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الفهرس
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عن أوكيو

العماني،  االستثمار  جهاز  أصول  من  أساسيًا  جزًءا  وتشلك  عمان،  سلطنة  لحكومة  بالاكمل  ومملوكة  للطاقة  متاكملة  عالمية  مجموعة  أوكيو  تعد 
وشهدت المجموعة نموًا مضطردًا منذ تأسيسها في عام 1996م.

البتروكيماويات  وإنتاج  النفط  وتكرير  الطاقة  ونقل  األساسية  والبنية  واإلنتاج  االستكشاف  مثل  عدة  مجاالت  في  استثمارات  بإدارة  أوكيو  وتقوم 
وتسويق النفط الخام ومشتقاته. وقد نجحت أوكيو من خالل الشرااكت االستراتيجية في جلب العديد من االستثمارات األجنبية إلى سلطنة عمان، وهو 

ما ساهم في تعزيز النمو االقتصادي وتوفير احتياجات الطاقة. 

واليوم، تطّورت أوكيو، ونمت بشلك كبير حتى غدت شركة إدارة استراتيجية عالمية تأصلت جذورها في سلطنة عمان. تعمل أوكيو في 17 دولة 
حول العالم وتغطي أعمالها اكمل سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة بدًءا من االستكشاف واإلنتاج مرورا بالتسويق والتوزيع وصوال إلى توفير منتجات 

للمستهلك النهائي، وخدمة أكثر من 3 آالف عميل موزعين في أكثر من 70 دولة حول العالم.

في إطار التزامها بتحقيق نمو مستدام يّتسم بالمسؤولية، تطبق أوكيو مفهوم االبتاكر والتقنيات الحديثة وخبراتها الكبيرة من أجل تطوير مشاريع 
للطاقة البديلة؛ مدفوعة برؤيتها الهادفة ألن تكون الشريك في مجال تحول الطاقة في سلطنة عمان لدعم تحقيق األهداف المحددة في رؤية عمان 

2040 الهادفة إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام.
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لكمة رئيس مجلس اإلدارة

ملهم الجرف
رئيس مجلس اإلدارة

يسرني أن أقدم لكم تقرير أداء مجموعة أوكيو خالل النصف األول من عام 2022م.

حيث استهلت المجموعة النصف األول من هذا العام بتطبيق االستراتيجية المعتمدة للثالث 
سنوات القادمة، والتي تركز على نموذج تشغيلي يتيح للمجموعة تحقيق أهدافها الرئيسية 
التميز  وتعزيز  األصول،  بعض  من  والتخارج  البديلة،  الطاقة  مجاالت  في  االستثمار  وهي: 

التشغيلي. 

حققت المجموعة أداًء مميزًا في الفترة المنصرمة تجاوزت من خالله األهداف المرجوة، حيث 
حافظت على أداء جيد في مجاالت األمن والسالمة والصحة والبيئة والتي تعد من أولوياتنا، 
ويرصد تقريرنا هذا أبرز المبادرات التي قامت بها المجموعة لتحسين األداء في هذه المجاالت. 

وبلغ إجمالي اإليرادات 20,085 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام 2022 مقابل 
10,333 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام 2021، بينما بلغ صافي الربح 2,136 
مليون دوالر أمريكي للنصف األول من عام 2022 مقارنة بـ 818 مليون دوالر أمريكي للنصف 
األول من عام 2021، وشهد أداء المجموعة تحسنًا ملحوظًا في معدل صافي الدين إلى األرباح 
قبل الفوائد والضرائب واإلهالك والدين حيث انخفض إلى 1.26 مرة في النصف األول من عام 

2022 مقابل 4.78 في النصف األول من عام 2021.
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كما واصلت المجموعة التقدم في قطاع الطاقة البديلة والذي أثمر عن توقيع اتفاقية تطوير 
وتعاون مشتركة مع شراكت عالمية رائدة لتطوير مشروع عمان للطاقة الخضراء في محافظتي 

الوسطى وظفار. 

وتواصل أوكيو مسيرة نموها حيث تمكنت من االستثمار وتشغيل أعمال الشق العلوي بكفاءة 
عالية، وباتت إحدى أبرز منتجي النفط والغاز في سلطنة عمان؛ مع الوصول باإلنتاج إلى 218 
من  السلطنة  إنتاج  إجمالي  من   %  12,6 نسبة  يشلك  ما  وهو  يوميا  ماكفئ  نفط  برميل  ألف 

النفط والغاز، عالوة على خفض التلكفة التشغيلية للبرميل إلى مستويات جيدة.

والغاز،  النفط  من  السلطنة  لثروات  المضافة  القيمة  لتعظيم  مساعيها  أوكيو  تواصل  كما 
واإلسهام في دعم جهود التنويع االقتصادي من خالل االستثمارات الضخمة في مشاريع النمو؛ 
مثل مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال، ومجمع لوى للصناعات البالستيكية، ومصنع أوكيو 

لألمونيا، ومصفاة الدقم، ومشروع الشركة العمانية للصهاريج.

في  ألعمالها  اإليجابي  األثر  وتعزيز  واإلجتماعي  الوطني  بالتزامها  الوفاء  في  أوكيو  تمضي 
سلطنة عمان من خالل القيمة المحلية المضافة، والتي توليها لك اهتمام بهدف إثراء االقتصاد 
المحلي، والشراكة المجتمعية من خالل برنامج االستثمار االجتماعي الذي يحقق عوائدا  مثمرة.

تأتي استراتيجية المجموعة متناغمة مع رؤية عمان 2040م وأهداف جهاز االستثمار العماني، 
وجاء األداء النصفي للعام 2022م ليعزز الثقة بهذه االستراتيجية.

