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ملهم بن بشير الجرف
رئيس مجلس إدارة أوكيو

ويود مجلس اإلدارة أن يعرب عن خالص تقديره لحكومة سلطنة ُعمان  على دعمها المستمر في ظل القيادة الحكيمة لجاللة السلطان المعظم 
هيثم بن طارق حفظه هللا و رعاه. ونتقدم بالشكر أيًضا إلى جهاز االستثمار الُعماني - و الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة وجميع موظفينا 

على التزامهم وعملهم الجاد وجهودهم لدفع أوكيو إلى ما حققته من إنجازات في عام 2022م. 

وواصلت مجموعة أوكيو -بوصفها شركة تابعة لجهاز االستثمار الُعماني-أداء دور حيوي في تقّدم أولويات رؤية ُعمان 2040، بما في ذلك جذب 
عت مجموعة أوكيو اتفاقية تطوير مشاريع مع شركة  االستثمار األجنبي المباشر إلى السلطنة من خالل شرااكت مختلفة. وفي شهر ديسمبر، وقَّ

ع مشتَرك للبتروكيماويات في منطقة الدقم. سابك وشركة البترول الكويتية العالمية، إلنشاء أحدِث مجمَّ

وحيث أننا على أعتاب عام 2023، فنحن نؤكد على التزامنا بتعظيم القيمة ألصحاب العالقة لدينا وخلق فرص جديدة بينما نساهم بفعالية في 
النمو االقتصادي لسلطنة عمان.    

وفي الوقت نفسه، ظلت مجموعة أوكيو تركز على موارد طاقتها 
الحالية. وعلى صعيد الشق العلوي، استفادت شبكة الغاز الخاصة 

بمجموعة أوكيو بشلك فعال من الطلب العالمي المتزايد على الغاز 
الطبيعي المسال، لتتمكن من توفير رقم قياسي جديد يبلغ 39.4 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعمالئها. أما على صعيد الشق 
السفلي، فقد بدأ مصنع أوكيو لألمونيا الُمقام في محافظة ظفار 

اإلنتاج في عام 2022م، وتلكل نجاح هذا اإلنتاج بتصدير أول شحنة من 
األمونيا السائلة بنجاح من ميناء صاللة. 

يــوّد مجلــس اإلدارة أن يعــرب عــن خالص تقديــره لحكومة ســلطنة   
ــة  ــة لجالل ــادة الحكيم ــل القي ــي ظ ــتمر ف ــا المس ــى دعمه ــان عل ُعم

ــاه ــه هللا و رع ــارق حفظ ــن ط ــم ب ــم هيث ــلطان المعظ الس

ا لمجموعة أوكيو؛ حيث شهد أقوى  لقد اكن هذا العام عاًما استثنائيًّ
أداء مالي وتشغيلي في تاريخها، بينما نتحول في الوقت نفسه 

إلى مؤسسة ذات إستراتيجية مدفوعة باألداء ونرسخ ماكنة أوكيو 
في سلطنة عمان باعتبارها عامل تمكين للتحول في مجال الطاقة. 
وقد مّكن هذا التحول االنتقالي أوكيو من أن تتماشى مع اتجاهات 

الطاقة العالمية وتصبح أكثر مرونة في مواجهة األسواق الديناميكية 
والمتقلبة. 

بلغت اإليرادات المجّمعة التي حّققتها المجموعة 39,126 مليون 
دوالر أمريكي، بالمقارنة مع 23,331 مليون دوالر أمريكي في 

عام 2021م. وقد اكن هذا معزًوا في المقام األول إلى التوترات 
الجيوسياسية المستمرة وإلى قدرة أوكيو على االستفادة منها من 

خالل زيادة حجم اإلنتاج لتلبية الطلب المتزايد في السوق بعد تخفيف 
التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد 19. وعالوًة على ذلك، ساهمت 

العائدات الُمحّصلة من تصفية االستثمارات وانخفاض نفقات التشغيل 
في جميع الشراكت في تعزيز أداء المجموعة بصورة أكبر بسبب تدابير 

كفاءة الطاقة وتحسينها.   

وعكست رحلة أوكيو االنتقالية لحظًة محوريًة أخرى في تاريخ ُعمان 
من خالل اإلعالن عن أهداف السلطنة لخفض صافي االنبعاثات إلى 

مستوى الصفر بحلول عام 2050م, وما تاله من اعتبار أوكيو في 
صدارة األطراف الوطنية المعنّية بتطوير الطاقة المتجددة. إذ برز ذلك 

من خالل أخذ مجموعة أوكيو على عاتقها لعب الدور القيادي في 
تنظيم وتنسيق مشاركة سلطنة ُعمان في مؤتمر األمم المتحدة لتغير 

المناخ 2022م )COP27(، باإلضافة إلى استضافة الجناح الوطني 
ألول مرة. وعلى المنوال نفسه، تمثل ركيزة الطاقة البديلة لمجموعة 

أوكيو حجر الزاوية لجهود التحول في مجال الطاقة الخاصة بالشركة، 
حيث اعتمد مجلس إدارة أوكيو خطة الحياد الكربوني للمجموعة وأقر 

العديد من مشروعات الجزيئات منخفضة الكربون والطاقة النظيفة.

لكمة رئيس
مجلس اإلدارة 

ا لمجموعة أوكيو اكن هذا العام عاًما استثنائيًّ
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وقد تمكنا من تحقيق هذه اإلنجازات المختلفة بالتوافق مع مهمتنا لتمكين التحول في مجال الطاقة في عمان؛ حيث أعتمد مجلس اإلدارة في 
عام 2022م خطة أوكيو للحياد الكربوني، مما دفع الشركة خطوة إلى األمام في مسارها نحو الحد من انبعاثات الكربون. وباإلضافة إلى ذلك، 
قامت أوكيو للطاقة البديلة بتطوير العديد من المشاريع في مجاالت انبعاثات الكربون المنخفضة والطاقة النظيفة وذلك بالتعاون مع العديد 
من الشراكء المحليين والدوليين. و كجزء من جهودنا لضمان االستدامة طويلة األجل للموارد الطبيعية العمانية، استخدمت أوكيو أحدث التقنيات 

والحلول الرقمية لتقليل التلكفة التشغيلية ومراقبة انبعاثات الكربون ومستويات الغاز والحرق ألول مرة في سلطنة عمان.

