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عن الملتقى

مــن منطلــق ربــط المشــروع بالمجــال نفســه و إضافــة عــدة معانــي 
لالســم و ســهولة تذكــره ، فتــم اقتــراح اســم »شــراع« .

مــن منطلــق اســتثمار طاقــات الشــباب المختلفــة، و توجيههــا التوجيــه 
الصحيــح لتنميــة مجتمعاتهــم و تطويرهــا، مــع وجــود الكثيــر مــن األفــكار 
و المبــادرات و األنشــطة الشــبابية فــي مختلــف المجــاالت كالرياضيــة أو 
االقتصاديــة أو التعليميــة أو االجتماعيــة ..الــخ، و حاجــة هــؤالء الشــباب 
إلــى الكثيــر مــن التوجيــه والتحفيــز والتطويــر لتعزيــز هــذه الطاقــات بمــا 

يخدمهــم كشــباب أوال وكمجتمــع ودولــة ثانيــا.

- فكــرة هــذا البرنامــج جــاءت مــن احتيــاج المجتمــع للوعــي بالقطــاع 
ــى  ــول إل ــي تتح ــرة والت ــول المبتك ــز هــذا القطــاع بالحل ــري، و تعزي البح
مشــاريع لخدمــة هــذا القطــاع بطريقــة أكثــر إنتاجيــة، لزيــادة اإلنتــاج 

االقتصــادي فــي هــذا القطــاع بجميــع أشــكاله. 

ــدة مراحــل، و فــي هــذا التصــور نعمــل  ــى ع - يعمــل هــذا البرنامــج عل
ذلــك   و  كامــل  يــوم  لمــدة  تدريبــي  ) ملتقــى  المراحــل  أولــى  علــى 
ــض التحديــات فــي هــذا المجــال و  للخــروج بأفــكار مبتكــرة كحلــول لبع

الــذي يمكــن تحويلهــا إلــي مشــاريع رياديــة لدعــم هــذا القطــاع( 

الفكرة :

 اقتراح اسم مختصر للبرنامج » شراع « : 
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مســتوى  علــى  البحــري  القطــاع  فــي  شــبابي  ملتقــى  أول 
الســلطنة يركــز علــى تنميــة المــوارد البشــرية )الشــباب( بالدرجــة 
األولــى خصوصــا  مــن الواليــات الســاحلية،وتؤهلهم للفــرص 
التنمويــة فــي هــذا القطــاع بطريقــة عمليــة مدروســة مســبقا. 

عمليــة  بطريقــة  االبتــكاري  الفكــر  نشــر  علــى  البرنامــج  يركــز 
وتخصصيــة ،و غــرس ثقافــات مختلفــة تســاعد علــى تطبيــق و 
ــة. ــادرات المجتمعي ــادة األعمــال والمب ــذ هــذه األفــكار، كري تنفي

ســيركز الملتقــى علــى المبــادرات والمشــاريع الشــبابية القائمــة 
لتطويرهــا والعمــل علــى توجيههــا فــي المســتقبل للمراحــل 

القادمــة مــن البرنامــج لتحقيــق اســتدامة البرنامــج.

التركيــز علــى دمــج العامليــن فــي القطــاع البحــري ) البحــارة، 
التــي  المجتمعيــة  المشــاريع  فــي  المجتمــع  مــع  الموظفيــن( 
تســاعد علــى نقــل خبــرات و تجــارب العامليــن فــي هــذا القطــاع 

للمجتمــع وايجــاد حلــول مشــتركة للبعــض التحديــات.

 ما يميز المشروع
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لرفـــــــــع مؤشر تقــــــرير التنافسية 
وذلــك مــن خــالل تعلــم مهــارات البحــث العلمــي للسلطنة

الصحيــح، و االبتــكار باســتخدام التكنولوجيــا في 
حــل التحديــات الحاليــة فــي المجتمعــات وإيجــاد 
ــد  ــث ان عوائ ــرة، حي ــا مؤث ــة وأيض ــول ابتكاري حل
البحــث العلمــي فــي الــدول الناميــة منخفضــة 
جــدًا، حيــث إن كل مليــون دوالر تنفــق علــى 
دوالر،  مليــون   )10( تحقــق  العلمــي  البحــث 
بينمــا فــي الــدول المتقدمــة عائــدات عاليــة، 
حيــث ُيقــدر أن كل مليــون دوالر تنفــق علــى 
البحــث والتطويــر فــي الــدول المتقدمــة تحقــق 

)100( مليــون دوالر.

العمــل  فــي  آفــاق  فتــح  خــالل  مــن  وذلــك 
االبتــكاري والبحــث العلمــي وزيــادة االســتثمار 

والمحلــي.  الوطنــي 

وتوجيــه المبــادرات المجتمعيــة  واالقتصاديــة 
ــة المختلفــة بأســلوب عملــي ذكــي،  و التنموي
ــع  ــباب وجمي ــن الش ــل بي ــات التكام ــاد حلق وإيج
وذلــك  المحافظــة،  فــي  األخــرى  القطاعــات 

للحفــاظ علــى المــوارد البشــرية والماليــة.

فــي  االبتــكاري  الفكــر  تنميــة  خــالل  مــن 
المشــاريع التنمويــة المختلفــة فــي المحافظات 
لهــذه  الشــباب  خصوصــا  المجتمــع  وتهيئــة 
الفــرص القادمــة المســتقبلية وأيضــا تشــجيع 
العمــل  فــي  المؤثــر  الجــاد  للعمــل  الشــباب 
فــي قطاعــات مختلفــة خصوصــا ريــادة األعمــال 

الخــاص.  والقطــاع 

 تكون نتيجة إيجاد قيادات واعية ومتزنة 
ومؤثرة في المجتمع، ولديها المهارات 

الكافية لدراسة تطوير وتغيير المجتمع نحو 
العمل الجاد والمسؤولية والحفاظ على 

الموارد الموجودة. 

