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رسالـــة الرئيــس 
التنفيـــــذي

تأسيسها  منذ  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  ظلت 
السلطنة  وتطوير  نمو  في  للمساهمة  اهتمامها  جل  تولي 
والمجتمع في مختلف الجوانب وذلك عبر برنامجها الطموح في 
مجال االستثمار االجتماعي. وإلضفاء مزيد من التركيز واالستدامة 
للغاز  الُعمانية  الشركة  إدارة  مجلس  قرر  الجهود،  هذه  على 
الطبيعي المسال إنشاء مؤسسة تنموية مستقلة في عام 2009. 
المؤسسة  عمل  ببدء  ايذانًا   2015 عام  من  يوليو  من  األول  وكان 

التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

إلى  ال يهدف  للشركة  التنموية  المؤسسة  إنشاء  أن  ريب في  وال 
للمجتمع   والبرامج  والمبادرات  للمشاريع  المالي  الدعم  تقديم 
فحسب، بل ستكون المؤسسة التنموية بمثابة أكبر مركز للتميز 
في السلطنة في مجال االستثمار االجتماعي، وتكون بالتالي مثاالً 
في  مستدام  بشكل  االجتماعي  االستثمار  لتحقيق  به  يحتذى 

السلطنة.

للمساهمين  التهنئة  أزجي  أن  المناسبة  هذه  في  لي  ويطيب 
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال  ومجلس اإلدارة، وإدارة الشركة 
الرائعة  الرحلة  هذه  تحقيق  في  جهودهم  على  وموظفيها 
الطبيعي  للغاز  الُعمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  بإنشاء 
والدوائر  الموقر  الوزراء  لمجلس  أيضًا  موصول  والشكر  المسال. 
الحكومية ومساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
والجمعيات األهلية على دعمها المتواصل في جعل هذه الرحلة 

واقعًا ملموسًا مكلاًل بالنجاح.

خالد بن عبد اهلل المسن
للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

الطبيعي المسال

ترسخ المؤسسة الهدف األساسي للشركة العمانية للغاز 
ملموسة  قيمة  تحقيق  إلى  والرامي  المسال  الطبيعي 
االجتماعي  االستثمار  خالل  من  وشعبها  للسلطنة 
لعوائد مورد الغاز الطبيعي في البالد. ويشرفنا بالفخر   
أن نشير إلى أن استثمارنا في مجال التنمية االجتماعية 
لذلك من  بكامل طاقته.  إنتاجنا  يبدأ  أن  بدأ حتى قبل 
لقيام  المبرر  نجد  أن  المفهوم  هذا  سياق  في  السهل 
الشركة في االستثمار في إنشاء مستشفى صور العام 
الغاز  من  شحناتها  أولى  بتصدير  تقوم  أن  قبل  حتى 

الطبيعي المسال عام 2000م. 

الشركة  تلتزم  الجوار،  حسن  تراعي  شركة  بوصفها 
للمجتمع  تعيد  بأن  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
وللبالد بوجه عام الفوائد التي تحققت من تصدير الغاز 
مختلف  في  المستهلكة  للجهات  المسال  الطبيعي 
عائدات  الشركة  منه  تحقق  عمل  –وهو  العالم  أرجاء 
االستثمار  مظلة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  للبالد.  مقدرة 
السنوات  مدى  على  توسعت  الشركة  في  االجتماعي 

السبع عشرة األخيرة لتغطي  كافة ربوع السلطنة. 

أصحاب  من  رئيسية  جهات  مع  العمل  في  نجاحنا  إن 
الشأن والشركاء أدى إلى تحسينات ملموسة في مجال 
وذلك  والتوظيف  والسياحة  والتعليم  الصحية  الرعاية 

من أجل إقامة عالقة متينة بين الشركة والمجتمع. 

نبــــذة عــــن 
المـــؤسســــــة

إننا فخورون بهذه اللحظة 
ألنها تشهد بداية جديدة 

وطريقة مبتكرة إلدارة 
المسؤولية االجتماعية 

بشكل مستدام في كل 
أنحاء السلطنة

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي  الموقر
وزير النفط والغاز
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الرحلـــــــــــــــة
كانت بداية الرحلة حين قرر مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز 
التنمية  مجال  في  الشركة  مظلة  توسيع  المسال  الطبيعي 
إنشاء  بأن  منه  إيمانًا  السلطنة  أنحاء  كافة  لتغطي  االجتماعية 
برنامجها  الشركة  بها  تحقق  التي  اآللية  هي  لتكون  المؤسسة 
أرضية  وأنها ستوجد  االجتماعية،  المسؤولية  مجال  الطموح في 
برامج  عليها  وتؤسس  واالبتكار  واالستدامة  بالمتانة  تتسم 
أجل  من  وتحسينها  تطويرها  بقصد  االجتماعية  المسؤولية 

تحقيق المزيد من الفوائد للمجتمعات المحلية. 

