
القیمة المحلیة 
المضافة

إسھامات شركة دلیل في 

الدكتور ھالل الصواعي
رئیس فریق القیمة المحلیة المضافة



شركة دلیل للنفط ش م م
شركة أستكشاف و إنتاج نفط •
5تعمل في منطقة اإلمتیاز رقم •
ي فحجم االنتاج شركة من حیث ثالث•

السلطنة
%96فاقت التعمیننسبة •
ع نسعى لتحقیق أفضل إنتاجیة م•

السالمة، المجتمع، البیئة ومراعاة 
اإلستدامة



القیمة المحلیة المضافة
لدعم تطویر بالشركة )ICV(تصمیم برنامج القیمة المحلیة المضافة •

ي األعمال ودعم المواطنین العمانیین وتحفیز اإلنتاجیة والمساھمة ف
.االقتصاد العماني



إنجازات القیمة المحلیة المضافة



2021القیمة المحلیة المضافة 

القیمة المحلیة 
المضافة 

47%

64%

98%

11+%

القیمة 
المضافة في 
العقود

اإلنفاق على عقود 
القیمة المحلیة 
المضافة

المشتریات من 
شركات محلیة

عقود المؤسسات 
الصغیرة و المتوسطة



مة إسھامات دلیل للقی
المحلیة المضافة



برامج التطویر و العقود المخصصة
برامج كیف تبدأ مشروع تجاري

برنامج التسویق و المبیعات

عقود مخصصة لمؤسسات المجتمع المحلي

برنامج أستمرار

عقود المؤسسات الصغیرة و المتوسطةتسریع دفع المبالغ 

تطبیق عقوبات القیمة المحلیة المضافة 



مبادرات المسوؤلیة 
)االستدامة(األجتماعیة



اإلجتماعیةالمسؤولیةمجاالت

التعلیم والبحث العلمي و 
اإلبتكار  

الصحة والسالمة الجمعیات الغیر ربحیة

الخدمات العامة والبلدیة  ة البیئة والطاقة المتجدد

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.madarisna.info/home/2011-08-08-02-25-05-sp-528/&ei=B2JAVZnlB5HpaMyNgCg&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNHjoa9-Z6LrLEAHnqVT8ahf0gAtVQ&ust=1430369121799766


اإلجتماعیةالمسؤولیةمشاریع

الكلىإنشاء وحدة لغسیل  1

الصحیةأجھزة طبیة للمؤسسات 2

إنشاء مماشى صحیة عامة 3

خضار والفواكھھ للتطویر سوق  4

تطویر سوق لألسماك 5

مؤونة رمضان لألسر المعسرة  6

أجھزة تعویضیة لألشخاص ذوي اإلعاقة  7

المدرسیة دعم المشاریع 8

الطالبیة ومشاریع البحث واإلبتكار دعم الجماعات 9

دعم المبادرات البیئیة وحمالت التخلص من البالستیك 10



سوق الخضرة والفواكة بوالیة عبري المسلخ ملعب كرة القدم والسلة

1بعض النماذج 



أطقم الروبوت مختبر الكھرباء أنارة الشوارع

2النماذج بعض 



وحدة خاصة للتدریب على 
الغسیل البروتیني للكلى

مشتشفي عبري  األمن السیبراني مختبر  تطویر سوق السمك 
بالظاھرة 

3النماذج بعض 



رعایة أنشطة الجمعیة 
الجیولوجیة العمانیة

إنشاء ممشى عام
بناء مكاتب ومستودعات 

فریق عبري الخیري

4النماذج بعض 



مشاریع قادمة

فحص العقود  
القیمة المحلیة 

المضافة 

برامج 
اإلستشارات 
لمؤسسات 

الظاھرة

تحدیث قائمة 
مؤسسات 
المجتمع 
المحلي



استماعكم وانتباھكم شكرا لكم على حسن 
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