
 تـــــقـــــــريــــــــر
 االســـــتـــــــدامـــــــة

لـعام 2018 - 2020 م



 المستقبل المشرق
     يبنى على التعاون



أبناء عمان األوفياء، إن األمانة الملقاة أبناء عمان األوفياء، إن األمانة الملقاة 
جسيمة  والمسؤوليات  عظيمة  عاتقنا  جسيمة على  والمسؤوليات  عظيمة  عاتقنا  على 
رفعة  أجل  من  نعمل  أن  جميًعا  لنا  رفعة فينبغي  أجل  من  نعمل  أن  جميًعا  لنا  فينبغي 
نحو  قدما  نسير  وأن  شأنه  وإعالء  البلد  نحو هذا  قدما  نسير  وأن  شأنه  وإعالء  البلد  هذا 
االرتقاء به إلى حياة أفضل ولن يتأتى ذلك إال االرتقاء به إلى حياة أفضل ولن يتأتى ذلك إال 
بمساندتكم وتعاونكم وتضافر كافة الجهود بمساندتكم وتعاونكم وتضافر كافة الجهود 
للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى وأن للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى وأن 
تقدموا كل ما يسهم في إثراء جهود التطور تقدموا كل ما يسهم في إثراء جهود التطور 

والتقدم والنماءوالتقدم والنماء

 حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

 من خطاب جاللة السلطان المعظم
20 يناير 2020



عن الدقم

عن تواصل

الرؤية والرسالة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

محاورنا

معاييرنا

األعضاء المؤسسون والشركاء

أعضاء مجلس اإلدارة

البرامج و اإلنجازات

المحتوى

8

10

11

12

13

14

18

20

22

24



تواصل تقرير االستدامة لـعام 2018-2020 م

عن الدقم

8

الوسطى  محافظة  في  الدقم  تقع 
للسلطنة،  الشرقي  الساحل  على 
وتطل على بحر العرب، وتبعد حوالي 
600 كيلومتر إلى جنوب من مسقط.

الدقم  تصبح  أن  إلى  العمانية  الحكومة  تطمح 
والذي   – عمان  في  المقبل  الصناعي  المركز 
الخاصة  االقتصادية  المنطقة  باسم  سُيعرف 
 15 إلى  استثمارات تصل  ّصصت 

ُ
خ – وقد  بالدقم 

مليار دوالر لمشاريع بتروكيماوية ولتطوير البنية 
الخمس  السنوات  مدى  على  وذلك  األساسية، 
المنطقة  تصبح  أن  المؤمل  ومن  القادمة.  عشرة 
االقتصادية الخاصة بالدقم أكبر مشروع من نوعه 
أفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
 
ً
كيلومترا  1,745 تبلغ  ي مساحة 

ّ
ها ستغط

ّ
إن إذ 

بمحاذاة   
ً
كيلومترا  70 حتى  وستمتّد   ،

ً
مربعا

الشريط الساحلي المطل على بحر العرب.

استثمارات  إنجاز  الدقم  منطقة  شهدت  وقد 
أهمها  األساسية،  البنية  صعيد  على  كبيرة 
لصيانة  جاف  وحوض  جديد،  دولي  مطار  تدشين 
الفنادق والطرق  السفن، فضالً عن مجموعة من 
 ال تزال قيد 

ً
المزدوجة. وثمة مشاريع أخرى أيضا

وسياحية  سكنية  مشاريع  وتشمل  التنفيذ، 
وميناء صيد.
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عن تواصل

10

مؤسسة  هي  تواصل  مؤسسة 
تأسيسها  تم  ربحية،  غير  تنموية 
المنطـقــة  هيئـــة  قبـل  من  بمبــادرة 
االقتصادية الخاصة بالدقم بالشراكة 
 ،2018 عام  في  مؤسسات   7 مع 
رقم  الوزاري  القرار  بموجب  ت  رِّ

ُ
وأق

.2018/58

تنفيذ  و  تخطيط  إلى  المؤسسة  تهدف 
مشاريع و مبادرات استراتيجية في االستثمار 
االجتماعي للمساهمة في التنمية الُمجتمعية 
واالقتصادية ألهالي والية الدقم بشكل خاص 

ومحافظة الوسطى بشكل عام. 