لقد شهد عام 2011 مرحلة مهمة من المسيرة حين وافقت وزارة 
تنموية  مؤسسة  إلنشاء  الشركة  طلب  على  االجتماعية  التنمية 
إلشهار  وزاري  قرار  صدور  ذلك  وأعقب  العماني.  المجتمع  لخدمة 
المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة 
لصالحيات  التفاصيل  وضع  على  نفسه  الوقت  في  العمل  مع 
لهذه  الترخيص  أن  ويذكر  المقترحة.  وأنشطتها  المؤسسة 
المبادرة يعد هو األول من نوعه الذي يصدر لشركة عمانية. وأعرب 

مجلس الوزراء الموقر عن تأييده ومباركته للقرار الوزاري.

دراسة  كوبرز«  ووتر  »برايس  مؤسسة  أكملت   2013 عام  وفي 
ونطاق  صالحيات  االعتبار  في  واضعة  المؤسسة  إنشاء  حول 
سلطة المؤسسة، حسب ما جاء في القرار الوزاري. وفي عام 2014 
إلنشاء  اإلجرائية  االستشارات  مسؤولية  »ديلويت«  بشركة  أنيط 

المؤسسة.

وفي نوفمبر من عام 2014 أنشئت المؤسسة وتم ترشيح أعضاء 
مجلس إدارتها لمصادقة الجهات المعنية. وفي  الوقت نفسه تم 
الرئيس  منصب  ليتولى  المسن  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  تعين 

التنفيذي للمؤسسة.

للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  تدشين  أن  ويذكر 
الدكتور  معالي  رعاية  تحت  رسميًا  تم  قد  المسال  الطبيعي 
إدارة  مجلس  ورئيس  والغاز  النفط  وزير  الرمحي  حمد  بن  محمد 
تم    ،201٦ العام  وفي  المسال.  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة 
العمانية للغاز  التنموية للشركة  المؤسسة  إدارة  اعتماد مجلس 

الطبيعي المسال.

ستحقق المؤسسة قيمة 
مضافة للجمعيات األهلية، 
كما تساهم بشكل فاعل 

في األنشطة التعليمية 
والمناسبات ذات الصلة 

بالتنمية االجتماعية

معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني    الموقر
وزير التنمية االجتماعية
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الرسالـــــــة المنهـــــــجالرؤيـــــــة
المالي  الدعم  تقديم  مع  مستدام  دخل  لتحقيق  قنوات  خلق 
على  فائدتها  تعود  التي  والمبادرات  والمشاريع  البرامج  لتنفيذ 
الغاز  إسالة  مصنع  من  بالقرب  الموجودة  المحلية  المجتمعات 

الطبيعي وكذلك على المجتمعات األخرى في بقية المحافظات.

أن نصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في مجال    •
في  يمساهمتنا  نفخر  يجعلنا  مما  االجتماعية  المسؤولية 

هذا المجال.
حيث  )من  االجتماعية  للمسؤولية  جديد  مفهوم  ايجاد    •

الدخل واالستدامة( في السلطنة.
بأهداف مستدامة  تنموية  الريادة كمؤسسة  لنا  تكون  أن    •
بما  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  لتحقيقها  تسعى 
المسال لدى  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  يعزز صورة 

المجتمع ويعكس سمعة طيبة عن مساهميها.

تستثمر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ما نسبته 1.5 ٪ 
من صافي ايراداتها بعد خصم الضرائب للمساهمة في التنمية 
مستدامة.  تنموية  برامج  وتعزيز  استحداث  خالل  من  االجتماعية 
المجتمع  لخدمة  دراسات  المؤسسة  تجري  ذلك  عن  وفضاًل 
وتطويره مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستوى الحالي من 
للشركة  االجتماعية  المسؤولية  سياق  في  تقدمه  الذي  الدعم 
األخرى  والواليات  المسال في والية صور  الطبيعي  للغاز  العمانية 

في السلطنة. 