و إلى جانب دعم عملية إزالة الكربون، تولي الشركة اهتماًما كبيًرا نحو دمج االستدامة في الطريقة التي تؤدي بها أعمالها وذلك من خالل عدد 
من المبادرات البيئية واالجتماعية والحوكمة والتي تركز على الصحة والسالمة والشمولية والتنوع وبرامج االستثمار االجتماعي. 

في النهاية، أودُّ أن أعرَب عن اعتزازي بجميع موظفي أوكيو، كما أنني على يقين بأننا في وضع جّيد، يسمح لنا بمنافسة أقوى في السوق 
ومواصلة إنجازاتنا ونجاحاتنا. 

أودُّ أن أعــرَب عــن اعتــزازي بجميــع موظفــي أوكيــو، كمــا أننــي   
ــا بمنافســة أقــوى  ــد، يســمح لن ــا فــي وضــع جّي ــن بأنن علــى يقي

ــا ــا ونجاحاتن ــة إنجازاتن ــوق ومواصل ــي الس ف

بعد االنتعاش القوي الذي شهدناه في عام 2021م، واصلت أوكيو 
ا في عام 2022م؛ وبينما اكن  زخمها اإليجابي وسجلت أداًء استثنائيًّ

األداء مدعوًما بظروف السوق المواتية، كنا نقطع خطوات كبيرة عبر 
عدد من العناصر لدعم التحسين الشامل في أوكيو, ولتعزيز مسيرتنا 

لنصبح كياًنا “أفضل وأكثر ذاكًء وقوة”. ومع زيادة التركيز على بناء 
المرونة المالية وتعزيز العمليات، وتحسين التلكفة، وترسيخ نموذج 
تشغيلي يعزز المسؤولية، فقد أصبحنا أكثر استعداًدا من أّي وقٍت 

مضى لمواجهة تحّديات السوق، وأكثر مرونة في مواجهة الظروف 
المعاكسة.

فعلى الرغم من حالة التقلبات السياسية واالقتصادية التي سادت 
جميع أنحاء العالم، إال أن مجموعة أوكيو تمكنت من تجاوز التوقعات 

المقررة لعام 2022م، كما شهدت تحقيق أعلى نسبة - على اإلطالق- 
من األرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 

ر بنسبة %62 مقارنة  بمبلغ 6,179 مليون دوالر أمريكي - بزيادٍة تقدَّ
د في خطة العمل.   بعام 2021م، ونسبة أعلى من ضعف ما هو محدَّ
وعالوًة على ذلك، سجلت المجموعة صافي ربح تراكمي يبلغ 3,850 

مليون دوالر أمريكي، بالمقارنة مع 1,927 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2021م. وتبرهن هذه النتائج المالية على أن مجموعة أوكيو 
اكنت قادرة على االستفادة من فرص السوق لتوفير قيمة طويلة 

األجل ألصحاب العالقة، وهي دليل على قدرة أوكيو على األداء أثناء 
التحول.

رحلتنا نحو التحول مهدت الطريق لعام 2022م ليصبح عاًما مليئ 
باألحداث الهامة، حيث تمكنت أوكيو من تحقيق العديد من المراحل 
الرئيسية للمشاريع. فقد بدأت أوكيو هذا العام التشغيل المبدئي 

لمصنع أوكيو للغاز البترولي المسال )OQ LPG( الموجود في صاللة، 
والذي تم إنشاؤه باستثمارات إجمالية تبلغ 826 مليون دوالر أمريكي. 
وعلى الجانب اآلخر، باشرت شركة أوكيو لالستكشاف واإلنتاج تشغيل 

وكما هو الحال دائًما، فإننا نضع السالمة على رأس قائمة أولويتنا. 
ولهذا وخالل هذا العام، أطلقنا عدًدا من المبادرات المتعلقة 

بالسالمة لدعم جهودنا في تعزيز بيئة عمل آمنة وموثوقة لموظفينا 
ومقاولينا، وهو ما يتضح من المحطات اللوجستية والخطوط الخاصة 

بمجموعة أوكيو التي تمكنت من تحقيق 5 سنوات بدون أي إصابات 
هادرة للوقت )LTI(. إال أنه ومع األسف - وعلى الرغم من أننا نبذل 
قصارى جهودنا - فإنه يحزنني القول أن أوكيو سجلت حالتي وفاة 

في عام 2022م؛ وقد تم التحقيق بعناية في هذه الوقائع، وُحددت 
األسباب الجذرية؛ فنحن نتعامل مع مثل هذه الوقائع بجدية، ونلتزم 

بالتحسين المستمر لتدابير الوقاية والتخفيف من حدة المخاطر لضمان 
تلبية أعلى معايير السالمة في جميع مواقع عملنا.

لكمة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة

رحلتنــا نحــو التحــول مهــدت   
ــا  ــح عاًم ــام 2022م ليصب ــق لع الطري

الهامــة باألحــداث  مليًئــا 

طالل بن حامد العوفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

مشروع )بساط سي(، الذي ُيعتَبر محطة معالجة النفط الخام الثالثة 
في حقل )بساط( النفطي، األمر الذي ساعد على زيادة طاقة المحطة 

اإلنتاجية عام 2022م، لتصل إلى أكثر من 55 ألف برميل يومًيا.

و تماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040 لجذب االستثمارات األجنبية 
إلى سلطنة عمان، وقعت مجموعة أوكيو في شهر ديسمبر اتفاقية 

مع شركة سابك و شركة البترول الكويتية العالمية إلنشاء مجمع 
للبتروكيماويات في منطقة الدقم.
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نبذة عن أوكيو
على مدار عدة عقود، اكنت مجموعة أوكيو تنمو باطراد 

بصفتها مجموعة عالمية متاكملة تمتد جذورها في سلطنة 
عمان. فمجموعة أوكيو مملوكة بالاكمل للحكومة الُعمانية، 

وهي جزء ال يتجزأ من جهاز االستثمار الُعماني، وتدير استثمارات 
الطاقة المباشرة في هذا القطاع مثل التنقيب عن النفط 
والغاز وإنتاجهما، والبنية األساسية والنقل للطاقة، وتكرير 

النفط، وإنتاج البتروكيماويات، وتسويق النفط، وتوليد الطاقة. 
ومن خالل الشرااكت االستراتيجية، جلبت الشركة استثمارات 

أجنبية إلى سلطنة عمان، مما ساهم في النمو االقتصادي في 
البالد وتعزيز أمن الطاقة.

تعمل مجموعة أوكيو في 17 بلًدا وتغطي عملياتها سلسلة 
القيمة الاكملة في قطاع الطاقة، بدًءا من االستكشاف واإلنتاج 

وصواًل إلى تسويق المنتجات النهائية وتوزيعها لخدمة ما يربو 
على 3,000 عميل في 80 بلًدا. وتحرص مجموعة أوكيو على 

تطبيق االبتاكر والتكنولوجيا والخبرة الكبيرة لتطوير الفرص 
في قطاع الطاقة إيماًنا منها بأن هذا جزء من التزامها بالنمو 

المسؤول. وُتعد مساعي مجموعة أوكيو مدفوعة برؤيتها 
المتمثلة في أن تكون شرياًك لسلطنة عمان في التحول في 

مجال الطاقة جنًبا إلى جنب مع رؤية ُعمان 2040 إلنشاء مجتمع 
متقدم ومتنوع.
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فريق القيادة التنفيذيةمجلس اإلدارة

طالل بن حامد العوفي ملهم بن بشير الجرف

عبد الرحمن الحارثيهالل الخروصيأحمد األزكوي

المؤثر الخروصي صابرينا البكري أشرف المعمري عبدالوهاب الهنائي

نجالء الجمالي

توري
ميرهولت

جراهام
فورد

الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي لقطاع الشق 
العلوي

الرئيس التنفيذي للقطاع 
التجاري والشق السفلي

الرئيس التنفيذي للتدقيق 
الداخلي

الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية 
وإدارة التحول

الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية

الرئيس التنفيذي للموارد 
البشرية والتكنولوجيا وثقافة 

العمل

المستشار القانوني

الرئيس التنفيذي لقطاع 
الطاقة البديلة

سعيد بن عبدهللا
الحاتمي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبد الرحمن سالم 
الحاتمي

عضوعضو

م. عمر بن خلفان 
الوهيبي

عضو

عضو

د. عبدهللا محمد 
اللمكي 

عضو
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 نظرة عامة
2022م

خالل عام 2022م، شرعت مجموعة أوكيو في تحويل نموذجها المؤسسي لتعزيز تلبيتها ألهداف المرونة والنمو كونها أحد األهداف 
الُمرجوة في استراتيجيتها القصيرة إلى المتوسطة األجل )أوكيو 25(، وقد تضمن ذلك إعادة الهيلكة التنظيمية باإلضافة إلى ضمان 
تحول الشركة إلى نموذج التشغيل الجديد بحلول 1 يناير 2023. وفي هذا الصدد، عملت العديد من قطاعات العمل المختلفة في 

الشركة بشلك تعاوني لوضع وتنفيذ خرائط الطريق لضمان التحول في الوقت المناسب. 

وقد أدى تركيز المجموعة على إنشاء بيئة عمل محفزة لموظفيها والحفاظ على استمرارها إلى إدخال مبادرة ثقافية جديدة، حيث 
تهدف هذه المبادرة إلى إعادة فرض القيم والسلوكيات التي تتماشى مع نموذج التشغيل الجديد الذي تعتمده أوكيو، مما يساعد 

على المساءلة وتحسين األداء. 

وبالتوازي مع ذلك، فقد واصلت مجموعة أوكيو جهودها لتقليص المديونية من خالل السداد المبكر للديون للحفاظ على تصنيف 
ائتماني قوي بهدف الوصول إلى مرتبة الدرجة االستثمارية، كما اعُتمدت خطة الصيانة الدورية ألوكيو للمصافي والصناعات البترولية 

وبدأت العمل لتحسين الكفاءة والربحية داخل األصول كجزء من برنامج التميز التشغيلي.  

وعالوًة على ذلك، حافظت مجموعة أوكيو على مرونتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أمن الهيدروكربونات 
والطاقة حول العالم، حيث استفادت أوكيو من منتجاتها التي تغطي سلسلة إنتاج الطاقة بأكملها. وقد اتضح هذا من قدرة الشركة 

على زيادة اإلنتاج في لٍك من عمليات الشق العلوي والشق السفلي حيث شهد العالم ارتفاًعا في الطلب على المنتجات المكررة 
وأسعار نفط خام برنت التي ارتفعت إلى ما فوق 120 دوالًرا أمريكًيا للبرميل.
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االلتزامات القيادية لمجموعة أوكيو 
يلتزم فريق القيادة التنفيذية )ELT( لمجموعة أوكيو بحضور جميع 

العروض التفصيلية للصحة والسالمة واألمن والبيئة في جميع 
مواقع أوكيو، باإلضافة إلى حضور جميع لجان مراجعة التحقيق 

)IRC( بعد الحوادث الكبرى التي تقع داخل أوكيو؛ وقد أدت هذه 
المشاركة العملية إلى رفع مستوى ثقافة السالمة داخل الشركة 

لتكون قدوة يحتذى بها.

