعــم رواد األعمــال المحليين 
والشــركات العائليــة. فــي الوقــت نفســه، كمــا هــو الحــال مــع العديــد 
ــازار فــي تعريــف الزائريــن  ــادرات مصفــاة الدقــم األخــرى، ســاهم الب مــن مب

ــلطنة. ــب زوار الس ــن جان ــر م ــر كبي ــى بتقدي ــي تحظ ــة الت ــة العماني بالثقاف

click here to see the video

ــم  ــاة الدق ــن مصف ــي، تؤم ــع المحل ــى المجتم ــي عل ــر إيجاب ــداث تأثي إلح
ــتدامة  ــط مس ــاء روارب ــع، وبن ــاء المجتم ــع أبن ــل م ــتمرار التواص ــة االس بأهمي

ــع . ــى أرض الواق ــدم عل ــذا التق ــة ه ورؤي

وكجــزء مــن الفعاليــات المجتمعيــة التــي تعكــس ســعي الشــركة لتعزيــز 
عالقاتهــا مــع ســكان المنطقــة، نظمــت مصفــاة الدقــم بــازارًا فــي واليــة 
الدقــم ، حيــث هــدف البــازار إلــى تعزيــز وتنميــة األنشــطة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والســياحية فــي المنطقــة ، األمــر الــذي يســهم فــي تســليط 
الضــوء علــى موقــع المنطقــة علــى الخريطــة. وقــد تــم اإلعــالن عــن هــذا 
ــادة  ــازار وزي ــف بالب ــان التعري ــة لضم ــوات المختلف ــالل القن ــن خ ــدث م الح
أثمــرت  وقــد  الحــدث.  إنجــاح  فــي  للمســاهمة  فيــه  المشــاركة  نســبة 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــازار أع ــارة الب ــام بزي ــث ق ــة حي ــج ملموس ــن نتائ ــود ع الجه
ســكان المنطقــة باإلضافــة الــى عــدد مــن الســياح مــن المناطــق األخــرى.

ــازار العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة التــي تــم تنظيمهــا  وقــد تضمــن الب
بالتــوازي مــع الفعاليــات الترفيهيــة ، كمــا تــم عــرض أصنــاف متنوعــة مــن 
الوجبــات فــي ردهــة الطعــام .وقــد ســاهم تنظيــم هــذا البــازار فــي إتاحــة 

https://www.youtube.com/watch?v=zie3VI95dZs
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رعاية الفعاليات

الفصل الثاني
تؤمــن مصفــاة الدقــم بــأن نمــو وازدهــار  المناطــق المحيطــة بهــا هــو جــزء مــن نموها 
ــز  ــباب للتمي ــجيع الش ــى تش ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــة الفعالي ــى رعاي ــرص عل ــك تح ، ولذل
ــد  ــة العدي فــي مختلــف المجــاالت. وقــد ســاهمت مصفــاة الدقــم مؤخــرا فــي رعاي
مــن الفعاليــات والبرامــج التــي تتضمــن البرامــج التعليميــة والمســابقات واألنشــطة 
الرياضيــة والفعاليــات المحليــة األخــرى. وتســعى مصفــاة الدقــم مــن خــالل تمكيــن 
ــى ضمــان قيامهــا  ــة إل ــة المطلوب الشــباب مــن المعرفــة والمهــارات والمــوارد المالي

بالمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة التــي تعمــل بهــا. 
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األنشطة الكشفية مسابقة اإلنشاد تعليم الكبار 

تــدرك مصفــاة الدقــم أهميــة الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه التعليــم فــي 
ــد  ــة العدي ــاة برعاي ــت المصف ــه قام ــة. وعلي ــة االقتصادي ــق التنمي تحقي
مــن المبــادرات التــي تشــجع الطلبــة فــي الصفــوف الدراســية المختلفة 
حصــل  اآلخــر،  الجانــب  وفــي  التعليميــة.  مســيرتهم  إكمــال  علــى 
المعلمــون المتطوعــون الذيــن شــاركوا فــي برنامــج تعليــم الكبــار 
فــي محافظــة الوســطى علــى التقديــر والثنــاء المطلــوب لجهودهــم 
وعملهــم النبيــل. حيــث تــم تكريــم 25 مــن طالبــا متميــزا فــي البرنامــج 

ــن.  ــن المتطوعي ــن المعلمي ــم 12 م ــك تكري وكذل

وقــد تســببت محدوديــة المرافــق التعليميــة فــي محافظــة الوســطى 
فــي تســجيل معــدالت منخفضــة نســبيا فــي مجــال التعليــم مقارنــة 
بالمناطــق األخــرى ، وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة تــم تدشــين برنامــج 
تعليــم الكبــار ، حيــث حقــق البرنامــج نتائــج جيــدة مــن خــالل تشــجيع 
ــار  ــت اختي ــس الوق ــي نف ــم ف ــا ت ــتهم . كم ــال دراس ــى إكم ــة عل الطلب
عــدد مــن المعلميــن للمشــاركة كمتطوعيــن فــي تنفيــذ البرنامــج ، 

حيــث أنهــم يلعبــون دورًا حيويــً فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة. 

تــم تنظيــم فعاليــة التكريــم مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم  ممثلــة 
بالمديريــة العامــة للتعليــم فــي محافظــة الوســطى. يهــدف البرنامــج 
أهميــة  علــى  التأكيــد  و  المنطقــة  فــي  المتعلميــن  نســبة  لزيــادة 
التعليــم فــي التطــور علــى المســتوى الشــخصي وفــي تحقيــق التنميــة 
يتــم  عــام،  كل  وفــي  االقتصــادي.  والنمــو  المنشــودة  المســتدامة 
تكريــم عــدد مــن الطلبــة المتميزيــن والمعلميــن المتطوعيــن بهــدف 
زيــادة المنافســة بيــن الطلبــة ليكونــوا قــدوة ومصــدر إلهــام لآلخريــن. 

تعتبــر رعايــة المواهــب المحليــة وتشــجيعها علــى مواصلــة تطويــر 
ــا  ــى تحقيقه ــاة إل ــعى المصف ــي تس ــداف الت ــم األه ــد أه ــا أح قدراته
مــن خــالل برامــج االســتثمار االجتماعــي . ولهــذا الغــرض قامــت مصفــاة 
الدقــم برعايــة مســابقة إنشــاد الموســيقية التــي نظمتهــا وزارة التربيــة 
والتعليــم ممثلــة فــي المديريــة العامــة للتعليــم فــي محافظــة 
الوســطى .وقــد شــهدت المســابقة هــذا العــام مشــاركة واســعة مــن 

