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 المسؤولية االجتماعية

 

بأهمية دعم المجتمع من  ش.م.ع.ع شركة النفط العُمانية للتسويق تؤمنتجاه المجتمع،  تنامن منطلق مسؤولي

 رصد ميزانية سنوية لتطبيق برامج تخدم مختلف شرائح المجتمع.خالل برامج المسؤولية االجتماعية، حيث تُ 

 

لدعم جهود  ةنية المسؤولية االجتماعية للشركالعمانية للتسويق ميزا، خصصت شركة النفط م2020في عام 

لاير عماني لوزارة الصحة في بداية  100,000تم التبرع بمبلغ ، حيث 19كوفيد في مكافحة جائحة  سلطنةال

، إيمانا بأهمية تكاتف الجهود جهة هذا الوباءالعام لتكون من أوائل الشركات التي تصطف مع الحكومة في موا

 بين القطاع العام والخاص في دعم جهود الحكومة لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة. 

 

لشراء جهاز يستخدم لفحص عينات  وفي ذات السياق دعمت الشركة جهود مستشفى جامعة السلطان قابوس

بلغت الذي تم تسليمه للمستشفى، و هازالجشراء لدرت الشركة بتقديم الدعم الالزم با حيث ،يروس كورونااف

من إيمان الشركة بضرورة توسيع انطالقا يأتي ذلك ، ولاير عماني 7,300 اإلجمالية للجهاز ما مقداره ةالتكلف

 يروس كورونا الكتشاف الحاالت المصابة وأخذ ما يلزم لحماية الجميع من انتشار المرض.انطاق أخذ عينات ف

 

، تبرعت شركة النفط العُمانية كورونايروس االمجتمع المحلي خاصة في ظل جائحة فمؤكدة التزامها بدعم 

)معاً من ‘ معافاة’وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة  ،وقود إلى متطوعي األطقم الطبية بطاقة 60للتسويق بـ 

العامرات  يةوال أجل ُعمان( التي أطلقتها الجمعية الطبية العُمانية والتي قامت بتأسيس مستشفى مؤقت في

سرير ووحدة للعناية المركزة وتضم طاقم  64. ويتكون المستشفى من 19 –يروس كوفيد العالج المصابين بف

مت شركة وقد ،ة مختلفة من مختلف أنحاء السلطنةطبي من المتطوعين يشمل أطباء، وممرضين وكوادر طبي

ليصل المبلغ  لكل متطوع ضمن هذه المبادرة رياال عمانيا 50بقيمة  بطاقة وقود مجانية النفط العُمانية للتسويق

تقديراً للجهود الدؤوبة التي يبذلونها في مكافحة هذه الجائحة ولتعزيز ثقافة  لاير عماني، 3,000اإلجمالي إلى 

 وروح التطوع لدى أفراد المجتمع.
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مع جامعة السلطان قابوس اتفاقية تمويل  وكجزء من التزام الشركة بتطوير القدرات المحلية وقعت الشركة

ثالث منح دراسية لماجستير إدارة األعمال في كلية االقتصاد والعلوم السياسية لمدة ثالثة أعوام، حيث تصل 

 وضعلاير عماني لكل منحة، ولكوننا ندرك أهمية التعليم في بناء المجتمعات تم  4,500تكلفة المقعد الواحد 

 استراتيجية الشركة بما يخص المسؤولية االجتماعية.  التعليم كإحدى ركائز 

 

نؤمن في شركة  حيث الطالبية،قدمت الشركة دعماً مباشراً لجامعة السلطان قابوس في مجال األنشطة  كما

خصية الطالب وإعدادهم صقل ش النفط العمانية للتسويق بأهمية األنشطة الطالبية بجانب التعليم النظري في

لتمويل  البحوث األكاديمية، يستخدم هذا الدعم في مجال الشركة دعًما مباشًرا للجامعة وقدمت ،لسوق العمل

لاير  20,000 ما مقداره للمبادرتين المقدم بلغ إجمالي الدعمو ،الطالب ايقوم به وث األكاديمية التيالبح

 عماني.

 

قتصر على البرامج المذكورة حيث تال  االجتماعيةي مجال المسؤولية كما وجب التنويه بأن جهود الشركة ف

بما في ذلك استخدام  م2020 خالل العام االجتماعيةت الشركة كذلك في رعاية الكثير من المناشط مساه

الشاشات الرقمية في المحطات لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهم اإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة 

المسؤولية االجتماعية مجموع ما تم استثماره في مشاريع ، حيث بلغ و مكافحة تعاطي المخدرات كورونا

 .لاير عماني، على أن تستمر جهود الشركة في هذا اإلطار خالل العام القادم 143,800 خالل العام

 

 

 

 

 حسين بن جامع بيت إسحاق                                                                         

   القائم بأعمال الرئيس التنفيذي                                                                      

 ومدير عام البيع بالتجزئة المحلية

 