للمنافـــــــسة بكــــــفاءة أكبـــــر في 
األســــــواق المــــحلية 

قيادة التغيير الحقيقية

لرفع عوائد الدخل الوطني 

الســــــــــــتثمار طاقــــات الشــــــباب

االســتمرار فــي نهــج المشــاريع االبتكاريــة علــى مســتوى محافظــات الســلطنة والحــرص علــى تجديــد وســائل عرضهــا والتخطيــط لهــا، 
وُيتَوقــع أن تكــون مخرجاتــه: 

 نتائج المشروع واستدامته
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األهداف

رفع الوعي الفكري للشباب 
في االبتكار في ريادة األعمال 

والمبادرات المجتمعية. 01

إعطاءهم قدوات في العمل الوطني 
الجاد من خالل استضافة بحارة من الشركة للحديث 

عن العمل في هذا المجال و كيفية فتح افاق 
واسعة في مجاالت مشابهة. 

03

توضيح أهمية اجتهادهم ومثابرتهم 
كشباب للحصول على نتائج ومخرجات تساهم في 

تطوير القطاع البحري من تدعم االقتصاد و التعليم 
و التدريب لتطوير هذا القطاع في المستقبل.

02

تكامل جهود الشباب
مع القطاعات الحكومي والخاص

والمجتمعي في هذا القطاع
05

صناعة بيئة استثمار مبتكرة شابة
للموارد الطبيعية وغير الطبيعية والبشرية 

)اقتصاديا/ اجتماعيا/ سياحيا/رياضيا/ ثقافيا/علميا( 04
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جعل االستدامة قيمة ثابتة
في المشاريع ومفترضة في أذهان الشباب

غرس الفكر االبتكاري
في حل التحديات الموجودة وذلك بإعطائهم 
األدوات الالزمة للفكر االبتكاري الستخدامها
 في حياتهم اليومية )المهنية واالجتماعية( 

متابعة تطور الشباب
من خالل صناعة بيئة محفزة لاللتقاء والنقاش

وتبادل الخبرات واستضافة الملهمين.

تشجيعهم على المشاركة في 
مسابقات وطنية أو عربية أو عالمية 

وذلك لتحفيزهم على االختالط بكفاءات وخبرات 
مختلفة لتنتج فكرا ابداعيا وقياديا وخالقا. 

األهداف
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09
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المخرجات 

صناعة 5 - 10 قادة شباب على األقل 
يساهمون في تنمية وتطوير المجتمع الذي ينتمون 

إليه في الواليات الساحلية

تطوير البرنامج واستثماره
 على المدى البعيد في المشاريع االجتماعية 

القادمة للشركة

01

إيجاد 3 - 5 مشاريع على 
األقل مبتكرة ومستدامة قابلة 
للتطبيق في الواقع في هذا القطاع

 تقــــــديم أهــــــــــم احتياجات الواليات
 الساحلية بطريقة علمية مدروسة وذلك لعالج
تحديات الشباب مستقبال  في هذا القطاع

0203

04
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ما بعد البرنامج

من خالل قياس 
البرنامج واهم 

االحتياجات في 
الواليات الساحلية 

أو العاملين في 
هذا القطاع 

وذلك لصناعة 
برامج مكملة لهذا 

البرنامج ومتخصصة 
أكثر

تبني بعض استدامة
المشاريع المبتكرة 

المؤثرة من خالل 
صناديق الدعم 

الحكومي و 
مساهمات القطاع 

الخاص في برامج 
االستثمار القادمة، 
أو تخصيص ميزانية 
ثابتة في البرنامج 

خاصة لدعم أحد 
المشاريع   في 

الواليات الساحلية

توفير موجه/ جهة 
استشارية/ جهة 
داعمة للشباب، 
برنامج تدريبي، 

السفر بغرض 
اكتساب الخبرة

) ويمكن االستعانة 
بموظفي الشركة 
إليجاد الترابط بين 

الشركة و المجتمع 
بشكل مباشر و 

عملي( 

الحصول على 
قاعدة بيانات 

للمهتمين بالقطاع 
البحري و المشاريع 

البحرية. 
)جهات داعمة/ 

موجهين/ شباب/ 
مشاريع(.

قاعدة بيانات

متابعة جميع 
المشروعات من 

خالل الشباب 
القياديين

متابعة

دعم غير مادي دعم مادي
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آليات تنفيذ البرنامج

أوال: الفئات المستهدفة 

100 شخــــــص

من 20 إلى 35 سنة

الفئات المستهدفة
 المباشرة 

الفئات المستهدفة
 الغير مباشرة 

طالب الجامعات و الكليات 
) تخصصات علوم البحار / 

الهندسة البحرية ..الخ( 

العاملين في القطاع البحري 
) قطاع خاص أو القطاع 

الحكومي( 

أصحاب المشاريع الصغيرة 
أو المتوسطة  المتعلقة 

بالقطاع البحري 

الشباب من عمر 19 – 23 
المنتمين الى الواليات 

الساحلية ولديهم الرغبة في 
تأسيس مشاريع في هذا 

القطاع 

المسؤولون و الموظفون 
في الشركة العمانية للنقل 

البحري 

البحارة العاملون في الشركة.

أعضاء مجلس الشورى / 
البلدية الذين لديهم اهتمام 
بتطوير القطاع من الواليات 

الساحلية.

مدراء إدارات المديريات العامة 
للزراعة و الثروة السمكية

جميعة البيئة العمانية 

األكاديميون / الباحثون في 
القطاع البحري.
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آليات تنفيذ البرنامج

ثانيا: مراحل عمل البرنامج

المرحلة األولى
البحث واالستقصاء

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
010203

اإلعالن عن الملتقى ، وتقديم الخطة 
أإلعالمية للملتقى.

