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تواصــل مؤسســة جســور عامــا تلــو اآلخــر دورهــا الفاعــل فــي
المســاهمة فــي بنــاء المجتمــع الــذي تعمــل بــه ،وتســاهم فــي
تعزيــز ســمعة الشــركات المســتثمرة فــي عملهــا االجتماعــي
المســتدام (أوكيــو وصحــار ألمنيــوم وفالــي) .جنبــا إلــى جنــب
مــع كافــة أصحــاب العالقــة والشــركاء فــي التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة .حيــث تكمــل مســيرة مؤسســة جســور عقدهــا
األول منــذ انطالقتهــا فــي عــام 2012م بوصفهــا أول مؤسســة
مســؤولية اجتماعيــة للشــركات تعنــى بتنميــة المجتمــع عبــر
سلســلة مــن المشــاريع والمبــادرات فــي المجــاالت الصحيــة
والبيئيــة والثقافيــة والرياضيــة وريــادة األعمــال.
يســتعرض هــذا التقريــر الســنوي األداء المؤسســي لجســور
خــال العــام 2021م والــذي شــهدنا خاللــه اســتمرار تنفيــذ عــدد
مــن المشــاريع االجتماعيــة الحيويــة وإنجازهــا .إضافــة إلــى
المشــاركة اإلنســانية الفاعلــة مــن فريــق العمــل ألبنــاء المجتمــع

مــن المتضرريــن مــن الحالــة المداريــة شــاهين التــي تعرضــت لهــا
واليــات محافظتــي شــمال وجنــوب الباطنــة فــي أكتوبــر الماضــي.
ختامــا نقــدم شــكرنا وتقديرنــا لــكل الجهــود التــي تبــذل مــن
أجــل دعــم المجتمــع المحلــي ســواء كانــت مــن العامليــن فــي
مؤسســة جســور وفــي الشــركات المؤسســة لجســور وهــي
أوكيــو وصحــار ألمنيــوم وفالــي وغيرهــا من مؤسســات القطاع
العــام التــي يقــع عليهــا واجــب وطنــي فــي تقديــم خدماتهــا
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة ،مدركيــن أن العمــل فــي
مجــال المســؤولية االجتماعيــة ال يقتصــر علــى مؤسســات بعينهــا
وإنمــا ال بــد للجميــع أن يكــون مســاهم مســاهمة فاعلــة فــي
تنميــة وتطويــر البــاد ،مســتنيرين بالنهــج الســامي لموالنــا حضــرة
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق  -حفظــة اهلل ورعــاه.
راجين من اهلل في ذلك العون والتوفيق والسداد.

كلمة اإلدارة التنفيذية
تحــرص مؤسســة جســور علــى مشــاركة أدائهــا الســنوي مــع
كافــة الشــركاء وذلــك تحقيقــا لقيمــة الشــفافية التــي تتبناهــا
المؤسســة فــي كافــة عملياتهــا .وليكــون التقريــر الســنوي مرجعا
موثوقــا ألنشــطة االســتثمار االجتماعــي للمؤسســة والشــركات
المؤسســة لهــا (أوكيــو وصحــار ألمنيــوم وفالــي) .ســيتناول هــذا
التقريــر ســردا ألهــم وأبــرز مــا ُأنجــز خــال العــام 2021م.
الفاضل /جابر بن سليمان البوسعيدي
المدير التنفيذي

قــام الفريــق التنفيــذي لمؤسســة جســور بتنفيــذ  13مشــروع
اجتماعــي خــال عــام 2021م غطــت عــدد مــن المجــاالت ومــن
أهمهــا الصحــة والبيئــة والثقافــة والرياضــة باســتثمار اجتماعــي
بلغــت قيمتــه  2٬883٬000ريــال عمانــي .وقــد شــهدنا خــال تنفيــذ
هــذه المشــاريع تكامــل األدوار بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع
العــام لتحقيــق الغايــة مــن إنشــاء وتنفيــذ هــذه المشــاريع .وقــد
تمثلــت أبــرز إنجــازات المشــاريع في بدء التشــغيل الفعلي لمشــروع
مركــز لــوى للعلــوم االبتــكار بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم
وتخصيــص فريــق عمــل متخصــص إلدارة وتشــغيل مرافــق
وأنشــطة المركــز ،إضافــة إلــى إتمــام األعمــال اإلنشــائية والتشــغيل
التجريبــي لمشــروع مســلخ لــوى حيــث تشــير أحــدث اإلحصائيــات
البلديــة لعــام  2021إلــى خدمــة مســلخ لــوى لقرابــة  5644مســتفيد
مــن خدمــات المســلخ اآللــي والــذي يعــد األحــدث مــن نوعــه علــى
مســتوى المســالخ البلديــة فــي ســلطنة عمــان.
عــاوة علــى ذلــك ،تــم أيضــا اإلنتهــاء مــن إنجــاز مشــروع تطويــر
منتــزه القــرم الطبيعــي بواليــة شــناص والــذي يعــد الوجهــة
الترفيهيــة الســياحية األحــدث فــي محافظــة شــمال الباطنــة.
وإنجــاز مشــروع منتــزه الحيليــن بواليــة الســويق وتوريــد معــدات
تنظيــف الشــواطئ وتطويــر عــدد  7مــن المنتزهــات العامــة
فــي واليــة صحــار .كمــا عمــل فريــق إدارة المشــاريع خــال العــام
الماضــي علــى اســتكمال والبــدء فــي عــدد مــن المشــاريع
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المســتحدثة ضمــن برنامــج إدارة المشــاريع المتبــع فــي مؤسســة
جســور وضمــن اإلطــار الزمنــي المعــد لــكل مشــروع .عــاوة علــى
ذلــك تــم خــال العــام االنتهــاء مــن تســليم الدعــم الجزئــي
لعــدد  17مجلــس عــام ضمــن البرنامــج الســنوي لدعــم المجالــس
العامــة فــي محافظــة شــمال الباطنــة.
وعلــى مســتوى أداء األقســام المســاندة واصــل فريــق إدارة
المشــتريات توجيــه الدعــم ومنــح األولويــة إلرســاء العقــود وأوامــر
الشــراء للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة ٌ
كل حســب
مجــال عملــه واختصاصــه .فيما أظهرت إجــراءات التدقيــق الداخلي
والخارجــي نتائــج أداء إيجابيــة علــى مســتوى المشــاريع االجتماعيــة
واإلجــراءات والسياســات الداخليــة فــي مؤسســة جســور.
نحتفــي اليــوم فــي عــام 2022م بإكمالنــا عقــد مــن الزمــن فــي
مســيرة المســؤولية االجتماعيــة بوصفهــا أول مؤسســة عمانيــة
تعنــى بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،وإذ نبــارك لشــركائنا
مــن الشــركات المؤسســة لجســور ،أصحــاب اللبنــة األولــى لفكــرة
تأســيس جســور ،ومجلــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة وجميــع
العامليــن بالمؤسســة علــى نجــاح جســور فــي تحقيــق أهدافهــا
فــي خدمــة المجتمــع العمانــي عبــر الشــراكات الفاعلــة المبنيــة
علــى أســس متينــة مــع المجتمعــات والحكومــة والقطــاع
الخــاص والشــركات المســتثمرة لتحقيــق نتائــج مســتدامة فــي
قطــاع العمــل االجتماعــي .فإننــا نؤكــد بــأن مؤسســة جســور
بعــون اهلل ماضيــة بثقــة بفضــل األســس والمبــادئ الراســخة التــي
تســتمدها مــن قيمهــا وقيــم الشــركات المؤسســة لهــا للوصــول
إلــى تحقيــق العوائــد االجتماعيــة المثلــى ووفــق أحــدث ممارســات
مبــادئ المســؤولية االجتماعيــة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الحوكمة بمؤسسة جسور
تتبنــى مؤسســة جســور نظــام حوكمــة متميــز إلدارة عملياتهــا
وسياســاتها وبرامجهــا ،حيــث يعتمــد هــذا النظــام المبنــي علــى

