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 نعمل على تمكين المجتمعات
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 حضرة صاحب الجاللة السلطان
 ھيثم بن طارق المعظم

حفظه هللا ورعاه
فبراير ٢٠٢٠

بھا يلتزم  عامة  مسؤولية  وتطورھا  األمم  بناء   إن 
 الجميع وال يُستثنى أحد من القيام بدوره فيھا، كل
 في مجاله وبقدر استطاعته، فقد تأسست عُمان
 وترسّخ وجودھا الحضاري بتضحيات أبنائھا، وبذلھم
عزتھا على  الحفاظ  أجل  من  والنفيس   الغالي 
الوطنية، واجباتھم  أداء  في  وإخالصھم   ومنعتھا، 
وإعالئھم لمصالح الوطن على المصالح الشخصية
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كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعةالمحتوى

مختلف  بين  العالقة  مواءمة  إعادة  الماضي  العام  خالل  للطاقة  متكاملة  عالمية  كشركة  أوكيو  واصلت 
قطاعات األعمال والمسؤولية االجتماعية للشركة وقد تكللت ھذه الجھود بإعداد استراتيجية المسؤولية 
الوفاء  التي تتجاوز  بالبيئة والمجتمع بشكل عام وقمنا بوضع األھداف  التزامنا  التي تعكس  االجتماعية  
بالمتطلبات التنظيمية حيث نسعى بشكل دائم إلى تعزيز مسيرتنا لتلبية احتياجات وتوقعات كافة األطراف 
المعنية بعملياتنا. ومن أجل ذلك تبنت الشركة صياغة جديدة إلطار المسؤولية االجتماعية يعبر عن تطلعاتنا 
ويأخذ في االعتبار تبني أفضل الممارسات ومواصلة جھودنا للمساھمة في تحقيق رؤية عمان 2040. وبناء 
على الدراسة التي أجريناھا والتي غطت كافة أنحاء السلطنة، تم تحديد مجاالت ذات أولوية ينبغي العمل 
عليھا وھي الصحة والتعليم والرخاء االقتصادي باإلضافة إلى حماية البيئة. تم مواءمة ھذه المحاور الثالثة 

مع األولويات االستراتيجية ألوكيو والتي ستشكل التزامات أوكيو المستقبلية تجاه المجتمع والبيئة. 

على  إيجابي  أثر  بترك  التزامنا  تعكس  والتي  بھا  قمنا  التي  المبادرات  مخرجات  أشارككم  أن  يسعدني 
والمتنامية من  الرائدة  تعكس مكانتنا  أن  أيضا  نتطلع  والتي  المجتمع  التواصل مع  وتعزيز مستوى  البيئة 
حيث التركيز على االستثمار االجتماعي سواء في الجوانب المتعلقة بالتنمية االقتصادية أو توفير الفرص 
األطراف  ومختلف  وشركائنا  وموظفينا  للمجتمع  واالزدھار  والتقدم  الرقي  من  المزيد  وتحقيق  التعليمية 

المعنية المرتبطة بعملياتنا. 
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 يستعرض الشكل أدناه مشاريع االستثمار
 االجتماعي التي تبنتھا الشركة في عام 2020

2020 مع  تنفيذھا في عام  تم  التي  والمبادرات  االجتماعي ألوكيو  االستثمار  برنامج  استعراض  إلى  التقرير  يسعي ھذا 
ومؤسسات  والخاص  العام  القطاعين  مع  أيضا  االستراتيجية  والشراكات  الخارجية  الشؤون  بإدارة  المتعلقة  المساھمات 

المجتمع المدني. 
تم تنفيذ العديد من المشاريع في سلطنة عمان لخدمة احتياجات المجتمع والوطن ككل في إطار األجندة الوطنية للسلطنة 

“رؤية عمان 2040” بما يضمن خلق أثر مستدام على األفراد والمجتمعات. 
تسعى أوكيو لترك أثر مستمر ومستدام على المجتمعات التي تعمل فيھا مع األخذ في االعتبار تطلعات الشركة وأولوياتھا 
التركيز  تحديد مجاالت  تم  المجتمع.  وتوقعات  واحتياجات   2030 المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية  وأھداف  االستراتيجية 

الرئيسية التالية والتي سوف تشكل اإلطار الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركة: 