نتقدم  كما  المستمر،  ودعمها  توجيهها  على  الرشيدة  للحكومة  الجزيل  بالشكر  نتوجه  عليه 
بالشكر الخاص لجميع موظفينا وشراكئنا على تفانيهم المستمر ودعمهم للجهود المبذولة 

إليجاد قيمة ألصحاب العالقة، وإعادة تشكيل مستقبل الطاقة من أجل غد أفضل معًا.
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طالل العوفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

نعمل من أجل غد أفضل 

تأسيسًا على النجاحات التي تحققت في عام 2021م، وضعت أوكيو هدفا طموحا لنفسها وهو مواصلة إنجازاتها 
وترسيخ ماكنتها كشركة لها هوية اقتصادية فريدة من نوعها تتوافر لديها اكفة عوامل النجاح والتطور والقدرة 

على إيجاد قيمة لاكفة األطراف المعنية بعملياتها. 

الكفاءة  من  مستوى  أعلى  على  بشرية  موارد  ووجود  العمليات  وتحسن  السوق  في  المواتية  الظروف  وبفضل 
والتدريب، تمكنت أوكيو من تحقيق نتائج استثنائية خالل النصف األول من عام 2022م. 

نركز على ضمان استمرارية عملياتنا والعمل على توفير اإلمدادات المطلوبة من الطاقة بشلك مستدام. مع ذلك، 
تظل صحة وسالمة الموظفين والمقاولين والمجتمعات التي نعمل بها شاغلنا األساسي. أنا فخور للغاية بأن أعلن 
ووعي  إلتزام  يعكس  الذي  األمر  وهو  إصابة  معدل  أقل  مع  اإلطالق  على  أماًنا  األعوام  أكثر  اكن  2022م  عام  أن 

موظفينا وقدراتنا وعملياتنا التي تساهم باستمرار في تحسين األداء في الجوانب المتعلقة باألمن والسالمة. 

لكمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
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من الناحية المالية، بلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك وإطفاء الدين لمجموعة أوكيو خالل النصف 
األول من عام 2022م 3،441 مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 122% عن المستهدف في موازنة النصف األول 
و13% أعلى من الرقم المستهدف في ميزانية العام بأكمله. وبالرغم من أن األسعار والهوامش الربحية في معظم 
خلق  واستكشاف فرص  السوق  لالستفادة من ظروف  أي جهد  ندخر  لم  أننا  إال  توقعاتنا،  تجاوزت جميع  المنتجات 
القيمة، مثل زيادة اإلنتاج وتحسين قائمة المنتجات والتحكم في النفقات التشغيلية ومعالجة المشلكات التشغيلية.

من الناحية التشغيلية، ومع الحاجة إلى الحفاظ على المرونة وسرعة االستجابة في صناعة تشهد تغيرًا بشلك سريع 
ومستمر، قمنا بطرح نموذج تشغيلي جديد لدعم وتنفيذ رؤيتنا ومهمتنا أكداة تمكين للتحول في مجال الطاقة. 
وبعد أن وضعنا مؤشرات األداء الرئيسية بشلك واضح وطبقنا نظام إدارة األداء، يمكننا القول بلك ثقة بأن لدينا اآلن 
األدوات والتدابير المناسبة لضمان تحقيق أهدافنا والتزاماتنا تجاه اكفة األطراف المعنية بعملياتنا. كجزء من تفانينا 
في المشاريع الخاصة بالطاقة الخضراء خريطة الطريق الخاصة بأوكيو، فقد أحرزنا تقدًما ملحوًظا عبر مشاريعنا التي 

تهدف إلى الحد من اإلنبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين األخضر وخطة إزالة الكربون ومبادرات كفاءة الطاقة.
أخيًرا وليس آخًرا، تذكرنا مسؤوليتنا االجتماعية بمدى أهمية توفير إمدادات طاقة يمكن الوثوق بها واالعتماد عليها 

للعالم مع إعطاء األولوية للقيمة المحلية المضافة والتميز البيئي واالجتماعي والحوكمة.

لم يكن النجاح واإلنجاز الذي تحقق ممكنا بدون جهد وعطاء موظفينا الذين هم في صميم لك ما نقوم به والذين 
نعتبرهم أهم أصولنا. ونؤكد في هذا الصدد بأننا سنظل ملتزمين برعاية المواهب وتوجيهها لبناء موارد بشرية 
منتجة من خالل العديد من المبادرات مثل تعيين خريجين جدد ونقل الموظفين بنجاح إلى الشراكت التابعة والشريكة 

في عملياتنا لضمان تحديد المواهب وتعزيز القوة الحالية.

وبالنظر إلى من حققناه في األشهر الستة الماضية أشعر بالفخر بما حققناه ليس فقط من حيث األداء المالي ولكن 
في الوفاء بوعودنا والتزامنا بخدمة العمالء والمجتمعات ومختلف دول العالم. وبينما نمضي قدًما، يجب أن نستمر 

بنفس الزخم بالتزامنا للتحكم في ميزانيتنا وإنفاقنا، للحفاظ على ميزتنا التنافسية.

نيابة عن اكفة العاملين في أوكيو، نشكركم ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو. 
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الملخص التنفيذي

الفوائد  احتساب  قبل  اإليرادات  في  زيادة  وتحقيق  العام  بداية  منذ  شهري  أساس  على  متواصلة  لماكسب  تسجيلها  بعد 
والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين والتي بلغت 126% خالل الفترة من يناير إلى يونيو، شهدت أوكيو انتعاًشا قوًيا بلغت قيمته 

102,4 مليار دوالر من ماكفئ النفط منذ شهر أبريل.

وعلى الرغم من تحّسن الظروف االقتصادية بشلك كبير؛ إال أّن التوقعات ما تزال غير مؤكدة بسبب عوامل االقتصاد اللكي 
والعوامل الجيوسياسية المختلفة. وتهدف خطتنا االستثمارية إلى االستفادة من الطلب المتزايد على النفط للمدى الطويل 
من أجل الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وأكثر أماًنا واستدامة. وندرك أّن أمن الطاقة أمر بالغ األهمية لمليارات 
برنامجنا  وتنفيذ  الخام،  النفط  إنتاج  على  قدرتنا  لزيادة  المتواصلة  جهودنا  وراء  السبب  هو  وهذا  العالم،  حول  األشخاص 

التوسعي في إنتاج الغاز، وزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيماويات، ودعم توجهات التحول للطاقة البديلة.