إن إنشاء المؤسسة سوف 
يزيد من فرص االستثمار 

االجتماعي والقيمة المحلية 
المضافة ويركز على 

المشاريع الكبيرة ويستثمر 
أمواله من أجل ضمان 

ديمومة المؤسسة لكي 
تعنى بأجيال المستقبل

حارب بن عبداهلل الكيتاني
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز

الطبيعي المسال

المسؤولية االجتماعية 
للشركة

من أجل استدامة 
مشاريعنا من خالل ادارتها 
كبرامج ذات فكرة رئيسية 

من أجل توفير الدعم 
بشكل مستمر.

مركز التميز
تمكين الجهات ا�خرى من 
وضع مبادرات للمسؤولية 

االجتماعية من خالل 
الشراكات وتبادل المعارف 

والتمويل واالستثمار.

ضمان المستقبل
من خالل التعاون 

والشراكات، يتم تكوين 
هيئات وشركات و/أو 
مؤسسات  قادرة على 

االعتماد على نفسها مع 
االستمرار بالوفاء باحتياجات 

ومتطلبات المجتمع.

تعزيز القيمة المضافة
من خالل المؤسسة ، يتم 

تقديم الدعم للشركة 
بهدف تعزيز العالمة 
التجارية، وإدارة الهوية.

وتتبنى المؤسسة منهجًا من أربعة أوجه 
للمسؤولية االجتماعية:
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األهــــــداف
للبرامج  المالي  الدعم  توفير  في  المؤسسة  أهداف  تتمثل 
والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المجتمع الُعماني وتطويره، مع 

التركيز على المجاالت التالية:
تطوير البنية األساسية  •

تنمية الموارد البشرية )التدريب والتعليم(  •
مبادرات التوعية وبرامج التدريب في مجال الصحة والسالمة   •

والبيئة
التراث والثقافة  •

األنشطة الرياضية وأنشطة تنمية الشباب األخرى  •
المسؤولية  أنشطة  أخرى من  أنشطة  وأي  الخيرية  األعمال   •
ما  حسب  الحكومية(  التوصيات  ذلك  في  )بما  المجتمعية 

يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

تطوير البنية األساسية.

التراث والثقافة.

األنشطة الرياضية وأنشطة تطوير الشباب.

تنمية الموارد البشرية.

 الصحة والسالمة والبيئة.

األعمال الخيرية وأي أنشطة أخرى من أنشطة المسؤولية المجتمعية.
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١٩٩٤

٢٠٠٠

قبل مغادرة أول شحنة 
من مجمع الشركة، 

ساهمت الشركة العمانية 
للغاز الطبيعي المسال 

في بناء مستشفى صور 
المرجعي.

٢٠١١

صدر قرار وزاري عام ٢٠١١ 
بالمصادقة على إنشاء 

المؤسسة التنموية للشركة مع 
العمل في الوقت نفسه على 

وضع التفاصيل لصالحيات 
المؤسسة وأنشطتها المقترحة. 

ويذكر أن الترخيص لهذه 
المبادرة يعد هو ا�ول من نوعه 

الذي يصدر لشركة عمانية.

٢٠١٣

أجرت شركة "برايس ووتر 
كوبرز" عام ٢٠١٣ دراسة لصالح 

الشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المسال وذلك �نشاء مؤسسة 
لالستثمار االجتماعي تضع في 

اعتبارها صالحياتها ونطاق 
سلطتها كما جاء وصفها في 

القرار الوزاري. 

٢٠٠٩

قرر مجلس إدارة الشركة 
إنشاء مؤسسة مستقلة 
تتمتع بالشخصية االعتبارية 

في عام ٢٠٠٩ وذلك من أجل إبراز 
جهودها الرائدة في مجال 
المسؤولية االجتماعية في 

سلطنة عمان وإيالء المزيد من 
التركيز على هذه الجهود.

ظلت الشركة العمانية 
للغاز الطبيعي المسال 

منذ إنشائها عام ١٩٩٤ 
تولي جل اهتمامها 

للمساهمة في تحقيق النمو 
االجتماعي واالقتصادي وتطوير 

السلطنة من خالل برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية.

٢٠١٥

تم خالل الربع ا¡ول من عام 
٢٠١٥ تعيين الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة وأعضاء مجلس ا�دارة 
من قبل مجلس إدارة الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال. 
وصادقت وزارة التنمية االجتماعية 

على النظام ا�ساسي.