التأسيس
تأسســـت مؤسســـة جســـور عام 2012م
بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم 2015 / 13
الصـــادر عـــن وزارة التنميـــة االجتماعيـــة

قيــاس النتائــج في تحقيق أهــداف المؤسســة على مؤشــرات قياس
األداء الســنوي .والوصــول إلــى أعلــى معــدالت أداء فــي عملياتهــا.

االلتزام
تلتـــزم جســـور بمبدأ ثابـــت وإيمان راســـخ
بمســـؤوليات اجتماعيـــة ب ّنـــاءة تجـــاه
ا لمجتمـــع

الريادة
تعد مؤسســـة جســـور أول مؤسسة غير
ربحيـــة للقطـــاع الخـــاص تعنـــى بمجال
التنميـــة االجتماعيـــة المســـتدامة فـــي
ســـلطنة عمان

القيم

الشفافية

الشراكة

االلتزام

المسؤولية

صناعة التغيير

مجاالت العمل

الصحة والبيئة
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الثقافة والرياضة

ريادة األعمال

التعليم من أجل العمل

الهيكل التنظيمي
مجلس إدارة الشركات

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

المدير التنفيذي

االتصال والتواصل المؤسسي

لجنة المناقصات

اللجنة الفنية

إدارة المشاريع االجتماعية

المشتريات

المحاسبة

اللجان
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اللجنة الفنية

لجنة المناقصات

لجنة التدقيق

تختــص اللجنــة الفنيــة بدراســة وتقييــم
مقترحــات المشــاريع االجتماعيــة وقيــاس
مــدى فاعليتهــا للمجتمــع قبــل عرضهــا
واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة
الشــركات المؤسســة.

تختــص لجنــة المناقصــات بتقييــم
ومتابعــة أداء قســم المشــتريات فيمــا
يخــص إجــراءات المناقصــات ،واعتمــاد
نتائــج تحليــل ودراســة مناقصــات األعمــال.

تختــص لجنــة التدقيــق بتقييــم جــودة
األداء المؤسســي مــن خــال إجــراءات
التدقيــق الداخلــي مــن قبــل الشــركات
المؤسســة والتدقيــق الخارجــي مــن قبــل
شــركات تدقيــق معتمــدة يتــم اعتمادهــا
مــن قبــل مجلــس إدارة جســور.

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة جسور
سعادة الشيخ /سيف بن حميَر آل مالك الشحي
محافظ شمال الباطنة

األعضاء

الفاضل /أحمد بن محمد الخروصي
ممثل شركة صحار ألمنيوم

الفاضل /المعتصم بن سعيد السريري
ممثل شركة أوكيو

الفاضل /ناصر بن سليمان العزري
ممثل شركة فالي عُ مان لتكوير خام الحديد

الفاضل /عبد العزيز بن الحاج العوضي
ممثل المجتمع المحلي

المهندس /عبد اهلل بن أحمد المياسي
ممثل المجتمع المحلي

الفاضل /جابر بن سليمان البوسعيدي
المدير التنفيذي

االختصاصات
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يعمــل مجلــس إدارة جســور علــى المصادقــة النهائيــة علــى المشــاريع
االجتماعيــة المقترحــة مــن قبــل مجلــس الشــركات المؤسســة لجســور،

ومراجعــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بجســور وتقديــم الطــرق
والوســائل األمثــل لتجويــد وتحســين مســتوى أداء المؤسســة بشــكل عــام.

أعضاء مجلس الشركات المؤسسة

االختصاصات

11
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الفاضل /أحمد بن محمد الخروصي
ممثل شركة صحار ألمنيوم

الفاضل /المعتصم بن سعيد السريري
ممثل شركة أوكيو

الفاضل /ناصر بن سليمان العزري
ممثل شركة فالي عُ مان لتكوير خام الحديد

الفاضل /جابر بن سليمان البوسعيدي
المدير التنفيذي

يمثل مجلس الشــركات المؤسســة المســاهمين في مؤسســة جســور وهو
مســؤول عــن إدارة المؤسســة ،مع تولي مســؤولية الموافقة علــى أهدافها،
والمبــادئ التوجيهيــة واالســتراتيجية والسياســات التشــغيلية والميزانيــة

والتقاريــر والمشــاريع المالية ،لضمــان تحقيق أغراض المؤسســة .وتــم مراعاة
قيــام كل مســاهم مؤســس بتعييــن مــن يمثلــه رســميًا ،ومــن ينــوب عنــه،
فــي مجلــس الشــركات المؤسســة (أوكيــو وصحــار ألمنيــوم وفالــي).