الملخص التنفيذي

االبتكار والتعليم

 البيئة والصحة

 الرخاء االقتصادي

 تعرض الخريطة مجاالت مساھمات االستثمار االجتماعي
 للشركة من قبل أصول أوكيو خارج سلطنة عمان
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التعليم واالبتكار
مجال   في  ألوكيو  التركيز  مجاالت  إحدى  واالبتكار  التعليم  يعد 
االستثمار االجتماعي، نواصل المساھمة في بناء قدرات الشباب 
وإعدادھم لتولي مختلف الفرص بجميع القطاعات وتطوير مھارات 

المواھب العمانية.
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مشروع مركز التوحد  مركزي عبري والبريمي للعلوم

مركز الزوار بدبا مركز ضلكوت الثقافي

بعـد نجـاح مشروع مماثـل في صحـار، عملت الشركة على تنفيـذ مشروع آخـر للتوحـد  في محافظة 
ظفار لتأھيـل األطفال المصابيـن بمتالزمـة طيـف التوحد ودمجھـم في المجتمـع، یقدم المركز برامج 
تعلیمیة وعالجیة لألطفال المصابین بالتوحد وفي ذات الوقت یوفر الدعم الذي تحتاجھ أسرھم  ومقدمي 
الرعایة لھم، كما یعمل المركز أیضا على تعزیز الوعي حول فئـة مرضى التوحـد بيـن أفراد المجتمع وھـو 
ما سیلعب دورا أساسیا في  دمج أبناء ھـذه الفئة الھامة في المجتمع، والجديـر بالذكر بأن المركز قد 

تم تصميمـه وفقا ألعلى المعاييـر العالمیة المعمول بھا في مثـل ھـذه المراكـز.

تعمل  وإنما  الحالية  والتعليمية  االقتصادیة واالجتماعية  باالحتياجات  الوفاء  أوكيو فقك على  تركز  ال 
على تلبية االحتياجات المستقبلية أیضاً، ولذلك قامت الشركة باالستثمار في إنشاء مركزین للعلوم 
للعقول  الحدیثة عاماًل محفزاً  المنشآت  البریمي وعبري وھدفنا ھو جعل ھذه  واالبتكار في كل من 
الثورة  لمواكبة  المبذولة  الجھود  من  جزءً  یعتبر  الذي  المركز  یسعى  واالبتكار.  الجرأة  على  المبدعة  
روح  وبث  المشكالت  وحل  التعلم  وتعزیز  العلوم  في  والمشاركة  االبتكار  تعزیز  إلى  الرابعة  الصناعیة 
المخاطرة وتعزیز القدرة على الخروج بالروى واألفكار الرائعة!  یضم المركز العدید من المرافق التعلیمیة 

مثل القبة الفلكیة، والقاعات المبتكرة والمتعددة األغراض، والمسرح، والمكتبة العامة. 

تعد المشاركة إحدى قيم أوكيو، وفي ھذا اإلطار قامت أوكيو بتوقيع إتفاقية لبناء متحف يضم مرافق 
مختلفة یعكس تاریخ السلطنة العریق، وسيسھم ھذا المشروع في التوعية بالجمال الطبيعي الذي 
تتمتع به والیة دبا وفي ذات الوقت جذب المزید من السیاح وأفراد المجتمع لزیارة ھذه الوالیة التاريخية، 
تتمتع والیة دبا بموقع استراتيجي على البحر وتمتلك أحد أھم المواقع األثریة في السلطنة، سیسھم 
تأسیس ھذا المركز في الحفاظ على 1112 قطعة تاريخية تم اكتشافھا في الموقع وعرضھا على 

الزوار.

في أوكيو، نؤمن بأھمیة تعزیز التكاتف والتواصل بين كافة شرائح المجتمع ليصبح أقوى وأكثر حيوية. 
لھذا تم إنشاء مركز ضلكوت الثقافي الذي یھدف إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على المجتمع في غرب 
محافظة ظفار. كما یھدف المركز إلى استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية في 

المنطقة ألفراد المجتمع. 

