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ــا كوفيــد 19والتــي شــهدها العالــم فــي العاميــن الماضييــن، إال أن  علــى الرغــم مــن التداعيــات االقتصاديــة والصحيــة الناتجــة عــن تأثيــرات جائحــة كورون
مجموعــة أوكيــو اســتمرت بالتزاماتهــا تجــاه المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا؛ إيمانــا منهــا بأهميــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتنفيــذا لرؤيــة ُعمــان 

2040م والتــي تضطلــع بهــا الحكومــة تحــت ظــل القيــادة الحكيمــة لموالنــا جاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق - حفظــه هللا ورعــاه. 

ويأتــي تنفيــذ برنامــج االســتثمار االجتماعــي لمجموعــة أوكيــو منســجما مــع جهــود الجهــات الحكوميــة والمجتمــع المحلــي مــن خــالل تقديــم البرامــج  التــي 
تعمــل علــى ازدهــار المجتمعــات المحليــة، واضعــة األثــر المســتدام لمشــروعاتها أكولويــة أولــى فــي لك المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا.  

ويســتعرض تقريــر االســتثمار االجتماعــي مشــاريع أوكيــو فــي مجــاالت االســتثمار االساســية الســيما فــي العلــوم واالبتــار والتمكيــن االقتصــادي، وتعزيــز 
الجوانــب التعليميــة والصحيــة والبيئيــة باإلضافــة إلــى برامــج التطــوع المختلفــة وبرامــج التواصــل المجتمعــي. 

وال يســعنا اال ان نثمــن عاليــا مــا تحقــق مــن إنجــازات المســت عــددا مــن احتياجــات المجتمــع، شــاكرين اكفــة الجهــات المختصــة علــى تعاونهــم الملمــوس 
فــي هــذا الشــأن.  

متطلعين  لبذل المزيد من الجهود المثمرة مع اكفة شراكئنا ليتحقق لنا ما نرنو اليه من ماسب لهذا الوطن العزيز وأبناءه.

 ملهم الجرف
 رئيس مجلس اإلدارة



علــى مــدى العاميــن الماضييــن واجهنــا تحّديــات كبيــرة ســواًء أكفــراد أو مؤسســات بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس  كورونــا كوفيــد 19 والتــي أّثــرت علــى 
العالــم أجمــع بــال اســتثناء، كمــا غّيــرت كثيــرا مــن أنمــاط حياتنــا، وانعكســت علــى أداء مختلــف القطاعــات فــي اكفــة المســتويات بدرجــات متفاوتــة، وقــد 
اكن قطــاع الطاقــة مــن أكثــر القطاعــات التــي تضــّررت بســبب هــذه الجائحــة؛ حيــث عانــى القطــاع مــن انخفــاٍض ملحــوظ فــي حجــم الطلــب، وتراجــع فــي 

مســتوى أســعار منتجــات الوقــود.

ولكــن علــى الرغــم مــن التحّديــات الصعبــة؛ حافظنــا علــى االلتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وقمنــا بتدشــين العديــد مــن المبــادرات، التــي تهــدف 
إلــى وضــع أثــٍر إيجابــّي، ومالمســة احتياجــات وتطّلعــات األفــراد فــي المجتمعــات المحّليــة القريبــة مــن مناطــق عملياتنــا وفــي اكّفــة أنحــاء الســلطنة أيًضــا.

يســعدني أن أقــدم لكــم تقريــر االســتثمار االجتماعــي ألوكيــو للتعــرف عــن كثــب علــى أهــم المنجــزات التــي تحققــت خــالل العــام 2021 م ، ويأتــي فــي 
مقدمتهــا وضــع اســتراتيجية االســتثمار االجتماعــي قيــد التنفيــذ مــن خــالل تدشــين عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات المجتمعيــة والرعايــات وبرامــج التطــوع 
المؤسســي بالتعــاون مــع شــراكئنا فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المحلــي؛ والتــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى عكــس التزامنــا بترك 
أثــر إيجابــي علــى البيئــة وتعزيــز التواصــل المجتمعــي مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن الرقــي واالزدهــار للمجتمــع وموظفينــا وشــراكئنا واكفــة الجهــات المعنّيــة 

بعملياتنــا .