تم تدشين المؤسسة رسمي¥ 
في ا¡ول من يوليو عام ٢٠١٥.

٢٠١٤

في نوفمبر ٢٠١٤ قدم الفريق 
 µالمكلف بالمشروع عرض

توضيحيا أمام مجلس ا�دارة في 
اجتماعهم الثاني والسبعين. 

صادق المجلس على نظام 
الحوكمة والهيكل التنظيمي 

وكذلك الموازنة المقترحة بمبلغ 
١٠٥٧٢ مليون دوالر أمريكي. 

أنشئت المؤسسة بعد اعتماد 
النظام ا�ساسي  للمؤسسة 

من قبل وزارة التنمية 
االجتماعية.

في أبريل من  عام ٢٠١٤ أنيط 
بشركة "ديلويت" مهمة 
توفير الدعم الالزم �نشاء 

المؤسسة. وكان الهدف من 
ذلك هو رفع المقترح لمجلس 

إدارة الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال في يونيو.

٢٠١٦

المؤسسة التنموية  
للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال
اعتماد مجلس ا�دارة 

أبــرز اإلنجـازات
األســـــاسيــــة
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مبادرة »هدية لُعمان« 
تقدمها  اجتماعية  مبادرات  عن  عبارة  لُعمان«  »هدية  مبادرة 
مساهمتها  من  كجزء  السلطنة  في  العاملة  الكبرى  الشركات 
ودعمها للنسيج االجتماعي واالقتصادي للسلطنة.  وتأتي هذه 
المبادرة كل خمس سنوات وذلك وفق معايير اختيار دقيقة. فقد 
قطاع  في  العاملة  الكبرى  الشركات  نرى  أن  المألوف  من  أصبح 
النفط والغاز في السلطنة وهي تساهم في المجتمع من خالل 

مبادرات »هدية لُعمان«.

وأعلنت الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال عبر المؤسسة 
احتفاًء  لُعمان«  »هدية  مبادرة  تمويلها  عن  للشركة  التنموية 
في  تتمثل  والتي  المجيد،  واألربعين  الخامس  الوطني  بالعيد 
ويسهمان  جليلة  خدمات  يقدمان  وطنيين  مشروعين  تمويل 
في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة للسلطنة. حيث يتمثل 
في  للتوحد  الوطني  المركز  إنشاء  تمويل  في  األول  المشروع 
والذي  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  مسقط  محافظة 
الثاني  المشروع  أما  السلطنة.  انحاء  لكافة  خدماته  سيقدم 

فيهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة السالمة المرورية 
متقدم  معهد  إنشاء  بتمويل  وذلك  الطرق  حوادث  من  والحد 

للسالمة المرورية في والية صور، بمحافظة جنوب الشرقية.

إجمالية  بتكلفة  المشروعين  كال  الشركة  إدارة  مجلس  أقر  وقد 
المبادرتين  كلتا  وتعكس  أمريكي.  دوالر  مليون   15 حوالي  تبلغ 
لحضرة  السامية  التوجيهات  ترجمة  على  الدؤوب  الشركة  حرص 
المعظم  سعيد  بن  قــــــابوس  السلطـــــان  الجاللة  صاحــــــب 
وغرس  االجتماعية  الرعاية  تعزيز  حول  ورعاه-  اهلل  -حفظه 
ظل  في  السلطنة  أنحاء  مختلف  في  المرورية  السالمة  ثقافة 
من  التعاون  عن  فضاًل  البالد.  تشهدها  التي  الشاملة  التنمية 
توفير  في  المساهمة  يضمن  بما  االستراتيجية  الشراكات  خالل 

االحتياجات األساسية للمجتمع بأكمله.

المبــــادرات السابقــــــــة لـ »هديــــة لُعمـــــــان«
دوالر  مليون   53 )بتكلفة  المرجعي  صور  مستشفى   -  2000

أمريكي(.
)بتكلفة 2.5 مليون  - شـــــراء وتجهيـــــــز 2٦ سيـــارة إسعاف   2010

دوالر أمريكي(.
للسالمة  متقدم  ومعهد  بمسقط  للتوحد  وطني  مركز   -  2015

المرورية بوالية صور )بتكلفة 15 مليون دوالر أمريكي(.