11

رؤيتنا

مشاريع  تنفيذ  في  الريادة 
واالقتصادية  الُمجتمعية  التنمية 
والية  لمجتمعات  المستدامة 
الوسطى  ومحافظة  الدقم 

بالسلطنة

رسالتنا

المسؤولية  ثقافة  وتعزيز  نشر 
ومؤسسات  أفراد  بين  االجتماعية 
األعمال في والية الدقم ومحافظة 
الوسطى لتقديم مشاريع مجتمعية 
مستدامة بشفافية وبإدارة احترافية 

ومعايير عالمية.
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في  كل  فيها،  بدوره  القيام  من  أحد  يستثنى  وال  الجميع،  بها  يلتزم  عامة  مسؤولية  وتطورها  األمم  بناء  “إن 
الله-على تقاسم  بن طارق-حفظه  السلطان هيثم  لجاللة  الملهمة  الكلمات  مجاله وبقدر استطاعته“. تؤكد هذه 
المسؤولية  تجاه التنمية المستدامة و تحسين حياة الناس بتنمية قدراتهم و مهاراتهم وتوفير الفرص المناسبة 

للنهوض بحياتهم و جعلهم افرادا منتجين اجتماعيا و اقتصاديا.

وقد بذلت حكومة السلطنة الكثير من الجهد لتحقيق ذلك بشكل مستمر وعلى أسس منظمة. و بالتزامن، و كجهات 
مسؤولة، تحتاج منظمات األعمال إلى اعتماد سياسات استثمار طويلة األجل لتساهم من خاللها ليس فقط في 
خدمة مؤسسيها بل افراد المجتمع ككل.و يتوجب على مؤسسات األعمال االلتزام بممارسة اعمالها بمستوى 
عال من االخالقيات  وأن تبذل جهوًدا صادقة للعمل من أجل التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية للمجتمعات التي 

تعمل حولها.

خاص  الدقم بشكل  والية  أهالي  بهدف خدمة مصالح  تواصل  تأسيس مؤسسة  تم  األفكار،  استلهاًما من هذه 
االجتماعي  االستثمار  ومبادرات  مشاريع  وتنفيذ  تخطيط  إلى  نسعى  حيث  عام.  بشكل  الوسطى  ومحافظة 
محاور  خمسة  حددنا  لقد  و  المحلية.  للمجتمعات  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  والمساهمة  االستراتيجية، 
رئيسية لتحقيق أهدافنا. ويتمثل المحور االول في “تطوير ريادة األعمال”. فنحن نؤمن تماما بأن المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة هي شريان االقتصاد العماني. ونسعى من خالل مشاريعنا في هذا المحور إلى تنمية و تطوير قدرات 
الناشئة في المنطقة و ربطها بفرص األعمال الجديدة التي تتزامن مع النهضة  و مهارات رواد االعمال و الشركات 

االقتصادية في الدقم.

محورنا الثاني هو “التدريب من أجل التطوير والتوظيف”. بالتوافق مع االهداف الوطنية لبناء المواهب وتسخير طاقة 
الشباب ، نركز ضمن هذا المحور على عدد من المبادرات الموجهة نحو تنمية الكادر البشري وتمكين الشباب العماني. إن 
الركائز األساسية الستة للتنمية البشرية لدينا تشمل المساواة واالستدامة واإلنتاجية والتمكين والتعاون واألمن. 
حيث نعمل على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات وتوفير فرص العمل للشباب مع االهتمام و بشكل خاص بتعزيز 

اإلبداع و االبتكار والبحث العلمي، وهي العوامل الرئيسية الدافعة لتحقيق رؤية عمان 2040.