تسعى أوكيو دائًما لضمان سير أعمالها بصورة سليمة وموثوقة 
امتثااًل لاكفة المعايير والشروط المعمول بها؛ وتولي أهمية خاصة 

لتجّنب إيقاع ضرٍر على اآلخرين وعلى البيئة والممتلاكت. كما أن 
هدفنا األسمى يكمن في ترسيخ ثقافة عمل تقوم على السالمة 
المستدامة وترتكز على قيادة واضحة وملتزمة، ومشاركة فاعلة 

من جانب جميع الموّظفين والمقاولين، وترسيخ مبدأ تعلم إجراءات 
السالمة في ماكن العمل.

وقد سجلت أوكيو ما مجموعه 101 مليون ساعة عمل خالل 
عام 2022م. ومع األسف، تم اإلبالغ عن عدد 34 حادثة إكجمالي 

معدل الحوادث القابلة للتسجيل. وقد شملت هذه الحوادث 
حالتي وفاة تم اإلبالغ عنهما في الربع األخير من العام. ولقد 

أخذنا على عاتقنا منذ ذلك الحين العمل على معالجة األسباب 
الجذرية لتلك الحوادث من خالل إجراء التحقيقات الشاملة وصياغة 
التدابير الوقائية وخطط التخفيف من حدة المخاطر بمشاركة فريق 

قيادة أوكيو؛ 

السالمة 
الشخصية

نحن في أوكيو نعتبر سالمة العمليات جزًءا محورًيا من طريقة 
ممارستنا ألعمالنا، حيث تعتبر سالمة العمليات عنصًرا جوهرًيا في 

حماية العمال والمجتمعات التي نباشر أعمالنا فيها وكذلك في 
حماية البيئة؛ وال يمكن الحفاظ على سالمة وموثوقية العمليات 
دون االمتثال لمبادئ سالمة العمليات وتطبيقها بصورة منهجية. 

ويعتمد نظام إدارة سالمة العمليات في أوكيو على نموذج إدارة 
سالمة العمليات المبني على الخطر )RBPSM(، وهو النموذج 

المطور من قبل مركز سالمة العمليات الكيميائية )CCPS( والذي 
ُأنشيء انبثاًقا من أفضل الممارسات والمعايير الصناعية.

وعالوًة على ذلك، تم إدخال نظام iHSSE لدعم جمع المعلومات 
وتحليلها.  وعلى المنوال نفسه، ُنفذت مبادرة رقمنة إضافية من 
خالل تنفيذ نموذج اإلدارة اإللكترونية للتغيير )e-MOC( واإلصالح 

اإللكتروني المؤقت بإجمالي 11,400 ساعة للمستخدمين في 
جميع الوحدات التابعة ألوكيو.

وكذلك طورت أوكيو وأجرت تدريًبا مكثًفا على الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة حول قواعد سالمة العمليات خالل العام كجزء من 

عملية تعزيز سالمة العمليات في المجموعة. وباإلضافة إلى 
ذلك، اضطلعت أوكيو بإدخال وتدشين القواعد التسعة لسالمة 
العمليات وذلك من خالل إجراء جلسات تدريبية داخلية في أوكيو 

بإجمالي عدد 10,484 ساعة تدريبية. 

سالمة
العمليات

تماشًيا مع نهج أوكيو الذي يركز دائًما على األفراد “نحن نهتم”، 
أجرت الشركة التقييم الطبي الدوري )PME( لموظفيها خالل عام 

2022م، وذلك بعدما توقفت عن القيام به مدة عامين تقريًبا، 
بسبب جائحة )كوفيد  19(.

وقد أتم عدد 3,991 موظًفا مؤهاًل عملية التقييم الطبي الدوري 
التي انقسمت إلى شقين: االختبارات والفحوصات الطبية في 

المستشفى أو في عيادات أوكيو، والمراجعة الطبية مع األطباء 
الموجودين في عيادات أوكيو.

وقد تمكنت أقسام الصحة المهنية لخطوط العمل الخاصة بنا مع 
مباشرة عملية التقييم الطبي الدوري من إجراء التشخيص المبكر 

للمشلكات المتعلقة بالصحة، باإلضافة إلى توجيه الموظفين 
فيما يتعلق بالممارسات الصحية وتغييرات نمط الحياة من أجل 

تعزيز القوة العاملة لتصبح أكثر صحة وسالمة جسدية.

التقييم الطّبي
المهني

-

حاالت العالج الطبي البسيط

اإلصابات المقيدة للعمل

اإلصابات المهِدرة للوقت

وفيات
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اكن هذا األداء مدفوًعا بشلك أساسي بأحجام اإلنتاج المرتفعة، واألسعار المالئمة في لك من 
عمليات االستكشاف واإلنتاج وأعمال الصناعات التحويلية، إلى جانب األداء القوي لشركة أوكيو 
للتجارة، وانخفاض نفقات التشغيل في الشراكت التابعة للمجموعة، فضاًل عن عائدات عمليات 

التخارج من االستثمارات.

اكن السبب وراء قوة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واإلطفاء هو كسور المنتجات التي 
اكنت أعلى من المخطط له، وزيادة اإلنتاجية، وقوة أداء هامش الربح اإلجمالي في شتى األصول. 

كما استفادت أرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واإلطفاء التي حققها الشقُّ العلوي من ارتفاع 
أسعار مزيج الصادرات العمانية، و حجم اإلنتاج األفضل من الموازنة، و من انخفاض نفقات التشغيل.

نتج صافي الربح القوي عن األداء القوي لألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء في 
غالبية األصول، وانخفاض تاكليف التمويل بسبب الدفع الُمسَبق لتسهيالت القروض وسدادها 

وُمعوّضا تعويًضا جزئًيا من خالل ارتفاع اإلهالك في أوكيو لالستكشاف واإلنتاج بسبب زيادة اإلنتاج.

