
أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 1



حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
حفظه اهلل ورعاه

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
حفظه اهلل ورعاه 



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي4أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 5



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي6أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 7



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 9

المحتويات

إطار عمل االستثمار االجتماعي للمجموعة

نبذة عن المنجزات 

مشاريع االستثمار االجتماعي

التطّوع

الرعايات

إدارة الشؤون الخارجية

01

02

03

13

17

23

خور شم )مسار لرياضة تسلق الجبال( / محافظة مسندم



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي1أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 2

رفع قيمة موارد الطاقة في ُعمان ودعُم انتقالنا نحو مستقبٍل مستدام الرؤية

القواعد 
االساسية  

مجاالت العمل  

مجاالت تفعيل مبادرات 
االستثمار االجتماعي

اآلليــات 

إطار عمل
االستثمار
االجتماعي
 لمجموعة أوكيو

نبذة عن المنجزات 
أهداف التنمية المستدامة 	 
رؤية ُعمان 2040 	 
التطّلعات واألولويات االستراتيجية ألوكيو 	 
السياق االقتصادي واالجتماعي 	 

األنظمة 	 
الشراكات 	 
السياسات 	 
المشاركات 	 
التطّوع	 

العلوم والتقنيات المبتكرة	 
ريادة األعمال	 
الحفاظ على البيئة	 
تعزيز القدرات  في الصحة والتعليم 	 
تطوير المهارات 	 
المنتديات العامة 	 

التعليم والصحة 	 
االزدهار االقتصادي 	 
البيئة 	 



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي3أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي  الموقع شاطيء الغروب – محافظة مسندم4



أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي5أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي 6

مركز ضلكوت الثقافي 	 
مركز التوّحد في صاللة 	 
مختبر أبحاث الكيمياء 	 
حماية طريق ضلكوت 	 

مشاريع تطوير حديقة حل )5( 	 
مشاريع تطوير كمزار )5( 	 
مسار لرياضة تسّلق الجبال في خور شم 	 
تجديد الرصيف  البحري بخور نجد	 
مركز دبا األثري 	 
الواجهة البحرية في دبا 	 

دعم  مؤسسة جسور 	 

تعزيز  التقنية واالبتكار في كليات التدريب المهني	 
 آوتورد باوند عمان – دورة الجيل القادم 	 
دعم الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية في جامعة السلطان قابوس	 
مبادرة أوكيو الخضراء 	 

مركز دبا األثري 

%33

%35
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محافظة مسندم 

ــق،  ــا العري ــخ دب ــى تاري ــزّواره للتعــرف عل ــدة ل ــري فرصــة فري ــا األث يوفــر مركــز دب
ــي:  ــا يل ــة 2040 كم ــداف الرؤي ــع أه ــز م ــداف المرك ــق أه ــث تتواف حي

التعليم والمعرفة والبحث العلمي والقدرات الوطنية
المواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة 

البيئة والموارد الطبيعية 

مشروع الواجهة البحرية في دبا 

ــن  ــي م ــع المحل ــي المجتم ــراد ف ــاة األف ــلوب حي ــين أس ــز وتحس ــل تعزي ــن أج م
ــّي،  ــي الصح ــادة الوع ــج وزي ــع لتروي ــياحي ومواق ــذب س ــق ج ــر مناط ــالل توفي خ
ــر منطقــة  ــة مســندم بتطوي ــا وبلدي ــي دب ــو بالتعــاون مــع مكتــب وال قامــت  أوكي

ــزوار. ــذب لل ــة لج ــق عام ــوي مراف ــي تح ــة  الت ــة البحري الواجه

االزدهار االقتصادي

البيئة 

التعليم والصحة
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بناء جسر كمزار 

مشروع جدار الحماية البحري في كمزار

طالء المنازل المطلة على البحر في كمزار

برزة  الصيادين في كمزار 

%80

%95

%90

محافظة مسندم / كمزار 

%80

بناء جسر كمزار 
ــة   ــي المنطقــة فــي الحركــة بســهولة بيــن أرجــاء القري يســاعد المشــروع أهال

ــات.  ــر خاصــة خــالل موســم األمطــار والفيضان ــوادي الكبي التــي يعزلهــا ال

الواجهــة  علــى  المطّلــة  المنــازل  طــاء 
البحريــة فــي كمــزار

ــياح  ــدة للس ــة للبل ــورة التاريخي ــس الص ــو عك ــروع ه ــذا المش ــن ه ــدف م اله
ــن.    ــة للزائري ــدو جذاب ــة لتب ــين القري ــة وتحس ــّرون بالقري ــن يم الذي

برزة  الصيادين
يهــدف المشــروع لتوفيــر مــكان مالئــم لتجمــع األهالــي والصيادين، كمــا يمكن 
اســتخدامه كورشــة يقــوم فيهــا الصياديــن بصناعــة أدوات الصيــد الخاصــة بهم 

مثــل الشــباك  وأقفــاص صيــد األســماك. 

