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إخالء مسؤولية

الغرض من محتوى هذا التقرير توفير معلومات أساسية عامة عن أوكيو ش.م.ع.م وأنشطتها.

المعلومات المقدمة موجزة ومختصرة وهذا يعني أنها ليست اكملة بالضرورة. كما ال يمكن أيضا االعتماد 

يتوجب  والذين  المحتملين  المستثمرين  أو  الفعليين  للمستثمرين  المعلومات كنصيحة مقدمة  على هذه 

أو  المحددة  االستثمارية  أهدافهم  تناسب  التي  المتخصصة  المهنية  االستشارات  على  الحصول  عليهم 

وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة.

قد تتضمن المواد الواردة في هذا العرض التقديمي معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم 

التحقق منها بشلك مستقل وعليه فإننا ال نقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية 

المعلومات.

يحتوي هذا التقرير على بيانات تشلك “بيانات مستقبلية”. تتضمن البيانات المستقبلية بيانات تتعلق بقصدنا 

والوضع  العمليات  ونتائج  السوق  وظروف  وعملياتنا  بأعمالنا  يتعلق  فيما  الحالية  توقعاتنا  أو  اعتقادنا  أو 

المالي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اإليرادات المتوقعة، واإليرادات قبل احتساب الضرائب على 

الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين، واإليرادات المعدلة قبل احتساب الضرائب على الفائدة والضريبة 

واإلهالك وإطفاء الدين ، والديون، من بين أمور أخرى.

المخاطر  لبعض  وتخضع  المستقبلية  باألحداث  يتعلق  فيما  الحالية  نظرنا  وجهات  البيانات  هذه  تعكس 

والشكوك واالفتراضات. نستخدم لكمات مثل “ربما”، “نتوقع”، “إرشادية”، “تنوي”، “تنبؤية”، “تقدير”، “توقع”، 

“تعتقد”، أو لكمات مشابهة لتحديد البيانات المستقبلية. في حالة تحقق واحد أو أكثر من المخاطر أو حاالت 

النتائج الفعلية بشلك كبير عن  اليقين، أو إذا ثبت أن االفتراضات األساسية غير صحيحة، فقد تختلف  عدم 

التوقعات الموضحة في هذا التقرير.

عند االعتماد على البيانات المستقبلية التخاذ قرارات تتعلق بنا، يجب على المستثمرين وأي طرف آخر النظر 

بعناية في هذه العوامل وغيرها من أوجه عدم اليقين واألحداث. نحن لسنا ملزمين وال نعتزم تحديث أي 

بيانات مستقبلية واردة في هذا التقرير.

تم تحويل بعض األرقام المالية في هذا التقرير إلى الدوالر األمريكي للتسهيل على القارئ. ال ينبغي تفسير 

يمكن  أو  تحويلها  تم  قد  العماني  بالريال  المبالغ  بأن  نضمن  أننا  على  األمريكي  بالدوالر  الُمحتسب  المبلغ 

تحويلها إلى دوالرات أمريكية بالسعر المشار إليه.

اإليرادات المعدلة قبل احتساب الفوائد و الضرائب و اإلهالك و الدين 

تناقش أقسام معينة من هذا التقرير اإليرادات المعدلة قبل احتساب الفوائد و الضرائب و اإلهالك و الدين، 

اإليرادات  تحديد  المالية. عند  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  بموجب  المالي  لألداء  تعد مقياًسا  ال  والتي 

بنود  أخرى )في حالة  المجموعة مرة  الدين، تضيف  الضرائب و اإلهالك و  الفوائد و  المعدلة قبل احتساب 

المصروفات( أو تخصم من )في حالة بنود الدخل( ربح الفترة البنود التالية: أ( مصروفات التمويل. ب( صافي 

خسائر انخفاض القيمة )المحملة(؛ ج( مصروف ضريبة الدخل. د( التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات. 

هـ( دخل التمويل. و( صافي أرباح / خسائر سعر صرف العمالت األجنبية؛ ز( معاملة التنازل عن المصلحة في 

ط(  البيع،  عمليات  من  استثماري  دخل  المثال،  سبيل  )على  متكرر  الغير  االستثماري  الدخل  بعض  ح(   ،2018

االهالك وإطفاء الدين، ولعام 2020، ي( حصة أوكيو من رسوم انخفاض قيمة األصول المحجوزة من قبل 

المشروع المشترك أوكيو 8.