هدية لُعمان:
تحسين معدالت االستجابة 
في  الطوارئ  حاالت  في 

جميع أنحاء البالد.
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المسؤوليـــة 
االجتمــــاعيــــــة

للشـــركــــــة

للمسؤولية  برامجها  خالل  من  المؤسسة  تسهم 
وتنقسم  ونموها.  البالد  تطوير  في  االجتماعية 

أنشطة المسؤولية االجتماعية إلى ثالثة فئات:

صندوق دعم المجتمع ويستهدف المبادرات    •
من  بالقرب  الموجودة  بالمجتمعات  الصلة  ذات 
المستوى  ذي  الطبيعي  الغاز  إسالة  مصنع 

العالمي والمزود بثالث قاطرات.

مظلته  تغطي  والذي  الوطني  الصندوق    •
المجتمعات  تنمية  برامج  من  أوسع  نطاقًا 
والفعاليات  المناسبات  رعاية  ذلك  في  بما 

والمشاريع الوطنية وتنمية الموارد البشرية.

نسـبـتـــه  )ما  االحـتـــيـــاطي  صــنـــــدوق    •
الشــركـة بعد خـصـم  إيـرادات  1.5٪ من صـافي  
المالية  االستدامة  استمرارية  لضمان  الضرائب( 
لمشاريع/ برامج المسؤولية االجتماعية الحالية 

والمستقبلية.

االستثمار في التراث: مدرسة اإلبحار ألبطال المستقبل.

صندوق دعم المجتمع
التي  المالي للمجتمع في والية صور  الدعم  يقدم هذا الصندوق 
والمجتمعات  المسال  الطبيعي  الغاز  إسالة  مصنع  تحتضن 
تم  التي  والمبادرات  والمشاريع  البرامج  ساهمت  وقد  المجاورة. 
تنفيذها عبر هذا الصندوق بدور رئيسي في تعزيز العالقات بين 

أهالي صور والمجتمعات المجاورة.

االقتصادية  الحركة  إزدهار  من  كذلك  المبادرات  هذه  ومكنت 
الصيد  فحرفة  رئيسي،  المجتمع بشكل  عليها  يعتمد  في حرف 
تتطور  السنين  عبر  ظلت  المثال  سبيل  على  المراكب  وصناعة 
نتيجة لقرب صور من الساحل وذلك باستخدام التقنيات الحديثة.
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تحسين البنية التحتية االجتماعية: الشارع البحري الجديد  في صور.

تشجيع نمط الحياة الصحية: واحد من مرافق الصالة الرياضية 
في صور.

توفير أجهزة برايل للمكفوفين ضمن برنامج تدريبي.

االستثمار في البنية التحتية للسالمة على الطرق والتوعية: 
جسر للمشاة في صور.

استثمارات صندوق دعم المجتمعتشمل مشاريع صندوق دعم المجتمع
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09 20
10 20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
1٦

 5
,6

46
,4

16
 

 1,
59

5,
43

6 

 2
,07

2,
99

7 

 3
,3

35
,3

60
 

 3
,2

69
,01

2 

 3
,14

8,
87

7 

 3
,9

24
,3

77
 

 1,
30

2,
45

0 

 1,
76

6,
38

0 

 9
65

,9
77

 

 1,
23

7,
82

3  2
,2

23
,15

9 

 3
,8

76
,5

32
 

 3
,8

7١
,7

23
 

القيمة
(مليون دوالر

أمريكي)

نة
س

ال

ا�جمالي: ٣٨٫٢٣٦٫٥١9

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8



المؤسسة التنموية للشركة العمانية14
للغاز الطبيعي المسال

تعـــــزيز بنــــــاء القـــــدرات: االستثمـــــار في تنمية المهارات
في مختلف أنحاء السلطنة.

استثمارات تنمية الموارد البشريةتنمية الموارد البشريةالصندوق الوطني

البرامج والمشاريع  أجل تمويل  الوطني من  الصندوق  إنشاء  تم 
والمبادرات التي تتجاوز حدود المجتمع التي يقع فيها مقر مصنع 
ثالثة  على  الصندوق  هذا  تركيز  وينصب  الطبيعي.  الغاز  إسالة 
ورعاية  الوطنية  والمشاريع  البشرية  الموارد  تنمية  هي:  مجاالت 
في  تنفذ  التي  المبادرات  وتنتشر  التبرعات.  وتقديم  المناسبات 
إطار الصندوق الوطني في كل أرجاء محافظات السلطنة وتهدف 
المواطنين وتحسين  أثر كبير على  ذا  منه  العائد  يكون  أن  إلى 

مستوى المعيشة بشكل عام.

