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 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
طيب هللا ثراه

  حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
حفظه هللا ورعاه





نُمكن المجتمع
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حول أوكيو

 أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة،
 تأصلت جذورها في سلطنة ُعمان وتتمتع بحضور قوي في

 16 دولة حول العالم ويزيد إجمالي الموظفين فيها عن
 6500 موظف من 40 جنسية حول العالم،  وتغطي

 عملياتها وأنشطتها سلسلة القيمة الكاملة في قطاع
 الهيدروكربونات؛ بدءًا من االستكشاف واإلنتاج  مرورًا

 بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصوًال إلى
 تسويق المنتجات النهائية من الوقود والكيماويات وتوزيعها

 في أكثر من 60 دولة حول العالم، مما يجعلنا أحد الشركات
الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة

 نجحنا أواخر عام 2019 في دمج شركاتنا التسع وإنشاء كيان
 موحد أكثر قوًة واتحادًا وكفاءًة وقطعنا أشواطًا كبيرة في

 وعالمة تجارية رائدة في مجال
ٍ

 عالمي
ٍ

 ترسيخ مكانتنا كالعب
 الطاقة

 االعتمادية وروح االبتكار والعقلية المرنة هي سمات فريدة
 تمثل قيمة مضافة توطد عالقاتنا المستقرة والممتدة مع

 العمالء.  كما تضفي أوكيو طابعا فريدا ولمسة مضافة
 على شراكاتنا التي تستهدف تحقيق النمو عبر مختلف

 عملياتنا العامة مع توسيع نطاق الفرص بصفتها تكتًال
 مهما في قطاع الطاقة

CSI
Report

.

.

.

1



6

CSI
Report

تقرير االستثمار
االجتماعي 

media@OQ.com البريد االلكتروني:

منذ يونيو ٢٠١٨

مشاريع  أبرز  على  الضوء  التقرير  يلقي  ألوكيو،  االجتماعي  االستثمار  مبادرات  تقرير  من  األولى  الطبعة 
االستثمار االجتماعي للفترة من يونيو 2018 وحتى نهاية 2019 بالتعاون مع "جسور"  في بعض المشاريع. 

   

عزيزي القارئ:
 ُطبع هذا التقرير بكل عناية وبأوراق قابلة إلعادة التدوير حفاظًا على نظافة البيئة وسالمتها.

المجتمع
  مساهمات في قطاع النفط والغاز على   الصعيد 

  المحلي والعالمي.
  المساهمة تعظيم الناتج المحلي اإلجمالي الى 20 

  بليون دوالر 

المهارات
   بناء مهارات تنافسية عالمية لموظفينا

   بناء مهارات عالمية تفخر بها عمان 

المالي
   تحقيق إيرادات ال تقل عن 1 بليون دوالر سنويا من 

   عام 2029 وصاعدًا  

الهيدروكربون
   إنتاج 1 مليون برميل مكافئ في اليوم الواحد

   إضافة على األقل قيمة 25 دوالر امريكي لكل 
   برميل في قطاع المصافي والبتروكيماويات

الزبائن

شركة متكاملة إلدارة موارد الطاقة تسعى إلى تحقيق االستدامة والتميز بطابع عماني
تطلعاتنا

أهدافنا

.
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المحتوى
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 التعليم واالبتكار

البيئة والصحة

االزدهار االقتصادي

التراث والثقافة

خارطة المشاريع في عمان

الجوائز والتقدير

مؤسسة جسور

الحمالت التطوعية

المبادرات

التواصل

 مشاريع االستثمار االجتماعي

43

44

38

37

33

29

23

11

6

5

45
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32%

 مشروع الشعب الصناعية في لوى
 مركز التعافي من اإلدمان

مركز الطفل االستكشافي

مركز لوى للعلوم واالبتكار 

برنامج رواد تكاتف

 مختبر التصميم الهندسي

مركز عبري للعلوم واالبتكار

مركز البريمي للعلوم واالبتكار

OM.HUB منصة 

 مركز التوحد في ظفار

 كهف حيور في جبل سمحان

 بناء فصول الحضانة

النوخذة - برنامج تطوير
قيادي للشباب

منتزه الدقم

 البازار

مشروع الغاز البترولي المسال

مركز التوحد بصحار

التراث والثقافة البيئة والصحة

االزدهار االقتصادي التعليم واالبتكار

 مخطط
 المشاريع
في عمان
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التعليم واالبتكار

المشاريع االجتماعية
رعاية وتبرعات

البيئة والصحة

االزدهار االقتصادي

التراث والثقافة

مجاالت التركيز (٣٥ مشروعًا اجتماعيًا) .ز

 اجمالي عدد مشاريع االستثمار االجتماعي
ألوكيو

٣٢٪٦٨٪

٥٤٪

٢٣٪

١٤٪

٩٪

 مشاريع
 االستثمار
 االجتماعي
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التي  األساسية  الركائز  إحدى  هي  االجتماعي  االستثمار 
الجوانب  في  مجتمعنا  خدمة  تجاه  التزامنا  تظهر 
عالقات  لبناء  نسعى  واالقتصادية.  والبيئية  االجتماعية 
للنمو  المحلية وخلق فرص جديدة  المجتمعات  قوية مع 
والشراكة. نؤمن بأن هناك العديد من المزايا التي تتحقق 
االجتماعي.  االستثمار  من  المحلي  والمجتمع  للشركات 
وهو ما يجعلنا نلتزم بتخصيص نسب مئوية مختلفة من 

صافي األرباح لمبادرات المسؤولية االجتماعية.
لمواردنا  األمثل  االستخدام  العمل  في  منهجنا  يضمن   
المالية والبشرية لدعم المشاريع والمبادرات التي لها تأثير 

إيجابي طويل األجل ومستدام على المجتمع.

