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ــا فــي ــا ألدائن ــرز انجازاتن ــر االســتدامة األول لشــركة أوكيــو لتســليط الضــوء علــى أب  يســعدنا أن نقــدم لكــم تقري
 مجموعــة مــن الممارســات والمهــام المتعلقــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة. يوضــح  هــذا التقريــر بجــالء تــام
ــع ــتركة لجمي ــة مش ــق قيم ــع تحقي ــتدامة م ــة مس ــو بطريق ــق النم ــث لتحقي ــعيها الحثي ــركة وس ــزام الش  الت

األطــراف ذات العالقــة .

 كمــا هــو معلــوم فقــد تأسســت أوكيــو فــي عــام ٢٠١٩، ويعطــي هــذا التقريــر شــارة بــدء رحلتنــا لتبنــي
 مبــادئ الشــفافية والمســاءلة مــن خــال توفير مؤشــرات رئيســية تعكــس التزامنــا بتحقيق االســتدامة

 فــي كل مــا نقــوم بــه.

ــا ــك، كلم ــع ذل ــي. وم ــار األساس ــر: الخي ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــر المب ــا لمعايي ــر وفًق ــذا التقري ــداد ه ــم إع  ت
 أمكــن، نشــير أيًضــا إلــى أطــر أخــرى توجــه وتحكــم ممارســات أعمالنــا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. تشــمل
 هــذه األطــر أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ومبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، واألولويــات

الوطنيــة فــي رؤيــة عمــان 20٤0.

 (49-102) ,(48-102) ,(54-102)حول هذا التقرير
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يغطي هذا التقرير األنشطة التجارية لشركة أوكيو خالل عام 2019 في سلطنة عمان وجميع العمليات في الدول األخرى، والتي تشمل جميع أصول الشركة.

ــا ــراؤها أو أو بيعه ــم ش ــي ت ــول الت ــع األص ــم إدراج جمي ــك، ت ــالف ذل ــر خ ــم ُيذك ــا ل   م
ــر، فيمــا عــدا  خــالل فتــرة امتالكنــا وتشــغيلنا لهــا خــالل هــذا العــام. فــي هــذا التقري
 مصفــاة الدقم،لــم يتــم إدراج األصــول التــي ال نملكهــا بالكامــل مثــل المشــاريع
 المشــتركة ونظــًرا ألن أوكيــو تأسســت رســمًيا فــي عــام 2019، فــإن البيانــات المقدمــة
 فــي جميــع أجــزاء التقريــر تســلط الضــوء علــى عملياتنــا لعــام 2019 فقــط، دون مقارنات
 بالســنوات الســابقة. كمــا أنــه يجــب التأكيــد علــى أنــه وفــي الوقــت الــذي نواصــل فيــه
ــا ــاق تقريرن ــيع نط ــى توس ــعى إل ــا نس ــركة، فإنن ــي الش ــتدامة ف ــيرة االس ــز مس  تعزي

ــة. ــة والحوكم ــة واالجتماعي ــز البيئي ــول الركائ ــرات ح ــن المؤش ــد م ــمل المزي ليش
ــو ــر ه ــذا التقري ــي ه ــروض ف ــوى المع ــدد أن المحت ــذا الص ــي ه ــره ف ــُدر ذك ــا يج  مم

 نتيجــة لمشــاركة شــاملة لألطــراف ذات العالقــة وتحليــل األهميــة النســبية وتحديــد
 القضايــا ذات األولويةالمذكــورة فــي الفصــل المعنــون »االســتدامة فــي أوكيــو«. نؤمــن
 بــأن كل المحتــوى والبيانــات المقدمــة فــي هــذا التقريــر تعكــس أقصــى درجــات
ــرؤى ــا ب ــة لدين ــاب العالق ــع أصح ــد جمي ــل تزوي ــن أج ــفافية م ــة والش ــة واألمان  النزاه

ــا. ــا وبصمتن ــطة أعمالن ــع أنش ــول جمي ــة ح ــة ودقيق واضح

 (102-45), (102-48), (102-49), (102-50), (102-51), (102-52)

Orpic Plastics L.L.C.

Orpic Refineries L.L.C.

Orpic Aromatics L.L.C.

Orpic Depots L.L.C.

Orpic Logistics L.L.C.

Orpic Polymer Marketing L.L.C.

أوكيو ش.م.ع.م .

أوكيو للمصافي والصناعات
البترولية ش.م.م 

أوكيو لالستكشاف واالنتاج ش.م.م .

أوكيو للبالستيك ش.م.م .

أوكيو للمصافي ش.م.م .

أوكيو اللوجستية ش.م.م .

اوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م .

أوكيو للتسويق ش.م.م .

أوكيو للمتاجرة

اوكيو للميثانول .
المنطقة الحرة بصاللة) ش.م.م) 

اوكيو إل بي جي
المنطقة الحرة بصاللة) ش.م.م)

أوكيو للمصافي ش.م.م .

أوكيو للمستودعات ش.م.م . OQ Chemicals International 
Holding GmbH

نطاق التقرير
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(102-56)

(102-53)

محددات التقرير
 تعتبــر عمليــة وضــع محــددات لتقاريــر االســتدامة مــن اإلجــراءات المعقــدة إلــى حــد مــا نظــًرا لتنــوع عمليــات التشــغيل والملكيــة والعمليــات التجاريــة. ومــع ذلــك، اخترنــا التوجــه

إلــى أعلــى مســتويات الشــفافية والدقــة فــي جميــع البيانــات المقدمــة لدينــا بمــا يتماشــى مــع أفضــل ممارســات القطــاع علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي:

 يشــير اســتخدام اســم »أوكيــو« فــي هــذا التقريــر إلــى شــركة أوكيــو، وجميــع أصولهــا
المكتســبة المدرجــة فــي ســلطنة عمــان وعمليــات الشــركة فــي الــدول األخــرى.

ــرق ــر أو ط ــوى التقري ــا، ومحت ــتدامة لدين ــج االس ــول برام ــات ح ــن المعلوم ــد م  لمزي
المشــاركة، يرجــى االتصــال بـــ:

شيماء بنت مرتضى اللواتية، مدير عام االستدامة

 فــي تقريــر االســتدامة األول هــذا، اعتمدنــا علــى التدقيــق الداخلــي وقمنــا بتدقيــق
 كافــة محتويــات التقريــر مــع إدارة الشــركة وأصحــاب العالقــة الداخلييــن. باإلضافة
ــن ــدم تعيي ــى ع ــا إل ــا توجهن ــام أيض ــذا الع ــتدامة له ــر االس ــي تقري ــك، وف ــى ذل  إل
ــد ــار عن ــن االعتب ــذ بعي ــد نأخ ــا ق ــذا فإنن ــع ه ــر وم ــة التقري ــي لمراجع ــرف خارج  ط

ــي. ــق خارج ــن مدق ــتقبلية تعيي ــتدامة المس ــر االس ــداد تقاري إع

المصطلحات المستخدمة

نقطة التواصل

التدقيق الخارجي

 تــم تقديــم مقاييــس الصحــة والســالمة وفًقــا للبيانــات المتوفــرة عــن جميــع أصولنــا
المتعاقــد والموظفيــن  كامــل  بــدوام  موظفينــا  بجميــع  يتعلــق  فيمــا   المســجلة 

ــن؛ ــات والموظفي ــل المنتج ــي نق ــن ف ــا والعاملي ــع عملياتن ــي جمي ــم ف معه

ــا بــدوام كامــل ــات ومقاييــس المــوارد البشــرية المقدمــة جميــع موظفين  تشــمل بيان
 والموظفيــن المتعاقــد معهــم العامليــن فــي جميــع األصــول التــي تملكهــا وتديرهــا

أوكيــو؛

تم اإلفصاح عن بيانات األداء المالي على أساس حقوق الملكية.

 مــا لــم ُيذكــر خــالف ذلــك، تتألــف مؤشــرات األداء الرئيســية البيئيــة مــن 100٪ مــن وحــدات
ــلطنة أو ــي الس ــواء ف ــا س ــة لن ــول المملوك ــع األص ــو وجمي ــا أوكي ــي تديره ــال الت  األعم

خارجهــا.

بنــاء علــى عوامــل الكربــون  ثانــي أكســيد  النطــاق 2 النبعاثــات   تــم اإلفصــاح فــي 
أصولنــا. لجميــع  بالســوق  الخاصــة  االنبعاثــات 

ــم ــى التحك ــتناًدا إل ــون اس ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــاق 1 النبعاث ــي النط ــاح ف ــم اإلفص  ت
ــا. ــع أصولن ــي جمي ــغيلي ف التش

 shaima.allawati@oq.com
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أبرز إنجازات 2019م

في الوظائف القيادية نسبة الموظفين العمانيين

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إجمالي الطاقة المستهلكة النفايات التي تم إعادة تدويرها

