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مقدمة :

ال�رشكة ال�سودانية خلطوط انابيب البرتول احدي ال�رشكات التي تتبع لوزارة النفط والغاز  ،ت�أ�س�ست يف العام  1976م وقامت
ب�أن�شاء اول خط انابيب ناقل للمواد البرتولية بقطر  8بو�صة بطول( 815كلم ) بني بورت�سودان وال�شجرة بوالية اخلرطوم .
يف العام  2005ا�ضافت خط ًا ثاني ًا بقطر  12بو�صة بطول ( 741كلم ) بني الرويان وبورت�سودان  .كما تقوم ال�رشكة االن بتنفيذ
خط اجليلي مدين بطول ( 220كلم) ويوجد مقرتح امداد اخلط من مدين ايل �سنار وربك بطول(  218كلم) كمرحلة ثانية.

امل�سئولية املجتمعية و�أهميتها :

تكمن اهمية الدرا�سة يف قيا�س اثر امل�سئولية املجتمعية علي طول اخلطني من م�صفاة اجليلي حتي بورت�سودان بطول  741كلم
حتي يتم قيا�س االثر املجتمعي وم�ساهمة ال�رشكة يف اطار امل�سئولية املجتمعية والتنمية املتوازنة من خالل االحرتام وامل�سئولية
جتاه العاملني وافراد املجتمع وم�ساندته  ،حماية للبيئة �سواء من حيث االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه ال�رشكة للمجتمع مع
البيئة املحيطة او من خالل املبادرة مبايخدم جمتمعات املنطقة من حت�سني ظروفها يف معاجلة امل�شاكل والظروف املحيطة بها .
ان امر امل�سئولية املجتمعية يو�ضح مدي احلاجة ايل ان تكون قرارات ال�رشكة م�ؤطرة بالقيم االخالقية لتحد من االثار ال�سالبة
التي ت�ؤثر يف حياة املجتمعات اوالبيئة املحيطة به  ،اذ زاد تطلع املجتمع ايل م�ساهمة ال�رشكة يف زيادة رفاهيته والقيام ب�أن�شطة
اجتماعية متنوعة تندرج حتت عنوان امل�سئولية املجتمعية لل�رشكة.
وعليه قامت اللجنة بعمل م�سح ميداين علي م�سار اخلطني لقيا�س اثر امل�سئولية املجتمعية املقدمة من �رشكة خطوط االنابيب
للفرتة من العام  2009ايل . 2016

نطاق التنفيذ

�أ /قطاع والية نهر النيل من م�صفاة اجليلي حتي �شدياب بطول  403كلم
تعاين بع�ض مناطق والية نهر النيل من قلة اخلدمات ال�رضورية الن�سان املنطقة من تعليم و�صحة واملياه ال�صاحلة لل�رشب يف
بع�ض املناطق مما خلق ا�شكاالت جمة للمواطن املتواجد بتلك املناطق مماحدي بال�رشكة يف اطار امل�سئولية املجتمعية مبد يد العون
لكل قطاعات املنطقة مبايخدم م�صلحة ان�سان املنطقة يف كل النواحي املجتمعية علية مت تنفيذ امل�رشوعات االتية-:

ان�شاء مدر�سة (�سراج النور) مبنطقة وادي الدان يف العام 2010م

منطقة وادي الدان من املناطق التي يعاين االهايل والتالميذ ب�ضعف االقبال علي التعليم ن�سبة لبعدها من اقرب مدر�سة يف جبل
ام علي علي بعد مايقارب(  4كلم)�سريا علي االقدام مما ادي ذلك لكثري من اجلهد واالرهاق للطلبة ومعاناتهم من امرا�ض الربو
امل�ستوطنة ونزالت الربد يف �سعيهم لتح�صيل العلم .
عملت ال�رشكة علي ان�شاء املدر�سة يف العام  2010ويف العام  2011ثم ا�ضافة واكمال عدد ف�صوالملدر�سة حتي الف�صل الثامن
واجال�سهم بتكلفة قدرها  535,472ج م لت�ستوعب عدد ( 132تلميذ) للمنطقة ومن حولها .
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قيـــا�س االثـــر

 /1احلد من اجلهد و امل�شقة لدي التالميذ لبعد امل�سافة القرب مدر�سة مما�ساعد يف زيادة اال�ستيعاب والتح�صيل االكادميي للتالميذ
 /2التقليل من االمرا�ض النا�شئة من تعر�ض الطلبة لتقلبات الف�صول عرب الذهاب والعودة للمنازل
 /3الراحة النف�سية لدي ا�رس التالميذ من خماطر قطع الطريق القومي ال�رسيع وم�شقة الذهاب والعودة راجلني.
 /4زيادة اال�ستيعاب لعدد التالميذ من ابناء املنطقة وما حولها يف العملية التعليمة.

