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 %56نسبة اإلنجاز في

56 % Work Completed at

مشروع مسلخ لوى

Liwa Slaughterhouse

تســتمر األعمــال اإلنشــائية فــي مشــروع مســلخ لــوى بنســبة إنجــاز تصــل
ً
محققــا تقــدم فــي البنــاء عــن الخطــة الزمنيــة بنســبة  ،٪11حيــث
إلــى ٪56
ينشــأ المشــروع بتمويــل مــن شــركة فالــي عمــان بتكلفــة  400ألــف ريــال
عمانــي ،علــى مســاحة بنــاء  1٬160متــر مربــع ويشــمل المبنــى عــده أقســام
منهــا المبنــى الرئيســي للمســلخ ،وحظيــرة للمواشــي ،ووحــدة ســكنية
للعمــال ،ومســجد ومواقــف للمركبــات ومرافــق إداريــة ،وقاعــة انتظــار
للرجــال وأخــرى للنســاء .باإلضافــة إلـــى تجهيـــزات المســـلخ اآلليــة وفـــق
أحــدث التقنيــات الحديثــة.

Liwa Slaughterhouse Project reached 56% of the construction
works progress achieving 11% ahead of planned schedule. The
project is funded by Vale Oman with a total sum of 400,000
OMR, and a building area of 1,160 square meters. It contains
several sections such as the main building, livestock area,
labour residence, prayers room, parking area, administration
rooms and a waiting lounge for men and another for women.
Also, the building is equipped with full automatic slaughtering
machineries.

نظـــــام مسلــــــــخ آلــــــــــي

مبنى المسلــــــخ الرئيـــــسي

حظـــــــيرة المـــــــــــــــواشي

2

صاالت انتظار النسـاء والرجال

 ٤٠٠٬٠٠٠ريـــــــال عمـــــــــاني

مرافــــــــــــــــق إداريـــــــــــــــة

مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

إنجاز مشروع

Project Completed

إنارة طريق حمراء الدروع

Hamra Al Duru Road Lighting

احتفلــت شــركة أوكيــو بإنجــاز مشــروع إنــارة طريــق حمــراء الــدروع فــي
محافظــة الظاهــرة بالتعــاون مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه
ممثلــة فــي المديريــة العامــة بــوزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه
بمحافظــة الظاهــرة وبتمويــل مــن شــركة أوكيــو بتكلفــة إجماليــة بلغــت
 55٬000ريــال عمانــي.

OQ company celebrated the completion of Hamra Al Duru road
lighting project in Al Dhahirah Governorate in cooperation with
the Ministry of Regional Municipalities and Water Resources
represented by the Directorate General of the Ministry of
Regional Municipalities and Water Resources in Al Dhahirah
Governorate. The project was funded by OQ at a total sum of
RO 55,000.

تضمــن المشــروع توريــد وتركيــب أعمــدة إنــارة علــى جانــب طريــق حمــراء
الــدروع علــى مســافة  6كيلومتــرات ،يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز األمــان
والســامة المروريــة لمرتــادي الطريــق.

6k
m

توريد وتركــيب أعمــــدة إنارة
على مســــــــافة  6كيلومتر

The project included the supply and installation of lighting
poles along Hamra Al Dururoad for 6 km. It aims to enhance
traffic safety for road goers.

 ٥٥٬٠٠٠ريـــــــال عمـــــــــاني
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إنجاز مشروع

Project Completed

صيانة فلج الخان

Falaj Al Khan Project

احتفلــت شــركة أوكيــو بإنجــاز مشــروع صيانــة فلــج الخــان الواقــع فــي
منطقــة وادي الجــزي بواليــة صحــار ،بالتعــاون مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة
ومــوارد الميــاه .يهــدف مشــروع صيانــة فلــج الخــان إلــى تعزيــز اســتدامة
المــوارد المائيــة الطبيعيــة التــي تمتــاز بهــا الســلطنة ،والتــي تمثــل موروثــا
طبيعيــا وبيئيــا أصيــا للبلــد.

OQ Company celebrated the completion of the Falaj Al
Khan restoration project located in Wadi Al-Jizzi in Suhar, in
cooperation with the Ministry of Regional Municipalities and
Water Resources. The project aims to enhance the sustainability
of the natural water resources of the Sultanate, which represent
a natural and environmental heritage of the country.