تؤمن الشركة أن اعتماد مقياس األداء البديل هذا مفيد للمستثمرين نظرا ألن هذا اإلجراء وغيره من اإلجراءات 

المماثلة مستخدمة على نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحللي األسهم واألطراف المعنية األخرى 

والضريبة  الفائدة  احتساب  قبل  المعدلة  اإليرادات  فإن  ذلك،  ومع  والسيولة.  لألداء  تكميلية  كمقاييس 

المالية وال  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  المالي بموجب  لألداء  ليست مقياًسا  الدين  واإلهالك وإطفاء 

المقاييس  أو  التشغيلية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات  أو  التشغيلية  األرباح  عن  بمعزل  اعتبارها  ينبغي 

المالية األخرى لنتائج عمليات المجموعة أو السيولة المحسوبة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

أو كبديل لها. 

oq.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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 لكمة الرئيس التنفيذي

على  التأثير  تحديات  من  تبعها  وما  كوفيد-19  جائحة  واصلت 

فقد  ذلك  ومع   ،2021 عام  بداية  في  وأنشطتها  أوكيو  أعمال 

أسهم الطلب في السوق في صالح القطاع الذي نعمل به حيث 

بدأت دول العالم في التعافي من الجائحة وهو ما أدى إلى عودة 

الطلب على الطاقة. ونتيجة لذلك، تمكنت أوكيو من تحقيق أداء 

تشغيلي ومالي متميز وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعمالئها 

واألمن  والسالمة  الصحة  معايير  بأعلى  االلتزام  مع  العام  خالل 

والبيئة.

 لكمة رئيس مجلس اإلدارة

تمكنت   ،2020 عام  في  الشركة  واجهتها  التي  الصعبة  الظروف  بعد 
أوكيو وهلل الحمد أن تختتم عام 2021 بنجاحات ملموسة على العديد 
من المستويات إذ حققت أوكيو خالل فترة االثني عشر شهرًا الماضية 

العديد من اإلنجازات التي يحق لنا أن نفخر بها. 

كما تعودنا دومًا، ال تزال السالمة تشلك إحدى مجاالت التركيز واألولوية 
السالمة  إجراءات  تحسين  في  كبير  بشلك  استثمرنا  وقد  لنا  بالنسبة 
العودة  بعد  الموظفين  لاكفة  آمنة  عمل  لبيئة  توفيرنا  من  للتأكد 

ملهم بن بشير الجرف
رئيس مجلس اإلدارة

ا في في عام 2021 مقارنة بعام 2020؛ إذ جاء هذا األداء المميز نتيجة تحّسن  ا قويًّ وحققت أوكيو أداًء ماليًّ
أوضاع السوق إضافة إلى األداء التشغيلي القوي للمجموعة. فقد حققت المجموعة إيرادات موحدًة بلغت 
األرباح  بلغت  كما   .2020 عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   14,006 بـ  مقارنة  أمريكي،  دوالر  مليون   22,768
قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين للمجموعة 3,699 مليون دوالر أمريكي لعام 2021 مقارنة 
بـ1,464 مليون دوالر أمريكي لعام 2020، مع صافي ربح لعام 2021 استقر على 1,818 مليون دوالر أمريكي 
مقارنة مع خسائر بغلت 4,460 مليون دوالر أمريكي لعام 2020. وساهم أداء أوكيو لعام 2021 في تحسين 
معدل صافي الدين مقارنة باألرباح قبل الفوائد والضريبة واالهالك وإطفاء الدين، ليقلص من 7.8 مرة في 

2020 إلى 2.9٥ مرة في 2021.

تشغيل  ذلك  في  بما   2021 عام  خالل  الرئيسة  اإلنجازات  من  بعدد  أوكيو  احتفلت  التشغيلي،  الجانب  وعن 
عدد من مشروعاتها اإلستراتيجية ومن ضمنها مشروع أوكيو بالستيك ومشروع بساط ب  وخط تصدير يبال، 
وحصد الموافقة األولية على مشروع أوكيو للغاز البترول المسال. ومع ذلك، وبالرغم من الجهود التي تبذلها 
ومشروع  الشركة فإنها ما زالت تواجه عدًدا من التحديات الستكمال مشروعات أخرى مثل مشروع أوكيو8 
أوكيو لألمونيا ومشروع الشركة العمانية للصهاريج وذلك نتيجة الستمرار الجائحة، غير أن المجموعة تواصل 

التزامها بإكمال هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المنقحة.