لقد ارتفع إجمالي إنتاج النفط والغاز في النصف األول من العام الجاري بنسبة 9%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 74 مليون 
برميل نفط ماكفئ في نهاية عام 2022 وذلك مقارنة مع 67 مليون برميل نفط ماكفئ ُمسّجل في النصف األول من عام 
2021م. كما ارتفع إنتاج المربع 60 النفطي من 10 ماليين برميل من ماكفئ النفط في عام 2021م إلى 14 مليون برميل من 
ماكفئ النفط في النصف األول من عام 2022م. وفي الوقت نفسه بلغ معدل توافر شبكة الغاز في النصف األول من عام 

2022م نحو %98.

وَتظهر إنجازات أوكيو في مجال االستكشاف واإلنتاج )الشق العلوي( بوضوح في زيادة إنتاج النفط من مناطق االمتياز الخاصة 
بالمجموعة. وقد مّكن هذا- إلى جانب إدارتنا الحكيمة للشرااكت االستثمارية- المجموعة من زيادة إنتاجها اليومي إلى 218 

ألف برميل يوميا. ويمثل هذا اإلنتاج 12,6% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط.

وموثوقية  سالمة  على  2022م  عام  من  األول  النصف  خالل  والتسويق  والمعالجة  التكرير  مجال  في  أوكيو  أعمال  ورّكزت 
العمليات لألصول التي تم تشغيلها وهي مجمع لوى للصناعات للبالستيكية ومصنع أوكيو للغاز البترولي المسال. وتواصل 
من  التي  التشغيلي  التميز  مبادرات  تنفيذ  خالل  من  البترولية  والصناعات  للمصافي  التنافسية  القدرة  تحسين  المجموعة 
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المتوقع أن تدفع الربحية وتعزز اإلنتاج، عبر عمليات موثوقة لالستفادة من الفرص الناشئة في سوق يشهد تعافيًا متواصاًل. 
وتّم أيضا تشغيل مشاريع النمو الخاصة بأوكيو؛ والتي تشلك اآلن جزًءا من األصول األساسية بالنسبة للمجموعة. وتعكس 
السوق  في  القائمة  التغيرات  مع  التكيف  على  ساعدتنا  التي  المرونة  من  العالية  والدرجة  المالي  التزامنا  القوية  النتائج 

والتركيز على خطط النمو طويلة األمد.

يعتبر عام 2022م بالنسبة ألوكيو العام الذي يشهد تحولها إلى تطبيق نموذج تشغيلي جديد يرتكز على تمكين األصول من 
العمل باستقاللية ومرونة وتعزيز أدائها. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النموذج إلى إحداث تغيير في ثقافة العمل داخل 

المجموعة، وجْعل المجموعة أفضل أداًء وأذكى وأقوى في السوق.

ترتكز خارطة الطريق االستراتيجية على 5 راكئز للنمو في مجال االستدامة. ونهدف إلى توفير حلول طاقة بديلة وأكثر تنوعا 
بطريقة مسؤولة. وتواصل أوكيو إحداث تأثير مستدام وإيجابي لدى أصحاب المصلحة. ومن خالل إطالق استراتيجية أوكيو 
مّكنتنا  اإلطار؛  هذا  وفي  المؤسسية.  أوكيو  استراتيجية  مع  االستدامة  مجال  في  عملنا  مواءمة  نضمن  فإننا  لالستدامة 
إنجازاتنا في مجاالت الموارد البشرية والسالمة والبيئة واالستثمار االجتماعي والقيمة المحلية المضافة والطاقة البديلة 

من المضي قدمًا ومواصلة تنفيذ خططنا.

لقد انعكس التزام أوكيو بتحقيق أهداف أعمالها خالل هذا العام بشلك جلي على أدائها كشركة وشريك مفضل وكمؤسسة 
مسؤولة تعمل على خدمة األهداف الموضوعة المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وتلتزم المجموعة بلك ما تقوم به 
البيئة. كما يدل  المجتمعات وتحسين  الكفاءات وتطوير  المجتمع وتعزيز  النمو وتحقيق مصالح  من رعاية للمواهب وتعزيز 

أداؤنا على التزامنا بدعم االبتاكر ونشر التقنية والتفكير المستقبلي وتنفيذ خطط التوسع المستقبلّية.

التحول في مجال  أوكيو للعب دور حيوي في جهود  التكنولوجيا، تستعد  الطلب وتطور  المستقبل، ومع نمو  إلى  بالنظر 
الطاقة البديلة وهو الدور الذي بدأت تتشلك وتتضح معالمه شيئًا فشيئًا. ولكنا ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة 
للمساهمين من خالل اقتناص فرص االستثمار التي ستنشأ مع زيادة الطلب على الطاقة واالنتقال إلى مستقبل منخفض 

الكربون.
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األداء المالي والتشغيلي
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الصحة والسالمة والبيئة
العناصر  أحد  آمنة  بيئة عمل  المستمر إليجاد  التحسين  يعد 
تأخذ  حيث  ألوكيو.  المؤسسية  المسؤولية  في  األساسية 
أنشطة إدارة السالمة لدينا في االعتبار متطلبات ومعايير 
أنحاء  جميع  في  بها  المعمول  والبيئة  والسالمة  الصحة 
توفير  إلى  الجديد  التشغيلي  النموذج  ويهدف  العالم. 
التوجيه إلدارة الصحة والسالمة والبيئة فيما يتعلق بوضع 
المعايير، وتوفير األدوات والخبرات والتدقيق، وتطوير نظرة 
الصحة  مجال  في  كبيرا  تقدما  أوجد  مما  للمخاطر؛  شاملة 

والسالمة والبيئة في عام 2022م.

 ٠.34 : )TRIF( إجمالي تواتر الحوادث القابلة للتسجيل
وقع ما مجموعه 17 حادثا قابال للتسجيل لغاية 30 يونيو 
اليدين  الناجمة عنها في  اإلصابات  2022م، واكنت معظم 

واألصابع مسجلة نتيجة قدرها  0،34. 