تكملة مدر�سة الواحة بوالية نهر النيل .

عملت ال�رشكة لأ�ستكمال الف�صول الناق�صة حتي الف�صل الثامن لتكتمل اركان العملية التعليمة باملدر�سة.
 /1ادي ايل زيادة عدد التالميذ امل�ستوعبني الكتمال مرحلة اال�سا�س من العملية التعلمية
 /2حت�سني البيئة املدر�سية مبا ا ثر ايجاباُ علي نف�سية املعلم والتالميذ.

مدر�سة (ذي النورين) اال�سا�سية بجبل ام علي وحدة كبو�شية-:

عملت ال�رشكة علي مد يد العون ملدر�سة (ذي النورين) ب�أثاثات مكتبية ملكاتب املعلمني ورفدها مبكتبة اكادميية وثقافية واجال�س
التالميذ اميان ًا منها يف ت�أطري امل�سئولية الرتبوية والتعلمية البناء املنطقة.
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قيـــا�س االثــــر

 /1امل�ساعدة يف االجال�س ادي ايل زيادة ا�ستيعاب التالميذ من ابناء املنطقة وما حولها للقبول يف املدر�سة
 /2رفد املدر�سة بالكتب الثقافية والرتبوية مما �ساعد يف رفع الوعي الديني والثقايف البناء وا�رس املنطقة وما حولها
 /3ت�أ�سي�س مكاتب االدارة و املعلمني �ساهم يف ا�ستقرار املعلمني باملدر�سة مما اعانهم يف اي�صال ر�سالتهم التعلمية والرتبوية.
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�شبكة مياه منطقة العلياب القلعة �شرق

قامت ال�رشكة م�ساهمة مقدرة يف تو�صيل �شبكة مياه العلياب القلعة �رشق المداد عدد ( 4000ن�سمة) باملياة النقية ال�صاحلة
لل�رشب .

قيــا�س االثـــر

 /1امداد املياه لل�سكان يف �رشق العلياب يحد كثري ًا من االمرا�ض املنقولة بالطرق التقليدية التي تهدد حياة االن�سان واحليوان
 /2توفر املياه �ساعد يف زيادة الغطاء النباتي الذي �سوف ي�ؤثر بدورة يف تنقية الهواء وتلطيف اجلو املحيط باملنطقة
 /3امداد املياه له اثر علي ان�سان املنطقة يف تربية احليوان واال�ستفادة منه يف �شتي مناحي احلياه.
 /4للمياه ت�أثري كبري علي ا�ستقرار العملية التعليمية باملنطقة ال�ستفادة املدار�س منها للطالب خالل اليوم الدرا�سي وت�شجري
املدار�س.
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نقطة �شرطة الروجل

عملت ال�رشكة علي ان�شاء مركز �صغري ل�رشطة الروجل بالقرب من م�سار اخلطني

قيــا�س االثـــر

العمل علي تقدمي اخلدمات االمنية واملجتمعية جوار اخلطني مماي�ساعد يف حماية اخلطوط وتقدمي اخلدمات االمنية الن�سان املنطقة
واملناطق املحيطة بها التي تكرث بها عمليات التعدين االهلي للذهب .
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م�سجد الروجـــل

قامت ال�رشكة ب�أن�شاء م�سجد مكتمل اخلدمات يف منطقة الروجل مما�ساهم كثري ُا يف رفع الوعي واقامة ال�شعائر الدينية الن�سان
املنطقة ومن حولها من �صالة جمعة وغريها.