ا لمرونتنا والتزامنا بتحقيق أهدافنا وغاياتنا، وأكد لنا المرونة والقدرة على  لقد شلّك عام 2021 اختبارا حقيقيًّ
إلى عام 2022،  نتطلع فيه  الذي  الوقت  الفرص عند نشوءها. وفي  التغيرات واالستفادة من  التكيف مع 
تواصل أوكيو رحلتها لتكون مؤسسة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على اتخاذ خطوات جريئة لوضع نفسها 

في مسار النمو المستقبلي، بينما تواصل مسيرتها في مجال تحول الطاقة.

التدريجيه للماكتب بعد جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تمكنت أوكيو خالل عام 2021 من تحقيق أداء استثنائي 
حيث لم نتمكن فقط من تحقيق األهداف الموضوعة المتعلقة باكفة جوانب السالمة فقط بل تمكننا من 

تجاوزها وتحقيق نتائج استثنائية . 

كما أود اإلشارة إلى أننا تمكننا من إكمال بعض من المشاريع الرئيسية للشركة مثل مشروع أوكيو للبالستيك 
ومشروع أوكيو للغاز البترولي المسال ومشروع تطوير حقل بساط –ب. على الرغم من التأخير الذي لحق بهذه 
المشاريع بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 إال أن فرق العمل المختصة بالمشاريع بذلت أقصى جهد ممكن من 
أجل تنفيذها بطريقة آمنة وفق أعلى معايير المهنية واالحترافية. ال تزال بعض المشاريع قيد االنشاء حيث اكن 
علينا مواجهة العديد من التحديات مثل مشروع  أوكيو 8 وأوكيو لألمونيا ومشروع الشركة العمانية للصهاريج. 

وبالرغم من ذلك ما زالت أوكيو ملتزمة باإلنتهاء من هذه المشاريع وفق الخطط المحدثة الموضوعة. 

وفيما يتعلق باألداء المالي، اكن عام 2021 استثنائيا بالنسبة للمجموعة حيث أنه وبالرغم من تحسن أسعار 
المنتجات والهوامش مقارنة بعام 2020 إال أنه من الجدير أن نشير إلى أن أوكيو حققت أداءا تشغيليا أفضل 
الشراكت  معظم  في  التشغيلية  النفقات  خفض  من  تمكنها  جانب  إلى  أعلى  اإلنتاج  معدالت  واكنت  بكثير 

التابعة لها. وقد لعبت هذه اإلجراءات دورًا كبيرا في األداء االستثنائي المالي ألوكيو خالل العام. 

شهد أيضا عام 2021 تطورًا هامًا في الجهود التي نقوم بها للتحول إلى الطاقة البديلة حيث نعمل على 
أوكيو  شراكء  من  عدد  مع  بالتعاون  التوجه  بهذا  المتعلقة  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  في  قدما  المضي 
المهتمين بهذا المجال. من بين اإلنجازات األخرى قيام أوكيو حاليا بوضع اللمسات األخيرة على سياسة الحد من 
انبعاثات الكربون. أفخر هنا أن أشير إلى أننا تمكنا من تحقيق أهداف القيمة المحلية المضافة للعام حيث ال 

تزال أوكيو ملتزمة بلعب دورًا رئيسيا في تمكين الصناعات المحلية. 

نأمل أن يكون عام 2022 مليئًا باإلنجازات ال سيما وأن رحلتنا نحو النمو والتطور تنتظرها العديد من المحطات 
الهامة حتى نعزز ماكنتنا كشركة عالمية للطاقة يمكن االعتماد عليها. 
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مشاريع النمو

حققت جميع مشاريع النمو تقدًما جيًدا في عام 2021 على الرغم من التحديات الناجمة عن القيود المختلفة 

المفروضة نتيجة لجائحة كوفيد-19. قامت أوكيو في عام 2021 بتشغيل لك من مصنع أوكيو للبالستيك 

ومصنع أوكيو للغاز البترولي المسال.

أوكيو 8
 أوكيــو 8 هــو مشــروع مشــترك بيــن أوكيــو و شــركة البتــرول الكويتيــة 
العالميــة )كــي بــي آي( ويقــع مقــر المشــروع فــي الدقــم. ســيكون لــدى 
المصفــاة بعــد تشــغيلها القــدرة علــى معالجــة حوالــي 230 ألــف برميــل 
مــن النفــط الخــام يومًيا. يشــلك الديــزل ووقــود الطائــرات والغــاز البترولي 

المســال النافثــا والكبريــت وبيتكــوك المنتجــات األساســية للمصفــاة.

بلغــت نســبة التقــدم اإلجماليــة بنهايــة العــام 89 ٪، متأخــرة عــن الجــدول 
ــى  ــي إل ــلك أساس ــك بش ــود ذل ــبة 11 ٪ ، ويع ــوع بنس ــي الموض الزمن

القيــود الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19.

