


“We shall unswervingly maintain our goal of achieving the complete development 
of our country to which we are dedicated. It is only through hard work, perseverance, 
continuous effort and resolute national spirit, that nations can be built and attain 
their highest aspirations […] The rise of a strong industry capable of performing its 
national role in social progress and prosperity, while at the same time maintaining 
the purity and cleanliness of the environment at the highest possible level, will always 
be our strategic role. We call upon all officials and others involved in industry to 
achieve this aim. The preservation and maintenance of the environment against the 
damage of pollution does not prevent the development of clean industrial practices 
using new technology.”
Excerpts from the speech of His Majesty Sultan Qaboos bin Said on the occasion of the 21st National 
Day 18/11/1991.



His Majesty Sultan Qaboos bin Said
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As one of the world’s leading energy 
companies, Shell plays a key role in 
helping meet the world’s growing energy 
demand in economically, environmentally 
and socially responsible ways.

ShEll IN
OMAN 



About Shell 
Royal Dutch Shell plc, incorporated in England and Wales, has its headquarters in The hague and is 
listed on the london, Amsterdam and New York stock exchanges. Shell companies have operations in 
more than 70 countries and territories with businesses including oil and gas exploration and production; 
production and marketing of liquefied natural gas and gas to liquids; manufacturing; marketing and 
shipping of oil products and chemicals; and renewable energy projects.

For further information, visit www.shell.com

Our Commitment 
We consider the impact on people, communities and the environment in all our business decisions. Shell 
is committed to the Sultanate of Oman’s social development and aims to be a responsible corporate 
citizen of Oman.

We are active across Oman’s oil and gas industry and are involved in joint ventures and independent 
activities ranging from research and development, exploration and production, to trading and retail. 
Shell implements extensive social investment programmes that contribute to the sustainable development 
of the nation.

For more information about Shell in Oman, visit www.shell.com.om
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ChAIRMAN’S 
MESSAGE 



Dear Reader,

The Shell 2015 Social Investment Report demonstrates our commitment to the 
sustainable development of Omani society through our targeted social investment 
programmes carried out in partnership with the Government of the Sultanate of 
Oman and the private sector. 

As you travel through the pages of this report you will discover the positive impact 
created by our flagship social investment programmes that support Omani 
entrepreneurs, develop the skills and potential of the youth and protect the 
environment. 

Developing Omani youth remains a key pillar of our social investment programmes. 
I am pleased to report that more than 126 young Omanis enrolled in our ‘Training 
for Employment’ programme, which aims at identifying relevant job opportunities in 
the marketplace and training prospective candidates for the jobs. 

The professional courses offered through the Shell ‘Training for Development’ 
programme witnessed the training of an additional 320 Omanis working in the 
Government and private sectors. 

In addition to these programmes, Shell has initiated a number of other projects 
related to road safety and the environment. The Road Safety Awards and the various 
activities of the Oman Road Safety Association together raised awareness of safety 
on the roads in the Sultanate. We are proud to have been conferred an award at the 
Royal Oman Police Road Safety Awards and wear it as a badge of honour.

The Shell Eco-marathon supported three Omani universities as their students 
embarked on the journey of proving their potential by creating sustainable solutions 
for the future and representing Oman at an international platform in Manila, The 
Philippines. I am delighted to report that the Shell Intilaaqah programme has trained 
more than 10,000 young Omanis since 1995, many of whom are running successful 
enterprises. 

Social investment is a top priority at Shell, conducted in partnership with the 
Government, private sector and non-government organisations (NGO). 

We look forward to the new year with confidence and recommit to the cause of 
designing and implementing programmes that benefit the entire nation. 

Yours sincerely,

Chris Breeze
Shell Country Chairman, Oman
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ShEll
SOCIAl INvESTMENT 
Social investment is our voluntary contribution to Oman. It is embedded in the way we carry out our 
day-to-day business. We seek to initiate, establish and support programmes that are aligned with our 
key values and Oman’s Vision 2020 to benefit individuals, small and medium sized enterprises and 
Governmental and non-governmental organisations (NGOs).



SOCIAL INVESTMENT GUIDING RULES

WHO
•	 Stakeholder views: ensure that these 

are inclusive, taking account of a range of 
stakeholder views and opinions

•	 Community needs: designed in consultation 
with local communities

•	 Local support: including financial and in-
kind contribution, where appropriate

•	 Partnerships: based on partnerships 
and local implementation with NGOs and 
community groups

WHAT
• A good fit with existing Shell activites and 

aligned with Oman; vision 2020

HOW
•	 Sustainable: delivering lasting benefits that 

are self-supporting after Shell’s participation
•	 Measurable: in their positive impact - socially, 

economically and environmentally
•	 Transparent: regularly monitored and 

evaluated with clearly and openly reported 
results

•	 Leverage: additional funding, leading to 
increased benefits

•	 Replicable: to accelerate the learning curve 
and decrease implementation costs

SOCIAL INVESTMENT THEMES

ROAD SAFETY
Our road safety programmes are aimed at raising 
public awareness, reducing accidents on Oman’s 
roads and creating future generations that are aware 
of the importance of staying safe on the road.

YOUTH DEVELOPMENT
Our youth programmes aim to develop life skills 
among young Omanis and to create future leaders.

TRAINING FOR 
EMPLOYMENT AND 
DEVELOPMENT
Our training for employment and development 
programmes aim to empower Omanis with skills to 
enhance their employment and growth potential.

ENTERPRISE
Through our Intilaaqah programme and Nomou fund 
we aim to support and mentor SMEs across Oman.

ENVIRONMENT
Our environment programmes aim to contribute to 
the sustainability of Oman’s natural environment.

GIFT TO THE NATION
Gift to the Nation is a tradition initiated by Shell 
in 1995 on the 25th anniversary of Oman’s 
Renaissance. Every five years we launch a new 
project, which contributes to the development of 
Oman’s society and economy. 

SPONSORSHIPS & 
DONATIONS 
We play an active role in strengthening the 
community through a number of great programmes, 
including donations and sponsorships. We look for 
opportunities that focus on economic development 
and overall prosperity of Omani society. 

All projects supported by Shell meet 
all or part of the above criteria.
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ROAD 
SAFETY 
Excessive speed and poor driving skills are 
considered to be among the main causes of road 
traffic accidents in Oman. Every year over 900* 
people are killed, of which 86%* are males. In order 
to support the national road safety efforts Shell has 
been envisioning and executing several solutions to 
develop a culture of road safety across the country.

*Source: WHO Global Status Report on Road Safety 2015
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_
status/2015/en/



SHELL ROAD SAFETY AWARDS 

OMAN ROAD SAFETY ASSOCIATION 

ANNUAL SHELL SAFETY DAY

ROYAL OMAN POLICE ROAD SAFETY AWARDS 
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Shell Road Safety Awards 
Running for nine years, ‘Shell Road Safety Awards’ 
is an annual nationwide road safety awareness 
competition sponsored by Shell. The initiative is 
supported by Oman’s Ministry of Education, Royal 
Oman Police and Shell Oman Marketing. 

Award Categories: Drawing, stories, multimedia, 
research and school projects. 

The competition aims to encourage current and 
future generations to act as responsible drivers and 
passengers. As many as 206 students put forward 
projects and research reports that tackle some of 
Oman’s most prominent road safety issues such as 
speeding, mobile phone usage on the road, not wearing 
a seatbelt, irresponsible overtaking, and insufficient 
safety distances.

Who Can Participate: Private and public schools, 
special needs schools, in addition to the teachers, staff 
members and school drivers in these schools.

Oman Road Safety 
Association 
Oman Road Safety Association (ORSA) implements 
programmes and cooperates with local authorities to 
reduce the rate of road traffic accidents in the Sultanate 
while educating the public about traffic regulations. 

ORSA Highlights 
• ORSA reached out to 15,000 people, both locals 

and expatriates throughout the country from the 
Governorates of Muscat, Dhakhliya and Sharqiya, 
to the Governorates of Dhahira, Wusta and Dhofar.

• Over 200 press releases and articles were 
published across print and digital platform to 
raise road safety awareness.

• The campaign, ‘Buckle Up Every Person in Every 
Seat on Every Trip’, raised funds for more than 200 
child restraints to be donated to parents of new-
borns in the Governorates of Muscat, Dhakhliya, 
Dhahira, Sharqiya and Musandum.

• The Association’s film on road safety won the Road 
Safety Films Award at the Global Road Safety Film 
Festival in Casablanca, Morocco.

ShEll ROAD SAFETY AWARDS CEREMONY 



Annual Shell Safety Day 
Shell Development Oman held a Safety Day community activity in Muscat 
Grand Mall in celebration of the annual Shell Safety Day. Safety Day is part of 
Shell’s commitment to social development in Oman; illustrates the continuous 
commitment to safety as a way of life in its business. The event followed an 
internal celebration at Shell Development Oman’s main office in Mina Al 
Fahal that highlighted road safety and re-energized Shell’s life-saving rules.

The community event focused on raising road safety awareness through fun 
and engaging activities targeting children. The activities included a huge 
board that demonstrated a typical Omani road. Children were encouraged to 
spot the safe behaviours on the board and talk about them. 

For nine years, Safety Day has been one of Shell’s avenues to engage its staff, 
joint ventures and stakeholders, both internal and external, in its numerous 
personal and process safety practices and campaigns. 

Royal Oman Police Road Safety Awards 
‘Shell Road Safety Awards’ wins 2nd place in the ‘Private Sector Initiatives’ category.
A proud moment for Shell came at the Road Safety Awards 2015 organised by Royal Oman Police. 
The ‘Shell Road Safety Awards’ initiative was applauded for its contribution to a worthy cause. While we 
celebrate this achievement, we strive not to be complacent and continue our commitment towards making 
Oman’s roads safer. 

OMAN ROAD SAFETY ASSOCIATION WAlKAThON 2015
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YOUTh 
DEvElOPMENT
The youth are the vanguard of Oman’s present and 
the promise of its future. hence Shell Development 
Oman considers it a privilege to invest in preparing 
our youth to undertake their responsibilities towards 
their country through various initiatives and help in 
creating future leaders for Oman. 



SHELL ECO-MARATHON

FUTBOLNET

OUTWARD BOUND OMAN

Three Omani teams participated for the first time in Shell Eco-marathon 
and the GUtech team won the 5th place in the ‘Diesel Prototype’ category.

• Nine venues across Oman

• 39 schools

• 1,015 participants (including 90 girls)

• 50 coaches
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Omar Khalaf Al Jabri, a 4th year 
student who took on the role of the 
Marketing Manager of Sadarah 
Team from Caledonian College of 
Engineering (CCE), talks to us about 
how participating in Shell Eco-
marathon was a life altering event. 

“Participating in the Shell Eco-
marathon was a matter of intense pride for us. 
11 students were selected based on aptitude and 
academic performance and we spent nearly 8 
months working on the prototype vehicle. We 
went through a learning curve where we took 
on responsibilities ranging from an engineer to 
a designer and marketing professional.”