إنجازات

2021م

12
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إجمالي االستثمار االجتماعي 2021م

 2٬883٬000ريال عماني

عدد المشاريع االجتماعية 2021م

 13مشروع اجتماعي

13
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إنجاز األعمال اإلنشائية
والتشغيل الرسمي لمشروع
مسلخ لوى

إنجاز األعمال اإلنشائية لمشروع
تطوير منتزه القرم الطبيعي

إنجاز األعمال اإلنشائية لمشروع
منتزه الحيلين

إنجاز مشروع توريد معدات
تنظيف الشواطئ

إنجاز مشروع البيوت المحمية
لبرنامج البراءة الصحية
للحمضيات

بدء تنفيذ مشروع الوحدة
المتنقلة لفحص سرطان الثدي

بدء تنفيذ مشروع االستوديو
التعليمي الرقمي

بدء تنفيذ مشروع مركز العالج
الطبيعي والتأهيل

مركز لوى للعلوم
واالبتكار

تشــغل مجــاالت العلــوم واالبتــكار والبحــث العلمــي أهميــة
واســعة علــى المســتويين الدولــي والمحلــي ،ألهميتهــا فــي
بنــاء فكــر متجــدد مواكــب لمتغيــرات الحيــاة ومتطلبــات ســوق
العمــل ،ويأتــي إنشــاء مشــروع مركــز لــوى للعلــوم واالبتــكار
منســجمًا مــع األولويــات الوطنية لرؤيــة عمان  2040لتعزيــز التعليم
والتعلــم والبحــث العلمــي والقــدرات الوطنيــة ،وليســهم فــي
تحقيــق أغــراض نشــر الوعــي الفكــري والثقافــي والعلمــي وتوفيــر

بيئــة ملهمــة للطلبــة والدارســين والباحثيــن فــي مختلــف العلــوم
ليــؤدي كل منهــم دوره الحقــا فــي خدمــة المجتمــع وبنــاءه.
بــدأ التشــغيل األولــي للمركــز فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2021م
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،حيــث يضــم المركــز فريــق
تشــغيل مختــص فــي العلــوم التربويــة واالبتــكار يعمــل علــى
تصميــم وتنفيــذ البرامــج واألنشــطة للفئــات المســتفيدة مــن
المشــروع.

والية لوى
مساحة المركز  2750م

قبة فلكية

قاعة متعددة األغراض

2

واجهة تجارية

متحف مصغر

مكتبة

مركز ابتكار

الشركات الممولة

كيف يمكنك االستفادة من خدمات المركز؟

الشركاء

شاهد عروض تعليمية ممتعة
عن الفلك في القبة الفلكية

احجز قاعة المناسبات لألغراض
التعليمية والثقافية
( 500شخص)

اصنع نموذج ابتكارك األولي
في مركز االبتكار بإشراف فريق
مختص

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

1٬300٬000

طالع الكتب العلمية في قاعة
المكتبة

ّ
المصغر
تجوّ ل في المتحف
لمشاهدة ابتكارات الطلبة

حالة المشروع

مرحلة التشغيل التجريبي
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إحصائيات عن مرحلة التشغيل المبدئي

1864

126

عدد الطلبة المستفيدين

عدد البرامج المقدمة

+

أكثر من  126برنامج في مجاالت الطاقة
المتجددة ،والروبوتات ،ومنهجيات البحث
العلمي ،والطابعات ثالثية األبعاد ،وغيرها.

15
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مسلخ لوى

يعــد مشــروع مســلخ لــوى األول مــن نوعــه فــي واليــة لــوى ويمتــاز
بمواصفــات ومرافــق عاليــة المســتوى ،فــي ظــل زيــادة متطلبــات
أبنــاء الواليــة ومــا حولهــا لهــذا النــوع مــن الخدمــات التــي تتيــح
لهــم االســتفادة مــن المســالخ ذات الكفــاءة والتجهيــزات العالية.
يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء مســلخ بلــدي نصــف آلــي لذبــح
المواشــي بكافــة أنواعهــا ،وتنظيــم عمليــات التخلــص مــن
مخلفــات الذبــح بشــكل صحــي وصحيــح ،ورفــع مســتوى كفــاءة
طــرق الذبــح الصحيــة والتعامــل معهــا.

حيــث يأخذنــا المشــروع فــي مرافــق عديــدة تــم إنشــاؤها
لتتــاءم بشــكل تكاملــي مــع بعضهــا فــي مســاحة  1160متــر
مبنــى أساســي للمســلخ ،ونظــام مســلخ نصــف
مربــع ،تشــمل
ً
آلــي وحظيــرة لكافــة أنــواع المواشــي ،ومرافــق إداريــة وهنالــك
مرافــق تخــدم الزائــر كمصلــى وصــاالت انتظــار الرجــال والنســاء
ـى متكامــا
ومواقــف للمركبــات .تشــكل كل هــذه المرافــق مبنـ ً
للخدمــة علــى أكمــل وجــه.

والية لوى

مساحة البناء  1160م

2

حظيرة المواشي
الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

٤00٬000

حالة المشروع

مرحلة التشغيل الرسمي
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مبنى المسلخ الرئيسي

صاالت انتظار النسـاء والرجال

نظام مسلخ آلي

مواقف المركبات

مرافق إدارية

مصلى

مراكز أوكيو
االجتماعية

تعــد المراكــز االجتماعيــة رابطــا وثيقــا بيــن أبنــاء المجتمــع لتبــادل
المعــارف ووجهــات النظــر وألبعــاد ثقافيــة واجتماعيــة عديــدة،
فقــد تــم إنشــاء  4مراكــز اجتماعيــة فــي مجيــس والخويريــة

بواليــة صحــار إلحيــاء دور الســبلة العمانيــة واســتدامتها فــي
المــوروث العمانــي ،لتخــدم المجتمــع المحلــي فــي المنطقــة
وتعــزز الوعــي المجتمعــي ألهميــة التضامــن والتعــاون بين أفــراده.

