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إن شركة دليل للنفط هي إحدى الشركات النشطة في مجال البحث عن 

فرص االستثمار االجتماعي التي تساهم في تطوير المجتمعات المحلية 

المحيطة، وبما أن اإلنسان يلعب دورا محوريا في شتى مجاالت الحياة فإن 

تنظيم البرامج التي من شأنها تطوير مهارات وخبرات اإلنسان هو ضمن 

أولويات الشركة، كما أن توفير البيئة المناسبة للحياة والتعايش في المجتمع 

من خالل إقامة المشاريع التي ترفع من جودة الخدمات المقدمة هو أحد 

القطاعات التي تركز عليها الشركة بشكل مستمر.

كونت شركة دليل للنفط قيمة مضافة في مجال العمل من خالل التعرف 

على التحديات في المجتمع والوصول إلى حلول مناسبة لتلك التحديات، ففي 

عام 2019 قامت الشركة بتنفيذ العديد من البرامج واألنشطة التي تالمس 

االحتياجات الحقيقة للمجتمع، وقد تم تتويج تلك الجهود بحصول الشركة 

على جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في نفس العام.

 االستدامة: 

تؤمن الشركة أن المسؤولية االجتماعية هي نجاح لشراكة تسهم في تنمية 

مستدامة للمجتمع، فالجدير بالذكر أن دليل هي جزء ال يتجزأ من المجتمع 

المحيط وبالتالي النجاح في تنمية المجتمع هو بحد ذاته إنجاز ونجاح كبير 

للشركة. يجدر اإلشارة أن دليل تركز على تلك البرامج والمشاريع التي من 

خاللها يستفيد عدد كبير من األفراد في المجتمع وتتميز بطابع استدامة 

عالي كما أنها ال تؤدي إلى الضرر بالبيئة.
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تطوير سوق األسماك 
بوالية ضنك

تطوير سوق
الفواكه والخضروات

بوالية عبري

تسعى شركة دليل للنفط دائما إلى خلق شراكات جديدة مع أصحاب 
الشأن في المجتمع وذلك من أجل تطوير المجتمعات المحلية المحيطة 
والمساهمة في تحقيق اإلستراتيجيات واألهداف الوطنية، ومن أجل ذلك 
قامت الشركة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ مشروع 

تطوير سوق األسماك بوالية ضنك والمتضمن إضافة وحدات ثلج وتبريد 
مركزية لضمان توفير منتجات سمكية طازجة.

سعيا إلى المساهمة في االرتقاء بجودة الخدمات العامة في المجتمع، 
قامت شركة دليل للنفط بالمبادرة في دعم تطوير سوق الفواكه 

والخضروات بوالية عبري، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المديرية 
العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياة بمحافظة الظاهرة. الجدير بالذكر 

أن المشروع سيقدم بيئة صحية مناسبة لبيع مختلف الخضار والفواكه 
األمر الذي بال شك سيساهم في جذب أعداد أكبر من مرتادي السوق.

الموقع : والية ضنك 

الشركاء : وزارة الزراعة والثروة السمكية 

الموقع : والية عبري

الشركاء : وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياة
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المساهمة في بناء مكاتب 
ومستودعات فريق عبري الخيري

إنشاء ملعب رياضي

إيمانا بأهمية العمل التطوعي في تطوير ظروف الحياة لبعض األسر في 
المجتمع قامت الشركة بالمساهمة في بناء مكاتب ومستودعات فريق 

عبري الخيري بوالية عبري. الجدير بالذكر أن فريق عبري الخيري هو أحد 
الفرق المسجلة تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية ويقدم مساعدات 

لألسر المحتاجة في والية عبري ال سيما في المناسبات الخاصة كاألعياد 
اإلسالمية وشهر رمضان المبارك.

