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يتوف ــر إص ــدار الكترون ــي تفاعل ــي مع ــزز
بمــواد مرئيـــة وإحصائيــات مرافــق لهــذه
النســخة الورقيــة .لإلطــاع عليــه:

www.jusoor.om/what/AR2017

حرصــــــــت جســـــــــــــور  -كمؤسســـة
للمســـؤولية االجتماعيـــة  -علـــى تعزيـــز
ممارســـات الحفـــاظ علـــى البيئـــة فـــي
كاف ــة أنش ــطتها ،فعملن ــا عل ــى تقلي ــل
اســـتهالك الـــورق بنســـبة  %40بالمقارنـــة
بالعـــام 2016م.
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قابوس بن سعيد
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مرحبـــا بكم فـــي التقرير الســـنوي لمؤسســـة
جســـور لعام .2017
يغطي هذا التقرير مســـيرة عمل جســـور خالل
الفترة من يناير  2017إلى ديســـمبر .2017
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لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول هـــذا التقريـــر
ومحتـــواه يرجـــى التواصـــل مـــع:
آمنه الشيزاوي
+968 26762637
+968 26762473
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صندوق البريد 329
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عن

جسور

أخذت جســـور زمام المبادرة كأول مؤسســـة غير ربحية
للقطـــاع الخاص ُتعنـــى بمجال التنمية المســـتدامة في

وتقطع جســـور العهد على نفســـها لاللتزام بمبدأ ثابت
وإيمان راســـخ ،وهو االلتزام بمســـؤوليات اجتماعية ب ّناءة،

المجتمـــع العماني ،ففـــي عام  2012تأسســـت عند توارد

حيـــث أن منهجها يكفل لهـــا تب ّني العمـــل االجتماعي

أفـــكار والتقـــاء أدوار المؤسســـات الحكوميـــة واألهلية

بالشـــراكة مـــع المجتمع ،والهـــدف األســـمى من ذلك

والشـــركات المؤسســـة لهـــا ،وهـــي :أوربـــك ،صحـــار

تنفيذ مشـــاريع مســـتدامة من شـــأنها تحقيـــق فائدة

ألمنيـــوم ،وفالي.

قصـــوى لكافة أطـــراف المجتمع.
رؤيتنا

مهمتنا
االرتقـــاء بالمبـــادرات التي تســـهم فـــي تحقيـــق تنمية

تحقي ــق قيم ــة مضاف ــة لعم ــان ،وتحدي ــدا للمجتمع ــات

اجتماعية واقتصادية تتســـم باالســـتدامة والشـــفافية

التـــي نعمـــل فيهـــا؛ مـــن خـــال تنفيـــذ برامـــج تنميـــة

فـــي المجتمعـــات التي نعمـــل فيها.

اجتماعيـــة واقتصاديـــة مســـتدامة تتســـم بالشـــفافية
وتســـهم فـــي تعزيـــز ســـمعة الشـــركات المســـتثمرة
فـــي عملنـــا االجتماعـــي.

قيمنا
الشفافية
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االلتزام

الشراكة

المسؤولية

صناعة التغيير

مجاالت العمل

الصحة والبيئة

الثقافة والرياضة

ريادة األعمال

التعليم من أجل العمل

رسـوخ
وصالبة

تمضـــي جســـور بخطـــى متزنـــه وراســـخه لمواصلـــة

حاجـــة المجتمع ،وتوســـيع رقعة االســـتثمار االجتماعي

مســـيرتها للمســـاهمة في تنميـــة المجتمـــع المحلي

لعدد أكبر مـــن الشـــركات العاملة فـــي المنطقة ،بعد

من خالل التعـــاون المشـــترك مع كافة شـــركائها في

نجـــاح التعـــاون البناء والـــرؤى المســـتنيرة لــ الشـــركات

التنميـــة مـــن القطاعيـــن الحكومي والخـــاص وممثلي

المؤسســـة لجســـور (صحـــار ألمنيوم ،أوربـــك وفالي).

المجتمع المحلي الذي تعمل به الشـــركات المســـتثمرة
لعملنـــا االجتماعـــي .ويبرهـــن ذلـــك على قدرة جســـور

ختامـــا نتطلـــع بأن يتعـــرف القـــاريء لهـــذا التقرير على

علـــى تبني تنفيذ عـــدة مشـــاريع كبرى ضمـــن مجاالت

مســـيرة العمل لمؤسســـة جســـور وأبرز اإلنجـــازات التي

العمـــل المؤطـــرة لكافة أنشـــطتها ،والتـــي باتت تقدم

تمت خالل العام  ،2017والتي ســـعت جســـور من خاللها

الخدمـــة المرجوة منهـــا للمجتمـــع المحلي.