أوكيو لألمونيا
ــو 463  ــا نح ــة لألموني ــروع صالل ــي مش ــو ف ــتثمار أوكي ــة اس ــغ قيم  تبل
مليــون دوالر أمريكــي وذلــك لبنــاء مصنــع بطاقــة 1000 طــن متــري فــي 
اليــوم فــي صاللــة. ســيتم دمــج المصنــع الجديــد مــع مصنــع الميثانــول 
ــن  ــون ط ــى ملي ــع إل ــة للمصن ــة اإلجمالي ــة اإلنتاجي ــل الطاق ــي لتص الحال
ــمدة،  ــاج األس ــي إنت ــر ف ــتخدامها كعنص ــى اس ــة إل ــنوًيا. وباإلضاف س
ــات  ــع الراتنج ــي تصني ــة ف ــيطة مهم ــة وس ــادة كيميائي ــا م ــد األموني تع
ــد  ــن العدي ــان، مــن بي ــي يوريث ــة والبول ــاف االصطناعي ــة واأللي االصطناعي

ــرى. ــتخدامات األخ ــن االس م

حققــت أوكيــو خــالل عــام 2021 تقدًمــا إجمالًيــا فــي المشــروع بنســبة 
98 ٪ مقابــل النســبة المســتهدفة البالــغ قدرهــا 100 ٪.

الشركة العمانية للصهاريج       
ــو،  ــراكت أوكي ــة ش ــن مجموع ــزء م ــج ج ــة للصهاري ــركة العماني ــد الش ُتع
وهــي شــركة صهاريــج مســتقلة للتخزيــن فــي ســلطنة عمــان. تــم إطالق 
ــي  ــام العمان ــط الخ ــز للنف ــر مرك ــدف تطوي ــام 2014 به ــي ع ــركة ف الش
فــي منطقــة رأس مركــز، علــى بعــد 70 كيلومتــًرا جنــوب الدقــم، بســعة 

تخزيــن إجماليــة تقريبيــة تصــل إلــى نحــو 200 مليــون برميــل.

ــا   ــغ طاقته ــي تبل ــروع الت ــن المش ــى م ــة األول ــتخدام المرحل ــيتم إس س
المصممــة 26،7 مليــون برميــل بشــلك جزئــي الســتيعاب إمــدادات النفــط 

الخــام إلــى مصفــاة أوكيــو 8 فــي الدقــم.

ــبة ٪81،  ــا بنس ــا إجمالًي ــروع تقدًم ــق المش ــام 2021، حق ــة ع ــي نهاي ف
ــر بشــلك  متأخــًرا بنســبة 1٥٪ عــن الجــدول الزمنــي الموضــوع والــذي تأث

ــد-19. ــة كوفي ــر بجائح كبي
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القيمة المحلية المضافة 

في أوكيو، تم تصميم برنامج القيمة المحلية المضافة لزيادة قيمة سلسلة التوريد عبر عملياتها لتشجيع 

بدعم  أوكيو  تلتزم  عالمًيا.  المنافسة  على  وقادرة  ومستدامة  متنوعة  محلية  شراكت  وتأسيس  إنشاء 

الموردين المحليين وتعظيم القيمة المحلية من خالل زيادة إجمالي اإلنفاق المحتفظ به في السلطنة. يركز 

برنامج القيمة المحلية المضافة في أوكيو بشلك أساسي على تطوير المهارات الفنية إلى جانب تعزيز نمو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المحلية وقطاع الصناعات التحويلية في السلطنة.

في عام 2021، بلغت قيمة إنفاق أوكيو على شراء السلع والخدمات من الشراكت الصغيرة والمتوسطة 

البالغ  1,3٥8 مليار دوالر  المشتريات  إنفاق  إجمالي  أمريكي من  السلطنة 931 مليون دوالر  المحلية في 

المحلية  القيمة  )مؤشر  فيها  المحتفظ  القيمة  بلغت  الكبرى(.  المشاريع  على  اإلنفاق  )باستثناء  أمريكي 

المحلية  القيمة  في  أوكيو  تسهم  ذلك،  على  عالوة  أمريكي(.  دوالر  مليون   392(  ٪29 حوالي  المضافة( 

المضافة من خالل تضمين شروط تعاقدية خاصة بالقيمة المحلية المضافة مع مقاوليها، ويتم مراجعة هذه 

الشروط بشلك دوري بهدف ضمان تنفيذها طوال فترة تنفيذ المشروع. 