كجزء من واجبات شركة دليل للنفط بالمساهمة في برامج المسؤولية 
االجتماعية قامت الشركة ببناء ملعب رياضي لكرة القدم وآخر لكرة 

الطائرة بنيابة حمراء الدروع بوالية عبري لخلق بيئة محفزة للشباب 
المبدعين في مجال الرياضة من خالل توفير المساحات المناسبة 

لممارسة تلك الرياضات.  

الموقع : والية عبري  

الشركاء : وزارة التنمية االجتماعية 

الموقع : والية عبري 

الشركاء : فريق عبري الرياضي 
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إنشاء مختبر أمن 
معلومات

من أجل رفع مستوى مهارات وخبرات الطالب، قامت شركة دليل للنفط 
بالتعاون مع الكلية التقنية بوالية نزوى بإنشاء مختبر أمن المعلومات 

بالكلية والذي يستخدم في تقديم بعض البرامج الطالبية الخاصة بأمن 
المعلومات والتعامل مع الجرائم والهجمات اإللكترونية مما يعزز الجانب 

العملي للطالب في هذا المجال.

الموقع : والية نزوى

الشركاء : الكلية التقنية 

دعم المشاريع 
المدرسية

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تقوم شركة دليل للنفط بدعم مدارس 
محافظتين مختلفتين في كل عام باإلضافة إلى مدارس محافظة 

الظاهرة، ويأتي الدعم كحرص من الشركة للمساهمة في تزويد 
المدارس بالتقنيات الحديثة في مجال التعليم مما يزيد من مستوى 

الفهم واالستيعاب لدى الطلبة. 

الموقع : محافظات مسقط، الظاهرة، وشمال الباطنة 

الشركاء : وزارة التربية والتعليم 
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 تنظيم حملة
رمضان الخيرية

تهدف حملة رمضان الخيرية إلى تزويد األسر المعسرة بمحافظة الظاهرة 
بمستلزمات الطعام األساسية خالل شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد 

المستفيدين ما يقارب 500 أسرة، كما هدفت الحملة أيضا إلى تشجيع 
الموظفين على التبرع والمساهمة في األعمال الخيرية.

الموقع : محافظة الظاهرة 

الشركاء : وزارة التنمية االجتماعية 

رعاية الملتقى 
الهندسي التاسع

كجزء من مسؤوليات شركة دليل للنفط في دعم مهارات وخبرات 
الطالب قامت الشركة بدعم الملتقى الهندسي التاسع الذي تنظمه 
جماعة الهندسة بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان »هندسة من 

منظور آخر« ويهدف إلى تشجيع الطالب إلى البحث عن مجاالت وتطبيقات 
أخرى في مجاالت الهندسة.

الموقع : محافظة مسقط 

الشركاء : جامعة السلطان قابوس  
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رعاية الملتقى اإلقليمي 
السادس لحماية الطفل 

من االضطهاد والعنف 
األسري

 بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية قامت شركة دليل للنفط برعاية 
الملتقى اإلقليمي السادس لحماية الطفل من االضطهاد والعنف األسري 

والذي هدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل وأوجه الرعاية األسرية 
واالجتماعية التي يجب أن يحظى بها، وتأتي هذه الرعاية كجزء من واجبات 
الشركة في دعم البرامج واألنشطة المتعلقة بتحقيق التوازن المجتمعي 

والتطلع نحو مجتمع متميز. 

الموقع : محافظة مسقط 

الشركاء : وزارة التنمية االجتماعية 

رعاية المؤتمر الدولي 
حول صخور األفيوليت

بالتعاون مع أعضاء الجمعية الجيولوجية العمانية من أكاديمين وأفراد 
ومؤسسات قامت جامعة السلطان قابوس باحتضان المؤتمر الدولي 

حول صخور األفيوليت والذي ركز على إبراز النتائج المتعلقة بدراسات  األرض 
الحديثة ومنها البيولوجية والكيميائية. كما تم التطرق إلى نتائج مشروع 

الحفر الدولي في صخور أفيواليت ُعمان. 