حوادث سالمة العمليات: 1 
حوادث المستوى 1: لوحظ وجود تسرب للغاز الطبيعي في 
مجمع  في  الواقعة  المسال  الطبيعي  الغاز  قياس  محطة 
لوى للصناعات البالستيكية بسبب تشغيل العديد من أجهزة 
وأطلق  الهيدروكربونات(.  )اكشفات  الغاز  عن  الكشف  إنذار 
البالستيكية  للصناعات  لوى  لمجّمع  التابع  التخزين  فريق 
عملية اإلغالق الطارئ لمحطة قياس الغاز الطبيعي المسال.

لم ينتج عن الحادث أي اضرار بشرية.

اإلصابات المضيعة للوقت: ال يوجد
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أطلقنا برنامجا مكثفا تضمن العديد من األنشطة والتحسينات المنهجية للمساعدة في ضمان سالمة العاملين والعمليات. وتضّمنت مشاريع وإنجازات الصحة والسالمة 
والبيئة التي تّم تحقيقها في عام 2022م ما يلي:
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الطاقة البديلة

باعتبارها مجموعة عمانية متاكملة للطاقة، فإن أوكيو قادرة على تحقيق أقصى قدر من القيمة من مصادر الطاقة في سلطنة عمان ودعم بناء مستقبل مستدام. 
ل الطاقة البديلة كوحدة أعمال إستراتيجية دورا أساسيا بأوكيو »كممكن للتحول في مجال الطاقة«. ويعد التقليل من اإلنبعاثات الكربونية بأصول أوكيو وضمان  حيث تمثَّ
تحقيق نمو مستقبلي من ضمن أهم جهود وأعمال قطاع الطاقة البديلة، ومن أجل تحقيق ذلك، فقد أطلقنا عددًا من المبادرات في مجاالت اإلجادة في مجال الطاقة 

والطاقة النظيفة والجزئيات منخفضة الكربون.

الحد من الكربون 
يشلك الحد من الكربون أحد الدوافع الرئيسية للتحول في مجال الطاقة بأوكيو حيث تدرك الشركة أهمية التوافق مع السياسات الدولية الخاصة بماكفحة تغير المناخ 
والتي تعد أمرا ضروريا لتعزيز قدرة أوكيو على المنافسة في السوق. وفي هذا اإلطار، تم اعتماد سياسة الحد من الكربون الخاصة بالشركة في بداية عام 2022م.  وقد 
تم عقب اعتماد  هذه السياسة القيام بتقييم الفجوات لتحديد خط األساس النبعاثاتنا ويجري حاليا تطوير خطط لمختلف األصول للحد من اإلنبعاثات وتحديد األهداف 

ومؤشرات األداء الرئيسية.  ومن المتوقع االنتهاء من خطة الحد من الكربون وتقديمها إلى مجلس اإلدارة بحلول نهاية العام.

التميز في الطاقة
تم إطالق دراسة إلطار إدارة الطاقة في أوكيو بهدف التوافق مع  معيار اآليزو 50,001  في عام 2023م. باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير قوانين البناء لضمان التزام جميع 

المباني الجديدة في أوكيو بأفضل معايير كفاءة الطاقة، ويجري حاليا تحديث المباني القائمة لضمان االستخدام األمثل للطاقة. 
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الطاقة النظيفة
وفي مجال الطاقة النظيفة، يمضي قطاع الطاقة البديلة في أوكيو في العمل على تطوير المزيد من الفرص لدعم جهود التخلص من الكربون في مختلف أصول الشق 
العلوي وقطاع المصافي والبتروكيماويات بأوكيو في وذلك من خالل تحويل االعتماد في  جزء من الطاقة المستخدمة بها من الطاقة الرمادية إلى الطاقة المتجددة.  
تتضمن خطة المشروع توريد الطاقة النظيفة إلى حقل المربع60 ومحطة لوى للطاقة الشمسية. تم طرح نطاق األعمال االستشارية لحقل المربع60 لتطوير المشروع 
ومن المتوقع أن يتم إسناده خالل األشهر المقبلة. أما بالنسبة لمحطة لوى للطاقة الشمسية، فقد حصل قطاع الطاقة البديلة بأوكيو على التصاريح المطلوبة لمواصلة 

تطوير المشروع بما في ذلك الموافقات التنظيمية ومسار خط النقل، وهو ما سيمكن من الوصول إلى قرار االستثمار النهائي في المشروع في عام 2023م. 

كما تم اختيار قطاع الطاقة البديلة بأوكيو من قبل وزارة الطاقة والمعادن اكلجهة الوطنية لتنسيق وتطوير وتنفيذ عملية االنتقال من مصادر الطاقة الرمادية إلى مصادر 
الطاقة النظيفة للمشغلين اآلخرين في مواقع النفط والغاز في سلطنة عمان.

الجزئيات منخفض الكربون
قطع قطاع الطاقة البديلة في أوكيو شوطا في تنفيذ العديد من مشاريع جزيئات الكربون المحتمل، والتي يمكن أن تولد أكثر من 30 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 
سلطنة عمان للوفاء باإلحتياجات المستقبلية من خالل إنتاج الهيدروجين ومشتقاته.  وصلت هذه المشاريع إلى مراحل مختلفة من التطوير مع شراكء يمتلكون الخبرة 

في هذا المجال.

ومن بين أهم هذه المشاريع:
- مشروع هيدروجين عمان الذي وقع قطاع الطاقة البديلة بأوكيو إتفاقية مع لك من شركة أكوا باور وشركة آير برودكتس إلطالق مشروع الهيدروجين األخضر في 

محافظة ظفار
- مشروع هايبورت الدقم والذي أبرمت إتفاقيات حجز مساحات األراضي للك من مواقع الشق العلوي وقطاع المصافي والبتروكيماويات

- ومشروع عمان للطاقة الخضراء الذي يجري تطوير دراسة جدوى المفهوم وتحليل العائد من الطاقة.
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أوكيو لشباكت الغاز

تمكنت أوكيو لشباكت الغاز، انطالقًا من مسؤوليتها األساسية المتمثلة في نقل الطاقة في سلطنة عمان، في الوفاء بالطلب على الغاز في جميع أنحاء سلطنة عمان. 
وبفضل بنيتها األساسية الواسعة التي تمتد لنحو 4368 كيلومتًرا من شبكة أنابيب الغاز ذات الضغط العالي، و3 محطات ضغط رئيسية و27 محطة لتزويد الغاز، تنقل 
أوكيو لشباكت الغاز أكثر من 100 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يومًيا إلى مختلف المناطق الصناعية ومحطات الطاقة، والصناعات البتروكيماوية ومصانع تسييل 
الغاز واستخراجه. وقد اكنت الجهود التي تقوم بها الشركة محل تقدير وإشادة حيث حصلت أوكيو لشباكت الغاز على شهادة األيزو55001 تقديرًا ألدائها المتميز وقدرتها 

على إدارة األصول وفًقا ألفضل المعايير العالمية. 