وخــالل فتــرة جائحــة كورونــا؛ لمســت هــذا االلتــزام الواضــح بالحــرص علــى ســالمة المحيطيــن بنــا ورفاهّيتهــم، ويوًمــا بعــد يــوم دعمنــا بعضنــا بعضــا فــي 
مواجهــة حالــة عــدم اليقيــن التــي عانــى الجميــع منهــا؛ ســواء عندمــا تغّيــرت الظــروف مــن حولنــا أو عندمــا أصبــح علينــا القيــام بمهــاّم جديــدة. فخــالل 

هــذا الوقــت؛ بقينــا متســّلحين بالتاتــف والتالحــم والتعاضــد والمهنّيــة فــي التعامــل مــع المحيطيــن بنــا.

اليــوم ونحــن نشــهد التعافــي مــن الجائحــة بشــل تدريجــي، فإننــا بحاجــة إلــى أن ننظــر إلــى مســتقبلنا كمجموعــة؛ وبالطبــع فــإن تعزيــز وتوســعة عالقاتنــا 
مــع الشــراكء المحلييــن والدولييــن وتحقيــق أهــداف النمــو طويلــة األمــد والبحــث عــن الفــرص التــي تــؤدي إلــى تعزيــز االســتدامة هــو علــى رأس األولويــات 
وخطــط العمــل لتحقيــق النمــو المطلــوب. اآلن أصبــح لزاًمــا علينــا أكثــر مــن أّي وقــٍت مضــى أن نواصــل االبتــار والعنايــة بالعمــالء والموظفيــن والمجتمعــات 
المحليــة والشــراكء، وأن نقــوم بــل مــا هــو منــوٌط بنــا بمــا يتماشــى مــع قيمنــا ومبادئنــا، وأن نضــع نصــب أعيننــا دوًمــا أن نضــع بصمــة ونتــرك أثــًرا إيجابًيــا 

مســتداًما يســاعد الجميــع علــى عيــش حيــاة أفضــل.

أنــا أؤمــُن بأننــا قــادرون علــى وضــع أفضــل االســتراتيجيات التــي تحقــق األهــداف المطلوبــة مــن خــالل التعــاون والتــآزر واالبتــار، وأتطّلــع لمزيــٍد مــن التواصــل 
مــع المجتمعــات القريبــة مّنــا والموظفيــن وشــراكء األعمــال لنواصــل تحقيــق أهــداف المســؤولية االجتماعية للشــركة.

 وأستطيع القول بل ثقة بأننا قادرون على تحقيق المزيد مًعا.

طالل العوفي
 الرئيس التنفيذي – مجموعة
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يوفــر مركــز دبــا األثــري فرصــة فريــدة لــزّواره للتعــرف علــى تاريــخ دبــا العريــق، 
حيــث تتوافــق أهــداف المركــز مــع أهــداف الرؤيــة 2040 كمــا يلــي: 

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
خــالل توفيــر مناطــق جــذب ســياحي ومواقــع لترويــج وزيــادة الوعــي الصحــّي، 
ــر  ــندم بتطوي ــة مس ــا وبلدي ــي دب ــب وال ــع مكت ــاون م ــو بالتع ــت  أوكي قام

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

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
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%95

%90

محافظة مسندم / كمزار 

%80

بناء جسر كمزار 
يســاعد المشــروع أهالــي المنطقــة فــي الحركــة بســهولة بيــن أرجــاء القريــة  

التــي يعزلهــا الــوادي الكبيــر خاصــة خــالل موســم األمطــار والفيضانــات. 

ــة  ــى الواجه ــة عل ــازل المطّل ــالء المن ط
ــزار ــي كم ــة ف البحري

الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو عكــس الصــورة التاريخيــة للبلــدة للســياح 
الذيــن يمــّرون بالقريــة وتحســين القريــة لتبــدو جذابــة للزائريــن.   