إجمالي عدد البراميل التي اإليراداتموظف
يتم تكريرها

إنتاج الغاز والنفط

معدل تكرار االصابات
المضيعة للوقت

اإلنفاق على مشاريع االستثمار
االجتماعي

مستفيد من مشاريع
االستثمار االجتماعي

مليون دوالر أمريكينسبة اإلناث

مليون دوالر أمريكي

يوميا
ألف برميل مكافئ 

نفط يوميا

مليون طن تيراجول طن

OQ at a glance

Scale

تكساس

أسبانيا

ندرالندز
ألمانيا

تركيا

االمارات
سلطنة عمان

الهند

الصين

كازاخستان
المملكة المتحدة

سنغافورة
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(102-14) (102-15) كلمة الرئيس التنفيذي للشركة

 فــي عــام 2019، ســعدنا برؤيــة الهويــة والقيــم والتطلعــات الموحــدة لشــركة أوكيــو
ــا ــا مًع ــل جميعه ــركة تعم ــول الش ــن أص ــول م ــعة أص ــج تس ــالل دم ــن خ ــق م  تتحق
 لتحقيــق االســتدامة والتميــز فــي األعمــال بنهــج عمانــي. حققــت رحلــة التكامــل
 -المشــار إليهــا باســم برنامــج النخلــة -التــي بدأناهــا فــي عــام 2019 تقدًمــا كبيــًرا علــى
ــادي ــق قي ــكيل فري ــل وتش ــال متكام ــوذج أعم ــداد نم ــك إع ــي ذل ــا ف ــام، بم ــدار الع  م
 وتدشــين هويــة تجاريــة موحــدة. اليــوم، تدمــج أوكيــو بيــن المرونــة والتكنولوجيــا
 لتقديــم حلــول مبتكــرة للمســتهلكين فــي أكثــر مــن ٦0 دولــة حــول العالــم. ســيتم
ــر ــة عب ــل قوي ــة عم ــن ثقاف ــورة تضم ــف متط ــة توظي ــود بخط ــذه الجه ــتكمال ه  اس

ــة. ــى قيم ــق أعل ــو تحقي ــة نح ــفافة وموجه ــة وش ــة منفتح ــو -ثقاف أوكي
 وعلــى الرغــم مــن التغييــرات الكبيــرة فــي عــام 2019، واصلــت أوكيــو تحقيــق أربــاح مــن
 عملياتهــا واختتمــت العــام بأربــاح قبــل احتســاب الفائــدة والضريبــة واالهــالك وإطفــاء
 الديــن بلغــت 2.299 مليــون دوالر أمريكــي، وصافــي ربــح بلــغ ٥97 مليــون دوالر أمريكــي.
ــة ــل مختلف ــي مراح ــا ف ــاريع حالًي ــن المش ــد م ــود العدي ــع وج ــت  وم ــي ذات الوق  وف
 مــن اإلنجــاز، سنســتمر فــي توســيع وتطويــر محافــظ االستكشــاف واإلنتــاج والتوزيــع،

 ممــا يزيــد مــن إنتاجنــا ويفتــح أســواًقا جديــدة ألوكيــو.

 فــي عــام 2019، زادت متطلبــات تنظيــم ومراقبــة األداء ألعمــال المجموعــة بمــا لــه صلــة
ــا، ــة لدين ــاب العالق ــع أصح ــلط جمي ــد س ــى. وق ــت مض ــن أي وق ــر م ــاخ أكث ــر المن  بتغي
ــة ــى الحاج ــوء عل ــات الض ــى الحكوم ــع وحت ــركات والمجتم ــتهلكين والش ــن المس  م
 الملحــة لتقليــل االنبعاثــات ومعالجــة تغيــر المنــاخ. تهتــم أوكيــو بهــذا الموضــوع
 وتأخــذه علــى محمــل الجــد، حيــث نعمــل علــى إدارة االســتهالك واإلنتــاج واالنبعاثــات
ــكل ــا بش ــا عنه ــي تحدثن ــادرات الت ــن المب ــدد م ــالل ع ــن خ ــة م ــي بفعالي ــر البيئ  والتأثي

 مفصــل فــي هــذا التقريــر. تواصــل أوكيــو الســعي إلــى لعــب دور مســؤول فــي
ــي. ــر المناخ ــى التغي ــا عل ــواء أثرن ــة الحت ــود المبذول الجه

 يســعدني مشــاركة تقريــر االســتدامة األول لشــركة أوكيو فــي بداية رحلتنا كشــركة
ــر، نتواصــل بشــفافية مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة  متكاملــة. فــي هــذا التقري
 لدينــا حــول كيفيــة تعاملنــا مــع بيئتنــا وموظفينــا وإدارة الشــركة ومســؤوليتنا
 المجتمعيــة األوســع تجــاه مجتمعنــا. مــن خــالل هــذا التقريــر، نضــع أســس أولويــات
 االســتدامة لدينــا ونحتفــي بأولــى الخطــوات وااللتزامــات العديــدة التــي نتعهــد
ــي ــات الت ــتدام للمجتمع ــار المس ــو واالزده ــق النم ــيرتنا لتحقي ــي مس ــا ف ــاء به  بالوف

