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ترسخ المؤسسة الهدف األساسي للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال والذي يرمي إلى إضافة قيمة ملموسة 

االجتماعي  االستثمار  خالل  من  الكرام  وأهلها  للسلطنة 

لعوائد مورد الغاز الطبيعي في البالد. ويشرفنا وبكل فخر أن 

نشير إلى أن استثمارنا في مجال المسؤولية االجتماعية بدأ 

قبل أن يبدأ إنتاجنا حيث تجلى ذلك من خالل إنشاء مستشفى 

الغاز  شحنات  أولى  بتصدير  نقوم  أن  قبل  المرجعي  صور 

الطبيعي المسال في عام 2000 م.  

ومن الجدير بالذكر أن مظلة االستثمار االجتماعي في الشركة 

لتغطي  الماضية  عشرة  الثماني  السنوات  خالل  توسعت 

رئيسية  جهات  مع  العمل  في  نجاحنا  إن  البالد.  أنحاء  جميع 

ملموسة  تحسينات  إلى  أدى  والشركاء  الشأن  أصحاب  من 

والتوظيف  والسياحة  والتعليم  الصحية  الرعاية  مجال  في 

وذلك من أجل خلق عالقة مثمرة بين الشركة والمجتمع.

“إننا نسعد بهذه اللحظة التي 
تشهد بداية جديدة ومبتكرة 

إلدارة المسؤولية االجتماعية 
بشكل مستدام في السلطنة.”

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي
 وزير النفط والغاز

رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 

نبذة عن المؤسسة
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الرؤية
خلق  قنوات دخل مستدامة مع تقديم الدعم المالي لتنفيذ 
على  بالنفع  تعود  التي  والمبادرات  والمشاريع  البرامج 
الشركة  مصنع  من  بالقرب  الموجودة  المحلية  المجتمعات 
العمانية للغاز الطبيعي المسال وكذلك على المجتمعات 

األخرى في بقية المحافظات بالسلطنة.

الرسالة
العالم في  به على مستوى  أن نصبح نموذجًا يحتذى    
بمساهمتنا  نفخر  يجعلنا  مما  االجتماعية  المسؤولية  مجال 

في هذا المجال.

   إيجاد مفهوم جديد للمسؤولية االجتماعية في السلطنة 
من حيث تحقيق استدامة في الدخل.

   أن تكون لنا الريادة كمؤسسة تنموية بأهداف مستدامة 
بما  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  لتحقيقها  تسعى 
لدى  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  صورة  يعزز 

المجتمع ويعكس سمعة طيبة عن مساهميها.

المنهج
تستثمر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ما نسبته 
للمساهمة  الضرائب  خصم  بعد  إيراداتها  صافي  من   %1٫5
برامج  وتعزيز  استحداث  خالل  من  االجتماعية  التنمية  في 
تنموية مستدامة. وفضاًل عن ذلك تجري المؤسسة دراسات 
نفسه  الوقت  في  الحفاظ  مع  وتطويره  المجتمع   لخدمة 
تقدمه في سياق  الذي  الدعم  الحالي من  المستوى  على 
الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  االجتماعية  المسؤولية 

المسال  في والية صور وبقية الواليات في السلطنة.

“حققت المؤسسة قيمة 
مضافة للجمعيات األهلية ، كما 

ستساهم بشكل فاعل في 
األنشطة التعليمية والمناسبات 
ذات الصلة بالتنمية االجتماعية.”

معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني
وزير التنمية االجتماعية
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رحلتنا
العمانية  الشركة  إدارة  مجلس  قرر  حين  الرحلة  بداية  كانت 
مجال  في  الشركة  نطاق  توسيع  المسال  الطبيعي  للغاز 
إيمانًا  السلطنة  أنحاء  كافة  لتغطي  االجتماعية  المسؤولية 
منه بأن إنشاء المؤسسة سيكون هو اآللية التي تحقق بها 

الشركة برنامجها الطموح في مجال المسؤولية االجتماعية، 
عليها  وتؤسس  ومستدامة   ثابتة  منصة  ستكون  أنها  كما 
من  وتحسينها  تطويرها  بقصد  االجتماعية  المسؤولية  برامج 

أجل تحقيق المزيد من الفوائد للمجتمعات المحلية.
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الصحة والسالمة والبيئة

أهدافنا
تتمثل أهداف المؤسسة في توفير الدعم المالي للبرامج والمبادرات التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز المجتمع 

العماني وتطويره مع التركيز على المجاالت التالية:

 تنمية الموارد البشريةتطوير البنية األساسية
) التدريب والتطوير(

األنشطة الرياضية  وتنمية 
الشباب

األعمال الخيرية وأي أنشطة أخرى من 
التراث والثقافةأنشطة المسؤولية االجتماعية

“إنشاء المؤسسة يزيد من فرص 
االستثمار االجتماعي والقيمة 
المحلية المضافة ويركز على 

المشاريع الكبيرة واستثمار 
الموارد المالية من أجل ضمان 

استدامة المؤسسة لكي 
تتمكن من تقديم خدماتها ألجيال 

المستقبل.”
حارب بن عبد اهلل الكيتاني

الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  تأسيس  رافق 
الطبيعي المسال تحقيق العديد من اإلنجازات على الصعيد 
نرى  أن  الغامرة  بالسعادة  نشعر  ونحن  والدولي  المحلي 
المؤسسة التنموية تساهم في تحقيق العديد من األهداف 
الملموسة للفرد والمجتمع في جميع أنحاء السلطنة بدون 
فحسب،  كمؤسسة  ثابًتا  نمًوا  نكتسب  لم  اننا  إذ  استثناء، 
العديدة  المبادرات  هذه  نجاح  ثمار  حصاد  كذلك  شهدنا  بل 
والتي  الطموحة  الوطنية  األهداف  تدعم  التي  والمتنوعة 

تندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

تعزى  النجاح  هذا  من  األكبر  النسبة  إن  القول  اآلن  ويمكننا 
إلى نهجنا تجاه المفهوم العميق للمسؤولية المجتمعية، 
مع  عملنا  طريقة  صياغة  بإعادة  خالله  من  قمنا  والذي 
مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز أوجه التعاون بين 
إيجابي  تأثير  التعاون  لهذا  أن  حيث  الحيويين.  القطاعين  هذين 
في االقتصاد الوطني أيضا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة تنعكس 
السلطنة.  في  المستدامة  التنموية  االستراتيجيات  على 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  أكد  وقد 
المعظم-  حفظه اهلل ورعاه - في عدد من المحافل على 
والمسؤلية  المجتمعية  المشاركة  ثقافة  تعزيز  أهمية 
للشركة  التنموية  المؤسسة  أن  للمؤسسات.   االجتماعية 
العمانية للغاز الطبيعي المسال كونها األول من نوعها في 
ديمومة  على  الحمد  وهلل  وثبات  بنجاح  حافظت  السلطنة 
التحديات  رغم  االجتماعية  للمسؤولية  برنامجها  واستمرارية 
هنا  ومن  الماضية.   السنوات  خالل  واجهتها  التي  العديدة 
فانه ليس بغريب أن تنال المؤسسة التنموية كأول مؤسسة 
قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  جائزة  على  الحصول  شرف 
للمرة  تكريمها  تم  حيث  لمرتين،  التطوعي  للعمل  المعظم 
الثانية في عام 2017 عالوة على ذلك، تم االعتراف بإنجازاتها 
في مجال االستثمار االجتماعي خالل حفل توزيع جوائز أفضل 
بجائزة  المؤسسة  توجت  وقد  و2018   2017 لعام  العرب 
من  السلطنة  في  االجتماعي  االستثمار  في  برنامج  أفضل 
مؤسسة بتروليوم إيكونوميست في العام 201٦ وفضال 

عن العديد من الجوائز واالعترافات المحلية والدولية. 

للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  يميز  ما  إن 
الذي  المالي  الدعم  وحجم  مقدار  ليس  المسال  الطبيعي 
المجتمع  لصالح  والبرامج  والمبادرات  للمشاريع  تقدمه 

في  للتميز  كمركز  ظهورها  ولكن  وحسب،  المحلي 
حيزا  يأخذ  والذي  المستدام  االجتماعي  االستثمار  مجال 
الوقت  في  بأسره  والعالم  السلطنة  في  االهتمام  من 
إلى  الوصول  عملية  نسهل  التميز،  مركز  خالل  ومن  الراهن. 
االجتماعي  االستثمار  مجال  في  المهارات  وتطوير  األدوات 
المنظمات  سواًء  المحلي،  المجتمع  جهات  مختلف  إلى 
من  الخيرية،  المؤسسات  أو  الحكومية  غير  والجمعيات 
تأثير  دائرة  توسيع  نستطيع  والتعلم  المعرفة  تبادل  خالل 
المسؤولية االجتماعية للشركات. وتهدف كل مبادرة تتبناها 
المؤسسة إلى خدمة المجتمع وتعزيز دورها الرائد في مجال 
ضمن  يندرجان  حيويان  جانبان  وهما  االجتماعية،  المسؤولية 
والديمومة  االستدامة  نموذج  ولعل  االستراتيجية.  أهدافنا 
يضع  عملها،  خطة  من  كجزء  المؤسسة  على  أدخلت  التي 
المالية  الموارد  توجيه  تم  حيث  الطليعة  في  المؤسسة 
من استثمارات كبيرة وعديدة تعود بالنفع للبلد وللمجتمع 
بصفة عامة وتساهم بشكل كبير ومباشر في تحقيق اهداف 
المؤسسة للتنمية المستدامة واستمرارية عمل المؤسسة 

لسنوات عديده قادمة. 

وفي الختام يشرفني - بالنيابة عن مجلس إدارة المؤسسة 
التنموية والفريق اإلداري والموظفين- أن أرفع أسمى آيات 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  للمقام  والعرفان  الوالء 
فبفضل   - ورعاه  اهلل  حفظه   - المعظم  قابوس  السلطان 
توجيهاته السديدة كان النجاح دوما حليفنا، كما نزجي الشكر 
المتواصل في جعل  الرشيدة على دعمها  للحكومة  خالصًا 

هذه الرحلة واقعًا ملموسا مكلاًل بالنجاح.

الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  كذلك  نشكر  أن  ونود 
المسال على التزامها الدؤوب والمستمر وحثها للمسؤولين 
المجتمعية  المسؤولية  ثقافة  تعزيز  على  المؤسسة  في 
الظروف  أصعب  في  حتى  االجتماعي  االستثمار  وبرامج 

االقتصادية والمالية. 

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال

7نالمس حياة الناس



الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

يتألف مجلس اإلدارة من 11 عضٍواً غير تنفيذي على النحو 
التالي: حكومة سلطنة عمان: ثالثة )3( أعضاء ، بما في 

ذلك رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة؛  ومن 

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: ثالثة )3( أعضاء.  
وعضوين )2( ممثلين لوالية صور من مجلس الشورى وثالثة 

)3( ممثلين مستقلين من القطاع الخاص.

أنشطة مجلس اإلدارة  في عام 2018 م
اجتمع مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال  
الرئيسي  المكتب  في  وذلك  م   2018 عام  خالل  مرات  ثالثة 
مسقط.  في  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة 
تلك  خالل  تغطيتها  تمت  التي  األعمال  جدول  بنود  وشملت 

االجتماعات ما يلي:

y .استكمال األعمال المدرجة
y  للشركة التنموية  المؤسسة  استثمارات  ملف  تحديث 

العمانية للغاز الطبيعي المسال
y  للغاز العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  أداء  عرض 

الطبيعي المسال وسجل األداء للعام  2018 م 
y  .عرض المشاريع المنفذة خالل العام
y  النظامية للخطة  جديدة  مشاريع  مقترحات  عرض 

لالستثمار للمجلس ألخذ الموافقة أو الرفض.

أعمال  خطة   على  المجلس  وافق  االجتماعات  هذه  خالل 
الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة 
تقديم  تم  كما  م.   2018 لعام  السنوية(  )الميزانية  المسال 
على  االجتماعي  والعائد  االجتماعي  االستثمار  استراتيجية 
بواسطة  إجراؤه  تم  والذي  اإلدارة،  مجلس  إلى  االستثمار 

تشكيل  على  المجلس  وافق  كما  خارجية.  استشارية  شركة 
العالمية ش م م. كما  الشروق  تتعلق بحي  لجنة توجيهية 
م،    2017 لعام  المالي  البيان  باعتماد   اإلدارة  مجلس  قام 
كمدققين   )PwC( كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  وتعيين 

خارجيين لعام 2018 م.

الموافقة  أو  للمصادقة  جديدة  بنود  أي  تقديم  يتم  لم 
تقديم  وتم  مايو.  في  الثاني  اجتماعه  خالل  المجلس  إلى 

التحديثات والعروض التقديمية المعتادة خالل االجتماع.

كما تم تقديم عروض بأنشطة المؤسسة التنموية للشركة 
التالية:  العمل  ومجاالت  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
إدارة  و  االستثمار  على  االجتماعي  العائد  و  والدعم،  الرعاية 
الداخلي  التدقيق  تقارير  ونتائج  االجتماعي  االستثمار  برامج 
 وجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة خالل العامين 2017 م 
الحوكمة  هياكل  على  المجلس  صادق  كما  م.    2018 و 
المقترحة لشركة حي الشروق العالمية ش م م،  ومدرسة 

حي الشروق العالمية.

تشكيل مجلس اإلدارة

الحكومة

األكاديميون

المساهمون

القطاع الخاص

ممثلو المجتمع 
المحلي

الخبراء المختصون
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مجلس إدارة المؤسسة التنموية للشركة 
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال
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 رسالة
الرئيس التنفيذي

ظلت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ تأسيسها 
تولي جل اهتمامها للمساهمة في نمو وتطوير السلطنة 
والمجتمع في مختلف الجوانب وذلك عبر برنامجها الطموح 

في مجال االستثمار االجتماعي.

 ، الجهود  هذه  على  واالستدامة  التركيز  من  مزيد  وإلضفاء 
المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 
إنشاء مؤسسة تنموية في عام 2009 م. وقد شهد األول 
من يوليو عام 2015 م إيذانًا ببدء عمل المؤسسة التنموية 

للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ال  للشركة  التنموية  المؤسسة  إنشاء  أن  في  ريب  وال 
والمبادرات  للمشاريع  المالي  الدعم  تقديم  إلى  يهدف 
والبرامج للمجتمع فحسب، بل ستكون المؤسسة التنموية 
االستثمار  مجال  في  السلطنة  في  للتميز  مركز  أكبر  بمثابة 
لتحقيق  به  يحتذى   مثااًل  تصبح  أن  يؤهلها  ما  االجتماعي، 

االستثمار االجتماعي بشكل مستدام في السلطنة.

ويطيب لي في هذه المناسبة أن أزجي التهنئة للمساهمين 
الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  وإدارة  اإلدارة،  ومجلس 
هذا  تحقيق  في  جهودهم  على  وموظفيها  المسال 
العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  بإنشاء  اإلنجاز 
للحكومة  أيضًا   موصول  والشكر  المسال.  الطبيعي  للغاز 
العمانية  الشركة  الحكومية ومساهمي  الرشيدة والجهات 
دعمها  على  األهلية  والجمعيات  المسال  الطبيعي  للغاز 
المتواصل  في جعل الطموح واقعًا ملموسًا  مكلاًل بالنجاح.