اسلوبنا في االستثمار االجتماعي

 مشاريع
 االستثمار
االجتماعي
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 مشاريع
 االستثمار
االجتماعي

٨٤٪

١٠٪

٥٪
١٪

الطلبة والباحثين

الطلبة والباحثين

األشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة

المجتمع المحلي بشكل عام

المجتمع المحلي بشكل عام

الشباب والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة 

الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة



التعليم واالبتكار
بناء  في  ويسهم  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  واالبتكار  التعليم  يعد 
قدرات الشباب وإعدادهم لالنخراط في قطاعات العمل المختلفة بما 

يخدم تطور ونماء الكوادر العمانية لتقديم خدمات نوعية.





11

برنامج رواد تكاتف
إدارة برنامج رواد تكاتف من خالل فريق من األكاديميين من ذوي الخبرة في  يتم 
األكاديمي والتجارب  النظري والعملي  التفاعل  بين  البرنامج  التعليم، يمزج  مجال 
الموهوبين في  الشباب  البرنامج إلعداد  تم تصميم  الواقع.  أرض  على  المختلفة 
والمهني،  الشخصي  المستوى  على  المأمول  النجاح  لتحقيق  عمان  سلطنة 
ورفدهم باألدوات والمهارات الالزمة للتكيف مع بيئة عالمية دائمة التغيير، وبما 

يضمن المساهمة في خدمة السلطنة.
منذ عام 2012، تقدم أكثر من 3,100 طالب عماني اختبارات القبول؛ إذ شارك 342 
في برنامج تعليمي مستقل متزامن مع االلتحاق بالمدارس الثانوية في سلطنة 
قبل  ما  التحضيرية  دراساتهم  إلكمال  على  وطالبة  طالب   106 حصل  عمان، 
الطلبة  أداء  خالل  من  البرنامج  فعالية  برزت  الخارج.  في  والجامعية  الجامعية 
بأرقى المدارس  الحاصلين على منح في مختلف مناطق السلطنة عند االلتحاق 
الداخلية وكذلك في عدد من أكثر الجامعات صرامة في  العالمية بنظام اإلقامة 
بريطانيا  وجامعة  نيويورك  وجامعة  للتقنية  العالم مثل معهد ماساشوستس 

وجامعة هونج كونج للعلوم والتقنية وكلية امبريال وكلية لندن الجامعية.

طلبة الجامعات المتميزون

وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم شركائنا

المستفيدون

شركائنا

طلبة المدارس والباحثينالمستفيدون

وزارة التربية والتعليم

كتاب النفط والغاز من االستكشاف إلى اإلنتاج
كتاب باللغة العربية واإلنجليزية يوضح عملية استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تم 
إعداد هذا الكتاب ليبرز الدور الرئيسي الذي يلعبه هذا القطاع وأهمية تعزيز الوعي 
تقدم  7 فصول  الكتاب على  يحتوي  والغاز،  النفط  العماني بقطاع  الشباب  لدى 
وتقييمها  واستكشافها  وتكوينها  الهيدروكربونية  المواد  أصل  عن  معلومات 
فصل  على  يحتوي  أنه  جانب  إلى  الخام  النفط  تسويق  الحقول،  تطوير  الميداني، 
الكتاب  والغاز. يستهدف  النفط  والبيئة في مجال  والسالمة  الصحة  كامل عن 

طالب المدارس من الصف العاشر فما فوق.

التعليم  واالبتكار
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جميع طلبة المدارس االبتدائية

وزارة التربية والتعليم 

تطبيق أفق 
النفط  كتاب  من  رقمية  نسخة  لهم  يوفر  لألطفال  النقال  الهاتف  على  تطبيق 
كرتونية  عروض  شكل  على  المدرسية  المناهج  من  الدروس  وبعض  والغاز، 
وهو  وحدة   36 التطبيق  يضم  االفتراضي.   والواقع  المعزز  الواقع  باستخدام 

معمم على كافة طلبة الصف الرابع من جميع المدارس االبتدائية.

شركائنا

المستفيدون

طلبة كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس 

جامعة السلطان قابوس

مختبر التصميم الهندسي
بتطوير  قابوس  السلطان  جامعة  في  الهندسة  كلية  طلبة  المختبر  يمكن 
وقدراتهم  مهاراتهم  وتعزيز  المختلفة،  الهندسية  المجاالت  في  قدراتهم 

اإلبداعية والتصميمية على تنفيذ نماذج من المشاريع الهندسية.

شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار
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مركز االبتكار ونقل المعرفة
يهدف المركز إلى تعزيز القدرات االبتكارية لطالب جامعة السلطان قابوس من 
التدريب،  أقسام:  عدة  المركز  يضم  ابتكاراتهم.  تحتضن  محفزة  بيئة  خلق  خالل 
التوجيه، الوعي، العالقات الصناعية، الترخيص، حاضنات األعمال، دراسات الملكية 

الفكرية، االبتكار ونقل المعرفة.

طلبة جامعة السلطان قابوس

جامعة السلطان قابوس شركائنا

المستفيدون

شركائنا

المستفيدون

مراكز العلوم واالبتكار
المرافق  من  العديد  ويشمالن  االبتكار،  مهارات  تعزيز  إلى  المركزان  يهدف 
التعليمية التي تعزز ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة وقاعة كبرى وقاعات لالبتكار 

وقاعات متعددة األغراض ومسرح ومكتبة عامة.

