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مذكرة تعاون إلدارة وتشغيل

MoC inked to Manage, Operate

مركز لوى للعلوم واالبتكار

Liwa Science and Innovation Center

وقعــت مؤسســة جســور ووزارة التربيــة والتعليــم وشــركة أوكيــو علــى
مذكــرة تعــاون إلدارة وتشــغيل مركــز لــوى للعلــوم واالبتــكار بمحافظــة
شــمال الباطنــة ،وذلــك تحقيقــا للجــودة فــي أداء المركــز ومواكبــة
المســتجدات فــي مجــال المعلومــات واالبتــكار ،وتعزيــز دور ومرافــق
المركــز فــي دعــم العمليــة التعليميــة والمناشــط العلميــة والثقافيــة
فــي المجتمــع .حيــث تتولــى وزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة بالمديريــة
العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة شــمال الباطنــة إدارة المركــز
وتفعيــل دوره المجتمعــي.
حيــث يعــد مركــز لــوى للعلــوم واالبتــكار أحــد أبــرز المشــاريع االجتماعيــة
التــي تمولهــا شــركة أوكيــو ،عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية
االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو .ويأتــي متوافقــً
مــع رؤيــة عمــان  2040فــي تعزيــز العلــوم واالبتــكار ومهــارات البحــث
العلمــي مــن خــال مرافــق المركــز مثــل مركــز االبتــكار والقبــة الفلكيــة
ّ
مصغــر.
وقاعــة متعــددة األغــراض ومكتبــة عامــة ومتحــف

Jusoor Foundation, the Ministry of Education (MoE) and
OQ Company signed a Memorandum of Cooperation
(MoC) to manage and operate Liwa Science and Innovation
Centre, which is one of the community investment projects
executed through Jusoor Foundation, the non-profit Social
Responsibility arm of Sohar Aluminium, Vale and OQ.
The ministry represented by the Directorate General
of Education in North Al Batina Governorate will be
responsible for the operation and management of the
facilities of Liwa Science and Innovation Center.
The Center is one of OQ social projects which is implemented
by Jusoor, the social arm of Sohar Aluminium, OQ and Vale. It
is in line with the aspirations of Oman Vision 2040 to enhance
the science, innovation and scientific research skills through
the center’s facilities: innovation center, planetarium, multipurpose hall, public library and museum.
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اكتمال  ٪٧٥من األعمال اإلنشائية في

75% of the Construction Works completes at

مسلخ لوى

Liwa Slaughterhouse

تعزيــزا لرفــع مســتوى الكفــاءة الصحيــة للذبــح الخــاص بالمواشــي
بكافــة أنواعهــا وتنظيــم عمليــات التخلــص مــن مخلفــات الذبــح
بشــكل صحــي ،تتواصــل عمليــات اإلنشــاء لمســلخ لــوى فــي واليــة لــوى
بتمويــل مــن شــركة فالــي عمــان ضمــن برنامــج االســتثمار االجتماعــي
للشــركة المنفــذة عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية االجتماعيــة
لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو.
تشــير تقاريــر األداء إلــى اســتمرار األعمــال اإلنشــائية فــي التقــدم بنســبة
 %75فــي كافــة مرافــق مشــروع مســلخ لــوى ،والــذي يشــمل علــى
المبنــى الرئيســي للمســلخ ومعــدات نظــام المســلخ اآللــي وحظائــر
المواشــي وصــاالت االنتظــار للنســاء والرجــال والمرافــق الخدميــة
األخــرى.

In order to enhancethe the level of health efficiency of
the slaughtering of all kinds of livestock, and organize
the hygienic disposal of slaughtering waste, the Liwa
Slaughterhouse project is being established in Wilayate of
Liwa funded by Vale Company as part of its social investment
program through the Jusoor Foundation, the non-profit
Social Responsibility arm of Sohar Aluminium, Vale and OQ.
The performance reports indicate that work on the project
is progressing at a steady pace, with nearly 75% of the
whole project’s facilities work complete, which include the
main slaughterhouse building, automated slaughterhouse
system, cattle barn, male/female waiting halls, and other
support facilities.
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توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع صيانة