الرئيسية  المجاالت  كأحد  البشرية  الموارد  تنمية  برنامج  يأتي 
المبادرات  إلى دعم  الوطني ويهدف  التي يركز عليها الصندوق 
الحكومية وتعزيز الجهود الرامية إلى خلق قاعدة متينة للموارد 
البشرية وتكون مزودة بكل المعينات التي تمكنها من العطاء 
المتخصصة.  بالمهارات  العماني  الشباب  تزويد  خالل  من  وذلك 
العمانية  الجمعية  مع  شراكة  تنفيذه  يتم  الذي  البرنامج  وأتاح 
للخدمات النفطية )أوبال( ووزارة القوى العاملة فرص عمل للعديد 
تم  وقد  التدريبية.  برامجهم  بنجاح  أكملوا  أن  بعد  الشباب  من 
عدة  في  اآلن  للعمل  وينخرطون  مرشح   3200 من  أكثر  تدريب 
مجاالت مهنية يدعمها برنامج الشركة العمانية للغاز الطبيعي 

المسال لتنمية الموارد البشرية.
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تطوير المواهب: االستثمار في تدريب وتأهيل الشباب العماني.

استثمارات  المشاريع الوطنيةالمشاريع الوطنية

أسفر تمويل المشاريع الوطنية عن استحداث مشروعات عديدة 
في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  جوانب  دعم  في  ساعدت 
كافة أنحاء السلطنة. ومن خالل تمويل المشاريع الوطنية تعاونت 
المرورية  بالسالمة  الوعي  لرفع  الشأن  أصحاب  مع  المؤسسة 
وتحسين الرعاية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة بتوفير معدات 
حديثة للمستشفيات. كما شجعت المؤسسة على الحفاظ على 
نظام الري التقليدي - األفالج. وإلى جانب ذلك أدت المبادرات إلى 
تحسين العديد من مرافق التعليم والتدريب في كل أنحاء البالد. 
وما من محافظة من محافظات السلطنة إال إحتضنت ساطعة من 
المشاريع التي نفذتها المؤسسة عبر هذا الشق من عملها - أي 

المشاريع الوطنية.
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يقدم العديد من الفرص 
لالستثمار االجتماعي 
والتنمية في ُعمان، 

ونأمل قريبًا أن يحذو
اآلخرون حذوها

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي  الموقر
وزير النفط والغاز
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تحسين بيئة التعليم: منح أجهزة إلكترونية لتعزيز العملية التعليمية.

تسهيـــــل دعـــــــم المجتمــــــع المحلي: تمويل شراء حافالت نقل 
للجمعيات الخيرية.

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

 2
07
,4

32
 

 7
64

,7
10 

 3
,9

59
,02

3 

 1,
20

0,3
74

 

 1,
93

7,
21

5 

 1,
54

9,
12

5 

20
1٦

 1,
٣٠

٢,
٧٠

7 

 15
7,

17
9 

 1,
59

8,
30

6 

 1,
32

9,
20

9  1,
76

6,
94

8 

 2
58

,6
62

  7
43

,5
87

 

 8
55

,3
86

 

القيمة
(مليون دوالر

أمريكي)

نة
س

ال

ا�جمالي: ١٧٫٦٢٩٫٨٦5

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

استثمارات رعاية المناسبات والدعمرعاية المناسبات والدعم

الدعم  تقديم  إلى  المؤسسة  عمل  من  المجال  هذا  يهدف 
ترد  التي  المبادرات  الحجم-وهي  صغيرة  االجتماعية  للمبادرات 
من األفراد والمؤسسات والجمعيات والجهات الحكومية واألهلية 
بدراسة  لجنة  وتقوم  حاجتها.  حسب  السلطنة  أنحاء  كافة  من 
حسب  مناسبا  تراه  ما  بينها  من  وتختار  تردنا  التي  الطلبات 
المعايير الموضوعة التي تكفل أن الفوائد التي تتحقق من هذه 

المشاريع تعود على المجتمع بالخير. 
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برنامجهن  أتممن  عمانية  امرأة   20 تخريج  حفل  األعمال:  ريادة  تعزيز 
التدريبي في الخياطة والتفصيل.

