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افتتاح مركز التوحد
Autism Centre Inaugurated
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Officially Inaugurated

افتتاح

Autism Centre

مركز التوحد

Under the patronage of His Excellency Sheikh Mohammed bin Saeed
Al-Kalbani, Minister of Social Development, Jusoor celebrated the
opening of the Autism Centre in Suhar, which is part of the social
development projects for Sohar Aluminum, Vale and OQ companies
in cooperation with the Ministry of Social Development. The centre
aims to provide rehabilitative services that reach best level to improve
the capabilities of children with autism spectrum and provide them
with an appropriate environment. The capacity of the Autism centre
is about 140 children and covers North Al Batinah Governorate.

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ محمــد بــن ســع ّيد الكلبانــي وزيــر التنميــة
االجتماعيــة احتفلــت جســور بافتتــاح مركــز التوحــد بصحــار الــذي يأتــي
ضمــن مشــاريع التنميــة االجتماعيــة لشــركات صحــار ألمنيــــــــوم وفالــــي
 يهــدف المركــز إلــى تقديــم. بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــةOQو
خدمــات تأهيليــة تحقــق أفضــل مســتوى لالرتقــاء بقــدرات األطفــال
المصابيــن بطيــف التوحــد وتوفيــر البيئــة المالئمــة لهــم والبالــغ عددهــم
 طفــل مــن مختلــف واليــات شــمال الباطنــة140 فــي المركــز حوالــي

| الشركات الممولة

Funding Companies |

 ريــــال عمــــاني٤٢٠٬000
420,000 Omani riyals

 طفل١٤٠ الطاقة االستيعابية
Capacity 140 kid

 قاعة١٨
18 class rooms
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تدشين نظام األمن والسالمة في

Jusoor Launched

الحافالت المدرسية

School Buses Safety System

دشــنت جســور نظــام األمــن والســامة فــي الحافــات المدرســية بالتعــاون
مــع المديريــة العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة شــمال الباطنــة .يهــدف
المشــروع إلــى تحقيــق المزيــد مــن الســامة للطــاب أثنــاء تواجدهــم
داخــل الحافــات المدرســية ،مــن خــال ربــط نظــام التتبــع مــع إدارة
المدرســة وولــي األمــر عبــر البوابــة التعليميــة بــوزارة التربيــة والتعليــم.
تــم تدشــين النظــام لصالــح  22مدرســة حكوميــة (حلقــة أولــى) فــي 238
حافلــة مدرســية بواليــات محافظــة شــمال الباطنــة.

Jusoor has launched the safety system in school buses in cooperation
with the General Directorate of Education in the North Batinah
Governorate. The project aims to achieve high safety environment
for school students while they are at school buses, by linking the
tracking system with the school administration and their parents
through the educational portal of the Ministry of Education. The
system was launched for 22 government schools (Cycle 1) in 238
school buses in the governorate of North Al Batinah.

الشركات الممولة |
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بوالية لوى

Liwa

إنزال الشعاب المرجانية الصناعية

Artificial Reefs Deployed

أنجــزت جســور مشــروع إنــزال الشــعاب الصناعيــة بواليــة لــوى ،بالتعــاون
مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية ضمــن مشــاريع التنميــة االجتماعيــة
لشــركات صحــار ألمنيــوم وفالــي و  .OQشــمل المشــروع علــى تصميــم
وتصنيــع  6وحــدات معدنيــة بارتفــاع  8متــر وعــرض  6متــر وزنــة  12طــن،
موزعــه علــى نقــاط محــدده فــي قــاع البحــر ،تســهم فــي نمــو الطحالــب
واألصــداف البحريــة بشــكل ســريع علــى ســطح الوحــدات خــال مــدة ٣
أشــهر وجلــب األحيــاء البحريــة.

Jusoor has officially completed the Artificial Reefs project in Liwa, in
cooperation with the Ministry of Agriculture and Fisheries, as one of
the social projects of Sohar Aluminum, Vale and OQ companies. The
project included designing and manufacturing 6 metallic units with
a height of 8 meters, a width of 6 meters and a weight of 12 tons,
distributed at specific points. The project aims at increasing the growth
of algae and marine shells very quickly on the surface of the units
during 3 months to increase fish in around.
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| Funding Companies

3

فعالية تطوعية

Handicapped

لونها مرح
ّ

open Day

فــي فعاليــة تطوعيــة تكاتفــت فيهــا جهــود متطوعــو شــركات فالــي عمان
وصحــار ألمنيــوم و OQومؤسســة جســور فــي رســم الفرحــة والبهجــة علــى
«لونهــا مــرح»
وجــوه األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،جمعــت فعاليــة ّ
عــدد مــن المنتســبين لمراكــز الوفــاء لتأهيــل األطفــال المعاقيــن فــي
واليــات صحــار ولــوى وشــناص وجمعيــة رعايــة األطفــال المعاقيــن بواليــة
صحــم والبالــغ عددهــم  250مشــارك .تضمنــت الفعاليــة فقــرات ترحيبيــة
ومســابقات رياضيــة وترفيهيــة ومعــرض للمشــغوالت اليدويــة للمراكــز
المشــاركة .رعــى الحفــل الفاضــل أدريانــو مانســك الرئيــس التنفيــذ لشــركة
فالــي عمــان.