“الصحة والبيئة” المحور الثالث لمؤسسة تواصل. ومن منطلق ايماننا بأن التوازن المثالي بين النمو االقتصادي وتطوير 
البنية التحتية والحفاظ على البيئة هي المرتكزات األساسية لحياة مجتمعية مستدامة. فأننا ملتزمون ببذل الجهود 
للمساهمة في توفير أسلوب حياة صحي و بالعمل جنبا الى جنب مع المعنيين في المجتمع المدني والمؤسسات 
الحكومية والخاصه لضمان التعاون السلس والفعال للحفاظ على البيئة وتنفيذ مبادرات متعددة لنشر الوعي الصحي 

في المجتمع ودعم تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية و البيئية.

المحور الرابع لمؤسسة تواصل هو “دعم الجمعيات االهلية واألندية الرياضية”. نحن ندرك الدور الذي تلعبه الجمعيات و 
الفرق التطوعية و االندية الرياضية في تمكين المجتمعات المحلية. لذلك نحرص على التعاون معها و دعم انشطها 
محافظة  في  والشباب  رياضيا   نشط  و  للتعاون  محب  مجتمع  السلطنة  مجتمع  المشتركة.  التطوعية  ومشاريعها 
الوسطى شغوفون بمختلف الرياضات التقليدية والحديثة. و مؤمنين بأن الشخص الرياضي الينمي فقط قدراته البدنية بل 
ينشط الروح التنافسية والعقلية اإليجابية لتحقيق األهداف األكبر في الحياة وقيادة المجتمع على مسار تقدمي افضل. 

ونحن نهدف من خالل مبادراتنا المتعلقة بهذا المحور إلى دعم العمل التطوعي و الرياضي و الثقافي في المجتمع.

أهداف  ضمن  أساسًيا  المحور  هذا  يعد  واالهتمام.  المشاركة  مبدأ  على  الرعايات”  و  “المنح  هو  الخامس  المحور 
مؤسسة تواصل نحو التعاون الوثيق مع المؤسسات ذات الصلة واألشخاص الفاعلين في المجتمع المدني لتحديد 
حّدث تغييًرا حقيقًيا في حياة الناس. ويشمل 

ُ
الفرص والتخلص من المعوقات و إيجاد أنسب الحلول التي يمكن أن ت

تركيزنا في هذا المحور على تمكين المرأة، و دعم ذوي الهمم وأسر الضمان االجتماعي و الدخل المحدود.

الشركات  و  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  قبل  من  تواصل  لمؤسسة  الممنوحة  الثقة  نثمن  و  نشكر  نحن 
المؤسسة بما في ذلك شركة مصفاة الدقم و الصناعات البتروكيماوية، و مجموعة نهضة الدقم القابضة، و شركة 
عمان للحوض الجاف، و ميناء الدقم، و الشركة العمانية لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم )تطوير( وشركة 
مطارات عمان، و شركة سيباسيك عمان. لتكليفهم لنا بتنفيذ و دمج و إدارة مشاريعهم في التنمية المجتمعية 

المستدامة التي تخدم افراد المجتمع في والية الدقم و محافظة الوسطى

بتوجيه من مجلس ادارتنا ذي الخبرة العالية و بحماسة الفريق، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا المعلنة ونتعهد 
بأن نضع نصب اعيننا توجيهات جاللة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - للمساهمة في تنفيذ رؤية عمان 2040، 

وتمكين الشباب، وتشجيع االبتكار و البحث وتطوير ريادة األعمال

الدكتور راشد بن علي البلوشي
رئيس مجلس اإلدارة

منى بنت سعيد الشكليلية
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس 
التنفيذي

التنمية  في  األساسية  الركيزة  هو  مستدام  مجتمع  بناء  إن 
المسؤولية  ذراع  وبصفتها  دولة.  ألي  واالقتصادية  االجتماعية 
انشاؤها  وجاء  الدقم،  في  المؤسسين  من  لسبعة  المجتمعية 
بمبادرة من  المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، تلتزم مؤسسة 
مجتمعات  تنمية  في  والفّعالة  اإليجابية  بالمساهمة  “تواصل” 
ُمستدامة في منطقة الدقم بصفة خاصة، ومحافظة الوسطى 

بصفة عامة.