والية صحار
 4مراكز اجتماعية

قاعة متعددة األغراض

فصول دراسية
الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

٤00٬000

حالة المشروع

مرحلة إنشاء المباني
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مرافق إدارية وخدمية

مسرح

تطوير منتزه
القرم الطبيعي

تتشــكل تفاصيــل مشــروع تطويــر منتــزه القــرم الطبيعــي فــي
واليــة شــناص بمحافظــة شــمال الباطنــة ،فــي وســط محميــة
القــرم الطبيعــي الــذي يطــل على ممرهــا المائــي ،وتحيطه أشــجار
القــرم والعديــد مــن الكائنــات البحريــة والطيــور المهاجــرة مثــل
غــراب البحــر الســوقطري وأبــو ملعقــة وبلشــون الصخــر والبلشــون
األبيــض الصغيــر والبشــون الرمــادي والطيطــوي األحمــر الســاق

والنحــام الكبيــر ،ممــا يجعلــه متنفســً لــزواره وجاذبــً للمهتميــن
بالحيــاة الفطريــة.
يعــد المشــروع األول مــن نوعــه فــي الواليــة مــن ناحيــة المســاحة
والتجهيــز مســتمد مــن فكــرة تصميــم طبيعــي ،حيــث يتشــكل
علــى هيئــة ورقــة أشــجار القــرم ويتلخــص العمــل عليــه فــي تطوير
عــدة مرافــق فــي المنتــزه علــى مســاحة تبلــغ  28000متــر مربــع.

والية شناص

ممشى بطول  3كيلومترات

منصة لمشـاهدة الطيور

منطقة ألعاب لألطفال

جسر عبور فوق الممر المائي

مسرح دائري

مواقع الشواء

استراحات لألسـر

مقهى

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

200٬000

حالة المشروع

افتتح المشروع رسميا في فبراير 2022م
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منفذ بيـع المأكـوالت

بوابة المنتزه

مسجـد

دورات مياه

مبنى الحراسة

مسطحات خضراء
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الوحدة المتنقلة لفحص
سرطان الثدي

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

٢٥٠٬000

حالة المشروع

قيد التنفيذ
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االســتثمار فــي قطــاع الصحــة والبيئــة مــن أولويات جســور لمــا لها
مــن أثــر مباشــر فــي حيــاة أفــراد المجتمــع ،ويهــدف المشــروع إلــى
نشــر الوعــي فــي المجتمــع عــن مســببات مــرض ســرطان الثــدي
وأعراضــه وطــرق عالجــه فض ـ ً
ا عــن أهميــة الكشــف المبكــر عــن
المــرض ممــا يُســهل عمليــة العــاج منــه ويقلــل تكاليفــه الماديــة
والمعنويــة.

ســوف تعمــل وحــدة “أشــعة الماموغــرام” المتنقلــة فــي نطــاق
واليــات محافظتــي شــمال وجنــوب الباطنــة ،لحــث النســاء علــى
عمــل الفحوصــات الدوريــة ،وســتقدم الوحــدة الفحوصــات
المجانيــة ،ممــا ســيعزز الوقايــة األوليــة مــن ســرطان الثــدي،
وتحســين جــودة الخدمــات الصحيــة مــن خــال تقليــل مــدة
االنتظــار لعمــل الفحــص ،وهــذا بــدوره ســيجنب المريــض الدخــول
فــي سلســلة طويلــة مــن اإلجــراءات العالجيــة.

توريد وتجهيز مقصورة متنقلـة
مجهـــزة بأحــــــدث التقنيـــــات
المناسبة لعمل الفحص

برنامج زيــــارات ميدانية لجميــــع
واليـــــات محافظتــــي شمـــــال
وجنـــــوب الباطنـــــة وتقديـــــم
التوعية والفحوصــات المجانية
للنســــاء فوق سن الـ  40عام

وحــــدة أشعة الماموغرام
لألشـــعة السينية

االستوديو التعليمي
الرقمي

المديريــة العامـة
للتربية والتعليم

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

٢٨٬000

حالة المشروع

قيد التنفيذ
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مشــروع االســتوديو التعليمــي الرقمــي يهــدف إلــى إنتــاج
محتــوى تعليمــي رقمــي للطلبــة والمعلميــن وهــو مــا يتماشــى
مــع الوضــع الراهــن للتعليــم عــن بعــد ،وحاجــة الطــاب لمحتوى
رقمــي يســتطيعون الوصــول إليــه بســهولة .يخــدم المشــروع
المهــام التعليميــة وتســهيلها عــن طريــق رفــد المناهــج

استوديو التصوير الرقمي

تصميــــم وتنفيــــذ استوديــو خــاص بالتصــــوير
الرقمي مجهز بمعدات التصوير الخاصة وأدوات
متخصصة في إنتاج المواد السمعبصرية

الدراســية لمختلــف المراحــل الدراســية بالمــواد الســمعبصرية
وبأســلوب تفاعلــي ،باإلضافــة إلــى تنميــة المهــارات البصريــة
وتعزيــز المعرفــة للطلبــة والمعلميــن ممــا يســهم فــي رفــد
البيئــة التعليميــة بالعديــد مــن الوســائط الرقميــة وبمــا يتناســب
مــع التطــور التقنــي.

أجهزة اإلنتاج الفني

أجهــــزة التسجيــــل وأجهــــزة الحاســـب اآللي
المجهــزة بأنظمــة المونتــاج لمساعدة الطلبـة
والمعلميــن في عمليــات المونتـــاج للمحتـــوى
المرئي والسمعي.

مركز العالج
الطبيعي والتأهيل

تســعى مؤسســة جســور مــن خــال مشــروع مركــز العــاج
الطبيعــي والتأهيــل إلــى المســاهمة فــي تحســين جــودة وكفاءة
الخدمــات الصحيــة فــي مجمــع شــناص الصحــي ،ورفــع عــدد
المســتفيدين مــن خدمــات العــاج الطبيعــي والتأهيــل بشــكل
يومــي مــن خــال زيــادة مســتوى الطاقــة االســتيعابية للخدمــات

العالجيــة التــي يقدمهــا مجمــع شــناص الصحــي دون تحويــل
المرضــى إلــى المستشــفيات المرجعيــة أو تأجيــل العــاج .ويهــدف
المركــز إلــى خدمــة مرضــى حــاالت مــا بعــد الكســور والحــروق
والحــوادث وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة.