MoC to maintain

صيانة فلج الضويقة

Falaj Al Dawaiqa

وقعــت مؤسســة جســور والمديريــة العامــة للبلديــات اإلقليميــة
ومــوارد الميــاه بمحافظــة شــمال الباطنــة وشــركة أوكيــو مذكــرة
تعــاون لتنفيــذ مشــروع صيانــة فلــج الضويقــة الواقــع فــي وادي
الجــزي بواليــة صحــار ،يهــدف المشــروع إلــى اســتدامة المــوارد
المائيــة التــي تمتــاز بهــا البيئــة العمانيــة.
يمثــل المشــروع أحــد مشــاريع التنميــة االجتماعيــة المســتدامة
التــي تمولهــا شــركة أوكيــو ،عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية
االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو ،بموازنــة
تصــل إلــى  25٬000ريــال عمانــي.
كمــا اســندت مؤسســة جســور عقــد األعمــال اإلنشــائية لمشــروع
صيانــة فلــج الضويقــة إلــى مؤسســة ســعيد بــن مبــارك الغيثــي
للتجــارة والمقــاوالت ،ينــص العقــد علــى صيانــة الفلــج وبنــاء
ســاقية مكشــوفة بطــول  800متــر مــن خــال إزالــة الســاقية
القديمــة والجــدار الحامــل لهــا والحفــر ،ثــم صــب القــاع بالخرســانة
المســلحة مــع مراعــاة طبيعــة األرض الجيولوجيــة وتوســيع ســاقية
الفلــج فــي األماكــن الضيقــة الملتصقــة بالجبــل .إضافــة إلــى بنــاء
تعديــة بطــول  5متــر.

Jusoor Foundation, the Directorate General of Regional
Municipalities and Water Resources in North Al Batinah
Governorate, and OQ signed a Memorandum of Cooperation
(MoC) to implement the maintenance project for Falaj Al
Dawaiqa located in Wadi Al Jizzi, Wilayat of Suhar. The project
aims to sustain the water resources that characterize the
Omani environment.
The project is one of the sustainable social development
projects funded by OQ, through JusoorFoundation, the nonprofit Social Responsibility arm of Sohar Aluminium, Vale and
OQ, with a budget of 25,000 Omani Riyals.
Jusoor Foundation has awarded the construction work
contract for the maintenance project of the Dawaiqa falaj to
Said bin Mubarak Al Ghaithi Trade and Contracting.
The contract provides for the maintenance of the falaj and
the construction of an open channel of 800 meters long by
removing the old channel and its wall, then use reinforced
concrete at the bottom while taking into account the
geological nature of the falaj and expanding its channel
where applicable. In addition to construct an overpass with a
length of 5 meters.

توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع

MoC inked to

تطوير المنتزهات العامة بصحار

Develop Suhar Public Parks

وقعــت مؤسســة جســور وشــركة أوكيــو وبلديــة صحــار ،مذكــرة تعــاون
لتنفيــذ مشــروع تطويــر المنتزهــات العامــة بواليــة صحــار .يهــدف
المشــروع إلــى االســهام فــي إيجــاد األجــواء الترفيهيــة لألســر وزوار
الحدائــق والمنتزهــات بمــا يشــكله مــن إضافــة إلــى المقومــات والمواقــع
الســياحية والترفيهيــة فــي واليــة صحــار.
يمثــل المشــروع أحــد مشــاريع التنميــة االجتماعيــة المســتدامة
التــي تمولهــا شــركة أوكيــو ،عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية
االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو ،بموازنــة تصــل إلــى
 50٬000ريــال عمانــي.

Jusoor Foundation, OQ, and Suhar Municipality signed a
Memorandum of Cooperation (MoC) to implement the
developing of Suhar public parks. The project aims to
contribute to creating an entertainment atmosphere for
families and visitors to parks and gardens, as it constitutes
an addition to the tourist and recreational sites in Suhar.
The project is one of the sustainable social development
projects funded by OQ, through Jusoor Foundation, the
non-profit Social Responsibility arm of Sohar Aluminium,
Vale and OQ, with a budget of 50,000 Omani Riyals.
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توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع إنشاء بيوت محمية لبرنامج

MoC inked to construct Greenhouses for

البراءة الصحية للحمضيات

Citrus Certification Program

وقعــت مؤسســة جســور ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد
الميــاه متمثلــة بدائــرة البحــوث الزراعيــة بشــمال الباطنــة وشــركة أوكيــو
مذكــرة تعــاون لتنفيــذ مشــروع إنشــاء بيــوت محميــة لبرنامــج البــراءة
الصحيــة للحمضيــات .يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء البيــوت المحميــة
علــى مســاحة  3200متــر مربــع لزراعــة  25نــوع وصنــف مــن أمهــات
أشــجار الحمضيــات ،منهــا الليمــون الحامــض والبرتقــال واليوســفي
بكافــة أنواعهــا.
يمثــل المشــروع أحــد مشــاريع التنميــة االجتماعيــة المســتدامة
التــي تمولهــا شــركة أوكيــو ،عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية
االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو ،بموازنــة تصــل إلــى
 55٬000ريــال عمانــي.