الموقع : محافظة مسقط 

الشركاء : جامعة السلطان قابوس 
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رعاية أنشطة الجمعية 
البيولوجية العمانية

تعتبر شركة دليل للنفط أحد الداعمين الرئيسين للجمعية البيولوجية 
العمانية وذلك من خالل رعاية أنشطة وفعاليات الجمعية الهادفة إلى 
االرتقاء بعلوم األرض وزيادة الوعي العام بأهمية اإلرث الجيولوجي الذي 

تملكه السلطنة.

الموقع : محافظة مسقط 

الشركاء : الجمعية البيولوجية العمانية 

رعاية مؤتمر النفط 
والغاز للجمعية العمانية 

للخدمات النفطية
تفتخر شركة دليل للنفط برعايتها لمؤتمر النفط والغاز للجمعية العمانية 

للخدمات النفطية والذي يعتبر الحدث األبرز حيث يجمع أهم أصحاب 
الشأن في مجال النفط والغاز لمدة ثالثة أيام يتم من خاللها طرح أهم 
المواضيع واالستراتيجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز وكذلك طرح 

الحلول للعديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.

الموقع : محافظة مسقط 

الشركاء : الجمعية العمانية للخدمات النفطية 
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Activities of 
Geological Society 
of Oman (GSO)
Daleel Petroleum is one of the strong supporters of the 
Geological Society of Oman (GSO) providing them with the 
needed supports to carry out many a activities towards 
the excellence of geoscience in Oman and in raising public 
awareness of the geological heritage. 

OPAL Oil and Gas 
Conference
Daleel Petroleum was very proud to be a sponsor of OPAL 
Oil and Gas Conference which is Omań s premier oil and 
gas platform that brings together key stakeholders for three 
days of rich content, thought leadership and networking 
along with industry expert speakers who share winning 
strategies and solutions to face the future of Oman’s energy 
industry.
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Location:  Muscat  
Partnership: Oman Society for Petroleum Services

Location:  Muscat  
Partnership: Geological Society of Oman



6th Arab Regional 
Conference on 
Prevention of Child 
Abuse and Neglect
In cooperation with the Ministry of Social Development, 
Daleel Petroleum sponsored the 6th Arab Regional 
Conference on Prevention of Child Abuse and Neglect. The 
conference gave insight on child rights in relation to child 
abuse and neglect, child advocacy, child rearing and youth. 
The conference showcased Oman’s achievements in child 
protection and commitment.   

The International 
Conference on 
Ophiolites and 
Oceanic Lithosphere
In order to forge relationships with key members of the 
Geological Society including academics, vendors, and 
potential employees, Daleel sponsored the International 
Conference on Ophiolites and Oceanic Lithosphere. The 
conference presented the latest developments across a 
broad spectrum of earth science professions including 
chemical and biological studies on Oceanic Lithosphere and 
results of the Oman Drilling Project. 
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Location:  Muscat 
Partnership: Sultan Qaboos University

Location:  Muscat  
Partnership: Ministry of Social Development



Ramadan Charity 
Campaign
Daleel’s Annual Charity Campaign aims at supporting 
the needy families in Al Dhahira by providing them with 
necessary food items needed during the Holy Month of 
Ramadan. Also, the campaign aims at encouraging Daleel�s 
employees to donate and participate in supporting the needy 
people. 500 families have benefited from the campaign.

The 9th 

Engineering Forum
As part of Daleel’s responsibilities to support students 
in developing their skills and experiences, Daleel had 
supported the 9th Engineering Forum organized by the 
Engineering Society at Sultan Qaboos University. The Forum 
was organized under the title “Engineering from another 
perspective“ and it aimed at encouraging students to 
explore another engineering perspective to understand and 
master the increasingly complex engineering systems with 
technological development.  
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Location:  Al Dhahira  
Partnership: Ministry of Social Development

Location:  Muscat  
Partnership: Sultan Qaboos University



Security 
Laboratory
In order to ensure achievement of learning outcomes 
through knowledge gain and skills acquirement by students, 
Daleel Petroleum in cooperation with Nizwa College of 
Technology established a Security Laboratory. The laboratory 
will be used for network security courses that deal with 
analyzing effects of viruses and malware and experimenting 
on various network attacks.  

