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األوسكار الذهبي
Golden Oscars
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 مشروعًا اجتماعيًا مستدامًا14
14 sustainable social projects

3

أول مركز تعافي من اإلدمان
the first Rehabilitation Centre

2

Sohar Aluminium, Vale and Orpic officially hand over

صحار ألمنيوم وفالي وأوربك تسلم رسميا

the first Rehabilitation Centre

أول مركز تعافي من اإلدمان

in Suhar

في صحار

Under the auspices of His Excellency Dr. Ahmed bin Mohammed Al
Saidi, Minister of Health, Jusoor Foundation and the project funding
companies (Vale, Sohar Aluminium and Oman Oil & Orpic Group)
celebrated the hand over of the Rehabilitation Centre building to
the Ministry of Health after the completion of construction works
at a cost of 1,611,000 Omani riyals. The Centre was designed to
accommodate individual and collective rehabilitation programs for
people affected by narcotics and psychotropic substances benefiting
from the Centre’s services, with a capacity of recovering 2,393 people
annually.

،تحــت رعايــة معالــي الدكتــور أحمــد بــن محمــد الســعيدي وزيــر الصحــة
احتفلــت مؤسســة جســور والشــركات الممولــة للمشــروع (فالــي وصحــار
ألمنيــوم ومجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك) بتســليم مشــروع مبنــى
 بعــد اكتمــال األعمــال اإلنشــائية بتكلفــة،مركــز التعافــي إلــى وزارة الصحــة
 تــم مراعــاة تصميــم المركــز ليالئــم البرامــج. ريــال عمانــي1٬611٬000 بلغــت
التأهيليــة الفرديــة والجماعيــة المعتمــدة لألشــخاص المتأثريــن بالمخدرات
 بطاقــة اســتيعابية،والمؤثــرات العقليــة المســتفيدة مــن خدمــات المركــز
. متعافيــً ســنويا2٬393 تصــل إلــى

| الشركات الممولة
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 ريـــــال عمـــــاني1٬611.000
1,611,000 Omani riyals

 متعافي2٬393
2,393 People

2

يقر
مجلس إدارة جسور ّ

Jusoor Board ratifies the implementation of

 14مشروعًا اجتماعيًا مستدامًا

14 sustainable social projects

لعام 2019

in 2019

أعلنــت جســور خــال مؤتمــر صحفــي أطلــق فــي ينايــر مــن العــام الحالــي،
ترأســه ســعادة الشــيخ مهنــا بــن ســيف اللمكــي محافــظ شــمال الباطنــة
ورئيــس مجلــس إدارة جســور وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة وعــدد
مــن المؤسســات اإلعالميــة ،أعلنــت عــن تنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع
االجتماعيــة بلــغ عددهــا 1 14مشــروعا بقيمــة  2,7مليــون ريــال عمانــي.
تنوعــت المشــاريع مــا بيــن القطــاع التعليمــي والثقافــي والبيئــي وريــادة
األعمــال .وســيتم تنفيذهــا فــي محافظــات شــمال الباطنــة ومســقط
والظاهــرة والبريمــي ،لتضــاف إلــى سلســلة المشــاريع المســتدامة التــي
تتبناهــا الشــركات الممولــة (صحــار ألمنيــوم وفالــي ومجموعــة النفــط
العمانيــة أوربــك) لتحقيــق أثــرا إيجابيــا فــي المجتمــع العمانــي بنــاء علــى
بعــض االحتياجــات الفعليــة لــه.

In a press conference held in January this year, the Governor of North
Batinah and the Chairman of Jusoor Board, HE Sheikh Muhanna bin
Saif Al Lamki, in presence of the Board of Directors and a number
of media organizations, announced 14 projects worthy of OMR
2.7 million. The projects which cater for educational, cultural,
environmental and entrepreneurship sectors will be implemented
in the governorates of North Al Batinah, Muscat, Al Dhahira and Al
Burimi. Those sustainable projects which are adopted by the funding
companies (Sohar Aluminium, Vale and Oman Oil & Orpic Group) are
meant to achieve a positive impact on the local community based on
its actual needs.

Entrepreneurship
ريادة األعمال

تعليمي
Educational

ثقافي
Cultural

Environmental
بيئي
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 ٢٬٧٠٠٬000ريـــــال عمـــــاني
2,700,000 Omani riyals
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تعليمية شمال الباطنة وجسور
توقعان اتفاقية تمويل

North Al Batinah Educational Directorate
and Jusoor sign MoU on

درب السالمة

Safe Track

تحــت رعايــة ســعادة ســعود بــن ســالم البلوشــي وكيــل وزارة التربيــة
والتعليــم للتخطيــط التربــوي وتنميــة المــوارد البشــرية ،وقعــت مؤسســة
جســور والمديريــة العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة شــمال الباطنــة
اتفاقيــة دعــم مشــروع نظــام األمــن والســامة فــي الحافــات المدرســية
«درب الســامة» والــذي يشــمل تركيــب أنظمــة األمــن والســامة فــي 238
حافلــة مدرســية فــي محافظــة شــمال الباطنــة.