المجتمع، طلبة المدارس وأساتذة الجامعات 

وزارة التربية التعليم

التعليم  واالبتكار
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 طلبة المدارس  

وزارة التربية التعليم شركائنا

المستفيدون

برنامج القيادة الصيفي
في  والتعليم  التربية  وزارة  من  وموظفًا  طالبًا   30 اختيار  يتم  البرنامج،  هذا  في 
مدارس محافظة الوسطى بناًء على أدائهم وبالتنسيق مع وزارة التربية التعليم 
لحضور برنامج صيفي في اللغة اإلنجليزية في المملكة المتحدة. يأتي توفير هذا 
البرنامج استجابة للطلبات التي تلقيناها من المجتمع المحلي لمساعدتهم على 
تطوير المهارات اللغوية ألطفالهم. سيكون لبرنامج هذا العام موجه قبل بدايته 

وموجهًا آخر خالل البرنامج.

مركز لوى للعلوم واالبتكار
يوفر مركز لوى الثقافي مجموعة من الخدمات والبرامج الثقافية لجميع أفراد

المجتمع، ويشمل قبة فلكية وقاعة كبرى ومكتبة عامة ومركز ابتكار ومتحف 
ومقهى وقاعة متعددة األغراض وواجهة تجارية.

وزارة التربية والتعليم

المجتمع والطالب 

شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار
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الطلبة والمجتمع 

وزارة التنمية االجتماعية

مركز الطفل االستكشافي 
يقدم المركز خدمات تعليمية ورياضية، إضافة إلى توفير البيئة االستكشافية التي 
الحياة  مهارات  واكتساب  حولهم  من  العلوم  في  اإلبحار  من  األطفال  تمكن 

اليومية من خالل بيئة تفاعلية ممتعة.

شركائنا

المستفيدون

طلبة رياض االطفال

وزارة التربية والتعليم

إنشاء فصول رياض األطفال
التربية  وزارة  ستقوم  المنطقة.  مدارس  في  األطفال  رياض  فصول  إنشاء 
العام كمتطوعين  الدبلوم  أتموا دراستهم في  الذين  المعلمين  باختيار  والتعليم 
تأثيث  وسيتم  الروضة.  لمستوى  الالزمة  االحتياجات  تلبية  على  تدريبهم  وسيتم 

فصول رياض األطفال في مدارس هيتام وشموخ. 

شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار
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األشخاص ذوي اإلعاقة

وزارة التنمية االجتماعية

مراكز التوحد
يهدف مركز التوحد إلى دعم األطفال المصابين بالتوحد وإدماجهم بشكل فعال 
التعليمية والعالجية لهم، ودعم أسرهم  البرامج  توفير  المجتمع من خالل  في 
ومقدمي الرعاية لهم، وكذلك نشر الوعي حول طيف التوحد بين أفراد المجتمع. 
األطفال  تناسب  التي  الدولية  للمعايير  وفًقا  مصمم  المركز  أن  بالذكر  جدير 

المصابين بالتوحد.

شركائنا

المستفيدون

طلبة المدارس

وزارة التربية التعليم - جمعية المرأة العمانية في الدقم والمعهد البريطاني

برنامج اللغة اإلنجليزية
تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم دورات جماعية مغلقة لمدة 8 أشهر بمعدل 20 
ساعة أسبوعًيا للعضوات في جمعية المرأة العمانية في الدقم ومعلمي اللغة 
اإلنجليزية والطلبة المتفوقين بعد تقييم قدراتهم من بين طلبة الصف العاشر 
كتب  ذلك  في  بما  التعلم،  موارد  توفير  البرنامج  يتضمن  كما  عشر.  الثاني  حتى 
دراسية عالية الجودة، التقييم الشخصي، التقييم عبر اإلنترنت وعمليات التقييم 
الدورة.  في  الطلبة  أداء  حول  بالتقييم  ملخصة  تقارير  تقديم  جانب  إلى  األخرى 
البريطاني  الثقافي  المجلس  من  معتمدة  شهادات  على  المشاركون  يحصل 

بعد إكمال متطلبات الدورة بنجاح.

شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار
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شركائنا

المستفيدون

علوم المصفاة
تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع 900 فرد من األطفال والشباب على المشاركة 
في 37 ورشة تدريبية من األنشطة العملية في موضوعات العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، وتنمية اهتمامهم في هذه المجاالت، وتغيير العقليات ورفع الوعي حول 

الفرص الوظيفية المستقبلية المتعلقة بالعلوم.

طلبة المدارس 

وزارة التربية والتعليم و الهندسة لألطفال

التعليم  واالبتكار
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النوخذة: برنامج قيادي للشباب
تم تطوير المشروع بشكل خاص لتدريب الطالب على تعزيز إيجاد فرص العمل، 
الدورة التدريبية استغرقت ثالثة أيام وإشتملت على مهارات اتخاذ القرارات فيما 
يتعلق بالمسار الوظيفي مستقبال، وفهم أفضل لسيناريوهات العالم الحقيقي.  
كما  الطلق.  الهواء  في  الواقعية  التحديات  بعض  على  التدريب  إلى  باإلضافة 
والقيادة  التواصل  مثل  الشخصية  مهاراتهم  لعرض  للطالب  الفرصة  أتيحت 

والعمل الجماعي وإتخاذ القرار واالدارة الذاتية.

طلبة الدبلوم العام والباحثون عن عمل

وزارة التربية والتعليم وعمان لإلبحار شركائنا

المستفيدون

طلبة المدارس والمجتمع 

مجلة مرشد

قصص أطفال حول النفط والغاز: من االستكشاف الى اإلنتاج
العظيمة  التاريخية  بالشخصيات  المجتمع  معرفة  لتعزيز  يهدف  برنامج 
للسلطنة من خالل سرد القصص وطباعة الكتب وتنظيم ورش العمل. كما تم 
ضمن البرنامج تخصيص صفحتين في مجلة مرشد لتلخيص كتاب النفط والغاز 

لألطفال.

شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار



الطالب ذوي االعاقة الذين اكملوا دراستهم في المدارس

وزارة التنمية االجتماعية

ورش العمل المهنية للطالب ذوي االعاقة
في  لمساعدتهم  االعاقة  ذوي  األشخاص  دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
تم  التدريب،  أجمل من خالل ورش  أفضل وحياة  الحصول على فرص عمل 

تنفيذها في خمس محافظات عمانية.

شركائنا

المستفيدون

طلبة المدارس و الباحثين عن العمل 

إنشاء مركز آوتوورد باوند عمان للتدريب - الجبل األخضر
بالشراكة مع  لجنة المسؤلية االجتماعية بوزارة النفط والغاز واوتورد باوند 
عمان، يهدف هذا البرنامج إلى دعم فئة الشباب لتطوير المهارات االساسية 
لزيادة إيجاد فرص التوظيف حيث اكتسب برنامج آوتورد باوند عمان سمعة 
والمهنيين  الطالب  تدريب  مجال  في  إيجابي  تأثير  إحداث  في  وساهم  جيدة 

على مر السنوات. 

وزاره النفط و الغاز وأوتورد باوند عمان شركائنا

المستفيدون

التعليم  واالبتكار

19
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Education & 
Innovation



البيئة والصحة
نحن ملتزمون بالحفاظ على البيئة من خالل تطبيق عدد من التدابير للحد 
أجل  الدوام من  الطبيعية، ونحن نسعى على  البيئة  المخاطر على  من 
خلق بيئة صحية تستمتع بها األجيال الحالية وفي نفس الوقت نحافظ 

على سالمتها لألجيال القادمة.

. 
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البيئة والصحة

حملة اعادة بناء وتنظيف الشعاب المرجانية
قادت الشركة حملة إلعادة بناء وتنظيف الشعاب المرجانية بمشاركة فعالة من 
أن  المتوقع  من  مسندم.  في  خصب  وبلدية  المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة 
كما  األسماك،  ومصائد  البحرية  المخلوقات  البيئي  المشروع  هذا  يستقطب 

يساعد على ترويج أنشطة الغوص واألنشطة السياحية.

المجتمع المحلي والغواصون

وزارة البيئة والشؤون المناخية وبلدية خصب شركائنا

المستفيدون

 انزال الشعاب االصطناعية (لوى و خصب)
لوى  والية  في  ألمنيوم  ُصحار  و  فالي  شركتي  مع  المشترك  المشروع  تنفيذ  تم 
بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية  على مساحة 400 متر مربع على عمق 

يتراوح بين 20 و30 متر. وقامت أوكيو بتنفيذ مشروع مماثل بوالية خصب.

المجتمع المحلي والغواصون

وزارة الزراعة والثروة السمكية وبلدية مسندم شركائنا

المستفيدون
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البيئة والصحة

توسيع وتحسين كهف حيور في جبل سمحان
تأثير  لها  التي سيكون  السياحية  المشاريع  أهم  واحدًا من  المشروع  يعتبر هذا 
فعال وملموس في دعم الحركة السياحية في محافظة ظفار، كما أنه سيخلق 
المواقع  أكثر  أحد  الموقع  هذا  يعتبر  العماني.  للشباب  وتوظيف  عمل  فرص 
جاذبية للسياحة وهو فريد من نوعه ويمتلك مناظر خالبة حيث يقع بأعلى قمم 

سلسلة جبال ظفار.

وزارة السياحة

المجتمع المحلي والسياح

شركائنا

المستفيدون

شركائنا

المستفيدون

مركز التعافي من اإلدمان
الذي يوفر خدمات  التعافي من اإلدمان األول من نوعه في السلطنة  يعد مركز 
إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي للمدمنين إلعادة دمجهم في المجتمع. يقع 
إنجاز  في  الجهود  تكامل  ضمان  أجل  من  صحار  مستشفى  من  بالقرب  المركز 

خطة عالج المدمنين.

ضحايا االدمان

وزارة الصحة
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حديقة الدقم
االطفال  ألعاب  من  مجموعة  على  تشتمل  حيث  بالدقم  الحديقة  إنشاء  تم 

ومناطق االسترخاء واللقاءات العامة.

المجتمع المحلي والسياح

بلدية الدقم ومكتب والي الدقم  شركائنا

المستفيدون

تقنية تتبع الحافالت المدرسية
يهدف النظام إلى تحسين سالمة الحافالت المدرسية ويغطي 795 حافلة تنقل 
بمعدل  أي  الحكومية  المدارس  طلبة  من  طالًبا   30 المتوسط  في  حافلة  كل 
23,850 طالبا في اليوم  – الحلقة األولى - من أجل اإلسهام في الحد من الحوادث 
المرورية التي يتعرض لها الطالب في الحافالت المدرسية من خالل تثبيت أجهزة 

السالمة وتوفير المعلومات الالزمة عن الطالب بدقة.

طلبة المدارس 

وزارة التربية والتعليم  شركائنا

المستفيدون

البيئة والصحة
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شركائنا

المستفيدون

منتزة القرم الطبيعي
إيجاد وجهة مفضلة  إلى  ألمنيوم  المشترك مع شركة صحار  المشروع  يهدف 
كم   3 بطول  للمشاة  ممرات  على  المشروع  واألطفال.ويشتمل  للعائالت 
األطفال  ألعاب  ومنطقة  الخضراء  والمساحات  الممرات  تحسين  ويتضمن 
ومواقف سيارات ودورات مياه ومواقع الشواء وبرج مراقبة الطيور المهاجرة 

ومقهى للزوار.