ب  /قطاع والية البحر االحمر بطول  338كلم-:

تتميز منطقة البحر االحمر ب�صعوبات كثرية وا�شكاالت معقدة فر�ضتها الطبيعة اجلبليه القا�سية علي ان�سان املنطقة مما �شكل يف
بع�ض املناطق ق�صور يف ادين متتطلبات احلياه من مياه و�صحة وتعليم وكان نتاج ذلك �ضعف كبري يف الرعاية ال�صحية ونق�ص حاد
يف م�ستوي التعليم  ،ا�ضافة للم�شكلة املتجزرة ا�ص ًال يف �صعوبة احل�صول علي املياه ال�صحية ال�صاحلة لل�رشب.
تلك اال�شكاالت فر�ضت علي ال�رشكة ان تويل اهتمام كبري و متعاظم ب�رضورة امل�ساهمة الكبرية لتلك املناطق املتاخمة خلطوط
االنابيب يف اطار امل�سئولية املجتمعية وال�رشاكة مع الدولة يف التنمية املتوازنة علي ا�صعدة خمتلفة  ،حتي يتم الدفع ب�أن�سان املنطقة
يف ركب التقدم ويكون له ا�سهام فعال يف ق�ضايا التنمية والوطن.
واميان ًا من ال�رشكة بعظم امل�سئولية االخالقية كانت امل�رشوعات االتية -:
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برنامج ال�سقيا للمنطاق كالنايب جنوب �سواكن حتي دهنت مل�سافة ( 40كلم)

درجت ال�رشكة منذ تاريخ ان�ش�أءها من العام  1976علي امداد القبائل والتجمعات ال�سكانية بعدد ( )2تانكر مياه �صحية لل�رشب
ا�سبوعي ًا لفرتة ناهزة ( 40عام ) دون انقطاع حتي االن  ،وتعدي ذلك بامداد املوطنني بالرباميل احلافظة للمياة علي امتداد
امل�سافة.

قيـــا�س االثــر

 /1ان امداد املنطقة باملياة لفرتة ناهزت االربعني عام ًا من العطاء املتوا�صل خلق بيئة �سكانية وح�رضية حول اخلطني مما�ساهم
م�ساهمة كبرية جد ًا يف حفظ االمن القومي لل�سوداين بت�أمني اخلطوط دون التعر�ض للتخريب كما حدث يف فرتات �سابقة لبع�ض
املن�ش�أت اال�سرتاتيجية يف املنطقة الميان القبائل واملواطنني للمنفعة املتبادلة بني ال�رشكة واملواطنني مما خلق �رشاكة ا�سرتاتيجية
بني الطرفني .
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 /2ان امداد املياه عمل علي قيام مدار�س بالطرق الب�سيطة وخالوي لتحفيظ القران ن�سبة ال�ستقرار �سكان املنطقة لوجود امداد
املياه.
 /3كان لوجود املياه االثر الكبري يف زيادة الرثوة احليوانية يف املنطقة مما�ساعد يف زيادة الناجت القومي يف اعداد مقدرة من الرثوة
احليوانية
 /4خلق وجود املياه ت�صاهر وتزاوج واندماج لل�سكان مما كان له االثر الكبري يف ربط املواطنني بالهوية ال�سودانية وت�أكيد
انتمائهم لرتابهم وار�ضهم.
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مدر�سة دهنت املختلطة لال�سا�س ت�أ�س�ست  1980م
قامت ال�رشكة بت�شيد وان�شاء مدر�سة دهنت جوار حمطة ال�ضخ يف اركويت التي تتكون من ثمانية ف�صول  ،حيث عملت علي علوم
اللغة العربية و الوعي الديني و اال�سالمي يف املنطقة ورفع وعي ال�سكان من بالتنمية املتوازنة للريف .
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قيـــا�س االثـــر