ــم. ــان والعال ــلطنة عم ــي س ــا، ف ــل فيه نعم

 أود كذلــك أن أؤكــد بــأن تســريع أجنــدة االســتدامة لدينــا هــو أحــد مجــاالت تركيزنــا
 الرئيســية ونعمــل علــى تحقيــق ذلــك مــن خــالل وجــود اســتراتيجية أوكيــو جديــدة
 لـــ »التحــول فــي مجــال الطاقــة«. ســنقوم بتنفيــذ هــذه االســتراتيجية الجديــدة مــن
 خــالل الدخــول فــي شــراكات والتعــاون الوثيــق والمثمــر مــع مختلــف الجهــات
ــاركة ــض ومش ــا البع ــاعدة بعضن ــام ومس ــتمرار إلله ــعى باس ــات. سنس  والمؤسس

ــاءة. ــز الكف ــل وتعزي ــول أفض ــاد حل ــال إليج ــي المج ــات ف ــل الممارس أفض

ــر ــد 19 تؤث ــة كوفي ــزال جائح ــر، ال ت ــذا التقري ــر ه ــه بنش ــوم في ــذي نق ــت ال ــي الوق  ف
 علــى األفــراد والمجتمعــات واالقتصــاد فــي جميــع أنحــاء العالــم. نبــذل، فــي أوكيــو
 قصــارى جهدنــا للمســاعدة فــي االســتجابة العالميــة للفيــروس وال زلنــا نركــز علــى
ــا ودعــم المجتمعــات التــي تتواجــد ــا وعمالئن ــا وموردين ــا ومقاولين  حمايــة موظفين
ــتنتهي ــف س ــن كي ــه اليقي ــى وج ــم عل ــد يعل ــه ال أح ــن أن ــم م ــو.  وبالرغ ــا أوكي  فيه
 هــذه األزمــة فــي المســتقبل القريــب، إال أن التطــورات األخيــرة توضــح لنــا أن مســيرة
 التحــول التــي نقــوم بهــا هــي أمــر بالــغ األهمية بالنســبة لنــا لنبقــى فاعليــن وولتكون

لدينــا المرونــة علــى المــدى الطويــل لتجــاوز أزمــة كهــذه.

 أخيــًرا، أود أن أشــكر زمالئــي وكافــة العامليــن فــي مجموعــة أوكيــو علــى تفانيهــم
 والتزامهــم بتحقيــق النمــو المســتمر ودفــع أوكيــو لتحقيــق األفضــل. كمــا أود
المســتمر ودعمهــم  توجيههــم  علــى  والمســاهمين  اإلدارة  مجلــس  أشــكر   أن 
ــن ــرام والموردي ــا الك ــى عمالئن ــكر إل ــص الش ــه بخال ــي أن أتوج ــع ال يفوتن ــا وبالطب  لن
 والمجتمعــات التــي نعمــل بهــا فــي الوقــت الــذي نواصــل فيــه رحلتنــا مًعــا لتحقيــق

ــع. ــى الجمي ــر عل ــتعود بالخي ــي س ــا الت رؤيتن

ــة ــوات المهم ــاذ الخط ــازات واتخ ــن اإلنج ــد م ــام المزي  ''ع
ــتقبل ــي المس ــا ف ــية ونمون ــا التنافس ــز قدرتن لتعزي

مصعب بن عبد اهلل المحروقي
الرئيس التنفيذي للشركة

''
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(102-14) (102-15) كلمة رئيسة شؤون الموظفين والتكنولوجيا وثقافة العمل

 أصبــح الحــد مــن تأثيــر صناعــة النفــط والغــاز علــى التغيــر المناخــي ضــرورة ملحــة
 ولهــذا الغــرض تلتــزم أوكيــو بتعزيــز الجهــود المبذولــة لدفــع الشــركة  للتحــول نحــو
ــز  الطاقــة المتجــددة واالبتــكارات الصناعيــة مــع االســتمرار فــي تحقيــق النمــو والتمي

فــي األعمــال بنهــج عمانــي.