Vale, Sohar Aluminium, OQ and Jusoor volunteers organized
a voluntary activity for the handicapped children from Al
Wafa Handicapped Centres in Shinas, Liwa and Suhar and
Association for the welfare of the Handicapped Children in
Saham. The event brought together around 250 participants
and combined sports and entertainment competitions, and
an exhibition of handicrafts of the participating centers. The
event was held under the patronage of Mr. Adriano Mansk,
CEO of Vale Oman.
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تسليم المبنى االستثماري

Jusoor Handed-over

لنادي مجيس الرياضي

Majees Investment Building

ســلمت جســور رســميا مشــروع المبنــى االســتثماري لنــادي مجيــس
الرياضــي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز دور األنديــة الرياضيــة وتوفيــر مصــدر
دخــل مســتدام ألنشــطتها الرياضيــة والثقافيــة .يمثــل المشــروع أحــد
مشــاريع التنميــة االجتماعيــة لشــركتي صحــار ألمنيــوم و  OQبالتعــاون
مــع وزارة الشــؤون الرياضيــة.

Jusoor has officially handed over the investment building of Majees
Sport Club, which aims to enhance the role of sports clubs and
provide a sustainable source of income for its Sport activities. The
project is one of the CSR projects for Sohar Aluminum and OQ in
cooperation with the Ministry of Sports Affairs.
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انطالق األعمال اإلنشائية في

Construction Works Starts at

منتزه الحيلين

Al-Hailain Park

انطلقــت األعمــال اإلنشــائية بمشــروع إنشــاء منتــزه الحيليــن ،الــذي ينفــذ
علــى مســاحة  2000متــر مربــع فــي منطقــة وادي الجهــاور بواليــة الســويق
ضمــن مشــاريع التنميــة االجتماعيــة لشــركة صحــار ألمنيــوم وبالتعــاون
مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه ،يتضمــن المشــروع علــى
إنشــاء مناطــق اســتراحة للعائــات وألعــاب لألطفــال ومبانــي الخدمــات
ورقــع خضــراء ،ليعمــل علــى إضافــة وجهــة ترفيهيــة ألهالــي المنطقــة.

Construction works has begun in the Al-Hailain Park, which is
implemented on an area of 2,000 square meters in Wadi Al-Jahour
in Al-Suwaiq. The project is funded by Sohar Aluminum as one of its
CSR projects in cooperation with Ministry of Regional Municipalities
and Water Resources.

الشركة الممولة |

| Funding Company
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االحتفال بوضع حجر األساس لمشروع

Ground-breaking Ceremony of

مسلخ لوى

Liwa Slaughterhouse

احتفلــت شــركة فالــي عمــان بوضــع حجــر األســاس لمشــروع مســلخ
واليــة لــوى بالتعــاون مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه بتكلفــة
إنشــائية تبلــغ  400ألــف ريــال عمانــي .ســوف ينشــأ المشــروع علــى مســاحة
بنــاء  1٬160متــر مربــع يشــمل المبنــى الرئيســي للمســلخ والمكــون مــن
طابقيــن ،وحظيــرة للمواشــي ومواقــف للمركبــات ومرافــق إداريــة ،وقاعــة
انتظــار للنســاء إضافــة إلــى تجهيــزات المســلخ اآلليــة وفــق أحــدث التقنيــات
الحديثــة .وســيتم تنفيــذه خــال  15شــهرا وفــق الخطــة الزمنيــة المحــددة
للمشــروع.

Vale Oman Company celebrated the ground-breaking ceremony
for Liwa Slaughterhouse Project in cooperation with the Ministry of
Regional Municipalities and Water Resources at a construction cost
of 400,000 OMR. The project will be established on a building area of
1,160 square meters that includes the main building, a livestock area,
parking area, administrative facilities, a waiting room for women in
addition to the automatic slaughterhouse equipmen. The project will
be implemented within 15 months, according to the project timeline
plan.

 ٤٠٠٬000ريــــال عمـــــاني
400,000 Omani riyals
 ١٬١٦٠متـــــــر مربــــــــــع
1,160 Square meters
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على مستوى دول مجلس التعاون

Jusoor wins the GCC Pioneering

جسور تحصد جائزة الريادة

Award in the social work

حصــدت مؤسســة جســور علــى جائــزة الريــادة فــي مجــال العمــل
االجتماعــي علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي للمــرة الثانيــة
خــال مســيرة عملهــا ،تقديــرا لدورهــا الرائــد فــي التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة ،وذلــك خــال االحتفــال التكريمــي العاشــر للمشــروعات
الرائــدة فــي مجــال العمــل االجتماعــي لمؤسســات القطــاع الخــاص ،حيــث
جــاء حفــل التكريــم ضمــن افتتــاح أعمــال االجتمــاع الخامــس للجنــة وزراء
العمــل بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالعاصمــة مســقط
لعــام .2019

Jusoor wins the GCC Pioneering Award, in
recognition of its leading role in sustainable
social development in the Gulf Cooperation
Council Countries, during the 10th
celebration of the pioneering projects in
the field of social work for private sector
companies. The honouring ceremony was
part of the opening of the 5th meeting of
the GCC Labour Ministers’ commission in
Muscat, 2019.

لقاء جسور لممثلي

Engagement Session with the

المؤسسات الحكومية

Government Sector

عقــدت جســور لقــاء يجمــع مــدراء عمــوم المديريــات العامــة بمحافظــة
شــمال الباطنــة بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة وممثلــي الشــركات
المؤسســة ،بهــدف تعزيــز التواصــل المؤسســي وتســليط الضــوء علــى
ِ
الجهــود المشــتركة والتحديــات لتحســين العمــل وتطويــر نــوع الشــراكة
المجتمعيــة بيــن المؤسســة والقطــاع الحكومــي.

Jusoor has conducted a meeting with representative of General
Directorates of the government organizations in the North Al Batinah
Governorate, in presence of Jusoor Chairman and representatives
of the founding companies. The meeting aims at enhancing
institutional communications and highlight joint efforts and
challenges to improve social work and develop between Jusoor and
the government sector.
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@Jusooroman