ــلطنة.  ــق الس ــف مناط مختل

ــنوية  ــات الس ــد الفعالي ــاد أح ــي لإلنش ــي الطالب ــان الوطن ــد المهرج يع
ــي  ــات الت ــن الفعالي ــدة م ــا واح ــرة باعتباره ــعبية كبي ــى بش ــي تحظ الت
تشــجع الطلبــة المحلييــن علــى اســتعراض مهاراتهــم وقدراتهــم 
للتعبيــر عــن حبهــم ووالئهــم لبلدهــم الغالــي. ويمنــح المهرجــان 
ــي الــذي تــم تنظيمــه تحــت عنــوان« بالصــوت  الوطنــي لإلنشــاد الطالب
والقلــم أعــزز  إنتمــاءي لوطنــي« الطلبــة الفرصــة للتعبيــر عــن والئهــم 
وحبهــم لوطنهــم الغالــي مــن خــالل كتابــة القصائــد الشــعرية أو 

ــاء.  ــعر أو الغن ــاء الش إلق

واألدب. و تعتبــر المســابقة تذكيــرا بهــذا اإلرث العريــق وفــي نفــس 
الوقــت توفــر ملتقــى للشــباب الواعــد إلطــالق طاقاتــه. وقــد  اغتنمــت 
علــى  الطلبــة  وتشــجع  لتكريــم  الفرصــة  هــذه  الدقــم  مصفــاة 
ــم  ــي تنظي ــاهمة ف ــالل  المس ــن خ ــا م ــم وتعزيزه ــة هواياته ممارس
ــن  ــريفة بي ــة الش ــز روح المنافس ــى تعزي ــؤدي إل ــي ت ــابقة الت ــذه المس ه
الطلبــةو والمســاعدة علــى اكتشــاف الطاقــات اإلبداعيــة والمســاهمة 
فــي اإلرث الحضــاري للســلطنة فــي مجــال الموســيقى والغنــاء واألدب. 

فــي إطــار جهودهــا الرامية إلــى التركيز على دعم األنشــطة الكشــفية 
باعتبارهــا إحــدى األنشــطة الالصفيــة المهمــة، دخلــت مصفــاة الدقــم 
فــي تعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتنظيــم مســابقة التفــوق 
ــلطان  ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ــى كأس حض ــادي عل ــفي واإلرش الكش
قابــوس بــن ســعيد المعظــم – طيــب اهلل ثــراه - وهــي فرصــة مثاليــة 
لتعزيــز دعــم المصفــاة لهــذا المجــال مــن خــالل رعايتهــا وتوفيــر 

ــز فــي هــذا المجــال.  الحوافــز للشــباب للتمي

مشــاركة  المســابقة  شــهدت  عــام،  كل  فــي  الحــال  هــو  وكمــا 
واســعة مــن الشــباب العمانــي مــن مختلــف المحافظــات والذيــن 
بذلــوا مجهــودات كبيــرة للتميــز والفــوز بالــكأس. وتســعى مفوضيــات 
وتنميــة  النزيــه  التنافــس  روح  تعزيــز  إلــى  والمرشــدات  الكشــافة 
ــاركين  ــن المش ــي بي ــل الجماع ــرة العم ــرس فك ــارات وغ ــف المه مختل
الكشــفية  األنشــطة  وتركــز  المســابقات.  هــذه  فــي  والمشــاركات 
علــى االهتمامــات الفرديــة وتعزيــز قــدرة الشــخص علــى األداء بشــكل 
ــم  ــتعراض مهاراته ــى اس ــة عل ــابقة الطلب ــجع المس ــا تش ــل كم أفض
وقدراتهــم ونهــل المعــارف ونيــل التحفيــز الــذي يقودهــم إلــى التميــز. 

رعــت مصفــاة الدقــم الفعاليــة التــي تــم خاللهــا تكريــم كافــة الطلبة 
المشــاركين مــن المــدارس مــن مختلــف محافظــات الســلطنة. وتؤمــن 
ــطة  ــة باألنش ــف الطلب ــي تعري ــاهمة ف ــة المس ــم بأهمي ــاة الدق مصف
الكشــفية التــي تســاعدهم علــى توقــد الذهــن وتعريضهــم لتجــارب 
عمليــة تعــزز قدرتهــم فــي التعامــل مــع المواقــف المختلــف فــي 

الحيــاة العمليــة. 
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أسبوع العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

ــز  ــات ركائ ــة والرياضي ــة والهندس ــوم والتقني ــات العل ــكل موضوع تش
هامــة فــي عمليــات مصفــاة الدقــم ، حيــث أن هنــاك طلبــا كبيــرا فــي 
ســوق العمــل علــى خريجــي هــذه التخصصــات. وال يقتصــر هــذا الطلــب 
علــى قطــاع المصافــي فقــط بــل القطاعــات المختلفــة أيضــا، ولذلــك 
تولــي مصفــاة الدقــم أهميــة كبيــرة لتشــجيع الطلبــة علــى زيــادة 

ــاالت.  ــذه المج ــام به االهتم

حيــث  للطلبــة  جــدا  مهمــة  التعليــم  فــي  األولــى  الســنوات  تعتبــر 
تســاهم فــي وضــع األســس القويــة للتقــدم لألمــام ، و تتشــكل فيهــا 
ــتغاللها  ــن اس ــي يمك ــة ، وبالتال ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــات الطلب اهتمام
والتقنيــة  العلــوم  بدراســة  اهتمامهــم  زيــادة  علــى  لتشــجيعهم 
ــة  ــي رعاي ــم ف ــاة الدق ــاهمت  مصف ــد س ــات . وق ــة والرياضي والهندس
ــه وزارة  ــذي نظمت ــات ال ــة والرياضي ــة والهندس ــوم والتقني ــبوع العل أس
ــة  ــم بمحافظ ــة للتعلي ــة العام ــي المديري ــة ف ــم ممثل ــة والتعلي التربي

الوســطى. 

وخــالل هــذه الفعاليــة، تــم تدريس أســس العلــوم والتقنية والهندســة 
والرياضيــات وتعريــف الطلبــة بهــذه المــواد وأهميتهــا بشــكل مبســط 
مــن خــالل اســتخدام أســاليب ســهلة الفهــم والتذكــر والممارســة 
.كمــا تضمنــت الفعاليــة العديــد مــن التطبيقــات العملية التي ســاعدت 

الطلبــة علــى فهــم هــذه المجــاالت بشــكل أفضــل. 

ــات  ــر روبوت ــر مختب ــم بتطوي ــاة الدق ــت مصف ــك ،  قام ــى ذل ــالوة عل وع
بالتعــاون مــع شــركة الهندســة لألطفــال وهــي مؤسســة محليــة 
تعمــل علــى تنفيــذ البرامــج التعليميــة فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــة 
والهندســة والرياضيــات فــي المــدارس المحليــة. تضمنــت المبــادرة 
تدريــب المعلميــن علــى أجهــزة الروبــوت وتشــجعيهم علــى تنفيــذ 
تماريــن صفيــة لجعــل عمليــة تعليــم هــذا المجــال أكثــر تشــويقا وإثارة. 
وقــد عملــت مصفــاة الدقــم علــى تجهيــز المختبــر بعــدد مــن أجهــزة 
الروبــوت وقطــع الغيــار التــي يمكــن أن يعمــل عليهــا الطلبــة  مــع 
وجــود شاشــات تفاعليــة تــؤدي إلــى تعزيــز شــغف الطلبــة بموضوعــات 

ــات.  ــة والرياضي ــة والهندس ــوم والتقني العل

ــب  ــباب المواك ــن الش ــل واع م ــود جي ــأن وج ــم ب ــاة الدق ــن مصف تؤم
ــاراة  ــن مج ــلطنة م ــن الس ــي تمكي ــهم ف ــا يس ــة بم ــورات التقني للتط
ركــب التطــور ومواكبــة التغيــرات المتســارعة فــي العالــم وتعزيــز 
مســتوى الفعاليــة للوصــول إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. 

