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 المسؤولیة االجتماعیة
 

بأھمیة دعم المجتمع من خالل برامج  شركة النفط العُمانیة للتسویق تؤمنتجاه المجتمع،  تنامن منطلق مسؤولی
 المسؤولیة االجتماعیة، حیث ترصد میزانیة سنویة لتطبیق برامج تخدم مختلف شرائح المجتمع.

 
ولیة في إطار المسؤ برنامجین جدیدینالشركة  أطلقتفقدت لنھجنا في تقدیم الدعم للمجتمع،  اواستمرار

 االستدامة، وقد أولت الشركة عامل أربع برامجباإلضافة إلى استكمال تطبیق  م2019 خالل العام االجتماعیة
 ثر المرجو من إطالقھا.لھذه البرامج على المدى البعید لضمان تحقیق األ

 
حیث كانت باكورة ھذه البرامج إطالق حملة عطاء تزامنا مع شھر رمضان المبارك، وتھدف ھذه الحملة إلى 
إبراز قیمة العطاء بشقیھ المادي والمعنوي مع التركیز على الشق المعنوي وذلك لبناء مجتمع یستند على 

لایر عماني، تم استثمار  20,000 العطاء كإحدى القیم المثلى، وقد خصصت الشركة لھذا البرنامج مبلغ وقدره
 ھذا المبلغ لتحقیق أھداف الحملة من خالل التالي:

 .التبرع لجمعیتین من جمعیات المجتمع المدني بھدف دعم األنشطة التطوعیة •
العطاء مقاطع فیدیو عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل االجتماعي لتشجیع المجتمع على بث  •

 ماني األصیل خالل شھر رمضان.كقیمة من قیم المجتمع الع
 

وكجزء من التزام الشركة بتطویر القدرات المحلیة وقعت الشركة مع جامعة السلطان قابوس اتفاقیة تمویل 
، حیث تصل ثالث منح دراسیة لماجستیر إدارة األعمال في كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة لمدة ثالثة أعوام

اني لكل منحة، ولكوننا ندرك أھمیة التعلیم في بناء المجتمعات تم اعتبار لایر عم 4,500تكلفة المقعد الواحد 
 التعلیم كإحدى ركائز استراتیجیة الشركة بما یخص المسؤولیة االجتماعیة.  

تعد السالمة على الطرق ضمن أھم الجوانب التي نركز علیھا في استراتیجیتنا التشغیلیة وفي جھودنا المجتمعیة 
نھدف م، حیث 2019ومن ھنا جاءت مبادرة قریة السالمة المروریة التي أطلقناھا في  السلطنةبمختلف أنحاء 

و إلى زیادة مستوى وعي األطفال حول السالمة المروریة وأھمیة استخدام أحزمة األمان، من خالل المبادرة 
من صة قیادة لحصول على رخلمتر مربع  100مسار على مساحة  ضمن المركباتقیادة باألطفال  قامقد 

كما تم شرح السالمة المروریة بشكل عام لألطفال مع التركیز على أھمیة  ،شركة النفط العُمانیة للتسویق
استخدام أحزمة األمان، وااللتزام باإلشارات المروریة، ومھارات القیادة اآلمنة والقواعد المروریة األخرى 

 لایر عماني.  20,000ة لھذه المبادرة المسار، حیث بلغت التكلفة اإلجمالی فيقبل القیادة 

ومن ھذا  إحدى ركائز المسؤولیة االجتماعیة للشركة، قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویعتبر دعم
، وتعتبر ھذه ھو البرنامج الموجھ لدعم ھذه الفئة المستھدفة من المجتمع برنامج "تسویق" المنطلق یعتبر

المبادرة فریدة من نوعھا تھدف إلى رفع كفاءة القدرات التسویقیة لدى ھذا القطاع، فقد أطلقت الشركة ھذه 
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وتتمثل المبادرة المبادرة بالتعاون مع صندوق الرفد على أن توجھ المبادرة للمستفیدین من خدمات الصندوق، 
في إطار تطویر الھویة البصریة والجوانب التسویقیة  في فتح باب التنافس بین المستفیدین لتقدیم خططھم

لمشاریعھم، على أن یتم تقییم ھذه الخطط من قبل لجنة مكونة من شركة النفط العمانیة للتسویق وصندوق 
لایر عماني لكل  8,000الرفد، على أن تحصل المشاریع الفائزة على منحة مقدمة من الشركة وقدرھا 

 م.2019 لایر عماني خالل العام 80,000بلغ وقدره مشروع، وقد خصصت الشركة م

بھدف دعم المدارس في تلبیة متطلبات واحتیاجات الطالب، وقعت شركة النفط العُمانیة للتسویق مذكرة تفاھم 
مع المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة مسقط لتوفیر أدوات للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة وتقدیم 

 طلبة منال، جاءت ھذه المبادرة لتدعم دمج  المساھمة المجتمعیةوبھدف ھذا، ، ارة لعائالتھمتدریب لغة االش
ذوي اإلعاقة الحركیة بكراسي طبیة خاصة،  من الطلبة لخاصة في المدارس من خالل تزویدذوي االحتیاجات ا

كما  ، من ذوي اإلعاقة السمعیة للطلبةخاصة ونظارات طبیة من ذوي اإلعاقة البصریة وسماعات طبیة 
 لتعلیمھم لغة اإلشارة وأسالیب لبةالطلعائالت  ’تواصلي مع عائلتي’ تدریبيالرنامج دعم البستتضمن المبادرة 

 لایر عماني.  12,000، حیث خصص لھذه المبادرة مبلغ وقدره تحسین أسلوب التواصل مع أبناءھم

وزارة التقنیة  وبالتنسیق معفي تعاون مشترك لتطویر مھارات الحرفیین العُمانیین في مجال التسویق الرقمي و
أطلقت الشركة مبادرة "حرفتي"، حیث تھدف ھذه المبادرة إلى واالتصاالت والھیئة العامة للصناعات الحرفیة 

جتماعي وسائل التواصل االتخدام الفعّال لحول االسالمھارات والمعارف الالزمة  اكتسابن من یلحرفیا تمكین
من الحرفیین لتلقي التدریب في برنامج التصمیم  100اختیار  تمفي ، حیث وتطویر أعمالھم لتسویق منتجاتھم

 التصویر الفوتوغرافي والتسویق الرقميومھارات ‘  GIMP Image Manipulation’ الشھیر والتحریر
 لایر عماني.  7,000بتكلفة مالیة باغت 

 
قتصر على البرامج المذكورة حیث ال ت االجتماعیةي مجال المسؤولیة كما وجب التنویھ بأن جھود الشركة ف

مجموع ما تم ، حیث بلغ م2019 خالل العام االجتماعیةت الشركة كذلك في رعایة الكثیر من المناشط مساھ
لایر عماني، على أن تستمر جھود الشركة  150,286 االجتماعیة خالل العام المسؤولیةاستثماره في مشاریع 

 .في ھذا اإلطار خالل العام القادم
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