إلى االرتقـــاء بالخدمات االجتماعية التـــي تقدمها ألفراد
المجتمـــع المحلي ،مســـتنيرين بالنهج الســـامي لموالنا

سعادة الشيخ /مهنا بن سيف اللمكي

كفـــاءة أداء المؤسســـة وأكســـبها ثقـــة المجتمـــع

المعظم -حفظـــه اهلل ورعاه -للمســـاهمة في تنمية

محافظ شمال الباطنة ورئيس مجلس إدارة جسور

والشـــركات المؤسســـة لها من خالل التعاون المســـتمر

المجتمـــع اجتماعيـــا واقتصاديـــا .كمـــا نتقـــدم بجزيل

والنقـــد البناء مـــن كافة األطراف .كما ســـعت جســـور

الشـــكر واالمتنـــان لكافة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة على

لتوســـيع اســـتراتيجية عملهـــا والرغبـــة الحقيقيـــة في

ايمانهم بدور جســـور ،آمليـــن أن يكون العـــام  2018عاما

بنـــاء شـــراكات إيجابية ومشـــاركة الخبـــرة العملية في

حافال باإلنجازات واالحتفاء بتدشـــين عدد من المشـــاريع

مجاالت االســـتثمار االجتماعي مع عدد من مؤسســـات

االجتماعيـــة الحيوية ..لندفع بعجلة صناعـــة التغيير إلى

القطـــاع الخـــاص إلدارة أجنـــدة المســـؤولية االجتماعية

األمـــام  ..متســـلحين بإيماننـــا بمســـؤولياتنا  ..وملتزمين

لهذه الشـــركات .مما يدلل على قدرة جســـور وكفاءتها

بشـــفافية أدائنـــا  ..مـــع اعتزازنـــا العميـــق بشـــراكاتنا

في رفـــد القطاع الخـــاص بمبـــادرات حقيقيـــة تالمس

ا لمهمة .
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وقـــاد هـــذا النضج الـــذي تتحلـــى به جســـور إلـــى رفع

حضرة صاحـــب الجاللـــة الســـلطان قابوس بن ســـعيد

9

حصاد
٢٠١٧

نؤمـــن تماما في جســـور بقدرتنا علـــى تحقيق

كمـــا عملنا على توســـيع نطاق الشـــراكات مع

أهمهـــا وزارة الصحـــة وبلدية صحـــار .كما عملنا

رؤيـــة ومهمـــة المؤسســـة ،وقدرتنـــا علـــى

مؤسســـات القطـــاع الخـــاص ،وذلـــك ترجمـــة

على تنفيذ مشـــروع مركـــز لـــوى الثقافي الذي

قياس مـــدى تأثيرنـــا اإليجابـــي فـــي المجتمع

إليماننـــا العميق بجـــودة وصالبة تجربة جســـور

ســـيمثل الوجهـــة الثقافية األبرز فـــي المنطقة

المحلـــي وتفعيل قنـــوات التواصل مـــع كافة

فـــي االســـتثمار االجتماعـــي من خالل االشـــادة

ومركـــز الطفـــل االستكشـــافي الـــذي يأتـــي

الشـــركاء .كمـــا أننا نـــدرك أهمية التنســـيق بين

المجتمعيـــة منـــذ تأسيســـها فـــي العـــام 2012

مكمال لـــدور حديقـــة فلـــج القبائـــل الترفيهي

رؤيـــة جســـور وأولويـــات واحتياجـــات التنميـــة

وحتـــى اآلن .لقـــد حـــان الوقـــت لمشـــاركة

والتعليمـــي والرياضي المنشـــود.

المســـتدامة فـــي المجتمعـــات التـــي نعمـــل

المعرفـــة والتجربة مـــع الشـــركات الراغبة في

كمـــا كانـــت لنـــا بصمـــات فـــي ســـبيل دعـــم

فيها .ونطمح لالســـتناد على قاعـــدة صلبة من

االندماج والمســـاهمة في التنميـــة االجتماعية،

المشـــاريع الصغيرة مثل برنامج الدعم السنوي

االســـتراتيجيات واألهداف المنفذة الســـتثمارات

فكانـــت لنـــا خطـــوات طموحـــه مع عـــدد من

للفـــرق الرياضية األهلية البالـــغ عددها حتى اآلن

ومشـــاريع وطنيـــة تخـــدم قطاعـــات حيويـــة،

الشـــركات العاملـــة فـــي منطقة مينـــاء صحار

 60فريقـــا ضمـــن مظلـــة أندية صحار والســـام

باالشـــتراك والتعاون مع القطاعـــات الحكومية

الصناعـــي إلدارة أجندة المســـؤولية االجتماعية

ومجيـــس لتعزيـــز واقـــع البنـــى التحتيـــة لهذه

والخاصـــة والمجتمـــع المدني.

بمرونـــه تتناســـب وسياســـاتها المتبعة.

الفـــرق .كمـــا كان لنـــا دور في دعـــم المجالس

أتـــى العـــام  2017اســـتكماال لرحلة النجـــاح التي

كمـــا عملنا مـــع فريـــق العمل في المؤسســـة

برنامج دعـــم المجالس العامـــة والتي تلخصت

تســـعى جســـور مـــن خاللهـــا لتحقيـــق هدف

على إنجاز عدة مشـــاريع وفق الجـــدول الزمني

حتـــى اآلن بدعم مـــا يقـــارب  54مجلســـً عامًا

وجودهـــا باالســـتثمار فـــي المجتمـــع ،إلثـــراء

المعد لها ،فـــكان فريق إدارة المشـــاريع يعمل
ُ
علـــى إدارة ومتابعة  7مشـــاريع اجتماعية كبرى

خدمة للجوانـــب الثقافيـــة واالجتماعية ألهالي
واليـــات محافظة شـــمال الباطنة.