لقد حددنا في مؤسسة تواصل خمس محاور رئيسية لتحقيق رؤيتنا 
االقتصادية  الفرص  من  المحلية  المجتمعات  استفادة  ضمان  في 
الناشئة و المتاحة في والية الدقم بأعتبارها أحد الروافد األساسية 
لمسيرة التنويع االقتصادي في السلطنة، مع الحرص على تطبيق 
نمط الحياة الصحية واآلمنة باتباع المعايير التي تحافظ على البيئة. 
تسعى مؤسسة تواصل إلى تطوير ريادة األعمال، وبناء المواهب 
الوطنية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، ودعم اإلبداع واالبتكار، ودفع 
ليصبحوا  الشباب  تمكين  ذلك،  من  واألهم  المجتمعي،  التقدم 
شركاء أساسيين مع مختلف األطراف في مسيرة تحقيق رؤية 

ُعمان 2040.

يكمن الهدف األساسي من إنشاء مؤسسة “تواصل” في التأكد 
من أن التنمية في والية الدقم خاصة و محافظة الوسطى عامة، 
ز على االستدامة، و تعزيز التنمية المجتمعية الشاملة و بناء 

ّ
ترك

التعاون  نحو  تواصل  مؤسسة  تسعى  و  بها.  المحلية  القدرات 
ومحافظة  الدقم  والية  في  المحلية  المجتمعات  مع  الوثيق 
حّدث تغييًرا حقيقًيا 

ُ
الوسطى عموًما لتحديد الفرص التي يمكن أن ت

في حياة الناس. و التعاون مع المؤسسات ذات الصلة واألشخاص 
من  للتخلص  الحلول  أنسب  إليجاد  المدني  المجتمع  في  الفاعلين 
معوقات النمو، وإنشاء منصات لتبادل المعرفة واكتساب مهارات 

جديدة لمواكبة المتغيرات العالمية المستمرة.

بن  طارق  بن  هيثم  السلطان  لجاللة  الحكيمة  القيادة  ظل  وفي 
تيمور -حفظه الله-، نلتزم بتنفيذ جميع مبادراتنا على الوجه األمثل 
والية  في  المحلية  للمجتمعات  ا 

ً
إشراق أكثر  مستقبل  لتحقيق 

الدقم ومحافظة الوسطى

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 
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من  المعنيين  مع  الوثيقة  شراكاتنا  خالل  من 
جميع القطاعات، نقوم بتنفيذ مشاريع تنموية 
تحديدها  تم  محاور   5 على  تركز  مستدامة 
نتائج  على  و  المجتمعية  االحتياجات  على  بناًء 
دراسات أجرتها جهات مختصة  ومتماشية مع 

رؤية عمان 2040.

ريادة األعمال
الصغيرة  المؤسسات  بأن  نؤمن 
والمتوسطة هي شريان الحياة لالقتصاد 
رواد  إشراك  إلى  نسعى  و  العماني. 
قدراتهم   لتطوير  المنطقة  في  األعمال 
لالستفادة  تواصلهم  وتعزيز  ومهاراتهم 
مع  الناشئة  الجديدة  األعمال  فرص  من 

النمو المتسارع في الدقم.

التدريب من أجل التطوير والتوظيف
 مع الهدف الوطني المتمثل في بناء المواهب الوطنية وتسخير 

ً
تماشيا

المبادرات  من  عدد  على  نركز  التنمية،  في  للمساهمة  الشباب  طاقات 
العماني.  الشباب  وتمكين  البشري  المال  رأس  تنمية  نحو  الموجهة 
المساواة  تشمل  البشري  المال  رأس  لتنمية  الست  األساسية  ركائزنا 
ونعمل  الوظيفي.  واألمان  والتعاون  والتمكين  واإلنتاجية  واالستدامة 
المهارات وخلق فرص وظيفية  لتنمية  تدريبية  برامج  ادارة  و  تنفيذ  على 
للشباب مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز االبتكار والبحث العلمي واإلبداع ، 

وهي العوامل الرئيسية الدافعة لتحقيق رؤية عمان 2040.