 /1وجود املدر�سة خلق بيئة ح�رضية مما اطر لقومية التعليم يف املنطقة لت�ستفاد منه املنطقة يف تو�صيل الر�سالة التعليمية البناء
وقبائل املنطقة .
 /2كان من نتاج ان�شاء املدر�سة و�صول بع�ض الطالب باجلامعات واملعاهد ال�سودانية
 /3ا�ستفادة املدر�سة واملنطقة من حولها من الطالب الذين در�سو بها وتخرجو من اجلامعات ال�سودانية بتعينهم معلمني يف
زات املدر�سة.
 /3مت ت�صنيف املدر�سة من املدار�س النموزجية جنوب بورت�سودان لدي وزارة الرتبية والتعليم بوالية البحر االحمر.
 /4وجود املدر�سة �ساهم يف رفع الوعي باملنطقة مماجعل املنطقة بيئة ح�رضية مزدهرة جذب اليها مزيد من ال�سكان لال�ستفادة
من اخلدمات املتاحة .
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م�شروع حفر بئر ملياه ال�شرب يف منطقة دهنت العام 2004م

قامت ال�رشكة بحفر بئر ملياه ال�رشب يف اطار امل�سئولية املجتمعية الهايل وابناء املنطقة يف دهنت ومن حولها من املناطق منذ العام
 2004ثم ا�ضافة طلمبة و�صهريج كملحق بالبئر مع تعيني احد ابناء املنطقة للقيام باال�رشاف عليها براتب �شهري مقدم من
ال�رشكة.
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قيـــا�س االثـــر

 /1وجود املياه ال�صاحلة لل�رشب �ساهم م�ساهمة كبرية يف جلب اعداد من الرحل لال�ستقرار جوار مورد املياة حتي ينعموا باالمن
املائي املوجود لهم وال�رسهم.
 /2ارتفعت ب�شكل ملحوظ الرثوة احليوانية باال�ستفادة من مورد املياه املتاح للمنطقة ومن حولها.
 /3ا�ستفادت املناطق املحيطة ب�أعتبار دهنت بيئة ح�رضية جاذبة لال�ستفادة من اخلدمات املتاحة لقبائل املنطقة.

�شفخانة دهنت يف العام 2008

قامت ال�رشكة ب�أن�شاء �شفخانة م�ضاف اليها �صيدلية ملحقة بانوع خمتلفة من العقاقري الطبية واالم�صال واملحاليل الوريدية
املنقذة للحياة يف منطقة دهنت لتقدمي الرعاية ال�صحية الهايل وابناء املنطقة ومن حولها مع تعيني م�ساعد طبي براتب من ال�رشكة
ومن ثم يف العام  2015ا�ضيفة عنابر للحاالت ال�رسيرية مع تعيني( قابلة) من �ضمن الكوادر الطبية العاملة باملركز مع اال�ستمرار
بتوفري االدوية والعقاقري الطبية ب�صورة م�ستمرة من تاريخ االن�شاء.
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قيــا�س االثـــر

 /1ال�شفخانة تقدم اخلدمات الطبية للمنطقة ومن حولها يف حميط املنطقة.
 /2تقدم ال�شفخانة الرعاية الطبية االولية للحوامل واالطفال من �ضمن برامج التطعيم املنتظمة
 /3قامت ال�شفخانة بامل�ساعدة الفاعلة مبد يد امل�ساعدة لبع�ض املر�ضي يف اماكنهم البعيدة.
 /4مت ت�صنيف املركز من املراكز النموزجية ح�سب معايري منظمة العون االيطايل الطبية.

م�سجد دهنت يف العام  2009م

عملت ال�رشكة علي ان�شاء م�سجد يف منطقة دهنت ا�ستكماال لربامج التنمية املتوازنة يف ايجاد اخلدمات من مياه وتعليم و�صحة
حتي يقوم بالدور املنوط به يف ت�أ�صيل الثقافة اال�سالمية من خالل املنا�شط الديينة واقامة ال�شعائر  ،ويف العام  2015متت اعادت
ت�أهيل امل�سجد ب�صورة كاملة.
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قيـــا�س االثــــر

 /1امل�سجد يقوم بخدمة كبرية جد ًا بتعريف املواطنني باالمور الدينة من فقة املعامالت وكيفية اداء ال�شعائر.
 /2يتم ترجمة خطبة �صالة اجلمعة والعيدين باللهجة املحلية للمواطنني باملنطقة ومن حولها.
 /3جذب اعداد كبرية من �سكان املناطق املحيطة ل�صالة اجلمعة والعيدين واملنا�سبات الدينية.
 /5يقوم امل�سجد بدورات لتحفيظ القران للكبار وال�صغار والن�ساء ب�صورة راتبة وتخريج حفظة للقران الكرمي .