محافظة ظفار الموقع
محافظة الظاھرة
محافظة البريمي

الموقع

محافظة مسندم الموقع
محافظة ظفار الموقع

وزارة التنمية االجتماعية الشريك
وزارة التربية والتعليم الشريك

 وزارة التراث والسياحة
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم

الشركاء
الشريك مكتب وزير الدولة و محافظ ظفار
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البيئة والصحة
العديد من اإلجراءات في عملياتنا  بالبيئة ونتخذ  نحن ملتزمون 
لتقليل األثر الضار  لعملياتنا على البيئة المحيطة بنا.  فيما يتعلق 
باالسثمار االجتماعي للشركة، نسعى من خالل برامجنا إلى 

التركيز على خلق بيئة صحية للجيل الحالي واألجيال القادمة.
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تعاونت أوكيو مع ميناء صحار والمنطقة الحرة وخمس شركات أخرى مع وزارة الصحة في تمویل أحد 
برامج االستثمار االجتماعي للمساھمة في الجھود المبذولة لمكافحة كوفيد-19 من خالل إنشاء 
مختبر إقليمي لفحص اإلصابة بكوفيد- 19 في محافظة شمال الباطنة. یأتي المشروع في إطار جھود 
كوفيد-19 في  انتشار  المحافظة بسبب  لمواطني  المقدمة  الصحیة  الرعایة  لتحسن خدمات  متعددة 
المنطقة. من المنتظر أن يساھم المركز في تسریع عمليات التشخيص وعالج المرضى في الوقت 

المناسب.

الرئيسية  المشاریع  من  العديد  في  البدء  أجل  من  البيئة  وھيئة  أوكيو  بين  تفاھم  مذكرة  توقيع  تم 
المخصصة للحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية في السلطنة. تتماشى ھذه الشراكة االستراتيجية 
بالموارد  العام  والوعي  المعرفة  وزیادة  البيئي  الوعي  نشر  المبذولة  الجھود  بدعم  أوكيو  التزام  مع 

الطبيعية والحفاظ على البيئة.

ال يقتصر دور أوكيو فقط على تقدیم حلول ومنتجات التي تضمن االستخدام المستدام للموارد الطبيعية 
بما يخدم صالح البشرية، ولكن تلعب أیًضا دور في دعم شركائھا في ھذا المسعى. تم توقيع مذكرة 
تفاھم مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم المشاريع والدراسات االستراتيجية التي 

تھدف الوزارة إلى تنفيذھا.

تلتزم أوكيو بلعب دور استراتيجي في الجھود التي تبذلھا السلطنة لحماية التراث الثقافي والطبيعي 
الواسط في  البریمي لصيانة فلج  والي  تفاھم مع مكتب  توقيع مذكرة  تم  للبالد. وتماشياً مع ذلك، 
محافظة البريمي وھو الفلج الذي ال يخدم فقط أھالي المنطقة التي یمر بھا بل سيكون أیضًا قيمة 
مضافة من خالل إعداد المنطقة لتصبح منطقة جذب سياحي تساھم في التعريف بالتراث العماني 

الثري. 

 مشاريع صون البيئة وتطوير البحوث

    
 مشروع تقنية زراعية للطائرات المسيرة عن بعد وتبادل  

صيانة فلج الواسط الخبرات

تعاون مشترك إلنشاء مختبر الفحوصات الجزيئية

محافظة شمال الباطنة

حول السلطنة

 وزارة الصحة
ميناء صحار والمنطقة الحرة 

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

الموقع

الموقع

الشركاء

الشريك

حول السلطنة

محافظة البريمي

ھيئة البيئة

مكتب والي البريمي

الموقع

الموقع

الشريك

الشريك
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الرخاء االقتصادي
يعد دعم رواد األعمال العمانيين أحد مجاالت التركيز األخرى لمبادرات 
لدعم  مشاريعنا  تصميم  تم  ولھذا  أوكيو  في  االجتماعي  االستثمار 
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساعدة في نموھا وتطورھا.
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احتفلت أوكيو ومكتب معالي وزير الدولة ومحافظ مسندم بتوقيع مذكرة تعاون لتمويل إنشاء العديد من 
مشاريع االستثمار االجتماعي في محافظة مسندم. وتم اقرار 12 مشروعاً بيئياً وسياحياً في كافة 

واليات المحافظة يتم تنفيذھا على مدى خمس سنوات بدءً من 2020 وحتى 2024.