محاورنا
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الصحة والبيئة
نؤمن بأن التوازن المثالي بين النمو االقتصادي وتطوير البنية 
لحياة مجتمعية  بد منه  أمر ال  البيئة  والحفاظ على  التحتية 
مستدامة. نحن ملتزمون ببذل جهود مخلصة لضمان نمط حياة 
صحي ومرافق رعاية صحية جيدة للجميع. ونعمل مع شركائنا 
و الجهات المعنية في المجتمع المدني والهيئات الحكومية 
للحفاظ  والفعال  السلس  التعاون  لضمان  الشركات  وقطاع 
على البيئة وكذلك تنفيذ مبادرات متعددة لخلق الوعي لدى 
دعم  و  الصحية  الرعاية  معايير  أفضل  بشأن  المجتمع  افراد 

تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية .

دعم الجمعيات األهلية واألندية الرياضية
تلعب الجمعيات األهلية دورا مهما في تمكين المجتمعات المحلية. 
لذلك نحن نحرص على العمل و بشكل وثيق مع الجمعيات ذات الصلة 
أجل  من  مشتركة  حلول  وايجاد  برامج  لتنفيذ  المنطقة  في  العاملة 

القضايا التي تهم المجتمع. 

وتعاوني  مهني  مجتمع  العماني  المجتمع  بأن  كذلك  المعروف  من 
ومحب للرياضة ، كما أن الشباب في الدقم و الوسطى مهتمون و 
بأن  نؤمن  وكوننا  والحديثة.  التقليدية  الرياضية  االنشطة  يمارسون  
ا 

ً
بناء الشخص رياضًيا ال يعني فقط تطوير قدراته الجسدية ولكن أيض

تعزيز الروح التنافسية والعقلية اإليجابية لتحقيق األهداف األكبر في 
الحياة سيسهم في قيادة المجتمع على مسار تقدمي. نهدف من 
خالل مبادراتنا تحت هذا المحور إلى دعم العمل التطوعي والرياضي 

والثقافي في المجتمع.

الرعاية والتبرعات 
هذا  يعد  والرعاية،  المشاركة  مبدأ  على  بناًء 
و  للمؤسسة  المهمة  المحاور  من  المحور 
وإزالة  الفرص  تحديد  إلى  خالله  من  نهدف 
يمكن  والتي  األنسب  الحلول  وخلق  العقبات 
األشخاص  حياة  في  حقيقًيا  ا 

ً
فرق تحدث  أن 

على مشاريع  نركز  هذا  في  و  المستفيدين. 
واإلبداع،  واالبتكار  المنتجة،  األسر  لتمكين 
وتمكين المرأة، ودعم ذوي االحتياجات الخاصة 

واألسر ذات الدخل المحدود.

محاورنا
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معاييرنا

لتنفيذ المشاريع المجتمعية، تتبنى مؤسسة تواصل معايير وممارسات دولية. 

مشاريع 
مستدامة: 
تقدم منافع 

مستدامة ولديها 
القدرة على 
 االستمرار

بذاتها.
ذات تأثير ايجابي 

قابل للقياس: 
 
ً
 واقتصاديا

ً
اجتماعيا

.
ً
وبيئيا

قادرة على 
الحصول على 
 تمويل إضافي:

بما يخدم في تحقيق 
المزيد من المنافع.

