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لكمة
 رئيس مجلس اإلدارة

بدأ يستعيد  العالم قد  أن  التفاؤل  يبعث على  إن مما 
كورونا  جائحة  تأثيرات  من  تدريجيا  ويتعافى  نشاطه 
ثمار  بجني  أوكيو  مجموعة  بدأت  وقد  كوفيد-١٩، 
استثماراتها ومبادراتها في الجوانب اإلنمائية والمالية 
والتشغيلية الهادفة إلى تحقيق التوزان المطلوب في 
االقتصاد  ورفد  واالقتصادية  المالية  االستدامة 
للمشروعات  المضافة  القيمة  وتعزيز  الوطني، 
النفطية  الموارد  من  العائد  وتعظيم  التكريرية 

للسلطنة. 

اإلنتهاء  المجموعة شارفت على  أن  الصدر  يثلج  ومما 
من عدد من أبرز المشروعات االستراتيجية للمجموعة 
البالستيكية  للصناعات  لوى  مجمع  مشروع  وهي 
ومشروع  المسال  البترولي  للغاز  أوكيو  ومشروع 
بساط B وبدأت عملياتها التجارية والتي ستفتح آفاقا 
الستثمارات  والتطور  النمو  من  المزيد  نحو  أوسع 
الحكومة  سياسات  تعزيز  في  واإلسهام  المجموعة 
الخاصة بالتنويع االقتصادي ومضاعفة القيمة المحلية 

المضافة للمجتمع. 

النصف  خالل  إيجابية  نتائج  أوكيو  مجموعة  حققت 
األول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 
الماضي، تمثلت في تحقيق أرباح تبلغ ١٫٦ مليار دوالر 
واإلهالك  والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  أميركي 
من  المجموعة  به  تقوم  ما  خضم  وفي  واإلطفاء. 
القيمة  عن  تغفل  لم  فإنها  أعمالها  لتطوير  جهود 
البالد حيث قامت بضخ ٣٧٤  لعملياتها في  المضافة 
المحلية  من   المشتريات   أمريكي  في   مليون دوالر 
السلع  والخدمات  بزيادة  تبلغ ٢٧٫٨٪ مقارنة بالعام 
ماليين  عشرة  من  أكثر  تخصيص  إلى  إضافة  الماضي، 
االجتماعي  االستثمار  لمشاريع  أمريكي  دوالر 
دورها  بأداء  المجموعة  إلتزام  عن  فضال  المؤسسي، 
في توطين الوظائف حيث تجاوزت نسبة التعمين في 

الشركة ٧٩٪.

موظفينا  تجاه  التزامنا  على  المجموعة  في  حافظنا 
وعملياتنا ومشاريعنا التنموية والمجتمع والبيئة، وبرز 
مضى.  وقت  أي  من  وضوحا  أكثر  بش�  االلتزام  هذا 
وقد خطت المجموعة في هذا اإلطار خطوات إضافية 
ومدروسة لجعل م�ن العمل بيئة آمنة ومريحة ل�فة 
العاملين والموظفين لدينا وهو ما مكننا من العودة 

٤إلى العمل من الم�تب بش� تدريجي. 

فإن  المتاحة،  واإلم�نات  النتائج  هذه  ضوء  وفي 
مع  خاصة  األفق  في  يلوح  بالمستقبل  التفاؤل 
المؤشرات الوطنية الجيدة والتي من أبرزها التطورات 
التي يشهدها االقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تطبيق 
سياسات التنويع االقتصادي والجهود المبذولة لجذب 
الحوافز  و  التسهيالت  ومنح  األجنبية  االستثمارات 
أن تسهم في  والتي من شأنها  للمستثمرين،  والمزايا 
إنعاش االقتصاد الوطني، كما ُيَتوقع أن تعزز التطورات 
العالمية هي األخرى من هذه اآلفاق مع تعافي دول 
وزيادة  كورونا،  فيروس  انتشار  تأثيرات  من  العالم 
الطلب على الطاقة ومواصلة أسعار النفط ارتفاعها. 

شكر وتقدير
نيابة عن مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، يسرني أن 
المقام  إلى  والتبري�ت  التهاني  آيات  بأسمى  أتقدم 
بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي 
طارق المعظم – حفظه هللا ورعاه وللشعب العماني 

األبي بمناسبة العيد الوطني الحادي و الخمسين.

كذلك أود أن أعبر عن شكري وتقديري لزمالئي أعضاء 
الجهات  ومختلف  وعمالءنا  وشر�ءنا  اإلدارة  مجلس 
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما يسرني أن 
أشكر جميع موظفي أوكيو العاملين بمختلف مواقع 
الشركة حول العالم على إخالصهم وتفانيهم ودعمهم 

لتطلعات وأهداف الشركة.

توجهات  لترجمة  بالسعي  إلتزامنا  نؤكد  الختام  وفي 
آفاق  وفتح  االقتصادي  التنويع  تعزيز  في  الحكومة 
القيمة  مشاريع  في  البالد  في  لالستثمار  أوسع 
المضافة في قطاع الطاقة، وتعزيز الصادرات العمانية 
في مجال البتروكيماويات لألسواق الخارجية واإلسهام 
المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  في  الفاعل 
وتعزيز  للمجموعة  التشغيلية  واألعمال  لالستثمارات 
مجاالت  في  االبت�ر  وتنمية  االجتماعي  االستثمار 

العمل المختلفة.

ملهم بن بشير الجرف
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نظرة عامة على النصف األول
من عام 2021

اإلنتاج:  ١٠٠ ألف برميل من النفط و٣٨٤ ألف قدم مكعب من الغاز/اليوم (WI- حصة التشغيل)
استحقاق المجموعة من اجمالي االحتياطي المؤكد والمحتمل (      ) : ٩٥١ مليون برميل نفط م�فئ 

(WI - حصة التشغيل)٢

 حقًال للنفط والغاز١ ١٤

المالك والمشغل لجميع أنظمة نقل الغاز في سلطنة عمان

+٤٠٠٠ كم

تشكيلة منتجات تضم أكثر من ٧٠

عميل في أكثر من 70 دولة
١٠٠٠+

إجمالي عدد الموظفين بنظام التعاقد المباشر ٤
٥،٩٩٦

 إجمالي األصول
٣٠ يونيو ٢٠٢١

مالحظة: تم إعداد الحسابات على أساس أن سعر الصرف يبلغ ٢٫٦٠ ريال عماني / دوالر أمريكي
١ -بما في ذلك مناطق االمتياز المشغلة من قبل أوكيو أو المشغلة من قبل الشر�ء؛ ٢. اإلنتاج في النصف األول من عام ٢٠٢١. بلغت قيمة  استحقاق المجموعة من اجمالي االحتياطي المؤكد والمحتمل (      ) (التي تمثل 
إجمالي االحتياطيات الفنية مخصوما منها حصة الحكومة) حوالي ٥٦٢ مليون م�فئ برميل نفط. ٣. تشمل مصفاة صحار ١ و٢، مصنع العطريات، مصنع البولي بروبلين، مجمع لوى للصناعات البالستيكية، مصفاة ميناء 
الفحل، مصفاة الدقم، مصنع صاللة للميثانول، مصنع األمونيا، مصنع غاز البترول المسال، مصانع الكيماويات المتخصصة: ألمانيا (٢)، الواليات المتحدة األمريكية (٢)، هولندا (١)، الصين (١)، وتستثني األصول غير المندمجة، 
مثل شركة مسندم للغازات، وشركة مسندم للطاقة، والشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، والشركة العمانية للصهاريج، وفالي، وصحار ألمنيوم؛ ٤. إجمالي القوى العاملة التي تم توظيفها بش� مباشر من قبل 

المجموعة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (هذا العدد ال يشمل العاملين بنظام العقود المؤقتة).

شركة التكرير الحصرية في سلطنة عمان
تمتلك ٦ مصانع كيميائية دولية متخصصة

منشأة في مجال المصافي والبتروكيماويات١٦٣

منتج كيميائي

 النصف األول من عام 2021

١،٦ مليار
دوالر أمريكي

٢٧.٦ مليار
دوالر أمريكي

2P

2P

 اإليرادات واألرباح قبل  
خصم الفوائد والضرائب

واإلهالك واإلطفاء

٦



النصف األول
من ٢٠٢١

 الطاقة اإلنتاجية للمصافي:
 ٣٠٣،٦ ألف برميل في اليوم

 
 الطاقة اإلنتاجية للبتروكيماويات:

 ١،٣٥٦،٠٠٠ طن متري
 

 الطاقة اإلنتاجية للميثانول:
 ١،٠٦٠،٠٠٠ طن متري في العام

 
 الطاقة اإلنتاجية ألوكيو للكيماويات:

  ١،٤٠٠،٠٠٠ طن متري في العام
 

٢٠،١ ألف برميل /يوم (األصول المشغلة من قبل أوكيو)
٧٩،٩ ألف برميل/ يوم (األصول المشغلة من قبل الشر�ء) 

٩٥١ مليون برميل م�فئ نفط

نظرة عامة على النصف األول
من عام 2021

اإلنتاج١

 إنتاج النفط الخام والمكثفات

إنتاج الغاز الطبيعي

 المصافي والبتروكيماويات

 قيمة األصول صافي الربحاإليرادات

 ١٠٠،٠ ألف برميل /يوم، اإلجمالي

٣٥،١ مليون قدم مكعب من الغاز /اليوم (األصول المشغلة من قبل أوكيو) 
٣٤٩،٠  مليون قدم مكعب من الغاز/اليوم (األصول المشغلة من قبل الشر�ء)

 ٣٨٤،١ مليون قدم مكعب من الغاز/ اليوم، اإلجمالي

استحقاق المجموعة من اجمالي االحتياطي المؤكد والمحتمل

مالحظة: سعر تحويل الريال العماني ٢٫٦٠ دوالر أمريكي 
FX ١. لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. ٢. بلغ استحقاق المجموعة من إجمالي االحتياطي المؤكد والمحتمل (      ) (الذي يمثل إجمالي االحتياطيات الفنية مخصوما منها حصة الحكومة) حوالي ٥٦٢ مليون 

برميل نفط م�فئ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٢٧،٦ مليار دوالر أمريكي٠،٨ مليار دوالر أمريكي١،٦ مليار دوالر أمريكي١٠ مليار دوالر أمريكي

2P

(2P)

 اإليرادات واألرباح قبل
 خصم الفوائد والضرائب

واالهالك واالطفاء

(WI - حصة التشغيل)

(WI - حصة التشغيل)

(WI - حصة التشغيل)٢

٧



 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢١

٪٤٠

اإليرادات (مليون دوالر أمريكي)

البيانات المالية
الرئيسية

ارتفاع معدالت اإلنتاج  ارتفاع في أسعار النفط، مع  تحقيق 
في الشق العلوي وشق المصافي والبتروكيماويات.

شق  منتجات  مستوى  على  واألسعار  الطلب  حركة  انتعاش 
المصافي والبتروكيماويات �فة.

٪٣٥

١٠،٠٤٣

٧،١٩٥

اإليرادات: ١٠،٠٤٣مليون دوالر أمريكي

اإليرادات واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالك واإلطفاء: ١،٦٣٥مليون دوالر أمريكي

صافي الربح: ٧٧٧ مليون دوالر أمريكي

تحقيق أرباح ملحوظة.

 (Impairment) القيمة  إنخفاض  لخسائر  جزئي  تراجع 
المسجلة في النصف األول من العام ٢٠٢١ مقارنة بالمدة 

ذاتها من النصف األول من عام ٢٠٢٠.

التغير اإليجابي في القيمة العادلة لالستثمارات في النصف 
من  األول  النصف  في  انخفاضها  بعد   ٢٠٢١ عام  من  األول 

عام ٢٠٢٠.

للنصف  المالي  والتعامل  الصرف  ألولوية  إيجابية  مؤشرات 
من  ذاتها  للمدة  السلبية  بتلك  مقارنة   ٢٠٢١ من  األول 

النصف األول من عام ٢٠٢٠.

والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  واإليرادات  لألرباح  قوي  أداء 
واإلهالك واإلطفاء.

تسجيل انخفاض في ت�ليف اإلهالك والتمويل.

االستكشاف واإلنتاج

المصافي والبتروكيماويات والسلع

أخرى

٪١٨

٪٤٧

٪٣٥

٦١٥

٪١٦٦

١،٦٣٥

 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢١

 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢٠

مالحظة: األرقام الواردة بالدوالر األمريكي تم تحويلها من البيانات المالية وفقا لسعر صرف قدره ٢,٦دوالر أمريكي مقابل الريال العماني.

 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢٠

 اإليرادات واألرباح قبل
 خصم الفوائد والضرائب

واإلهالك واإلطفاء

!!!
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١،١٨٣-

٪١٦٦+

 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢١

 الفعلي للنصف األول من
٢٠٢٠

صافي الربح (مليون دوالر أمريكي)

اإليرادات واألرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالك واإلطفاء

(مليون دوالر أمريكي)

٨



مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال - صاللة ٩



مشاريع
النمو

مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال

تم إكمال أعمال التشغيل األولي للمشروع، وإنتاج المنتجات الثالث (البروبان والبيوتان 
والمكثفات) حسب المواصفات والمعايير. 

تم تحميل أول شحنة بنجاح ل� من البروبان والبيوتان (� منها ٥٠٠٠ طن متري) في ٣٠ 
يونيو.

٪٩٩،٨
التقدم في المشروع

يأتي هذا المشروع، الذي تعود ملكيته بال�مل ألوكيو، استكماًال لمشروع صاللة للغاز ومكوناته التي 
تشمل وحدة استخراج الغاز وخزانات التخزين ومرافق الشحن ونظام خطوط األنابيب المترابطة. ويركز 
مرافق  بإضافة  االستخراج  قدرات  تعزيز  ويستهدف  المسال  البترولي  الغاز  منتجات  على  المشروع 

للتخزين والتصدير.

مشروع مجمع لوى للصناعات البالستيكية
يقع مشروع مجمع لوى للصناعات البالستيكية، المملوك بال�مل ألوكيو، في ميناء صحار الصناعي 
المجمع على  والبتروكيماويات. سيعمل  المصافي  للشركة في قطاعي  النمو  أحد مشاريع  ويعتبر 
اإلنتاجية  طاقتها  تصل  بروبيلين  البولي  إلنتاج  وحدات  يضم  حيث  التحويلية  الصناعات  قطاع  تعزيز 
 (LLDPE) الكثافة  منخفض  الخطي  إيثيلين  البولي  إلنتاج  ووحدتين  سنويًا،  طن  ألف   ٣٠٠ اإلجمالية 
والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، ويعد المشروع نقله نوعية في هذا القطاع حيث سيتم ألول 

مرة في السلطنة إنتاج ٨٨٠ ألف طن سنويًا من البولي إيثيلين.

٪٩٩،٩
التقدم في المشروع

مشروع أوكيو لألمونيا 
مشروع أوكيو لألمونيا -ومقره صاللة- هو مصنع بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠٠٠ طن متري في اليوم. 
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم دمج المصنع الجديد مع مصنع الميثانول الحالي بسعة مليون طن سنوًيا. 
وسيتم دمج الوحدة الجديدة مع وحدة الميثانول القائمة حاليًا والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية مليون 
طن سنويًا. وتعتبر األمونيا مادة كيميائية وسيطة مهمة في صناعة الراتنجات االصطناعية واأللياف 
االصطناعية والبولي يوريثان، وتطبيقات أخرى عديدة فضًال عن استخدامها كمكون أساسي في إنتاج 

األسمدة.

٪٩٥،٥
التقدم في المشروع

تم االنتهاء من إنجاز األعمال الهامة للمشروع خالل النصف األول من عام ٢٠٢١.

البالستيكية  للصناعات  لوى  بمجمع  البوليمر  معامل  في  األداء  اختبارات  من  االنتهاء 
ويمهد الطريق نحو القبول المبدئي للمنشأة.

من المتوقع الحصول على القبول المبدئي في الربع األول من عام ٢٠٢٢.

١٠



مشاريع
النمو

الشركة العمانية للصهاريج
إنشاء مشروع مستقل  أوكيو وتعمل على  أحدى شر�ت مجموعة  للصهاريج  العمانية  الشركة  تعد 
لصهاريج التخزين في السلطنة. تأسست الشركة في عام ٢٠١٤م بهدف إنشاء مركز لتخزين النفط 
الخام العماني في رأس مركز بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. تمتلك الشركة العمانية للصهاريج 
المركز  الدقم  تعد  حيث  وصيانتها  تشغيلها  عملية  وتدير  بالسلطنة  واألنابيب  التخزين  شبكة  حاليًا 
الرئيسي لتنمية أعمال الشركة، ومع ذلك تسعى الشركة لتوسعة نطاق أعمالها في المناطق األخرى 
بالسلطنة. تم بش� جزئي استخدام المرحلة األولى من المشروع التي تبلغ طاقتها االستيعابية ٢٥ 

مليون برميل (٥٫٢ مليون برميل) لتخزين النفط الخاص بتوريد احتياجات مصفاة الدقم (أوكيو   ). 

٪٨٤،٣
التقدم في المشروع

مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية
(أوكيو   )

تعتبر شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية (أوكيو   ) مشروعًا مشترً� بين أوكيو وشركة 
البترول الكويتية العالمية (KPI). يقع المشروع في والية الدقم. ستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 
البترول  وغاز  والنافثا  الطائرات  ووقود  الديزل  ويش�  يوميا.  برميل  ألف   ٢٣٠,٠٠٠ تشغيلها  عند 

المسال المنتجات الرئيسية للمشروع. 

من المتوقع الحصول على القبول المبدئي في الربع األول من عام ٢٠٢٢.

من المتوقع الحصول على القبول المبدئي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣.

٪٧٠،٤
التقدم في المشروع

8

8
8

مجمع صحار للمصافي والبتروكيماويات ١١



القيمة المحلية
المضافة

٢٠
قيمة المشتريات من السلع والخدمات المحلية٢١

٣٧٤ مليون دوالر أمريكي

٪٢٧،٨
مؤشر القيمة المحلية المضافة

١٢



االستدامة

التقدم  مستوى  اإلدراك  تمام  مدركين  أوكيو-  تأسيس  -منذ  كنا  لقد 
من  المزيد  باتخاذ  ملتزمون  نحن  البيئية،  بالقضايا  يتعلق  فيما  المحرز 
البيئة  على  بالحفاظ  الخاصة  جهودنا  تعكس  التي  المطلوبة  اإلجراءات 
المتصلة  األخرى  والقضايا  المستدامة  والتنمية  المناخي  والتغير 
واستراتيجية  واستثماراتنا  بعملياتنا  مباشر  المرتبطة بش�  باالستدامة  

الشركة.

٢٠١٩
تقرير االستدامة السنوي األول

منصة نهدف من خاللها إلى إشراك األطراف ذات العالقة بأوكيو وإبراز 
وتحقيق  معالجتها  المأمول  من  التي  الجوهرية  والقضايا  توقعاتهم 

الريادة فيها من مجموعة أوكيو.

٢٠٢٠
 خريطة الطريق ووضع مؤشرات األداء الرئيسية

تأسيس خريطة الطريق وإطار االستدامة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣

إطالق مشروع لتطوير خريطة الطريق وإطار االستدامة.

ثم  تنفيذها  سيتم  التي  المستهدفة  والمشاريع  المبادرات  تحديد 
قياس الفوائد المحققة بناًء عليها.

مرحلة التنفيذ
تنفيذ خريطة الطريق وإطار االستدامة.

وضع مؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات. 

خالل  من  الموظفين  قدرات  تطوير  حول  توعوية  لقاءات  إقامة 
وحدات األعمال في جميع أنحاء الشركة.

تنفيذ عدد من المبادرات لدمج االستدامة في أعمال الشركة.

٢٠٢١- ٢٠٢٣

هناك خطة إلشراك أطراف خارجية للتدقيق على تقرير االستدامة. 

االلتزام بإصدار تقرير سنوي لالستدامة بش� دوري.

١٣



المبادرات
واالستثمار االجتماعي

لمحة عن مشاريع االستثمار االجتماعي المنفذة

التعليم واالبت�ر البيئة والصحة رخاء اقتصادي

مركز العلوم واالبت�ر – البريمي

برنامج تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة - بالتعاون مع أوتوورد باوند عمان

 دعم مشاريع التكنولوجيا واالبت�ر في �يات التدريب
 المهني بالسيب وصحم وصور وعبري وشناص والبريمي
والخابورة

مبادرة أوكيو الخضراء

برنامج تدريب موظفين بجامعة السلطان قابوس

مركز العلوم واالبت�ر – عبري

توفير معدات مختبر الكيمياء لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

المشاريع االجتماعية بمسندم: 12 مشروًعا
مركز دبا لألبحاث األثرية
مركز مسندم للعلوم واالبت�ر

مؤسسة جسور

مركز صاللة للتوحد

مركز ضلكوت الثقافي

١١
مشروًعا

١٠,٢١٦,٣٨٨دوالر أمريكي
قيمة المشاريع المنفذة

التي تعمل فيها، وقد واصلنا خالل عام  المجتمعات  المدى على  إيجابي بعيد  أثر  الدوام إلى ترك  تسعى أوكيو على 
ضمان  على  عالوة  المخاطر  وتقليل  وآرائهم،  انطباعاتهم  على  الحصول  أجل  من  العالقة  ذات  األطراف  إشراك   ٢٠٢١
اتخاذنا لقرارات سديدة. وفي إطار هذه الجهود ، وقعت الشركة ١٠ مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المدني إلطالق مشاريع وبرامج استراتيجية.

الضوابط في عملياتنا لخفض بصمتنا  العديد من  أجل ذلك  البيئة ونطبق من  بالحفاظ على  أوكيو  نحن ملتزمون في 
الكربونية وتأثيرنا البيئي وفي الوقت ذاته المساهمة في التعامل مع العديد من القضايا البيئية والتي من بينها مبادرة 
"أوكيو الخضراء" والتي نهدف من خاللها إلى زرع نصف مليون شجرة في مختلف أنحاء السلطنة بما فيها مناطق عمليات 
أوكيو، وتأتي هذه المبادرة ترجمًة للمساعي الوطنية لزراعة األشجار البرية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية 
المؤسسي من خالل إشراك  التطوع  برنامج  البيئة، كما عملنا في أوكيو على تفعيل  إلى جانب هيئة  المياه  وموارد 

موظفينا الذين عملوا لما يربو على اثنتي عشرة ألف ساعة في خدمة مبادرات المسؤولية االجتماعية.

والجهات  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  المزيد معًا بفضل دعم موظفينا وشر�ئنا من مختلف  تحقيق  إلى  نسعى 
ومؤسسات المجتمع المدني التي واصلت وتواصل مساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا لخدمة المجتمع العماني.

الرخاء اإلقتصادي
الحفاظ على البيئة

التعليم والصحة

٪٤٠

٪٣٠

٪٣٠

١٤



برنامج تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة - بالتعاون مع أوتوورد باوند عمان
برنامج تدريب موظفين بجامعة السلطان قابوس

 نسبة التعمين

ساعة تدريبموظف وموظفة
٥،٩٩٦

٪٧٩

٤١,٤٣٠

معدل دوران
 الموظفين

٪٢.٠٥ %

٤،٦٣٠

طاقاتنا
البشرية

في عمان:
١،٣٦٦ ا: دولًيّ

١٥