التسجيل في الملتقى و فرز المسجلين و 
اختيار المشاركين 

إرسال الدعوات لحضور الملتقى
 ) المهتمين / أصحاب العالقة( 

تقديم تقرير عن نتائج البرنامج و مخرجاته 
وكيفية تطويره. 

الزمنــي  البرنامــج  و  البرنامــج  محتــوى  إعــداد 
الفعاليــة. تاريــخ  وتحديــد   ، للفعاليــة 

اختيار المتحدثين في ورش العمل و الجلسات 
الحوارية والتواصل معهم. 

أعداد استمارات التسجيل  في البرنامج)سيتم 
ــول  ــم أســئلة االســتمارة  وشــروط القب تصمي
بمــا يتناســب مــع أهــداف البرنامــج مثــال: التنوع 
فــي الفئــات حســب الموضــح أعــاله ، لديهــم 
عالقــة  لــه  قائــم  مشــروع  أو  مشــروع  فكــرة 
لواليــات  المنتميــن  احــد  يكــون  أن   ، بالمجــال 

ــخ(  ســاحلية ..ال

تصميــم هويــة البرنامــج وجميــع المنشــورات 
المتعلقــة بالبرنامــج ) بمــا يتناســب مــع هويــة 
إيصالهــا  المــراد  البرنامــج  قيــم  و  الشــركة 
الفريــق  مــع  االجتمــاع  وســيتم  للمجتمــع 
وتصميــم  تحديــد  قبــل  بالشــركة  اإلعالمــي 

 ) الهويــة 

و  اللوجســتية  األمــور  جميــع  مــن  االنتهــاء 
بالتعــاون  الرســمية  المخاطبــات  و  اإلداريــة 
مــع الشــركة مــن حيــث اســتضافة الملتقــى ، 
المشــاركين.  اختيــار  و  المتحدثيــن  المدعويــن، 

يتــم تحديــد اهــم التحديــات والقضيــة العامــة 
فــي القطــاع البحــري حســب األهميــة من خالل 

عمــل 3 حلقــات عمــل الســتمطار األفــكار:

الورشــة األولــى: أكاديمييــن و طلبــة مــن كليــة 
الســلطان  بجامعــة  البحريــة  والعلــوم  الزراعــة 
قابــوس او العامليــن فــي قطــاع النقــل البحــري 
المديريــة  أو  االتصــاالت  و  النقــل  وزارة  مــن 

العامــة للثــروة الســمكية.

الورشة الثانية: من 2 - 4 من البحارة العمانيين 
من الشركة 

المهتميــن  و  المســؤولون  الثالثــة:  الورشــة 
مــن الموظفيــن فــي الشــركة العمانيــة للنقــل 

البحــري

األهــم  القضيــة  تحديــد  يتــم   : الــورش  بعــد 
فــي القطــاع البحــري )خصوصــا النقــل البحــري( 
هــذا  تواجــه  التــي  التحديــات  اهــم  وأيضــا 
القطــاع ورفعهــا إلدارة البرنامــج فــي الشــركة 

العتمادهــا.  
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الجدول الزمني آللية سير المشروع:

3 ورش عمل 
3 أيام متواصلة لمدة ساعتين الستمطار األفكار 

اجتماع مع الفريق االعالمي 
لتصميم هوية البرنامج  و 

تقديم الخطة االعالمية 

يوم لالجتماع  واالتفاق على البنود 
االساسية + اسبوع لتصميم الشعار 
المبدئي للبرنامج العتماده 

تحديد القضية المراد نقاشها في 
يوم إلى يومين فقط الملتقى  و التحديات واعتمادها 

االنتهاء من االمور اللوجستية
أسبوع واحد ) الحجوزات + التواصل مع المتحدثين ( 

إعداد محتوى وطريقة سير 
أسبوع واحد الملتقى وترشيح المتحدثين فيه

االعالن عن التسجيل في الملتقى 
أسبوع واحد و استقبال المسجلين 

إعداد استمارة
يوم واحد  التســـجــــــــــــــــيل 

اختيار المشاركين و االعالن
يومانعن قبولهم 

التواصل مع
يوم واحد المشاركين 

الفترة الزمنيةالمهمة م

1

3

5

2

4

6

7

8

9
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الجدول الزمني للملتقى: 

التسجيل

غداء و صالة 

التحدي الثالث

حفل الختام ) إعالن النتائج والتكريم( 

فوالة 

التحدي الثاني

شاي  + إعداد العروض المرئية 

استفتاحية الملتقى 

التحدي األول 

ترفيه 

ترفيه + صالة المغرب 

إفطار

الجلسة األولى:
القسم األول: االقتصاد األزرق 

القسم الثاني: عرض تجارب المجتمعات
الدولية بمبادرات النمو األزرق ) فيديوجرافيك(

الجلسة الثانية:
القسم األول: جغرافية عمان،اإلمكانات البحرية

القسم الثاني: عمان الفرص والتحديات

تقنيات المستقبل 

حديث خبرة

تقديم العروض المرئية وتقييم االفكار

النشاط
7:15 – 8:15 ص

8:45 – 9:00 ص 

8:15 – 8:45 ص 

9:00 – 9:50 ص 

9:50 – 10:30 ص 

10:30 – 10:40 ص 

13:30 – 15:00 ظ

16:50 – 17:50 م 

10:40 – 11:50 ص 

15:00 – 15:10 ظ

17:50 – 18:30 م

11:50 ص – 12:30 ظ

15:10 – 15:50 ظ

 18:30– 19:40 م

12:30 – 13:30 ظ

15:50 – 16:50 م

19:40 – 20:10 م

التوقيت
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ثالثا:  المتحدثين في الملتقى: 