والية شناص

مبنى مستقل

مساحة البناء  187.86م

2

إنشاء مبنى مستقل على أرض مجمع شناص
الصحــي ،لخدمات العـالج الطبيعي والتأهيـل
وتجهيزه باألجهزة واألدوات الطبية

صالة عالج طبيعي
الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

85٬000

حالة المشروع

قيد التنفيذ
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 6عيادات تشخيص وتأهيل

غرف انتظار

غرف خاصة للنساء وأخرى للرجال

برنامج البراءة الصحية
للحمضيات
(المرحلة األولى  -المرحلة الثانية)

والية صحار
محطة البحوث الزراعية

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

10٥٬000

حالة المشروع

ُمكتمل
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فــي خطــوة مهمــة لرفــع كفــاءة وزيــادة إنتــاج الســوق المحلــي
مــن محاصيــل أشــجار الحمضيــات ،يأتــي مشــروع إنشــاء بيــوت
محميــة لبرنامــج البــراءة الصحيــة للحمضيــات فــي مرحلتيــه
األولــى والثانيــة ،حيــث يحســن البرنامــج شــتالت الحمضيــات التــي
تــوزع علــى المواطنيــن والمزارعيــن لتســهم هــذه األشــجار الحقــا
فــي رفــع إنتاجيــة الســوق المحلــي ورفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي
للســلطنة.

١
إنشاء بيوت محمية على
مساحة  1920متر مربع

تأتــي المرحلــة األولــى والثانيــة مــن إنشــاء البيــوت المحميــة علــى
مســاحة  3840متــر مربــع فــي محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار
بمحافظــة شــمال الباطنــة لتســهم فــي حمايــة أمهــات أشــجار
الحمضيــات وتقيهــا مــن اآلفــات واألمــراض ليســتفيد منهــا الحقــا
ً
ـتالت ذات جــودة عاليــة.
المزارعيــن علــى شــكل شـ

٢
إنشاء بيوت محمية على
مساحة  1920متر مربع

منتزه
الحيلين

منتــزهٌ يندمــج مــع وجــه الطبيعــة الحــر ،ليرتبــط مــع شــكل الجبال
التــي تحيطــه ،ليشــكل المنتــزه مســاحة رحبــة لقاطنــي منطقــة
الحيليــن بالســويق وألبنــاء الواليــة.

يأتــي إنشــاء مشــروع منتــزه الحيليــن علــى مســاحة  2000متــر مربــع
ـى بطــول  320متــرًا وتحيطــه ألعــاب األطفــال
ويمتــد حولــه ممشـ ً
واالحتياجــات األساســية كمقهــى ودورات ميــاه واســتراحات
لألســر لتحظــى بوقــت ممتــع.

ممشى بطول  320متر

استراحات لألسر

ألعاب األطفال

والية السويق

مقهى
الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

50٬000

حالة المشروع

سلم المشروع رسميا في فبراير 2022
ُ
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دورات مياه

تطوير منتزهات
صحار العامة

تشــكل المنتزهــات والحدائــق مناخــً وبيئــة جاذبــة للترويــح
والترفيــه لمختلــف شــرائح المجتمــع وعنصــرًا هامــً فــي جــذب
الســياحة الداخليــة وتنشــيطها مــن مختلــف واليــات الســلطنة،
فقــد جــاء مشــروع تطويــر المنتزهــات العامــة بصحــار ليوفــر هــذه
البيئــة واألجــواء لســكان الواليــة ولزوارهــا.

يتكــون المشــروع مــن توريــد وتركيــب ألعــاب ترفيهيــة للحدائــق
والمنتزهــات ليغطــي ك ً
ال مــن حديقــة اليوبيــل الفضــي ،وحديقــة
الهمبــار ،ومنتــزه الحضيــرة ،ومنتــزه الصويحــرة ،ومنتــزه العوينــات،
ومنتــزه المنيــال ،ومنتــزه الليــزر.

والية صحار
تركيب  60لعبة أطفال في 7
منتزهات عامة

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

50٬000

حالة المشروع

سلم المشروع رسميا في فبراير 2022
ُ
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معدات
تنظيف الشواطئ

تعتبــر الشــواطئ مــاذًا طبيعيــً تبعــث علــى الراحــة لمرتاديهــا،
فيقصدهــا الرياضيــون والفنانــون والباحثــون عــن مســاحات مــن
الهــدوء والجمــال مــع الرمــال الذهبيــة وزرقــة البحــر .جــاءت فكــرة
مشــروع توفيــر معــدات تنظيــف الشــواطئ بعــدد آليتيــن ،لتخــدم
مناطــق شــواطئ محافظــة شــمال الباطنــة .لتعمــل هــذه

اآلليــات علــى تصفيــة وإزالــة كافــة المخلفــات العالقــة فــي رمــال
الشــواطئ لتســهم فــي نظافتهــا ونقاءهــا وفــي تقليــل عــدد
اإلصابــات والحــوادث لمرتــادي الشــواطئ والتقليــل مــن العناصــر
البشــرية العاملــة فــي التنظيــف.

شواطئ محافظة
شمال الباطنة
توريد معدتي ( )2تنظيف
الشواطئ

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

٤0٬000

حالة المشروع

سلمت المعدات رسميا في فبراير 2022
ُ

26

جسور ٢٠٢١

سوق لوى لألسماك
والخضروات

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إجــراء دراســة تفصيليــة إلنشــاء ســوق
متكامــل لألســماك والخضــروات واللحــوم والدواجــن ،كمــا
يهــدف إلــى إنشــاء ســوق تجــاري متكامــل يخــدم األنشــطة

التجاريــة الخاصــة ببيــع األســماك والخضــروات ،ويوفــر بيئــة صحيــة
مالئمــة لعــرض البضائــع.

الرسومات التفصيلية

والية لوى

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

5٬000

حالة المشروع

قيد التنفيذ
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تنفيـــذ الرسومـــات الهندسيــة
التفصيلية لمشروع إنشاء سوق
لوى لألسماك والخضروات

برنامج دعم
المجالس العامة

تهتــم مؤسســة جســور بدعــم المجالــس العامــة بشــكل
ســنوي ،لمــا لهــا مــن دور بالــغ األهميــة علــى صعيــد المجتمــع
العمانــي وتأخــذ مكانتهــا كأحــد أهــم أســس العــادات والتقاليــد
العمانيــة األصيلــة ،حيــث تشــكل المجالــس ملتقــى الرجــال فــي

مختلــف المحافــل والمناســبات االجتماعيــة العامــة ،فضــ ً
ا عــن
احتوائهــا األفــكار لبنــاء مجتمــع متماســك فــي قيمــه وعاداتــه
ومحافظــً علــى إرثــه وتاريخــه وفــي الوقــت نفســه مواكبــً
لمختلــف التطــورات التــي يشــهدها العالــم.