شــملت أعمــال الصيانــة التــي اســتمرت لنحــو  5أشــهر علــى إعــادة بنــاء
القنــاة القديمــة للفلــج بطــول  400متــر مــن نقطــة تجمــع المــاء وتســمى
«الغــراق» ،باإلضافــة إلــى شــق قنــاة جديــدة بطــول  200متــر وربطهــا بالقنــاة
الجديــدة ،علــى عمــق يتــراوح بيــن  4إلــى  9أمتــار مــن «الغــراق» إلــى القنــاة
المضافــة الممتــدة مــن منبعــه وتســمى «أم الفلــج» ،وإضافــة عــدد 12
«فرضــة» علــى ارتفــاع  1.20متــرا وهــي عبــارة عــن فتحــة علــى هيئــة ثقــب
رأســي يصــل قنــاة الفلــج المغطــاة تحــت األرض وســطح األرض ،ويتــم
عبرهــا إجــراء عمليــات التنظيــف وإزالــة الرواســب وإجــراء الصيانــة والمتابعــة
الدوريــة.

The works which lasted for about 5 months included the
reconstruction of the 400-meters-long old Falaj channel, from
the point of water gathering called “Al Ghraq-manhole”, in
addition to the construction of a new channel with a length of
200 meters, which connects the old channel to a new one, at a
depth ranging from 4 to 9 meters to the falaj’s main source Umm
Al Falaj, and the addition of 12 manholes Furdha at a depth
of 1.20 meters, which is a hole connecting the covered Falaj
channel under the ground to the ground surface. Those holes
help in cleaning, restoration and sediment removal purposes.

إضافـــــــة « 12فرضـــــــــــــــة»
على ارتفـــــــــــــــاع  1.20متــــر

4

شق قناة جديدة بطــــول 200
متر وربطها بالقناة القديمــة

إعادة بناء القنـــاة القديمـــــة
للفلج بطـــــــول  400متـــــــــــر
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االحتفال بوضع حجر أساس مشروع

Ground-breaking Ceremony

مشروع منتزه القرم الطبيعي

Al Qurm Natural Park Project

احتفلــت صحــار ألمنيــوم وأوكيــو بوضــع حجــر األســاس لمشــروع تطويــر
منتــزه القــرم الطبيعــي بواليــة شــناص ،والمقــدرة كلفتــه اإلنشــائية بنحــو
 200ألــف ريــال عمانــي ،بالتعــاون مــع وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد
الميــاه.

Sohar Aluminium and OQ celebrated the ground breaking for Al
Qurm Natural Park development project in Shinas, with a budget
cost of RO 200,000 in cooperation with the Ministry of Regional
Municipalities and Water Resources.

تشــمل أعمــال تطويــر المشــروع تنفيــذ مرافــق حيويــة تخــدم مختلــف
األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة والبيئيــة ،مــن خــال تنفيــذ ممشــى بطــول
 3كيلومتــرات ومســرحًا دائريــً إلقامــة الفعاليــات والمناشــط الترفيهيــة
والثقافيــة ،ومنطقــة ألعــاب لألطفــال وتطويــر جســر عبــور فــوق الممــر
المائــي ،وإنشــاء منصــة لمشــاهدة الطيــور المهاجــرة ،وتهيئــة مواقــع
للشــواء واســتراحات لألســر ومقهــى ومنفــذ لبيــع المأكــوالت وبوابــة
للمنتــزه ومســجد ،إضافــة إلــى إضافــة مســطحات خضــراء ،ودورات ميــاه،
ومبنــى الحراســة.

The project development work includes the construction of vital
facilities serving various sporting, recreational and environmental
activities, through the construction of a 3-km walkway an
amphitheatre to establish recreational and cultural events, a
children’s play area and the restoration of a crossing bridge over
the waterway, the construction of a platform to watch migrating
birds, the construction of barbecue basins and rest areas for
families, a coffee shop, a food outlet, a gate to the park and a
mosque, as well as green areas, toilets, and a security room.