د. عمر الجابري
مساعد العميد لخدمة التدريب والمجتمع

كلية العلوم الزراعية والبحرية
جامعة السلطان قابوس

زياد الحربي
مساعد مدير

التخطيط االستراتيجي والبحوث
الشركة العمانية للنقل البحري

د. علي الشيذاني
مدير دائرة المراكز البحثية وقطاع بحوث 

االتصاالت ونظم المعلومات
مجلس البحث العلمي

داؤود سليمان الوهيبي
مدير عام شركة المحيطات الخمسة

ابراهيم بن عبدالله القرطوبي
مدير دائرة اإلرشاد واللجان السمكية

جالل بن حمد الحضرمي 
مدير البرامج لمسرع األعمال 

الصندوق العماني للتكنولوجيا 
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خامسا: مخرجات الملتقى

1.ملخص أفكار المشاريع: 

أثرهــا  نظــرا لكثــرة المخلفــات علــى الشــواطيء و 
علــى البيئــة البحريــة قــام فريــق الحاويــة الذكيــة بابتــكار 
ــة للمخلفــات توضــع علــى الشــواطيء العامــة ،  حاوي
الحاويــة مهيــأة علــى أن تكــون لألنــواع المختلفــة  مــن 
المخلفــات ، مــن جانــب آخــر علــى كل مجموعة مخلفات 
يتــم إدخالهــا إلــى الحاويــة يتــم طباعــة كوبــون مــن 
الحاويــة للشــخص المســتفيد تمكنــه مــن اســتبدال 

ــون بمشــتريات متنوعــة مــن متاجــر محــددة . الكوب

المشــروع عبــارة عــن اســتغالل الشــباك الملقــاة علــى 
الصياديــن  لــدى  التالفــة  تلــك شــبه  أو  الشــواطيء 
و  تصنيعهــا  إعــادة  و  الشــباك  هــذه  أخــذ  يتــم   ،
اســتخدامها ، ويتــم توزيعهــا للصياديــن ، و فــي حالــة 
تســليم الصياديــن لشــباكهم يتــم اســتبدالها بمبلــغ 

رمــزي.

المشــروع عبــارة عــن تمويــن الســفن التــي تقطــع 
مســافات طويلــة بالمؤونــة المناســبة و المطلوبــة 
و يتــم التزويــد مــن خــالل محطــة عمــان »الدقــم« ، 
ويتــم التزويــد عبــر ذهــاب الشــركة المــزودة للســفينة 
و ليــس العكــس تفــاي عــدة مشــاكل منهــا : ازدحــام 
المرســى ، تكلفــة الرســو فــي المينــاء ، ويتــم طلــب 

المؤونــة عبــر برنامــج الكرتونــي »اوناليــن«

تحتاجهــا  التــي  لألغذيــة  مصانــع  توافــر  لعــدم  نظــرا 
ــأى أعضــاء فريــق عليقــة أن  األســماك المســتزرعة ارت
األســماك  اســتخدام  يتــم  بحيــث  يبتكــروا مشــروعا 
الفــادة و فضــالت األســماك فــي األســواق إلعــادة 
تدويــره و اســتخدامه كغــذاء لألســماك يتــم توريــده 

الســمكي. االســتزراع  لمــزارع 

الحاوية 
الذكية

Re-net

التموين
الذكي

عليقة
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1.ملخص أفكار المشاريع: 

خامسا: مخرجات الملتقى

المشــروع عبــارة عــن اســتقطاع جــزء مــن مســاحة ســد 
إلــى  باإلضافــة  الســمكي  لالســتزراع  ضيقــه  وادي 
الزراعــة المائيــة ، مــا يميــز الزراعــة المائيــة أنهــا قليلــة 

التكلفــة.

توجــد بقايــا و فضــالت كثيــرة مــن األســماك ســواء 
الصيــد  أماكــن   \ األســواق   \ المطاعــم  مــن  كانــت 
المــواد  بعــض  إضافــة  و  األســماك  تجفيــف  يتــم   ،
لألســماك المجففــة لكــي تســتخدم كغذاء لألســماك 

المســتزرعة.

الســياحية  األماكــن  جميــع  يجمــع  ســياحي  تطبيــق 
فــي الســلطنة ، كمــا يحتــوي التطبيــق علــى األماكــن 

لالســتثمار.     المتاحــة  الســياحية 

عبــارة عــن تلفريــك لكنــه يكــون داخــل عمــق البحــر و 
ليــس فــي الخــارج فــي جــزر الدينميــات، يتــم تزويــده 
بــكل متطلبــات الســالمة  ، فــي الجانــب اآلخــر يتــم 
الطاقــة  عبــر  تشــغيلها  يتــم  تقليديــة  بيــوت  بنــاء 

. الشمســية 

ايكوبواليت
عمان

Excellent

تطبيق
سياحي

التلفريك
البحري

1819



خامسا: مخرجات الملتقى

عائشة محمد عبدالله العلوي
نجية بنت عيسي بن سعيد السعدي
هيثم بن سليمان بن محمد امبوسعيدي
سارة حسن محمد البلوشي
ميعاد بنت راشد بن حمد المعمري
داوود بن سليمان بن سالم السلماني
حمزة محمد سعيد الغيالني
محمود عبدالله العامري
عزة محمد الوشاحي
ناصر العبد محمد الراسبي
أميمة خليفة حسن البلوشي
سعيد عيسى سعيد السعدي
أسماء حامد العبري
عبدالرحمن عبدالله الخنبشي
حفصة عيسى السعدي
أمجد سالم الحراصي
سمير خليفه المعمري
حنان عبدالله مصبح الجهمني
غسان بن عيسى بن جميل الروشدي
محمد بن عبدالرحمن السالمي

العمل الجماعي
القيادة / اإلبتكار

القيادة
األفكار

 متخصصة في الثير البيئي و الثروة السمكية 
القيادة و التخطيط

بحار
نشيط ومبادر ولديه الرغبة في العمل الجماعي

نشيطة ومبادرة
متفاعل ومتحمس لألفكار و المشاريع

صاحبة مصادر متعددة في تصميم العروض
حركي ومتحدث رائع

مبادرة / مفكرة
متخصص في مجال العلوم البحرية

متعاونة / مبادرة
مبادر / استراتيجي

قائد رائع
نشيطة ومتخصصة في المجال البحري

قائد ممتاز في ادارة الفريق
نشيط ومتعاون مع الجميع

91116708
92085530
92033703
96969139
92177856
97071773
97238797
99679872
90690096
94441599
94262686
95974292
96277790
95353481
92778260
97070037
96660939
98090342
96539503
98016606