ومع إعادة هيلكة النموذج التشغيلي ألوكيو لشباكت الغاز لتكون شركة مستقلة وتعيين مجلس إدارة منفصل، بدأت أوكيو لشباكت الغاز اإلعداد لعملية طرح أسهم 
الشركة لالكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط. تأتي هذه الخطوة الهامة واإلستراتيجية تماشيًا مع برنامج الخصخصة الذي ينفذه جهاز االستثمار العماني وهو 

البرنامج الذي يعد ركيزة أساسية في رؤية عمان 2040 لتنويع االقتصاد وجذب االستثمار األجنبي وتمكين قطاع الطاقة من االضطالع بدور رئيسي في هذا الصدد.
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االستكشاف واإلنتاج

في النصف األول من عام 2022م شهدت أعمال التنقيب واإلنتاج تحسًنا ملحوًظا في األداء مدفوًعا باالرتفاع 
العالمي في أسعار النفط من جهة، وزيادة اإلنتاج من مختلف أصول محفظتنا بما في ذلك المربع 60 بفضل 
التطوير المتسارع لحقل بساط، من جهة أخرى، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي إنتاج أعمال التنقيب واالنتاج، مبشًرا 
بمعدل إنتاج متوسط يصل إلى 219 ألف برميل ماكفئ نفط في اليوم في عام 2022م، وهو أعلى بـ 20% من 

متوسط إنتاج السنة المالية 2021م البالغ 183 ألف برميل ماكفئ نفط في اليوم.

وقد تمكنت مجموعة أوكيو من النهوض بإنتاجها اليومي إلى هذا الرقم من خالل تكثيف أعمالها اإلنتاجية في 
مناطق االمتياز الخاصة بها، فضاًل عن ممارسات اإلدارة السليمة للمجموعة في المشاريع االستثمارية المشتركة، 

ونجاحها في توليد الدخل المبكر من المشاريع قيد التطوير وتبنيها الممارسات الرامية لتحسين اإلنتاج والتمّيز.

تمكنت المجموعة من تحقيق إنجازات نوعية في عام 2022م عبر اكفة أصول التنقيب واإلنتاج التابعة لها. وقد 
تمتع المربع 60 على وجه التحديد بأبرز هذه اإلنجازات، حيث زاد اإلنتاج ليصل متوسًطا يبلغ 53 ألف برميل ماكفئ 
نفط في اليوم في النصف األول من العام، وهي زيادة تفوق 70% من متوسط اإلنتاج للفترة الموافقة في 
العام الماضي والتي بلغت 31 ألف برميل ماكفئ نفط في اليوم. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المربع 60 إلى 60 
ألف برميل ماكفئ نفط في اليوم بحلول نهاية العام مع تفعيل دور منشآت اإلنتاج المبكر )EPFs( التي تلعب 

دوًرا محورًيا في تسريع عجلة اإلنتاج.

أما في قطاع الغاز فقد تمكنت أوكيو من المحافظة على معدل توافر 98% في شباكت الغاز في النصف األول 
من عام 2022م.

ولم تتوقف أوكيو عند اإلنجازات على صعيد اإلنتاج وحسب، بل نجحت أيًضا في تحقيق وفورات في تاكليف إنتاج 
النفط عن طريق إدخال أحدث التقنيات وتضافر الجهود من قبل جميع الموظفين. كما تم تحقيق وفورات كبيرة 

في التاكليف في مختلف المشاريع االستثمارية المشتركة.
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 المصافي والبتروكيماويات
والشؤون التجارية

الشراكت  في  والبتروكيماويات  والمصافي  التجارية  الشؤون  قطاع  واصل 
النصف األول من  أوكيو في سلطنة عمان والخارج خالل  التابعة لمجموعة 
العام التركيز على الصحة والسالمة والبيئة. حيث تضع الشركة دوما الجوانب 

المتعلقة بسالمة الموظفين وخلق بيئة عمل آمنة على رأس أولوياتها.

حيث  2022م،  عام  من  األول  النصف  خالل  استثنائية  أوضاعًا  السوق  شهد 
ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز حاجز 120 دوالًرا أمريكًيا للبرميل. حافظنا في 
المصافي  منتجات  بتسويق  المتعلقة  واألنشطة  التجارية  األعمال  اكفة 
والبتروكيماويات على حالة اليقظة الشديدة وسعينا إلى استغالل الفرص 
الموجودة في السوق إلى أقصى حد ممكن وتعزيز قدرتنا على خلق قيمة 
المصافي  أعمال  اكفة  في  وموثوقة  آمنة  عمليات  إتباع  خالل  من  محلية 
أعمال  حققت  لذلك،  ونتيجة  األخرى.  التجارية  والمنتجات  والبتروكيماويات 
المصافي والتسويق في النصف األول من عام2022م نجاحًا استثنائيا في 

الجوانب المالية أو التشغيلية لمختلف شراكت المجموعة.
 