مواقـــــــع الشـــــــــــواء ممشـــــــى بطـــــــول  3إنشاء منصة لمشـاهدة منطـــــــــــقة ألعـــــــاب تطوير جســــــر عبـــــــور مســــــــــرح دائــــــــــــري
كيلـــــــومتـــــــــــــــــرات الطيـــــور المهاجــــــــرة لألطـــــــــــــــــــــــــــــفال فوق الممــــــر المـــــائي

مسطحــــات خضــــــراء منفـــذ بيـع المأكــوالت بوابـــــــة المنتـــــــــــــــزه استراحـــــات لألســــــــــر مقـــــــــــــــــــــــــــــــهى مسجـــــــــــــــــــــــــــــــد

 ٢٠٠٬٠٠٠ريـــــــال عمـــــــــاني
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عقد أعمال االستشارات الهندسية

Engineering Consultancy Contract for

لمشروع مراكز أوكيو االجتماعية

OQ Social Centres

وقعــت جســور عقــد أعمــال االستشــارات الهندســية لمشــروع مراكــز
أوكيــو المجتمعيــة بواليــة صحــار مــع شــركة رذاذ لالستشــارات الهندســية
 إحــدى الشــركات المحليــة المتخصصــة فــي االستشــارات الهندســيةبمحافظــة شــمال الباطنــة ،بتمويــل مــن شــركة أوكيــو إلنشــاء  4مراكــز
مجتمعيــة فــي واليــة صحــار بقيمــة إجماليــة تبلــغ  400ألــف ريــال عمانــي.

Jusoor has signed an engineering consultancy contract for
OQ Social Centres project in Suhar, with Rathath Engineering
consultancy - a local company specializing in engineering
consultancy in North Al Batinah Governorate. The project is
funded by OQ to establish four community centres in Suhar
with a total value of RO 400,000.

يهــدف المشــروع إلــى توفيــر محطــات متكاملــة تخــدم أفــراد المجتمــع
المحلــي بكافــة أطيافــه مــن خــال احتضانهــا لمختلــف المناســبات
االجتماعيــة والثقافيــة فــي واليــة صحــار ،حيــث يتضمــن كل مركــز علــى
قاعــة متعــددة األغــراض ومســرح وقاعــات للتدريــب ومرافــق إداريــة.

The project aims to providing integrated facilities that serve the
members of the local community by accommodating various
social and cultural events in Suhar, where each centre includes
a multi-purpose hall,a theatre, training halls and administrative
facilities.

وفد من

A Delegation from

أكاديمية شارك

Sharek Academy

اســتقبلت مؤسســة جســور وفــدا مــن أكاديميــة شــارك لالستشــارات
التربويــة مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية وجامعــة صحــار ،لالطــاع علــى
برامــج المســؤولية االجتماعيــة ومناقشــة إمكانيــة التعــاون فــي مجــال
دعــم بنــاء قــدرات الشــباب والمبــادرات التربويــة.

Jusoor Foundation has received a delegation from sharek
Academy for Educational Consultation from the Kingdom of
Jordan, and Suhar University to review social responsibility
programs and discuss the possibility of cooperation in the field
of youth capacity building and educational initiatives.
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زيارة من فريق المسؤولية االجتماعية بشركة

Visit from Social Responsibility Team at

صاللة ميثانول

Salalah Methanol Company

اســتقبلت مؤسســة جســور فريــق المســؤولية االجتماعيــة مــن شــركة
صاللــة للميثانــول ،لالطــاع علــى أبــرز ممارســات المســؤولية االجتماعيــة
فــي المؤسســة وزيــارة ميدانيــة لعــدد مــن المشــاريع المنفــذة مثــل مركــز
الطفــل االستكشــافي ومركــز التوحــد ومركــز الوفــاء لتأهيــل األطفــال
المعاقيــن بواليــة لــوى .أعــرب الفريــق عــن ســعادته بنظــام حوكمــة
مشــاريع المســؤولية اإلجتماعيــة التــي تتبنــاه جســور ،ومشــاريع التنميــة
المســتدامة التــي نفــذت حتــى اآلن. .

Jusoor Foundation received the Social responsibility team
from Salalah Methanol Company, to see the prominent
social responsibility practices in the Foundation and to visit a
number of implemented projects such as the Child Exploration
Centre, Autism Centre, and Al Wafa Centre for Rehabilitation
of Handicapped Children in Liwa. The team expressed their
gratitude for the system of governance for CSR projects adopted
by Jusoor and the social projects implemented so far.

حافظ على التباعد اإلجتماعي

Keep Social distancing
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@Jusooroman