2. أسماء بعض المشاركين المميزين في الملتقى ) كقيادات مستقبلية للبرنامج (: 

صفاته المميزةرقم الهاتفالمهمة
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خامسا: مخرجات الملتقى

% 56 % 44

% 4 % 4
% 19

35 - 31 20 - 1530 - 26 25 - 21

التوزيع النوعي لمشاركين

التوزيع العمري للمشاركين

الملتقــى000،  فــي  المشــاركين  الذكــور  عــدد  بلــغ 
فــي  المشــاركين  إجمالــي  مــن   %  55.5 يشــكلون 
الملتقــى بينمــا مثلــت اإلنــاث مــا نســبته44.4%وبلغ 

000 مشــاركة. عددهــن 

فــي  للمشــاركين  العمــري  التوزيــع  الشــكل  يعــرض 
الملتقــى، جميــع المشــاركين فــي الملتقــى تتــراوح 
العمــر  وهــو  ســنة   30 الــى   21 بيــن  أعمارهــم 
متوســط  يتضــح  كمــا  الملتقــى،  فــي  المســتهدف 
أعمــار المشــاركين فــي الفئــة العمريــة 21 إلــى 25 

حوالــي%72. نســبتهم  تبلــغ  اذ  ســنة 

التوزيع الجغرافي للمشاركين

حســب  المشــاركين  توزيــع  الخريطــة  توضــح 
ــر مــن  المحافظــات، حيــث وقعــت النســبة األكب
المشــاركين فــي محافظــة شــمال الباطنــة كون 
ــة،  أن مــكان الملتقــى يقــع فــي شــمال الباطن

يليهــا محافظتــي جنــوب الباطنــة والداخليــة.

% 72

3.تحليل استبانة تقييم الملتقى:
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خامسا: مخرجات الملتقى

المستوى التعليمي 

إعالن الملتقىتحليل التنظيم العام للملتقىهل تعرف شركة النقل البحري؟

الحالة العملية

دبلوم عام

دبلوم عالي

غير محدد

بكالوريوس

ماجستير

% 3% 9

% 18

% 63

% 7

ــع المشــاركين فــي الملتقــى حســب المســتوى التعليمــي  يعــرض المخطــط توزي
الحاصليــن عليــه، حيــث يشــكل الحاصليــن علــى شــهادة البكالوريــوس 63% مــن 
إجمالــي المشــاركين يليــه الحاصليــن علــى شــهادة الدبلــوم العالــي بنســبة %18.

المشــاركين  مــن   10 كل  مــن   7 حوالــي 
البحــري النقــل  شــركة  يعرفــون 

ــم ســؤال المشــاركين “ عــن رأيهــم فــي  ت
الملتقــى بشــكل عــام “ ، وأوضحــت النتائــج 
أن 66% مــن المشــاركين أجابــوا بــأن تنظيــم 
 32 أن  حيــن  فــي  ممتــاز،  كان  الملتقــى 

ــأن التنظيــم جيــد جــدا. أفــادوا ب

10 مــن المشــاركين فــي  9 مــن كل 
الملتقــى أوضحــوا بــان االعــان الــذي 

ســبق الملتقــى كان واضــح.

يتبيــن ان اغلــب المشــاركين هــم فــي مقاعــد الدراســة 46%، ويشــكل العاملــون مــا نســبته 
28% مــن إجمالــي المشــاركين وأكثرهــم مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص.

طالب

قطاع خاص

باحث عن عمل 

قطاع حكومي

غير محدد

%46

%17

%19

%10

%7

3.تحليل استبانة تقييم الملتقى:

% 67

%25

%3

غير واضحواضحجيدجيد جًداممتازغير محددال نعم 

%66

%32
%2

%90

%10

المشــاركين  مــن   %  72 حوالــي 
كان  الملتقــى  توقيــت  أن  يــرون 

لهــم. مناســب 

غير مناسبمناسب

%28

%72

توقيت الملتقى
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مدة الملتقى

فــي  المشــاركين  إجمالــي  مــن   %69
الملتقــى أوضحــوا بــأن مــدة الملتقــى 
منهــم   %  31 بينمــا  مناســبة  كانــت 

مناســبة. غيــر  بأنهــا  يتعقــدون 

غير مناسبمناسب

%69

%31

الخدمات اللوجستيةخدمات العالقات العامةمكان إقامة الملتقى

اوضــح 4 مــن كل 5 مــن المشــاركين فــي 
الملتقــى  إقامــة  مــكان  بــأن  الملتقــى 

كان مناســب.

عــن  المشــاركين  بــرأي  يتعلــق  فيمــا 
خدمــات العالقــات العامــة ) االســتقبال 
أظهــرت  فقــد  المنظميــن(  وتعــاون 
النتائــج  بشــكل عــام ان 88 % يــرون ان 

الخدمــات كانــت ممتــازة.

بــأن  المشــاركين  مــن   %62 يعتقــد 
المعلومــات   ( اللوجســتية  الخدمــات 
الخاصــة بالملتقــى( كانــت ممتــازة ويــرى 

أنهــا جيــد جــدا. 33 % منهــم 

غير مناسبمناسب

%81

%19

%88

%11

%1

جيدجيد جًداممتاز جيدجيد جًداممتاز

%62%5

%33

برنامج الملتقى 

التغذية الراجعةالمدربين

4. تحليل برنامج الملتقى

يرى حوالي 3 من كل 5 من المشاركين 
بــان برنامــج الملتقــى بشــكل عــام كان 

ممتاز.