تكملة ميز املعلمني مبنطقة ا�سوت يف العام 2015

قامت ال�رشكة ال�سودانية خلطوط االنابيب بالعمل ب�أكمال م�رشوع ميز املعلمني يف منطقة ا�سوت �شمال (جبيت) من خالل برامج
التنمية املجتمعية ل�سكان املنطقة حتي تنعم البيئة التعلمية ب�أ�سقرار املعلمني مما ينعك�س ايجاباَ يف تو�صيل الر�سالة التعلمية علي
اكمل وجه.
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حفر بئر مياة منطقة (ه َيا )فى العام 2000م

تعترب منطقة هيا يف �رشق ال�سودان من املناطق املهمة ن�سبة لوجود اهم تقاطعات ال�سكة حديد ال�سودانية بها وتعاين من م�شاكل
كبرية جدا يف ندرة املياه ال�صاحلة لل�رشب لعدم وجود مورد مائي بالقرب منها  ،وترتفع عن �سطح البحر بحوايل ( 662مرت)
ويقدر عدد ال�سكان بها مبايفوق ( 2000ن�سمة).
قامت ال�رشكة ال�سودانية خلطوط انابيب البرتول بحفربئر مياه ملحق به طلمبة لكي متد املدينة باملياه ال�صاحلة لل�رشب.
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قيـــا�س االثـــر

/1عمل حفر البئر وملحقاتها ملنطقة هيا يف حل جزري مل�شكلة املياه يف املنطقة
 /2امداد املياه حول املنطقة ال�صغرية ايل مدينة كبرية من مدن ال�رشق وحقق اال�ستقرار ل�سكان املنطقة وتتطورت احلياه بها
بكل املناحي.

معاجلة بئر ملنطقة جبال ا�سود

كما قامت ال�رشكة مبعاجلة بئر املياه لقبائل جبال ا�سود باملياه

19

م�ساهمات ال�شركة يف امل�شروعات واالن�شطةاملجتمعية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

والية البحر الأحمر
العدد
الن�شاط
ت�شييد كامل ملدر�سة دهنتي بوالية البحر
الأحمر
ت�شييد كامل ملركز �صحي – دهنتي بوالية
عقد كامل
البحر الأحمر
ت�شييد كامل مليز املعلمني بدهنتي – والية
البحر الأحمر .
حفر �آبار ملياه ال�رشب بوالية البحر الأحمر
ت�أثيث مركز �شباب دورديب ب�شا�شة م�شاهدة
.
دعم املكتبة الإلكرتونية بوالية البحر الأحمر
مببلغ � 22ألف جنيه
�إقامة خميم طبي للعيون يف منطقة دهنتي
و�أركويت
�صيانة ملتحف والية البحر الأحمر
زي مدر�سي كامل " لب�سه – حذاء – �شنطة
" لطلبة مدر�سة دهنتي لعدد ( )105طالب –
والية البحر الأحمر
زي مدر�سي لطالب حملية هيا لعدد ()500
طالب – والية البحر الأحمر
دعم ميز املعلمني مبنطقة دهنتي �شهري ًا
اجلملة

والية نهر النيل
 1ت�شييد كامل ملدر�سة وادي الدان يف والية نهر
النيل
تكملة مدر�سة الواحة بوالية نهر النيل
2
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التكلفة باجلنيه

العام

219,282

2014

215,141

2014

216,943

2016
1980

3,000

2016

22,000

2011

40,000

2010

5,000

2015

28,000

2010

14,695

2016

6,000

يناير2016/

الدعم ال�شهري
500

770,061.00

150,515
535,472
150,515

2010
2011
2010

3
4

1
2
3
4

ت�شييد كامل مل�سجد الروجل بوالية نهر النيل
ت�شييد كامل مليز ال�رشطة بالروجل بوالية
نهر النيل
اجلملة
والية اجلزيرة
ت�شييد كامل ملدر�سة ال�شيخاب بوالية
اجلزيرة � +صيانة يف العام 2016
ت�شييد كامل ملدر�سة �أم عليلة بوالية اجلزيرة
دعم جامعة اجلزيرة بعدد ( )65جهاز
كمبيوتر
دعم م�ست�شفي ود النعيم مببلغ (� )100ألف
جنيه ومعدات طبية
اجلملة