Jusoor Foundation, OQ, and Ministry of Agriculture,
Fisheries and Water Resources represented by the
Agricultural Research Department in North Al Batinah,
signed a Memorandum of Cooperation (MoC) to implement
the greenhouses Citrus Certification Program. The project
aims to establish greenhouses on an area of 3200 square
meters to grow 25 species of the citrus varieties, including
limes, oranges, and tangerines of all kinds.
The project is one of the sustainable social development
projects funded by OQ, through Jusoor Foundation, the
non-profit Social Responsibility arm of Sohar Aluminium,
Vale and OQ, with a budget of 55,000 Omani Riyals.

توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ

MoC to Provide

مشروع توريد آليات تنظيف الشواطئ

Beach Cleaning Machines

وقعــت مؤسســة جســور وشــركة أوكيــو والمديريــة العامــة للبلديــات
اإلقليميــة ومــوارد الميــاه بمحافظــة شــمال الباطنــة ،مذكــرة تعــاون
لتمويــل مشــروع توريــد آليــات تنظيــف الشــواطئ ،يهــدف المشــروع إلــى
توريــد عــدد ( )2مــن آليــات تنظيــف الشــواطئ لتعمــل علــى تنقيــة الرمــال
وإزالــة المخلفــات العالقــة الضــارة بالبيئــة ،بمــا يســهم فــي نظافــة
الشــواطئ وتقليــل عــدد اإلصابــات لمرتــادي شــواطئ واليــات محافظــة
شــمال الباطنــة.
يمثــل المشــروع أحــد مشــاريع التنميــة االجتماعيــة المســتدامة
التــي تمولهــا شــركة أوكيــو ،عبــر مؤسســة جســور ذراع المســؤولية
االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي وأوكيــو ،بموازنــة تصــل
إلــى  40٬000ريــال عمانــي.

Jusoor Foundation, OQ, and the General Directorate of
Regional Municipalities and Water Resources in North Al
Batinah Governorate, signed a Memorandum of Cooperation
(MoC) to fund the beach cleaning machines project, which
aims to supply two beach cleaning machines to purify sand and
remove harmful residues to the environment, thus contributing
to reduction of the number of injuries to beachgoers in the
Wilayats of the North Al Batinah Governorate.
The project is one of the sustainable social development
projects funded by OQ, through Jusoor Foundation, the nonprofit Social Responsibility arm of Sohar Aluminium, Vale and
OQ, with a budget of 40,000 Omani Riyals.

5
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On top of our national priorities is the education sector, with all its
types and levels. It will receive full attention, and it will be provided
with the supporting environment which motivates research and
innovation. We will also provide it with all means of empowerment,
since it is the base upon which our children will be able to participate
in meeting the requirements of the coming phase of development.

وإن االهتمـــام بقطـــاع التعليـــم بمختلـــف أنواعه ومســـتوياته
وتوفيـــر البيئـــة الداعمة والمحفـــزة للبحـــث العلمـــي واالبتكار
 وســـنمده بكافة،ســـوف يكون في ســـلم أولوياتنـــا الوطنيـــة
أســـباب التمكيـــن باعتباره األســـاس الـــذي من خالله ســـيتمكن
.أبناؤنـــا من اإلســـهام في بنـــاء متطلبـــات المرحلـــة المقبلة

His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik

من النطق السامي لجاللة السلطان هيثم بن طارق
٢٠٢٠ فبراير

February, 2020

مبادرات جسور في توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي واالبتكار

Jusoor initiatives in providing a supportive and stimulating environment for scientific research and innovation

مركز التكنلوجيا
ونقل المعرفة

مركز البريمي
للعلوم واالبتكار

مركز عبري
للعلوم واالبتكار

مركز لوى
للعلوم واالبتكار

مختبر التصميم
الهندسي

Technology and Knowledge
Transfer Center

Al Buraimi Science and
Innovation Center

Ibri Science and
Innovation Center

Liwa Science and
Innovation Center

Engineering
Design Lab
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