االجتماعيـــة ،تلبيـــة لالحتياجـــات الفعليـــة

في واليـــات صحار ولـــوى وشـــناص ومحافظة

تعتبـــر تجربـــة جســـور فـــي إدارة المشـــاريع

والواقعيـــة للمجتمـــع المحلـــي مـــن خـــال

مســـقط شـــملت خدمـــة المجـــاالت الرياضية

االجتماعيـــة المســـتدامة من التجـــارب المهمة

الدراســـات المتعمقـــة لمشـــاريعنا وتشـــاورنا

والبيئية كــ مشـــروع المباني االستثمارية لألندية

علـــى المســـتوى االقليمـــي والوطنـــي ،ممـــا

المســـتمر مع كافة أصحـــاب العالقة .واضعين

الرياضيـــة الـــذي قامت شـــركتي أوربـــك وصحار

اكســـبها ثقـــة العديـــد مـــن شـــركات القطاع

نصب أعيننـــا العديد من التطورات المتســـارعة

ألمنيـــوم علـــى تمويلـــه بتكلفـــة  700ألـــف ريال

الخـــاص للتعـــرف عـــن كثب علـــى آليـــة العمل

حولنـــا وتأثيرهـــا علـــى بنـــاء الصـــورة الذهنيـــة

عمانـــي ،ليرفـــد إدارات األندية بعائـــد مادي يعزز

فيهـــا ودراســـة عـــدد مـــن المشـــاريع ،لتصبـــح

للمؤسســـة وللشـــركات الممولـــة لنـــا علـــى

أنشـــطة األندية الرياضية والثقافيـــة .إضافة إلى

بذلـــك مثـــاال يقتدى به فـــي مجال المســـؤولية

المـــدى البعيد.

تدشـــين مشـــروع حديقة لوى العامـــة بتكلفة

االجتماعيـــة للشـــركات.

 400ألف ريـــال عمانـــي ليضيف وجهـــة ترفيهية

ختاما نقدم شـــكرنا لشـــركاتنا المستثمرة في

عملنـــا مـــع مؤسســـات مرموقه في ســـلطنة

تخدم كافـــة أفـــراد المجتمع وتوســـيع رقعة

عملنـــا االجتماعي لتحقيق مباديء المســـؤولية

عمـــان لتطويـــر سياســـات األنظمـــة الداخليـــة

المســـاحات الخضراء فـــي والية لوى.

االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع المحلـــي ،وكافة

العامة فـــي كافة واليات شـــمال الباطنة ضمن

وتعزيـــز مجـــاالت االســـتدامة والمســـؤولية
فهد بن سالم العادي
المدير التنفيذي | جسور
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لجســـور وآليات الحوكمة والمعاييـــر المرتبطة

شـــركائنا من القطاعيـــن الحكومـــي والخاص

بـــاألداء اإلداري والمالي .كما خضعـــت عمليات

كما أكملنا مســـيرة تنفيذ المشاريع االجتماعية

والمجتمع المدني .مثمنيـــن رؤى مجلس اإلدارة

جســـور إلجـــراءات تدقيـــق األداء للمشـــاريع

كــــمشروع مركـــز التأهيـــل مـــن اإلدمـــان الذي

في دعـــم أهـــداف المؤسســـة ورؤيتهـــا ،كما

االجتماعيـــة من قبـــل مؤسســـات متخصصة،

يترجـــم رؤى الشـــركات الممولـــة لـــه (صحـــار

نقـــدر دور فريق العمل المؤمن برســـالة جســـور

مما اكســـبنا ثقة أكبر على مســـتوى أداء فريق

ألمنيوم ،أوربـــك وفالي) للمســـاهمة في حل

لخدمة قطـــاع التنمية االجتماعية المســـتدامة.

عملنا وشـــفافيتنا تجـــاه المجتمع والشـــركات

مشـــاكل اإلدمان والمؤثرات العقليـــة بالتعاون

المســـتثمره فـــي عملنـــا االجتماعي.

مـــع الجهـــود الوطنيـــة فـــي الســـلطنة مـــن

أعضاء مجلس

اإلدارة

سعادة الشيخ /مهنا بن سيف اللمكي
محافظ شمال الباطنة
رئيس مجلس اإلدارة

المهندس /علي بن عبداهلل الجابري

الفاضل /أحمد بن سعيد الشرقي

المهندس /سعيد بن محمد المسعودي

الدكتور /هالل بن عبداهلل الهنائي

الدكتور /حامد بن عبداهلل البلوشي

الفاضل /فهد بن سالم العادي

ممثل المجتمع المحلي
عضو

شركة صحار ألمنيوم
عضو

ممثل المجتمع المحلي
عضو

شركة أوربك
عضو
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11
شركة فالي عمان
عضو

المدير التنفيذي لجسور
عضو  -منسق مجلس اإلدارة

المـشـــــاريع
االجتماعية
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مركز التأهيل
من اإلدمان

تتمســك جســور بالتزامهــا في مجــاالت دعــم البرامج

بواليــة صحــار كان أهــم ثمــرات ذلــك االلتــزام ،حيــث

يقدمــه القطــاع الخــاص ،وقــد أســفر هــذا التعــاون

الصحيــة فــي المجتمــع ،ومشــروع إنشــاء مركــز

تمكنــت جســور مــن خاللــه مــن الربــط بيــن الخدمــات

عــن تحقيــق أحــد أبــرز أهــداف المؤسســة الخدميــة

للتأهيــل مــن إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة

الصحيــة المقدمــة مــن وزارة الصحــة ،والدعــم الــذي

ذات الطابــع الحضــاري المســتدام.