قابلة للتكرار: 
لتعجيل انتشار 
المعرفة وتقليل 
تكاليف التنفيذ

تتسم 
 بالشفافية:

يمكن رصدها وتقييمها 
بانتظام ومتابعة 

مدى نجاحها بوضوح 
وشفافية.
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األعضاء المؤسسون 
والشركاء

مان لتطوير المنطقة االقتصادية
ُ

 شركة ع
الخاصة بالدقم
(تطوير الدقم)

مان
ُ

شركة سيباسيك ع

 شركة مصفاة الدقم والصناعات
البتروكيماوية

المنطقة االقتصادية الخاصة

مان
ُ

شركة إدارة مطارات ع

شركة ميناء الدقم

شركة إسكان العمانية لإلستثمار ش.م.ع.م

شركة نهضة الدقم القابضة

مان للحوض الجاف
ُ

شركة ع

الشركاء

األعضاء المؤسسون
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لجنة التدقيق:

على  اإلدارة  مجلس  وافق   )2019/1( رقم  تواصل  مؤسسة  إدارة  لمجلس  األول  االجتماع  في 
تشكيل لجنة التدقيق بعضوية كل من:

 أعضاء مجلس اإلدارة
و اإلدارة التنفيذية

أعضاء المجلس

اإلدارة

الفاضل ريجي فيرميلين
عضو

الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم

الدكتور راشد بن علي البلوشي
رئيس مجلس اإلدارة

و عضو مجلس إدارة شركة ُعمان لتطوير المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم )تطوير الدقم(

الفاضل/ ستيفن آر توماس
عضو

الرئيس التنفيذي لشركة نهضة الدقم القابضة

الفاضل/ علي بن زايد البلوشي
عضو

 نائب رئيس المطارات المحلية،
شركة إدارة مطارات ُعمان

الفاضل براديب ناير
عضو

الرئيس التنفيذي، شركة سيباسك ُعمان

الفاضلة منى بنت سعيد الشكليلية
الرئيس التنفيذي 

الفاضلة/ ناصحة بنت محمد الفالحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدير شؤون شركة مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيماوية

الفاضل/ هيثم بن ناصر الطائي
عضو

الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة ُعمان للحوض الجاف

الفاضل ريجي فيرميلين
عضو

الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم

الفاضل/ هيثم بن ناصر الطائي
عضو

 الرئيس التنفيذي للعمليات،
شركة ُعمان للحوض الجاف

الفاضلة/ ناصحة بنت محمد الفالحي
رئيسة اللجنة

مدير شؤون شركة مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيماوية
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البرامج و اإلنجازات

اإلعالن عن تأسيس مؤسسة تواصل

في األول من أكتوبر 
العام 2018، تم  من 
اإلعـالن عن  تأسيـس 
تــواصــل  مؤسســة 
بالمنطقة  الخــيــريــة 
االقتصاديــة الخـاصـة 

.)SEZD( بالدقم

وقع على اتفاقية التأسيس مسئولين يمثلون 
والصناعات  الدقم  مصفاة  شركة  شركات:   7
المنطقة  لتطوير  ُعمان  شركة  البتروكيماوية، 
شركة  ،و  )تطوير(  بالدقم  الخاصة  االقتصادية 
الجاف،  للحوض  عمان  شركة  و   ، الدقم  ميناء 
سيباسك  وشركة   ، عمان  مطارات  شركة  و 
و كان  القابضة.  الدقم  نهضة  عمان.، ومجموعة 
الكلباني  سعيد  بن  محمد  الشيخ  بحضور  ذلك 
الوزير السابق لوزارة التنمية االجتماعية و يحيى 
للمنطقة  السابق  الرئيس  الجابري  سعيد  بن 
تأسيس  جاء  حيث  بالدقم.  الخاصة  االقتصادية 
مؤسسة تواصل الخيرية كخطوة نوعية من قبل 
المؤسسين لتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي 

بالدقم والشركات العاملة في المنطقة.

20182019

التعليم،  عديدة. وتشمل  أشكال  تأتي في  المجتمعية  التنمية  مساهمتنا في 
واالبتكار  األعمال  ريادة  وتطوير  البشري،  المال  رأس  وتنمية  والبيئة،  والصحة، 
واإلبداع وتمكين المرأة و األسر المنتجة وخلق فرص العمل ودعم المجتمعات من 
خالل مشاريعنا االستراتيجية التي تم تنفيذها في عامي 2019 و 2020 والخطط 

المستقبلية.