How did it feel representing Oman at a 
global platform?
When our car rolled out at Manila, Philippines 
it attracted so many eyeballs. Our design was 

commended by the Shell Global designers 
and all those who visited our exhibition 
area. We interacted with teams from other 
Asian countries and GCC nations. The 
feeling of being able to represent Oman is 
unexplainable, one is filled with pride and joy 
and it would not have been possible without 
the strong backing we received from Shell. 

How	has	this	experience	benefited	you?	
When we returned from the competition the 
warmth we received from the University and 
Oman touched our hearts. Our university 
applauded our efforts referring to us as 
pioneers. Shell gave us this opportunity and we 
are forever indebted to them for transforming 
us into something special in society. 

Shell Eco-marathon
Shell Eco-marathon is a global mileage challenge where student teams compete to design, 
build and drive the most energy efficient vehicle possible. Shell Eco-marathon is both 
a competition and an educational platform that encourages innovation and fosters the 
development of leading technologies for greater energy efficiency. Three student teams from 
Oman’s prestigious educational institutions, Sultan Qaboos University (SQU), Caledonian 
College of Engineering (CCE) and German University of Technology (GUtech), represented 
the Sultanate in the 4-day Shell Eco-marathon Asia in Manila, the Philippines.



Outward Bound Oman
Founded in May 2009 by Shell and other companies, 
Outward Bound Oman (OBO) is a programme 
that uses Oman’s diverse and beautiful outdoor 
environment to help young Omanis develop their 
personal and professional skills. Outward Bound 
Oman training is vital for the development of 
leadership skills of Omani youth, to prepare them 
for the labour market and help them contribute to 
Oman’s economic and social development. 

Outward Bound Oman 2015 Highlights

• OBO trained close to 1500 participants, 85% of 
them came from government schools, and the 
number of girls trained increased, from 424 in 
2014 to 582 in 2015. 

• Commenced building a training centre in 
Sharqiya Sands, the first of the three planned 
training centres in the country.

• The Omani flag was raised atop Mount 
Kilimanjaro (the highest mountain in Africa), by 
10 Omani’s trained and led by OBO.

• hosted premier training session for youth with 
physical and mental disabilities and those 
undergoing drug rehabilitation.

• launched the famous ‘Empty Quarter Crossing’.
Mark Evans & Mohammed Al Zedjali started a 
challenging journey of crossing 1,300 km from 
Salalah to Doha by foot and camels.

Yahya Salim 
Abdullah Al 
Hadabi tells us how 
FutbolNet Oman 
helped him take his 
discontinued football 
career to a whole new 
level. 

his biggest achievement, he states, is the 
happiness and pride he feels to see one of 
the students he trained progress from being a 
gifted player to an accomplished coach.

At the age of 24, Yahya had to give up playing 
football due to an eye ailment. But after 10 
years, when opportunity knocked on the door 
in the form of Shell Oman’s FutbolNet, Yahya 
seized it and transitioned from a football player 
to a coach.  he put together a student football 
team in Fanja which today boasts of 100 
players.

“FutbolNet by Shell is an excellent initiative 
that imparts new learnings to students and 
makes them better sportsmen. In 2015, 
FutbolNet organised a training session for 
coaches, which was conducted by a trainer 
from Spain. It was a highly productive session 
where we got to learn new techniques and 
also benefited from the knowledge sharing 
by the other attending coaches. I will forever 
be thankful to Shell for giving me a second 
chance in life and transforming me from a 
player to a coach, said Yahya.”

FutbolNet
FutbolNet Oman, in partnership with FC Barcelona Foundation, is a youth programme that seeks to teach 
young Omanis a range of life skills. The programme is underpinned by the principle ‘safety first, safety 
always’ and uses football to inculcate life and leadership skills including commitment, respect, tolerance, 
teamwork and responsibility amongst children and teenagers.
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TRAINING FOR 
EMPlOYMENT
Societies can progress only if the necessary skills are cultivated and honed 
in its people. Our ‘Training for Employment’ programme are based on 
practical studies and technical training designed to further the vocational 
abilities of the participants.
 
 



20 TRAINED IN DOMESTIC
PLUMBING INSTALLATION

45 TRAINED IN ELECTRIC ARC WELDING

20 TRAINED AS ELECTRICAL TECHNICIAN
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Overview
Our Training for Employment 
initiative equips young Omanis 
with skills that further employability. 
Since 2002 the programme 
has managed to train over 100 
individuals a year. We partner 
with prestigious training institutes 
in Oman to provide high quality 
training to each participant, thereby 
bridging the nation’s employment 
gap. Successful trainees are 
guaranteed employment and 
competitive salaries at reputable 
private sector establishments within 
the country.



STEP 1: We first begin by working with relevant 
partners in the private sector to assess available 
vacancies and opportunities in Oman’s 
marketplace. 

STEP 2: Following this, we collaborate with 
prospective employers to train suitable candidates 
for the available job opportunities. 

The length of the Training for Employment courses ranges from six months to two years and each course 
is made available to individuals from different socio-economic and educational backgrounds.

Training for Employment is carried out in two steps. 
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TRAINING FOR
DEvElOPMENT 
People of Oman have be fully prepared to carry out their responsibilities, 
according to their capacity and ability. Through our ‘Training for Development’ 
programme we are determined to instil in them the strength of knowledge and 
skills required to advance in their chosen fields and contribute positively to the 
economy. 



25 TRAINED IN FINANCE FOR NON-FINANCE 

PROFESSIONAL

35 TRAINED IN BUSINESS PLANNING

25 TRAINED IN HR MANAGEMENT

35 TRAINED IN LEADERSHIP SKILLS

60 TRAINED IN WORK ETHICS & COMPLIANCE

25 TRAINED IN PROJECT MANAGEMENT

60 TRAINED IN CUSTOMER SERVICES MIND-SET

25 TRAINED IN COMMUNICATION SKILLS

30 TRAINED IN INNOVATION & CREATIVITY
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Shell Professional Courses
Shell Professional Courses are aimed at providing Omani employees the opportunity to 
broaden their range of professional skills and enhance career prospects. A series of courses 
are held throughout the year in regions including Muscat, Nizwa, Sohar, Sur and Salalah. 

2015 SHELL PROFESSIONAL COURSES: Finance for Non-Finance Professionals, 
leadership Skills, Work Ethics and Compliance, Project Management, Customer Service Mind-
set, Communication Skills, Innovation & Creativity.

“The Business Planning course provided 
a great opportunity for me to learn the 
necessary skills – both theoretical and 
practical. Shell was successful in choosing 
the right topic for this course, the trainer 
and the curriculum. I’m very satisfied with 
the way the course has turned out, and I 
look forward to future opportunities to be 
part of Shell Professional Courses.”

Rashid	Al	Sawafi
Ministry of Education

“I am very grateful for the opportunity 
to attend the Business Planning course. 
The course is an excellent practical 
introduction for those planning to 
start their own businesses. I would 
definitely recommend this course to 
a friend.”

Khalid Al Nadabi
Ministry of health

“What I liked the most about leadership 
Skills course is the fact that it had the right 
combination of theory and practical activities. 
We learned in this training course the attributes 
of a successful leader, types of leadership and 
many other interesting topics. I would like to 
thank Shell for this initiative and for including 
nationals from different sectors and different 
career backgrounds in this kind of training 
programmes.”

Yahya Al Husaini
Oman Chamber of Commerce

“The skills I learned in the leadership 
Skills course were new to me on both 
professional and personal levels. I learned 
that it’s never too late to work on equipping 
yourself with the necessary skills you need 
to become a leader and succeed in life. I 
thank Shell for this great opportunity and 
I’m so glad I attended this course.”

Munira Al Kindi
AMIDEAST



Shell Chair at SQU
The Shell Chair at the Sultan Qaboos University, introduced in 
2006, endeavours to develop research capabilities in the field 
of petroleum geosciences and encourage Omani students to 
pursue their MSc and PhD degrees. The prioritised areas for 
investigations lie in the fields of Enhanced Oil Recovery (EOR) 
and development of unconventional resources.

SQU MSc student Amal Al lamki is a Reservoir Engineer 
working for PDO. She has completed her thesis in Development 
of Saturation-Height Profile for Khulud field under supervision 
of the Shell Chair. The created model allows the calculations of 
the gas and water distribution in the uncored wells. The results 
of this MSc thesis were presented at the Arabian Sea Region Oil 
& Gas Summit, May 2015.  

“I have conducted 
research on modelling 
the saturation profile 
of Khulud tight gas. 
Conducting my research under 
the supervision of a Shell Chair 
was a unique experience. I have 
learned a lot through every stage 
of the research. The support I 
received from the Shell Chair 
experts helped me complete 
a successful research that was 
published in an esteemed 
regional magazine. I’m very 
thankful for this opportunity, 
and I’m ready to put the things 
I learned into practice in my 
current job.”

Amal Al Lamki
Reservoir Engineer
Petroleum Development Oman

ShEll ChAIR AT SQU, FACUlTY & STUDENTS
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“Working in the Governance team in 
SDO has exposed me to the fact that 
exploration, which is my technical 
background, is not the only important 
operation for an oil company. Day-
to-day workings of producing business plans, 
performance unit reviews and developing long 
term enhanced oil recovery portfolio views play 
a big part and add to the big picture of an oil 
company. I am very thankful to have worked 
with experienced co-workers and glad to say that 
overall my internship at SDO has given me both 
a business and technical understanding of the oil 
industry.”

Chirayu Khimji 
Geophysics student, 
University College london 
Internship Area: SDO Governance Team at SDO 
working on a business planning and performance 
reviewing project. 

“I am really proud to have 
been part of the SDO 
family during my summer. 
I believe that what I learned 
in two months at SDO would be 
difficult to learn in two years outside 
of SDO. I worked closely with Shell 
Intilaaqah team and I have learned 
the importance of small and medium 
enterprises to Oman’s economy and 
the role Shell Intilaaqah brings to this 
sector.”

Khazina Al Harthi 
human Resources student, 
higher College of Technology Muscat, 
Internship Area: Shell Intilaaqah 
programme

“This internship gave me an opportunity to apply what I have studied in reality. It has also 
given me an opportunity to further develop my technical and communications skills. Applying 
my knowledge on a real-life project opened up my mind to the expertise SDO provides. The 
diversity among Shell employees is in itself a very unique thing to experience at an internship 
programme.”

Reem Al Kiyumi
Fourth Year Petroleum and Natural Gas Engineering student,
Sultan Qaboos University 
Internship Area: Water flooding technique, secondary oil recovery

Internship
The Shell Internship programme gives young and ambitious 
Omani students the opportunity to put their textbook 
knowledge to practise. It thrusts them into the corporate world 
and tests skills that are not typically tested in the classroom. In 
2015, Reem Al Kiyumi, Chirayu Khimji and Khazina Al harthi 
completed a two-month internship programme at SDO, and 
gained valuable insights.



ShEll PROFESSIONAl COURSES 2015
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ENTERPRISE 
Individual endeavours require attention, education, 
encouragement and financial backing to prepare Omani 
entrepreneurs for the future. We are committed to the cause 
of fuelling the entrepreneurial aspiration of Omanis through 
our ‘Enterprise’ led initiatives.