فعالية تيد اكس بجامعة 
السلطان قابوس

مسابقات مزاين اإلبل في واليتي 
الجازر و محوت

مــن  جيــل  لصناعــة  الطريــق  تمهيــد  إلــى  الدقــم  مصفــاة  تهــدف 
الشــباب العمانــي الفاعــل القــادر علــى المســاهمة فــي تعزيــز التنميــة 
وتحقيــق الرخــاء والنمــو االقتصــادي المنشــود.  ولتحقيــق هــذا الهــدف 
ــه مــن الضــروري تعريــض الطلبــة للثقافــات العالميــة وفــي نفــس  فإن

ــي.  ــتوى المحل ــى المس ــرات عل ــارف والخب ــم بالمع ــت تزويده الوق

وتعتبــر فعاليــة تيــد اكــس مــن الفعاليــات الهامــة التــي يتــم تنظيمهــا 
ــن  ــدد م ــة ع ــذه الفعالي ــي ه ــارك ف ــث يش ــم ، حي ــتوى العال ــى مس عل
أشــهر المؤثريــن علــى مســتوى العالــم .ويتحدث هــؤالء المؤثــرون خالل 
ــتمر  ــر المس ــة التطوي ــن أهمي ــخصية وع ــم الش ــن تجاربه ــة ع الفعالي
الموضوعــات  مــن  والعديــد  واالبتــكار  العمــل  فــي  والريــادة  للــذات 

ــز مهــارات الشــباب.  األخــرى التــي تعمــل علــى تعزي

وقــد دخلــت مصفــاة الدقــم فــي شــراكة مــع جامعــة الســلطان 
قابــوس كــراع اســتراتيجي لفعاليــة تيــد اكــس التــي تــم تنظيمهــا فــي 
ــة منصــة  رحــاب الجامعــة فــي شــهر ســبتمبر 2019 ، والتــي كانــت بمثاب
ــرة  ــخصيات المؤث ــرز الش ــن أب ــدد م ــور ع ــباب بحض ــن الش ــة لتمكي مثالي

ــم. ــة و العال ــلطنة والمنطق ــتوى الس ــى مس عل

وخــالل الفعاليــة قــام المؤثــرون فــي المجــاالت المختلفــة باســتعراض 
تجاربهــم فــي مختلــف المجــاالت. وقــد ســاهمت هــذه الفعاليــة فــي 
ايجــاد فرصــة للشــركة للمســاهمة فــي تأهيــل الشــباب العمانــي 
وتمكينهــم مــن المنافســة فــي ســوق العمــل. كمــا أكــدت الفعاليــة 
مكانتهــا كمنصــة للشــباب الواعــد لبنــاء شــبكات المعرفــة وتوســعة 

ــتركة.  ــات المش ــول ذات التوجه ــع العق ــل م ــم والتواص آفاقه

فــي إطــار الجهــود المبذولــة للتواصــل مــع الثقافــة المحليــة، شــاركت 
مصفــاة الدقــم فــي دعــم العديــد مــن الفعاليــات المحليــة ومــن ذلك 
ــكل  ــا بش ــم تنظيمه ــي يت ــابقة الت ــي المس ــل وه ــة اإلب ــابقة مزاين مس
ــن  ــرة م ــاركة كبي ــط مش ــوت وس ــة مح ــازر ووالي ــة الج ــي والي ــنوي ف س

الســكان المحلييــن المتابعيــن لهــذه المســابقات.
 

ــي كان  ــة الت ــابقات العريق ــن المس ــل م ــة اإلب ــابقات مزاين ــر مس وتعتب
البــدو يحرصــون علــى تنظيمهــا الســتعراض أكثــر اإلبــل جمــاال وأكثرهــا 
قــوة ونســبً وتدريبــا. وال تــزال اإلبــل تحظــى بأهميــة كبيرة على مســتوى 
العالــم ولذلــك ليــس مــن الغريــب أن ُيطلــق عليهــا » ســفينة الصحــراء« 
وهــي جــزء أصيــل مــن أي جولــة ســياحية داخــل الصحــراء. كمــا تعتبــر 

اإلبــل جــزًء أصيــاًل مــن التــراث العمانــي ومــن الحضــارة العمانيــة. 

ــل المتنافســة وفقــا لعــدة معاييــر جســدية تشــمل  ويتــم تقييــم اإلب
الــرأس واألذنيــن والشــفتين والرقبــة والذيــل ، كمــا تتطلــب المســابقة أن 
تكــون اإلبــل المشــاركة مــن اإلبــل العمانيــة أو العربيــة األصيلــة. وتعتبــر 
مســابقة مزاينــة اإلبــل مــن المســابقات التــي تحظــى باهتمــام واســع 
مــن جانــب مضمــري اإلبــل حيــث يحظــى الفائــزون بجوائــز ســخية جــدا 

تقديــرا لجهودهــم فــي هــذا المجــال. 

العمانيــة  بالتقاليــد  االهتمــام  المجتمــع  الدقــم  مصفــاة  وتشــارك 
ــا  ــات لم ــذه الفعالي ــل ه ــم مث ــة دع ــركة بأهمي ــن الش ــة ، وتؤم األصيل
لهــا مــن مكانــة فــي التــراث العمانــي األصيــل ، و إدراكً منهــا بــأن رعايــة 
ــل  ــي اإلي ــى مرب ــدة عل ــود بالفائ ــابقات يع ــذه المس ــل ه ــابقات مث مس
ويحقــق أهــداف مصفــاة الدقــم بــأن تكــون جــزًءا مــن المســابقات 

واألنشــطة المحليــة. 
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فعالية الملتقى الهندسي لطلبة كلية مؤسسة تواصل 
الهندسة بجامعة السلطان قابوس

 « تأسســت مؤسســة تواصــل لتحقيــق هــدف ورؤيــة واحــدة وهــي 
ــن  ــا م ــطى وتمكنيه ــة الوس ــي منطق ــات ف ــاة المجتمع ــين حي تحس
المســؤولية  مبــادرات  خــالل   مــن  المجتمــع  فــي  حيــوي  دور  لعــب 
االجتماعيــة وتعزيــز اإلســتدامة« ، ولذلــك تواصــل مصفــاة الدقــم توفيــر 
الدعــم المــادي لمؤسســة تواصــل نظــرا للــدور الكبيــر الــذي تلعبــه فــي 

ــة.  ــات المحلي ــاة المجتمع ــين حي تحس

ــل  ــز تواص ــة، ترك ــر ربحي ــتقلة غي ــة مس ــة محلي ــا أول مؤسس وباعتباره
ــن  ــي م ــوق المحل ــة الس ــو خدم ــي وه ــا األساس ــق هدفه ــى تحقي عل
خــالل تحفيــز المجتمــع المدنــي علــى لعــب دور مهــم فــي المجتمــع. 
تمكيــن  خــالل  مــن  هدفهــا  بتحقيــق  تواصــل  مؤسســة  تقــوم 
المؤسســات المختلفــة عــن طريــق توفيــر فــرص التدريــب و مصــادر  
ــول  ــة ح ــل مختلف ــات عم ــم حلق ــالل تنظي ــن خ ــم م ــارف والدع المع
ــه  ــات وتوجي ــداد السياس ــة بإع ــة المتعلق ــداد األوراق البحثي ــاالت إع مج
الــرأي العــام ومهــارات القيــادة وبنــاء القــدرات وتنظيــم المؤتمــرات 
وتعزيــز  والمســؤوليةاالجتماعية  اإلســتدامة  ومبــادرات  والنــدوات 

مهــارات التواصــل. 