التكلفة

1.611.000

وحدات التأهيل

مساحة اإلنشاء
m2

عيادة طبية

3.502.16

م

٢

مبنى االستشارات النفسية

مدة اإلنشاء

ديسمبر  - ٢٠١٦يوليو ٢٠١٨

مباني إدارية
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مركز
التوحد

حظيــت جســور بالســبق لإلســهام فــي إنشــاء مركــز

حيــث يقــدم لهــم خدمــات عالجيــة بأســاليب

لتوفيــر البيئــة الصحيــة المالئمــة لمرضــى اضطــراب

متخصــص للتوحــد ،والــذي يعــد األول مــن نوعــه

تربويــة وثقافيــة وعقليــة مبتكــرة ،لتتكاتــف جهــود

التوحــد فــي ســلطنة عمــان.

بالســلطنة للعنايــة باألطفــال ذوي اضطــراب التوحد،

مؤسســة جســور ووزارة التنميــة االجتماعيــة

التكلفة

350.000

قاعات التأهيل العالجي

التقرير السنوي ٢٠١٧
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مساحة اإلنشاء
m2

1.685

قاعات التعلم

م

٢

قاعات التكامل الحسي | قاعات التربية الخاصة
قاعات التربية الحركية | قاعات الرسم

مدة اإلنشاء

أغسطس  - ٢٠١٧أكتوبر ٢٠١٨

قاعة متعددة األغراض

مركز تأهيل
األطفال
المعاقين

يســتمر دعــم جســور لمشــاريع الرعايــة االجتماعيــة

للعنايــة بــذوي اإلعاقــة وتأهيلهــم نفســيا وبدنيــا؛

االجتماعيــة .وقــد تــم تصميمــه ليحــوي كافــة

مــن خــال تمويــل مشــروع إنشــاء مركــز تأهيــل

لتواصــل جســور دعمهــا لفئــة ذوي االحتياجــات

المرافــق الالزمــة للتأهيــل والتعليــم.

األطفــال المعاقيــن بواليــة لــوى ،وهــو مركــز يضــم

الخاصــة ومســاهمتها فــي تعزيــز الخدمــات

كادرا مختصــا يقــدم برامــج تربويــة وثقافيــة وعقلية

الصحيــة المقدمــة لهــم مــع جهــود وزارة التنميــة

التكلفة

250.000

غرف العالج
الطبيعي والوظيفي

مساحة اإلنشاء
m2

1.200

قاعات عالج
مشاكل النطق

م

٢

مدة اإلنشاء

أغسطس  - ٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧

فصول التربية الخاصة
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مركز إعداد
الناشئين

هــو مشــروع رائــد ،تهــدف جســور مــن خاللــه إلــى

بالشــراكة مــع جهــود وزارة الشــؤون الرياضيــة

الخابــورة ،نــادي مجيــس .حرصــت جســور مــن خاللــه

إعــداد جيــل رياضــي ،بيــن «  13 – 7عــام» ،بشــكل علمي

فــي تعزيــز األنشــطة الرياضيــة المختلفــة اختتمــت

علــى تغذيــة المتدربيــن بدنيــا وعلميــا واجتماعيــا مــن

مبنــي علــى الطــرق الرياضيــة الســليمة فــي  12رياضــة

جســور الموســم الرياضــي الثانــي مــن مركــز إعــداد

خــال عــدة أنشــطة ترفيهيــة وتطوعيــة ومحاضرات

مختلفــة؛ وذلــك لتعزيــز كفــاءة األنديــة والمنتخبــات

الناشــئين والــذي تــم تنفيــذه فــي  4مراكــز تدريــب:

توعويــة إضافــة إلــى الــدروس العلميــة.

الوطنيــة علــى الصعيديــن المحلــي والخارجــي،

مجمــع صحــار الرياضــي ،نــادي صحــم ،نــادي

 270متدرب
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 4مراكز تدريب

 12رياضة

مدربين متخصصين

المـشـــــاريع
االجتماعية
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المباني
االستثمارية
لألندية الرياضية

ترتكــز جســور فــي دعمهــا للقطــاع الرياضــي
علــى اســتراتيجية متكاملــة لرفــد القطــاع بالبنــى
التحتيــة والمــوارد وتطويــر الكفــاءات الفرديــة مــن
خــال عــدة برامــج متكاملــة ،يأتــي أحدهــا مشــروع
دعــم تمويــل المبانــي االســتثمارية لألنديــة الرياضية:
نــادي صحــار ونــادي مجيــس ونــادي الســام
بفرعيــة لــوى وشــناص لرفــد هــذه األنديــة بالمــوارد
الماليــة والتــي تمكنهــا مــن إدارة أنشــطة النــادي
الرياضيــة والثقافيــة المختلفــة ،والتــي تســهم
فــي تطويــر الشــاب العمانــي والكفــاءات الرياضيــة
التــي يحتويهــا النــادي .تــم خــال العــام  2017انجــاز
وتســليم المبانــي االســتثمارية لنــادي صحــار ونــادي
الســام .وفــي ذات الوقــت يجــري العمــل علــى
اتمــام إنشــاء مبنــى نــادي مجيــس الواقــع فــي
محافظــة مســقط بمنطقــة غــا.

التقرير السنوي ٢٠١٧

18

حديقة لوى
العامة

تؤكــد جســور عبــر مشــروع حديقــة لــوى العامــة

بالخدمــات الترفيهيــة والرياضيــة ،فقــد تــم تصميــم

واالحتفــاالت ،ممارســة الرياضــات المختلفــة ،وســائل

علــى مســؤوليتها المشــتركة مــع القطاعيــن

الحديقــة لتكــون مهيــأة الســتقبال مختلــف

ترفيــه لألطفــال.