%62

%37

%1

جيدجيد جًداممتاز

وضــح66% مــن المشــاركين بــان رأيهــم 
 %  30 وقــال  ممتــاز  المدربيــن  فــي 

منهــم جيــدا جــدا و %4.4 جيــد.

جيدجيد جًداممتاز

%4 

%30 

%66

فــي  المشــاركين  األفــراد  مــن   %  72
التغذيــة  بــان  يعتقــدون  الملتقــى 

ممتــازة. الراجعــة 

جيدجيد جًداممتاز

%6

%22

%72

ان  يــرون  األفــراد  مــن   10 كل  مــن   9  
العــدد/  ( الملتقــى  فــي  المشــاركين 
كان  التعليمــي(  المســتوى  األعمــار/ 

. ســب منا

غير مناسبمناسب

%1

%99

المشاركين في الملتقى )العدد/ 
األعمار/ المستوى التعليمي(
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 بينــت نتائــج االســتبيان بــأن جميــع المشــاركين 
فــي الملتقــى أصبحــت لديهــم المعرفة بمفهوم 

االقتصــاد االزرق وأهميتــه.

98 % مــن المشــاركين فــي الملتقــى اكتســبوا 
خبــرة فــي صناعــة أفــكار ومشــاريع ابتكاريــة تخــدم 

القطــاع البحــري.

 أكــد 93 % مــن المشــاركين تمكنهــم مــن معرفــة 
اقتصــاد  فــي  المتوافــرة  والتحديــات  االمكانــات 

عمــان األزرق

معرفــة  علــى  أصبحــوا  المشــاركين  مــن   %83
بالشــركاء والعمــاء المســتفيدين مــن االقتصــاد 

األزرق.

الخطــة  لديــه  المشــاركين  مــن   5 كل  مــن   4  
لإلســتمرار فــي مبادراتهــم فــي مجــال االقتصــاد 

االزرق.

5. تحليل ماذا بعد ملتقى شراع

أصبحت على معرفة بمفهوم االقتصاد األزرق وأهميته
%100

أصبحت على معرفة بالشركاء والعمالء المستفيدين من االقتصاد األزرق
%83

%8

لدي خطة لالستمرار في مبادرتي في مجال االقتصاد األزرق

%80
%3

%16

تمكنت من معرفة اإلمكانات والتحديات المتوافرة في اقتصاد عمان األزرق
%93

%7

اكتسبت خبرة في صناعة أفكار ومشاريع ابتكارية تخدم القطاع البحري
%98

%2

ال أعرفالنعم
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سادسا: بعض اآلراء من المدربين/ المنظمين/ المشاركين في الملتقى

د. عمر الجابري ) متحدث(
لقــاء طيــب ومثمــر وجهــود طيبــة   «
مــن المنظميــن و الشــركة الراعيــة و 
نقــدر نبــرز طــاق الشــباب و اإلبداعــات 
هــذه  و  عليهــا  نحصــل  ممكــن  اللــي 
ــة احضرهــا و مســتمتع فيهــا  أول تجرب
، بالتأكيــد اشــجع علــى إقامــة ملتقيــات 
ــح  مشــابهة  و أهدافهــا ســامية و تفت
المــدارك و تنمــي الطاقــات ، كبدايــة 
أرى الملتقــى أدى دوره ، ربمــا تأتــي 
إليــه  نضيــف  و  أخــرى  الحقــة  أفــكار 
بعــض المقترحــات ، أرجــو مــن الشــباب 
أن  الحاليــة  فــي مثــل هــذه األوضــاع 
ال  يركــزوا علــى الوظيفــة و االنتظــار 
إنشــاء  و  لالبتــكار  فرصــة  هــذه  و   ،
أهــداف  ومــن  الخاصــة  مشــاريعهم 
المشــاريع  تكــون  أن  الملتقــى  هــذا 
بتكلفــة جيــدة و فــي نفــس الوقــت 

» ابتكاريــة 

» الملتقــى يزخــر بالشــاب المجيديــن ، 
و أرجــو أن يعمــم هــذا المشــروع فــي 
أن  يجــب  القاعــة   ، أخــرى  اقتصــادات 
تكــون أكثــر تنظيــم ، ثابــروا جاهــدوا و 

» ســتنجحوا 

داؤود سليمان الوهيبي ) متحدث (
» ملتقــى شــراع جــدا رائــع و تفاعــل 
المحتــوى  و  المشــاركين   مــن  مميــز 
 ، جميــل  للمشــاركين  المطــروح 
الملتقيــات التخصصيــة مفيــدة جــدا و 
اشــجع عليهــا بشــكل كبيــر ، و خصوصــا 
شــبابنا  يحتــاج  الحالــي  الوقــت  فــي 
التخصصيــة  الملتقيــات  هــذه  مثــل 
 ، المتعــددة  بالمجــاالت  لتعريفهــم 
الملتقــى  فــي  اإليجابيــة  النقطــة 
انتقالــه مــن مســقط إلــى صحار ، أقول 
للشــباب اســتثمروا فــي أنفســكم ال 
تنتظــروا أحــد كل دقيقــة فــي حياتكــم 

  » مهمــة 

جالل الحضرمي )منظم(
» ملتقى شراع فكرته جديدة و يعمي 
األزرق  االقتصــاد  مراجعــة  و  بدراســة 
لــدى الشــباب و المشــاريع التــي مكــن 
نســتفيد منهــا و وجــد الملتقــى منصــة 
المفيــدة  المشــاريع  إليجــاد  للتفكيــر 
، أهــم األســباب  لالقتصــاد الوطنــي 
كمشــرف  أشــارك  أن  جعلتنــي  التــي 
فــي ملتقــى شــراع أشــارك الشــباب 
المميــز   ، أطروحاتهــم  و  أفكارهــم 
فــي ملتقــى شــراع ألول مــرة يطــرح 
كذلــك  و  األزرق  االقتصــاد  موضــوع 
100 شــاب و شــابة ، معظــم األفــكار 
لتطويــر  مالحظــات   ، رائعــة  و  خالقــة 
ــادة  ــاك زي الملتقــى أرجــو أن يكــون هن
فــي عــدد المشــاركين و كذلــك وقــت 
الملتقــى ، رســالتي للشــباب يجــب أن 
نفكــر فــي كل مشــروع جديــد لــو لــم 
نطبقــه و المشــاركة فــي مثــل هــذه 
الملتقيــات فرصــة لمشــاركة األفــكار و 