وقــد تــم إنشــاء مؤسســة تواصــل لتعزيــز جهــود التنميــة التــي تقــوم 
بهــا الشــركات التــي تعمل فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم 
وســد الفجــوة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي محافظــة الوســطى. ومــن المنتظــر أن تــؤدي مثــل هــذه 
المبــادرات إلــى دعــم المشــاريع االجتماعيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز 
وتقــوم  الوســطى،  محافظــة  فــي  المحليــة  المجتمعــات  رفاهيــة 
مصفــاة الدقــم مــن أجــل ذلــك بتقديــم الدعــم الممكــن لمســاعدة 
تواصــل علــى القيــام بدورهــا فــي إطــار ســعي الشــركة كجــزء مــن رد 

الجميــل للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه عبــر مختلــف الوســائل. 

عمــل  فــي  والحيويــة  األساســية  المكونــات  مــن  الهندســة  تعتبــر 
ــي ذا  ــاع التعليم ــي القط ــتثمار ف ــر االس ــك يعتب ــط ،  ولذل ــي النف مصاف
أثــر كبيــر علــى الطلبــة ، األمــر الــذي يــؤدي الــى تشــجعيهم مــن أجــل 
ــى  ــر إل ــذا األم ــؤدي ه ــا ي ــال ، كم ــذا المج ــي ه ــم ف ــة تعليمه مواصل
زيــادة عــدد المهندســين المهــرة لمواكبــة احتياجــات الســوق المحلــي 
فــي المســتقبل القريــب. حيــث يمكــن أن يلتحــق هــؤالء المهندســون 
ــؤدي  ــا ي ــو م ــا وه ــة به ــرى المرتبط ــاريع األخ ــم أو المش ــاة الدق بمصف
إلــى جعــل مثــل هــذه المشــاريع أصــواًل ذات قيمــة مضافــة علــى 

مســتوى الســلطنة. 

ــلطان  ــة الس ــنوي بجامع ــة الس ــات الهندس ــالب كلي ــى ط ــد ملتق ويع
قابــوس حدًثــا مرموًقــا حيــث يلعــب دوًرا مهًمــا فــي تشــكيل وتطويــر 
مهــارات الطــالب فــي جميــع التخصصــات. ويســتقبل الملتقــى طلبــة 
داخــل   مــن  التعليميــة  المؤسســات  مــن  الهندســية  التخصصــات 
الســلطنة خارجهــا . وقــد شــهدت فعاليــة  هــذا العــام مشــاركة عــدٍد 
مــن طلبــة الهندســة مــن مختلــف مؤسســات التعليــم العالــي العامــة 
والخاصــة، ومــن بينهــم طــالب مــن جامعــات محليــة وإقليميــة ودولية. 
وقــد أظهــر هــذا الحــدث تميــزه لطــالب الهندســة و حيــث فتــح لهــم 

ــا للتواصــل مــع اآلخريــن فــي هــذا المجــال. باب

وباإلضافــة إلــى رعايــة الحــدث، نظمــت مصفــاة الدقــم مســابقة ابتــكار 
ــجيعهم  ــاريعهم وتش ــرض مش ــى ع ــم عل ــالب لتحفيزه ــة للط خاص
علــى التركيــز علــى االبتــكار فــي مجــال الهندســة. ومــن خــالل منحهــم 
الحوافــز المناســبة ، تؤمــن مصفاة الدقــم بأن الطالب ســوف يتفوقون 
علــى أنفســهم وســيقومون بوضــع معاييــر جديــدة ليكونــوا رواد فــي 

مجــاالت تخصصهــم.

دعم الفرق المحلية في محافظة 
الوسطى

تمويل اإليجار السنوي لفصول 
رياض األطفال

لســكان  الصحيــة  الحيــاة  انمــاط  لتعزيــز  الدقــم  مصفــاة  تســعى 
المحافظــة. ولذلــك تركــز الشــركة بشــكل كبيــر علــى دعــم األنشــطة 
الرياضيــة فــي المنطقــة. وتعــد ممارســة الرياضــة مــن االمــور المعــززة 
لصحــة الفــرد بشــكل أساســي  مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــا 
تعــد احــدى الوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا اســتغالل الوقت بشــكل 

مفيــد ومثمــر.

ــات  ــر الرياض ــن أكث ــدة م ــت واح ــدم وال زال ــرة الق ــة ك ــت رياض ــد كان وق
شــعبية بيــن أبنــاء الســلطنة، وقــد واصــل األفــراد الموهوبــون تميزهــم 
وتركــوا بصماتهــم كمحترفيــن فــي هــذا المجــال، حيــث حصلــوا علــى 

العديــد مــن الجوائــز  علــى المســتوى اإلقليمــي.

ومــن أجــل إلهام الشــباب المحلــي ومنحهم الوســائل الالزمــة للحفاظ 
علــى شــغفهم فــي هــذا المجــال، فقــد قدمت مصفــاة دقــم الدعم 
ــا فــي المحافظــة. وعــالوة علــى  المالــي  لســبعة فــرق مســجلة محلًي
تمويــل تكاليــف المالبــس الرياضيــة واإلقامــة والنقــل ووســائل الراحــة 
األساســية األخــرى تقــوم المصفــاة بتشــجيع الالعبيــن علــى المشــاركة 
ــي  ــن ف ــن محترفي ــهم كالعبي ــات أنفس ــة واثب ــوالت الوطني ــي البط ف
ليشــمل  المقــدم  الدعــم  توســيع  تــم  وقــد  القــدم.  كــرة  رياضــة 
تغطيــة تكاليــف الصيانــة الدوريــة للمالعــب مــن أجــل تمكينهــم مــن 
ــر  ــث توف ــة. حي ــروري ألي رياض ــر ض ــو أم ــب، وه ــص التدري ــة حص مواصل
ــا  ــم به ــة اهتمامه ــة لتنمي ــذه الرياض ــواة ه ــا له ــب مكاًن ــة الملع أرضي