الحكومــي والخــاص لتوفيــر بيئــة مجهــزة

احتياجــات أبنــاء المجتمــع ،مثــل :إقامــة األنشــطة

مساحة اإلنشاء

التكلفة

400.000

 60لعبة أطفال
و 10أدوات رياضية

m2

حديقة صخرية على
مساحة  55متر مربع

 10أعمدة إنارة بارتفاع  16متر و 10
مجمعات كهربائية بسعة  100أمبير

66.000

مساحات خضراء
 11,000متر مربع

 6استراحات من الخرسانة المسلحة و
 30كرسي و  40سلة مهمالت

اإلفتتاح

نوفمبر ٢٠١٧

م

٢

ممرات المشي بطول 10,000 :متر
على مساحة  30,000متر مربع

إنشاء  3مباني خدمات أساسية :مقهى،
مصلى للنساء ،دورات مياة

خزان ماء أرضي من الخرسانة
بسعة  40,000جالون

نافورة تجميلية تتوسط مساحة
الحديقة بقطر  20متر
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المـشـــــاريع
االجتماعية
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مركز لوى
الثقافي

عملــت جســور علــى المســاهمة فــي تعزيــز القيــم

تعليمــي اجتماعــي ،تمولــه شــركة أوربــك تهــدف

التــراث والثقافــة لخدمــة الجوانــب التعليميــة

الثقافيــة العمانيــة وتبنــي األنشــطة الثقافيــة

مــن خاللــه إلــى نشــر الوعــي الفكــري بيــن كافــة

واالبتكاريــة والثقافيــة.

واالجتماعيــة ،مــن خــال إنشــاء صــرح ثقافــي

أطيــاف المجتمــع جنبــا إلــى جنــب مــع جهــود وزارة

التكلفة

1.000.000

قبة فلكية

مكتبة عامة

مساحة اإلنشاء
m2

مركز إبتكار

2.750

م

٢

متحف مصغر

مدة اإلنشاء

مايو  - ٢٠١٦يوليو ٢٠١٨

واجهة تجارية

صالة متعددة
االستخدامات
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مركز الطفل
االستكشافي

تهتــم جســور بمبــادئ تعزيــز القيمــة المحليــة

وتعينــه علــى تنميــة إبداعاتــه واكتشــاف العالــم

ليشــكل موقعــه فــي حديقــة الفلــج العامــة بيئــة

المضافــة ،وذلــك بتقديــم خدمــات تربويــة

مــن حولــه ،ويوجــه مركــز الطفــل االستكشــافي

ترفيهيــة رياضيــة متكاملــة للطفــل واألســرة معــا.

وتثقيفيــة تحفــز الطفــل علــى التفكيــر اإلبداعــي،

جهــوده لفئــة األطفــال مــا قبــل مرحلــة المدرســة،

تكلفة اإلنشاء

180.000

التقرير السنوي ٢٠١٧
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مساحة اإلنشاء
m2

650

م

٢

مدة اإلنشاء

ديسمبر  - ٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧

المـشـــــاريع
االجتماعية
الصغيرة

التقرير السنوي ٢٠١٧
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دعم الفرق
األهلية

تؤمــن جســور بــأن الفــرق الرياضيــة هــي الرافــد

البنــى التحتيــة للفــرق الرياضيــة ضمــن برنامــج

تنفيــذ مشــاريع بنــى تحتيــه مســتدامة يســتفيد

الحقيقــي لألنديــة الرياضيــة وهــي ســاحة تنفيــذ

دعــم ســنوي للقطــاع الرياضــي ،يتــم مــن خاللــه

منهــا منتســبي الفــرق الرياضيــة.

بعــض الفعاليــات والمناشــط التابعــة للنــادي لذلــك

ترشــيح الفــرق الرياضيــة المســتحقة للدعــم وفــق

تحــرص ضمــن إطــار دعمهــا للشــباب علــى تطويــر

االحتياجــات الفعليــة للتطويــر ،وذلــك مــن خــال

قائمة الفرق الرياضية
نادي صحار الرياضي

نادي مجيس الرياضي

نادي السالم الرياضي

فريق الطريف الشمالية

فريق شباب عمق

فريق مرير المطاريش

فريق فلج العوهي

فريق القادسية

فريق الوقيبة

فريق أسود

فريق الجزيرة

فريق الحد
فريق العربي
فريق الساحل

التقرير السنوي ٢٠١٧
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دعم المجالس
العامة

تؤمـــن جســـور بأهميـــة التكاتـــف بين كافـــة أفراد

فـــي دعـــم المجالـــس العامـــة ،التـــي تمثـــل في

والثقافيـــة .فتبنت جســـور برنامج ســـنوي كتمويل

المجتمـــع والحـــرص علـــى الحفاظ علـــى المخزون

الماضـــي والحاضر منصـــة تواصل فاعلـــة ومهمة

جزئي لدعم إنشـــاء المجالـــس العامة في مختلف

الثقافـــي والتراثـــي لعمان مـــن خالل المســـاهمة

تجمع األفـــراد في مختلفة المناســـبات االجتماعية

واليـــات محافظة شـــمال الباطنة.

التقرير السنوي ٢٠١٧

التقرير السنوي ٢٠١٧
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التواصل
واإلعالم

التزامــا مــن جســور بتفعيــل كافــة

يتــم فيهــا مراعــاة تنفيــذ عــدة أنشــطة

انطلقنــا مــن أهميــة التواصــل مــع أبنائنــا ص ّنــاع

وســائل التواصــل مــع المجتمــع المحلي،

خــال العــام.