اإليرادات

 األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واإلهالك وإطفاء الدين

صافي األرباح

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

39,126

6,179

3,850

األداء المالي
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إنجازات القطاع التجاري و الشق السفلي

إنجازات الشق العلوي

التحول في مجال الطاقةاألداء التشغيلي
بدأت مجموعة أوكيو رحلتها نحو التحول في مجال الطاقة في عام 2021م، مع تحديث االستراتيجية لبناء محفظة مرنة في مواجهة 

انخفاض أسعار السلع األساسية وارتفاع أسعار الكربون. وال تقتصر رحلة أوكيو نحو التحول في مجال الطاقة على ضمان مرونة األعمال 
الحالية فحسب، بل هي أيًضا فرصة لتأمين النمو المستقبلي في ناقالت طاقة جديدة: 

ُتعد إزالة الكربون محراًك رئيسًيا لرحلتنا نحو التحول في مجال الطاقة كما أن العمل وفًقا لسياسات تغير المناخ الدولية أمر ضروري لقدرة 
مجموعة أوكيو على المنافسة في السوق. وعلى هذا النحو، اعتمد مجلس اإلدارة خطة إزالة الكربون في ديسمبر 2022م. في إطار 

هذه الخطة، ُحددت االنبعاثات المرجعية ألصول مجموعة أوكيو الحالية الموجودة في ُعمان وُوضعت خرائط طريق لألصول لخفض 
صافي االنبعاثات إلى مستوى الصفر. تحدد خرائط الطريق الفرص في أربعة مسارات واضحة؛ التميز في مجال الطاقة والطاقة النظيفة 

والجزيئات منخفضة الكربون واالنبعاثات إلزالة الكربون من أصول مجموعة أوكيو الحالية واإلجراءات الموصى بها لتحويل محفظة 
مجموعة أوكيو إلى طاقة صديقة للبيئة.

وفي مجال الطاقة النظيفة، تحرز مجموعة أوكيو تقدًما في توفير فرص لدعم إزالة الكربون من أصول الشق العلوي والشق السفلي 
لمجموعة أوكيو من خالل تبديل جزء من طاقتها من الطاقة الرمادية إلى الطاقة المتجددة. وعلى الصعيد الداخلي، ال يزال مشروعا 

محطتي الطاقة الشمسية في لوى والمربع 60 قيد الدراسة. وقد اكنت مجموعة أوكيو تعمل عن كثب مع وزارة الطاقة والمعادن 
لشق مسار واضح إلزالة الكربون وتحييد الكربون في سلطنة عمان، مع تفويض الوزارة مجموعة أوكيو لمساعدة مناطق امتيازات النفط 

والغاز والمجموعات الصناعية في البالد على إزالة الكربون من خالل توريد الطاقة النظيفة.

وتدعم مجموعة أوكيو ُعمان أيًضا في هدفها المتمثل في بناء اقتصاد يتمحور حول الهيدروجين بحلول عام 2040 وشاركت بفعالية 
في وضع أول إطار عمل هيدروجين أخضر في سلطنة عمان. هذا باإلضافة إلى أن أوكيو لديها العديد من مشاريع الهيدروجين األخضر 

واسعة النطاق التي تم اإلعالن عنها بالفعل، و التي لديها القدرة على توليد أكثر من 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة في عمان؛ 
فنحن نضخ استثمارات تزيد قيمتها عن 40 مليار دوالر أمريكي مع الشراكء في هذه المشاريع و نتوقع أن يجتازوا مرحلة قرار االستثمار 

النهائي )FID( على مدار العقد المقبل، و تشمل هذه المشاريع مشروع هايبورت الدقم )Hyport(، و مشروع هيدروجين ُعمان
.)GEO( و مشروع ُعمان للطاقة الخضراء ،)SalalaH2( 2 و مشروع صاللة أتش ،)H2Oman(

المرونة من خالل كفاءة الطاقة وتقليل معدل االحتراق واحتجاز الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة حيثما أمكن، وبالتالي منح 
أصولنا ترخيًصا للعمل وتحقيق الوفورات. 

النمو في مصادر دخل جديدة من خالل تطوير جزيئات منخفضة الكربون وطاقة نظيفة. 
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تها  بينما نواصل رحلتنا نحو مضاعفة القيمة المحلية المضافة، تابعت أوكيو سعيها نحو البناء والحفاظ على سلسلة توريد تتسم بتنافسيَّ
وكفاءتها العالية، وتضمن استمرارية جميع عمليات أوكيو واستدامتها. ونظًرا لحجم عملياتنا واتساع نطاقها، لدينا القدرة على مساعدة 
الشراكت المحلية في سلطنة ُعمان على النمو والتطور. وعالوًة على ذلك، تعّزز إجراءات الشراء وممارساته التي تتبعها أوكيو من فرص 

المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نمو االقتصاد المحلي. ويشمل هذا جميع عمليات الشراء لدى مجموعة 
سات الصغيرة والمتوسطة، لتقليل الفجوة بين قدرتها على تنفيذ األعمال ومتطلباتنا. أوكيو حيث نعمل جنًبا إلى جنب مع المؤسَّ

اإلنجازات
رت وزارة الطاقة والمعادن، وجميع  بفضل التصميم الموثوق به لنظام المراقبة، واإلبالغ عن القيمة المحلية المضافة في أوكيو، قرَّ

مشغلي النفط والغاز استخدام النموذج نفسه. وبناًء عليه استبدل جميع المشغلين أنظمتهم الحالية بنظاٍم واحٍد موحٍد، وفًقا لنظام 
أوكيو. فالنظام مسؤول عن توحيد جميع تقارير القيمة المحلية المضافة الواردة من المقاولين، كما يسَمح باإلبالغ عن أداء القيمة 
تها مقابل خططهم للقيمة المحلية المضافة، وعسكها في لوحة تحكم  المحلية المضافة الخاصة بهم، ومراقبتها والتحقق من صحَّ

دة مع وزارة الطاقة والمعادن.  واحدة موحَّ

اإلنجازات الُمحققة في مجال التوظيف والتدريب:

اتجاه أداء القيمة المحلية المضافة )2022-2020م(:
يبّين الجدول أدناه أبرز النقاط المتعلقة بنسبة اإلنفاق لدى الموّردين المحليين لألعوام 2020م، 2021م، 2022م.