المجتمع المحلي والسياح

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

مركز الوفاء لذوي االعاقة
يقدم المركز الخدمات الصحية والتربوية والثقافية والعقلية لفئة ذوي االعاقة 
من األطفال لوجود طاقم ذوي خبرة في هذا المجال. ويستقبل المركز سنويا 
البسيطة  العقلية  اإلعاقات  مثل  المختلفة  اإلعاقات  ذوي  من  األطفال 

والمتوسطة ، واالعاقات السمعية والحركية.  

االطفال ذوي االعاقة

وزارة التنمية االجتماعية  شركائنا

المستفيدون

البيئة والصحة



االزدهار االقتصادي
لمبادرات  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  األعمال  ريادة  دعم  يشكل 
دعم  بهدف  مشاريعنا  تصميم  تم  ألوكيو،  المجتمعي  االستثمار 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق النجاح.
 .
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االزدهار االقتصادي

منصة  
يهدف المركز إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء مركز 
مجهز بالكامل.  ويساعد هذا المركز في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الجديدة بدءًا من مرحلة الفكرة حتى مرحلة إكتمال المشروع بالكامل. باإلضافة إلى 
ذلك، يستضيف المركز شركات مستقرة لتكون بمثابة مركز للدعم لتسريع نمو 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المركز الوطني لألعمال

رواد األعمال

OM.HUB

شركائنا

المستفيدون

شركائنا

المستفيدون

شركائنا

المستفيدون

مشروع الغاز النفطي المسال
مشروع مصنع التعبئة بالتنسيق مع شراكه وشركة بخا للغاز، إلنشاء محطة 
النفطي المسال من محطتي ”مسندم  الغاز  للغاز في مسندم والحصول على 

لمعالجة الغاز“ ومسندم للطاقة“.

شركة بخا للغاز وشراكة

المجتمع المحلي، القطاع الحكومي والخاص

زري
في  المشاركات  النساء  من  مجموعة  دعم  في  المبادرة  هذه  من  الهدف  يتمثل 
لهؤالء  الحرفية  المنتجات  تسويق  إلى  يهدف  الذي  المشروع  وهو  زري  مشروع 
النساء بين السياح الذين يزورون الخيمة التراثية في ميناء خصب. يتميز المشروع 
بسهولة الوصول إليه من جانب السياح وأنه يساهم في جذب وزيادة عدد السياح 

الزائرين إلى خيمة زري.

المجتمع المحلي والسياح

مكتب محافظ مسندم
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بازار الدقم
مبادرة تم اإلعالن عنها باالشتراك مع مصفاة الدقم لإلرتقاء بالشركات المحلية 
بإقامة كرنفال صغير تم تنظيمه  المبادرة  وتسريع نموها وتطورها. وانطلقت 
وأبناء  المهتمين  من  الحرف  واصحاب  األعمال  رجال  من  المهتمين  لجذب 

المنطقة المحيطة. 

المنطقة  الدقم،  والي  مكتب  الحرفية،  للصناعات  العامة  الهيئة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، تواصل

رواد األعمال والمجتمع المحلي

شركائنا

المستفيدون

المساهمة في صندوق تواصل، دعم  المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

المخصص  تواصل  لصندوق  المالي  الدعم  توفير  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
خاص  بشكل  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  في  المحلية  للمجتمعات 
الجوانب  في  المستدامة  التنمية  لتعزيز  عام  بشكل  الوسطى  ومحافظة 

االقتصادية واالجتماعية.

المنطقة االقتصادية الخاصة في الدقم

رواد األعمال 

شركائنا

المستفيدون

االزدهار االقتصادي



7

التراث والثقافة
االرث  حماية  حول  ومفصال  حديثا  قانونا  السلطنة  صاغت 
الثقافي. في أوكيو، نأخذ بدورنا هذه المبادرة الوطنية األساسية 
حماية  توفير  في  للمشاركة  الهامة  العمل  مجاالت  كأحد 

واسعة النطاق للتراث الثقافي الذي تزدهر به السلطنة. 



6
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التراث والثقافة

المبنى االستثماري لنادي الخابورة الرياضي
يهدف المبنى إلى توفير مصدر دخل مستدام إضافي يدعم الدور الذي يقوم به 
النادي في خدمة المجتمع من خالل توفير برامج رياضية وثقافية واجتماعية 
مختلفة. ويشتمل المبنى على 32 متجر وتم إنشائه بالتعاون مع شركة صحار 

ألمنيوم. 

شركائنا

المستفيدون

شركائنا

المستفيدون

الفرق الرياضية والمجتمع

وزارة الشؤون الرياضية

مبنى استثماري لنادي مجيس الرياضي
يهدف المبنى إلى توفير مصدر دخل مستدام إضافي يدعم الدور الذي يقوم به 
واجتماعية  وثقافية  رياضية  برامج  توفير  المجتمع من خالل  خدمة  في  النادي 

مختلفة. ويشمل المبنى 14 متجر.

وزارة الشؤون الرياضية

الفرق الرياضية والمجتمع 



34

التراث والثقافة

صيانة فلج الخان
يهدف المشروع إلى الحفاظ على استدامة موارد المياه الطبيعية من خالل

إعادة بناء القناة القديمة للفلج بطول 400 متر وشق قناة جديدة بطول 200 
متر وربطها بالقناة الجديدة على عمق من 4 إلى 9 أمتار. 