مشروع جدار الحماية البحري في كمزار  
ــة األســر الموجــودة فــي كمــزار مــن موجــات المــد  يهــدف المشــروع لحماي

ــة.  ــي المحتمل العال

منتزه كمزار المستدام
تــم بنــاء المنتــزه بالقــرب مــن البحــر بمــا يضمــن توفيــر حيــاة أفضــل ومــكان 

للترفيــه لألســر المقيمــة فــي القريــة.  
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إعادة بناء فلج واسط مشروع حماية طريق ضلكوت مركز ظفار للتوّحد

مركزي البريمي وعبري للعلوم 
واالبتكار 

مختبر أبحاث الكيمياء  مركز ضلكوت الثقافي 

هــذا المشــروع يهــدف إلــى خدمــة المجتمــع المحيــط 
خــالل  مــن  البريمــي  لمحافظــة  مضافــة  قيمــٍة  وخلــق 
ــي  ــّياح يحك ــاذب للس ــع ج ــى موق ــع إل ــذا الموق ــل ه تحوي

ــان. ــراث عم ــن ت ــزًءا م ج

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحقيــق ســالمٍة أفضــل وأمــاٍن 
أكبــر لمرتــادي الطريــق ومواشــيهم، حيــث تــم إنشــاء ســور 
الحمايــة علــى طــول طريــق ضلكــوت مــن أجــل تحقيــق هــذا 

الهــدف.

ــال  ــاعدة األطف ــى مس ــة إل ــي صالل ــد ف ــز التوّح ــدف مرك يه
ــة لدمجهــم  ــون مــن طيــف التوحــد فــي محاول ــن يعان الذي
بطريقــٍة فّعالــة فــي المجتمــع مــن خــالل تزويدهــم ببرامــج 

ــة.  ــة وتعليمي عالجي

يتــم تنفيــذ المشــروع ضمــن التــزام الشــركة بدعــم التعليــم 
مــن خــالل التشــجيع علــى االبتــكار واســتخدام التقنيــة، 
فــي مجــاالت  الطلبــة والباحثيــن  المراكــز  تخــدم  حيــث 

التعليــم والثقافــة والبحــث العلمــي. 

يتــم تنفيــذ المشــروع بالتعــاون مــع وزارة التعليــم 
ــن  ــارة ع ــو عب ــكار، وه ــي واالبت ــث العلم ــي والبح العال
وتزويــده  إقامتــه  ســيتم  الكيميــاء  ألبحــاث  مختبــر 
بأحــدث التقنيــات واألجهــزة بمــا يضمــن تطويــر قــدرات 

ــاء. ــوم الكيمي ــال عل ــي مج ــم ف ــة ومهاراته الطلب

مشــروع رئيســي يهــدف إلــى خلــق أثــر إيجابــّي واضــح 
ــار،  ــة ظف ــن محافظ ــي م ــزء الغرب ــي الج ــع ف ــى المجتم عل
كمــا يهــدف المركــز الســتضافة العديــد مــن الفعاليــات 

والثقافيــة.  التعليميــة 

%100 %100 %100

%35 %30 %35

محافظة البريمي محافظة ظفار  محافظة ظفار 

محافظة البريمي/ محافظة الظاهرة محافظة ظفار  محافظة ظفار 

مسار لرياضة تسلق الجبال في خور شم 

%90

محافظة مسندم / خصب 

مســار لرياضــة تســلق الجبــال فــي خــور 
ــم  ش

تــم بنــاء مســار لرياضــة تســلق الجبــال يتضمــن ألــف درجــة تمتــد علــى جانبــي 
الجبــال العاليــة الموجــودة بيــن بحــر عمــان والخليــج العربــي، ويمكــن للســائح 
فــي قمــة الــدرج االســتمتاع بمشــاهدة منظــر شــروق الشــمس والميــاه 

الهادئــة. 