شروط الدعم

اكتمال مبنى المجلس بنسبة
%80

الشركات الممولة

الشركاء

قيمة االستثمار االجتماعي (ريال عماني)

100٬000

حالة المشروع

دعم  17مجلس عام لعام 2021م

28

جسور ٢٠٢١

لم تدعمه جسور سابقًا

الدعم مخصص لمحافظة
شمال الباطنة

“Towards an ever-brighter future”
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His Majesty Sultan Qaboos bin Said
-May his soul rest in peace-
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His Majesty Sultan Haitham bin Tarik

Jusoor Founding Companies

www.jusoor.om

@Jusooroman

info@jusoor.om

P. O. Box: 329, Postal Code: 325, Liwa, Sultanate of Oman Telephone: (968) 26762637 Fax: (968) 26762637
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Chairman’s Message

His Excellency Sheikh Saif bin Hamyar Al Malik al-Shehi
Governor of North Al Batinah Governorate
Chairman of Jusoor Board of Directors

Year after year, the Jusoor Foundation continues its active
role in contributing towards building communities it works
in. It is heartening to see the results of these initiatives
reach people and bring goodwill to the companies (OQ,
Vale and Sohar Aluminium) that invest in projects which
boost sustainable social development. Together with
all stakeholders and partners in this endeavour, Jusoor
Foundation’s journey completes a decade since its launch in
2012 as the first corporate social responsibility Foundation
concerned with community development through a
series of projects and initiatives in areas including health,
environment, cultural, sports, and entrepreneurship.
This annual report highlights the corporate performance of
Jusoor during 2021, a year during which we continued to
implement and complete several important social projects.

These projects are in addition to the active volunteerism of
staff, in relief efforts for those affected by tropical cyclone
Shaheen, which hit North and South Al Batinah governorates
last October.
In conclusion, we would like to express our thanks and
appreciation to the team working in Jusoor, OQ, Sohar
Aluminium, Vale, and public sector organizations that are
dedicatedly performing their social responsibility and
supporting local communities for the nation’s overall growth.
These efforts must not be restricted to few organizations, as
all interested parties must be active contributors to national
development and growth enlightened by the approach of
His Majesty Sultan Haitham bin Tarik, may Allah protect him.
May Allah Almighty help us in this endeavor.
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Executive Management Message
This report highlights the Jusoor Foundation’s
performance during the year 2021. The report meets
two broad objectives – of upholding transparency in the
foundation’s operations and to be a reliable reference
material on the foundation’s and its founding companies’
(OQ, Sohar Aluminium, and Vale) social investment.

Mr. Jaber bin Sulaiman Al Busaidi
Executive Manager

During 2021, the Jusoor Foundation’s Executive Team
made social investments worth OMR 2,883,000 in the
fields of health, environment, culture and sports. These
projects are examples of successful integration of roles
between the private and public sectors.
Among them is the launch of Liwa Science and Innovation
Center in cooperation with the Ministry of Education and
assigning of a special team to manage it.
The Liwa Slaughterhouse is another project which has
benefitted the community. It is among the most modern
municipal slaughterhouses in Oman. Since its completion
and commissioning, the slaughterhouse, fitted with
automated machinery, has provided services to 5,644
customers, according to local municipal data.
The Foundation also oversaw the completion of the
Qurum Natural Park project in the Wilayat of Shinas,
bringing the newest recreational and tourist destination
to North Al Batinah Governorate.
Other social and community projects include completion
of the Al Hailin Park in the Wilayat of Suwaiq, and the
supply of beach cleaning machines to North Al Batinah
Municipalities, and development of 7 public parks in the
Wilayat of Sohar.
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New projects under the Jusoor Project Management
Programme were launched and completed well within the
respective timeframe allotted.
The foundation also lent partial support to set up 17 public halls
(Majlis) in North Al Batinah Governorate.
The project management team has been ably and dedicatedly
supported by various departments. The Procurement
Management Team went the extra mile to prioritise awarding
of contracts and purchase orders to eligible and competent
small and medium enterprises which were part of the projects.
This commitment towards local businesses has created incountry value.
Internal and external audit has shown transparency in
Jusoor’s procedures and policies in implementing these social
investment projects.
We are now in 2022. This year, we celebrate a decade of our
journey as the first Omani Foundation dedicated to corporate
social responsibility.
Jusoor thanks its partners – its founding companies who set the
first building block in the idea of establishing Jusoor, its Board
of directors, its Executive Management and all its employees
for contributing towards the goal of serving Omani society
through effective partnerships built on solid foundations hand
in hand with communities, the government, the private sector
and investing companies.
Jusoor Foundation, with Allah’s help, is moving ahead with
confidence, thanks to its strong foundation and the values of
its founding companies to achieve optimal social returns and
follow best practices of corporate social responsibility.

Jusoor Governance
Jusoor Foundation adopts a distinct governance system to
manage its operations, policies, and programs. This system
measures the results on achieving the foundation’s goals as

Foundation
Established in 2012 under Ministerial
Decision No. 13/2015 issued by the
Ministry of Social Development

per annual key performance indicators. The aim remains to
achieve highest performance standards.

Pioneership
The first non-profit private sector
foundation concerned with
sustainable social development in the
Sultanate of Oman

Commitment
Jusoor adheres to a strong principle
and a firm belief in its constructive
social responsibilities towards society

Values

Transparency

Partnership

Commitment

Responsibility

Change Making

Focus Areas

Health and Environment
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Culture and Sports

Entrepreneurship

Education for Work

Organizational Structure
Founding Companies

Board of Directors

Audit Committee

Executive Manager

Technical committee

Accounting

Procurement

Tender Committee

Social Projects Management

Corporate Communications

Committees

Technical Committee

The Technical Committee studies and
evaluates social project proposals
and measures their benefits to
society before presenting them to
the Founding Companies Board for
approval.
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Tender Committee

The Tender Committee evaluates
performance of the Procurement
Department regarding tender
procedures and approves tender
results.

Audit Committee

The Audit Committee evaluates the
quality of institutional performance
through internal audit procedures
(by the founding companies) and
external auditing (companies
approved by the Jusoor Board of
Directors).