 عنــد تعيينــي كنائــب أول للرئيــس للمــوارد البشــرية والتكنولوجيــا وثقافــة العمــل،
 كانــت لــدي بالفعــل رؤيــة واضحــة لرحلــة االســتدامة لدينــا لجعلهــا فــي قلــب
 عملياتنــا، والتأكــد مــن أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافتنــا كشــركة، وفــي جميــع أنشــطتنا

ــة. ــة اليومي التجاري

ــا ــارع فرصن ــا يس ــب أعمالن ــي قل ــتدامة ف ــع االس ــأن وض ــة ب ــكل ثق ــول ب ــتطيع الق  أس
 لتحقيــق التغييــر الــذي نتطلــع إليــه ورغــم أننــا نــدرك أن هــذه العمليــة ليســت ســهلة،
 وأن أمامنــا طريًقــا طويــاًل إال أن التزامنــا ثابــت تجــاه قيــادة أجنــدة االســتدامة لدينــا علــى

كل مســتوى مــن مســتويات عملياتنــا خــالل الفتــرة القادمــة.

ــراز ــة إلب ــتدامة فرص ــات االس ــي توجه ــا ف ــى نهجن ــة إل ــر باإلضاف ــذا التقري ــا ه ــدم لن  ق
ــا. ــا ومنتجاتن ــة لعملياتن ــار البيئي ــدرك اآلث ــن ن ــفافية. نح ــدق وش ــكل ص ــا ب ــر عملياتن  تأثي
 وبالرغــم مــن أننــا نراقــب اســتهالكنا للطاقــة والمــوارد الطبيعيــة ونقــوم بقيــاس كل
ــزم ــا نلت ــراري، إال إنن ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــي األول النبعاث ــن األول والثان ــن النطاقي  م

ــة. ــنوات القادم ــالل الس ــا خ ــي لدين ــاس وإدارة األداء البيئ ــج قي ــز نه بتعزي

 ال يمكــن أن نمضــي قدمــا فــي رحلتنــا نحــو بنــاء شــركة مســتدامة دون األخــذ فــي
 االعتبــار أهــم أصولنــا فــي الشــركة، أال وهــم موظفونــا. فــي عــام 2019، احتفلنــا
ــا ينتمــون إلــى ٤9 جنســية مختلفــة. فــي ــا لدين ــر مــن٦1٥0 موظًف  بالوصــول إلــى أكث
 الوقــت نفســه، ســاهمنا فــي تحقيــق هــدف التعميــن، حيــث تبلــغ نســبة التعميــن
ــام ــذا الع ــة ه ــوات إضافي ــا خط ــا اتخذن ــن 78٪. كم ــر م ــلطنة أكث ــات الس ــي عملي  ف
 لزيــادة عــدد النســاء العامــالت فــي الشــركة. وبينمــا تشــكل النســاء 1٣٪ مــن إجمالــي
 القــوى العاملــة بأوكيــو فإننــا نواصــل االلتــزام بزيــادة هــذه النســبة مــن خــالل العمــل
 علــى تحســين ممارســات التوظيــف والتدريــب لتأميــن مــكان عمــل أكثــر تنوًعــا بيــن

ــين. الجنس

 عــالوة علــى ذلك، ســاهمنا هــذا العــام بمبلــغ 12,7 مليــون دوالر أمريكي كاســتثمارات
 مجتمعيــة تســتهدف المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان وســاهمنا فــي
 تمويــل أكثــر مــن ٣0 مشــروًعا مختلًفــا وقدمنــا أكثــر مــن 1٣0 رعايــة، وهــو مــا ســاهم

فــي الوصــول إلــى أكثــر مــن 8٣0 ألــف مســتفيد.

ــذا ــداد  ه ــي إع ــاهم ف ــخص س ــكر كل ش ــة ألش ــذه الفرص ــز ه ــا، أود أن أنته  ختام
 التقريــر مقدريــن جهودكــم ومســاهماتكم فــي هــذه الرحلــة التــي بدأناهــا. وأؤكــد
 للجميــع بــأن الشــفافية ســتظل دائًمــا المبــدأ الــذي يحكــم كل مــا نقــوم بــه.
 وســنعمل معــا علــى االســتمرار فــي تقديــم مســاهمة حقيقيــة فــي حيــاة النــاس
ــي ــتدامة ف ــل االس ــا وجع ــاه مجتمعن ــا تج ــزام بدورن ــاد وااللت ــل الج ــالل العم ــن خ  م

ــا. ــع أعمالن ــم جمي صمي

 ابتسام الريامي
رئيسة شؤون الموظفين والتكنولوجيا وثقافة العمل
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ا�داء للتحول

التعاون

يعنى بالناس

النزاهة

الخفة

أعمالنا

 نعمــل علــى تحقيــق المزيــد لموظفينــا، وخلــق فــرص وظيفيــة مثيــرة ومقنعــة علــى المــدى الطويــل توفــر البيئــة
المناســبة للنمــو واالزدهــار.