برزة  الصيادين
ــا  ــن، كم ــي والصيادي ــع األهال ــم لتجم ــان مالئ ــر م ــروع لتوفي ــدف المش يه
ــد  ــة أدوات الصي ــن بصناع ــا الصيادي ــوم فيه ــة يق ــتخدامه كورش ــن اس يمك

ــماك.  ــد األس ــاص صي ــباك  وأقف ــل الش ــم مث ــة به الخاص

مشــروع جــدار الحمايــة البحــري فــي 
ــزار   كم

يهــدف المشــروع لحمايــة األســر الموجــودة فــي كمــزار مــن موجــات المــد 
العالــي المحتملــة. 

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

للترفيــه لألســر المقيمــة فــي القريــة.  



إعادة بناء فلج واسط مشروع حماية طريق ضلكوت مركز ظفار للتوّحد

مركزي البريمي وعبري للعلوم 
واالبتاكر 

مختبر أبحاث الكيمياء  مركز ضلكوت الثقافي 

ــط  ــع المحي ــة المجتم ــى خدم ــدف إل ــروع يه ــذا المش ه
ــالل  ــن خ ــي م ــة البريم ــة لمحافظ ــٍة مضاف ــق قيم وخل
تحويــل هــذا الموقــع إلــى موقــع جــاذب للســّياح يحكــي 

ــان. ــراث عم ــن ت ــزًءا م ج

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحقيــق ســالمٍة أفضــل وأماٍن 
أكبــر لمرتــادي الطريــق ومواشــيهم، حيــث تــم إنشــاء ســور 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــوت م ــق ضلك ــول طري ــى ط ــة عل الحماي

هــذا الهــدف.

يهــدف مركــز التوّحــد فــي صاللــة إلــى مســاعدة األطفــال 
الذيــن يعانــون مــن طيــف التوحــد فــي محاولــة لدمجهــم 
بطريقــٍة فّعالــة فــي المجتمــع مــن خــالل تزويدهــم 

ــة.  ــة وتعليمي ــج عالجي ببرام

يتــم تنفيــذ المشــروع ضمــن التــزام الشــركة بدعــم 
ــتخدام  ــار واس ــى االبت ــجيع عل ــالل التش ــن خ ــم م التعلي
ــي  ــن ف ــة والباحثي ــز الطلب ــدم المراك ــث تخ ــة، حي التقني

مجــاالت التعليــم والثقافــة والبحــث العلمــي. 

ــم  ــع وزارة التعلي ــاون م ــروع بالتع ــذ المش ــم تنفي يت
العالــي والبحــث العلمــي واالبتــار، وهــو عبــارة عــن 
ــده  ــه وتزوي ــيتم إقامت ــاء س ــاث الكيمي ــر ألبح مختب
بأحــدث التقنيــات واألجهــزة بمــا يضمــن تطويــر قدرات 

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

ــح  ــّي واض ــر إيجاب ــق أث ــى خل ــدف إل ــي يه ــروع رئيس مش
علــى المجتمــع فــي الجــزء الغربــي مــن محافظــة ظفــار، 
ــات  ــن الفعالي ــد م ــتضافة العدي ــز الس ــدف المرك ــا يه كم

ــة.  ــة والثقافي التعليمي
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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 
شــم 

تــم بنــاء مســار لرياضــة تســلق الجبــال يتضمــن ألــف درجــة تمتــد علــى جانبــي 
الجبــال العاليــة الموجــودة بيــن بحــر عمــان والخليــج العربــي، ويمكــن للســائح 
ــاه  ــمس والمي ــروق الش ــر ش ــاهدة منظ ــتمتاع بمش ــدرج االس ــة ال ــي قم ف

الهادئــة. 