خالد بن عبداهلل المسن
العمانية  للشركة  التنموية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

للغاز الطبيعي المسال

هالل بن علي السناني
نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية 

االجتماعية والعالقات العامة 

خالد بن عبداهلل 
المسن

الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

راشد بن عبداهلل 
النصري

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 
تطوير المؤسسة 

مقرر مجلس اإلدارة 

محمد بن جمعة 
المخيني 

نائب الرئيس التنفيذي 
لالتصاالت

 وشؤون المجتمع 

الفريق اإلداري
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االستثمار في 
التنمية االجتماعية 

المستدامة

المنارة في منطقة 
العيجة بواليةصور 



 المسؤولية االجتماعية 
للشركة 

إدارتها  خالل  من  مشاريعنا  استدامة  أجل  من 
كبرامج ذات فكرة رئيسية  وذلك لتوفير الدعم 
المسؤولية  برامج  وتنقسم  مستمر.  بشكل 

االجتماعية للشركة كما يلي:
صندوق دعم المجتمع والذي يرتبط بدعم  �

المبادرات المتعلقة بوالية صور حيث يوجد 
مصنع الشركة.

والذي تغطي مظلته  � الوطني  الصندوق 
جميع أنحاء السلطنة.

ـــتمرارية  � ـــان اس ـــي لضم ـــدوق االحتياط الصن
وبرامـــج  الماليـــة لمشـــاريع  االســـتدامة 
الحــاليـــــة  االجتماعيــــــة  المسؤوليــــــــة 

والمســـتقبلية.

صندوق دعم المجتمع
للمجتمع  المالي  الدعم  الصندوق  هذا  يقدم 
الغاز  في والية صور حيث يوجد مصنع إسالة 
المجاورة.  والمجتمعات  المسال  الطبيعي 
والمبادرات  والمشاريع  البرامج  ساهمت  وقد 
بدور  الصندوق  هذا  عبر  تنفيذها  تم  التي 
صور  أهالي  تطلعات  مالمسة  في  رئيسي 

والمجتمعات المجاورة.

ومكنت هذه المبادرات كذلك من ازدهار الحركة 
المجتمع  عليها  يعتمد  حرف  في  االقتصادية 
وصناعة  الصيد  فحرفة  رئيسي،  بشكل 
السنين  عبر  ظلت  المثال  سبيل  على  المراكب 
وذلك  الساحل  من  صور  لقرب  نتيجة  تتطور 

بفضل التقنيات الحديثة.
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الصندوق الوطني
والمشاريع  البرامج  تمويل  أجل  من  الوطني  الصندوق  إنشاء  تم 
والمبادرات في كافة أنحاء السلطنة . وينصب تركيز هذا الصندوق على 
ثالثة أوجه هي : 1( تنمية الموارد البشرية 2( المشاريع الوطنية 3( الدعم 
والرعاية. وتنتشر المبادرات التي تنفذ في إطار الصندوق الوطني في كل 
أرجاء محافظات السلطنة وتهدف إلى أن يكون العائد منه ذا أثر كبير على 

المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بشكل عام.

تنمية الموارد البشرية
يركز  التي  الرئيسية  المجاالت  أحد  البشرية  الموارد  تنمية  برنامج  يعتبر 
وتعزيز  الحكومية  المبادرات  دعم  إلى  ويهدف  الوطني،  الصندوق  عليها 
الجهود الرامية إلى خلق قاعدة متينة للموارد البشرية تكون مزودة بكل 
المميزات التي تمكنها من العطاء وذلك من خالل تزويد الشباب العماني 
مع  بالشراكة  تنفيذه  يتم  الذي  البرنامج  وأتاح  المتخصصة.  بالمهارات 
الجمعية العمانية للخدمات النفطية ) أوبال( و وزارة القوى العاملة فرص 
التدريبية. وهم  برامجهم  بنجاح  أكملوا  أن  الشباب بعد  للعديد من  عمل 
الشركة  برنامج  يدعمها  للعمل في عدة مجاالت مهنية  اآلن   ينخرطون 

العمانية للغاز الطبيعي المسال لتنمية الموارد البشرية.

المشاريع الوطنية
ساعدت  عديدة  مشروعات  استحداث  عن  الوطنية  المشاريع  تمويل  أسفر 
أنحاء  كافة  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  جوانب  دعم  في 
بالسالمة  الوعي  رفع  في  الوطنية  المشاريع  هذه  ساهمت  السلطنة. 
حديثة  معدات  بتوفير  اإلعاقة  لذوي  الصحية  الرعاية  وتحسين  المرورية 
الري  للحفاظ على نظام  المؤسسة  للمستشفيات. كما شجعت مبادرات 
التقليدي )األفالج(، وإلى جانب ذلك أدت المبادرات إلى تحسين العديد من 
المشاريع  غطت  وقد  البالد.  أنحاء  جميع  في  والتدريب  التعليم  مرافق 
التنموية التي نفذتها المؤسسة كل محافظات السلطنة من خالل برنامج 

المشاريع الوطنية.

الدعم والرعاية
للمبادرات  الدعم  تقديم  إلى  المؤسسة  عمل  من  الجانب  هذا  يهدف 
االجتماعية - وهي المبادرات التي ترد من األفراد والمؤسسات والجمعيات 
حاجتها.  حسب  السلطنة  من  مكان  أي  من  واألهلية  الحكومية  والجهات 
المعايير  حسب  ترد  التي  الطلبات  بدراسة  متخصصة  لجنة  وتقوم 
المشاريع تعود  تتحقق من هذه  التي  النتائج  أن  التي تكفل  الموضوعة 

على المجتمع بالفائدة.

تواصل مستمر مع المجتمع:  
زيارة فريق المؤسسة التنموية 

لفلج قرية قوضى، إحدى القرى 
الجبلية بوالية صور
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الصندوق االحتياطي 
المسؤولية  برامج  استدامة  إلى  الصندوق  هذا  يهدف 
لتمويل  عليها  الحصول  يتم  التي  اإليرادات  أن  إذ  االجتماعية 
الطبيعي  الغاز  صادرات  من  تأتي  االجتماعية  المسؤولية  برامج 
المسال ما  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  المسال. وتخصص 
برامج  في  الضرائب  خصم  بعد  األرباح  صافي  من   %1٫5 نسبته 
ثلث  التنموية،  المؤسسة  تديرها  التي  االجتماعية  المسؤولية 
لضمان  للمؤسسة  برامج  في  استثماره  يتم  المخصصات  هذه 

استدامتها.

يعزز  بعناية  مدروسة  ومبادرات  برامج  في  الشركة  استثمار  إن 
الخطط الطموحة التي تتبناها الحكومة الرشيدة من أجل تحسين 
يمكن  أن  شأنه  من  والصندوق  للمواطنين.  المعيشة  مستوى 
أنه  كما  اليوم  تنفيذها  الجاري  والمبادرات  البرامج  استدامة  من 
أجل  من  االجتماعية  المسؤولية  جهود  استمرارية  على  يحافظ 

ُعمان مستقباًل.
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تعزيز القيمة المضافة
ال تقتصر مهام المؤسسة على مبادرات المسؤولية االجتماعية 
بل تتعداها للتركيز على تعزيز القيمة المضافة للشركة العمانية 
مؤسسة  وبصفتها  ككل.  والسلطنة  المسال  الطبيعي  للغاز 
تابعة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، فإن المؤسسة 
التجارية للشركة وللمؤسسة نفسها وإدارة  الهوية  بإدارة  تقوم 
األولى  االتصال  المؤسسة نقطة  تعتبر  لكليهما،  كما  السمعة 
بالشركة  المتعلقة  األمور  جميع  فإن  وبذلك،  المجتمع.  مع 
و  مسقط  في  المؤسسة  مكاتب  خالل  من  تدار  والمجتمع 
من  الشأن  ذوي  مع  للتواصل  هناك  موظفيها  يوجد  حيث  صور 
التجارية  أعمالها  من  قريبين  ويكونوا  الشركة،  مع  المتعاملين 
وعملياتها، باإلضافة إلى قربهم من المجتمع مما يمّكنهم من 

التعرف على تطلعاته وتقديم الدعم الممكن له.

ضمان المستقبل
وشركات  هيئات  تكوين  يتم  والشراكات،  التعاون  خالل  من 
االستمرار  مع  نفسها  على  االعتماد  على  قادرة  تمويل 

بالوفاء باحتياجات ومتطلبات المجتمع.

مشروع  أول  صور  في  العالمية  الشروق  حي  مدرسة  تُعد 
للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  للمؤسسة  استثماري 
العدد  بمتطلبات  تفي  المدرسة  وهذه  المسال.  الطبيعي 

وتتسع  أفضل.  لتعليم  يتطلعون  الذين  الطالب  من  المتزايد 
مساحات  لتوفير  فرصة  وهناك  طالب   1200 لحوالي  المدرسة 
هذه  في  االستثمار  ويعتبر  المستقبل.  في  للتوسع  إضافية 
المؤسسة جزءاً من المميزات التي تقدمها الشركة للموظفين 
وذلك بهدف دعم موظفي الشركة وعائالتهم، واالستمرار في 
وال  للعمل.  المفضل  المكان  الشركة  لتكون  الهادفة  الجهود 
تقتصر مهمة مدرسة حي الشروق العالمية على تعليم الطالب 
المستويات  أفضل  تضاهي  متطورة  وأنظمة  مرافق  وتوفير 
العالمية  للموظفين وعائالتهم، بل أنها تتيح الفرص أيضًا لتوفير 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  وتطوير  وظيفية،  فرص 
المؤسسة  أهداف  ودعم  المضافة،  المحلية  القيمة  وتوفير 

التنموية  على المدى الطويل.

مركز التميز
وضع  من  األخرى  األطراف  تمكين  إلى  التميز  مركز  يهدف 
وتبادل  الشراكة  خالل  من  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات 
التنموية  المؤسسة  مع  واالستثمار  والتمويل  الخبرات 
للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. إننا ندرك تمامًا بأن 
تأمين مستقبل مستدام يتحقق بالتعاون مع اآلخرين. وتهدف 
مبادرات  لتحسين  انطالق  منصة  تكون  أن  إلى  المؤسسة 
المستويين  على  الشراكة  وإلى  االجتماعية  المسؤولية 
المسؤولية  مشاريع  في  لالستثمار  والعالمي  المحلي 

االجتماعية وتعزيزها على كل األصعدة.

االستثمار في كوادر المستقبل من خالل دعم المدارس 
في السلطنة
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التوجه االستراتيجي

تتمثل أهدافنا االستراتيجية في ثالثة مجاالت: 

المبذولة من خالل  الفوائد والقيمة لجهودنا  أجل تحقيق  من 
مالمسة حياة الناس، فإننا نرتكز على توجه واضح ومدروس 
االستثمار  مجاالت  تعكس  االستراتيجية  أهدافنا  إن  ومركز. 
التي يتم بواسطتها تكوين فوائد  وقيمة مستدامة طويلة 

ولذلك   ، تتغير  المتطلبات  فإن  المجتمع  لتطور  ونظراً  األمد. 
وفقا  االستراتيجية   أهدافنا  تعديل  على  دومًا  نعمل  فإننا 

لهذه المتغيرات.

الفرص االقتصادية 
والتعلم المستمر

التعليم
 ريادة األعمال

القيمة المحلية المضافة

االندماج االجتماعي
الفنون والثقافة

الصحة والرياضة والشباب

حماية البيئة
التعليم البيئي

مواطنون أصحاء 
ومبدعون

ثقافة المحافظة على 
البيئة
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 تمكين  الشباب العماني
من خالل مبادرات العلوم 
والتكنولوجيا و الهندسة 

والرياضيات
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الفرص االقتصادية 
والتعلم المستمر

مستمرون  فإننا  بها،  نؤمن  التي  التمكين  فلسفة  خالل  من 
تعيق  التي  التحديات  على  والتغلب  المواهب  تطوير  في 
الكوادر   تطوير  في  هدفنا  يتمثل  المنشود.  النجاح  تحقيق 
نقوم  إننا  قدراتهم.  به  تسمح  مستوى  أعلى  إلى  البشرية 
بدعم القيمة المحلية المضافة من خالل الجهود التي تنصب 
المحلية من خالل  التجارية  األعمال  األفراد وتحفيز  تطوير  في 
نعتبرها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تمكين 
أحد أعمدة االقتصاد الوطني،  مع العمل على تعزيز وتوفير 

فرص متساوية للتنافس في جميع خدمات العقود.

التعليم
الشركة  مهمة  عليها  تقوم  التي  األساسية  المبادئ  من 
المستدامة  التنمية  مجال  في  به  موثوقاُ  شريكًا  نكون  “أن 
فإننا  المنطلق،  هذا  ومن  وشعبها”.  ُعمان  لسلطنة 
الشباب  تهم  التي  األمور  على  التركيز  في  مستمرون 
الفرصة  إتاحة  خالل  من  مستقبلهم  تأمين  بهدف  العماني 
لهم للحصول على تعليم عالي الجودة ، واالنخراط في ريادة 
المضافة. المحلية  القيمة  آليات  من  واالستفادة  األعمال  

للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  في  إننا 
في  بالتنوع  خاصًا  اهتمامًا  نولي  المسال  الطبيعي 
التعليم. وهناك العديد من مشاريعنا التعليمية توفر فرصًا 
المعلومات  على  للحصول  اإلعاقات  ذوي  من  لألشخاص 
التعلم.  على  تعينهم  مساعدة  بأجهزة  تزويدهم  خالل  من 
المناطق  لتطوير  أهمية  نولي  فإننا  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الحصول  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  خالل  من  الريفية 
كانت  أيًا  السلطنة  أنحاء  مختلف  في  التعليم  فرص  على 
الجبال. أو على سفوح  الصحراء  مواقعها سواء كانت في 

العلوم،  على  التعليمية  برامجنا  من  العديد  تركز 
المؤسسة  وتعمل  والرياضيات.  والهندسة،  والتكنولوجيا، 
المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية 
خالل  من  المجاالت  تلك  في  الطالب  مهارات  تطوير  على 
والفيزياء،  والكيمياء،  واألحياء،  العلوم،  في   االستثمار 
واإللكترونيات  المعلومات،  وتقنية  الفني،  والتعليم 
ومختبرات الهندسة الكيميائية باإلضافة إلى تزويد المدارس 
المعدات  بأحدث  المستشفيات  وتزويد  ذكية،  بفصول 
بتمويل  التنموية  المؤسسة  قامت  كما  الطبية.  واألجهزة 
بصور،  المحلي  المجتمع  في  العلمية  للتوعية  حملة 
وتأسيس مركز معلومات مستدام للمجتمع بالشراكة مع 
هيئة تقنية المعلومات ، ورعاية اإلبداع واالكتشاف العلمي.

مليون   ٦٫5 من  أكثر  باستثمار  التنموية  المؤسسة  قامت 
 1٫350 لرعاية  عماني(  ريال  مليون   2٫5( أمريكي  دوالر 
والدخل  االجتماعي  الضمان  أسر  من  للطالب  دراسية  منحة 
المحدود على مدى 5 سنوات وبالتعاون مع وزارة التعليم 
 ، مكنها  والذي  الخيرية،  لألعمال  العمانية  والهيئة  العالي 
والمهارات  التعليم  على  للحصول  للطالب  الفرصة  إتاحة  من 
العمل. سوق  في  للدخول  تؤهلهم  التي  الضرورية 

منذ البداية عندما تولينا مقاليد المسؤولية في هذا البلد كان من األمور الهامة التي كانت تشغلنا 
هي مسألة التعليم إلى جانب أمور أخرى بال شك، لكن مسألة التعليم كانت شغلنا الشاغل، وقلنا ما 

قلناه في ذلك الحين إننا سنعلم أبناءنا ولو تحت ظالل الشجر أو تحت الشجر .

- من النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة حفظه اهلل ورعاه

“”



20

صقل المهارات التنموية في أنحاء السلطنة: تعزيز اللحام 
والهندسة الميكانيكية في الكلية المهنية بالسيب



ريادة األعمال والقيمة المحلية المضافة
، وهي تعمل على  التنموية  المؤسسة  بداية تأسيس  منذ 
والباحثين  العمانيين  للخريجين  والتطوير  التدريب  فرص  توفير 
مع  بالشراكة  المواهب  وذوي  والمتطوعين  عمل  عن 
المتخصصة  والجهات  والتعليمية  التدريبية  المؤسسات 
من  العديد  تمكين  إلى  التدريب  برامج  أدت  وقد  األخرى. 
مشاريع  كانت  سواء   ، أعمال  على  الحصول  من  المواطنين 
أجل  من  التدريب  برامج  بين  ومن  دائمة.  وظائف  أو  خاصة 
التوظيف البرنامج الذي قامت به الجمعية العمانية للخدمات 
الطالب  تزويد  بهدف  البرامج  تصميم  ويتم  أوبال(.   ( النفطية 
سوق  في  ضرورية  ومهن  لوظائف  األساسية  بالمهارات 
العمل. وباإلضافة إلى ذلك ، فإن اإلنجاز الناجح لبرامج التدريب 

مرتبط بتأمين فرص عمل في عدد من شركات القطاع الخاص 

القطاع  التعمين في هذا  زيادة نسبة  أيضًا على  مما يعمل 

الحيوي ويؤدي إلى المساهمة الفاعلة في ازدهار االقتصاد 

المحلي. يوفر التدريب المهني معرفة عملية للطالب تشمل 

والحرف  التقليدية  الخياطة  و  الطهي،  و  الزراعة،  و  التصوير، 

اليدوية ومجاالت عمل أخرى تدعم تطور المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة. كما تم تصميم البرامج التي تستهدف النساء 

تضمينها  تم  وقد  العمانية،  المرأة  جمعية  مع  بالتنسيق 

باسم “تمكين المرأة” في قسم “ االندماج االجتماعي”.
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 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من خالل  التدريب المهني



 تعزيز مواهب الطالب في
االبتكار والمنافسة الدولية، 

في مختبر االبتكار العلمي في 
محافظة الداخلية



العلوم  مجال  في  الرئيسي  مشروعنا  والروبوت  العلوم  مختبرات  تعتبر 
حققته   الذي  للنجاح  نظراً  والرياضيات  الهندسة  و  المعلومات،  وتقنية 
العلمي   االستكشاف  مراكز  إنشاء  أن  حيث   . للمجتمع  القيمة  توفير  في 
من  ويعزز  التكنولوجيا  استخدام  فرصة  للشباب  يوفر  الروبوت  ومختبرات 
حماسهم للتعرف على التكنولوجيا المتطورة  في عمر مبكر ، ويوفر لهم 
فرصة تحدي مواهبهم في االبتكار واإلبداع. كما أن هذه المختبرات تساهم 
في خلق فرص عمل إضافة إلى تمكين السلطنة من تحقيق تطور سريع في 
مجال التكنولوجيا. وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، قامت المؤسسة 
بإنشاء تسعة مراكز لالستكشاف العلمي  ومختبرات الروبوت  في مختلف 

محافظات السلطنة منذ عام 2012 :

فيها  ويتم  التدريسية،  والهيئة  الطالب  جميع  أمام  مفتوحة  المراكز  هذه 
تنظيم حلقات عمل وأنشطة متنوعة خالل العام. وهناك العديد من الطالب 
والمدرسين يقومون بزيارة هذه المختبرات بعد انتهاء الدوام الرسمي في 
التواصل  وبعد  مختلفة.  ومسابقات  مشاريع  إعداد  في  للعمل  المدارس 
بمحافظة  األول  العلوم  معرض  في  شاركوا  الذين  والمدرسين  الطالب  مع 
بهذا  سرورهم  عن  الطالب   عبر  مختلفة،  مدارس  من  زوار  وحضره  مسندم 
باستخدام  صممت  قد  عرضها  تم  التي  المشاريع  بأن  وقالوا  المعرض 

المعدات المتوفرة في المختبر.

مشروع تحت الضوء: مختبرات العلوم والروبوت
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مستشفى صور 
المرجعي



مواطنون أصحاء 
ومبدعون

تسعى المؤسسة التنموية  لتمكين جميع أفراد المجتمع  
تسهيل  على  والعمل  صحية  حياة  أنماط  ممارسة  من 
حياتهم. ولتحقيق ذلك يتم التركيز على  تحقيق إندماج جميع 

المواطنين .

اإلندماج االجتماعي 
إننا نؤمن في المؤسسة التنموية  للشركة العمانية للغاز 
يجعلنا  مما  المجتمع  تجاه  بمسؤوليتنا  المسال  الطبيعي 
فإن  ولذلك،  المجتمع.  لشرائح  الدعم  تقديم  على  نعمل 
اإلعاقة،  ذوي  األفراد  لخدمة  مصممة  برامجنا  من  العديد 
المناطق  وسكان  المرأة،  وتمكين  المحدود،  الدخل  وذوي 
إن  األخرى.  المجتمع  وفئات  السن  وكبار  واأليتام،  الريفية، 
األعمار  جميع  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تستهدف  برامجنا 
التي  الوفاء االجتماعي  الصغار في مراكز  بدءاً من األطفال 
التي  المبكر   التدخل  وجمعية  يومية،  رعاية  كمراكز  تعمل 
واالضطرابات  اإلعاقات  ذوي  من  لألطفال  وتأهيل  رعاية  توفر 
المختلفة ) باستثناء اإلعاقات البصرية( وحتى طالب الكليات 
وكبار السن. ويشمل دعمنا تقديم أجهزة سمعية مثل أجهزة 
السمعية،  واألجهزة  )برايل(،  بطريقة  اإللكترونية  الحاسوب 

والكراسي المتحركة فضًلا عن تمويل الحمالت التوعوية.

      بما أن العقل السليم في 
الجسم السليم والصحة حق لكل 

مواطن ، فقد وجهنا اهتمامنا 
منذ يوليو 1970 إلى النهوض 

بالمستوى الصحي لإلنسان 
العماني.

- من النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة حفظه اهلل ورعاه

“

”
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الصحة والرياضة والشباب
إننا نعتبر “ العمل على مساعدة  أفراد المجتمع من جميع 
خالل  من  وسعيدة  صحية  بحياة  التمتع  أجل   من  األعمار 
آخر  هامًا  هدفًا   “ صحية  حياة  أنماط  ممارسة  من  تمكينهم 
الشركة  بصمة  أصبحت  الصدد،  وبهذا  التنموية.  للمؤسسة 
من  أكثر  استثمار  تم  حيث  الصحي  القطاع  في   واضحة 
في  عماني(  ريال  مليون   23( أمريكي  دوالر  ماليين   ٦0
الرعاية الصحية في السلطنة من خالل رعاية  مشاريع تطوير 
باإلضافة  والفعاليات  المؤتمرات  وتنظيم  الصحية،  الحمالت 
والمراكز  للمستشفيات  طبية  معدات  شراء  تمويل  إلى 

الصحية في مختلف أنحاء السلطنة. 

قامت الشركة بدعم إنشاء مستشفى صور  قبل أن تبدأ في 
تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في عام 2000. 
المنتظم   الدعم  بتقديم  التنموية  المؤسسة  واستمرت 
الطبية  األجهزة  شراء  تمويل  خالل  من  للمستشفيات 
المتقدمة وتمويل تأسيس وحدة عناية فائقة باإلضافة إلى 
جناح العزل في مستشفى صور المرجعي الذي يعتبر األول 
من نوعه في السلطنة ويشمل الدعم تمويل شراء معدات 

لمختلف  متخصصة  تدريب  برامج  وتنظيم  متنوعة  طبية 
المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في السلطنة.

إن توفير منازل ذات نوعية صحية جيدة وآمنة ألفراد المجتمع 
يعني االهتمام بهم والحرص على صحتهم من أجل تمكينهم 
هذا  وفي  المجتمع.  خدمة  في  الفاعلة  المساهمة  من 
المجال، قامت المؤسسة بدعم مبادرة وطنية لصيانة وإعادة 
وذلك  المحدود  والدخل  االجتماعي  الضمان  أٍسر  منازل  تأهيل 
بالتعاون مع وزارة اإلسكان والهيئة العمانية لألعمال الخيرية 

حيث استفادت من هذا الدعم أكثر من ٦00 عائلة.

وحيث أن النشاط البدني يعمل على تحسين الصحة وتحقيق 
السعادة ، قامت المؤسسة برعاية  أندية وفرق رياضية في 
رياضية  أنشطة  دعم  إلى  باإلضافة  السلطنة  أنحاء  مختلف 
خارجية لكي  رياضية  رياضية ومراكز  وإنشاء مالعب  متنوعة 
في  صحية  حياة  أنماط  وتحقيق  الرياضة  ممارسة  تصبح 

متناول الجميع، وما زال هذا الدعم مستمراً.

ملعب سداسي في قلهات بوالية صور
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إن إنشاء مدرسة عمان لإلبحار في صور مصدر 
السلطنة  سمعة  من   عزز  حيث  وطني  فخر 
اإلقليمية والعالمية من خالل اإلبحار الداخلي 
والخارجي، كما عزز من سمعة صور كوجهة 
سياحية واالستثمار األجنبي. تستخدم عمان 
تعليم  في  القوي  الرياضة  تأثير  لإلبحار 
وتعتبر  العمانيين.  من  لجيل  حياتية  مهارات 
فوائد  يوفر  مستدامًا   عماًل  المدرسة  هذه 
على  تعمل  أنها  كما  الوطني.  لالقتصاد 
قادرة  كوجهة  العالم  في  السلطنة  ترويج 
عالمية  بحرية  مسابقات  استضافة  على 

تحظى بتغطية إعالمية واسعة.

مدرسة اإلبحار الشراعي 
في صور

*األرقام تعبر عما تحقق منذ تدشين المبادرة في عام 2013

مدرسة اإلبحار بصور
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الفنون والثقافة 
والثقافة  الفنون  برامج  في  المحلية  المجتمعات  إشراك  إن 

االستفسار  خالل  من  لديهم  اإلبداع  ملكة  تنمية  أجل  من 

وريادة  للتعليم،  أخرى  وسيلة  يعتبر  التجريبي  والتعلم 

للمحافظة  وسيلة  الوقت  نفس  وفي  والتوظيف.  األعمال، 

على التاريخ والعادات في السلطنة. ولهذا، استثمر الصندوق  

أكثر من 4 ماليين دوالر أمريكي )1٫5 مليون ريال عماني( في 

المشاريع المتعلقة بالتراث بدءاً من الترميم  كما في قلعة 

رعاية  وحتى  تاريخية(  )سفنية  الخير  فتح  ومتحف  السنيسلة 

الهجن والخيول  الثقافية مثل سباقات  الفعاليات  العديد من 

المواطنين  التي تعتبر مصدر دخل ووسيلة حياة للعديد من 

في واليات عديدة في السلطنة. كما استثمرت المؤسسة 

أجل  من  المختلفة  المدن  في  عامة  مكتبات  إنشاء  في 

وتعمل  السلطنة.  في  والثقافة  الفنون  على  المحافظة 

الفنون واإلبداع من خالل  التنموية على تشجيع  المؤسسة 

والتصوير  الفنون  معارض  وتمويل  عمانيين  فنانين  رعاية 

والمنافسات، باإلضافة إلى تشجيع الزراعة المستدامة  من 

الخضراء  البيوت  مثل  الحديثة   الزراعية  المشاريع  دعم  خالل 

ودعم المشاريع التقليدية  مثل مشاريع صيانة األفالج في 

السلطنة . كما  قامت المؤسسة التنموية بتمويل مشاريع 

أجل  من  وذلك  للري  واستخدامها  العادمة  المياه  معالجة 

استغالل مصادر المياه ومكافحة التصحر.

 لوحات فنية رائعة في ميناء صور البحري خطها فنانون
 عمانيون من مختلف مناطق السلطنة ليعبروا

عن حبهم للوطن، بدعم من المؤسسة التنموية
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 لوحات فنية رائعة في ميناء صور البحري خطها فنانون
 عمانيون من مختلف مناطق السلطنة ليعبروا

عن حبهم للوطن، بدعم من المؤسسة التنموية

المشاريع والمبادرات بلغة األرقام
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دعم األشخاص من ذوي اإلعاقة - 
تمكين جميع فئات المجتمع 

التغلب على  بإن اإلعاقة ليست تحدًيا بل باإلمكان  إننا نؤمن 
األشخاص ذوي  يمّكن  التحديات مما  تبسيط  آثارها من خالل  
في  والمساهمة  الكاملة  قدراتهم  استغالل  من  اإلعاقة 
 7،5 من  أكثر  المؤسسة  استثمرت  وقد  المجتمع.   خدمة 
آالف  لدعم  عماني(  ريال  مليون   2٫9( أمريكي  دوالر  ماليين 
األشخاص من ذوي اإلعاقة التي تتراوح بين اإلعاقات الحركية 
األشخاص  إلى  والبصرية،  السمعية  واإلعاقات   ، والجسدية 
الذين يعانون من متالزمة داون والتوحد من جميع المستويات 

واألعمار.

والجهات  الجمعيات  إلى  نقدمه  الذي  الدعم  أن  كما 
حتى  الضرورية  المعدات  توفير  يشمل  المعنية  الحكومية 
اليومية،  اإلعاقة ممارسة حياتهم  يستطيع األشخاص ذوي 
وتوفير الحافالت المخصصة للنقل، وتوفير  التدريب والدورات 

لمساعدتهم في العمل. 

ولهذا الغرض، كّونت المؤسسة التنموية عدداً من  الشراكات 
الجمعية  مثل  اإلعاقة  بذوي  المختصة  الجمعيات  مع 
العمانية للمعوقين، مراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعوقين، 
جمعيات التدخل المبكر لألطفال، والجمعية العمانية لذوي 
عمر  ومعهد  للمكفوفين،  النور  جمعية  السمعية،  اإلعاقة 
من  تمكننا  والتاهيل  الشراكات  هذه  خالل  ومن  الخطاب.  بن 
بحاجة  هم  من  إلى  المساعدة  والمعدات  األجهزة  إيصال 
التنموية قامت  المؤسسة  إلى ذلك، فإن  إليها.  وباإلضافة 
خاصة  مكتبة  وإنشاء  إلكترونية  تعلم  أجهزة  شراء  بتمويل 
باالشتراك  وذلك  بصرية  إعاقات  من  يعانون  الذين  لألشخاص 

مع مؤسسات تعليمية مختلفة.
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تطوير الحياة في المجتمع من 
خالل مبادرات االستثمار االجتماعي: 

دعم الجمعية العمانية للمعوقين  
بأجهزة مساعدة  



حماية البيئة: من برنامج 
إعادة صغار السالحف إلى 

البحر في رأس الحد



ثقافة حماية البيئة 
مسؤولية “والمحافظة عليها البيئة  على  الحفاظ  إن   

السياسية  الحدود  تحدها  ال  جماعية 
للدول، ثبت ذلك غير مرة، وعليه فان 
يساهم  أن  كان،  أينما  اإلنسان  على 
في الحفاظ على البيئة، وأن يتصالح 
معها، وأن يتعامل معها بعقالنية، 
وأن ينتبه للمسببات الكثيرة للتلوث، 
أو  وبيولوجية،  طبيعية  سواء 
صناعية وكيميائية وفيزيائية، وعلى 
كثير من الشعوب ، أن تحد من التكاثر 
تبقى  ما  على  وتحافظ  العشوائي 
لها من مراع ومياه، بعيدا عن مؤثرات 

التصحر والجفاف.

سعيد  بن  قابوس  السلطان  جاللة  أقوال  من 
المعظم

”
ومن  شخص.  كل  مسؤولية  البيئة  على  المحافظة 
التنموية،  المؤسسة  في  فإننا  المنطلق  هذا 
النباتات  لحماية  مصممة  برامج  تقديم  على  نعمل 
والحيوانات ، وفي المقابل توفير تعليم يساعد على 
إن  المعرفة.  تبادل  خالل  من  البيئة  على  المحافظة 
تصميم برامجنا البيئية بحيث تكون مناسبة لتحقيق 
األهداف المحلية والعالمية يضمن نجاح التركيز الذي 
والمحافطة  البيئة  حماية  في  للمساهمة  ننشده 

عليها.

حماية البيئة
بُذلت جهود كبيرة للتركيز على  المحافظة على التنوع 
البيولوجي والحد من فقدانه. ونظراً ألن ثقافة وتراث 
التركيز  الضروري  من  فإنه  بالبحر،  مرتبطان  السلطنة 
استخدام شعاب  إن  البحري.  البيولوجي  التنوع  على 
مرجانية اصطناعية، وتمويل معدات متقدمة لتنظيف 
الجنز  برأس  السالحف  محمية  وإنشاء  الشواطئ، 
بالبيئة  المهتمة  الهيئات  مع  الشراكة  إلى  باإلضافة 
للمحافظة على  التنوع البيئي الطبيعي يعتبر جهداً 

فاعاًل للتخلص من التأثيرات السلبية على البيئة.
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التعليم البيئي
مدى  يستمر  فإنه  السمك  يصيد  كيف  شخصًا  تعّلم  عندما 
ونطبقه  به  نؤمن  قول  النشاط.  هذا  ممارسة  في  الحياة 
التعليم  يعتبر  البيئة.  على  للمحافظة  الهادفة  برامجنا  في 
وسيلة لتحقيق حماية مستدامة للبيئة  والمحافظة عليها. 
وفوائد  بتأثيرات  للتوعية  ضروري  المعرفة  تبادل  أن  كما 
المخلفات  بإدارة  المتعلق  التعليم  إن  للبيئة.  األنشطة  هذه 
 ، يتضمن، تنظيم ورش لألطفال والشباب لتنظيف الشواطئ 
أمثلة  تعتبر  البحر  إلى  الصغيرة  السالحف  إعادة  والحث على 
لغرس فهم أعمق لدى األطفال وهم في عمر مبكر للتعرف 

على البيئة الطبيعية المتنوعة في السلطنة. 
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مشروع تحت الضوء: المركز العلمي برأس الجنز
محمية  بإنشاء  سلطاني  مرسوم  صدر  م،   199٦ عام  في 
السالحف في رأس الجنز الواقعة على الساحل الشرقي لشبه 
كيلومتر   120 المحمية  هذه  مساحة  تبلغ  العربية.  الجزيرة 
“شيلونيا  النادرة  الخضراء  للسالحف  موطن   وهي  مربع، 
مايداس” المهددة باإلنقراض التي تهاجر سنويًا  من شواطئ 
رأس  شاطئ  إلى  والصومال  األحمر  والبحر  العربي  الخليج 
الحد لتضع بيضها.  وفي كل عام، يحضر العديد من السياح 
الضخمة  السالحف  العالم لمشاهدة هذه  أنحاء  من مختلف 
أثناء خروجها من الماء لتضع بيضها وتدفنه على الشاطئ 
ومن ثم تعود إلى البحر. ومن أجل حماية هذه السالحف من 
لألجيال  الفريدة   المحمية  هذه  على  والمحافظة  االنقراض 

للشركة  التنموية  المؤسسة  اشتركت  المستقبل،  في 
العمانية للغاز الطبيعي المسال مع وزارة السياحة إلنشاء 
إدارة  وتتم  م.   2008 عام  الجنز  رأس  في  السالحف  محمية 
المحمية  أنشئت  وقد  عمران.  شركة  قبل  من  اآلن  المحمية 
بهدف  التعشيش  منطقة  عن  كيلومتر  تبعد  مسافة  على 
تقليل التأثيرات السلبية والتدخل البشري  أثناء قيام السالحف 
بوضع بيضها. كما تم تصميم المحمية بحيث تمنع وصول 
تؤثر على خط سير  الشاطئ ألنها  إلى  االصطناعية  األضواء 
تغيير  على  وتجبرها  حديثًا  فقست  التي  الصغيرة  السالحف 

اتجاهها.
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مبادرة “هدية لُعمان”
مبادرة “ هدية لُعمان “ عبارة عن مبادرات اجتماعية 
السلطنة  في  العاملة  الكبرى  الشركات  تقدمها 
كجزء من مساهمتها ودعمها للنسيج االجتماعي 
واالقتصادي في السلطنة. تعكس المبادرات  حرص 
التوجيهات السامية  الشركة الدؤوب  على ترجمة 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الرعاية  تعزيز  حول   - ورعاه  اهلل  حفظه  المعظم- 
في  المرورية  السالمة  ثقافة  وغرس  االجتماعية 
الشاملة  التنمية  ظل  في  السلطنة  أنحاء  مختلف 
خالل  من  التعاون  عن  فضاًل  البالد،  تشهدها  التي 
الشراكات االستراتيجية بما يضمن المساهمة في 

توفير االحتياجات األساسية للمجتمع بأكمله.

وفي عام 2015 م، أعلنت الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال عبر المؤسسة التنموية للشركة  
عن تمويلها  مبادرة “ هدية لُعمان “ احتفاًء  بالعيد 

الوطني الخامس واألربعين المجيد، والتي تمثلت في تمويل مشروعين وطنيين  يقدمان خدمات جليلة ويسهمان في تحقيق 
محافظة  في  للتوحد  الوطني  المركز  إنشاء  تمويل  في  األول  المشروع  تمّثل  حيث  للسلطنة،  المستدامة  التنمية  تطلعات 
مسقط بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية  والذي يقدم خدماته لكافة أنحاء السلطنة. أما المشروع الثاني  فيهدف إلى 
دعم الجهود المبذولة  لتعزيز ثقافة السالمة المرورية والحد من حوادث الطرق وذلك بتمويل إنشاء معهد متقدم للسالمة 
المرورية في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية. وقد أقر مجلس إدارة الشركة كال المشروعين  بتكلفة إجمالية بلغت 15 

مليون دوالر أمريكي )4٫5 مليون ريال عماني( .

تأسيس أول مركز وطني 
للتوحد في السلطنة 
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مبادرات “هدية لُعمان” 
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قياس األثر االجتماعي
 يعد قياس األثر االجتماعي والقيمة التي تضيفها برامج االستثمار 
للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  للمؤسسة  التابعة  االجتماعي 
الطبيعي المسال أمراً دقيقًا. فقد استثمرت المؤسسة التنموية 
انطباعًا  الكثير منها  ترك  والتي  االجتماعية،  الجوانب  في عدد من 
المجتمعية  القيمة  مفهوم  تحسين  وبغرض  إيجابيًا.  مجتمعيًا 
المؤسسة  قامت  المقامة،  والبرامج  المشاريع  بفوائد  والتعريف 
بهدف  وذلك  مبادراتها  قيمة  لقياس  خارجي  طرف  مع  بالتعاقد 

تعزيز بصمتها في مختلف المجتمعات حتى اآلن.

وتسير الدراسة التي أجراها الطرف الخارجي وفق إطار عمل العائد 
األمم  ِقَبل  من  المعتمد   )SROI( االستثمار  على  االجتماعي 
المتحدة وتقوم بتطبيق إطار العمل إلجراء التحليالت. وقامت هذه 

الدراسة الشاملة بإشراك جميع المساهمين والمستفيدين الذين 
مستمدة  والمبادرات  البرامج  أن  لضمان  المشاريع  في  شاركوا 
المحلية  المجتمعات  تقديم  وضمان  المجتمعات  مطالب  من 
المنهجي  التطبيق  خالل  ومن  مبادراتنا.  جميع  في  َحَسنة  بصورة 
للعائد االجتماعي على االستثمار، استطاعت الدراسة قياس قيمة 
االجتماعية  القيم  توضيح  طريق  عن  النقدي  بالعائد  مشروع  كل 
إلى ردود فعل المستفيدين  الناشئة على الوجه الصحيح استناداً 

المباشرين.

للمساهمين  والتحديات  للنجاح  أوجهًا  التحليل  نتائج  وأظهرت 
والشركاء، كما ساعدت في توجيه المؤسسة التنموية وبرامجها 

المستقبلية لالستثمار االجتماعي.

المحافظة على تراث عمان 
البحري: سباق القوارب التقليدية

- مبادرة من المؤسسة التنموية

قيمة االستثمار االجتماعي لكل دوالر أمريكي تم استثماره
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تغطي  االجتماعية  المسؤولية  برامج  أصبحت  اليوم، 
المجتمع في مختلف أنحاء السلطنة وتساهم في تحقيق 
السنوات  مدى  وعلى  واالجتماعي.  االقتصادي  االزدهار 
المجتمع   لتنمية  ممكن  جهد  كل  الشركة  بذلت  السابقة، 
من خالل مشاريعها التي وصلت إلى أكثر من ٦000 مشروع  
الصحية،   التعليم، والرعاية  السلطنة شملت  في محافظات 
والمحافظة على البيئة، والسالمة على الطرق ، مما يعكس 
المسؤولية  مبادئ  تضمين  على  األكيد  وعزمها  حرصها 
االجتماعية في كيانها األساسي .  ومن خالل تعزيز التعاون 

بين القطاعين العام والخاص ، فإن برامجنا ومشاريعنا تهدف 
التي  الطموحة  التطور  وخطط  الوطني  االقتصاد  دعم  إلى 

يتم تنفيذها في السلطنة. 

الخاص  القطاع  التنموية بدعم مساهمات  المؤسسة  تقوم 
إلى تطور السلطنة وشعبها من خالل مسؤوليتها  الهادفة 
فاعل  مساهم  بصفتها  بالمواطنة،  وشعورها  االجتماعية 
بالتعرف  التنمية والرعاية االجتماعية ومن خالل قيامها  في 

على متطلبات المجتمع قبل تنفيذ مبادراتها. 

رحلتنا مستمرة
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قصص نجاح في القيمة المحلية المضافة

مؤسسة شاهين صور
النقل  ووسائل  المدرسية  الحافالت  توفير  عقد  لدي 
 ، المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  من 
وازدهار  نمو  في  مباشرة  بصورة  العمل  هذا  ساهم 
مؤسسة شاهين صور وساهم كذلك في توفير أكثر 

من ٦5 فرصة عمل للمواطنين العمانيين.

في كل مرة تغمرني مشاعر فياضة لحصولنا على 
مستقبال  سيساهمون  الذين  الطالب  نقل  شرف 
في  مشاركين  أنفسنا  ونعتبر  الوطن  هذا  بناء  في 

العملية التعليمية.

من التحديات التي تواجه المشروع هي الحصول على 
وسائل توفر بيئة آمنة وسليمة للعمل. 

- جمعة بن عبداهلل الحربي 
مدير ومالك مؤسسة شاهين صور للتجارة ش.م.م
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مؤسسة خيام األمراء
الفعاليات  تنظيم  خالل  من   2009 منذ  مشروعي  في  العمل  “بدأت 
حيث   2011 منذ  لمشروعي  الحقيقي  العمل  وبدأ  والخاصة  االجتماعية 
بدأت العمل مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومؤسستها 
فيه  يقام  حفل  وهو  للمؤسسة  السنوي  الحفل  تنظيم  في  التنموية 

سباًقا للقوارب التقليدية. 

“من خالل هذا العمل برزت مؤسستي للمجتمع سواء داخل المحافظة 
من  العديد  في  وشاركت  كثيرة  فعاليات  بتنظيم  وقامت  خارجها.  أو 

الفعاليات التي نظمتها شركات خاصة وهيئات حكومية”.

- يحيى بن صالح العريمي
صاحب مؤسسة مشاريع خيام األمراء لتنظيم المناسبات 
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مستشفى إبرا
إبرا  مستشفى  مدير  الصوافي  عبداهلل  بن  محمد  بن  خالد  الفاضل  مع  لنا  خاص  حديث  في 
وذلك عن الدعم المقدم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. 
العديد من  الثانوية ويحتوي على  الصحية  الرعاية  بتقديم خدمات  إبراء  ويقوم مستشفى 
شمال  محافظة  من  والمقيمين  السكان  جميع  الخدمات  هذه  وتشمل  الطبية،  التخصصات 

الشرقية وما جاورها كمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

في  نوعية  نقلة  أضاف  التنموية  المؤسسة  من  المستشفى  به  حظي  الذي  الدعم  “إن 
منظومة  تطوير  في  كبيرا  إسهاما  وأسهم  المستشفى  في  العالجية  الخدمات  تحسين 

الخدمات الصحية وقدم خدمة جليلة لمحافظة شمال الشرقية وما جاورها من محافظات”.

وأنظمة  تقنيات  بإدخال  إسهامه  في  يكمن  الدعم  لهذ  اإليجابي  التأثير  “إن  وأضاف 
الطبي  التشخيص  وجودة  سرعة  في  اإليجابي  المردود  لها  كان  حديثة  تكنولوجية 
لفحوصات  الصحية  والنتائج  المقدمة  الصحية  الرعاية  نوعية  تحسين  في  واسهم 

المرضى من خالل التشخيص المبكر” .
- خالد بن محمد الصوافي

مدير مستشفى إبرا

الجمعية العمانية للمعوقين
رئيس  الكلباني  أحمد  بن  محمد  الفاضل  مع  لقاء  لنا  كان 
للمعوقين  العمانية  بالجمعية  والتمويل  المشاريع  لجنة 
التنموية  المؤسسة  من  المقدم  الدعم  إلى  فيه  تطرق 
وتهدف  المسال.  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة 
الرعاية  خدمات  توفير  إلى  للمعوقين  العمانية  الجمعية 
والتأهيل والتدريب والتعليم إضافة الى األجهزة التعويضية 

والمعينة لذوي اإلعاقة. 

مناطق  جميع  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استفاد  “لقد 
السلطنة من دعم المؤسسة التنموية للشركة العمانية 
للغاز الطبيعي المسال حيث تم توفير األجهزة التعويضية 
والمعينة لهم والتي أزالت جل التحديات والحواجز العمرانية 

والبيئية حيث سهلت عليهم من حرية الحركة والتنقل“.

ويضيف “ إننا في الجمعية العمانية للمعوقين ندرك مدى أهمية ودور هذه األجهزة في استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمادهم على أنفسهم 
في الحركة والتنقل وقدرتهم على اكتساب المهارات”.

- محمد بن أحمد الكلباني
رئيس لجنة المشاريع والتمويل بالجمعية العمانية للمعوقين

جمعية المرأة العمانية بالسيب
بوالية  العمانية  المرأة  جمعية  رئيسة  العامرية  علي  بنت  وفاء  مع  حديث  لنا  كان  لقد 

السيب، حيث تحدثت عن الدعم المقدم من المؤسسة إلى الجمعية.

والمرأة  عام  بشكل  األسرة  تمكين  في  السيب  بوالية  العمانية  المرأة  جمعية  وتختص 
بشكل خاص وتركز على تحويل األسر المعسرة إلى منتجة.

التحديات  من  العديد  تجاوز  في  للجمعية  التنموية  المؤسسة  دعم  ساعد  “لقد 
الكبرى أبرزها عدم توفر نقل لتوصيل المتدربات من وإلى ورش التدريب الحرفي أو 
التدريب على اإلنتاج وبوجود حافلة خاصة بالجمعية التي وفرتها المؤسسة تمكنا 

من تجاوز هذه المعضلة“.

للشركة  التنموية  المؤسسة  من  والمعنوي  المادي  الدعم  “المس  وتضيف 
العمانية للغاز الطبيعي المسال حياة الكثير من  منتسبات الجمعية بشكل مباشر 

أو غير مباشر حيث وفر هذا الدعم لهن جًوا مالئًما للتدريب بأريحية في مقر الجمعية”.

- وفاء بنت علي العامرية

رئيسة جمعية المرأة العمانية بوالية السيب