مجمع صحار
سنوًيا  متري  طن  مليون   1.2 إلنتاج  للبالستيك  أوكيو  مصنع  تصميم  تم 
اإلجمالي  الحجم  يرفع  ما  وهو  إيثيلين،  والبولي  بروبيلين  البولي  مادة  من 
النصف  خالل  سنوًيا.  متري  طن  مليون   1.5 إلى  أوكيو  تنتجه  الذي  للبوليمر 
األول من العام، واصلت أوكيو للبالستيك تعزيز عملياتها وزيادة إنتاجها وهو 
أنحاء  أكثر من 70 دولة في جميع  إلى  المنتجة  الكميات  بيع  ما مكنها من 
االستراتيجيين  شراكئها  خالل  ومن  العالمية  أوكيو  ماكتب  خالل  من  العالم 
الدوليين. من ناحية أخرى، واصلت المصافي تقديم عمليات موثوقة وركزت 
على استقرار إمدادات الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي في سلطنة 
عمان والتركيز في ذات الوقت على اقتناص الفرص المتوافرة في األسواق 

الدولية.
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مجمع الدقم
ال تزال األعمال جارية في إكمال مشروع أوكيو8 )مصفاة الدقم( وقد بلغ معدل اإلنجاز كما في نهاية النصف األول من عام 2022م 92.7%. على الرغم من التحديات 
العديدة، يواصل فريق المشروع إيجاد حلول لضمان اكتمال المشروع والعمل بشلك آمن عن كثب مع لكا الشريكين االستراتيجيين، أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية.

 
مشاريع صاللة

يعتبر مصنع أوكيو للغاز البترولي المشروع األول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عمان الستخالص الغاز البترولي المسال والمكثفات من شبكة أوكيو للغاز ومن 
المتوقع أن يصل إنتاج مصنع أوكيو للغاز الطبيعي المسال إلى 300 ألف طن متري سنوًيا، يمتلك المصنع القدرة على تعزيز اإليرادات والقيمة المحلية الُمضافة، وتنمية 
المجتمع. في نفس الوقت يواصل المشروع جهوده لتكثيف العمليات وزيادة أحجام اإلنتاج لتحقيق اختبار موثوقية الجهات المقرضة )LRT( والذي من المتوقع أن يكتمل 

في الربع الثالث من عام 2022.

يعد مشروع صاللة لألمونيا مصنعا متاكمال مع مصنع أوكيو للميثانول والذي سيستخدم الغاز الغني بالهيدروجين إلنتاج مليون طن متري من األمونيا سنوًيا. عمل فريق 
األمونيا عن كثب مع مقاول الهندسة والتوريد والبناء إلكمال المشروع وتحقيق التشغيل التجاري المتوقع في الربع الثالث من عام 2022.

 



٢٠

االستدامة

تهدف مجموعة أوكيو إلى خلق تأثير ُمستدام وإيجابي على أصحاب المصلحة لدينا، ومن خالل عملياِتنا التجارية وتفاعلنا فإننا نستطيع إحداث تأثير إيجابي كبير على 
المجتمعات المحيطة بنا وعلى البيئة. فنحن نقوم في أوكيو بإدارة أعمالنا بنزاهة وشفافية للمحافظة على أدائنا االجتماعي. هذا بجانب أننا نطبق سياسات وإجراءات 
البيئية  الرئيسية  األداء  مؤشرات  خالل  من  أعمالنا  مختلف  عبر  االستدامة  بنا  الخاصة  الطريق  خريطة  وتتضمن  الجيد.  اإلشراف  لضمان  وإدارتها  المخاطر  لتحديد  صارمة 

.)SDGs( واألهداف التي تتماشى مع رؤية عمان 2040م وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ESG( واالجتماعية والحوكمة

بدًءا من إنتاج الطاقة الخضراء إلى تقليل النفايات، تبرز سلسلة مبادرات أوكيو التزامنا نحو االبتاكر لألفضل.

تقييم األهمية النسبية:
قامت إدارة االستدامة في أوكيو بتطوير إطار عمل لتقييم نضج االستدامة لجميع المواضيع الخاصة باالستدامة. وبعد ذلك، وبناء على القطاع الذي نعمل فيه، قمنا 
الشركة  في  االستدامة  عمليات  في  الحالي  النضج  مستوى  تقييم  في  اإلطار  من  الغرض  يتمثل  أوكيو.  أصول  جميع  في  2022م  لعام  النضج  تقييم  مشروع  بإطالق 
في موضوعات الطاقة واالنبعاثات والصحة والسالمة والحوكمة واألخالقيات إضافة إلى تحديد أولويات مجاالت التركيز على المديين القصير والطويل للوصول إلى 
مستويات نضج أعلى. وسيشمل التمرين عقد جلسات مكثفة إلشراك الموظفين في جميع األصول وفي مختلف المواقع، ومن المقرر أن يتم االنتهاء من هذا التمرين 

في شهر ديسمبر 2022م.
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المرأة في أوكيو:
قام فريق المرأة في أوكيو بتنظيم مبادرة جلسات »قهوة الثالثاء«. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص التواصل لموظفي أوكيو وخاصة النساء من مختلف اإلدارات 
خارج بيئة العمل المعتادة، وهو ما سيسهم في إيجاد بيئة عمل ودية وتعزيز التعاون على المدى الطويل وابتاكر المزيد من األفاكر بين الموظفات العامالت في مختلف 
اإلدارات، شاركت في الجلسة األولى جميع الموظفات العامالت في أصول أوكيو بمحافظة ظفار وعددهن 20 موظفة إلى جانب نحو عشرة موظفين لمناقشة العديد 

من المواضيع.

أداؤنا البيئي واالجتماعي والحوكمة:

• اعتماد مجلس اإلدارة لسياسة خفض االنبعاثات الكربونية 
• 4 مشاريع إلنتاج الهيدروجين األخضر يتم تطويرها

• طرح مبادرات المحافظة على المياه
• الحد من تصدير النفايات

• إماكنية توليد أكثر من 30 جيجاواط من الطاقة المتجددة
• محطة للطاقة الشمسية في لوى لتزويد ثلث متطلبات الطاقة السنوّية 

لمجمع لوى للصناعات البالستيكية 

• تّم استثمار 10.5 مليون دوالر في مشاريع االستثمار 
االجتماعي 

لتقديم  أمريكي  دوالر  مليون   5.2 بمبلغ  التبرع  تم   •
الدعم الطارئ للمتضررين من إعصار شاهين

بحوالي  أوكيو  من  متطوعا   2,762 نحو  شارك   •
72,900 ساعة تطوع لخدمة أكثر من 48,000 شخص

• إطالق برنامج »خير السفراء« مع 30 موظفًا 
تّم اختيارهم

الرشوة  إتمام تنفيذ دليل سياسات ماكفحة   •
ودرء الفساد وبدء التدريب

Women@OQ مبادرة المرأة في أوكيو •
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القيمة المحلية المضافة 
تعتمد القيمة المحلية المضافة على نهج »فّكر عالميًا واعمل محليًا«.