القيمة المحلية المضافة

ج: ج، وبعد التخرُّ توفير فرص عمل جديدة وتوظيف الُعمانيين:متدّربون في مرحلة ما قبل التخرُّ
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مشاريع النمو 

تقع )OQ8( في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، وتهدف 
المصفاة إلى إنتاج المقطرات الخفيفة إلى المتوسطة بكفاءة 

عالية، مع التركيز أيًضا على إنتاج النافتا، ووقود المحراكت 
النفاثة، والديزل، وغاز النفط المسال باعتبارها المنتجات األساسية 

للشركة. وُتعتبر مصفاة التكرير مشروًعا إستراتيجًيا مشتراًك بين 
.)KPI( مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية

وقد حقق المشروع نسبة تعمين ُتقدر بـ%18 من إجمالي القوة 
العاملة المشاركة، حيث ُقدم التدريب ل 497 خريًجا عمانًيا جديًدا 

لتوظيفهم ثم ُعينوا الحًقا. وعالوًة على ذلك، قدمت الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة سلع وخدمات بقيمة إجمالية 461 مليون 

دوالر أمريكي لدعم المشروع. 

يقع مشروع مصنع أوكيو لألمونيا بصاللة جنوب سلطنة ُعمان، 
ويبلغ حجم استثماراته 463 مليون دوالر أمريكي، كما تبلغ طاقة 

المصنع اإلنتاجية 1000 طن متري يومًيا، و ابتدأ عملية اإلنتاج 
في عام 2022م. وإلى جانب صناعة األسمدة، سيدعم المصنع 

تصنيع الراتنجات االصطناعية، واأللياف، والبولي يوريثان.
 

وقد حقق المشروع نسبة تعمين ُتقدر بـ%25 من إجمالي القوة 
العاملة المشاركة. وعالوًة على ذلك، قدمت الشراكت الصغيرة 

والمتوسطة سلع وخدمات بقيمة إجمالية 39.3 مليون دوالر 
أمريكي لدعم المشروع. 

بدأ المشروع في عام 2014 بهدف إنشاء مركز تخزين للنفط 
الخام الُعماني في منطقة رأس مركز، الواقعة على بعد 70 كم 

جنوب الدقم، بإجمالي سعة تخزين محتملة تصل إلى 200 مليون 
برميل. وبنهاية عام 2022، نجح مشروع رأس مركز لتخزين النفط 

الخام في تحقيق جاهزية استقبال الشحنة األولى من النفط الخام 
في يناير 2023.

وقد حقق المشروع نسبة تعمين ُتقدر بـ%20 من إجمالي القوة 
العاملة المشاركة. وقدمت الشراكت الصغيرة والمتوسطة 

سلع وخدمات بقيمة إجمالية 26.3 مليون دوالر أمريكي لدعم 
المشروع. 

شركة مصفاة الدقم
)OQ8( والصناعات البتروكيماوية

مشروع أوكيو لألمونيا

)OTTCO(الشركة الُعمانية للصهاريج

م  التقدُّ

م  التقدُّ

م  التقدُّ
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تركز مجموعة أوكيو على تنفيذ جدول أعمال االستدامة المعتمد لديها استناًدا إلى ثالث راكئز: البيئية واالجتماعية والحوكمة. باإلضافة 
إلى أننا واصلنا تقييم ورصد وتقديم تقارير عن مؤشرات األداء الرئيسية البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( بما يتماشى مع أولويات 

رؤية ُعمان 2040 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما نشرت أوكيو تقرير االستدامة الثالث المعتمد من قبل المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير )GRI(، وهو التقرير الذي مّكن أوكيو من إيصال أداءها البيئي واالجتماعي وأداءها في مجال الحوكمة بطريقة 

متوازنة تتسم بالشفافية، باإلضافة إلى أنه اسُتخدم داخلًيا لتحديد مجاالت التحسين مع الوظائف ذات الصلة ومشاركة أفضل ممارسات 
زتين ضمن فئات البيئة  ب على ذلك حصول أوكيو على الجائزة البالتينية، باإلضافة إلى منحها جائزتي تقدير مميَّ االستدامة الدولية. ترتَّ

والمجتمع في أسبوع االستدامة في سلطنة ُعمان. 

وخالل عام 2022م، باشرت أوكيو بإجراء دراسة لتقييم األهمية النسبية لتحديد موضوعات مواد االستدامة، من أجل تحديد وترتيب 
أولويات الموضوعات البيئية واالجتماعية وموضوعات الحكومة ذات األهمية ألصحاب العالقة في أوكيو.

مبادرة عمليات الشراء الُمتسمة بالمسؤولية
ُأطلقت مبادرة عمليات الشراء المتسمة بالمسؤولية خالل عام 
2022م عبر اكفة سالسل التوريد التابعة ألوكيو، حيث هدفت 

هذه المبادرة إلى تحسين موقف أوكيو فيما يتعلق باالستدامة 
في سلسلة التوريد الخاصة بها من خالل تطوير عملية فحص 

للموردين على النطاق البيئي واالجتماعي ونطاق الحوكمة، والتي 
تأخذ في االعتبار مدى تأثيرنا على حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى أن 

المبادرة تنشئ برنامج دعم وتوعية لمساعدة الشراكت الصغيرة 
والمتوسطة المحلية على تطوير السياسات والعمليات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة الخاصة بها
 

تنمية المجتمعات
تعدُّ رؤية )ُعمان 2040م( بمثابة المخطط األساسي لتوسيع دائرة 

ت مواءمة استراتيجية  التنمية في السلطنة؛ ومن ثم فقد تمَّ
االستثمار االجتماعي لمجموعة أوكيو بما يخدم اثنتين من الراكئز 

األساسية لهذه الرؤية، هما:

1.    اإلنسان: بما يشمل محاور التعليم والتعلم واالبتاكر وتنمية 
القدرات الوطنية والصحة والرفاه والحماية االجتماعية. 