تجديــد الوعــي «

خالد البوسعيدي )منظم(
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سادسا: بعض اآلراء من المدربين/ المنظمين/ المشاركين في الملتقى

وديان الشبلي )مشاركة(:
و  بالحمــاس  ملــيء  رائــع  الملتقــى   «
المشــاركين  و  المدربيــن  مــع  التفاعــل 
الــورش  و   األدوات   ، المنظميــن  و 
علــى  تســاعد  المطروحــة  القضايــا  و 
العقــل  لتشــغيل  التحفيــز  و  التفكيــر 
بشــكل أكبر ، أســباب مشــاركتي جهلي 
يدفعــك  الجهــل  و  األزرق  باالقتصــاد 
للتعــرف علــى العلــم الجديــد ، المميــز 
فــي ملتقــى شــراع يحتــوي علــى نقــاط 
و أفــكار جديــدة غير موجودة بالملتقيات 
جديــد  الموضــوع  أن  خصوصــا  األخــرى 
علــى الســاحة ، بعــد الملتقــى كونــي 
بأشــياء  أفكــر  راح  أعمــال  إدارة  طالبــة 
فــي  االبتــكار  علــى  تســاعد  تجاريــة 
االقتصــاد األزرق ، أرجــو أن تكــون فــي 
مــن  أكثــر  البدايــة هنــاك ورش عمليــة 
كونهــا محاضــرات و هــذا الســبب يعــود 
، رســالتي للشــباب  المحاضــر  لطبيعــة 
البــد أن نبحــث عــن المجــاالت المجهولــة 
و غيــر مســلط الضــوء عليهــا مــن قبــل 

» المجتمــع  و  اإلعــالم 

كان   ، لألمانــة  ثــري  ملتقــى  كان   «
مصطلــح االقتصــاد األزرق كان مجهــول 
و الحمــد للــه هــدف الملتقــى تحقــق و 
أصبــح لدينــا معرفــة باالقتصــاد األزرق ، 
الــذي دفعنــي للمشــاركة هــو الفضــول 
و هــي أول مشــاركة لــي فــي برامــج 
رؤيــة الشــباب ، ملتقــى شــراع 2 أنصــح 
بــه و بقــوة ، رســالتي للشــباب إذا مــا 
جيتــوا ملتقــى شــراع أنتــوا خســرانين«

منير الصواعي )مشارك(
 ، فنــان  كامــل  بشــكل  الملتقــى   «
أســباب مشــاركتي أنــا طالــب علــوم 
و  قابــوس  الســلطان  بجامعــة  بحريــة 
يميــز  مــا   ، يشــدني  الموضــوع  هــذا 
الملتقــى تنــوع فكــري مميــز و كذلــك 
األعمــار متفاوتــة ، كذلــك وود الخبــرات 
، التحــدي رائــع و فكــرة مشــروعنا كانت 
جيــة لكنهــا رفضــت بكونهــا غيــر قابلــة 
 ، التحكيــم  لجنــة  قبــل  مــن  للتطبيــق 
أن  يحبــذ  و  الملتقــى  يتكــرر  أن  أرجــو 
تكــون هنــاك نمــاذج و قــدوات ناجحــة 
مســتوى  علــى  تكــون  المجــال  فــي 
تكــون  أن  أرجــو  وكذلــك   ، إقليمــي 
، أنصــح  النقاشــية قصيــرة  الجلســات 
الشــباب أن يقومــوا بنصــح الصغــار و 

المجتمــع بالحفــاظ علــى البيئــة «      

سعيد عيسى )مشارك(
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0103

0204

سابعا: التحديات التي واجهت ملتقى شراع )النسخة األولى(:

ثامنا: مقترحات لتطوير البرنامج: 

وقت التأكيد على تنفيذ البرنامج إلى تنفيذ الملتقى قصير جدا

أن يتم إعداد البرنامج بفترة كافية ال تقل عن 3 اشهر على األقل أن يكون البرنامج متوسع  اكثر من مجرد ملتقى لمدة يوم  واحد 
للخروج بمحتوى ممتاز

بعد مكان تنفيذ الملتقى لبعض الفئات المشاركة وكذلك 
اليوم الذي نفذ فيه الملتقى

ان يتم تحديد أهداف اكثر تخصصية من البرنامج للخروج بمخرجات 
مستدامة 

أن يقدم البرنامج بأكثر من طريقة مثال ) مسابقة/ ورش عمل / 
ملتقيات/ معارض..الخ(   

صعوبة إقامة ملتقى من يوم واحد ويتطرق محتوى الملتقى 
إلى شكل دسم و عميق ) االقتصاد األزرق (

أن يتم إعداد آلية لتبني وتطوير األفكار أو المشاريع أو الفرق التي أن يكون البرنامج في اكثر من محافظة في السلطنة 
تخرج من البرنامج قبل بدء البرنامج و االستمرار في تطويرها

قلة المختصين في موضوع الملتقى مما أدى إلى صعوبة اختيار 
المحاضرين .