صندوق االحتياطي 
المسؤولية  برامج  استدامة  االحتياطي  صندوق  يستهدف 
برامج  لتمويل  عليها  الحصول  يتم  التي  اإليرادات  إن  االجتماعية. 
المسؤولية االجتماعية تأتي من صادرات الغاز الطبيعي المسال. 
برامج  األموال كل عام لالستثمار في  الثلث من  وتخصص نسبة 
المؤسسة وضمان استدامتها. وتبلغ هذه المخصصات كل عام 
ما نسبته 1.5٪ من صافي دخل الشركة العمانية للغاز الطبيعي 

المسال بعد خصم الضريبة.

يعزز  بعناية  مدروسة  ومبادرات  برامج  في  الشركة  استثمار  إن 
تحسين  أجل  من  الحكومة  تتبناها  التي  الطموحة  الخطط 

مستوى المعيشة للمواطنين.

وحيث إن المستقبل ال يكون معروفًا، فإن الصندوق من شأنه أن 
يمكن من استدامة البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها اليوم كما 
أنه يحافظ على استمرارية جهود المسؤولية االجتماعية من أجل 

عمان مستقباًل.

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

مشاريع المسؤولية االجتماعية وتعزيزها على كل األصعدة.

تعزيز القيمة 
المضافة

الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  تابعة  مؤسسة  بصفتها 
للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  فإن  المسال، 
تعزيز  بهدف  للشركة  الدعم  بتقديم  تقوم  المسال   الطبيعي 
شؤون  أنشطة  جميع  أن  كما  الهوية.  وإدارة   ، التجارية  عالمتها 
الشركة تتم من خالل المؤسسة.  وبواسطتها تتم إدارة اإلتصاالت 

واإلعالم والعالمة التجارية  والمناسبات وشؤون المجتمع. 
كما أن هذه الفرق تعتبر نقطة االتصال األولى بالنسبة للمجتمع. 
ومع وجود المكاتب في مسقط و صور، فإن الفرق تبقى متوفرة  
للتعامل مع ذوي الشأن، والقرب من األعمال والعمليات التجارية، 

باإلضافة إلى المجتمع من أجل دعم تطلعاته.
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ضمان المستقبل
من خالل التعاون والشراكات، يتم تكوين هيئات وشركات تمويل 
شراء حافالت نقل مؤسسات قادرة على االعتماد على نفسها مع 

االستمرار بالوفاء باحتياجات ومتطلبات المجتمع.

إن مدرسة حي الشروق العالمية في صور أول مشروع استثماري 
للمؤسسة التنموية للغاز الطبيعي المسال. وهذه المدرسة تفي 
لتعليم  يتطلعون  الذين  الطالب  من  المتزايد  العدد  بمتطلبات 
مع  طالب   1200 لحوالي  المدرسة  وتتسع  المستويات،  أفضل  من 
في  االستثمار  ويعتبر  المستقبل.  في  للتوسع  مساحات  توفر 
وذلك  للموظفين  القيمة  توفير  بند  من  جزءًا  المدرسة  هذه 
بهدف دعم موظفي الشركة وعائالتهم ، واالستمرار في جهدنا 
الهادف لتكون الشركة المكان المفضل للعمل. وال تقتصر مهمة 
مدرسة حي الشروق العالمية على تعليم الطالب وتوفير مرافق 
وأنظمة متطورة تضاهي أفضل المستويات العالمية  للموظفين 
، وتطوير  الفرص أيضًا لتوفير وظائف  أنها تتيح  وعائالتهم،  بل 
، والوفاء بالتزامنا تجاه توفير  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
القيمة المحلية المضافة ، ودعم أهداف المؤسسة التنموية للغاز 

الطبيعي المسال على المدى الطويل.  

بتنفيذ  الشركة  قامت  الماضية،  عامًا  عشر  السبع  مدى  وعلى   
أكثر من 4000 مشروع في مواقع مختلفة بالسلطنة شملت برامج 
والسالمة  البيئة،  على  والمحافظة  والتعليم،  الصحية،  الرعاية 
على الطرق ، مما يعكس اهتمامها بتضمين مبادئ المسؤولية 
االجتماعية في محور أعمالها. ومن خالل تقوية روابط التعاون بين 
تهدف  الشركة  وبرامج  مشاريع  فإن  والخاص،  العام  القطاعين 
يتم  التي  الطموحة  التطوير  وخطط  الوطني  االقتصاد  لدعم 

تنفيذها في السلطنة.
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