Under the Auspices of His Excellency Saud bin Salim Al Balushi,
Undersecretary of the Ministry of Education for Educational Planning
and Human Resource Development, Jusoor Foundation and the
Directorate General of Education in North Al Batinah signed an
agreement to support the security and safety system in school buses
“Darb Al Salamah” initiative. It includes 21 public schools in North Al
Batinah Governorate and 238 school buses.
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 ٢٣٨حافلة مدرسية
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238 school bus

 ٢١مدرسة

21School

جسور توقع برنامج تعاون لتمويل

Jusoor signs a cooperation program to fund

مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا

Innovation and Knowledge Transfer Centre

وقعــت مجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك وجامعــة الســلطان قابــوس
وجســور برنامــج تعــاون لتمويــل جزئــي لمشــروع «مركــز االبتــكار ونقــل
التكنولوجيــا» بتكلفــة تبلــغ  200ألــف ريــال عمانــي .يتضمــن المشــروع
خمســة أقســام رئيســة وهــي :التدريــب والتوجيــه والتوعيــة ،العالقــات
الصناعيــة والترخيــص ،الحاضنــات ،الملكيــة الفكريــة ،دراســات االبتــكار
ونقــل التكنولوجيــا.

Omani Oil & Orpic Group, Sultan Qaboos University and Jusoor
have signed a Cooperation Program to partially fund “Innovation
and Knowledge Transfer Centre “at a cost of RO 200,000. The centre
consists of five sections: Training; Mentoring and Outreach, Industry
Linkages and Licensing; Incubation; Intellectual Property; and
Innovation and Technology Transfer Studies.

الشركات الممولة |
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 ٢٠٠.000ريـــــال عمـــــاني
200,000 Omani riyals

للعام السابع على التوالي جسور تطلق

For the seventh year in a row, Jusoor launches

برنامج دعم المجالس العامة

“Majlis” Support Program

 9قـــــــــرى

9 villages

 45,000ريـــــال عمـــــاني
45,000 Omani riyals
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قدمــت جســور الدعــم المالــي الجزئــي للمجالــس العامــة فــي مرحلتــه
األولــى لعــام  2019والــذي يأتــي فــي نســخته الســابعة بتمويــل مــن شــركات
(صحــار ألمنيــوم وفالــي ومجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك) ،حيــث ُقــدم
الدعــم لـــ  9قــرى مــن واليــات محافظــة شــمال الباطنــة وقــدره خمســة أالف
ريــال عمانــي لــكل مجلــس عــام مســتوفي لشــروط الدعــم فــي كل مــن
واليــات صحــار وشــناص والخابــورة والســويق .تــم تســليم الدعــم لمقاولــي
المشــاريع بمكاتــب أصحــاب الســعادة الــوالة وبحضــور ممثلــي المجالــس
العامــة وممثلــي الشــركات المؤسســة لجســور.

| Funding Companies

)Jusoor provided partial financial support to the public halls (Majlis
in its first batch of 2019, which comes in its seventh edition funded
by Sohar Aluminium, Vale and Omani Oil & Orpic Group. Seven
villages in North Al Batinah Governorate have received an amount
of RO 5,000 for each Majlis, which meets the basic support criteria in
Suhar, Shinas, Al Khaboura and Al Suwaiq. The support was handed
over to the contractors in presence of their Excellencies Walis of
the benefited Wilayats, custodians of the public halls (Majlis) and
representatives from the founding companies of Jusoor.

توقيع عقود التأثيث لبعض
مرافق مركز لوى الثقافي لـ

Signing of furniture contracts
for Liwa Cultural Centre with

رواد األعمال المحليين

local entrepreneurs
أعمال تجهيز مركز االبتكار والمكتبة
شركة التكنولوجيا المبتكرة للحلول
التعليمية  -إنوتك

أعمال تأثيث منطقة االستقبال
وقاعة المتحف والقاعة المتعددة
األغراض
شركة الحلول اإلبداعية

الشركات الممولة |

إلحاقــا باتفاقيــة الشــراكة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة المبرمــة فــي
عــام  2018بيــن مؤسســة جســور وشــركة ســي ســي جــي فــي  -مقــاول
الحزمــة األولــى لمشــروع مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية التابــع
لمجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك  -مولــت الشــركة أعمــال تأثيــث
وتجهيــز مرافــق مركــز لــوى الثقافــي ،والــذي أنشــيء مــن قبــل مجموعــة
النفــط العمانيــة وأوربــك بالتعــاون مــع وزارة التــراث والثقافــة.