شركائنا

المجتمعالمستفيدون

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه



7

التفاعل مع المجتمع
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التواصل

 مراكز المعرفة والزوار

التجمع الرمضاني السنوي

وفد مؤسسة البترول الكويتية 

زيارة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، األمين العام المساعد لالتصاالت بمجلس 
البحث العلمي ورئيس مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي

زيارة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة 

زيارة سعادة سعيد بن حمدون الحارثي، وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية 

زيارة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة 

زيارة وفد من هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

والمسؤولين  والمؤسسات  الجهات  مختلف  مع  العالقات  وتمكين  لتعزيز  تهدف  مميزة  بادرة  في 
مسقط  من  كل  في  رمضانيًا  إفطارًا  الماضية  السنوات  خالل  كعادتها  المجموعة  تنظم   ، المحليين 
وصحار وصاللة يتم خالله عرض آخر المستجدات واإلنجازات بالمجموعة على أصحاب السعادة الوالة 
الوسائل  ممثلي  من  ونخبة  المجتمع  وأعيان  والمشايخ  الحكومية  الجهات  وممثلي  والمحافظين، 
برنامج  في  للمشاركين  وأتاح  اإلفطار  صاحب  الذي  المنتجة  لألسر  معرض  إلى  باإلضافة   ، اإلعالمية 

"تسنيد" الفرصة لعرض منتجاتهم والتعريف بها.

تستقبل مراكز المعرفة والزوار مختلف الفئات والمؤسسات من طلبة المدارس والجامعات والكليات 
ومختلف فئات المجتمع والوفود الرسمية المحلية والدولية، حيث تشكل هذه المراكز البيئة المناسبة 
التي تمنح الفرصة لتعلم المزيد عن آلية العمل والتعرف على أحدث التقنيات والتجهيزات بشكل تفاعلي 
ومفيد. كما توفر مراكز المعرفة بيئة تفاعلية للزوار للتعرف على تاريخ الشركة من االستكشاف واالنتاج 
ومصافيها ومنتجاتها ومختلف ابتكاراتها كما يتعرف الزائر على رحلة انتقال قطرة النفط الخام ابتداءا 
من قاع األرض إلى المصافي ومن ثم إلى العمالء باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي الذي يعزز معرفة 

الزوار ويتيح لهم الفرصة للتفاعل مع مختلف الوحدات المهمة.

�

�

�

�

�

�
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المبادرات

برنامج تسنيد
المؤسسات  وتنمية  وتطوير  بدعم  ُتعنى  التي  المجموعة  برامج  أهم  تسنيد  برنامج  يعتبر 

الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة على مستوى السلطنة.

معرض تسنيد
واألسر  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  ألصحاب  التسويق  فيه  يتم  استهالكي  معرض 
المؤسسات  أصحاب  من  كبير  عدد  بمشاركة  مختلفة  معارض   3 تنظيم  تم  حيث  المنتجة 
المؤسسات  ألصحاب  ذهبية  فرصة  المعرض  يعد  المنتجة.  واألسر  والمتوسطة  الصغيرة 
البعض  للتواصل والتفاعل مع بعضهم  الصغيرة والمتوسطة لما يوفره من منصة مهمة 
ومع الجهات المختلفة مثل ريادة وهو ما يمكنهم بدوره من االستفادة وتبادل األفكار إلى جانب 

التسويق والترويج لمنتجاتهم والتعريف بها.

مبادرات تسنيد
خالل  من  وذلك  المنتجة  واألسر  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  ودعم  تطوير  يتم 

المبادرات التالية:
دعم منتجات األلبان

معرض تسنيد
برنامج مشورة

األهداف
� تشجيع روح المبادرة بين الشباب الُعماني لالنخراط في سوق العمل. 

ومتوسطة  صغيرة  جديدة  مشاريع  فتح  خالل  من  ذاتية  عمل  فرص  خلق  على  �التشجيع 
مستدامة.

�تعزيز جهود الحكومة والهيئات ذات الصلة في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

�
�
�
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المبادرات

تكريم الطلبة المجيدين
أقامت أوكيو حفال خاصًا لتكريم الطلبة المجيدين في محافظات كال من شمال الباطنة 
وجنوب الباطنة محافظة الوسطى و ظفار. تم تنظيم هذه المبادرة  للمرة الخامسة على 
التوالي بالتعاون مع المديريات العامة للتربية والتعليم في تلك المحافظات. ويهدف هذا 

التكريم إلى إعطاء الطالب المزيد من التحفيز والتشجيع
لتعظيم أدائهم األكاديمي. 

جائزة مجموعة أوكيو لإلجادة التربوية
تتضافر جهود  أوكيو والمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة لالرتقاء

تحت  الثالثة  للسنة  التربوية  لإلجادة  الجائزة  مناشط  انطلقت  حيث  التعليمي  بالقطاع 
رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية. تقوم فكرة الجائزة على 
الدراسي،  التحصيل  منها  جوانب  عدة  خالل  من  متكاملة  كمنظومة  المدرسة  تقييم 
والمسابقات والبرامج والمشاريع، وااللتزام واالنضباط، ومؤشرات الزيارات المدرسية، 
التربوية  األسرة  قبل  من  كبير  اهتمام  على  الجائزة  حازت  المدرسية.  اإلدارة  وكذلك 
تعزيز  وفي  المدرسية  البيئة  في  حققته  الذي  اإليجابي  لألثر  نتيجة  اإلعالمية  والجهات 
التنافس الشريف بين مختلف مدارس المحافظة ولمساهمتها في تطوير أبنائنا الطلبة 
فائزة  18 مدرسة  تكريم  الحفل  تم خالل  خير صانع لمستقبل عمان.  ليكونوا  وتأهيلهم 

بالمراكز الثالث االولى على مستوى محافظة شمال الباطنة.
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المبادرات

كأس مجموعة أوكيو لكرة القدم
للشؤون  العامة  المديريات  مع  بالتعاون  القدم  لكرة  أوكيو  كأس  مبادرة  انطلقت 
الفرق  المبادرة  والوسطى. وتستهدف  الباطنة  الرياضية بمحافظات مسقط وشمال 
بينها  فيما  التعاون  تعزيز  بهدف  الرياضية  األندية  تحت  المسجلة  القدم  لكرة  المحلية 
لتمثيل  التأهل  وإمكانية  وقدراتهم  مواهبهم  لعرض  العماني  للشباب  الفرص  وتوفير 

السلطنة عالميا.    