تؤمن مجموعة أوكيو بأهمّية تطوير المجتمعات المحلية التي تعمل بها من 
المبدأ  لهذا  وترجمة  اإليجابي؛  للتغيير  كمحفز  والعمل  التنمية،  تمكين  خالل 
أطلقت  أوكيو العديد من المبادرات التي تدعم الشباب العماني، سواء اكنت 

ريادية أو مهنية.

وتبلغ نسبة تحقيق مؤشر القيمة المحلية المضافة الحالية 30%، وهي على 
النحو التالي:



٢3

القيمة المحلية المضافة في مشاريعنا الكبرى:

قدمت أوكيو مساهمات ملموسة متعلقة بالمشاريع الكبرى لها تتعلق بالبضاعة 
المحلية والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل استمرار العمل 
مع مقاولي الشركة وتقديم المنح الدراسية وفرص التدريب للعمانيين، باإلضافة 
إلى التأكيد على إرفاق اشتراطات تتعلق بالقيمة المحلية المضافة لاكفة مقاولي 
التصميم والتوريد واإلنشاء بهدف استيفاء تلك االشتراطات عند االنتهاء من لك 
مشروع مع تقديم تقارير أداء ربع سنوية للقيمة المحلية المضافة تخضع لتقييم 

الشركة واعتمادها.

ويوضح المخطط أدناء اإلنفاق التراكمي للقيمة المحلية المضافة لمشاريع أوكيو 
البترولي  للغاز  والتوريد واإلنشاء: صاللة  التصميم  الكبرى في  )المشاريع  الكبرى 
المسال، وساب، وأوكيو8، والشركة العمانية للصهاريج، وشركة المرافق المركزية-

َمراِفق(.
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الموارد البشرية 

نحن ملتزمون تجاه موظفينا بتطويرهم وتنمية المجتمعات التي نعمل فيها؛ لذلك فإّن طموحاتنا تتمثل في إقامة عالقات قوّية مع المجتمعات لضمان 
سالمة األفراد مع إيالء إحترام كبير لحقوق اإلنسان، ودعم األفراد وتعزيز تنميتهم وتطوير بيئتهم االجتماعية، وأن نكون مجموعة شاملة تدير مواهب 

متنوعة وتركز على الموظف وتضمن له تاكفؤ الفرص.
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 المبادرات االجتماعية ألوكيو

فإنها  االجتماعي،  باالستثمار  أوكيو  مجموعة  التزام  مع  تماشيًا 
اإليجابية  اآلثار  تعظيم  خالل  من  االجتماعية  التنمية  في  تساهم 
ألوكيو  االجتماعي  االستثمار  فإن  كذلك  المجموعة،  لعمليات 
لضمان  أداة  يعد  المستمر  لنجاحنا  استراتيجية  ركيزة  وباعتباره 
لدعم  فّعال  بشلك  والبشرية  المالية  قدراتنا  من  لك  استخدام 
المشاريع والمبادرات التي لها تأثير إيجابي مستدام وطويل األجل 
السلبية  اآلثار  تمنع  عمل  خطط  على  أيًضا  ونعمل  مجتمعنا.  على 

وتخففها.

وفي الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ المشاريع التي تخدم مجتمعاتنا 
وتبّني المرونة وقدرات الموارد البشرية؛ فإننا نرّكز أيًضا على تطوير 
على  المشاريع  هذه  وتعمل  القادمة.  ألجيالنا  أفضل  بيئة  ورعاية 
إفادة الجميع في سلطنة عمان بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 

2040م.

مشاريع االستثمار االجتماعي
 

لدى أوكيو هذا العام تسعة مشاريع رئيسية تمت الموافقة عليها 
في المجاالت التالية:

• االزدهار االقتصادي

• البيئة

• التعليم والصحة

٢،3٠٠،115،4٢ مليون دوالر أمريكي قيمة مشاريع االستثمار االجتماعي
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لمحة عامة عن المشاريع حتى يونيو 2022

الرعايات
بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومن أجل تشجيع موظفينا على التطوع، فإننا نساهم في إيجاد بيئة عمل تعكس التزامنا برفاهية مجتمعاتنا، وتساعدنا على تحديد 

القضايا والمبادرات األساسية التي تتوافق بشلك أفضل مع أهداف أعمالنا وثقافتنا. 
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الجوائز

الجوائز تشجعنا على االستمرار في النمو
 

الجوائز  االلتزام  التوجيهية ألوكيو. وتشهد على هذا  المبادىء  منتجاتنا  والشفافية وجودة  التكنولوجي واالستدامة  واالبتاكر  البيئة  أعمدة  تقود 
المرموقة التي حصلنا عليها، والتي تشجعنا على مواصلة العمل لنستمر في موقعنا الريادي في السوق والمساهمة في تشكيل قطاع الطاقة 

في سلطنة عمان وخارجها.
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إخالء المسؤولية

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 
المستثمرين  أو  الفعليين  للمستثمرين  مقدمة  كنصيحة  المعلومات  هذه  على  االعتماد 
تناسب  التي  المتخصصة  المهنية  الحصول على االستشارات  يتوجب عليهم  المحتملين والذين 
المواد  تتضمن  قد  الخاصة.  احتياجاتهم  أو  المالي  وضعهم  أو  المحددة  االستثمارية  أهدافهم 
التحقق منها  يتم  لم  للجمهور  التقرير معلومات مستمدة من مصادر متاحة  الواردة في هذا 
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 بتوقعاتنا  الحالية فيما يتعلق بأعمالنا وعملياتنا وظروف السوق ونتائج العمليات والوضع 
المالي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  اإليرادات المتوقعة، واإليرادات قبل احتساب 
احتساب  قبل  المعدلة  واإليرادات  الدين،  وإطفاء  واإلهالك  والضريبة  الفائدة  على  الضرائب 

الضرائب على الفائدة والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين، والديون، من بين أمور أخرى.