1982 LAUNCH OF LIVEWIRE IN THE UK

1995 LAUNCH OF SHELL INTILAAQAH IN OMAN

2005 LAUNCH OF INTILAAQAH FUND

2012 FUND SEPARATED FROM INTILAAQAH
 (NOMOU FUND)

2013 LAUNCH OF NEW IDENTITY FOR INTILAAQAH

2014 PARTNERSHIP WITH AJYAL, HAYA WATER, 
 ZUBAIR SEC

2015  PARTNERSHIP WITH MINISTRY OF EDUCATION
 - INTILAAQAH PROGRAMME ON
 ENTREPRENEURSHIP FOR SCHOOL STUDENTS

2015  LAUNCH OF GIFT TO THE NATION,
 DEVELOPING INTILAAQAH PROGRAMME
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Shell Intilaaqah
Supporting Omani Entrepreneurs, Start-ups and SMEs 

Intilaaqah is part of Shell’s global LiveWire social investment initiative, first launched 
in 1982 to address youth unemployment in Scotland. Since its inception, the 
programme has grown rapidly to become one of the industry’s largest organisations 
for young entrepreneurs, with a social network of more than 900,000 members. 
Intilaaqah has been a breakthrough in eight countries in the Middle East and 
continues to provide support and guidance to young entrepreneurs. 

The Intilaaqah programme was brought to Oman over 20 years ago and, in that 
time, training has been provided for about 10,000 Omanis. 

Intilaaqah enhances the skills and knowledge of entrepreneurial Omanis by taking 
them through the process of starting their own businesses. Participants are taught, 
amongst many things, what makes a business successful, how to put together a 
business plan, apply for funding, and manage a team. The programme gives Omani 
entrepreneurs an opportunity to develop their ideas and strengthen their managerial 
skills. This programme is implemented in regions across Oman, including Muscat, 
Nizwa, Sohar, Sur and Salalah.

Nomou Fund
The Nomou Oman Fund is an innovative business model initiated in the year 2005 
to support viable SMEs and contribute towards sustainable job creation. The fund is 
administered by GroFin, a pioneering SME development and financing organisation. 

The objective of the programme is to provide an integrated solution of growth 
finance, tailored business support, and access to markets for start-ups as well as 
existing SMEs across the Sultanate. The following page provides an example of how 
the Nomou Fund has helped turn entrepreneurs Samia and Nabil Al Raisi’s dream 
into a reality. 



Their Dream: Nabil Al Raisi and his wife Samia, who run a privately owned 
educational institute, called ‘My School’, wanted to expand their organisation and 
make it a state-of-the-art yet affordable school.

Nomou Fund: They turned to Nomou Oman Fund to fuel their ambition not only 
to expand their business but also to contribute to the development of the community 
by generating employment opportunities. 

The Outcome: With Nomou’s support, Nabil and Samia added eight new classrooms 
to accommodate 321 students, and recruited 17 additional qualified teachers and 
staff members, to increase the tally to a total of 48 employees. In addition to doubling 
the school’s capacity, the Nomou Fund has supported the school’s expansion plan 
to add a host of services, including a fully equipped computer suite with Apple Macs, 
all structured around an improved learning experience. 

“Thanks to Nomou’s support, continuous guidance and becoming more of a 
business partner than just a financing company, we have grown in capacity 
and quality. Now we are confident of reaching our goal of providing quality 
learning to more than 450 students in the coming school year.” 

Nabil Al Raisi 
Co-owner, My School
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ENvIRONMENT 
Sustainable development is at the heart of all 
expansion goals at Shell Development Oman. The 
economy and society depends on maintenance 
of the ecosystem and natural resources. We 
collaborate with various organisations to sustain 
the nation’s resources to preserve what we have 
today for our future generations. 



ENVIRONMENT SOCIETY OF OMAN

EARTH HOUR INITIATIVE
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SIGNING CEREMONY WITh ENvIRONMENT SOCIETY OF OMAN IN 2015



Environment Society of Oman
Shell Oman signed a sponsorship agreement with the Environment Society of Oman 
(ESO) to support and fund an acoustic research of Arabian Sea humpback Whales 
in Oman. This agreement is another step in Shell’s continued contribution to the 
efforts of ESO. Engaging the right expertise and conducting environmental research 
are key enablers along the way towards achieving these goals and ensuring a future 
that addresses environmental issues.

This research will contribute positively towards the conservation of biodiversity 
and marine ecosystems of Oman while simultaneously raising awareness about 
the cause. Shell Oman has a track record of supporting environmentally-driven 
research programmes like the Whale and Dolphin Research Group, the Arabian 
leopard Research and the Egyptian vulture Research Project; we are committed to 
our partnership with ESO to help preserve biodiversity in the Sultanate for future 
generations.

“This ongoing research has been carried out for over 10 years by a dedicated and 
experienced team of scientists and we are honoured to have the unwavering support 
of the corporate sector to allow us to continue to do so. I would like to thank Shell 
Oman for their partnership which will enable us to study the whale population more 
closely and enable us to move closer towards the conservation of this magnificent 
species that call Oman home.”

Her Highness Sayyida Tania Al Said
President of ESO

Earth Hour 2015
On 29 March 2015, Shell Development Oman (SDO) switched off all non-essential 
lighting in a bid to support the global initiative ‘Earth hour’. launched in 2007, Earth 
hour is a global event organised by the World Wildlife Fund (WWF) that engages 
more than 7,000 cities and towns worldwide each year. This event continues to grow 
as a platform to encourage people across the world to turn off their non-essential 
lighting for one hour to conserve energy and create a more sustainable world.

ARABIAN SEA hUMPBACK WhAlE
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 GIFT TO ThE 
NATION 
The Gift to the Nation is a tradition initiated 
by Shell in 1995, the 25th anniversary of 
Oman’s Renaissance, to launch a new 
project every five years to contribute to 
the development of Oman’s society and 
economy.



1995 ESTABLISHMENT OF INTILAAQAH

2000 ESTABLISHMENT OF VIRTUAL REALITY CENTRE 
 AT SULTAN QABOOS UNIVERSITY (SQU),
 (LATER THE SHELL CHAIR IN GEOSCIENCES)

2005 ESTABLISHMENT OF INTILAAQAH ENTERPRISE 
 FUND (LATER NOMOU OMAN SME FUND)

2010 NOMOU OMAN SME FUND AND SAFETY 
 COMMUNICATION CAMPAIGN

2015 REVAMPING OF SHELL INTILAAQAH 
 PROGRAMME & ‘SOLAR INTO SCHOOLS’ PROJECT
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The Shell ‘Gift to the Nation’ projects are carefully selected by experts from Shell 
and other external professionals with in-depth knowledge of the local market and 
the experience in dealing with matters of social investment. The individual projects 
are structured in a way that allows us to monitor the implementation and realisation 
of project objectives.



Gift to the Nation 2015
Development of Oman’s Small and Medium-sized Enterprise (SME) Sector.

Project 1: Contracting Omani SMEs to install solar panels in schools across the 
nation.

The first part of our 5th ‘Gift to the Nation’ involves the use of solar power for 
domestic consumption at public schools, using the opportunity to install solar photo-
voltaic technology and instill entrepreneurship knowledge into secondary schools, 
and executing the projects through Omani contractors. This project, in the pilot 
phase, will cover four schools and will be extended over the coming five years, 
in collaboration with the Ministry of Education. The solar photo-voltaic technology 
converts sunlight directly to electricity by means of Pv cells made of semiconductor 
materials. 

Project 2: Revamping of Shell Intilaaqah programme in the Sultanate.

Shell’s Intilaaqah Programme has been successfully operating for over 20 years 
and has reached out to more than 10,000 young Omanis interested in becoming 
entrepreneurs. 

In 2015 Shell Intilaaqah was brought to the forefront as the second part of the 5th 
Gift to the Nation, with a renewed promise of taking it to new levels. The programme 
will provide training in addition to mentoring and counselling services to Omani 
entrepreneurs and Small and Medium Enterprises (SME) owners who are between 
the age of 20 and 55 years, by supporting them in starting their own business and 
helping them in its growth and development.
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الرعاية واملنح

حتدي القوارب اخلريي يف م�سندم



ENTERPRENEURShIP IN TOURISM EXhIBITION IN 
SUlTAN QABOOS UNIvERSITY

IFTAAR AT ThE ChIlD CARE CENTER اإفطار يف مركز رعاية الأطفال

ريادة الأعمال يف معر�س ال�سياحة بجامعة ال�سلطان قابو�س
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من  منا�ص  ال  �أ�سمى  وهدف  عنها،  محيد  ال  عظمى  غاية  و�أبعادها  جو�نبها  مختلف  يف  �ملتكاملة  �ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق  “�إن 
توؤدي  قوية  قيام �سناعة  �إن   .... �ساأنها  ويعلو  �الأوطان  تبنى  �ملتوثبة  �لوطنية  و�لروح  �ملتو��سل،  و�جلهد  �لد�ئب،  فبالعمل  بلوغه. 

��سرت�تيجي  هدف  ممكن  حد  �أبعد  �إلى  ونظافتها  �لبيئة  نقاء  على  �ملحافظة  مع   �الجتماعي  و�لرخاء  �لتقدم  يف  �لوطني  دورها 

ن�سعى �إليه بكل جد، وندعو �مل�سوؤولني و�مل�ستثمرين �إلى حتقيقه. فاحلفاظ على �لبيئة و�سيانتها من �أ�سر�ر �لتلوث ال مينع من قيام 

�سناعات نظيفة تاأخذ باأ�سباب �لتقنية �حلديثة وتو�كب با�ستمر�ر متطلباتها �ملتجددة.”

من خطاب جاللة �ل�سلطان قابو�ص بن �سعيد �ملعظم مبنا�سبة �لعيد �لوطني �حلادي و�لع�سرين �ملجيد )18/11/1991(



ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه





6 �سل يف �سلطنة عمان 

8 كلمة رئي�ص �سل يف �سلطنة عمان 

10 �ال�ستثمار �الجتماعي يف �سل 

12 �ل�سالمة على �لطريق 

16 تطوير �ل�سباب 

20 �لتدريب من �أجل �لتوظيف 

24 �لتدريب من �أجل �لتطوير  

30 تعزيز ريادة �الأعمال 

34 �لبيئة 

38 هدية �سل للوطن 

42 �لرعاية و�ملنح 

 �ملحتويات



باعتبار �سركة �سل من �سركات �لطاقة �لر�ئدة يف �لعامل، 
�لطلب  تلبية  على  �مل�ساعدة  يف  رئي�سيًا  دورً�  تلعب  فاإنها 
وبيئية  �قت�سادية  بطرق  �لطاقة  على  �ملتز�يد  �لعاملي 

و�جتماعية تتحلى بروح �مل�سوؤولية .

�سل يف
�سلطنة عمان



حول �شل
تاأ�س�ست �سركة رويال د�ت�ص �سل بي �إل �سي يف �إجنلرت� وويلز، ويقع مقرها يف الهاي، وهي مدرجة يف بور�سات �الأ�سهم يف لندن و �أم�سرتد�م و نيويورك. وتعمل 
�سركات �سل يف �أكرث من 70 بلدً� و�إقليمًا يف �أعمال ت�سمل �لتنقيب و�إنتاج �لنفط و�لغاز، باالإ�سافة �إلى �إنتاج وت�سويق �لغاز �لطبيعي �مل�سال، وت�سنيع وت�سويق و�سحن 

�ملنتجات �لنفطية و�ملو�د �لكيميائية وم�ساريع �لطاقة �ملتجددة. ملزيد من �ملعلومات.

www.shell.com.om :يرجى زيارة موقع �ل�سركة على �الإنرتنت 

التزامنا
�إننا نويل �أهمية ق�سوى لتاأثري �أعمالنا �لتجارية على �لنا�ص و�ملجتمعات و�لبيئة عند �تخاذ �أي قر�ر يتعلق باأعمالنا �لتجارية. كما �ن �سل ملتزمة بالتنمية �الجتماعية  

يف �ل�سلطنة وتهدف خلدمة �ملجتمع بطريقة م�سوؤولة. 

ت�سمل �أن�سطتنا �مل�ساركة �لفاعلة يف �سناعة �لنفط و�لغاز يف �ل�سلطنة، ولدينا م�ساريع م�سرتكة مع جهات �أخرى �إ�سافة �إلى �أن�سطتنا �مل�ستقلة �لتي ت�سمل �الأبحاث 
و�لتطوير، و�الكت�ساف و�الإنتاج،  و�لتجارة و�لبيع بالتجزئة. وتقوم �سل بتنفيذ بر�مج مكثفة للتنمية �الجتماعية من �ساأنها �مل�ساهمة يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف 

�ل�سلطنة.

www.shell.com.om :ملزيد من �ملعلومات عن �سل يف �سلطنة عمان ، يرجى زيارة موقع �ل�سركة على �الإنرتنت
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كلمة رئي�ص
�سل يف �سلطنة عمان



عزيزي �لقارئ،

�ال�ستثمار  بر�مج  خالل  من  �لعماين  للمجتمع  �مل�ستد�مة  بالتنمية  �لتز�منا   2015 ل�سل  �الجتماعي  �ال�ستثمار  تقرير  يت�سمن 
�الجتماعي �لهادفة و�لتي نقوم بتنفيذها بال�سر�كة مع حكومة �ل�سلطنة و�سركات �لقطاع �خلا�ص.

وعند قر�ءتك لهذ� �لتقرير، �ستتعرف على �لتاأثري �الإيجابي �لذي �أحدثته بر�مج �ال�ستثمار �الجتماعي �لتي نقوم بتنفيذها حيث 
عملت  هذه �لرب�مج على تعزيز ريادة �الأعمال، وتطوير مهار�ت وقدر�ت �ل�سباب �لعمانيني، و�ملحافظة على �لبيئة.

�إال �أن تطوير مهار�ت وقدر�ت �ل�سباب �لعمانيني �سيبقى محور �هتمامنا �الأول يف بر�مج �ال�ستثمار �الجتماعي. وبهذ� �خل�سو�ص، 
ي�سرين �أن �أو�سح باأن �أكرث من 126 �سابًا عمانيًا قد مت ت�سجيلهم يف برنامج “�لتدريب من �أجل �لتوظيف” �لذي يهدف للتعرف 

على فر�ص �لعمل �ملتاحة يف �ل�سوق الغتنامها  من �أجل تدريب �ل�سباب �مل�سجلني لكي يعملو� يف تلك �لوظائف.

وقد �سهدت �لدور�ت �ملتخ�س�سة �لتي يوفرها برنامج “ �لتدريب من �أجل �لتوظيف” تدريب 320 �ساب و�سابة ممن يعملون يف 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ص و�جلمعيات �الأهلية.

�سل  وكان جلو�ئز  و�لبيئة.  �لطرق،  على  بال�سالمة  �ملتعلقة  �الأخرى  �مل�ساريع  من  �سل عددً�  نّفذت  �لرب�مج،  �إلى هذه  وباالإ�سافة 
لل�سالمة على �لطريق و�الأن�سطة �ملتنوعة �الأخرى �لتي نفذتها �جلمعية �لعمانية لل�سالمة على �لطرق �أثر كبري يف زيادة �لوعي باأمور 
�ل�سالمة على �لطريق من قبل جميع فئات �ملجتمع. و�إننا فخورون حقًا بح�سولنا على جائزة  من جو�ئز �سرطة عمان �ل�سلطانية 

لل�سالمة على �لطرق ، ونعتربها تقدير كبري لنا.

كما �أن برنامج مار�ثون �سل �لبيئي وّفر �لدعم لثالثة فرق من �لطلبة �لعمانيني لكي ي�ستمرو� يف حتقيق �أفكارهم �لهادفة الإيجاد 
برنامج  �أن  �أي�سًا  �ل�سرور  على  يبعث  ومما  �لفلبني.   - مانيال  يف  عاملية  منا�سبة  يف  �ل�سلطنة  ومتثيل  للم�ستقبل،  م�ستد�مة  حلول 

10,000 �ساب عماين منذ عام 1995، وقد �أ�سبح �لعديد منهم رو�د �أعمال ناجحني. من  الأكرث  �لتدريب  “�نطالقة” وفر 

ومن �أولويات �سل �لق�سوى �هتمامها برب�مج �ال�ستثمار �الجتماعي �لتي يتم تنفيذها بال�سر�كة مع �لقطاعني �لعام و�خلا�ص ومنظمات 
�أخرى غريحكومية.

�إننا نتطلع للعام اجلديد بكل ثقة جمددين �لتز�منا بت�سميم وتنفيذ بر�مج تفيد �ملجتمع �لعماين بكامله.

كري�س بريز

رئي�ص �سل يف �سلطنة عمان
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�ال�ستثمار
�الجتماعي يف �سل

�ال�ستثمار �الجتماعي هو و�سيلة تطوعية الإظهار �لتز�منا نحو �مل�ساهمة يف تنمية �ملجتمع و�القت�ساد �ملحلي يف �ل�سلطنة، وهو جزء ال يتجز�أ من 
�لطريقة �لتي ننفذ بها �أعمالنا �ليومية �إلى جانب ت�سجيع �لتنمية �مل�ستد�مة طويلة �الأمد. ونحن ن�سعى د�ئمًا �إلى طرح وتاأ�سي�ص ودعم �لرب�مج 
�لتي تر�عي �حتياجات و�هتمامات �ملجتمع �ملحلي وتتما�سى مع �أعمالنا وروؤية �ل�سلطنة 2020 من �أجل �إفادة �الأفر�د، و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة، و�لهيئات �حلكومية وغري�حلكومية.



لدينا ثالث قواعد اإر�شادية لال�شتثمار االجتماعي املحلي:

من ت�شمل ؟
• اآراء اأ�شحاب العالقة: �ساملة، مع �الأخذ بعني �العتبار �آر�ء �ملعنيني 	

و�الأ�سخا�ص ذوي �الخت�سا�ص.
• احتياجات املجتمع املحلي: م�سممة بالت�ساور مع �أفر�د �ملجتمع.	

• الدعم املحلي: مبافيه �الإ�سهامات �ملالية و�لعينية ح�سب �القت�ساء.	

• �ملحلي 	 �ملجتمع  مع  و�لتنفيذ  �ل�سر�كة  �أ�سا�ص  على  مبنية  ال�شراكة: 

و�جلمعيات غري �حلكومية.

ما مدى مالءمتها؟
• تتالءم جيدً� مع �الأن�سطة �لقائمة يف �ل�سركة وروؤية �ل�سلطنة 2020.	

مباذا تت�شف؟
• م�شتدامة: تقدم منافع م�ستد�مة ولديها �لقدرة على �ال�ستمر�ر بذ�تها 	

بعد م�ساهمة �سل.
• قابلة للقيا�س: ذ�ت تاأثري �إيجابي �جتماعيًا و�قت�ساديًا وبيئيًا.	

• �شفافة: ميكن ر�سدها وتقييمها بانتظام ومتابعة مدى جناحها بو�سوح و�سفافية.	

• فّعالة: قادرة على �حل�سول على متويل �إ�سايف مما يحقق �ملزيد من �ملنافع.	

• قابلة للتكرار: لتعجيل �نت�سار �ملعرفة وتقليل تكاليف �لتنفيذ.	

موا�شيع اال�شتثمار االجتماعي املحلي

�ل�سالمة على �لطرق
تهدف بر�مج �ل�سالمةعلى �لطرق لدينا �إلى �مل�ساهمة يف رفع م�ستوى �لوعي �لعام، 
�ل�سابة  �الأجيال  مد�رك  وحتفيز  �ل�سلطنة،  يف  �لطرق  على  �حلو�دث  من  و�حلد 

لت�سبح �أكرث وعيًا باأمور �ل�سالمة على �لطرق.

تطوير �ل�سباب
وتعزيز  �لعماين  لل�سباب  �حلياتية  �ملهار�ت  تطوير  �إلى  �ل�سباب  بر�مج  تهدف 

فر�سهم لي�سبحو� رو�د �أعمال يف �مل�ستقبل.

�لتدريب من �أجل �لتوظيف و�لتطوير
تهدف بر�مج �لتدريب �إلى �إك�ساب �ل�سباب �لعمانيني �ملهار�ت �لالزمة لتعزيز 
فر�ص ح�سولهم على وظائف و�إمكانات تطوير مهار�ت �ل�سباب �لذين ي�سغلون 

وظائف.

تعزيز ريادة �الأعمال
من خالل برنامج “�نطالقة” و “�سندوق منو”، نهدف �إلى ت�سجيع مبد�أ ريادة 
�العمال بتقدمي �لتوجيه وخدمات تطوير �الأعمال �لتجارية �ل�سغرية و�ملتو�سطة. 

�لبيئة
يف  �لطبيعية  �لبيئة  وحماية  �سون  يف  �مل�ساهمة  �إلى  �لبيئي  برناجمنا  يهدف 

�ل�سلطنة.

هدية �سل للوطن
و�لع�سرين  �لذكرى �خلام�سة  1995 مبنا�سبة  �ل�سركة  يف عام  بد�أته  تقليد  هي 
للنه�سة �ملباركة  حيث تقوم �سل بتقدمي م�سروع جديد ي�ساهم يف تطور �ملجتمع 

و�زدهار �القت�ساد �لعماين.

�لرعاية و�ملنح
تقوم �سل بدورهام يف تطور �ملجتمع من خالل طرحها لعدد من �لرب�مج �لهادفة، 
�مل�ساهمة يف  �ساأنها  �لتي من  بالفر�ص  �ل�سركة  وتهتم  و�لرعاية.   �ملنح  وتقدمي 

�الزدهار �القت�سادي ورفاهية �ملجتمع.
يجب اأن ت�شتويف املبادرات املقدمة لل�شركة معظم هذه 

املعايري اإن مل يكن جميعها ليتم قبولها.
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�ل�سالمة
على �لطريق

تعترب �ل�سرعة �لز�ئدة  و�سعف مهار�ت �لقيادة من �أهم �أ�سباب ح�سول 
حو�يل  ميوت  عام  كل  ففي  �ل�سلطنة.  يف  �لطرق  على  �ل�سري  حو�دث 
900* �سخ�ص منهم 86%* ذكور ب�سبب حو�دث �ل�سري. وبهدف دعم 

باإعد�د  �سل  قامت  �حلو�دث،  هذه  من  للحد  �ملبذولة  �حلثيثة  �جلهود 
وتنفيذ جمموعة من �حللول لتطوير ثقافة �ل�سالمة على �لطريق لدى 

�جلميع يف �ل�سلطنة.

WHO Global Status Report on Road Safety 2015 :مل�سدر�*
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_

/status/2015/en



جوائز �شل لل�شالمة على الطريق

اجلمعية العمانية لل�شالمة على الطرق

يوم ال�شالمة ال�شنوي يف �شل

جوائز �شرطة عمان ال�شلطانية لل�شالمة على الطرق
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جوائز �شل لل�شالمة على الطريق
تعترب جائزة �سل لل�سالمة على �لطريق  - �لتي �أطلقتها �سركة �سل للتنمية - ُعمان 
�ل�سلطانية  عمان  و�سرطة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �سنو�ت  ت�سع  منذ 
�سنوية   وطنية  م�سابقة  للت�سويق:  �لعمانية  �سل  و�سركة  قابو�ص  �ل�سلطان  وجامعة 

تهدف �إلى �مل�ساهمة يف رفع م�ستوى �لوعي بال�سالمة على �لطرق.

�ملد�ر�ص،  م�ساريع  �ملتعددة،  �لو�سائط  �لق�س�ص،  �لر�سم،  اجلائزة:  حماور 

�لر�سومات و�لق�س�ص.

تهدف �جلائزة  لت�سجيع �جليل �حلايل و�الأجيال �لقادمة على �لت�سرف بطريقة 
م�سوؤولة �سو�ء كانو� �سائقني �أم ركابًا. وقد �سارك يف هذه �جلائزة �أكرث من 206 
طالب من خالل تقدمي م�ساريع وتقارير و�أبحاث مت�ص بع�سًا من �أهم �أمور �ل�سالمة 
و�أكرثها �إحلاحًا كال�سرعة �لز�ئدة، و��ستخد�م �لهاتف �أثناء �ل�سياقة ، وعدم ربط 

حز�م �الأمان،  و�لتجاوز  �خلاطئ،  وعدم ترك م�سافة �أمان كافية.

ذوي  مد�ر�ص  و�خلا�سة،  �حلكومية  �ملد�ر�ص  طالب  امل�شاركة؟:  لهم  يحق  من 

و�لعاملني  و�لتدري�سية  �الإد�رية  �لهيئتني  �إلى  باالإ�سافة  �خلا�سة،  �الحتياجات 
باملد�ر�ص.

اجلمعية العمانية لل�شالمة على الطرق
�لهيئات  مع  وتتعاون  هادفة،  بر�مج  بتنفيذ  �لطرق  على  لل�سالمة  �لعمانية  �جلمعية  تقوم 

�ملحلية للم�ساهمة يف �لتقليل من معدل حو�دث �ل�سرييف �ل�سلطنة.

اإ�شاءات على اإجنازات اجلمعية 
العمانية لل�شالمة على الطرق

• �لعمانيني 	 من  �سخ�ص   15,000 حو�يل  �إلى  �لو�سول  من  �جلمعية  متكنت 
�لو�سطى، وظفار  �لظاهرة،  �ل�سرقية،  �لد�خلية،  و�لو�فدين يف محافظات م�سقط، 

من خالل حمالتها.
• �ملطبوعة 	 �الإعالم  و�سائل  يف  ومو�سوع  �سحفية  ن�سرة   200 حو�يل  ن�سر  مت 

و�لرقمية لزيادة �لوعي باأمور �ل�سالمة.
• “�ربط  �حلز�م لكل ر�كب يف كل مقعد يف كل رحلة” جمع مبالغ 	 حققت حملة 

لذوي  تقدميها  ومت  �لوالدة،  حديثي  لالأطفال  بال�سيارة  حماية  مقاعد  لتوفري 
�الأطفال يف محافظات م�سقط، �لد�خلية، �لظاهرة، �ل�سرقية، وم�سندم.

• فاز فيلم �جلمعية عن مو�سوع �ل�سالمة على �لطرق بجائزة �أفالم �ل�سالمة على 	
�لطرق يف مهرجان فيلم �ل�سالمة على �لطرق �لعاملي �لذي عقد يف �لد�ر �لبي�ساء 

- �ململكة �ملغربية.

حفل توزيع جوائز �سل لل�سالمة على الطرق



يوم ال�شالمة ال�شنوي يف �شل
نظمت �سركة تنمية نفط عمان �أن�سطة جمتمعية للتوعية بال�سالمة على �لطرق يف “ م�سقط جر�ند مول” وذلك �حتفااًل 
بيوم �ل�سالمة �ل�سنوي يف �سل. ويعترب يوم �ل�سالمة جزءً� من �لتز�م �سل بالتنمية �الجتماعية يف �ل�سلطنة وذلك للتعبري 
عن �لتز�مها �مل�ستمر بال�سالمة �لذي تعتربه جزءً� من �أعمالها �لتجارية. و�أعقب هذ� �حلدث �حتفال د�خلي يف �ملكتب 
�لرئي�سي ل�سل للتنمية - ُعمان مبيناء �لفحل مت فيه �لرتكيز على جو�نب �ل�سالمة على �لطرق وقو�عد �سل �ملنقذة للحياة.

�أما �لن�ساط �ملجتمعي لالحتفال فقد رّكز على زيادة �لتوعية باأمور �ل�سالمة  من خالل �أن�سطة م�سلية  وممتعة ت�ستهدف 
�الأطفال. ومنها لوحة �سخمة متثل طريقًا منوذجيًا يف �ل�سلطنة حيث مت ت�سجيع �الأطفال على �إلتقاط �سور لل�سلوك �الآمن 

على هذ� �لطريق ومن ثم �لتحدث عنه.

وعلى مدى ت�سع �سنو�ت، ت�ستمر �سل يف �الحتفال بيوم �ل�سالمة مع موظفيها و�سركائها وذوي �ل�ساأن، من د�خل �ل�سلطنة 
وخارجها، من خالل مبادر�ت وحمالت توعية خا�سة بال�سالمة على �لطرق.

جوائز �شرطة عمان ال�شلطانية لل�شالمة على الطرق
فازت جائزة �سل لل�سالمة على �لطريق  باملركز �لثاين يف فئة “مبادر�ت �لقطاع �خلا�ص”. وكانت حلظة فخر حقيقي ل�سل �أثناء  حفل جو�ئز �ل�سالمة على �لطرق 

2015 �لذي نظمته �سرطة عمان �ل�سلطانية.

وكان قد مت �مل�ساركة مب�سروع جائزة �سل لل�سالمة على �لطريق تقديرً� الإ�سهامات �مل�سروع خالل �لفرتة �ملا�سية يف توعية �ملجتمع باأهمية �ل�سالمة على �لطريق. 
ولكننا لن نتوقف عند هذ� �الإجناز بل �سن�ستمر يف حتقيق �إلتز�منا نحو جعل �لطرق يف �ل�سلطنة �آمنة وخالية من �حلو�دث.

حملة امل�سي 2015 التي نظمتها اجلمعية العمانية لل�سالمة على الطرق
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تطوير
�ل�سباب

�ل�سباب هم حا�سر ُعمان وم�ستقبلها. لذ�، فاإن �سل للتنمية – ُعمان تفخر 
باال�ستثمار يف تطوير �ل�سباب لكي يتمكنو� من حتمل �مل�سوؤوليات �ملنوطة بهم 
جتاه وطنهم  وذلك من خالل �ملبادر�ت �لعديدة �لتي تطرحها و�مل�ساعدة يف 

�إعد�د قادة م�ستقبل ُعمان.



ماراثون �شل البيئي

برنامج فوتبول نت

)حتدي( اأوتورد باوند ُعمان

• 9 مر�كز تدريبية يف �ل�سلطنة	

• 39 مدر�سة	

• 1015 م�سارك )90 منهم من �لفتيات(	

• 50  مدربًا	

�ساركت ثالثة فرق من �ل�سلطنة يف مار�ثون �سل �لبيئي الأول مرة، وفاز فريق �جلامعة �الأملانية للتكنولوجيا  باملركز 
�خلام�ص يف فئة “�لنموذج �لتجريبي ملركبة تعمل بالديزل”.

• 1500 م�سارك ح�سلو� على �لتدريب من خالل �لربنامج	

• 10 �سباب عمانيني ت�سلقو� قمة جبل كلمينجارو )�أعلى قمة جبلية يف �أفريقيا(	
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عمر خلف �جلابري طالب يف �ل�سنة �لر�بعة ، ويعمل 
كلية   – �سد�رة  فريق  يف  ت�سويق   مدير  بوظيفة 
�لكبري يف  �لتغيري  يحدثنا عن  �لهند�سية  كاليدونيان 

حياته بعد م�ساركته يف مار�ثون �سل �لبيئي.

“�إنني �أعترب م�ساركتي يف مار�ثون �سل �لبيئي فخرً� 
على  بناًء  طالبًا    11 �ختيار  مت  فقد  لنا.  كبريً� 
 8 حو�يل  �أم�سينا  وقد  �الأكادميي،  و�الأد�ء  �لكفاءة  
�سهور ونحن نعمل يف ت�سميم �لنموذج �لتجريبي للمركبة. وقد حتملنا 

م�سوؤولية كاملة كمهند�سني وم�سممني ومتخ�س�سي ت�سويق.”

كيف كان �شعورك كممثل لل�شلطنة يف من�شة عاملية ؟

مانيال  يف  عر�سها  مت  عندما  �لكثريين  �أعني  مركبتنا   جذبت  لقد 
وجميع  �لعامليني  �سل  م�سممي  من  كبري  باإطر�ء  حظينا  وقد  بالفلبني. 
زو�ر �ملعر�ص. كما تناق�سنا مع فرق من دول �أ�سيوية �أخرى ودول جمل�ص 
منا�سبة  يف  �ل�سلطنة  بتمثيل  �سعوري  باأن  �سك  وال  �خلليجي.  �لتعاون 

عاملية كان �سعور فخر و�سرور، ومل يكن ذلك ليتحقق لوال �لدعم �لكبري 
�لذي حظينا به من �سل.

كيف ا�شتفدت من هذه التجربة ؟

حيث  �جلامعة  من  كبري  برتحاب  حظينا   ، �ل�سلطنة  �إلى  عدنا  عندما 
�ملجال.  رو�دً� يف هذ�  و�عتربونا  به  ما قمنا  و�ل�سكر على  �لثناء  تلقينا 
�أتاحت لنا �سل هذه �لفر�سة �لثمينة و�سوف لن نن�سى هذ� �لدعم  لقد 

�لذي مكننا من �أن ن�سبح م�سهورين.

ماراثون �شل البيئي
ي�سّكل مارثون �سل �لبيئي حتديًا عامليًا تتناف�ص فيه فرق طالبية لت�سميم وبناء وقيادة �أكرث �ملركبات كفاءة من حيث �لطاقة.  ويعترب هذ� �ملار�ثون 

م�سابقة ومن�سة تعليمية على حد �سو�ء �لتي بدورها ت�سجع على �البتكار وتعزز تطوير �لتقنيات �لر�ئدة ملزيد من �لكفاءة  و�ال�ستد�مة يف �لطاقة. 
�الأملانية  و�جلامعة  �لهند�سية  كاليدونيان  وكلية  قابو�ص  �ل�سلطان  �سملت جامعة  مرموقة  تعليمية  موؤ�س�سات  من  فرق طالبية   ثالثة  فيه  و�ساركت 

للتكنولوجيا ممثلة لل�سلطنة يف مار�ثون �سل �لبيئي و�لذي عقد يف مانيال بالفلبني و��ستمرملدة  �أربعة �أيام.



)حتدي( اأوتورد باوند ُعمان
قامت �سل  بال�سر�كة مع �سركاء �آخرين بتاأ�سي�ص برنامج )حتدي( �أوتورد باوند ُعمان 
مل�ساعدة  و�جلميلة  �ملتنوعة  �لعمانية  �لبيئة  ي�ستغل  برنامج  وهو   .2009 عام  يف 
�لتدريب  هذ�  ويعترب  و�ملهنية.   �ل�سخ�سية  مهار�تهم  تطوير  على  �لعماين  �ل�سباب 
للعمل  و�مل�ساهمة يف  �إعد�دهم  لل�سباب من خالل  �سروريًا لتطوير مهار�ت �لقيادة  

�زدهار �القت�ساد �لوطني  و�لتنمية �الجتماعية.

اإ�شاءات على اأوتورد باوند عمان

• 85% من 	 1500 م�سارك ح�سلو� على تدريب من �لربنامج ، منهم  حو�يل 
فتاة يف عام   424 �ملتدربات من  �لفتيات  ز�د عدد  كما   ، �ملد�ر�ص �حلكومية 

2014 �إلى 582 فتاة يف عام 2015.

• �إن�ساء مركز تدريب يف رمال �ل�سرقية وهو �الأول من بني مر�كز 	 بدء �لعمل يف 
�لتدريب �لثالثة �ملخطط  الإن�سائها يف �ل�سلطنة .

• مت رفع �لعلم �لعماين فوق قمة جبل كليمنجارو )�أعلى جبل يف �أفريقيا( من قبل 	
10 �سباب عمانيني بتدريب من �أوتورد  باوند عمان.

• ��ست�سافة دورة تدريب هامة  لل�سباب ممن يعانون من �إعاقات ج�سدية وعقلية  	
و �لذين يخ�سعون الإعادة تاأهيل من �إدمان �ملخدر�ت.

• و 	 �إيفانز  مارك   : من  كل  بد�أ  �لربع �خلايل  حيث  عبور �سحر�ء  مبادرة  طرح 
من  كم   1300 م�سافة  قطع  من  ومتكنو�  �لتحدي  برحلة  �لزدجايل  محمد 

�ساللة �إلى �لدوحة م�سيًا على �الأقد�م وركوبًا على �جلمال.

الهدابي  عبداهلل  �شامل  يحيى 

يخربنا عما �أحدثه برنامج فوتبول 
�إيجابي  تغيري  من  عمان  نت 
رغم  حياته  يف  جديد  وم�ستوى 
�نقطاعه عن ممار�سة كرة �لقدم. 
هو  حققه  �إجناز  �أهم  باأن  وقال 
�سعور �ل�سعادة و�لفخر �لذي يح�ص 
�لذين  طالبه  �أحد  ر�أى  عندما  به 

دربهم قد �أ�سبح مدربًا متخ�س�سًا. 

عندما �أ�سبح عمر يحيى 24 �سنة ، كان عليه �لتوقف عن ممار�سة لعبة 
كرة �لقدم ب�سبب �إ�سابته مبر�ص يف عينيه، ولكن ذلك مل يثنيه عن  حبه 
لهذه �للعبة . فعندما �أتيحت له �لفر�سة من خالل برنامج فوتبول نت، 
كرة   العبي  من  فرقًا  �سّكل  حيث  مدرب  �إلى  العب  من  وحتّول  �غتنمها 

�لقدم من طالب �ملد�ر�ص يف فنجاء ي�سم �ليوم 100 العب.

حيث  �شل  من  رائعة  مبادرة  نت  فوتبول  “اإن  يحيى:  يقول 

ومبادئ  قيم  فيهم  وت�شخ  للتعلم  جيدة  فر�شًا  للطالب  تتيح 

الربنامج  نّظم   ،2015 عام  ويف  فعاًل.  ريا�شيني  جتعلهم 

وكانت  اإ�شبانيا.  من  مدرب  باإ�شراف  للمدربني  تدريب  دورة 

وتبادلنا  جيدة  طرقًا  تعلمنا  حيث  جدًا  مفيدة  الدورة  تلك 

الدورة.  يف  امل�شاركني  املدربني  فرق  مع  االأفكارواخلربات 

و�شوف اأبقى ممتنًا ل�شركة �شل على اإتاحتها فر�شة ثانية يل 

مّكنتني من التحول من العب اإىل مدرب.”

برنامج فوتبول نت

يتم تنفيذ هذ� �لربنامج بالتعاون مع موؤ�س�سة نادي بر�سلونة لكرة �لقدم ، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وز�رة �ل�سوؤون �لريا�سية و�الحتاد �لعماين لكرة �لقدم، ويرتكز �لربنامج على 
مبد�أ “ �ل�سالمة �أواًل” و�ل�سالمة د�ئمًا . ويهدف لتعليم �ل�سباب �لعماين جمموعة من �ملهار�ت و�لقيم �حلياتية با�ستخد�م كرة �لقدم مبا يف ذلك �اللتز�م و�الحرت�م و�لت�سامح 

و�لعمل �جلماعي وحتمل �مل�سوؤولية. 
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�لتدريب من
�أجل �لتوظيف 

برنامج  يعتمد  �ل�سرورية.  للمهار�ت  �أفر�دها  �كت�ساب  خالل  من  �ملجتمعات  تتقدم 
�لتدريب من �أجل �لتوظيف على در��سات عملية وتدريب فني لكي يتمكن �مل�ساركون 

من �كت�ساب �لقدر�ت و�ملهار�ت �لفنية.



20 متدربًا يف دورة تدريب على متديد اأنابيب املياه املنزلية

45 متدربًا يف دورة تدريب على اللحام القو�شي الكهربائي

20 متدربًا يف دورة تدريب فنيني كهربائيني
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ملحة
�إك�ساب  �إلى  �لتوظيف  �أجل  �لتدريب من  برنامج  يهدف 
فر�سهم  وتعزيز  �لالزمة  �ملهار�ت  �لعماين  �ل�سباب 
�لتوظيفية.  �نطلق هذ� �لربنامج  يف عام 2002. ومنذ 
ذلك �حلني، متّكن من توفري �لتدريب وتاأمني فر�ص عمل 
الأكرث من 100 �سخ�ص �سنويًا.  ويتم �لتدريب من خالل 
�ل�سر�كة مع بع�ص معاهد �لتدريب �ملرموقة يف �ل�سلطنة 
لتوفري تدريب تخ�س�سي عايل �جلودة لكل م�سارك حتى 
�لتدريب  ��ستكمال  وبعد  كفاءة.  بكل  �لعمل  من  يتمكن 
بنجاح، يتم �سمان ح�سول �ملتدربني على فر�ص وظيفية  
برو�تب تناف�سية يف موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص �مل�سهورة 

يف �ل�سلطنة. 



يتم �لتدريب من �أجل �لتوظيف يف خطوتني :

اخلطوة االأوىل: نبد�أ �أواًل من خالل �لعمل مع �ل�سركاء �ملعنيني على تاأمني 

فر�ص متاحة يف �ل�سوق �لعماين.
�ملر�سحني  لتدريب  �ملتوقعني  �لعمل  �أرباب  مع  نتعاون  الثانية:  اخلطوة 

�ملنا�سبني ل�سغل �لوظائف �ملطلوبة.

ترت�وح مدة �لتدريب يف هذ� �لربنامج من �ستة �أ�سهر �إلى �سنتني، وتتاح �لفر�سة لاللتحاق بهذ� �لربنامج لالأفر�د من مختلف �خللفيات �الجتماعية و�القت�سادية 
و�لتعليمية.
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�لتدريب من
�أجل �لتطوير

وقدر�تهم،   طاقاتهم  ح�سب  �مل�سوؤوليات  لتحمل  �لعماين  �ل�سباب  من  �جلادة  �لرغبة  على  �عتمادً� 
فاإننا من خالل برنامج �لتدريب من �أجل �لتطوير نعتزم تزويدهم بقوة �ملعرفة و�ملهار�ت �ل�سرورية 
للتطور  يف وظائفهم و�أد�ئها بكل جد�رة مما يوؤدي بالتايل �إلى �مل�ساهمة �لفعالة يف �زدهار �القت�ساد 

�لوطني.



25 متدربًا يف دورة املالية لغري العاملني بها

35 متدربًا يف دورة تخطيط االأعمال

25 متدربًا يف دورة  اإدارة املوارد الب�شرية

35 متدربًا يف دورة مهارات القيادة

60 متدربًا يف دورة اأخالقيات العمل وااللتزام

25 متدربًا يف دورة اإدارة امل�شاريع

60 متدربًا يف دورة عقلية خدمة العمالء

25 متدربًا يف دورة مهارات االت�شال

30 متدربًا يف دورة االإبتكار واالإبداع
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دورات �شل االحرتافية للتدريب
توّفر دور�ت �سل �الحرت�فية للتدريب �لفر�سة للموظفني �لعمانيني لتو�سيع نطاق مهار�تهم �ملهنية. حيث نقوم بعقد �سل�سلة من �لدور�ت على مد�ر 

�لعام يف عدة مناطق بال�سلطنة مبا يف ذلك م�سقط،  نزوى،  �سحار، �سور،  و �ساللة.

�شملت دورات  �شل االحرتافية 2015: �ملالية لغري �لعاملني بها، مهار�ت �لقيادة، �أخالقيات �لعمل و�اللتز�م، �إد�رة �مل�ساريع، عقلية خدمة 

�لعمالء،  مهار�ت �الت�سال،  �الإبتكار و�الإبد�ع.

الكت�ساب  فر�سة  �الأعمال  تخطيط  دورة  يل  وفرت  “لقد 
�ملهار�ت �ل�سرورية، نظريًا وعمليًا. حقًا ، كانت �سل ناجحة 

يف �ختيار مو�سوع �لدورة، و�ملدرب، و�ملنهاج.  �أنا ر��ص متامًا 
عما تعلمته يف هذه �لدورة، و�أتطلع �إلى �اللتحاق بدور�ت �أخرى 

من دور�ت �سل �الحرت�فية.”

را�شد ال�شوايف

وز�رة �لرتبية و�لتعليم

يل  �لفر�سة  �إتاحتها  على  �سل  ل�سركة  ممنت  “�إنني 
لاللتحاق بدورة تخطيط �الأعمال.  لقد كانت هذه 

�لدورة ممتازة ملا ��ستملت عليه من تدريب عملي لكل 
من يرغب يف تاأ�سي�ص عمل جتاري. بالتاأكيد �سوف �أن�سح 

�أ�سدقائي بح�سور هذه �لدورة.”

خالد الندابي

وز�رة �ل�سحة

�الأن�سطة  بني  جتمع  �أنها  �لقيادة  مهار�ت  دورة  يف  �أعجبني  ما  “�أكرث 
�لنظرية و�لعملية. تعلمنا يف هذه �لدورة �لتدريبية �سفات �لقائد 

�لناجح، و�أمناط �لقيادة، و�أمور ممتعة �أخرى. �أ�سكر �سل على هذه 
�ملبادرة ملا ت�سمنه برنامج �لدورة من معلومات مفيدة وح�سور متدربني 

مو�طنني من مختلف �لقطاعات و�لوظائف.”

يحيى احل�شيني 

غرفة جتارة و�سناعة عمان

جديدة  �لقيادة  مهار�ت  دورة  يف  تعلمتها  �لتي  �ملهار�ت  “كانت 
بالن�سبة يل على �مل�ستوى �ملهني و�ل�سخ�سي. تعلمت �أن �لوقت 

لي�ص متاأخرً� لكي يتعلم �ل�سخ�ص �ملهار�ت �ل�سرورية �لتي 
يحتاجها لي�سبح قائدً� ناجحًا . �سكرً� ل�سركة �سل على �إتاحتها 
هذه �لفر�سة يل حل�سور هذه �لدورة �لتي �سررت بها كثريً�.”

      
منرية الكندي

�أميد�إي�ست



كر�شي �شل يف جامعة ال�شلطان قابو�س
جاء تقدمينا لهذه �ملبادرة يف عام 2006 كجزء من �سعينا �مل�سرتك لتطوير �لقدر�ت �لبحثية يف 
جمال علوم �جليولوجيا �لبرتولية ، وت�سجيع �لطلبة �لعمانيني ملتابعة در��ستهم �لعليا لنيل �سهاد�ت 
�لدر��سة على جماالت �ال�ستخال�ص  ويتم �لرتكيز يف هذه  و�لدكتور�ة يف هذ� �ملجال.  �ملاج�ستري 

�ملعزز للنفط  وتطوير م�سادر غري تقليدية.

�أمل �للمكي تعمل بوظيفة مهند�سة خز�نات نفط يف �سركة تنمية نفط عمان ، وهي طالبة ماج�ستري 
يف جامعة �ل�سلطان قابو�ص. وقد �أكملت �أطروحة در��سة يف جمال تطوير �الإ�سباع - م�ستوى �الرتفاع 
حلقل خلود باإ�سر�ف كر�سي �سل. وي�سمح هذ� �لنموذج باحت�ساب توزيع �لغاز و�ملاء  يف �الآبار غري 
�ملحفورة.  ومت عر�ص نتيجة �أطروحة �ملاج�ستري يف قمة �لنفط و�لغاز ملنطقة بحر �لعرب يف �سهر 

مايو 2015 .

�إ�سباع   عن  بحث  باإجر�ء  “قمت 
خلود.  حقل  يف   �خلفيف  �لغاز 
�لبحث  هذ�  �إجر�ء   �أعترب  و�إنني 

بالن�سبة  ممتازة  جتربة  �سل   كر�سي  باإ�سر�ف 
مر�حل  من  مرحلة  كل  يف  �لكثري  تعلمت  لقد  يل. 
من  به  حظيت  �لذي  �لدعم  �ساعدين  وقد  �لبحث. 
حيث  بنجاح  بحثي  �إكمال  على  �سل  كر�سي  خرب�ء 
مت ن�سره يف جملة �إقليمية م�سهورة.  و�إنني م�ستعدة 
لتطبيق كل ما تعلمته  يف جمال عملي �حلايل . �سكرً� 

ل�سل على هذه �لفر�سة .”

اأمل اللمكي

مهند�سة خز�نات نفط 
�سركة تنمية نفط عمان

�لطلبة �مللتحقون بكر�سي �سل وفريق �سل للتكنولوجيا - ُعمان
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 - للتنيمة  �سل  �سركة  يف  �حلوكمة  فريق  مع  عملي  خالل  “من 
ُعمان عرفت �أن �ال�ستك�ساف ، �لذي هو جمال عملي �لفني، 
لي�ص �لعملية �لهامة �لوحيدة يف �سركات �لنفط.  فاالأعمال 

�ليومية الإعد�د خطط �الإنتاج، ومر�جعات وحدة �الأد�ء، 
وتطوير �أفكار خا�سة باال�سرتد�د �ملعزز للنفط على �ملدى �لطويل ت�سّكل جزءً� 

هامًا  وت�سيف �أمورً� �أخرى ل�سركة �لنفط .  �أتقدم بال�سكر �جلزيل لل�سركة 
على �إتاحتها �لفر�سة يل للعمل مع موظفني من ذوي �خلربة، و�أ�ستطيع �لقول 

�أن �لتدريب �ل�سيفي �لذي ح�سلت عليه يف �سركة �سل للتنمية - ُعمان قد وفر 
يل فهمًا �أو�سع للعمل و�لنو�حي �لفنية �ملتعلقة ب�سناعة �لنفط.”

       
�شريايو كيمجي

طالب جيوفيزياء
كلية �جلامعة، لندن

جمال �لتدريب �ل�سيفي: فريق حوكمة �سل للتنمية - ُعمان �أثناء �لعمل يف 
م�سروع �إعد�د خطة �لعمل ومر�جعة �الأد�ء

ع�سوً�  الأكون  حقًا  فخورة  “�إنني 
يف عائلة �سل للتنمية - ُعمان 

خالل فرتة �لتدريب �ل�سيفي. 
�أعتقد �أن ما تعلمته يف هذه 

�ل�سركة خالل �سهرين ي�سعب تعلمه خالل �سنتني يف 
�سركة �أخرى.  لقد عملت مع فريق �سل �نطالقة وعرفت 

مدى �أهمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة لالقت�ساد 
�لوطني، و�لدور �لذي يقوم به برنامج �سل �نطالقة يف هذ� 

�لقطاع.”
     

خزينة احلارثي

طالبة مو�رد ب�سرية
�لكلية �لتقنية �لعليا، م�سقط 

جمال �لتدريب �ل�سيفي: برنامج �سل �نطالقة

�الت�سال.  ومهار�ت  �لفنية  مهار�تي  تطوير  من  ومّكنني  عملي  ب�سكل  در�سته  ما  لتطبيق  �لفر�سة  �ل�سيفي  �لتدريب  يل  �أتاح  “لقد 
كما �ساعدين تطبيق معاريف يف م�سروع عملي على �ال�ستفادة من خربة �سل للتنمية - ُعمان. �إنني �أعترب �لتنوع بني موظفي �سل 

  ” جتربة متميزة �كت�سفتها بنف�سي �أثناء �لتدريب �ل�سيفي.

رمي الكيومي

طالبة يف �ل�سنة �لر�بعة، تخ�س�ص هند�سة نفط وغاز طبيعي 
جامعة �ل�سلطان قابو�ص

جمال �لتدريب �ل�سيفي:  طرق �لغمر باملياه، �ال�سرتد�د �لثانوي للنفط 

التدريب ال�شيفي
�لفر�سة لو�سع �ملعرفة قيد �الختبار  �لعمانيني  �لطلبة و�ل�سباب  يتيح هذ� �لربنامج للطموحني من 
و�لتطبيق حيث يدفع بهم �إلى عامل �لعمل ويخترب مهار�تهم �لتي ال يتم �ختبارها عادة يف �لف�سول 
�لدر��سية. ويف عام 2015،  �أكمل كل من : رمي �لكيومي و �سري�يو كيمجي و خازنة �حلارثي برنامج 
تدريب �سيفي د�م �سهرين يف �سركة �سل للتنمية - ُعمان، حيث �كت�سبو� معلومات ومهار�ت ممتازة.



دورات �سل االحرتافية 2015
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تعزيز ريادة 
�الأعمال

�ملايل الإعد�د  و�لدعم  �لت�سجيع،  �لتعليم،  تتطلب �الهتمام،  �لفردية  �لطموحات 
بدعم طموحات  ملتزمون  و�إننا  �مل�ستقبل.  رو�دً� يف  لي�سبحو�  �الأعمال  �أ�سحاب 

�ل�سباب �لعماين من خالل �ملبادر�ت �لهادفة لتعزيز ريادة �الأعمال.



طرح برنامج اليف واير يف اململكة املتحدة  1982

طرح برنامج �شل انطالقة يف �شلطنة عمان  1995

طرح �شندوق انطالقة  2005

ف�شل ال�شندوق عن انطالقة )�شندوق منو(  2012

طرح هوية جديدة الإنطالقة  2013

ال�شراكة مع اأجيال، حيا للمياه، مركز الزبري للموؤ�ش�شات ال�شغرية  2014

ال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم - برنامج  2015
انطالقة لطلبة املدار�س لثقافة العمل احلر  

االإعالن عن هدية �شل للوطن: تطوير برنامج انطالقة  2015
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برنامج �شل انطالقة 
دعم رو�د �الأعمال و�ل�سركات �ملبتدئة و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة

برنامج �نطالقة هو جزء من مبادرة �سل اليف و�ير �لعاملية يف �ال�ستثمار �الجتماعي و�لتي مت تد�سينها للمرة �الأولى يف عام 1982 
ملعاجلة م�سكلة زيادة عدد �لباحثني عن عمل من �ل�سباب يف ��سكتلند� ، ومنذ تاأ�سي�سه منا �لربنامج  ب�سرعة لي�سبح و�حدً� من �أكرب 
�ملوؤ�س�سات  �لتي ت�ستهدف رو�د �الأعمال �ل�سباب يف هذه �ل�سناعة ب�سبكة �جتماعية ت�سم �أكرث من 900,000 ع�سو. وقد حقق 

برنامج �نطالقة جناحًا باهرً� يف 8 دول يف �ل�سرق �الأو�سط حيث يو��سل تقدمي �لدعم و�لتوجيه لرو�د �الأعمال �ل�سباب.

وقد مت تد�سني برنامج �نطالقة يف �ل�سلطنة قبل 20 عامًا تقريبًا حيث مت توفري �لتدريب يف ذلك �لوقت حلو�يل 10,000 �سابًا 
و�سابة عمانيني.

يعمل برنامج �نطالقة على تعزيز مهار�ت ومعارف رو�د �الأعمال �لعمانيني من خالل �الأخذ باأيديهم لبدء م�ساريعهم �خلا�سة، حيث 
يتم تدريب �مل�ساركني على كيفية �إد�رة م�ساريعهم بنجاح وكيفية و�سع خطة عمل و�لتقدم للح�سول على �لتمويل و�إد�رة �لفريق. 
يوفر �لربنامج لرجال �الأعمال �لعمانيني فر�سة لتطوير �أفكارهم وتعزيز مهار�تهم �الإد�رية.  ويتم تنفيذ هذ� �لربنامج يف مناطق 

عدة يف �ل�سلطنة مبا يف ذلك م�سقط، نزوى، �سحار، �سور، و�ساللة.

�شندوق منو
2005  لدعم �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة  عام  يف  طرحه  مت  وقد  �لتجارية،  لالأعمال  مبتكر  منوذج  هو  منو”  “�سندوق 
�مل�ساريع  لتطوير ومتويل  ر�ئدة  �سركة    - قبل جروفني  �ل�سندوق من  ُيد�ر  م�ستد�مة.  �إيجاد وظائف  و�مل�ساهمة يف  للنمو  �لقابلة 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

يهدف �لربنامج �إلى توفري حلول متكاملة للتمويل ودعم �الأعمال  وت�سهيل و�سول �مل�ساريع �ملبتدئة لل�سوق باالإ�سافة �إلى �مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلالية يف �ل�سلطنة . �إقر�أ �ملو�سوع �لالحق لتعرف كيف �ساعد �سندوق منو كل من �سامية و نبيل �لرئي�سي 

على حتقيق حلمهما.



�أر�د� تطويرها  وجعلها مدر�سة ع�سرية  “مدر�ستي”، وقد  �لرئي�سي وزوجته �سامية ميتلكان مدر�سة خا�سة �سغرية ت�سمى  نبيل  احللم: 

وقليلة �لتكاليف.

�شندوق منو: توجها �إلى �سندوق منو لتحقيق طموحاتهما �لتي ال تقت�سر على تطوير �ملدر�سة فقط بل للم�ساهمة يف توفري فر�ص 

عمل جديدة.

احل�شيلة: مع دعم �سندوق منو، متكن نبيل و�سامية من �إ�سافة 8 ف�سول در��سية جيدة تت�سع لـ 321 طالبًا ، وقاما بتعيني 17 

مدر�سًا وموظفًا �إ�سافيًا لي�سبح عدد موظفي �ملدر�سة 48 موظفًا. وباالإ�سافة �إلى زيادة �سعة �ملدر�سة، وفر لهم �سندوق منو �لدعم 
خلطة تو�سع ت�سمل �إ�سافة �لعديد من �خلدمات للمدر�سة مبا فيها جناح خا�ص جمهز باأجهزة �حلا�سوب  مع جهاز �أبل ماكنتو�ص، 

مما وفر للطالب جتربة تعليمية متطورة يف �ملدر�سة.

“�سكرً� للدعم �لذي حظيت به من �سندوق منو، و�لن�سائح �مل�ستمرة �لتي تلقيتها حتى �أ�سبحت �أعتربه 
حتقيق  من  و�ثقني  �أ�سبحنا  و�الآن،  ونوعًا.  كمًا  �لتطور  من  متكنا  لقد  ممّول.  جمرد  ولي�ص  يل  �سريكًا 

هدفنا يف توفري تعليم عايل �جلودة الأكرث من 450 طالبًا وطالبة خالل �لعام �لدر��سي �لقادم.”

نبيل الرئي�شي

مالك و�سريك يف “مدر�ستي”
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�لــــبـــــيــــــئــــة
�مل�ستد�مة  بالتنمية  كربى  �أهمية  ُعمان   - للتنمية  �سل  �سركة  تويل 
وتعتربها �سمن جوهر �أعمالها. حيث �أن �القت�ساد و�ملجتمع يعتمد�ن 
فاإننا  لذلك،  �لطبيعية.  و�مل�سادر  �لبيئي  �لنظام  على  �ملحافظة  على 
و�إبقائها  �لبيئة  على  للمحافظة  مختلفة  منظمات  مع  بالتعاون  نعمل 

�ساحلة الأجيالنا �لقادمة.  



جمعية البيئة العمانية 

مبادرة �شاعة االأر�س

35



حفل التوقيع مع جمعية البيئة العمانية 2015



جمعية البيئة العمانية
وّقعت �سل  �إتفاقية رعاية  مع جمعية �لبيئة �لعمانية بهدف دعم ومتويل در��سة �حليتان �حلدباء  يف بحر �لعرب يف �ل�سلطنة. تاأتي 
هذه �خلطوة كاإ�سافة �أخرى مل�ساهمة �سل �مل�ستمرة للجهود �لتي تبذلها جمعية �لبيئة �لعمانية. حيث �أن ��ستخد�م �خلربة �ملنا�سبة 

و�إجر�ء �الأبحاث �لبيئية يعترب�ن عامالن هامان يف حتقيق تلك �الأهد�ف و�سمان م�ستقبل يهتم بالبيئة وُيعنى ب�سوؤونها.

يعمل هذ� �لبحث على توفري م�ساهمة �إيجابية نحو �ملحافظة على �لتنوع �الأحيائي  و�الأنظمة �لبيئية �لبحرية  يف �ل�سلطنة مع زيادة 
�لوعي بهذ� �الأمر. �إن ل�سركة �سل �سجل حافل بدعم بر�مج �الأبحاث �ملتعلقة بالبيئة  مثل جمموعة بحث �حليتان و�لدالفني،  ودر��سة 
حماية �لنمر �لعربي وم�سروع بحث طائر �لعقاب �مل�سري. و�سن�ستمر يف �إلتز�منا بال�سر�كة مع جمعية �لبيئة �لعمانية للم�ساعدة يف 

�ملحافظة على �لتنوع �الأحيائي يف �ل�سلطنة لالأجيال �لقادمة.

حو�يل 10 �سنو�ت ويقوم بتنفيذه فريق علماء متخ�س�ص من  منذ  م�ستمر  �الآن  جنريه  �لذي  �لبحث  هذ�  “�إن 
ذوي �خلربة �لو��سعة،  و�إننا م�سرورون لتلقي هذ� �لدعم �لكبري من قطاع �ل�سركات الأنه ي�ساعدنا على �ال�ستمر�ر 
يف حتقيق هدفنا. �أود �أن �أتقدم بال�سكر �جلزيل  ل�سركة �سل على �سر�كتهم معنا لكي نتمكن من در��سة جتمعات 

�حليتان عن قرب، و�ملحافظة على هذه �الأنو�ع �لر�ئعة �لتي �تخذت من ُعمان موطنًا لها.”

�شمو ال�شيدة تانيا اآل �شعيد

رئي�سة جمعية �لبيئة �لعمانية

�شاعة االأر�س 2015
قامت �سركة �سل للتنمية – ُعمان  يف 29 مار�ص 2015 باإطفاء �الإ�سو�ء غري �ل�سرورية مببنى �ل�سركة يف محاولة لدعم �ملبادرة 

�لعاملية “�ساعة �الأر�ص”. وتعترب مبادرة “�ساعة �الأر�ص” �لتي مت �إطالقها يف عام 2007 حدثًا عامليًا ينظمه �ل�سندوق �لعاملي 

للحياة �لربية وت�سارك فيه �أكرث من 7,000 مدينة وبلدً� يف جميع �أنحاء �لعامل كل عام. وال تز�ل هذه �لفعالية تتنامى كمن�سة 

لت�سجيع �لنا�ص يف �لعامل على �إطفاء �الأ�سو�ء غري �ل�سرورية ملدة �ساعة و�حدة للحفاظ على �لطاقة وتاأ�سي�ص عامل �أكرث ��ستد�مة.

�حلوت �الأحدب  يف بحر �لعرب
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هدية
�سل للوطن

هي عبارة عن تقليد بد�أته �ل�سركة  يف عام 1995 مبنا�سبة �لذكرى 
م�سروع  بتقدمي  �سل  تقوم  حيث  �ملباركة  للنه�سة  و�لع�سرين  �خلام�سة 
و�زدهار  �ملجتمع  تطور  يف  منها  �إ�سهامًا  �سنو�ت  خم�ص  كل  جديد 

�القت�ساد �لعماين.



تاأ�شي�س اإنطالقة  1995

تاأ�شي�س مركز الواقع االفرتا�شي بجامعة ال�شلطان قابو�س   2000
)حاليًا كر�شي �شل لعلوم االأر�س(  

تاأ�شي�س �شندوق م�شاريع اإنطالقة )�شّمي الحقًا  ب�شندوق    2005
منو عمان  للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة(  

�شندوق  منو عمان للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة  2010
وحملة ال�شالمة  

تطوير برنامج اإنطالقة وم�شروع اإدخال الطاقة   2015
ال�شم�شية يف املدار�س  
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يتم �ختيار م�ساريع هدية �سل للوطن بكل عناية من قبل خرب�ء �سل ومهنيني خارجيني �آخرين ممن لديهم �ملعرفة �لو��سعة بال�سوق 
�ملحلي و�خلربة يف �لتعامل مع م�ساريع �ال�ستثمار �الجتماعي.  وتتم هيكلة �مل�ساريع �مل�ستقلة بطريقة تتيح لنا �إمكانية مر�قبة تنفيذ 

وحتقيق �أهد�ف كل م�سروع.



هدية �شل للوطن 2015
تطوير قطاع �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �ل�سلطنة

امل�شروع االول: �لتعاقد مع موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة عمانية لرتكيب �ألو�ح طاقة �سم�سية يف مد�ر�ص �ل�سلطنة.

ي�ستمل �جلزء �الأول من هديتنا �خلام�سة للوطن على ��ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية لال�ستهالك �ملحلي يف �ملد�ر�ص �حلكومية و��ستغالل 
يف  �الأعمال  ريادة  ثقافة  وغر�ص  �ل�سم�سية  �ل�سوئية  �لطاقة  تقنية  وفو�ئد  باأهمية  �لثانوية  �ملد�ر�ص  طالب  لتعريف  �لفر�سة  هذه 
نفو�سهم ، و�سرورة تنفيذ هذه �مل�ساريع من قبل مقاولني عمانيني. و�سيتم تنفيذ �ملرحلة �لرئي�سية من �مل�سروع يف �أربع مد�ر�ص مع 
تو�سعة تغطيته يف �ملد�ر�ص �الأخرى على مدى �خلم�ص �سنو�ت �لقادمة بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم.  وتتم هذه �لتقنية من 

لة. خالل حتويل �سوء �ل�سم�ص مبا�سرة �إلى طاقة كهربائية بو��سطة خاليا �سوئية  م�سنوعة من مو�د �سبه مو�سّ

امل�شروع الثاين: تطوير برنامج �سل �إنطالقة يف �ل�سلطنة

يتم تنفيذ برنامج �سل �إنطالقة بنجاح على مدى �لـ 25 �سنة �ملا�سية، وقد متكن من توفري �لتدريب الأكرث من 10,000 �سابًا 
�إنطالقة              و�سابة من �ملو�طنني �لذين  لديهم �لرغبة �جلادة  يف ريادة �الأعمال. ويف عام 2010، �سهدت هدية �سل للوطن دمج 
و �سندوق م�ساريع �إنطالقة يف برنامج و�حد حتت ��سم “�إنطالقة” مما يوفر محطة و�حدة الأ�سحاب �الأعمال للح�سول على �لدعم 

�ملايل مل�ساريعهم �لتجارية و�ال�ستفادة من خدمات �لتطوير و�ال�ست�سار�ت �الأخرى.

�ل�سغرية  و�ملوؤ�س�سات  �لعمانيني  �الأعمال  لرو�د  و�ال�ست�سارة  �لتوجيه  خدمات  �إلى  باالإ�سافة  تدريب  بر�مج  يوفر  �لربنامج  هذ� 
و�ملتو�سطة وذلك للمو�طنني �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 20 و55 �سنة ، حيث يتم تقدمي �لدعم �لالزم لهم لكي يتمكنو� من �إن�ساء 

�أعمال جتارية كما ي�ساعدهم يف حتقيق �لنمو و�لتطور �لذي يطمحون �إليه.

41