0104

0205

0306
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عن رؤية الشباب: 

جهــد شــبابي .. وفكــر متــزن .. وشــراكة مجتمعيــة، ُتوّجــت بإنشــاء” رؤيــة 
الشــباب“للمؤتمرات، تقــدم برامــج ومشــروعات متكاملــة، ســعيا منهــا 
لتشــارك فــي دعــم وتنميــة الفئــة الشــبابية فــي المجتمــع. تأسســت 
30 يونيــو 2010 م. أنشــئت لتهتــم بقضايــا وإبداعــات الشــباب العمانــي. 
وهــي مؤسســة شــبابية ُعمانيــة. وقدمــت العديــد مــن البرامــج خــالل 
والمؤسســات  الشــباب  بيــن  نفســها  لترســخ  وذلــك  الماضيــة  الفتــرة 
المختلفــة ومــن هــذه البرامــج فنــار للفتيــات القياديــات وملتقــى الشــباب 
العمانــي وجلســات األمــور طيبــة ومســابقة العطــاء األكبــر والمحاضــرات 

الجماهيريــة وبرامــج أخــرى.

ويملــك أصحــاب الشــركة عــدد مــن المهــارات والقــدرات التــي تقودهــم 
لإلبــداع وكمــا انهــم يملكــون الشــغف إلعــداد و تصميــم  وإخــراج البرامــج 
والمشــاريع بطــرق مبتكــرة  تناســب فئــة الشــباب كال حســب مجالــه، كمــا 
أنــه لديهــم رؤى و اســتراتيجيات تســويقية وبرامجيــة لتقديــم كل مــا هــو 

إبداعــي وبكفــاءة عاليــة.

مؤسســة “ رؤيــة الشــباب “ للمؤتمــرات مؤسســة مســجلة فــي وزارة 
التجــارة والصناعــة.  لغرفــة  انتســاب  التجــارة والصناعــة وتمتلــك شــهادة 
ومســجلة فــي وزارة التجــارة والصناعــة باســم نشــاط تنظيــم المؤتمــرات 

والنــدوات وذات رقــم ســجل تجــاري: 1091028 

عن الشركة :

 الشكل القانوني:
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عن رؤية الشباب: 

صناعــة شــابٍّ عمانــيٍّ فعــال ، ذو إنتاجيــة عاليــة ، يمتلــك الحــس 
قيــادي ، ليكــون القــدوة.

المهنيــة  بالقيــم  والمشــاريع  للبرامــج  تقديمنــا  فــي  ملتزمــون 
العاليــة ، ثقــة بــاألرواح المبدعــة لدينــا لمــا يملكونــه مــن مهــارات 

عاليــة ، و خبــرات متنوعــة ، و أفــكار مبدعــة. 
 

خدمــة  فــي  المشــاركة  علــى  نحــرص  الشــباب  رؤيــة  فــي  نحــن 
المجتمــع و التأثيــر التنمــوي مــع مؤسســات مختلفــة في الســلطنة 
لتحقيــق االهــداف المشــتركة، ســواء كانــت فــي مناطــق جغرافيــة 

ــة.  ــة معين ــة اجتماعي محــددة او لفئ

هــي برامــج مبتكــرة تــم تصميمها من قبل مؤسســة رؤية الشــباب 
تهــدف الــى ايجــاد حلــول مبتكــرة لتحديــات الشــباب العمانــي فــي 
الســلطنة ويتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع مؤسســات فــي القطــاع 

العــام و الخــاص

خدماتنا:رسالتنا:

برامجنا:

قّيمنا:

فلسفة الشركة :

التخطيط االستراتيجي 

احترافية تقديم المشروع أو البرنامج 

المهنية العالية 

الميزة التنافسية و القيمة المضافة للمشاريع

برنامج 60 دقيقة ملتقى الشباب العماني

برنامج قيادات رؤية الشباب جلسات األمور طيبة 

برنامج فنار للفتيات القياديات برنامج دربك خضر

برنامج مجلس الشورى الشبابي االفتراضي مسابقة العطاء األكبر 

تقديم ورش عمل متخصصة

إعداد محتوى وادارة الفعاليات والمؤتمرات و الملتقيات 

عمل استطالعات و دراسات مختصة بفئة الشباب

SROI ابتكار واعداد وتنفيذ مشاريع مستدامة

للمؤسســات  الشــباب  مواضيــع  فــي  استشــارات  تقديــم 
واألفــراد
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عن رؤية الشباب: 

عمالؤنا:

أعمالنا التي قدمناها للمؤسسات:

وزارة االوقاف و الشؤون الدينية 

اللجنة الوطنية للشباب 

الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون 

شركة بي بي عمان 

شركة النفط العمانية 

شركة اوكسيدنتال عمان 

جريدة عمان

جريدة الشبيبة 

شركة عمانتل 

المركز الوطني لألعمال 

هال اف ام 

اذاعة الوصال 

انجاز عمان

مؤسسة االمارات لتنمية الشباب

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث – قطر

ورش عمــل ألكثــر مــن 15 مؤسســة تعليميــة فــي 
الســلطنة  بعنــوان مســارك للمهنيــة بالتعــاون مــع 

انجــاز عمــان و شــركة بــي بــي عمــان.

محافظــات  كل  فــي  التفاهــم  شــباب  ملتقيــات 
الســلطنة بالتعــاون مــع وزارة االوقــاف و الشــؤون 

الدينيــة 

ملتقــى قــادة المســتقبل ) فــي المهــارات القيادية(  
بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للشــباب ( 

ملتقى أوكسي للشباب ) ريادة االعمال( 
بالتعاون مع شركة اوكسيدنتال عمان
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مدير المشروع:
- ابراهيم الهنائي

األعضاء: 
- سامي اوالد ثاني

- رحمة ادم 
- حسام االغبري

- أسماء السليماني
- مروة البوسعيدي

- وهب السعدي
- رحمة الكلباني
 - مريم العامري

 المشرفين على المجموعات: 
- منى ادم 

- خالد البوسعيدي
- احمد السليماني

- جالل الحضرمي
- وهب السعدي

- زياد الحربي ) النقل البحري (
- خالد المحروقي ) النقل البحري (

فريق عمل المشروع في رؤية الشباب: 
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