| Funding Companies

Further to the partnership agreement in the area of social
responsibility, signed in 2018 between Jusoor Foundation and CCJV
company, the first phase contractor for Engineering, Procurement
and Construction (EPC) for Liwa Plastics Industries Complex (LPIC),
CCJV funded the furnishing and equipping of Liwa Cultural Center,
which was funded by the Omani Oil & Orpic Group in cooperation
with the Ministry of Heritage and Culture.
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جسور و جي أس إي آند سي توقعان

Jusoor and GSE&C sign

شراكة مجتمعية جديدة

a new community partnership

ضمــن الجهــود الحثيثــة لمؤسســة جســور فــي جلــب شــراكات جديــدة مــن
القطــاع الخــاص لتقديــم مشــاريع اجتماعيــة مســتدامة لمصلحــة المجتمــع
المحلــي ،وقعــت جســور و جــي أس إي آنــد ســي  -مقــاول الحزمــة الثالثــة
لمشــروع مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية التابــع لمجموعــة النفــط
العمانيــة وأوربــك  -مذكــرة تفاهــم فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة،
تقــوم بموجبهــا جــي أس إي آنــد ســي بتمويــل عــدد مــن المشــاريع
االجتماعيــة بموازنــة تبلــغ  135ألــف ريــال عمانــي.

As part of Jusoor’s efforts to bring new partnerships from the
private sector to deliver sustainable social projects for the benefit of
the community, GSE&C, the third phase (EPC3) contractor for Liwa
Plastics Industries Complex (LPIC) project, signed a Memorandum of
Understanding in the field of social responsibility, under which GSE&C
shall support a number of social projects worthy of RO 135,000.

الشركات الممولة |
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جسور تحصد جائزة

Jusoor wins

األوسكار الذهبي

Golden Oscars

تحــت رعايــة معالــي الدكتــور عبــد المنعــم بــن منصــور الحســني وزيــر
اإلعــام وكمبــادرة مــن جمعيــة الصحفييــن العمانيــة لتكريــم جهــود
مؤسســات القطــاع الخــاص التــي لهــا إســهامات ملحوظــة فــي دعــم
القطــاع الرياضــي فــي ســلطنة عمــان ،كُ رمــت مؤسســة جســور بجائــزة
األوســكار الذهبــي ضمــن جوائــز األوســكار لإلعــام الرياضــي  2018فــي
نســختها السادســة.

Under the auspices of His Excellency Dr. Abdulmunim bin Mansour
Al Hassani, Minister of Information, Jusoor was awarded the Golden
Academy Award in its sixth edition of Oman’s Sports Oscar Awards
for 2018. This recognition has come as an initiative of the Omani
Journalists Association to honour the efforts of private sector
foundations that have significant contributions to support the sports
sector in the Sultanate of Oman.
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Jusoor receives the

جسور تستقبل

Minister of Social Development

وزير التنمية االجتماعية

As part of the tour planned to visit social projects under construction,
HE Sheikh Mohammed bin Saeed Al Kalbani, Minister of Social
Development, visited the Autism Centre and the Child Exploration
Centre projects in Sohar. He was briefed on progress of both projects
and the mechanism of their operation by the Ministry of Social
Development after the handover.

 زار معالــي،ضمــن الزيــارات التفقديــة للمشــاريع االجتماعيــة قيــد اإلنشــاء
الشــيخ محمــد بــن ســعيّد الكلبانــي وزيــر التنميــة االجتماعيــة مركــز
 واطلــع معاليــه،التوحــد ومركــز الطفــل االستكشــافي فــي واليــة صحــار
علــى ســير األعمــال فــي المشــاريع وآليــة تشــغيلها مــن قبــل المختصيــن
.بــوزارة التنميــة االجتماعيــة بعــد التســليم

Chairman of Muscat Municipality visits

رئيس بلدية مسقط يزور

the Child Exploration Centre

مركز الطفل االستكشافي

H.E. Engineer Mohsin bin Mohammed Al Shaikh, Chairman of Muscat
Municipality, visited the Child Exploration Centre project to look at
facilities of the centre and the services it will provide to the child and
the community.

زار معالــي المهنــدس محســن بــن محمــد الشــيخ رئيــس بلديــة مســقط
 لالطــاع علــى مرافــق المركــز،مشــروع مركــز الطفــل االستكشــافي
.والخدمــات التــي ســوف يقدمهــا للطفــل وللمجتمــع
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