تكريم أبطال األلعاب العالمية
االولمبياد  أبطال  الباطنة  شمال  محافظ  سعادة  مكتب  مع  بالتعاون  أوكيو  كرمت 
الخاص الُعماني بالمحافظة والمشاركون في األلعاب العالمية على مستوى 192 دولة 
حيث حققوا 47  ميدالية متنوعة بعد تنافسهم في 14 لعبة رياضية مختلفة، يأتي هذا 
في  السلطنة  اسم  رفع  في  العماني  الشباب  بإنجازات  االحتفاء  منطلق  من  التكريم 

مختلف المحافل الدولية.
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المبادرات

البرنامج الصيفي لطالب المدارس
للمراكز الصيفية دور بارز في توجيه طاقات الطالب وملء صيفهم بالمفيد وزرع الوعي 
بدعم  أوكيو  قامت  والمجتمع،  الفرد  حياة  في  اإليجابي  ودوره  الجماعي  العمل  بأهمية 
والداخلية  بمسقط  والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  تنظمه  الذي  الصيفي  البرنامج 
والمحاضرات  العمل  ورشات  من  عدد  تنفيذ  خالله  من  يتم  والذي  الباطنة  وشمال 
والحلقات التوعوية التي تسهم في تنمية القدرات الذهنية للطالب في المجال العلمي 
وترسخ  فريق  ضمن  والعمل  القرار  اتخاذ  مثل  المهمة  الحياتية  المهارات  وتكسبهم 

فيهم مفاهيم المواطنة الصالحة واالنتماء للوطن.

برنامج قادة الغد 2019
في غمرة إحتفاالت السلطنة بالعيد الوطني ال49 المجيد، قامت أوكيو بإيفاد 49 طالبا 
والذي  الغد"  "قادة  برنامج  لحضور  بالسلطنة  والكليات  الجامعات  وطالبة من مختلف 
للبتروكيماويات  الخليجي  لالتحاد  عشر  الثالت  السنوي  المنتدى  هامش  على  أقيم 
والكيماويات GPCA والذي أقيم في إمارة دبي في الفترة من 26 الى 28 من ديسمبر 2019.  
والمقابالت  الكتابية  لالختبارات  إجتيازهم  بعد  إختيارالطلبة  تم  أنه  بالذكر  الجدير 

الشخصية.  
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المبادرات

حملة التوعية بالسالمة المرورية بصاللة 2018
شاركت مجموعة أوكيو في حملة السالمة المرورية التي تنظمها شرطة عمان السلطانية 
في محافظة ظفار بوالية صاللة ضمن مهرجان خريف صاللة السياحي وذلك في صاللة 
الوعي  ونشر  المرورية  السالمة  ثقافة  لتعزيز  المجموعة  مشاركة  وتأتي  مول.   جاردنز 
الفعاليات  من  عدد  التوعوي  المعرض  ويصاحب  الطريق.  مستخدمي  بين  المروري 
والمناشط التي تناسب جميع أفراد األسرة باإلضافة إلى حملة التوعية الميدانية في سهل 
أتين التي تستهدف سائقي المركبات من زوار الخريف حيث يتم تزويدهم بإرشادات السالمة 
المرورية وتقديم "صندوق الطوارئ" الذي يعد وجوده في كل سيارة ضرورة ضمن معدات 

السالمة على الطريق. 

سباق  أوكيو البحري
بالتزامن  القديمة والشوش  التجديف  البحري لقوارب  المجموعة  انطلقت فعاليات سباق 
المجيد وذلك تحت رعاية صاحب  الثامن واألربعين  الوطني  بالعيد  احتفاالت السلطنة  مع 
السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد وبحضور عدد من شيوخ وأعيان محافظة 
شمال الباطنة. شارك في السباق الذي امتد لمسافة 3 كيلومتر على شاطئ والية صحار ما 
يقارب تسعة عشر من ُمالك القوارب والشوش بالمحافظة. إضافة إلى المهرجان العائلي 
التراثية  والقرية  والمسابقات  البحرية  الفنون  فرق  مثل  المناشط  من  عدد  يضم  الذي 

واأللعاب الشاطئية ومسرح لألطفال.

