
تمكیَن الُمجتمعات المحلیة 

روح المسؤولیة تصنع الفارق 

تفتخـر مـوریـا بـامـتداد الـنفع مـن مـشاریـعھا السـیاحـیة الـمتكامـلة لـیشمل خـدمـة الـمجتمعات المحـلیة الـمحیطة. 

ومـن ھـذا الـمنطلق، فـقد صـممت الشـركـة بـرنـامـجھا لـلمسؤولـیة االجـتماعـیة إلیـجاد أثـٍر إیـجابـّي عـلى الـمجتمع 

عبر ثالثة محاور رئیسیة، أال وھي ’مھارتي، ومحلّي، ومشاركتي‘. 

كـما تـحتضن مـشاریـع مـوریـا وھـي األكـثر تـنوعـاً بـما تـطرحـھ مـن مـقومـات عـدداً كـبیراً مـن الـمؤسـسات 

الـصغیرة والـمتوسـطة الـتي یُـدیـرھـا رواد أعـمال محـلیین وتـمَولـھا الـحكومـة الـُعمانـیة وبـرھـنت عـلى قُـدرتـھا فـي 

أن تـحقق نـجاحـاً كـبیراً وازدھـرت أعـمالـھا وبـاتـت مـثاالً یـحتذى بـھ للشـراكـة الـمثمرة بـین الـقطاعـین الـعام 

والـخاص. وفـي ھـذا السـیاق، تُـعد مـوریـا مـن أكـثر الشـركـات الـرائـدة الـتي تـتعاون مـع الـمؤسـسات الـصغیرة 

والمتوسطة بالسلطنة في وجھاتھا السیاحیة المتكاملة. 

وتـضع الشـركـة الـمسؤولـیة االجـتماعـیة والـمعایـیر الـبیئیة فـي مـقدمـة أولـویـاتـھا فـي كـل مـشاریـعھا بـدءاً مـن 

مـرحـلة التخـطیط والـتنفیذ ووصـوالً إلـى الـتشغیل. فـفي إطـار جـھودھـا الـمبذولـة لـلحفاظ عـلى الـبیئة، حـرصـت 

مـوریـا أثـناء بـناء حـوض الـمرسـى إلـى اتـباع اسـتراتـیجیة الـحفر الـجاف للحـّد مـن تـأثـیره عـلى الـحیاة البحـریّـة، 

وتـتمیز الـمبانـي فـي مـشاریـعھا بـاسـتخدام تـقنیات ھـندسـیة مـبتكرة للحـد مـن اسـتھالك الـطاقـة. كـما تـتم مـعالـجة 

مـیاه الـصرف واسـتخدامـھا فـي رَي الحـدائـق ومـالعـب الـجولـف. وتـقوم الشـركـة أیـضاً بـإعـادة تـصنیع واسـتخدام 

الـمواد الـبالسـتیكیة واألوراق فـضالً عـن امـتداد الـمساحـات الـخضراء الـمفتوحـة عـلى 75% مـن الـمساحـة 

الكلیة لمشاریعھا. 

یـركـز مـحور ’مـھارتـي‘ عـلى تـمكین الـمجتمع المحـلي وبـناء الـقدرات وتـطویـر الـمھارات عـبر إطـالق وتـنظیم 

دورات تدریبیة وحلقات عمل متخصصة وبرامج للتطویر المھنّي تتضمن: 

o .دورات اللغة األلمانیة للمرشدین السیاحیین في محافظة ظفار بالتعاون مع وزارة السیاحة
o  .تدریب الكوادر النسائیة الشابة من قریة السیفة بالتعاون مع المعھد الوطني للضیافة



ویھـتم الـمحور الـثانـي ’محـلّي‘ بـتعزیـز الـمنتج المحـلّي مـن خـالل وضـع الـمنتجات الـغذائـیة المحـلیة والـفنون 

والـصناعـات الحـرفـیة فـي مـقدمـة اخـتیاراتـھا. كـما تـعتزم الشـركـة فـتح أسـواق جـدیـدة لـلمنتجین والـفنانـین 

والحـرفـیین وتـرویـج مـنتجاتـھم فـي داخـل وخـارج مـشاریـعھا. وفـیما یـلي عـدد مـن رواد األعـمال المحـلیین 

والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي حظیت بدعٍم ممیٍز من ’محلّي‘: 

o شركة حول المحیط في ھوانا صاللة
o مراسي الجصة في جبل سیفة
o مؤسسة تشامبیون أوف ذي سي في جبل سیفة

أمـا الـمحور الـثالـث ’مـشاركـتي‘ فیھـدف إلـى الـتواصـل مـع أفـراد الـمجتمع المحـلّي عـبر الـنشاطـات االجـتماعـیّة 

والـمبادرات الـبیئیة وعـقد الشـراكـات الـُمثریـة وتـوفـیر الخـدمـات والـمرافـق الـمجتمعیة مـثل األسـواق والـمساجـد. 

وقد تم إطالق العدید من المبادرات المجتمعیة ضمن ’مشاركتي‘ ومنھا: 

o الـمركـز الـتنموي فـي قـریـة السـیفة: یـتیح الـمركـز ألفـراد الـمجتمع المحـلي فـرص تـعلیمیة وتـدریـبیة

مثریة ضمن بیئة بناءة. كما یضم المركز أول حضانة أطفال في قریة السیفة. 
o .المشاركة في دعم المبادرات المختلفة مثل الیوم العالمي للمیاه

ھدفنا: 

نھـدف فـي مـوریـا إلـى بـناء مـجتمعات مسـتدامـة ومـتفرَدة تـعود اسـتثماراتـھا بـالـنفع عـلى الشـركـاء وفـي نـفس 

الـوقـت الـمساھـمة بـدوٍر فـاعـل فـي تـعزیـز االقـتصاد الـوطـني وتـنمیة الـمجتمعات المحـلیة والـحفاظ عـلى الـبیئة 

وصـون مـواردھـا لـألجـیال الـقادمـة. ونھـتم دائـماً بـرد الجـمیل لـلمجتمع مـن خـالل دعـم الـمؤسـسات الـصغیرة 

والـمتوسـطة ورواد األعـمال المحـلیین. وال یـقتصر اھـتمام مـوریـا بـالـوعـي الـبیئي عـلى حـمایـة الـبیئة لـألجـیال 

الـقادمـة فحسـب، بـل یـشمل أیـضاً تـطویـر نـمط حـیاة صـحي لـلمقیمین. وتـتسع رقـعة تـركـیزنـا عـلى حـمایـة الـبیئة 

لـتشمل كـافـة شـركـاءنـا مـن خـالل وضـع اسـتراتـیجیة تـضمن تـحقیق أفـضل الـنتائـج لـالسـتثمارات وتـعود بـالـنفع 

المالي على الجمیع.