عالوة على ذلك، قامت أوكيو بتوفير فرص تدريب وتطوير في المشاريع الكبرى، بما في ذلك ما يلي:
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االستدامة

تطمح أوكيو كشركة عالمية متاكملة للطاقة إلى تحقيق التميز في األعمال من خالل االستدامة ومواصلة 

جهودها إلدارة التأثيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية. نتيجة لذلك ، طورت أوكيو في عام 2021 سياسة 

أعمال  جميع  في  االستدامة  تضمين  أجل  من  االستدامة  طريق  وخارطة  بها  الخاصة  واإلجراءات  االستدامة 

الشركة من خالل تحديد مؤشرات األداء الرئيسية البيئية واالجتماعية والحوكمة واألهداف المتوافقة مع 

رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن األمم المتحدة.

معيارية،  دراسات  وإجراء  الشركة،  وخارج  داخل  المعنية  األطراف  وإشراك  مع  التواصل  ذلك  تطلب  وقد 

واالستفادة من أفضل ممارسات األعمال. تم إجراء تحليل لنتائج المشاركة وتم الخروج بالعديد من المبادرات 

المقترحة لتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية. سيتم تنفيذ هذه المبادرات من جانب اإلدارات المعنية بدعم من 

دائرة االستدامة.

حددت أوكيو في عام 2021 - وبدعم من األطراف المعنية - الموضوعات الجوهرية التالية كمجاالت تركيز 

للشركة وهي؛ الحوكمة الجيدة واالمتثال، إدارة المنتجات، كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات، االستثمار في 

الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية، والتركيز على التقييم البيئي لموردينا.

تعمل أوكيو على تحقيق االستدامة من خالل الراكئز الثالث التالية:

الركيزة البيئية التي تعكس العمليات المسؤولة

ستعمل أوكيو على إدارة تأثيرها وبصمتها الكربونية في انبعاثات غازات االحتباس الحراري )تغير المناخ( من 

تركيزًا على خفض  االنبعاثات. وستولي أوكيو  الطاقة وخفض  زيادة كفاءة  إلى  خالل تحديد أهداف تؤدي 

أوكيو  ستواصل  كما  فاعل،  بشلك  التأثير  إدارة  خالل  من  والبيئة  البيولوجي  والتنوع  المياه  على  تأثيرها 

استثماراتها في الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية لدعم تحقيق األهداف المتعلقة بإدارة تأثيرنا من خالل 

االبتاكر.

الركيزة االجتماعية من خالل حماية الحياة وإثرائها

التركيز  التأثير،  ستركز أوكيو على صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها ومجتمعاتها من خالل قياس وإدارة 

تعزيز  أوكيو  والتطوير. ستواصل  التدريب  الفرص وتوفير فرص  العمل وتاكفؤ  التنوع في ماكن  تعزيز  على 

استثماراتها االجتماعية والمشاركة المجتمعية لدفع التغيير اإليجابي المنشود.

ركيزة االقتصاد والحوكمة من خالل خلق قيم مشتركة

تعزيز  مع  الوطني،  االقتصاد  تنمية  في  مساهمتها  وزيادة  االقتصادي  أدائها  تحسين  إلى  أوكيو  تهدف 

الحوكمة  على  والتركيز  العمالء  لها  يحتاج  التي  المسؤولة  الطاقة  توفير  خالل  من  السوق  في  وجودها 

واالمتثال، وتعزيز إجراءات الوقاية والتأهب للتعامل مع الحاالت الطارئة.
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االستثمار االجتماعي 

يعد االستثمار االجتماعي إحدى الراكئز األساسية التي تعكس إلتزام أوكيو بخدمة المجتمع وتقديم قيمة 

لبناء عالقات متينة مع المجتمعات  إيجابية. وبناء على ذلك، تسعى الشركة  اجتماعية وبيئية واقتصادية 

المحلية وخلق فرص جديدة للنمو والشراكة. تؤمن أوكيو بأن تنفيذ مبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية 

سيعود بالنفع على الشركة والمجتمع المحلي من خالل العديد من المبادرات والبرامج االجتماعية.

في عام 2021، اعتمدت أوكيو إطاًرا جديًدا الستراتيجية االستثمار االجتماعي يتماشى مع رؤية عمان 2040 

وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 2030، واألولويات االستراتيجية للشركة واحتياجات وتطلعات 

االقتصادي  االزدهار  والصحة،  التعليم  وهي؛  رئيسية  تركيز  مجاالت  ثالثة  تحديد  وتم  المحلية،  المجتمعات 

واإلدارة البيئية.

نظرة عامة على مشاريع االستثمار االجتماعي الُمنفذة
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