ــم. ــت فراغه ــن وق ــتفادة م واالس

ــا  ــم، فإنه ــذا الدع ــم ه ــالل تقدي ــن خ ــه م ــم أن ــاة الدق ــن مصف وتؤم
تقــدم التحفيــز المطلــوب للفــرق المحليــة للمنافســة بشــكل أفضــل 
فــي البطــوالت الوطنيــة ومســاعدة الالعبيــن الشــباب والطموحيــن 

ــتويات ــى المس ــول إل للوص

الجيــدة  التعليميــة  البيئــة  توفيــر  بأهميــة  الدقــم  مصفــاة  تؤمــن 
لألطفــال ، حيــث تعــد هــذه الخطــوة أساســية لتوفيــر التعليــم الجيــد 
وتعــد مــن األمــور الحيويــة لعمليــة التعلــم، خاصــة بالنســبة لألطفــال 

ــرة. ــنية المبك ــل الس ــي المراح ــار ف الصغ

الدقــم لدعــم  تبذلهــا مصفــاة  التــي  المســتمرة  الجهــود  وضمــن 
المجتمــع المحلــي، وتشــجيع التعليم فــي المنطقة، وتنشــئة االطفال 
علــى حــب التعلــم، تم تقديــم الدعــم المالي لتغطيــة تكاليــف اإليجار 
ــيمكن  ــر. وس ــة ظه ــي قري ــال ف ــاض األطف ــول ري ــر فص ــنوي لتوفي الس
هــذا الدعــم  ريــاض األطفــال مــن التركيــز علــى المجــاالت األخــرى التــي 
تهــدف إلــى جعــل تجربــة التعلــم أفضــل لألطفــال. كمــا شــمل الدعــم 

تكريــم المســاهمين فــي مبــادرات تعزيــز التعليــم مــن أبنــاء القريــة.

وممــا ال شــك فيــه أن التعليــم الجيــد هــو لبنــة االقتصــاد المزدهــر، حيث 
تؤمــن مصفــاة الدقــم أن توفيــر وســائل التعليــم المناســبة فــي ريــاض 
األطفــال ال يقــل أهميــة عــن فعــل الشــيء نفســه بالنســبة للمــدارس 
التعليــم،  فــي  جيــدة  بدايــة  لألطفــال  كان  وإذا  والكليــات.  الثانويــة 
ــوا متحمســين للتعلــم،  ــا تجــاه المدرســة، وكان ــا إيجابًي وطــوروا موقًف
فإنهــم ســيحققون أداء أفضــل فــي الســنوات الالحقــة. ولذلــك، تهتم 
مصفــاة الدقــم بمبادراتهــا المختلفــة لدعــم المؤسســات التعليميــة، 
وبالتالــي تشــجيع الطــالب ومنحهــم الوســائل الالزمــة لالســتفادة مــن 

قدراتهــم وإمكاناتهــم.

         l        25مـصـفـاة الـدقــم
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القيمة المحلية المضافة

الفصل الثالث

يؤمــن برنامــج القيمــة المحليــة المضافــة لمصفــاة الدقــم بأهميــة تمكيــن المواطــن 
العمانــي للمســاهمة فــي بنــاء اقتصــاد مزدهــر ومســتدام. وتســعى مصفــاة الدقــم 
مــن خــالل هــذا البرنامــج الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الشــباب العمانــي علــى تأســيس 
مشــاريع اقتصاديــة مختلفــة فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ، األمــر الذي 
يــؤدي  إلــى خلــق فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة للشــباب العمانــي وفــي الوقــت 
نفــس يهــدف البرنامــج الــى دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة مــن 

خــالل توفيــر فــرص أعمــال عديــدة لهــا.
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وقد حددت مصفاة الدقم عدًدا من األهداف لبرنامج 
القيمة المحلية المضافة لتحقيق الغاية المرجوة.

إنجازات برنامج القيمة المحلية المضافة في مصفاة 
الدقم للعام 2019

10%

20%

10%

600

100

تــم تخصيــص 10٪ مــن قيمــة كل حزمــة بالمشــروع لشــراء الخدمــات مــن المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي الســلطنة.

ــة  ــواد المطلوب ــلع والم ــراء الس ــروع لش ــة بالمش ــة كل حزم ــن قيم ــبة 20٪ م ــص نس ــم تخصي ــا ت كم
ــن. ــن الفرعيي ــي والمقاولي ــوق المحل ــن الس ــة م ــكل حزم ل

تــم توجيــه جميــع المقاوليــن العامليــن بمشــروع مصفــاة الدقــم بااللتــزام بتحقيــق نســب التعميــن 
فــي المشــروع بنســبة 10٪ بجميــع المســتويات الوظيفيــة كحــد ادنــى.

ــر مــن 600 مــن خريجــي الدبلــوم العــام  ــر المســتمرة الســتيعاب أكث تهــدف برامــج التدريــب والتطوي
ــات. والكلي

تقــوم الشــركة برعايــة أكثــر مــن 100 منحــة دراســية محليــة ودوليــة فــي مختلــف التخصصــات ذات 
العالقــة.

منــح أعمــال مــن المشــروع بقيمــة 100 مليــون دوالر أمريكــي 
ــث  ــا للمؤسســات المحليــة الصغيــرة والمتوســطة - حي تقريًب
ــر  ــاة توفي ــة للمصف ــات اليومي ــغيل والعملي ــداد والتش ــب اإلع يتطل
خدمــات معينــة بشــكل ثابــت، وتؤمــن شــركة مصفــاة الدقــم 
بــأن ذلــك سيســهم فــي إيجــاد فــرص تجاريــة مســتدامة لنمــو 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي المنطقــة. وفــي إطــار 
الجهــود المبذولــة لدعــم المجتمــع المحلــي ، حرصــت مصفــاة 
للمشــروع  الرئيســية  االعمــال  مــن  العديــد  منــح  علــى  الدقــم 
موقــع  تســوير  كأعمــال   والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
المشــروع، وخدمــات التخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي، وتوفيــر 

ميــاه الشــرب للعامليــن فــي المشــروع.