مبادرة بوليكو للفن المعاصر 
أطلقت أوكيو بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة مبادرة بوليكو 
للفن المعاصر الذي ُنفذت بالتعاون مع المؤسسة اليونانية (بكاي). يتمحور البرنامج حول 
مفهوم إعادة التدوير والمحافظة على الممتلكات العامة ويتم تقديمه بأسلوب فني مشوق 
لغرس االتجاهات االيجابية لدى النشء حول الحفاظ على البيئة واالستغالل األمثل لمواردها 
األفالم  وصناعة  الفني  اإلخراج  وورش  الميدانية  الزيارات  من  سلسلة  خالل  من  وذلك 
لإللمام  للطلبة  الفرصة  تتيح  حيث  السلطنة  في  نوعها  من  األولى  المبادرة  تعد  القصيرة. 
باإلخراج السينمائي الكرتوني وصناعة الشخصيات الكرتونية وتوظيفها في معالجة مختلف 

القضايا المجتمعية واالستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
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الحمالت
التطوعية

سواعد أوكيو
المجموعة  موظفي  من  مجموعة  من  مكون  فريق  هو  التطوعي  للعمل  أوكيو  فريق 
والبيئية  المدنية  الخدمات  بتقديم  ُتعنى  تطوعية  ومبادرات  بأنشطة وحمالت  يقومون 
والخاصة  الحكومية  المؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  والعامة  والخيرية  واإلنسانية 
مساهمة  لتقديم  المجموعة  مع  جهودها  وتتضافر  تتكامل  التي  المدني  والمجتمع 
تطوعية ذات أثر إيجابي ملموس في المجتمع. تدرك المجموعة أهمية العمل التطوعي 
أبناءه  بين  الوعي  مستوى  ورفع  المجتمع  تجاه  المسؤولية  مفهوم  تعزيز  في  ودوره 
بأهمية هذا العمل اإلنساني النبيل حيث تلتزم بتحقيق معدل سنوي حوالي 2000 ساعة 
عمل تطوعية وذلك ضمن خطتها الخمسية (2022- 2018)، تم تحقيق ما يقارب 2580 

ساعة عمل تطوعية لموظفي الشركة حتى يونيو 2019.

حملة "عمان خضراء“
المساحات الخضراء هي انعكاس لمعاني السعادة والتسامح والهدوء، ولطالما كانت 
ُعمان رمًزا يجسد كل هذه المعاني وفي هذا الصدد  قامت أوكيو بإطالق مبادرة "ُعمان 
خضراء" التي تم خاللها توزيع شتالت المانجو والليمون على أبناء المجتمع، تهدف هذه 
نظافة  على  المحافظة  بأهمية  الجديدة  األجيال  بين  الوعي  مستوى  رفع  إلى  المبادرة 
البيئة من حولنا ال سيما وأن العالم يواجه تراجعًا في الغطاء النباتي على كوكب األرض.

حملة "بيئة بال نفايات" لعام 2019
يعتبر الحفاظ على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث واجٌب مفروٌض على الجميع، وهو 
نابع من الواجب الوطني واحترام حق اآلخرين واألجيال القادمة في االستفادة من البيئة، 
والتكافل  بالتعاون  أنه  إال  وله عواقب غير محمودة،  البيئي مظهرًا سيئًا  التلوث  يعتبر 
بيئية توعوية  أوكيو حملة  البيئة وحمايتها، وفي هذا اإلطار نظمت  الحفاظ على  يمكن 
استمرت لمدة ثالث أيام في محافظة مسقط بوالية قريات وذلك بالتعاون مع اإلتحاد 
العالمي سنويًا.  الحدث  الذي ينظم هذا  للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)  الخليجي 
والبرامج  العمل  وورش  األنشطة  من  العديد  على   2019 عام  الحملة  واشتملت 
بمشاركة  الخارجية  التنظيف  وحمالت  التثقيفية  والمسابقات  التوعوية  والمحاضرات 
واسعة من أفراد المجتمع وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما ضمت عدد من 

مسابقات الرسم واإلبداع في استخدام المواد البالستيكية بطرق صديقة للبيئة.
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الجوائز

.

الجائزة العربية للمسؤولية االحتماعية ٢٠١٩.

جائزة المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية - فئة الشراكة والتعاون. 

جائزة الرؤية في مجال القيمة المحلية المضافة – مشروع صاللة للغاز البترولي المسال 
.٢٠١٨

البيئية  المبادرات  دعم  في  لمساهمتها  أوكيو  تكرم  المناخية  والشؤون  البيئة  وزارة 
واالحتفال بيوم البيئة الُعماني.

من دواعي فخرنا أن تحظى جهودنا بالتقدير من المجتمع والمؤسسات المحلية 
لسجل  تُضاف  والتي  ألوكيو   ُمنحت  التي  الجوائز  بعض  يلي  فيما  والدولية... 
اإلنجازات وتمنح جميع العاملين دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعمل بكفاءة 

أعلى. 

قطاع  في  المظافة  المحلية  القيمة  مجال  في  برو)  (تيك  للتدريب  الوطني  المعهد 
الطاقة

الشرق  بمنطقة  الطاقة  قطاع  مشاريع  في  السفلي  الشق  لمشاريع  العام  جائزة 
األوسط. 



مؤسسة جسور
للمسؤولية  ربحية  غير  مؤسسة  وهي  جسور,  مؤسسة  بتأسيس  أوكيو  تفخر 
تطوير  إلى  تهدف  رائدة  اجتماعية  كمؤسسة  السلطنة  في  واألولى  االجتماعية 
االجتماعي  االستثمار  كذراع  وتعمل  المستدامة،  االجتماعية  المشاريع  وتنفيذ 

للشركة باالشتراك مع صحار ألمنيوم وفالي.
 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:

www.jusoor.om                    @Jusooroman info@jusoor.om



الخاتمة:
الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  لجميع شركائنا من  الجزيل  بالشكر  نتقدم  أن  نود 
والمؤسسات األهلية، الذين كان لهم دورا بارزا في المساهمة والتعاون الفاعل من أجل 
. تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية في سلطنة عمان. هذه المؤسسات موضحة أدناه:

جانب من لقاء اصحاب المعالي والسعادة للفريق التنفيذي الموحد
 ببرنامج نخلة.
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