یقع كھف حيور بجبل سمحان في محافظة ظفار، يعد مشروع تطویر كھف حيور بجبل سمحان أحد 
أھم المشاريع السياحية ويسھم  في  إحداث أثر ملموس في دعم الحركة السیاحية في محافظة 
ظفار. یھدف المشروع إلى إيجاد فرص أعمال وتوظيف متعددة للشباب العماني حيث يعد ھذا الموقع 
أحد مواقع الجذب السياحي ويمتلك مناظر أخّاذة نظرا لوقوعه ضمن إحدى أعلى القمم في سلسلة 

جبال محافظة ظفار.

 مشاريع االستثمار االجتماعي  

 مشروع تطوير كهف حيور بجبل سمحان

الشريكالموقع مكتب  وزير الدولة ومحافظ  مسندممحافظة مسندم

وزارة التراث والسياحةمحافظة ظفار الشريكالموقع
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 إشراك مختلف
أطراف المجتمع

تولي أوكيو اھتماما بالغاً تجاه توطيد عالقات بنّاءة مع اصحاب المصلحة 
والشركاء وأعضاء المجتمع المحلي لخلق قيمة مشتركة من خالل 
األعمال  تعزيزممارسات  إلى  يھدف  والذي  بالتواصل معھم  المبادرة 
التواصل  برامج  بعض  لمحة عن  يلي  وفيما  والمستدامة  المسؤولة 

المجتمعي التي تمت خالل العام الماضي.

محليًا ودوليًا
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استضافت أوكيو ممثلة بإدارة الشؤون الخارجية واالستثمار االجتماعي مؤخرا المشاركين في الدورة 
الثامنة للدفاع الوطني وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج كلیة  الدفاع الوطني يعتبر أحد البرامج السنویة 
التي يتم من خاللھا التعرف على عدد من المشاريع المقامة داخل السلطنة. خالل الزیارة، تم إطالع  
وفد الكلیة برئاسة اللواء سالم بن مسلم بن علي قطن قائد كلية الدفاع الوطني وفي معيته أكثر من 
الكلية على آخر التطورات  االقتصادية واالستراتيجية في أوكيو، المتعلقة بأعمالھا  50 مشاركا من 
ومشاريعھا وبرامجھا الحالية والمستقبلية، كما اطلعوا على بعض مؤشرات األداء السنوي للشركة. تم 
اصطحاب الوفد بأكمله في جولة ميدانية في مصفاة صحار ومشروع مجمع لوى للصناعات البالستيكية 

وكذلك زیارة محطة مسندم للغاز في محافظة مسندم.

برئاسة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه وبحضور سعادة محافظ شمال الباطنة، 
زار شركة أوكيو وفدً من الوزارة لإلطالع عن كثب على كافة عمليات اإلنتاج بالشركة باإلضافة إلى 

الخدمات التي تقدمھا للمجتمع من خالل القيمة المضافة واإلستثمار اإلجتماعي.   

سعادة  أوكيو  شركة  إدارة  استقبلت  الحكومية،  القطاعات  مع  اإلستراتيجية  شراكاتھا  مع  تماشياً 
الدكتور عبد هللا بن علي العمري - رئيس ھيئة البيئة في المكتب الرئيسي للشركة بمسقط. تم 

خالل الزيارة اإلطالع على العمليات والخدمات المختلفة التي تقدمھا الشركة.

في إطار الدعم المستمر من جانب أوكيو لكافة فئات المجتمع، تم عقد اجتماع مع سعادة الشيخ 
صقر بن سلطان الشكيلي والي صور للتعرف على على حلول للمشاكل المتعلقة بخط ألنابيب 

الغاز الخاص بالشركة في الوالية. 

 زيارة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بناء عالقات وتعاون استراتيجي
 لشركة أوكيو

تعاون مشترك مع ھيئة البيئة تواصل دائم مع المجتمعات المحيطة بنا
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المبادرات التطوعية
محليًا ودوليًا

تؤمن أوكيو بقيمة التطوع باعتباره أحد أبرز أشكال التعبير اإليجابية عن 
أوكيو مسؤوليتھا نحو ضمان تقديم  الغالي. تدرك  الوطن  االنتماء لھذا 
الدعم والمساندة للمتطوعين من بين العاملين بالشركة وخارجھا وأنه 
الشركة  في  زمالء  باعتبارھم  المقدرة  جھودھم  على  تكريمھم  يتم 

ومواطنين ينشرون الخير من حولھم. 
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 التطوع – قوة العطاء
تؤمن أوكيو بقيمة التطوع باعتباره تعبير عن المواطنة ومكون أساسي وعليه فإن أوكيو تعمل على ضمان 
تقديم الدعم والمساندة للمتطوعين من داخل الشركة وخارجھا وتكريمھم تقديرا لجھودھم ومساھماتھم. 

نستعرض في الصفحة التالية إحصاءات عن عدد ساعات التطوع والمستفيدين منھا في عام 2020م. 

متطوعو أوكيو

 شكًرا
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عندما نكون قربيين من الطبيعة نشعر بالسعادة والتسامح والسالم. تزخر سلطنة عُمان بالعديد من 
أوكيو “مبادرة  الطبيعة. أطبقت  الحفاظ على  الدولية من أجل  الجھود  الخالبة وبمشاركتھا  المناظر 
عمان الخضراء” وھي المبادرة التي تضمنت توزیع أشجار الليمون والمانجو على األفراد. تھدف ھذه 
المبادرة إلى نشر الوعي بين جيل الشباب العماني حول أھمية الحفاظ على محيطاً نظيفاً مخضراً، 

خاصة وأن العالم بأسره یواجه مشكالت خطيرة بسبب إزالة مساحة كبيرة من الغابات.

تضمنت جمع  إنسانية  بحملة  التطوعي  إحسان  فريق  أوكيو من خالل  العاملين في  من  قام عدد 
رمضان  شھر  خالل  السلطنة  أنحاء  مختلف  في  المحتاجة  لألسر  أغذية  صناديق  لتوزيع  التبرعات 
وذلك  المستفيدين  تعظيم عدد  أجل  تم جمعه من  ما  بالمساھمة بضعف  الشركة  قامت  المبارك. 

ضمن التزام الشركة بخدمة المجتمع. 

مبادرة عمان الخضراء

700616

 رمضان مع إحسان

عدد المتطوعون

عدد المتطوعون

ساعات التطوع

ساعات التطوع عدد المستفيدون

27180 622
عائلة

كوفيد-19  فيروس  تفشي  مواجھة  في  السلطنة  لدعم جھود  موظفونا مساھمات شخصية  قدم 
كجزء من حملة “جميعنا من أجل عمان”

نشأت فكرة تصنيع معقم اليد من الظروف الحالية المرتطبة بانتشار فيروس كوفيد-19، وكجزء من 
مسؤوليتنا االجتماعية تجاه دعم جھود مكافحة جائحة كورونا فإننا نسعى بشكل حثيث ومتواصل 

لمساعدة وطننا وأبناء المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية.

كوفيد -19 مساھمات موظفي أوكيو

10,672

1014 590,978 OMR

120

 أوكيو تقدم معقمات لليد

عدد المتطوعون

عدد المتطوعون

مبلغ المساھمات

ساعات التطوع
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محلية رعايات  دولية

الواليات المتحدة األمريكية

 ألمانيا

 شمال الباطنة، مسقط، الدقم

مسندم 

مسقط

 الدقم

 صاللة

 
بالواليات أوكيو  شركة  موقع  في  التعليمية  األندية   دعم 
األعمال ريادة  مھارات  تنمية  لتشجيع  األمريكية    المتحدة 
 والعمل الحر من خالل تنظيم مؤتمرات ومسابقات أكاديمية

19-

مواقع  أحد   - أوبنھاوزن  في  الثانوية  صوفي  مدرسة  دعم 
شركة أوكيو بجمھورية ألمانيا االتحادية بأجھزة لوحية.

تزويد حضانة أطفال في مدينة أوبنھاوزن بألعاب لألطفال.  