المجــد لمســتقبل عماننــا الجميلــة وعمــاد
مســتقبلها الواعــد ،فعملنــا علــى تنفيــذ برنامــج

نلتــزم بتنفيــذ خطــة إعالميــة ســنوية

تعريفــي تفاعلــي مــع أبنائنــا الطــاب تشــاركنا
متعــة المعرفــة وتحاورنــا حــول تجربــة المســؤولية
االجتماعيــة للمجتمــع والقطــاع التعليمــي ،بوســائل

221

إجتماع لمتابعة المشاريع

757.000

ساعة عمل بشرية

95

تغطية صحفية

عــرض ممتعــه للطالــب تعــزز لديهــم مفهــوم
التنميــة المســتدامة.
شــارك فــي البرنامــج  400طالــب وطالبــه ،مــن 25
مدرســة حكوميــة فــي محافظــة شــمال الباطنــة.

13

مادة مرئية

التقرير السنوي ٢٠١٧
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44

زيارة مؤسسية

6

نشرات دورية

An interactive electronic version with
visuals and statistics is available along
with this document. To view it, kindly click
on the link below:

www.jusoor.om/what/AR2017
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As a Socially Responsible Foundation,
Jusoor is committed to preserve
environment in all its activities. We have
reduced 40% of paper consumption
compared to year 2016.
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His Majesty
Sultan Qaboos bin Said
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Welcome to Jusoor’s 2017 Annual
Report. This report covers the
reporting period from January 2017
to December 2017.
For more information with regards
to this report and its content please
contact:

Amna Al Shezawi
+968 26762637
+968 267624739
+968 26762087
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amna@jusoor.om
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Jusoor
about

Jusoor took the lead as the first non-profit
private sector Foundation in the field of
sustainable development in the Omani
society. Based on the genuine belief in social
responsibility of governmental and private
institutions as well as its founding companies:
Orpic, Sohar Aluminum and Vale, Jusoor was
founded in 2012.

Our Mission

Jusoor is committed to constructive social
responsibilities. Its approach ensures that
social action can be adopted in partnership
with society. The ultimate objective is to
implement sustainable projects that will
benefit all parties in society.

Our Vision

To promote initiatives that lead to the
sustainable and transparent socioeconomic
development in the communities where we
operate.

To generate value to Oman, especially for
the communities where we operate, through
the implementation of a sustainable and
transparent socioeconomic development,
contributing to the reputational value of our
social investors.
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Our Values

6

Transparency

Commitment

Partnership

Change-making

Accountability

Focus Areas

Health and Environment

Culture and Sports

Entrepreneurship

Education for Work

Firmness
and Steadfastness

H.E. Sheikh Muhanna Saif Al Lamki
North Al Batinah Governor & Jusoor Chairman

This maturity of Jusoor led to the improvement
of the performance of the Foundation and
gained the confidence of the society and the
founding companies through continuous
cooperation and constructive criticism from
all parties. Jusoor also sought to expand its
business strategy and the real desire to build
positive partnerships and share practical
experience in the areas of social investment
with a number of private sector institutions
to manage the corporate social responsibility
agenda. This demonstrates the ability of Jusoor
and its efficiency to provide the private sector
with real initiatives that meet the needs of the

society and expand the social investment of
a larger number of companies operating in
the region after the successful constructive
cooperation and enlightened visions of the
founding companies (Orpic, Sohar Aluminum
and Vale).
In conclusion, we hope that the readers of
this report will know the progress of Jusoor
and the most important achievements of
2017, through which Jusoor has sought to
improve the social services provided to the
local community. We are enlightened by
the noble approach of His Majesty Sultan
Qaboos bin Said, to contribute to the social
and economic development of society. We
also extend our thanks and gratitude to all
members of the Board for their faith in the
role of Jusoor. We hope that the year 2018 will
be a year of achievements and celebration of
launching a number of vital social projects.
We will push forward for change armed with
our faith in our responsibilities and committed
to transparency of our performance. We take
deep pride in our inspiring partnerships.

Jusoor Annual Report 2017

We are proud to continue our journey to
contribute to the development of the local
community through joint cooperation with all
its development partners from the public and
private sectors and representatives of the local
community in which the companies investing
in our social work. This demonstrates the
ability of Jusoor to adopt the implementation
of several major projects within the areas of
work that are framed for all its activities, which
are now providing the desired service to the
local community.

7

Highlights
2017

Fahad Salim Al Adi

Jusoor Annual Report 2017

Executive Manager
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We fully believe in Jusoor of our ability
to realize the vision and mission of the
Foundation, and our ability to measure
our positive impact in the community and
activate channels of communication with all
partners. We also recognize the importance
of coordinating the vision of Jusoor, priorities
and needs of the sustainable development
of the communities in which we operate. We
aspire for building on a solid base of strategies
and objectives for national investments and
projects serving vital sectors, in partnership
and cooperation with government, private
sectors and the civil society.
The year 2017 came as a continuation of the
journey of success through which Jusoor seeks
to achieve its goal of investing in society, to
enrich and enhance sustainability and social
responsibility, in response to the actual and
real needs of the local community through
in-depth studies of our projects and ongoing
consultation with all stakeholders. Taking into
account many of the rapid developments
around us and their impact on building the
mental image of the Foundation and the
companies that fund us in the long term.
We have worked with renowned institutions
in Oman to develop policies for the
internal systems of Jusoor and governance
mechanisms and standards related to
administrative and financial performance. The
process of auditing the performance of social
projects was also reviewed by specialized
institutions, which has earned us greater
confidence in the performance of our team
and our transparency towards the community
and companies investing in our social work.
We have also expanded our partnerships with