Board of Directors

Chairman
H.E Sheikh Saif Hamyar Al Malek Al Shihi
Governor of North Al Batinah

members

Mr. Ahmed Mohammed Al Kharusi
Representative of Sohar Aluminium

Mr. Al-Mutasim Said Al Sariri
Representative of OQ

Mr. Nasser Sulaiman Al Azri
Representative of Vale Oman

Mr. Abdul Aziz Alhaj Al Awadi
Representative of Local Community

Eng. Abdullah Ahmed Al Mayasi
Representative of Local Community

Mr. Jaber Sulaiman Al Busaidi
Executive Manager

Terms of Reference:
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Social projects are proposed by the Board of Jusoor’s Founding Companies
and approved by the Jusoor Board of Directors. This Board also reviews

Jusoor policies and procedures and facilitates ways to enhance the
Foundation’s performance in general.

Board of Founding Companies

Terms of Reference:
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Mr. Ahmed Mohammed Al Kharusi
Representative of Sohar Aluminium

Mr. Al-Mutasim Said Al Sariri
Representative of OQ

Mr. Nasser Sulaiman Al Azri
Representative of Vale Oman

Mr. Jaber Sulaiman Al Busaidi
Executive Manager

The Founding Companies Board is represented by the Foundation’s
shareholders and is responsible for managing the Foundation, including
approving its objectives, guidelines, strategy, operational policies,

budget, reports and financial projects, to ensure that the Foundation’s
goals are achieved. Each founding company (OQ, Sohar Aluminium and
Vale) officially appoints its representative to the Board.

Highlights of

2021
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Total Social Investment:

OMR 2,883,000

Number of social projects

13
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Construction and official
operations of Liwa
Slaughterhouse completed

Construction works for
the Qurum Natural Park
Development project
completed

Construction works for
the Al Hailain Park project
completed

Beach cleaning machines
supplied to North Al Batinah
Municipalities

Greenhouse project under
the Citrus Certification
Programme completed

Mobile Mammography Unit
implementation started

Work on Digital Educational
Studio project underway

Physiotherapy and
Rehabilitation Center project
underway.

Liwa Science and
Innovation Center
Wilayat
of Liwa

Science, innovation and scientific research must command
utmost importance if nations and communities are to prepare
for the future, enjoy improved quality of life, keep up with the
global innovation-led thought process and for people to equip
themselves to meet demands of new-age professional skills.
The Liwa Science and Innovation Center project was based
on these goals and aligned with priorities listed in the Oman
Vision 2040 document, which encourages education, learning,
scientific research and boosting national capabilities. Among
the center’s many objectives is the aim to inspire intellectual,

Build-up area 2,750 m2

cultural and scientific awareness by providing students,
teachers and researchers with a conducive environment so that
each of them shares their knowledge with society for its larger
benefit and development.
The center’s pilot phase was launched in November 2021 in
cooperation with the Ministry of Education. The center is run
by a team specializing in educational sciences and innovation
and works on designing and implementing programmes and
activities for students and academics.

Multipurpose hall

Public library

Planetarium

Museum

Innovation center

Shops

Funding Company

How can you benefit from the center's services?

Partner

Watch edutainment shows
on astronomy in the
planetarium
Ministry of Education

Reserve the event hall for
educational and cultural
events. The hall can
accommodate 500 people

Create prototypes of your
innovation under the
guidance and supervision of
experts

Social Investment Value

OMR 1,300,000

Project status

Pilot operation phase

Access resources on science Walk around the mini museum
in the library
to see and be inspired by
student innovations
Data from the pilot phase

1864
students benefitted
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126+
programmes

More than 126 programmes offered in
the fields of renewable energy, robotics,
scientific research methodologies and 3D
printers among others
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Liwa
Slaughterhouse
Wilayat
of Liwa

Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 400,000

Project status

Operational
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The Liwa Slaughterhouse is the first-of-its-kind in the
Wilayat. Facilities and equipment at this state-of-theart slaughterhouse meet the highest standards. With
streamlined processes and quick service, this facility can
cater to residents of Liwa as well as of surrounding wilayats.
The aim of this project was to set up a semi-automated
abattoir to slaughter all types of livestock, properly dispose
livestock waste and improve slaughter methods.

The slaughterhouse integrates several facilities over a total
area of 1,160m2. This includes the main slaughterhouse
building, a semi-automated slaughter system, a livestock
barn, administrative office apart from visitor facilities like
a prayer room, separate waiting areas for men and women
and ample parking space.

Build-up area 1,160 m2

Main slaughterhouse building

Separate waiting areas for
men and women

Automated system

Livestock barn

Ample parking

Administrative office

Mosque

OQ Social
Centers

Wilayat
of Suhar

Community centers are a great way of bringing together
people so that they can gain knowledge, exchange views
and open themselves to new cultural and social dimensions.
Four community centers are being built in Majees and
Al Khuwayriyah in the Wilayat of Suhar to revive Omani

4 social centers

A multi-purpose hall

Classrooms
Funding Company

Partner

Ministry of Interior

Social Investment Value

OMR 400,000

Project status

Under construction
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Sablah and preserve it as an intangible heritage. The other
important project objective was to serve local communities
and increase their awareness, and promote solidarity and
cooperation.

Auditorium

Administrative and service
facilities

Al Qurum Park
Development

This project in the Wilayat of Shinas, North Al Batinah
Governorate, is to develop a park in the heart of Qurum
Nature Reserve.

Little White Heron, Grey Heron, Common Redshank, and the
Greater Flamingo. The park offers lush spaces for visitors and
is a hot spot for wildlife enthusiasts.

This park overlooks the reserve’s water body and is
surrounded by Avicennia Marina as well as many other
marine flora species. It is visited by migratory birds such
as the Socotra cormorant, Spoonbill, Western Reef Heron,

The park’s design is inspired by the shape of an Avicennia
leaf. It is the first of its kind in the wilayat in terms of size,
area, and equipment. The project includes development of
facilities over an area of 28,000 m2.

Wilayat of
Shinas

3km walkway

Bird watching tower

Children’s play area

Bridge across the waterbody

Amphitheatre

Barbecue areas

Rest areas for families

Coffee shop

Food and Drink Corner

Entrance gate and guardroom

Masjid

Green patches

Toilets

Guard building

Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 200,000

Project status

The Park was official inaugurated in February 2022
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Mobile
Mamography Unit

Health and environment are priority sectors for Jusoor
because of their direct impact on communities.
With the Mobile Mammography Unit, Jusoor aims to
create and spread awareness about the causes, symptoms
and methods of treating breast cancer and how early
detection can lead to early intervention and thus prevent
loss to finance and health or life.

Supplying and equipping a
mobile unit with the latest
technology.

Funding Company

Partner

Social Investment Value

OMR 250,000

Project status

Under implementation
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The mobile mammogram unit will travel across wilayats
in North and South Al Batinah Governorates, offering
women free check-ups, which will thereby reduce the
waiting period for such examinations.
Early detection will lead to early intervention and could
potentially save the patient lengthy procedures.

Mammogram X-ray unit

Field visits to all Wilayats in
North and South Al Batinah
Governorates to create
awareness on breast cancer
and offer free examinations to
women above the age of 40.

Digital
Educational Studio

DG of Education

Funding Company

Partner

Ministry of Education

Social Investment Value

OMR 28,000

Project status

Under implementation
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The Digital Educational Studio project aims to offer students
and teachers easy-to-access modules covering photography,
digital art, and creation of audio-visual content by providing
them access to the latest design software and studio
equipment.

Digital Photography Studio
Design and set up a digital photography
studio equipped with special imaging
equipment and tools needed in the
production of audiovisual materials.

The project aspires to develop visual skills and enhance
knowledge among both students and teachers via the latest
digital tools.

Montage Systems

Provide recording devices and computers
equipped with montage systems to assist
students and teachers in producing and
editing audio- visual content.

Physiotherapy and
Rehabilitation Center

Through this project, the Jusoor Foundation seeks to add
physiotherapy and rehabilitation services to the Shinas
Health Centre. This will just increase the health centre’s
capacity to treat more people. Raising the capacity will allow
immediate treatment and do away with the need to refer
patients to other hospitals or postpone treatment.

The Physiotherapy and Rehabilitation Centre will serve
patients after fractures, injuries, those needing postoperative rehabilitation, burns patients, people with
disabilities and the elderly.

Wilayat of
Shinas

Separate Building

Built a dedicated building for
physiotherapy and rehabilitation services
on the Shinas Health Complex premises
and equip it with the latest medical devices
and trained personnel

Funding Company

Partner

Ministry of Health

Social Investment Value

OMR 85,000

Project status

Under implementation
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Built-up area 187.86m2

Physiotherapy room

6 Diagnostic and
Rehabilitation Clinics

Separate waiting rooms for
men and women

Plant Genetic Resources
Phases 1 and 2

Wilayat of Suhar
Agriculture Research Centre,
Sohar, North Al Batinah
Governorate

Funding Company

Partner

Ministry of Agriculture, Fisheries
and Water Recourses

Social Investment Value

OMR 105,000

Project status

Completed
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This greenhouse project for the Citrus Certifi
cation
Program is a crucial step towards increasing the domestic
yield of citrus fruits. The program, through research,
develop and distribute high-yield citrus seedlings to the
public and farmers which will boost domestic production
and contribute to Oman’s agricultural self-sufficiency goals.

1
Setting up greenhouses on
1,920m2 (phase 1)

Agri-experts will help protect mother citrus trees from pests
and diseases to obtain high-quality seedlings in the future.
These mother trees will be later distributed to local farmers.
The project includes establishing greenhouses on a
3,840m2 area at the Agriculture Research Centre in Sohar,
North Al Batinah.

2
Setting up greenhouses on
1,920m2 (phase 2)

Al Hailain
Park

A park with naturally landscaped features that make it
look like an integral part of the surrounding areas and
mountains. It covers a spacious area for the residents of
Al Hailain and the Wilayat of Al Suwaiq.

The park is built on a total area of 2,000m 2 with a 320m
walkway surrounded by playgrounds and amenities like
coffee shops, toilets and rest areas for families to relax
and enjoy.

320m of walkways

Rest areas for families

Children’s playground

Wilayat of
Suwaiq

Coffee shop
Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 50,000

Project status

The project was officially handed
over in February 2022
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Toilets

Suhar Public Parks
Development

Parks and gardens are the most suitable areas for recreation
and entertainment for all age groups and segments of
society. They are an essential element in attracting and
promoting tourism in the Wilayats.

Under this project, Jusoor will supply and install playgrounds
in parks across Sohar like: Silver Jubilee Park, Humber Park,
Al Hadhira Park, As Suwayrah Park, Owaynat Park, Manial
Park and Laser Park.

The Sohar Public Parks project aims to provide this
environment for both residents and visitors of the Wilayat.

Wilayat
of Suhar

Setting up 60 children’s
playgrounds in 7 public parks

Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 50,000

Project status

The project was officially handed
over in February 2022
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Beach Cleaning
Machines

Beaches are a natural haven bringing comfort, peace,
and enjoyment to beachgoers. Their golden sands and
azure waters attract athletes, artists and those looking for
tranquility and beauty.

Jusoor supply two beach cleaning machines to keep the
beaches of North Al Batinah clean and free of any debris.
These machines will clear the beaches of rubbish, small
debris, discarded items thus keeping them clean, attractive
and unpolluted while preventing mishaps or injuries to
beachgoers and cleaning workers.

Beaches of North
Al Batinah Governorate

Supply (2) beach cleaning
machines

Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 40,000

Project status

The machines were officially
handed over in February 2022

26

Jusoor 2021

Liwa Fish and
Vegetable Market

Under this project, the Foundation will create detailed
design study and provide engineering drawings for
building an integrated market for fish, vegetables, meat
and poultry in Liwa.

The market will bring together sales under one roof
with a streamlined design and dedicated segments
and display areas for different products, factoring in
cleanliness and hygiene.

Detailed design

Wilayat
of Liwa

Funding Company

Partner

Ministry of Interior
Al Batinah North Municipality

Social Investment Value

OMR 5,000

Project status

Under implementation
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Providing detailed engineering
drawings for the Liwa Fish and
Vegetable Market

Public Majlis Support
Program

Jusoor Foundation is keen to support public Majlises on an
annual basis because of their vital role in Omani society.
Such Majlises are among the most important elements of
authentic Omani culture, values, customs, and traditions.
They are a meeting place for men through various public

social forums and events, as well as contribute to building
a cohesive society, preserving its heritage and history, and
at the same time act as platforms to keep people up to date
with global developments.

Funding Terms

The Majlis building is 80%
complete

Funding Company

Partner

Ministry of Interior

Social Investment Value

OMR 100,000

Project status

Financial support given for 17 public majlises
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The Majlis had not been
previously supported by
Jusoor

The support is only limited to
North Al Batinah Governorate