شــراء ســلع ومــواد بقيمــة 100 مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا مــن 
الســوق المحلــي - تــم شــراء ســلع ومــواد مــن الســوق المحلــي 
ــزًءا  ــكل ج ــي تش ــة الت ــة المختلف ــدات الكهربائي ــالت والمع كالكاب
ــن  ــتريات م ــة للمش ــة اإلجمالي ــت القيم ــات. بلغ ــن العملي ــا م حيوًي
الســلع والخدمــات مــن الســوق المحلــي مــا يقــارب 100 مليــون دوالر 

ــي. أمريك

تخصيــص 50 مليــون دوالر للمشــتريات مــن الموردين المحليين  
ــن  ــروع م ــات المش ــراء احتياج ــى ش ــم عل ــاة الدق ــجع مصف -  تش
بضائــع وخدمــات مــن المورديــن المحلييــن ويأتــي ذلــك فــي إطــار 
ــرض  ــذا الغ ــة ، وله ــات العماني ــم المؤسس ــة لدع ــود المبذول الجه
خصصــت الشــركة 50 مليــون دوالر لتوريــد بضائــع مــن المورديــن 

ــا.  ــات وغيره ــل المضخ ــن مث المحليي

تخصيــص مــا قيمتــه 950 مليــون دوالر مــن ألعمــال األساســية 
للمشــروع  للشــركات المحليــة - تقــدر مصفــاة الدقــم جهــود 
الشــركات التــي نجحــت فــي أن توجــد مكانــة لهــا فــي الســوق 
المحلــي وأثبتــت كفاءتهــا وأصبحــت مــن الشــركات المرموقــة 
فــي الســلطنة. ولذلــك خصصــت مصفــاة الدقــم مبلــغ 950 مليــون 
دوالر أمريكــي إلســناد أعمــال لمثــل هــذه الشــركات للقيــام بتنفيــذ 
ــذ  ــة وتنفي ــة البيئي ــة المراقب ــب أنظم ــل تركي ــة مث ــاريع جوهري مش

ــائية.  ــال اإلنش ــن األعم ــد م العدي
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إنجازات مشاريع التدريب والتطوير في مجال القيمة المحلية 
المضافة لمشروع مصفاة الدقم

ــفوية  ــة والش ــارات التحريري ــالل االختب ــن خ ــن م ــن المتقدمي بي
ومســاعدتهم للحصــول علــى فــرص إلكمــال تعليمهــم فــي 
ــة  ــن للطلب ــلطنة. يمك ــي الس ــدة ف ــات الرائ ــات والكلي الجامع
طلباتهــم  تقديــم  عشــر  الحــادي  الصــف  اجتــازوا  الذيــن 
تكاتــف  خــالل  مــن  خارجيــة  دراســية  منــح  علــى  للحصــول 
التــي تطبــق عمليــة اختيــار صارمــة يخضــع لهــا كافــة الطلبــة 
المتقدميــن. تقــوم تكاتــف بعــد عمليــة الفــرز بدعــوة الطلبــة 
تســاعد  التــي  البرامــج  وهــي  إثــراء«  برامــج   « إلــى  لالنضمــام 
الطلبــة علــى التعــرف علــى ثقافــات البلــد الــذي ســيذهبون 
إليــه وتحديــات العيــش فــي الخــارج عــالوة علــى تعزيــز مهــارات 

التواصــل لديهــم. 

وقــد اســتقبل البرنامــج 392 طلبــا لبرامــج المنــح الداخليــة بينمــا 
اســتقبل برنامــج البعثــات الخارجيــة 466 طلبــا ويتضــح نجــاح 
ــن  ــم م ــاة الدق ــن مصف ــة م ــية المقدم ــح الدراس ــج المن برنام
خــالل الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الطلبــات  المقدمــة للبرنامــج 

ــام.  ــي كل ع ف

فــي  متدربــً   190 التطويــر  أجــل  مــن  التدريــب  برنامــج  واســتقبل 
مختلــف التخصصــات بينمــا بلــغ عــدد المشــاركين فــي برنامــج 

التدريــب مــن أجــل التوظيــف 500 شــاب عمانــي. 

وتعمــل مصفــاة الدقــم مــن خــالل البرنامجيــن علــى تمكيــن 
الشــباب عــن طريــق تزويدهــم بالمعــارف الضروريــة فــي المجــاالت 
التــي يرغبــون فــي ممارســتها، وتأهيلهــم للحصول على شــهادات 
معتــرف بهــا للحصــول علــى وظائــف جيــدة فــي المصفاة نفســها 

وكذلــك فــي الشــركات األخــرى العاملــة فــي هــذا المجــال. 

المنــح الدراســية- تؤمــن مصفــاة الدقــم بأهميــة توفيــر الفــرص 
للطلبــة المجيديــن للحصــول علــى تعليــم عالــي الجــودة فــي 
المجــاالت التــي يهتمــون بهــا. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف 
ــم  ــار ودع ــية الختي ــح الدراس ــج للمن ــم برنام ــاة الدق ــنت مصف دش
وتحفيــز الطلبــة الموهوبيــن مــن أجــل مســاعدتهم علــى تحقيــق 
ــح  ــج المن ــتهدف برنام ــا. ويس ــي يختارونه ــاالت الت ــي المج ــز ف التمي
خــارج الســلطنة. وقــد تــم تكليــف إحــدى الشــركات المتخصصــة 
بــإدارة برامــج المنــح الدراســية » تكاتــف عمــان« والتــي قامــت بعملية 

ــحين.  ــرز المرش ف

وبالنســبة للمنــح المحليــة، تقــوم تكاتــف باختيــار الطلبــة مــن 

بــأن  الدقــم  مصفــاة  تؤمــن  التوظيــف-  أجــل  مــن  التدريــب 
المعرفــة ال تتوقــف وأن التدريــب والتطويــر المســتمر أمــر فــي غايــة 
األهميــة للتطــور الوظيفــي. وعلــى ضــوء ذلــك  قامــت الشــركة 
ــن  ــزًء م ــوا ج ــي أن يكون ــن ف ــن الراغبي ــن للخريجي ــين برنامجي بتدش
ــن  ــب م ــج التدري ــر برام ــتقبل. تعتب ــي المس ــم ف ــاة الدق ــق مصف فري
ــة  ــج الناجح ــن البرام ــر م ــل التطوي ــن أج ــب م ــف والتدري ــل التوظي أج
التــي القــت تقديــر واستحســان كبيــرا مــن مختلــف شــرائح المجتمــع. 

ــن  ــباب م ــف الش ــل التوظي ــن أج ــب م ــج التدري ــتهدف برنام ــد اس وق
الفئــة العمريــة 18-30 ســنة والحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام 
.وقــد ركــز البرنامــج علــى المهــارات التقنيــة المتخصصة فــي مختلف 
المجــاالت ، حيــث شــمل البرنامــج تخصصــات مثــل الكهربــاء، تركيــب 
ــع  ــام/ التصني ــقاالت، اللح ــر، الس ــع/ الحف ــكا، الرف ــب، الميكاني االنابي

وبرنامــج صيانــة المرافــق. 

الباحثيــن  التطويــر  أجــل  مــن  التعليــم  برنامــج  اســتهدف  بينمــا 
ــن  ــن الحاصلي ــنة م ــى 28 س ــن 21 إل ــة م ــة العمري ــن الفئ ــل م ــن عم ع
علــى شــهادة الدبلــوم مــن الكليــات المحليــة . وركــز البرنامــج علــى 
المهــارات المطلوبــة فــي قطــاع النفــط والغــاز بشــكل عــام وتألــف 
و  المعــدات  و  العمليــات  و  الميكانيــكا  فــي  التدريــب  برامــج  مــن 

الكهربــاء. 
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العالقات الحكومية و  المجتمعية

الفصل الرابع

يؤمــن القائمــون علــى مشــروع مصفــاة الدقــم بأهميــة دعــم المجتمعــات المحليــة 
كأمــر ضــروري لتحقيــق النمــو المســتدام ألي شــركة كبيــرة، وتســعى الشــركة للبقــاء 
علــى تواصــل دائــم و وثيــق مــع المجتمــع المحلــي عبــر تنظيــم فعاليــات اجتماعيــة 
ــع  ــر المجتم ــج تطوي ــذ برام ــة لتنفي ــات الحكومي ــع الجه ــراكات م ــي ش ــول ف والدخ

وفتــح قنــوات اتصــال إليجــاد عالقــة تقــوم علــى التكافــل مــع المجتمــع المحلــي. 
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حفل إفطار للمجتمع المحلي في شهر 
رمضان المبارك

نظام المقترحات اإللكتروني لمصفاة الدقم

يتــم تنظيــم حفــالت اإلفطــار فــي شــهر رمضــان مــن أجــل تعزيــز 
التواصــل وجمــع النــاس حــول مائــدة اإلفطــار ، وهــو الوقــت الــذي 
يتشــارك فيــه الجميــع الطعــام فــي وقــت واحــد اســتجابة لنــداء واحــد، 
وانطالقــً مــن قناعتهــا بأهميــة مثــل هــذه اللقــاءات فقــد نظمــت 
مصفــاة الدقــم حفــل إفطــار جماعــي فــي فنــدق كــراون بــالزا الدقــم. 

وقــد شــارك فــي حفــل اإلفطــار إلــى جانــب أهالــي محافظة الوســطى 
عــدد مــن شــيوخ المنطقــة والمســؤولين وأعيــان المجتمــع. وخــالل 
ــركة  ــي الش ــة ف ــاريع المختلف ــن المش ــؤولون ع ــام المس ــة، ق الفعالي
بإطــالع األهالــي علــى التطــورات الجاريــة فــي المشــروع والنجــاح الــذي 
ــن  ــال للحاضري ــح المج ــد فت ــروع ، وق ــي المش ــاز ف ــبة اإلنج ــق ونس تحق

ــتجدات. ــذه المس ــول ه ــاش ح للنق

ــئلة  ــى أس ــرد عل ــة بال ــذا الفعالي ــالل ه ــركة خ ــؤلوا الش ــام مس ــد ق وق
واستفســارات الحضــور لتعزيــز مســتوى الثقــة والتفاعــل بيــن الشــركة 
والمجتمــع المحلــي ، وقــد ســاهم حفــل اإلفطــار الجماعــي فــي 
تعريــف الحضــور بالبرامــج التــي تعــود بالفائدة علــى المجتمع وتســليط 

ــع.  ــات المجتم ــة احتياج ــدت لتلبي ــي وج ــج الت ــى البرام ــوء عل الض

للتواصــل  المحلــي  المجتمــع  الفرصــة لســكان  النظــام  يوفــر هــذا 
التواصــل  يعتبــر  حيــث   ، المشــروع  مســؤولي  مــع  ويســر  بســهولة 
ــة  ــور المهم ــن االم ــن م ــكان المحليي ــع الس ــر م ــر المباش ــر وغي المباش
لتقييــم كفــاءة برامجنــا والبقــاء علــى تواصــل مــع المجتمــع المحلــي.

ــا  ــبة له ــول المناس ــع الحل ــكاويهم ووض ــاس وش ــي آراء الن ــر تلق ويعتب
ــركة  ــون ش ــم لتك ــاة الدق ــعي مصف ــن س ــة ضم ــور الجوهري ــن االم م
مســؤولة. وللتســهيل التواصــل مــع المجتمع المحلي ، دشــنت مصفاة 
ــات  ــكاوى والطلب ــتقبال الش ــي الس ــكاوى االلكترون ــام الش ــم نظ الدق
ــن  ــه م ــل مالحظات ــخص ان يرس ــن ألي ش ــا يمك ــاس. كم ــن الن واآلراء م
ــوع  ــول اي موض ــم ح ــداء مالحظاته ــام و اب ــي النظ ــول ف ــالل الدخ خ

ــروع. ــق بالمش متعل

وتقتضــي سياســات مصفــاة الدقــم التعامــل مــع اي مالحظــات مــن 
ــل  ــب التعام ــلبية ويج ــة او س ــت ايجابي ــواءا كان ــي س ــع المحل المجتم
معهــا بأســرع وقــت ممكــن. ويعتبــر تلقــي االراء اول خطــوة فــي طريق 
ــن.  ــا للمتعاملي ــعور الرض ــق ش ــي تحقي ــاهم ف ــث تس ــا ، حي معالجته
تســاهم االراء والمقترحــات وحتــى الشــكاوى فــي تطويــر برامجهــا، 
ــا  ــتقبل. كم ــي المس ــينه ف ــن تحس ــا يمك ــازه وم ــم  انج ــا ت ــم م وفه

كمــا تحــرص مصفــاة الدقــم علــى تنظيــم فعاليــات مــن هــذا النــوع 
المجتمعــات  الشــركة وبيــن ممثلــي  بيــن مســؤولي  األلفــة  لتعزيــز 
المحليــة المحيطــة بهــا وتقويــة الروابــط والعالقــات بينهــم ، والتأكيــد 
للجميــع علــى أن المصلحــة العامــة للمشــروع ســتعود علــى الجميــع 

ــإذن اهلل.  ب

ــق التــي  تســاهم فــي حــل اي مشــاكل مــن مســبباتها وتجــاوز العوائ
ــل.   ــدى الطوي ــى الم ــروع عل ــق المش ــرض طري تعت
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ادارة المقترحات

أسســت مصفــاة الدقــم عالقــات مميــزة مــع المجتمــع المحلــي فــي الواليــة مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة والقنــوات المختلفــة للتواصــل 
التــي تــم التطــرق اليهــا ســابقا فــي هــذا التقريــر. كانــت أغلبيــة االتصــاالت التــي اســتقبلها النظــام حــول طلبــات التوظيــف وفــرص االعمــال مــن 

المجتمــع المحلــي. 

كانــت معظــم االستفســارات المســتقبلة مــن المجتمــع المحلــي تنصــب حــول مســائل التوظيــف وشــكاوى مــن عــدم الحصــول علــى ردود 
بخصــوص الوظائــف المعلنــة ســابقا ، والمقابــالت التــي تمــت بهــذا الخصــوص. وقد طــورت مصفــاة الدقم نظامــا للتعامــل مع طلبــات التوظيف 
ــل  ــي المقاب ــا. ف ــتقبلة وانهائه ــكاوى المس ــع كل الش ــل م ــم التعام ــد ت ــكاوى. وق ــذه الش ــاب ه ــع أصح ــال م ــل الفع ــان التواص ــب لضم والتدري
كانــت معظــم شــكاوى الســكان المحلييــن حــول حــزم االنشــاءات مــن اصحــاب االعمــال لعــدم اســناد اعمــال المشــروع لهــم. كمــا تــم التعامل 
مــع عــدد مــن المطالــب كتوفيــر ميــاه الشــرب لقطعــان المواشــي فــي المنطقــة القريبــة مــن المشــروع باالضافــة الــى تطويــر بعــض الخدمــات 

كســفلتتة الطــرق المتأثــرة بحركــة معــدات المشــروع. 