لبعض  وتخضع  المستقبلية  باألحداث  يتعلق  فيما  الحالية  نظرنا  وجهات  البيانات  هذه  تعكس 
مشابهة  لكمات  أو  “نقدر”  “نتوقع”،  مثل  لكمات  نستخدم  واالفتراضات.  والشكوك  المخاطر 
لتحديد البيانات المستقبلية.  في حالة تحقق واحد أو أكثر من المخاطر أو حاالت عدم اليقين، 
عن  كبير  بشلك  الفعلية  النتائج  تختلف  فقد  صحيحة  غير  األساسية  االفتراضات  أن  ثبت  إذا  أو 

التوقعات الموضحة في هذا التقرير.

وأي  المستثمرين  على  يجب  بنا،  تتعلق  قرارات  التخاذ  المستقبلية  البيانات  على  االعتماد  عند 
نحن لسنا  اليقين واألحداث.  أوجه عدم  العوامل وغيرها من  بعناية في هذه  النظر  آخر  طرف 

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 المبلغ الُمحتسب بالدوالر األمريكي على أننا نضمن بأن المبالغ بالريال العماني 

قد تم تحويلها أو يمكن تحويلها إلى دوالرات أمريكية بالسعر المشار إليه.

اإليرادات المعدلة قبل احتساب الفوائد و الضرائب و اإلهالك والدين

تناقش أقسام معينة من هذا التقرير اإليرادات المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  بموجب  المالي  لألداء  مقياًسا  تعد  ال  والتي  الدين،  وإطفاء 
المالية. عند تحديد اإليرادات المعدلة قبل احتساب 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؛ ج-مصروف 
ضريبة الدخل. د- التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات. هـ-خل التمويل. و- صافي أرباح / 
المثال،  الغير متكرر على سبيل  خسائر سعر صرف العمالت األجنبية؛ ز-بعض الدخل االستثماري 
دخل استثماري من عمليات البيع، ط- االهالك وإطفاء الدين، ح-حصة أوكيو من رسوم انخفاض 

قيمة األصول المحجوزة من قبل المشروع المشترك أوكيو8.

تؤمن الشركة أن اعتماد مقياس األداء البديل هذا مفيد نظرا ألن هذا اإلجراء وغيره من اإلجراءات 
المماثلة مستخدمة على نطاق واسع من قبل بعض األطراف المعنية كمقاييس تكميلية لألداء 
والسيولة. ومع ذلك، فإن اإليرادات المعدلة قبل احتساب الفائدة والضريبة 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 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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المصطلحات المستخدمة
AE - الطاقة البديلة

AI - الذاكء االصطناعي
AP - مصنع العطريات

Bbl - برميل
BCF - مليار قدم مكعب

BCP - خطة استمرارية األعمال
Bn - مليار

Boe - برميل ماكفئ النفط
BORL - مصافي بهارات عمان المحدودة

Bz - بنزين
Capex - النفقات الرأسمالية

CSI - االستثمار االجتماعي 
CU - استغالل السعات

E&P - االستكشاف واإلنتاج
واالهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح   -  EBITDA

وإطفاء الدين
ESG – الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

FAT - اختبار قبول المصنع
FID - قرار االستثمار النهائي

GEO – مشروع عمان للطاقة الخضراء 
GHG - غازات االحتباس الحراري

GN - شبكة الغاز
GW - جيجاوات

HSE - الصحة والسالمة واألمن والبيئة
HSE - الصحة والسالمة والبيئة

IA - القبول المبدئي

ICV - القيمة المحلية المضافة
IDS - المعلومات والحلول الرقمية
MMBBL - مليون برميل من النفط

MMBOE - مليون برميل من ماكفئ النفط 
MBOE/Day - ألف برميل من ماكفئ النفط يومًيا

MEM - وزارة الطاقة والمعادن
MESA - هندسة أنظمة الطاقة المعيارية

MMSCF - مليون قدم مكعب قياسي
Mn - مليون

MC - حالة استدعت العالج الطبي
MW - ميغاواط

OEB - مزيج خام التصدير العماني
OIA – جهاز االستثمار العماني
OpEx - المصاريف التشغيلية

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

OQT - أوكيو للمتاجرة 
OMIFCO - الشركة العمانية الهندية للسماد

OTTCO – الشركة العمانية للصهاريج
OSR - موثوقية البث

PAM - الصيانة التنبؤية لألصول 
PoC - إثبات المفهوم

PP - بولي بروبيلين
PPE )المالية( - الممتلاكت واآلالت والمعدات

PS- سالمة العمليات
PT&C - الموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل

PU – استغالل العمليات
PV - الكهروضوئية

PVC - لكوريد البوليفينيل )بي في سي(
Px – باراكسيلين 

REN - شركة رين البرتغالية
RFCC – وحدة تكسير السوائل التحفيزية

ROI - العائد على االستثمار
RPA - أتمتة عمليات الروبوت

IMS - نظام اإلدارة المتاكمل
JV - مشروع مشترك

KPI - مؤشر أداء رئيسي
KMT – ألف طن متري

LPG - غاز البترول المسال
LTI – حوادث مضيعة للوقت 

MAF - ميناء الفحل
MbbI - مليون برميل

RWC - حالة مقيدة للعمل 
SAC - صحار ألمنيوم

SDGs - أهداف التنمية االجتماعية
SEZAD - المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

SROI - العائد االجتماعي على االستثمار
SMEs - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

SR - مصفاة صحار
TA – مشاريع الصيانة الشاملة/ الرئيسية

ToR - الشروط المرجعية
WACC - المعدل المرجح لتلكفة رأس المال