حديقة حّل المستدامة 
ــذب  ــق الج ــن مناط ــدة م ــا واح ــندم باعتباره ــي مس ــل  ف ــة ح ــر حديق تطوي
ــة  ــى الحرك ــي عل ــر إيجاب ــروع أث ــون للمش ــع أن يك ــن المتوّق ــياحي، م الس
ــاحات  ــراء ومس ــاحات خض ــة مس ــم الحديق ــندم، وتض ــي مس ــياحية ف الس

ــال.  ــر واألطف ــاب لألس لأللع

شاطئ الغروب
ــاء  ــم وقض ــاق التخيي ــا لعش ــا مثالي ــون مان ــندم ليك ــاطئ مس ــة ش تهيئ
ــد  ــمس الفري ــروب الش ــر غ ــاهدة منظ ــتمتاع بمش ــة واالس ــات الجميل األوق

ــندم. ــاطئ مس ــي ش ف

تطوير مرسى خور نجد  
ــا  ــى تأهيله ــل عل ــو للعم ــاه أوكي ــياحية انتب ــد الس ــور نج ــة خ ــت منطق جذب
ــم  ــروع دع ــذا المش ــداف ه ــن أه ــن بي ــن. وم ــوارب الصيادي ــتقبال ق الس
ــياحية  ــة الس ــر الحرك ــن وتطوي ــطة والصيادي ــرة والمتوس ــات الصغي المؤسس

ــندم. ــة مس ــي محافظ ف

محطة معالجة المياه المستدامة
ــى  ــل عل ــث يعم ــّل، حي ــة ح ــية لحديق ــة الرئيس ــق الداعم ــن المراف ــد م واح
تزويــد الحديقــة بـــ 30 ألــف جالــون مــن الميــاه والكهربــاء الالزمــة لتشــغيل 

ــة.  10أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعيالحديق



آوتورد باوند عمان – دورة 
الجيل القادم 

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

قابوس 

ــد ُعمــان للشــباب الدارســين  يتــم توفيــر دورات أوتــورد باون
ــل،  ــن عم ــن ع ــي، والباحثي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ف
ــم  ــي ت ــج الت ــوم البرام ــث تق ــف، حي ــحين للوظائ والمرش
ــة  ــاة المختلف ــارات الحي ــاركين بمه ــد المش ــا بتزوي تنفيذه

ــذات. ــرام ال ــت واحت ــام وإدارة الوق ــادة والنظ ــل القي مث

دّشــنت أوكيــو “مبــادرة أوكيــو الخضــراء” باعتبارهــا 
ــاظ  ــي الحف ــة ف ــاهمات الحكوم ــة لمس ــتجابة فوري اس
ــن  ــة 10 ماليي ــة لزراع ــادرة الوطني ــر المب ــة عب ــى البيئ عل

ــان. ــي ُعم ــة ف ــجرة بّري ش

تهــدف أوكيــو أيًضــا إلــى نشــر الوعــي بيــن جيــل الشــباب 
ــًرا   ــا وأخض ــا نظيًف ــى محيطن ــاظ عل ــة الحف ــى أهمي عل

ــة ــاخ العالمي ــرات المن ــًرا لتغّي نظ

يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج التعليمــي بالشــراكة مــع 
جامعــة الســلطان قابــوس وجامعــة الملــك ســعود فــي 
ــن  ــب المحاضري ــدف تدري ــعودية به ــة الس ــة العربي المملك
علــى كيفيــة الشــرح للطبــة الذيــن يعانــون مــن إعاقــات 
ــة  ــة خاص ــة تعليمي ــم بواب ــى تصمي ــًة إل ــمعية، إضاف س
يمكــن لهــذه الفئــة مــن الطلبــة الوصــول لهــا بســهولة. 
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مختلف أنحاء السلطنة  مختلف أنحاء السلطنة 
محافظة مسقط 

مبادرة أوكيو الخضراء 

أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي11



Asef Programe

التطوع جزء أساسي من ممارسات االستثمار االجتماعي للشركة، حيث تم إطالق البرنامج 
في أوكيو الستكمال النظرة الشاملة إلدارة إطار االستثمار االجتماعي للشركة عن طريق 
إشراك الموظفين وأفراد المجتمع في المشاريع والمبادرات االجتماعية المختلفة التي 

تنفذها أوكيو لك عام. 
 التطوع



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

مسقط 	 
صحار 	 

حمالت 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 2021اكفة أنحاء السلطنة 

47،943
ساعة تطوعيةمتطوعمستفيد

2،76272،853

أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي15



Heil Sustainable Park / Musandam

يأتي دور الرعايات مكمال لمجهودات الشركة في مجال االستثمار في المشاريع 
االجتماعية باالضافة إلى المشاركة الفاعلة مع المؤسسات الحكومية ، والمجتمع 

المدني من خالل تبني عدد من الطلبات خالل العام. 