ساهمنا في دعم مدرسة رأس مدركة في تنفيذ عدد من 
األنشطة لتثقيف الطلبة في عدد من المجاالت.

بالدقم  العمانية  المرأة  وثيق مع جمعية  و بشكل  نعمل 
في مشاريع مختلفة. وضمنها قمنا بالمساهمة في دعم 
االحتياجات  ذوي  لألشخاص من  المتحركة  الكراسي  شراء 

الخاصة.

بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للتربية والتعليم 
بمحافظة الوسطى ، أقيمت فعالية لتكريم وتحفيز وتشجيع المعلمين المتميزين.
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البدنية أحد المجاالت التي نركز عليها. وفي هذا الجانب  الرياضة واألنشطة  يعد دعم 
الرياضي للمشاركة في بطولة “شجع  الرعاية لفريق رأس مدركة  قدمت المؤسسة 

فريقك”.

ضمن مساهمات مؤسسة تواصل في دعم التعليم بالدقم أتت مساهمتنا لدعم فعالية 
مدرسة بحر العرب لتكريم وتحفيز الطالب الموهوبين.

مهرجان  برعاية  تواصل  مؤسسة  قامت   ، التقليدية  واألنشطة  للرياضات  دعمنا  من  كجزء 
سباق الهجن الثاني في الجازر.

2019البرامج و اإلنجازات
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عقدت مؤسسة تواصل المنتدى األول لها في الدقم.  وقد أتاح لنا هذا المنتدى فرصة إلشراك جميع 
شرائح المجتمع والمسؤولين و ممثلي عدد من الشركات وفتح حوار حول األولويات والتحديات وتقديم 

المقترحات والحلول وتقريب وجهات النظر المتعلقة بتنمية المجتمع.

شاركت مؤسسة تواصل في مناقشة نتائج إعالن وزارة الصحة عن المسح الصحي الوطني لألمراض 
الصحية بمحافظة الوسطى.

وقعت مؤسسة تواصل 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات. تهدف االتفاقيات 
إلى تنفيذ برامج متخصصة في عدد من مجاالت المسؤولية االجتماعية بالدقم. وتشمل المجاالت التي 
سيتم التركيز عليها البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية ، وتطوير ريادة األعمال، والتدريب من أجل 

التطوير والتوظيف.

التعاون في  تعزيز فرص  إلى  قابوس، تهدف  السلطان  جامعة  بحثي مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
مجاالت البحث والتدريب والتطوير، وبناء القدرات البشرية ، وزيادة الوعي ، وتبادل ونشر المعرفة المتعلقة 
والتنمية  المستدام  االجتماعي  باالستثمار  تتعلق  التي  المبادرات  تنفيذ  و  تخطيط  جوانب  بمختلف 
االجتماعية واالقتصادية. كما و نسعى من خالل هذا التعاون الى تحقيق التكاملية في الجهود بين 
القطاعات األكاديمية والبحثية والقطاعات المختلفة األخرى ، ال سيما تلك المتعلقة باالقتصاد وتنميته 

واستدامته.

على  و  األصعدة.  كافة  وعلى  للجميع  بالتحديات  ا 
ً
مليئ عاًما   2020 عام  كان  

الرغم من تلك التحديات التي واجهناها جميًعا وبدعم من شركائنا، واصلنا تنفيذ 
خططنا للمساهمة في التنمية المجتمعية.

2020البرامج و اإلنجازات
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تواصل ومجموعة بيوند ميجر وقعتا على عقد  لتدريب وتأهيل 15 من رواد األعمال الشباب من منطقة 
الدقم ، وربطهم بفرص سلسلة التوريد لشركاء تواصل والمؤسسات األخرى العاملة بالدقم. سيركز 

البرنامج على تطوير عدد من المهارات األساسية في ريادة األعمال لتحقيق متطلبات النجاح.