كمــا تضمنــت الشــكاوى العماليــة المســتقبلة مــن مقاولــي حــزم االنشــاءات عــددا مــن مطالــب الرفــاه فــي بيئــة العمــل والمســاكن كتنويــع 
الوجبــات  الغذائيــة وجودتهــا وااللتــزام باقواعــد النظافــة اثنــاء اعــداد االغذيــة. كمــا كانــت شــكاوى العامليــن فــي المشــروع فــي الموقــع حــول 

عــدد مــن نقــاط الصحــة والســالمة فــي الموقــع. 

ــر  ــع معايي ــوازي م ــن بالت ــركة والمتعاقدي ــي الش ــن موظف ــات م ــكاوى والمالحظ ــع الش ــاء جمي ــن انه ــاة م ــروع المصف ــق مش ــد فري ــد تأك وق
ــات. ــكاوى والتظلم ــة الش ــة مراجع ــا للجن ــدون تصعيده ــكاليات ب ــذه االش ــل ه ــم ح ــد ت ــركة. وق ــراءات الش واج
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ُتبــرز التغيــرات المناخيــة و البيئيــة المتزايــدة مــدى الحاجــة الملحــة إلــى معالجــة 
قضايــا مثــل االحتبــاس الحــراري. وعــالوة علــى ذلــك فــإن التطــور الصناعــي الســريع، 
واإلفــراط فــي اســتخدام المــوارد غيــر المتجــددة، واإلدارة غيــر الســليمة للنفايــات زادت 

بشــكل واضــح مــن اآلثــار الســلبية علــى البيئــة.



وقــد شــهدت ســلطنة عمــان، بفضــل موقعهــا االســتراتيجي فــي 
منطقــة الشــرق األوســط، ومواردهــا الطبيعيــة الوفيــرة، وعالقاتهــا 
المميــزة مــع الــدول األخــرى، تطــورًا ســريًعا علــى مــدار العقــود القليلــة 
ــة إلنشــاء مناطــق  ــة. يأتــي ذلــك بالتــوازي مــع الجهــود المبذول الماضي
ــدم  ــق التق ــة لتحقي ــود المبذول ــارع الجه ــم تس ــدة. ورغ ــة جدي صناعي
ــة  ــدًا أهمي ــلطنة أب ــل الس ــم تتجاه ــري، ل ــع الحض ــادي والتوس االقتص
ــدة  ــة المتزاي ــطة التنموي ــر األنش ــان أن ال تؤث ــة، وضم ــى البيئ ــاظ عل الحف

ــة.  ــدود الممكن ــق الح ــي أضي ــلبً إال ف ــا س ــى محيطه عل

وتتشــارك مصفــاة الدقــم هــذه الرؤيــة حيــث تعمــل علــى ضمــان توفير 
بيئــة خضــراء ومســتدامة خاليــة مــن التلــوث ولذلــك تتمحــور سياســاتها 
التشــغيلية حــول تنظيــم النفايــات الســائلة، والتحقــق مــن مســتويات 
االنبعاثــات، وضمــان االســتخدام الفعــال للطاقــة، وبالتالــي المســاهمة 

فــي الحــد مــن آثارهــا الكربونيــة.

للهــواء المحيــط. كمــا يتبــع المشــروع أيًضــا االتفاقيــات والبروتوكــوالت 
اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة التــي انضمــت إليهــا ســلطنة عمــان.

وكخطــوة أولــى مــن جانــب مصفــاة الدقــم مــن أجــل تعزيــز وســائل 
حمايــة البيئــة، 

ــة  ــر الطاق ــث تعتب ــية حي ــواح الشمس ــب األل ــاة بتركي ــتقوم المصف وس
الشمســية الوســيلة األكثــر فعاليــة للحــد مــن للتلــوث كمــا أنهــا توفــر 
ــي  ــة. وف ــر الطاق ــا لتوفي ــدرا هام ــر مص ــة وتعتب ــددة وآمن ــة متج طاق
المتاحــة  الفضــاءات  اســتخدام  لتعظيــم  المبذولــة  الجهــود  إطــار 
للمصفــاة، ســيتم تركيــب ألــواح الخاليــا الشمســية بشــكل اســتراتيجي 
فــي الجــزء العلــوي مــن المبانــي وتــم توســعة اســتخدامها بحيــث 
أصبحــت كمظــالت فــي مواقــف الســيارات. االعتمــاد علــى الطاقــة 
الشمســية يعنــي عــدم وجــود أي هــدر أو تفريــغ للنفايــات الســائلة 
الضــارة فــي األرض أو فــي الميــاه المجــاورة ، كمــا أن توليــد الطاقــة 
الشمســية ال يحتــاج إلــى تبريــد بالمــاء، وبالتالــي ال يشــكل ضغًطــا علــى 

ــي«  ــر البيئ ــم األث ــة لتقيي ــادئ التوجيهي ــم »بالمب ــاة الدق ــزم مصف وتلت
الصــادرة عــن المديريــة العامــة للشــؤون البيئيــة بــوزارة البيئــة والشــؤون 
المناخيــة. وقــد قامــت هيئــة المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
بتطويــر إرشــاداتها الخاصــة، والتــي تنطبــق علــى عمليــات مصفــاة 
الدقــم لضمــان تغطيــة جميــع مجــاالت التأثيــر البيئــي، كمــا تتبــع 
لمؤسســات  األداء  معاييــر  مثــل  الدوليــة  اللوائــح  الدقــم  مصفــاة 
التمويــل الدوليــة فــي حالــة عــدم وجــود لوائــح محــددة مســبًقا فــي 

ــان. ــلطنة عم س

تعمــل مصفــاة الدقــم وفــق المراســيم والقــرارات المتعلقــة بحمايــة 
البيئــة ومنــع التلــوث وحماية مصــادر مياه الشــرب من التلــوث والمعايير 
ــاه  ــتخدام مي ــادة اس ــط وإع ــي النف ــواء لمصاف ــات اله ــة النبعاث الوطني
الصــرف وتصريفهــا ومناولــة واســتخدام المــواد الكيميائيــة والتخلــص 
مــن النفايــات الســائلة فــي البيئــة البحريــة وأنظمــة الضوضــاء والنفايات 
التوجيهيــة  والمبــادئ  الوطنــي،  التــراث  حمايــة  قوانيــن  و  الخطــرة، 

ــا. ــاه أيًض ــوارد المي م

المــدى  علــى  صناعــة  أي  تزدهــر  لكــي  أنــه  الدقــم  مصفــاة  تؤمــن 
ــا  ــك وبصفته ــتدامة ولذل ــة المس ــى التنمي ــز عل ــب أن ترك ــل، يج الطوي
كياًنــا تجارًيــا مســؤوًلا يســهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي للبلــد، و 
يؤمــن أيًضــا بالحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة للبلــد، تعكــس مصفــاة 
الدقــم رســالة حكومــة الســلطنة المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى التــوازن 

ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــود والحف ــور المنش ــو والتط ــق النم ــن تحقي بي
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