 الرعايات



تقديم الدعم لتجهيز مدرسة الستقبال الراغبين في الحصول على لقاح 	 
كوفيد 19

تجهيز مراكز مجيس المجتمعية في صحار 	 
رعايات أوكيو – مبادرات الدعم للتخفيف من أضرار إعصار شاهين - 	 

الهيئة العمانية لألعمال الخيرية
تأهيل ودعم مركز الطفل اإلستكشافي 	 
دعم مركز لوى للعلوم واالبتار 	 

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 اكّفة أنحاء السلطنة

%65
التعليم والصحة 

%28
االزدهار االقتصادي

 

%7
البيئة  

% من الرعايات على حسب مجاالت العمل 

50

عمر الغيالني –بطولة أكس العالم الرابعة للغطس الحر في اكس 	 
باسا بطوالت خارجية

عمر الغيالني – أكس العالم الرابع للغطس الحر في اكس باسا – تركيا 	 
أحمد الحارثي – سباق السيارات في المملكة المتحدة 	 
محمد المشايخي - أولمبياد ذوي االحتياجات الخاصة في طوكيو 	 

 المشاراكت الخارجية

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

المشاراكت المحلية

أوكيو | تقرير االستثمار االجتماعي19



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
ــارة  ــي عب ــة ه ــوث االقتصادي ــة للبح ــة العماني ــة االقتصادي ــزة الجمعي جائ
عــن جائــزة مقدمــة مــن الجمعيــة فــي ســلطنة عمــان ألفضــل المقترحــات 

ــي.  ــاد العمان ــراء االقتص ــي إث ــاهم ف ــي تس ــة الت ــة االقتصادي البحثي

برنامج أسعف  
ــاع  ــة الدف ــباب، وهيئ ــة والش ــة والرياض ــع وزارة الثقاف ــاون م ــم بالتع ت
ــث  ــعف، حي ــز أس ــالل مرك ــن خ ــذ م ــب التنفي ــى جان ــعاف إل ــي واإلس المدن
تركــز المبــادرة علــى تدريــب المتطوعيــن مــن أنديــة كــرة القــدم والمــدارس 
والجامعــات وجمعيــات المــرأة العمانيــة علــى اإلســعافات األوليــة ومافحة 

ــق باإلضافــة إلــى المجــاالت األخــرى المتعلقــة بالســالمة  الحرائ

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 وســهلة الوصــول وملهمــة للعمانيي المصممــة لتكــون تعليمي

مبادرات الرعاية الصحية
جــاءت هــذه المبــادرة لدعــم جهــود المستشــفيات فــي مافحــة جائحــة 
كوفيــد 19- بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، حيــث تعاونــت أوكيــو مــع 
وزارة الصحــة لتوفيــر اللقــاح وبعض االجهــزة الطبيــة  ووزارة التربيــة والتعليم 
ــاعدة ذوي  ــة لمس ــدات المطلوب ــر المع ــة لتوفي ــة االجتماعي ووزارة التنمي

االحتياجــات الخاصــة. 

المبادرات الرئيسية



يلعب فريق إدارة الشؤون الخارجية دورًا هامًا في تسهيل تنفيذ العديد من المبادرات وحل 
التحديات مع األطراف المتعاونة مع أوكيو، حيث ُعقد حوالي 672 اجتماع خالل هذا العام  
بحضور أكثر من 4000 شخص من األطراف المعنية، شملت االجتماعات ورش عمل وجلسات 

نقاشية ودورات تدريبية على المشاريع االستراتيجية المختلفة مثل خزانات الوقود، 
والهيدروجين األخضر، واألمونيا الخضراء، ومشروع خطوط الغاز. 

 إدارة الشؤون الخارجية



 ملخص إنجازاتنا في التواصل والمشاراكت
لهذا العام

برامج التواصل المجتمعي

مركز األعمال والزوار

اإلنجازات الرئيسة 
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          دعم الحملة الوطنية للتطعيم

          تم تدشين نظام مجالس أوكيو 