وقعت مؤسسة تواصل و مجموعة الخليج للتدريب واالستدامة على عقد لتدريب وتأهيل 50 الى 100 
شاب و شابة عمانيين من الدقم. سيتم تنفيذ التدريب على مراحل مختلفة من خالل برنامج التدريب 
ا لفرص العمل المتاحة من قبل المؤسسات واحتياجاتها 

ً
المقرون بالتوظيف الذي سيتم تصميمه وفق

ومتطلباتها.

شاركت مؤسسة تواصل في بازار الدقم الذي أقامته شركة مصفاة الدقم.

بهدف الحفاظ على الرياضات التقليدية ، دعمت مؤسسة تواصل مهرجان اإلبل في محوت.

اتفاقية  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  والمؤسسة  تواصل  مؤسسة  وقعت 
برامج مشتركة في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات وخدمة المجتمع بطريقة  تعاون لتنفيذ 
أوسع وأكثر شمولية. و لخلق تأثير اجتماعي إيجابي أكبر من خالل المشاركة وتبادل الخبرات وأفضل 

الممارسات في مشاريع المسؤولية االجتماعية المستدامة.

2020البرامج و اإلنجازات
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 COVID-19 لدعم األسر ذات الدخل المحدود خالل شهر رمضان المبارك وخالل الظروف التي رافقت جائحة
تم تقديم مساهمة مالية بالشراكة مع مكتب والي الدقم و فريق الدقم الخيري.

رعت مؤسسة تواصل الفعالية التي أقامتها المديرية العامة للتربية والتعليم بالوسطى لتكريم و 
تحفيز المتميزين من الطلبة والمعلمين.

الرئيسية وكجزء من مساهمتنا  الجديد أحد مجاالت تركيزنا  الجيل  التعليم وصقل مهارات  يعد دعم 
في دعم الطلبة من ذوي الدخل النحدود في الدقم و بالتعاون مع مكتب والي الدقم و فريق الدقم 
الخيري و أحد الخيرين.  قمنا بتوفير أجهزه لوحية لعدد 250 طالب و طالبة للمساهمة في تسهيل 

التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا.

بالشراكة مع المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من الشركات. بدأ العمل في إنشاء ضمار األبل  
بالدقم. يأتي  هذا المشروع كواحدة من المبادرات المقدمة للمجتمع المحلي لحماية رياضة تقليدية 

وخلق فرص عمل من خالل هذه الرياضة.

2020البرامج و اإلنجازات
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دعم األسر المنتجة و تمكين المرأة في الدقم أحد المجاالت التي نركز عليها، من التعليم وتنمية 
المرأة  وبالتعاون مع  جمعية  العمل. وبمبادرة من  مؤسسة  تواصل  الدخل وفرص  المهارة وتوفير 
العمانية والمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ومصفاة الدقم وميناء الدقم تم انشاء مقهى لبييع 
و  البهارات  و  المشروبات  و  المأكوالت  المنتجات  هذە  تشمل  و  الدقم.  في  المنتجة  االسر  منتحات 
مكان  في  منتجاتها  وعرض  بيع  المنتجة  لألسر  المبادرة  هذە  تتيح  و  المنتجات.  من  وغيرها  القهوة 
فريد وجذاب للغاية يسمى )Wadha Café( مقهى وضحى وهو األول من نوعه في الدقم ومنطقة 
البوفيهات  خدمة  تقديم  امكانية   الى  باالضافة  لقائمتهم   QR رمز  على  يحتوي  الذي  الوسطى 
ايضا من خالل  المبادرة  الدعم لهذە  بالزا  ا. وقد قدم فندق كراون 

ً
أيض الخاصة  الرسمية و  للفعاليات 

تحت  المقهى  هذا  يندرج  و  التقديم.  طريقة  و  الصحة  و  التغذي  في  للنساء  متخصصة  دورة  تنفيذ 
مبادرة وضحى و التى نسعى من خاللها الى التوسع في انشطتها الحقا لتشمل المنتجات الحرفية 

و الفعاليات التقليدية و غيرها.

2020البرامج و اإلنجازات
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