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صيانة فلج الخان
Falaj Al Khan Awarded
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مركز الطفل االستكشافي
Child Exploration Center
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Oman Oil and Orpic Group officially inaugurate the

مجموعة النفط العمانية وأوربك تدشن رسميا

Child Exploration Center

مركز الطفل االستكشافي

in Suhar

في صحار

Under the patronage of His Excellency Dr. Yahya Bader Al
Ma’wali, Undersecretary of the Ministry of Social Development,
Jusoor Foundation, the social responsibility arm of Orpic, Sohar
Aluminium and Vale, celebrated the completion of the Child
Exploration Center project in Suhar. It represents one of the most
prominent sustainable social projects of Oman Oil and Orpic
Group, concerned with the development of skills and abilities
of the child at an early age utilizing the latest technologies
of education and innovation, with a social investment of RO
280,000, in cooperation with the Ministry of Social Development
and Suhar Municipality.

تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور يحيــى بــن بــدر المعولــي وكيــل وزارة التنمية
ذراع المســؤولية االجتماعيــة- االجتماعيــة احتفلــت مؤسســة جســور
 بإنجــاز مشــروع مركــز الطفــل-لشــركات أوربــك وصحــار ألمنيــوم وفالــي
 الــذي يمثــل أحــد أبــرز المشــاريع االجتماعيــة.االستكشــافي بواليــة صحــار
 التــي تُعنــى بتنميــة،المســتدامة لمجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك
مهــارات وقــدرات الطفــل فــي ســن مبكــر وفــق أحــدث تقنيــات التعليــم
 وبالتعــاون مــع، ألــف ريــال عمانــي280  باســتثمار اجتماعــي بلــغ،واالبتــكار
.وزارة التنميــة االجتماعيــة وبلديــة صحــار
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 ريـــــال عمـــــاني280.000
280,000 Omani riyals

2019  زائر منذ االفتتاح الرسمي في إبريل5.000 قرابة
5,000 visitors since April 2019
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اســتقبلت مؤسســة جســور الفريــق التنفيــذي الموحــد لمجموعــة النفــط
العمانيــة وأوربــك ،تــم زيــارة عــدد مــن المشــاريع االجتماعيــة المنجــزة التــي
نفذتهــا جســور ،لالطــاع علــى ســير العمــل فــي المشــاريع قيــد اإلنشــاء.

Jusoor received the Integrated Leadership Team of Oman Oil and
Orpic Group. They have visited a number of completed projects
executed by Jusoor and witnessed the progress of the projects under
construction.

بدعــوة مــن المديريــة العامــة للشــؤون الرياضيــة بمحافظــة شــمال
الباطنــة ،شــاركت جســور فــي فعاليــات معســكرات فتيــات األنديــة بواليــة
صحــار ضمــن برنامــج معســكرات شــباب األنديــة  2019للتعريــف بأبــرز
مشــاريع االســتثمار االجتماعــي فــي المجــال الرياضــي والمجــاالت األخــرى.

Upon an invitation from the Directorate General of Sport Affairs in Al
Batinah North Governorate, Jusoor participated in the activities of the
ladies camps in Suhar as part of the Clubs Youth Camps Programme
2019 to introduce prominent social investment projects in sports and
other fields.
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الشعاب الصناعية

Artificial Reef

120,000
محافظة شمال الباطنة

والية لوى

 Omaniريال
 riyalsعماني

مسلخ لوى Liwa Slaughterhouse

وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه

400,000
محافظة شمال الباطنة

والية لوى

 Omaniريال
 riyalsعماني

جسور توقع

 8مذكرات تعاون

لتنفيذ مشاريع اجتماعية
في محافظات البريمي والظاهرة
وشمال الباطنة.

منتزه الحيلين

وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه

50,000

200,000

محافظة شمال الباطنة

والية السويق
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Al Hailain Park

Development
تطوير منتزه القرم of Al-Qurm Park

 Omaniريال
 riyalsعماني

وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه

محافظة شمال الباطنة

والية شناص

 Omaniريال
 riyalsعماني

إنارة طريق
حمراء الدروع

Lighting of Hamra
Al Durooá Road

وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه

والية عبري
نيابة حمراء الدروع

صيانة فلج الخان

وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه

55,000
محافظة الظاهرة

Falaj Al Khan
Maintenance

 Omaniريال
 riyalsعماني

40,000
محافظة شمال الباطنة

والية صحار

 Omaniريال
 riyalsعماني

Jusoor signed

8 Memorandum
)of Cooperation (MoC
to implement social projects in Buraimi, Dhahira
and North Al Batinah.

مركز االبتكار
العلمي بعبري

وزارة الرتبية والتعليم

Buraimi Scientific
Innovation Centre

500,000
محافظة الظاهرة

والية عبري

 Omaniريال
 riyalsعماني

مركز االبتكار
العلمي بالبريمي

وزارة الرتبية والتعليم

Buraimi Scientific
Innovation Centre

500,000
محافظة البريمي

والية البريمي

 Omaniريال
 riyalsعماني
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«الصروح» استشاريا هندسيا

“Al Sorouh” appointed as engineering consultant

لمسلخ لوى

for Liwa Slaughterhouse

مــن منطلــق تعزيــز القــدرات المحليــة وزيــادة القيمــة المحليــة المضافــة
للمشــاريع االجتماعيــة ،تحــرص مؤسســة جســور علــى إتاحــة الفــرص لــرواد
األعمــال العمانييــن للتنافــس وكســب عقــود العمــل الخاصــة بالعمليــات
التشــغيلية للمشــاريع االجتماعيــة .تــم توقيــع عقــد األعمــال االستشــارية
مــع شــركة الصــروح لالستشــارات الهندســية ،لتنفيــذ أعمــال اإلشــراف
الفنــي والهندســي علــى مشــروع مســلخ لــوى ،الــذي يمــول اجمــاال مــن
ِقبــل شــركة فالــي عمــان لتكويــر خام الحديــد ،كأحد المشــاريع االجتماعية
المســتدامة للمجتمــع المحلــي.

With the aim of enhancing local capacities and boosting In-county
value for social projects, Jusoor is keen to provide opportunities
for Omani entrepreneurs to compete and awarded contracts for
the implementation of social projects. A consultancy contract was
signed with Al Sorouh Engineering to carry out the technical and
engineering supervision of Liwa slaughterhouse project, which
is totally funded by Vale Oman Pelletizing Company, as one of the
community’s sustainable social projects.
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«رذاذ» استشاريا هندسيا

“Rathath” An engineering consultant

لمنتزه القرم بشناص

for Al Qurm Park, Shinas

وقعــت مؤسســة جســور عقــد إرســاء أعمــال االستشــارات الهندســية
لمشــروع تطويــر منتــزه القــرم بواليــة شــناص ،مــع شــركة رذاذ
لالستشــارات الهندســية ،إحــدى الشــركات العمانيــة المتخصصــة فــي
مجــال االستشــارات الهندســية .ســوف تشــمل أعمــال التطويــر فــي
منتــزه القــرم الطبيعــي إضافــة منصــة لمشــاهدة الطيــور البريــة فــي
المنطقــة وممــرات للمشــي ومناطــق معشــبة إضافــة إلــى عــدد مــن
المرافــق العامــة ومنصــات البيــع .يمــول المشــروع مــن قبــل شــركة صحــار
ألمنيــوم ومجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك بالتعــاون مــع وزارة البلديــات
اإلقليميــة ومــوارد الميــاه.

Jusoor has signed a contract to award engineering consultancy works for
the development of Al Qurm Park in Shinas, with Rathath Engineering
Consultants, one of the Omani companies specialized in the field of
engineering consultancy. The development of Al Qurm Natural Park
contains a platform for watching wild birds in the region, walkways and
grassy areas in addition to a number of public facilities and landscaping.
The project is funded by Sohar Aluminium and Oman Oil and Orpic
Group in cooperation with the Ministry of Regional Municipalities and
Water Resources.
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بدء أعمال

Work maintenance of

صيانة فلج الخان

Falaj Al Khan Awarded

وقعــت مؤسســة جســور عقــد إســناد أعمــال مشــروع صيانــة فلــج الخــان
بمنطقــة وادي الجــزي بواليــة صحــار ،مــع مؤسســة ســعيد بــن مبــارك
الغيثــي للتجــارة والمقــاوالت ،إحــدى المؤسســات المحليــة المتخصصة في
مجــال صيانــة األفــاج العمانيــة .ســيتم إنجــاز المشــروع قبــل نهايــة العــام
الجــاري بالتعــاون مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه وتمويــل مــن
مجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك.

Jusoor signed a contract to the maintenance of Falaj Al Khan at Wadi
& Al Jizi in Suhar and awarded to Said bin Mubarak Al Ghaithi Trading
Contracting Establishment, one of the local SMEs specialized in this
field. The project is funded by Oman Oil and Orpic Group and shall
be completed in the 4th quarter of this year in cooperation with the
Ministry of Regional Municipalities and Water Resources.
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«هايجو» تنفذ

“Haejo” deploys

وحدات الشعاب الصناعية في لوى

Artificial Reef Units in Liwa

وقعــت مؤسســة جســور عقــد إســناد أعمــال تصميــم وتصنيــع وإنــزال
وحــدات الشــعاب الصناعيــة مــع شــركة هايجــو للهندســة والمقــاوالت.
ســيتم تنفيــذ المشــروع فــي واليــة لــوى بإنــزال  6وحــدات للشــعاب
الصناعيــة موزعــة حســب اســتطالع أجرتــه شــركة هايجــو لتحديــد المواقــع
المالئمــة إلنــزال الوحــدات فــي قــاع البحــر .تــزن كل وحــده  12طــن بطــول
 8متــر وعــرض  6متــر وارتفــاع  6متــر ،ليتــم تصنيعهــا محليــا وفــق
المواصفــات المعتمــدة لضمــان اســتدامتها ومالئمتهــا.

Jusoor has signed a contract to design, manufacture and deploy
artificial reef units with Haejo Engineering & Contracting. The project
is implemented in the Wilayat of Liwa by dropping six artificial reef
units distributed according to a survey conducted by the contractor
to determine the suitable drop zones the units on the seabed. Each
unit weighs 12 tons, 8 meters long, 6 meters wide and 6 meters high,
and is manufactured locally according to approved standards to
ensure its sustainability and suitability.
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@Jusooroman