2.    البيئة: بما يشمل محاور حماية البيئة والموارد الطبيعية.

مركز أوكيو لالبتاكر )125 ألف دوالر أمريكي(: تماشًيا مع أهداف 
وخطط رؤية )ُعمان 2040م(، بادرت أوكيو بتقديم الدعم لبرنامج 

يهدف لتعزيز وتمكين الكفاءات والقدرات الُعمانية الشابة في 
مجال ريادة األعمال، من خالل التركيز على متطلبات السوق 

والمهارات الالزمة الزدهار أعمالهم. 

أبرز الجهود البيئية واالجتماعية ومالمح الحوكمة لعام 2022م 

نظرة عامة

التكيف مع التغّير المناخي، وبناء القدرة على المرونة 
ل في مجال الطاقة والتحوُّ

نحن نعتبر الطاقة البديلة عنصًرا محورًيا في تحقيق رؤية أوكيو 
ل نحو الطاقة المتجّددة ودعم النمو  المتمثلة في تعزيز التحوُّ
االقتصادي، وجلب التقنيات الحديثة لسلطنة ُعمان، من خالل 

ضمان إدراج استهالك وإنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في 
ل في مجال الطاقة،  سلسلة القيمة لدينا، وتعزيز فرص التحوُّ

ومواجهة التغير المناخي وتأثيراته. 

هذا وتتوافق الطاقة البديلة مع هدف رؤية ُعمان 2040 المتمثل 
في “الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المتنوعة واالستهالك 

الرشيد لتحقيق أمن الطاقة”.

تتمحور استراتيجيتنا حول إزالة الكربون من أصول أوكيو وتأمين 
النمو في المستقبل؛ وقد تم اعتماد خطتنا إلزالة الكربون في 

عام 2022م، وهي تستند إلى العمل وفًقا لسياسات تغير المناخ 
الدولية؛ ولتحقيق هذا، فإننا نعمل على العديد من المبادرات التي 
تهدف إلى تقليل انبعاثاتنا من النطاق 1 و2، هذه المبادرات تشمل 

التمّيز في مجال الطاقة، إذ نركز على تقليل آثار الطاقة المنبعثة 
من أصول أوكيو الحالية، مع التركيز على الطاقة النظيفة، حيث 

نهدف إلى تزويد األصول الحالية بالطاقة النظيفة. فضاًل عن ذلك، 
فإن لدينا العديد من مشاريع الجزيئات منخفضة الكربون، والتي 
ع محفظتنا، والحدُّ من بصمتنا الكربونية عبر  من شأنها زيادة تنوُّ

جميع النطاقات الثالثة لالنبعاثات.

تجدر اإلشارة إلى أن برنامج سفراء االمتثال قد انطلق، حيث ُرّشح عدٌد 30 من موظفي أوكيو وُعّينوا ألداء هذا الدور في مختلف 	 
اإلدارات في الشركة؛

وقد أصدرت أوكيو دليل سياسة ماكفحة الرشوة ومنع الفساد، ونّظمت دورات تدريبية حول جميع المحاور التي تشملها السياسة.	 

لم ُتّتخذ أي إجراءات قانونية خالل الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بأي سلوك مناهض للمنافسة أو أي مخالفات ألي تشريعات 
تتعلق بماكفحة االحتاكرات بأنواعها.  

ماكفحة الفساد والسلوك المانع للمنافسة 
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تعد ممارسات االستثمار االجتماعي للشركة أحد الراكئز األساسية التي تؤكد على التزام أوكيو فيما يخص خدمة المجتمع وإعالء القيم 
االجتماعية والبيئية واالقتصادية، ذلك حيث تسعى أوكيو لبناء عالقات قوية مع مجتمعاتها المحلية وخلق فرص جديدة للنمو ولعقد 

الشرااكت. وتؤمن أوكيو بالفوائد التي تتولد من االستثمار االجتماعي للشركة على نطاق لك من األعمال التجارية والمجتمع المحلي 
من خالل العديد من المشاريع االجتماعية، حيث تسهم هذه المشاريع إيجابًيا في التنمية االجتماعية واالقتصادية وتساعد على تحقيق 

ه الشركة، وقيَمها،  رخاء أفضل للمجتمع المحلي. وتسعى أوكيو دائًما إلحداث تأثير إيجابيى على مجتمعها، واضعة في اعتبارها توجُّ
وتطلعاِتها، وإسهامات أصحاب العالقة من خالل تحليل األهمية النسبية.

عملت أوكيو على تطوير إطار االستثمار االجتماعي للشركة الذي يبين مدى التزامها وتوجهها، ويعتمد إطاًرا جديًدا الستراتيجية االستثمار 
االجتماعي يتماشى مع رؤية عمان 2040، واألولويات االستراتيجية للشركة واحتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية؛ ونتيجة لذلك، تم 

تحديد ثالثة مجاالت للتركيز عليها أال وهي  التعليم والصحة، واالزدهار االقتصادي، واإلشراف البيئي. 