حديقة حل المستدامة 
تطويــر حديقــة حــل  فــي مســندم باعتبارهــا واحــدة مــن مناطــق الجــذب 
الحركــة  علــى  إيجابــي  أثــر  للمشــروع  يكــون  أن  المتوّقــع  الســياحي، مــن 
الحديقــة مســاحات خضــراء ومســاحات  الســياحية فــي مســندم، وتضــم 

واألطفــال.  لألســر  لأللعــاب 

شاطئ الغروب
تهيئــة شــاطئ مســندم ليكــون مكانــا مثاليــا لعشــاق التخييــم وقضــاء األوقــات 
الجميلــة واالســتمتاع بمشــاهدة منظــر غــروب الشــمس الفريــد فــي شــاطئ 

مســندم.

تطوير مرسى خور نجد  
جذبــت منطقــة خــور نجــد الســياحية انتبــاه أوكيــو للعمــل علــى تأهيلهــا 
دعــم  المشــروع  هــذا  أهــداف  بيــن  ومــن  الصياديــن.  قــوارب  الســتقبال 
ــياحية  ــة الس ــر الحرك ــن وتطوي ــطة والصيادي ــرة والمتوس ــات الصغي المؤسس

فــي محافظــة مســندم.

محطة معالجة المياه المستدامة
واحــد مــن المرافــق الداعمــة الرئيســية لحديقــة حــل، حيــث يعمــل علــى تزويد 

الحديقــة بـــ 30 ألــف جالــون مــن الميــاه والكهرباء الالزمــة لتشــغيل الحديقة. 
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آوتورد باوند عمان – دورة 
الجيل القادم 

دعم الطلبة من ذوي اإلعاقة مبادرة أوكيو الخضراء 
السمعية في جامعة السلطان 

قابوس 

ــد ُعمــان للشــباب الدارســين  ــورد باون ــر دورات أوت ــم توفي يت
عــن عمــل،  والباحثيــن  العالــي،  التعليــم  فــي مؤسســات 
تــم  التــي  البرامــج  تقــوم  حيــث  للوظائــف،  والمرشــحين 
تنفيذهــا بتزويــد المشــاركين بمهــارات الحيــاة المختلفــة 

مثــل القيــادة والنظــام وإدارة الوقــت واحتــرام الــذات.

باعتبارهــا  الخضــراء”  عمــان  “مبــادرة  أوكيــو  دّشــنت 
اســتجابة فوريــة لمســاهمات الحكومــة فــي الحفــاظ علــى 
ــجرة  ــن ش ــة 10 ماليي ــة لزراع ــادرة الوطني ــر المب ــة عب البيئ

ــان. ــي ُعم ــة ف بّري

ــباب  ــل الش ــن جي ــي بي ــر الوع ــى نش ــا إل ــو أيًض ــدف أوكي ته
ــا وأخضــًرا  نظــًرا  علــى أهميــة الحفــاظ علــى محيطنــا نظيًف

ــة ــاخ العالمي ــرات المن لتغّي

يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج التعليمــي بالشــراكة مــع جامعــة 
ــوس وجامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة  الســلطان قاب
علــى  المحاضريــن  تدريــب  بهــدف  الســعودية  العربيــة 
كيفيــة الشــرح للطبــة الذيــن يعانــون مــن إعاقــات ســمعية، 
ــة خاصــة يمكــن لهــذه  ــة تعليمي ــم بواب ــى تصمي ــًة إل إضاف

ــة الوصــول لهــا بســهولة.  ــة مــن الطلب الفئ

%100
%20

%30

مختلف أنحاء السلطنة 
مختلف أنحاء السلطنة 

مبادرة أوكيو الخضراء محافظة مسقط 
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برنامج شاهين التطوعي )السويق والخابورة( 	 
مبادرة أوكيو التطوعية في شهر رمضان المبارك 	 

مسقط 	 
صحار 	 

حمات األكياس القابلة إلعادة االستخدام

مسقط 	 
صحار 	 
صاللة 	 
خصب 	 

حملة التبرع بالدم 

محافظة مسندم )خصب وبخا( 	 
محافظة الباطنة )شناص، لوى، صحار، الخابورة( 	 
أبو الطبول	 
محافظة الوسطى )محوت، هيما، الدقم( 	 

مبادرة أوكيو الخضراء 

أبرز األرقام واألنشطة المتعلقة بالتطوع في عام 2021 كافة أنحاء السلطنة 
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تقديــم الدعــم لتجهيــز مدرســة الســتقبال الراغبيــن في الحصــول على 	 
لقــاح كوفيد 19

تجهيز مراكز مجيس المجتمعية في صحار 	 
رعايــات أوكيــو – مبادرات الدعــم للتخفيف من أضرار إعصار شــاهين - 	 

الهيئــة العمانية لألعمال الخيرية
تأهيل ودعم مركز الطفل اإلستكشافي 	 
دعم مركز لوى للعلوم واالبتكار 	 

معدات وأجهزة لذوي االحتياجات الخاصة – وزارة التنمية االجتماعية	 
برنامج تدريبي للجمعية العمانية للصم	 

برنامج  أسعف.	 
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمزارعين )تمكين(	 
جائزة الجمعية العمانية االقتصادية 	 
دعم وإمدادات طبية للمستشفى السلطاني	 
مهرجان عمان لإلبحار الشراعي	 
دعم مسابقات البولينغ لذوي االجتياحات الخاصة 	 
دوري المدارس الرياضي – مبادرة وطنية 	 
برنامج تطوير الشباب – الرجل الحديدي	 

بناء مركز الوفاء لذوي االحتياجات الخاصة في سمائل 	 
تزويد معدات طبية لمستشفى إزكي ومستشفى سمائل 	 

رعاية ومبادرة استراتيجية
في كاّفة أنحاء السلطنة

%65
التعليم والصحة 

%28
االزدهار االقتصادي

 

%7
البيئة  

% من الرعايات على حسب مجاالت العمل 

50

عمر الغيالني –بطولة كأس العالم الرابعة للغطس الحر في 	 
كاس باسكا بطوالت خارجية

عمر الغيالني –كأس العالم الرابع للغطس الحر في كاس باسكا – تركيا 	 
أحمد الحارثي – سباق السيارات في المملكة المتحدة 	 
محمد المشايخي - أولمبياد ذوي االحتياجات الخاصة في طوكيو 	 

 المشاركات الخارجية

دعم األبطال المحليين في الرياضات المختلفة 	 
دعم جناح السلطنة في معرض إكسبو 2020	 

المشاركات المحلية
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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعم تمكين

ــن  ــن م ــن المزارعي ــذي يمّك ــة ال ــدوق أمان ــع صن ــراكة م ــادرة بالش ــذه المب ه
بيــع منتجاتهــم والحصــول علــى مصــدر دخــل، حيــث يتــم تشــجيع المزارعيــن 
علــى اســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة فــي تغليــف منتجاتهــم الطازجــة مــن 

الخضــار لبيعهــا فــي الســوق المحلــي والعالمــي.

جائزة الجمعية االقتصادية العمانية
جائــزة الجمعيــة االقتصاديــة العمانيــة للبحــوث االقتصاديــة هــي عبــارة عــن 
جائــزة مقدمــة مــن الجمعيــة فــي ســلطنة عمــان ألفضــل المقترحــات البحثيــة 

االقتصاديــة التــي تســاهم فــي إثــراء االقتصــاد العمانــي. 

برنامج أسعف  
تــم بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب، وهيئــة الدفــاع المدنــي 
واإلســعاف إلــى جانــب التنفيــذ مــن خــالل مركــز أســعف، حيــث تركــز المبادرة 
ــات  ــدارس والجامع ــدم والم ــرة الق ــة ك ــن أندي ــن م ــب المتطوعي ــى تدري عل
ــق  ــة الحرائ ــة ومكافح ــعافات األولي ــى اإلس ــة عل ــرأة العماني ــات الم وجمعي

باإلضافــة إلــى المجــاالت األخــرى المتعلقــة بالســالمة 

مهرجان عمان لإلبحار الشراعي
مهرجــان عمــان لإلبحــار هــو مبــادرة وطنيــة تــم تطويرهــا لتنشــيط الشــغف 
ــارب  ــن التج ــة م ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ ــلطنة، م ــة للس ــة البحري بالثقاف

ــن.  ــة للعمانيي ــول وملهم ــهلة الوص ــة وس ــون تعليمي ــة لتك المصمم

مبادرات الرعاية الصحية
ــة  ــة جائح ــي مكافح ــفيات ف ــود المستش ــم جه ــادرة لدع ــذه المب ــاءت ه ج
كوفيــد 19- بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، حيــث تعاونت أوكيو مــع وزارة 
ــم  ــة والتعلي ــة  ووزارة التربي ــزة الطبي ــض االجه ــاح وبع ــر اللق ــة لتوفي الصح
ووزارة التنميــة االجتماعيــة لتوفيــر المعــدات المطلوبــة لمســاعدة ذوي 

ــة.  ــات الخاص االحتياج

المبادرات الرئيسية
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