 توزيع معقمات لليد على مدارس مسندم

 توزيع حقائب صديقة للبيئة

 دعم جمعية المرأة العمانية

 رعاية فعالية للمشي للتوعية بالسرطان

11

2
3

2

4

5

 الجهود الجماعية الحتواء فيروس كوفيد-19

أوكيو  انضمت  المجتمع،  وخدمة  الرخاء  تحقيق  تستھدف  التي  االجتماعي  االستثمار  مبادئ  من  إنطالقا 
إلى الجھود الحكومية المبذولة للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد -19 من خالل المساھمة بمبلغ 2 
مليون لاير عماني في الصندوق الذي تم إنشاءه لھذا الغرض كما قام موظفو المجموعة بالمساھمة بمبلغ 

590,978 لاير عماني
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لذوي  األذن  سماعات  توفير  مشروع   دعم 
اإلعاقات السمعية

 اتفاقية لدعم ذوي اإلعاقة البصرية

 تجديد عضوية الجمعية البيئية العمانية 

رعاية التقنيات المبتكرة بمعرض الصين 
للبالستيك الستعراض وترويج منتجات أوكيو. 

رعاية مؤتمر أبحاث االتحاد الدولي للغاز وھو 
الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه من قبل 

االتحاد الدولي للغاز ويتم فيه استعراض 
األبحاث والتطورات والتقنيات الجديدة في 

صناعة الغاز. 

منتدى عمان للمسؤولية االجتماعية 2020 
للنسخة  الرئيسي  الراعي  ھي  أوكيو  كانت 
الرابعة من منتدى الرؤية للمسؤولية االجتماعية 
والتي ناقشت ممارسات المسؤولية االجتماعية 
في سلطنة عمان وكيف يمكن مواءمتھا مع رؤية 

عمان 2040.

 
عضوية مركز عمان للحوكمة واالستدامة 

للحوكمة  عمان  لمركز  دعمھا  أوكيو  تواصل 
تأسست  يعد جھة حكومية  والذي  واالستدامة 
بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2015 في 
وممارسات  أداء  بتحسين  وتعنى   2015 يوليو 
المركز  يعتبر  والخاص.  العام  القطاعين  شركات 
الربحية والھدف  الجھات المستقلة وغير  إحدى 
منه ھو توعية ونشر الوعي في مجال الحوكمة 

الصحة
 والبيئة 

 التعليم
 واالبتكار

 الرخاء
االقتصادي

 نماذج من بعض الرعايات المنفذة في 2020
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مؤسسة جسور: 
نفخر بكون أوكيو إحدى المؤسسين لمؤسسة جسور والتي تعد  
المؤسسة الرائدة من نوعھا في مجال المسؤولية االجتماعية 
اجتماعية  مشاريع  وتنفيذ  تطویر  إلى  وتھدف  السلطنة  في 
مستدامة والعمل كذراع لالستثمار االجتماعي لكل من صحار 

ألمنيوم وشركة فالي.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

 الخاتمة

@Jusooroman

www.jusoor.om info@jusoor.om

نتقدم بخالص الشكر لجميع شركاءنا من المؤسسات الحكومية 
التي  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
قدمت لنا الدعم من خالل الشراكات أو التعاون بھدف مساعدتنا 

على تحقيق تطلعاتنا نحو خدمة المجتمع في السلطنة.
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مبادرات االستثمار االجتماعي
  مرحلة جديدة من العمل ٢٠٢١

 تم مراجعة ممارسات مبادرات االستثمار االجتماعي في نھایة عام 2020  لضمان مواءمتھا بشكل أفضل
باالعتبار في األخذ  أیضا  تم  كما  المجتمع،  احتياجات  تقييم  المراجعة  تضمنت  وقد  أوكيو،  تطلعات   مع 
 المسح أھداف رؤیة عمان 2020 وأھداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من األمم المتحدة وفي ذات
 الوقت تطوير مجاالت العمل الخاصة بأوكيو، وستشكل مجاالت العمل ھذه الركائز المستقبلية لالستثمار
وسيتم البيئة.  على  والمحافظة  االقتصادي  االزدھار  والصحة،  التعليم  في  وتتمثل  ألوكيو   االجتماعي 
البرامج  مستقبال توجيه مخصصات مبادرات االستثمار االجتماعي والرعایة إضافة إلى اإلشراف على 

التطوعية إلى ھذه الركائز وفقا لما سيتم اإلفصاح عنه في تقریر 2021
 شكر خاص للمصور

@saidalshuaily  

 شكر خاص

.



40تقریر االستثمار االجتماعي 2020