إجمااًل، تمكنت أوكيو من تنفيذ خمس مبادرات ومشاريع اجتماعية في جميع أنحاء عمان بنجاح خالل عام 2022م؛ عالوة على ذلك، تم 
تقديم الدعم ألكثر من 53 مبادرة رعاية من معظم محافظات سلطنة عمان، وتم إجراء حَمالت تطوعية بإجمالي 1,338 متطوًعا من 

عية. موظفي أوكيو الذين أكملوا 49,534 ساعة تطوُّ

إخالء مسؤولية

األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين

الغرض من محتوى هذه التقرير هو توفير معلومات أساسية عامة عن أوكيو ش.م.ع.م. وأنشطتها. المعلومات المقّدَمة موجزة 
ومختصرة، مّما يعني أنها ليست اكملة بالضرورة. كما ال يمكن أيًضا االعتماد على هذه المعلومات كنصيحة مقدمة للمستثمرين 

الفعليين أو المستثمرين المحتملين الذين يتوجب عليهم الحصول على المشورة المهنية المتخصصة التي تناسب أهدافهم االستثمارية 
المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة. قد تتضمن المواد الواردة في هذا التقرير 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 أو اعتقادنا أو توقعاتنا الحالية فيما يتعلق بأعمالنا وعملياتنا وظروف السوق ونتائج 
العمليات والوضع 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.

تعكس هذه البيانات وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية وتخضع لبعض المخاطر 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 عدم اليقين، أو إذا ثبت أن االفتراضات األساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية 

بشلك كبير عن 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.
تّم تحويل بعض األرقام المالية في هذا التقرير إلى الدوالر األمريكي للتسهيل على القارئ بسعر صرف للعملة األجنبية وقدره0.3851
 ريال عماني للك دوالر أمريكي. ال ينبغي تفسير المبلغ الُمحتسب بالدوالر األمريكي على أننا نضمن أّن المبالغ بالريال العماني قد تم 

تحويلها أو يمكن تحويلها إلى دوالرات أمريكية بالسعر المشار إليه.

ُتناقش أقسام معينة من هذا التقرير األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين، والتي ال ُتعّد مقياًسا لألداء المالي 
بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. عند تحديد األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين، تضيف 

المجموعة مرة أخرى )في حالة بنود 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، ه( دخل التمويل، و( 

صافي أرباح / خسائر سعر صرف العمالت األجنبية، ز( بعض الدخل االستثماري غير المتكرر )على سبيل المثال، دخل استثماري من عمليات 
بيع االستثمارات(، ح) اإلهالك وإطفاء الدين، ط( حصة أوكيو من رسوم انخفاض قيمة األصول المحجوزة من قبل المشروع المشترك 

أوكيو8.

تؤمن الشركة أن اعتماد مقياس األداء البديل هذا مفيد للمستثمرين نظًرا ألن هذا اإلجراء وغيره من اإلجراءات المماثلة مستخدمة على 
نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحللي األسهم واألطراف المعنية األخرى كمقاييس تكميلية لألداء والسيولة. ومع ذلك، فإن 

األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين ليست مقياًسا لألداء المالي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية وال ينبغي اعتبارها بمعزل عن األرباح التشغيلية أو التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية أو المقاييس المالية األخرى لنتائج 

عمليات المجموعة أو السيولة المحسوبة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو كبديل لها.

oq.com للمزيد من المعلومات يرجى زيارة
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مسَرد المصطلحات
AE – الطاقة البديلة

AI - الذاكء االصطناعي
AP - مصنع العطريات 

Bbl - برميل
BCF - مليار قدم مكعب
BCM - مليار متر مكعب

BCP - خطة استمرارية األعمال
Bn - مليار

Boe - برميل نفط ماكفئ
Bz - بنزين

Capex - نفقات رأسمالية
CSI - االستثمار االجتماعي للشركة

CU - استغالل القدرة اإلنتاجية
E&P - االستكشاف واإلنتاج

EBITDA - األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين
ELT - فريق القيادة التنفيذية 

ESG - البيئة والمجتمع والحوكمة
FAT - وفيات

FID - قرار االستثمار النهائي
GEO - مشروع ُعمان للطاقة الخضراء

GHG - غاز االحتباس الحراري
GN - شبكة الغاز

GW - جيجاوات
HSSE - الصحة والسالمة واألمن والبيئة

ICV - القيمة المحلية المضافة
IDS - المعلومات والحلول الرقمية

IMS - نظام إدارة متاكمل
JV - المشاريع المشتَركة

KPI - مؤشرات األداء الرئيسية
KMT - طن كيلو ميتري

LPG - الغاز البترولي المسال
LTI - اإلصابات الهادرة للوقت

MAF - ميناء الفحل
Mboe - ألف برميل من النفط الماكفئ

Mmboe - مليون برميل من النفط الماكفئ
MBOE/Day - ألف برميل من النفط الماكفئ في اليوم

MEM - وزارة الطاقة والمعادن
MCM - مليون متر مكعب

MMSCF - مليون قدم مكعب قياسي

Mn - مليون
MTC - حالة العالج الطبي

MW - ميجاوات
OEB - مزيج الصادرات العمانية

OIA - جهاز االستثمار الُعماني
OpEx - النفقات التشغيلية

OQ8 - شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية
OQ RPI - أوكيو للمصافي والصناعات البترولية

OTTCO - الشركة الُعمانية للصهاريج
OSR - موثوقية التيار

PAM - الصيانة التنبؤية لألصول
PP – البولي بروبلين

PPE )Finance( - الممتلاكت واآلالت والمعدات
PS – سالمة العمليات

PT&C - شؤون الموظفين والتكنولوجيا وثقافة العمل
PU - استخدام العملية 

PV - كهروضوئية
PVC - البولي فينيل لكورايد

Px – الباراكسيلين
REN - شباكت الطاقة الوطنية

RFCC - بقايا التكسير التحفيزي للسوائل
ROI - العائد على االستثمار

RPA - أتمتة عمليات الروبوت
RWC - حالة العمل المقيدة
SCF - قدم مكعب قياسي 

SDGs - أهداف التنمية االجتماعية
SME - المشاريع الصغيرة والمتوسطة

SR - مصفاة صحار
TA - مدة التغيير أو الصيانة

WACC - المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال