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

والية اخلرطوم
ت�شييد قاعة للم�ؤمترات مب�ست�شفي �إبراهيم
مالك
ت�شييد قاعة للتدريب مب�ست�شفي �إبراهيم
مالك
ت�أهيل م�ست�شفي الدايات – �أمدرمان
ت�أهيل مدر�سة الرباء – حملية جبل �أولياء
دعم مهرجان الربكل لل�سياحة
اجلملة
ن�شاطات خمتلفة
بناء عنرب ب�سعة � 12رسير مب�ست�شفي حاج
والية �سنار
عبد اهلل
�شمال
ت�أثيث م�سجد الزريبة للمقرئ �شيخ الزين
كردفان
� 150ألف جنيه
�رشاء �ساوند �سي�ستم مل�سجد ال�شيخ �أبو
الرباء مببلغ (� )35ألف جنيه
الوالية
دعم كهرباء جزيرة �صاي مببلغ
ال�شمالية
 100.000جنيه
دعم من�شط التاكندو مببلغ  75.000جنيه
اخلرطوم
" �إحتاد التاكندو " .

246,700

2015

1,083,202.00

685,000
423,000

 2011و
2016
2012

123,500

2011

100,000

2010

1,331,500.00

3,800

2009

7,500

2009

30,000

2009
2007
2015

158,140,10

25,000

224,440.10

50,000

2010

150,000

2012

35,000

2011

100,000

2015

75,000

2011
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

دعم منظمة التوا�صل اخلريية مببلغ
 50.000جنيه
دعم قافلة �إعمار والية النيل الأزرق مببلغ
 " 200.000مائتني �ألف جنيه "
دعم �إعادة �إعمار جبل مرة " 30.000
ثالثون �ألف جنيه "
�إ�ستيعاب ( )60من اخلدمة الوطنية �سنوي ًا
�إ�ستيعاب طلبة التدريب املهني – ق�ضاء
التدريب العملي لعدد ما اليقل عن  50طالب
�سنوي ًا
تزويد نقاط التفتي�ش والتي تعمل علي
حرا�سة اخلط برباميل بال�ستيك حلفظ املياه
ول�سالمة الإن�سان
دعم الأ�سبوع الثقايف الأمني مبنطقة اجليلي
م�ساهمة ملنظمة العناية بالقلب
دعم �أن�شاء رو�ضة الر�ضوان بدار املايقوما
اجلملة

جنوب
دارفور

50,000

2010

200,000

2011

30,000

2016

106,000

عن كل العام

60,000

عن كل عام

50,000

2010

10,000
25,000
10,000

2011
2013
2015

951,000.00

تكلفة امل�شاريع من العام  2009حتي 2016

والية البحر االحمر عدد ( )11م�رشوع بتكلفة قدرها
والية نهر النيل عدد ( )3م�رشوع بتكلفة قدرها
والية اجلزيرة عدد ( )4م�رشوع بتكلفة قدرها
والية اخلرطوم عدد( )5م�رشوع بتكلفة قدرها
ان�شطة خمتلفة عدد ( )14ن�شاط بتكلفة قدرها

اجمايل التكلفة :
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 770,061.00جنيه
 1,083,202.00جنيه
 1,331,500.00جنيه
 224,440.10جنيه
 951,000.00جنيه
 4,360,203.10جنيه

تقارير ادارة البيئة وال�سالمة.
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Parameter
TPH (Total
Petroleum
)hydrocarbon
Nitrate
)Cadmium (Cd
Chromium
)(Total) (Cr
)Copper (Cu
Manganese
)(Mn
)Nickel (Ni
)Lead (Pb

27

Test results
Location
هيا
اركويت

Unit

Max.
Permissible
level

mg/L

1

0.000

0.000

mg/L
ppm

45
0.003

64.000
< 0.0007

37.00
< 0.0007

ppm

0.05

< 0.0007

< 0.0058

ppm

2

< 0.0071

< 0.0071

ppm

0.5

0.002

0.003

ppm
ppm

0.02
0.01

< 0.0104
< 0.0088

< 0.0104
< 0.0088
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مت فح�ص بئر مياه ال�رشب يف منطقة دهنتي باركويت وكانت النتيجة بزيادة يف غاز الناتروجني ممايدل علي وجود تلوث من م�صدر
ع�ضوي
عملت جلنة البئة وال�سالمة التابعة لل�رشكة بالغاء بئر ال�رصف ال�صحي باملحطة وعمل احوا�ض تخمري ملعاجلة مياه ال�رصف
ال�صحي لري احلزام ال�شجري حول املحطة .
ثانيا متت معاجلة التلوث با�ضافة مادة الكلور علي فرتات خمتلفة
ثالثا متت اخذ عينات بعد فرتة ووجدت العينات انها �صاحلة لل�رشب وخالية من التلوث

اخلامتــة:
 /1اخلدمات املقدمة من ال�رشكة يف اطار اخلدمة املجتمعية عملت علي تلبية تتطلعات املواطنني بااليفاء بجزء مقدر من �رضورات
احلياة اال�سا�سية من �صحة وتعليم ومياه �صاحلة لل�رشب .
 /2يد العون املمدودة للمواطنني ا�سهمت بفعالية يف تر�سيخ مباديء امل�سئولية االخالقية واملجتمعية لدي ان�سان املناطق امل�ستهدفة
بالدرا�سة.
 /3كان االثر وا�ضح ًا لدي القائمني علي االمر من م�سئويل الدولة وعمد وم�شائخ القبائل املحازية للخطوط العابرة بهم من
اال�شادة والعرفان لل�رشكة.
 /4امل�سئولية املجتمعية املقدمة من ال�رشكة ا�سهمت يف رفع الوعي العام واقامة مناطق ح�رضية مماي�ؤطر مل�رشوع التنمية
املتوازنة للريف وا حلقهم بركب اال�سهام الكبري من اجل رفعت الوطن.
 /5ان امل�ساعدة يف خلق بيئات ح�رضية جاذبة يربط اللحمة الوطنية بني املواطنني للتفكري يف ق�ضايا تقدم الوطن االم ال�سودان
مبحيطه املحلي واالقليمي
من اجل امل�ساعدة برفعته بني االمم.
 /6و�صول اجيال مقدرة من التالميذ ايل رحاب اجلامعات واملعاهد ال�سودانية ي�ضيف للوطن عقول نرية ت�سهم يف رفع املنطقة
وال�سودان ككل وت�ساعد مع االجيال االخري بالدفع بال�سودان يف رحاب التنمية.
 /7امل�سئولية املجتمعية عملت علي تنزيل ر�ؤية الدولة يف اقت�سام الرثوة بني املركز واالطراف يف النظرة الكلية للم�سئولية
33

االخالقية جتاه مواطنيها .

الآثــار املرتتبــة على ال�شركــة
 /8ال�شكر والعرفان من العمد والنظار وامل�شائخ والقائمني من اويل االمر بالدور الكبري الذي قامت به ال�رشكة
 /9خلق �رشاكة ا�سرتاتيجية بني مواطني املناطق وال�رشكة يف املنفعة املتبادلة بني الطرفني حلفظ اخلطوط من اعمال التخريب
/10تر�سيخ مفاهيم االمن وال�سالمة هي م�سئولية املواطن يف حماية املن�شئات وامل�رشوعات القومية يف نوع من ال�رشاكة الذكية.
 /11امل�سئولية املجتمعية املقدمة من ال�رشكة ر�سخت ملبدا الوالء للوطن وتقدميه علي الوالءات االثنية واجلغرافية ال�ضيقة.
 /12ا�ستفادت ال�رشكة من توظيف وت�أهيل عدد من ابناء املناطق املحيطة مب�سار اخلطوط يف املحطات اخللوية القريبة ال�رسهم.

لل�رشكة ب�صمات وا�ضحة يف التنمية املجتمعية من تاريخ ان�شاءها لقرابة االربعني عاماَ يف جمال اخلدمة املجتمعية وم�ستمرة
حتي اليوم بدون توقف دون ان متنت او ت�شري لنف�سها يف املحافل القومية ك�ضجة اعالمية لأميانها َ بدورها االخالقي والر�سايل
باالرتقاء بان�سان الوطن الكبري .

واهلل املوفق
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