School 
Projects  
Daleel supports school projects in three Governorates 
each year (Al Dhahira and two other Governorates). All the 
projects are implemented in cooperation with the Ministry 
of Education. The projects aim at providing the schools with 
technologies to enhance the level of provided education. 
Priority is given to the Governorate with a high number of 
schools in addition to Al Dhahira which is the location of 
Daleel concession area.
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Location:  Al Dhahira, Muscat and Al Batinah North 
Partnership: Ministry of Education

Location:  Nizwa  
Partnership: College of Technology



Contributing to Building 
Ibri Charity Team’s 
Offices and Stores
Believing in the importance of volunteering works on 
improving the life conditions of some families in the 
community, Daleel Petroleum has contributed to building Ibri 
Charity Team’s offices and stores. The team registered under 
the Ministry of Social Development provides support to the 
needy families in Ibri especially during special times like 
Ramadan and Eids.   

As part of Daleel Petroleum’s role in contributing to different 
Social Responsibility programs, Daleel has constructed a 
sports field in creating an environment encouraging Omani 
sport talents. The project is expected to offer suitable area in 
exercising different type of sports like football and handball. 
The project is conducted in cooperation with the Ibri Sports 
Club located in Hamra Al Dura in Ibri.        

Sports 
Play Field
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Location: Hamra Al Dura, Ibri   
Partnership: Ibri Sport Club

Location:  Ibri  
Partnership: Ministry of Social Development



In order to enhance the quality of services touching the needs 
of people, Daleel Petroleum came with the initiative of renovating 
the Fruit and Vegetable Market in Ibri. The project is executed 
in cooperation with the Ministry of Regional Municipalities and 
Water Resources and aims at providing a safe and lively place that 
attracts a wide range of people. The market provides a variety of 
fresh seasonal vegetables and fruits.

Ibri Fruit and 
Vegetable Market 
Renovation  

Location:  Ibri  
Partnership: Ministry of Regional Municipalities 
and Water Resources

Daleel Petroleum is always discovering opportunities to 
get in to relationships with new stakeholders in order to 
develop the communities around and achieve the expected 
national strategic goals. Therefore, Daleel in cooperation 
with the Ministry of Agriculture and Fisheries has 
undertaken the project of renovating the Dhank Fish Market 
which is located in Dhank Wilayat. The project aimed at 
adding some units like ice cooling and central refrigerator 
to ensure providing of safe and hygienic fish products.

Location:  Dhank  
Partnership: Ministry of Agriculture and Fisheries 

Dhank Fish Market 
Redevelopment Project 
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Daleel Petroleum is one of the companies that are active 
in searching for CSR opportunities that contribute to 
developing the surrounded communities. People are 
playing significant roles in every aspect of their lives. This 
is why Daleel concentrates in forming programs aimed at 
developing people’s skills and experience. In other words, 
one of the areas that our CSR team continuously work on is 
in offering proper life environments by undertaking certain 
projects to develop the quality of provided services. 

Daleel Petroleum has been creating business value by 
identifying the community issues in order to address them 
and mitigate the risks. Through the year 2019, the CSR 
team conducted many programs and activities which were 
in line with the community needs. Daleel has also received 
His Majesty Sultan Qaboos award for voluntary work, an 
award which aims at spreading the voluntary work culture. 

Sustainability: 

The company believes that social responsibility is a 
partnership that contributes to sustainable development 
in the society. It is worth to say that Daleel is part of the 
community around in which its development is considered 
a success for Daleel. Through our CSR programs and 
projects, we always focus on the ones that benefit a large 
number of people, do not harm the environment and which 
can survive for a long time. 
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