private sector institutions, translation of our
deep belief in the quality and firmness of the
experience of Jusoor in social investment
through community praise from its inception
in 2012 until now. It is time to share
knowledge and experience with companies
wishing to integrate and contribute to the
social development. We have taken ambitious
steps with a number of companies operating
in the Suhar Industrial Port to manage the
social responsibility agenda with a flexible
approach to their policies.
We also worked with the Foundation team to
complete several projects as per the schedule.
The project management team was working
on the management and follow-up of 7
major social projects in Suhar, Liwa, Shinas
and Muscat Governorate. These projects
including sports and environmental fields
such as the investment buildings project for
sports clubs, are funded by Orpic and Sohar
Aluminum at a cost of OMR 700,000 to provide
club management with a material return that
enhances sports and cultural club activities.
In addition to the launching of Liwa Public
Park project at a cost of OMR 400,000 to add a
recreational destination serving all members
of the community and expand the green area
areas in Liwa.
We have also completed the implementation
of social projects such as the Drugs
Rehabilitation Center, which translates the
vision of the funding companies (Vale, Sohar
Aluminum and Orpic) to contribute to solving
the problems of addiction and psychotropic
substances in cooperation with the national
efforts in the Sultanate, the most important
of which is the Ministry of Health and Suhar
Municipality. We have also completed the

Liwa Cultural Center project, which will be
the region,s leading cultural destination and
the center of the exploratory child, which is a
complement to the recreational, educational
and sports aspirational role of Falaj Al Qabail
Park.
We have also been instrumental in supporting
small scale projects such as the annual
support program for the local sports teams,
which have so far reached 60 teams under the
umbrella of Suhar, Al Salam and Majees clubs
to enhance the reality of the infrastructure
of these teams. We have also played a role in
supporting the public Majlises in all Wilayats
of North Al Batinah within the program of
supporting public Majlises, which have so far
supported around 54 public Majlises serving
the cultural and social aspects of the people of
the Wilayats of North Al Batinah Governorate.
The experience of Jusoor in the management
of sustainable social projects is an important
experience at the regional and national level,
which has earned the confidence of many
private sector companies to learn more about
the mechanism of work and study a number
of projects, thus becoming an example in the
field of corporate social responsibility.
Finally, we thank our companies who invest
in our social work to achieve the principles of
social responsibility in the community, and
all our partners from the government, private
sector and civil society. We appreciate the
vision of the Board of Directors in supporting
the Foundation,s goals and vision. We also
appreciate the role of the working team who
believes in the mission of Jusoor to serve the
sustainable social development sector.

Board of

Directors

H.E. Sheikh Muhanna Saif Al Lamki
North Al Batinah Governor
Chairman

Eng. Ali Abdullah Al Jabri

Representative of Local Community
Member

Dr. Hilal Abdullah Al Hinai

Eng. Said Mohammed Al Masoudi

Representative of Orpic
Member

Representative of Sohar Aluminium
Member
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Mr. Ahmed Saeed Al Sharqi

Representative of Local Community
Member

9
Mr. Fahad Salim Al Adi

Jusoor Executive Manager
Member - Board of Directors Secretary

Dr. Hamid Abdullah Al Balushi
Representative of Vale, Oman
Member
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Social
Projects
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Jusoor is committed to supporting
health programs in the community,
and the project to establish a Drugs
Rehabilitation Center for drug addiction
and psychotropic substances in Suhar

was the most important aspect of this
commitment. Through it, Jusoor bridged
the health services provided by the
Ministry of Health with the support of the
private sector. This cooperation resulted

Cost

1,611,000

Rehabilitation units

m2

Medical clinic

in achieving one of the most important
objectives of the service institution with a
sustainable cultural character.

Building Area

Construction Timeline

3,502.16

December 2016 - July 2018

Psychological counseling building

Administrative building
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Drugs
Rehabilitation
Center
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Autism
Center

Jusoor was the first to contribute to the
establishment of a specialized Autism
Center, which is the first of its kind in
the Sultanate to care for children with

autism disorder, offering them therapeutic
services in an innovative educational,
cultural and mental methods. Jusoor and
the Ministry of Social Development work

Cost

350,000
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Rehabilitation units
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Building Area
m2

1,685

Learning rooms

Sensory integration halls | Special education
halls | Physical education halls | Painting rooms

together to provide a healthy environment
for patients with autism disorder in the
Sultanate.

Construction Timeline

August 2017 - October

Multipurpose hall

2018

Support of Jusoor for social welfare
projects continues through the funding of
the rehabilitation center for handicapped
children project in Liwa, which includes
a cadre providing educational, cultural

and mental programs to provide care and
psychological and physical rehabilitation
to persons with disabilities. Thus, Jusoor
continues its support for the special needs
group and its contribution to health

Cost

250,000

Functional cures

m2

services provided to them with the efforts
of the Ministry of Social Development.
It is designed to include all the necessary
facilities for rehabilitation and education.

Building Area

Construction Timeline

1,200

August 2016 - December 2017

Speech difficulties treatment rooms

Physiotherapy rooms
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Handicapped
Center
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Grassroots
Development
Center

It is a pioneering project, through which
Jusoor aims to prepare a sports generation
between 7 and 13 years, based on healthy
sports methods in 12 different sports, in
order to enhance the efficiency of clubs
and national teams both locally and
abroad. This is in partnership with the
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270 Children
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Ministry of Sports Affairs to enhance
the different sports activities. Jusoor also
concluded the second sports season
of the Grassroots Development Center,
which was implemented in four training
centers: Suhar Sports Complex, Saham
Club, Al Khaboura Club, and Majees Club.

4 Training centers

Jusoor ensured through the program
development of the trainees physically,
scientifically and socially through a variety
of recreational and voluntary activities,
awareness lectures and scientific lessons.

12 Different Sports

Specialized trainers
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Social
Projects
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Investment
Buildings for
Sports Clubs
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In its support to the sports sector, Jusoor is based
on an integrated strategy to provide the sector with
infrastructures and resources and develop individual
competencies through a number of integrated
programs. One of these projects is supporting the
funding of investment buildings for sports clubs:
Suhar Club, Majees Club and Al Salam Club in Liwa
and Shinas branches. This is in order to provide these
clubs with financial resources to enable them to
manage their various sports and cultural activities,
which contribute to the development of the young
Omani and the sports competencies that the club
has. During 2017 to the investment buildings of
Sohar Club and Al Salam Club were completed
and delivered. At the same time, work is under way
to complete the construction of the Majees Club
building in the Governorate of Muscat in Gala.

Jusoor through the Liwa Public Park
project underlines its joint responsibility
with the public and private sectors to

provide an environment equipped with
recreational and sports services. The park
has been designed to meet the various

Cost

400,000

60 children,s games
and 10 sports tools

m2

Rocky garden on an area of
55 square meters

10 lighting poles with a height of 16
meters and 10 electric complexes with
a capacity of 100 Ampere

needs of the community members, such as
activities and celebrations, various sports
and children,s entertainment.

Building Area

Official Inauguration

66,000

November 2017

Green spaces: 11,000
square meters

6 reinforced concrete shelters, 30
chairs and 40 waste baskets

Walking corridors: 10,000 meters Ground concrete water tank with
capacity of 40,000 gallon
on an area of 30,000 square meters

Construction of 3 basic services
buildings: coffee shop, women›s
prayer place and toilets

A fountain with a 20 meter in
diameter in the middle of the park
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Liwa
Public
Park
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Social
Projects
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Jusoor has contributed to the promotion
of Omani cultural values and the adoption
of cultural and social activities through
the establishment of a cultural and

social educational center financed by
Orpic, which aims to spread intellectual
awareness among all sectors of the society,
along with the efforts of the Ministry

Cost

1,000,000

Planetarium

Public library

m2

Innovation Center

of Heritage and Culture to serve the
educational, creative and cultural aspects.

Building Area

Construction Timeline

2,750

May 2016 - July 2018

Museum

Commercial frontage

Multi-purpose hall
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Liwa
Cultural
Center
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Children
Exploration
Center

Jusoor is committed to the principles
of enhancing In-Country Value (ICV),
by providing educational and cultural
services that stimulate children to thinking

creatively and help them develop their
creativity and discover the world around
them. The exploratory center focuses
efforts on pre-school children. Its location

Construction Cost
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180,000

20

m2

is in Al Falaj Park offers an integrated
sports environment for children and
families.

Building Area

Construction Timeline

650

December 2016 - December 2017

Jusoor Annual Report 2017

Small
Scale
Projects
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Local
Sport
Teams

Jusoor believes that sport teams are the
real backbone for sports clubs as those
teams carry out the clubs’ various activities
and events. Therefore, Jusoor is keen
to always develop the infrastructure of

these sport teams within its framework of
supporting youth in the sport sector. In
this framework, several local teams eligible
for support are selected according to the
actual needs of development, through

the implementation of sustainable
infrastructure projects which are of
advantages to the teams’ members.

List of Local Teams
Suhar Sport Club

Majees Sport Club

Al Salam Sport Club

Al Tarif Al shamalia sport team

Shabab Amuq sport team

Murir Al Matarish sport team

Falaj Al Ouhi sport team

Al Qadisia sport team

Al Waqiba sport team

Aswad sport team

Al Jazira sport team

Al Had sport team
Al Arabi sport team
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Al Sahil sport team
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Jusoor believes in the importance of
joining forces with all members of the
community and ensuring the preservation
of Oman’s heritage and cultural by
contributing to the support of public

Majlises, which in the past and present
represent an effective and important
platform for people where they participate
in various social and cultural events.
Jusoor has adopted an annual support

program as partial funding to support the
establishment of public Majlises in the
various Wilayats of the North Al Batinah
Governorate.
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Public
Majlises
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Communications
and Media

Committed to activating all
means of communication with
the community, Jusoor has

implemented an annual media
plan in which several activities are
considered during the year:

221
Projects’ follow
up meetings

757,000
man working
hours

95
press coverage

13
visual productions

44
institutional visits

6
Periodicals

Believing in the importance of communicating with
our children, makers of glory for the future of our
beautiful Oman and the pillar of its promising future,
we have implemented an interactive program with
our students to share the fun of knowledge and to
discuss the social responsibility experience of the
community and the educational sector by providing
students with an enjoyable presentation that
promotes the concept of sustainable development.
Around 400 students from 25 public schools in North
Al Batinah Governorate took part in the program.