 نعمــل علــى ضمــان احتــواء أفضــل لإلمكانــات الكامنــة لواحــدة مــن أثمــن المــوارد الطبيعيــة فــي العالــم، مــن خــالل
ــا. ــتثماراتنا وابتكاراتن ــا واس  خبرتن

نقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تالمس حياة الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم كل يوم.

 تأسســت شــركة أوكيــو - وهــي شــركة عالميــة متكاملــة للطاقــة تأسســت جذورهــا
 فــي ســلطنة عمــان ومملوكــة لحكومــة الســلطنة فــي عــام 2019 بعــد التكامــل مــن
ــوى ــان أق ــكيل كي ــً لتش ــدت مع ــابقة اتح ــركات س ــع ش ــح لتس ــاج الناج ــالل االندم  خ

وأكثــر كفــاءة.
 فــي الوقــت الحاضــر، تبلــغ قيمــة شــركة أو كيــو 28 مليــار دوالر أمريكــي وتعمــل فــي1٣
 دولــة حــول العالــم. تديــر عملياتهــا المتنوعــة علــى نطــاق عالمــي فــي خمــس عشــرة
ــركة ــات الش ــة عملي ــدأ سلس ــا. تب ــا وأفريقي ــكا وأوروب ــيا وأمري ــارات آس ــن ق ــا بي ــة م  دول

 مــن االستكشــاف واإلنتــاج، إلــى المصافــي والبتروكيماويــات وصــواًل للتســويق وتوزيــع
ــع ــركاء م ــا ش ــن أيض ــم. نح ــول العال ــة ح ــن ٦0 دول ــر م ــى أكث ــة عل ــات المتنوع  المنتج
 العديــد مــن الشــركات المحليــة والدوليــة فــي قطــاع الهيدروكربونــات لتعزيــز القيمــة

للمســاهمين وتحقيــق فوائــد أكبــر للمجتمعــات.
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2006
تأسيس شركة الغاز العمانية

1982
1996شركة المصافي العمانية

2000
2003 افتتــاح شــركة المصافــي العمانيــة كأول

شــركة مصافــي فــي الســلطنة بطاقــة
تشغيلية تقّدر بـ ٥٠,٠٠٠ برميل يوميا

تأســيس شــركة النفــط العمانيــة
بالكامــل مملوكــة  شــركة  كأول 

للحكومة

شركة النفط العمانية

تأسيس شركة النفط
العمانية للتسويق

انشاء الشركة العمانية 
العالمية للمتاجرة

2007
2009

تأسيس شركة النفط العمانية2010
لالستكشاف وا�نتاج 2013

2011

مشروع (أبل)
دمج كل من الشركة العمانية 

للمصافي والصناعات البتروكيماوية 
ومصنعي العطريات والبولي بروبيلين

اندماج شركة المصافي 
العمانية مع شركة مصفاة 

صحار لتأسيس شركة النفط 
الُعمانية للمصافي والصناعات 

البترولية (أوربك)

تأسيس شركة صاللة للميثانول

تأسيس الشركة العمانية
 للمصافي والصناعات البترولية 

(أوربك) 

االســتحواذ الكلــي علــى شــركة
أوكسيا

2017
2018

          Grow        Future
NAKHLA Programme

2019

مشروع تحسين مصفاة صحار

وضع حجر ا©ساس لصاللة 
للغاز البترولي المسال 

وصاللة ل®مونيا

وضع حجر ا©ساس لمشروع 
مصفاة الدقم

تدشين برنامج نخلة للتكامل 

توقيع اتفاقيات تطوير مصفاة
الدقم ومجمع الصناعات

البتروكيماوية مع شركة البترول
الكويتية العالمية

تدشين الهوية الجديدة "أوكيو"

رحلة التكامل

ــركة ــي ش ــابقة ف ــركات س ــع ش ــل تس ــل )تكام ــة التكام ــدأت رحل  ب
 واحــدة - أوكيــو( مــن قبــل برنامــج نخلــة للتكامــل والــذي جــاء
الحكومــة أهــداف  تحقيــق  فــي  أســهمت  لمبــادرات   اســتمرارًا 
 الخاصــة بقطــاع النفــط والغــاز فــي ســلطنة عمــان.  تــم اســتخدام
 مســمى »النخلــة« كرمــز للتــراث والثقافــة العمانيــة. تمثــل جــذور
ــق ــور الش ــذع فيص ــا الج ــاج، أم ــاف واإلنت ــات اإلستكش ــة« عملي  »النخل
المصافــي مــن  الشــركة  منتجــات  الفاكهــة  وتمثــل   األوســط، 

والبتروكيماويــات.
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Why we integrated?

Ensuring a seamless and robust transformation, an integration programme called Nakhla was launched in December 2018 to spearhead the 
formation of the company from nine core companies, namely Orpic; Oman Oil Company Exploration and Production; Oman Gas Company; 
Duqm Refinery; Salalah Methanol Company; Oman Trading International in Muscat; OXEA and Salalah Liquified Petroleum Gas. Today, we 
focus on facilitating local and international private participation in the oil and gas sectors to increase value for shareholders and reap greater 
benefits for the nation. 

OQ would like to maximise our existing capabilities to tap into new business lines including Retail, Alternative Energy and Gas management.  

9

رحلة التكامل
 تــم إطــالق برنامــج نخلــة للتكامــل فــي ديســمبر 2018 بعــد أن أقــرت الحكومــة العمانيــة برنامــج التكامــل ودمــج كل مــن شــركة النفــط العمانيــة وشــركة أوربــك. شــمل الدمــج
 تســع شــركات أساســية ضمــن مجموعــة النفــط العمانيــة وأوربــك وهــي: شــركة النفــط الُعمانيــة وشــركة أوربــك وشــركة النفــط الُعمانيــة لالستكشــاف واإلنتــاج وشــركة الغــاز
 الُعمانيــة وشــركة صاللــة للميثانــول والشــركة الُعمانيــة العالميــة للمتاجــرة وشــركة أوكســيا ومشــروع صاللــة للغــاز البترولــي الُمســال باإلضافــة الــى دمــج عمليــات مصفــاة
 الدقــم. تمثــل هــذه الشــركات التســع أكثــر مــن80٪ مــن األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالهــالك وإطفــاء الديــن للمجموعــة وتــم اختيارهــا نظــرا لقدرتهــا علــى االســتفادة مــن

الفــرص المتاحــة لتحقيــق القيمــة ولســهولة اندماجهــا.

  مــن المتوقــع تحقيــق قيمــة عاليــة مــن دمــج هــذه األصــول مــن خــالل التنســيق
ــز المتجــدد علــى تحديــد ــرادات ومــن خــالل التركي  والتناغــم بيــن التكاليــف واإلي
 القيمــة عبــر المجموعــة. مــن بيــن العديــد مــن الفوائــد اإلضافيــة المتوقعــة مــن

التكامــل والدمــج:
حصول المساهمين على المزيد من القيمة وإدارة أفضل للمخاطر؛

ــي ــو ف ــي والنم ــور الوظيف ــل للتط ــرص أفض ــى ف ــن عل ــول الموظفي  حص
ــام؛ ــف األقس مختل

  حصــول العمــالء علــى منتجــات أفضــل مــن خــالل اســتثماراتنا فــي االبتكار
ــث والتطوير؛ والبح

ــد ــر المزي ــان وتوفي ــلطنة عم ــي س ــاص ف ــاع الخ ــة ودور القط ــز مكان  تعزي
مــن فــرص العمــل.

•
•

•

•
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ايجاد القيمة المضافة
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1
23

4

النموذج التشغيلي

االستكشاف وا�نتاج

معالجة ونقل
الغاز 

 الغاز الطبيعيالنفط الخام

- الغاز الطبيعي
-المكثفات

-  الغازولين
- وقود الطائرات

- الديزل
- الكوك

- غاز الطبخ
- الكبريت

-  البيتومين

- بولي بروبلين  
- بولي ايثلين

- ايثلين جليكولس
- المواد الكيماوية الوسيطة

    والمشتقات
- بيوتادين

- الميثانول
- ا�مونيا

-براكسلين  
- البنزين

Aldehyde Alc/Esters-
Polyols Acids Sp.Esters -

- البروبان
- البوتان

- الكيماويات المتخصصة  
- التوريد والمتاجرة

- التجزئة
- التخطيط الدولي

توريد المنتجات إلى

 أكثر من 60 
دولة

المصافي

البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة

اللوجستيات

 سوق النفط
 والغاز العالمية

التسويق

 مصفاة ميناء
الفحل

مصنع العطريات
مجمع لوى

للصناعات البالستيكية 

صاللة للغاز
البترولي المسال 

مجمع الدقم
للبتروكيماويات 

الكيماويات المتخصصة

 صاللة للميثانول

الدقممصفاة صحار

ــا ــي عملياته ــم وتغط ــول العال ــة ح ــي 1٦ دول ــوي ف ــور ق ــع بحض ــان وتتمت ــلطنة ُعم ــي س ــا ف ــت جذوره ــة، تأصل ــال الطاق ــي مج ــل ف ــة تعم ــة متكامل ــركة عالمي ــو ش  أوكي
 وأنشــطتها سلســلة القيمــة الكاملــة، بــدءًا مــن االستكشــاف واإلنتــاج وصــواًل إلــى تســويق المنتجــات النهائيــة مــن الوقــود والكيماويــات وتوزيعهــا فــي أكثــر مــن ٦0 دولــة حــول

العالــم، ممــا يجعلهــا إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــً فــي قطــاع الطاقــة



 أصول عاملة

أصول غير عاملة

BOPP/ Raffia & 
TQPP/ Cast Film

Staple fiber/ BCF/ 
Non-woven

أصول المصافي والبتروكيماويات  أصول الشق العلوي

 ا�عمال التجارية

الوقود العطريات البوليمر

صحار صاللة

الدقم

مشروع صاللة ل�مونيا
القيمة: 445 مليون دوالر أمريكي

الوضع الحالي:
تم البدء في مرحلة الهندسة والتوريد والبناء وتعيين المقاول لهذه

المرحلة في الربع ا�ول من عام 2017 
تم االنتهاء من تمويل المشروع في الربع الثالث من عام 2017

تم وضع حجر أساس المشروع في أبريل 2018م
تم االنتهاء من نسبة 30.2 ٪ من أعمال المشروع حتى سبتمبر 2018م

(مقارنة بنسبة 31,4 ٪ المستهدفة في الموازنة) 
سعة ا�نتاج المتوقعة : 350 ألف طن متري سنويا

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري: الربع ا�ول 2020

القيمة: 6,400 مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:

تم االنتهاء من ا¨طار العام للتصميم الهندسي في أبريل 2015م
تم البدء في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في فبراير 2016م

سعة ا�نتاج المتوقعة : سيرتفع إنتاج الشركة من البوليمر ليصل
 إلى 1,4 مليون طن سنويا 

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري: الربع ا�ول 2020

 مشروع صاللة للغاز البترولي المسال
         المنطقة الحرة بصاللة

القيمة:  826 مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:

تم االنتهاء من ا¨طار العام للتصميم الهندسي
تم اختيار شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط لتنفيذ أعمال الهندسة

والتوريد والبناء تم االنتهاء من تمويل المشروع في الربع الثالث من عام 2017 
المشروع ممول من قبل 8 بنوك تجارية

 سعة ا�نتاج المتوقعة:
ألف طن سنويا من منتجات الغاز البترولي المسال: البروبان سي3 

ألف طن سنويا) 
البوتان سي 4 (115 ألف طن سنويا) والمكثفات سي +5 959 ألف طن سنويا

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري:  الربع ا�ول 2020

327
153

 مجمع لوى للصناعات البالستيكية

مصنعان في صحار ومصنع واحد في منطقة فهود

 أوروبا

 أمستردام

مارل

أوبرهاوزن

مونهايم

تقريبا 25 

٧٠ تقريبا 

٩٠٠ تقريبا

 آسيا

نانجينغ طوكيو

سنغافورةشنغهاي

٥٠ تقريبا

 الواليات المتحدة ا�مريكية

بيشوب

هيوستون

باي سيتي

مكسيكو سيتي

٣٥ تقريبا   ١٨٠ تقريبا  

القيمة:  8,278 مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:

تم توقيع عقد مع استشاري إدارة المشروع في أغسطس 2017
تم توقيع العقد مع المقاولين الرئيسيين �عمال الهندسة والتوريد والبناء في فبراير 2018م

تم البدء في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في يونيو 2018
االنتهاء من بناء المرافق المؤقتة ¨دارة أعمال التطوير في الموقع

بلغت نسبة ا¨نجاز حتى أكتوبر 2018 ٪5.29
 سعة ا�نتاج المتوقعة: 230,000 برميل يوميا

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري:  الربع ا�ول 2020

مصفاة الدقم
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

 القيمة:  932 مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:

تم االنتهاء من ا¨طار العام للتصميم الهندسي في أكتوبر 2016
تم البدء في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في الربع الرابع من عام 2018

 سعة ا�نتاج المتوقعة:
  سيتم بناؤها على مراحل – ما بين 5 إلى 26,7 مليون برميل (المرحلة ا�ول

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري:   الربع الرابع 2022

الشركة العمانية للصهاريج/ مرافق
رأس مركز/ على بعد 70 كم جنوب الدقم

 القيمة:  خط أنابيب بقيمة 75,4 مليون دوالر أمريكي
 محطة توريد الغاز : 23 مليون دوالر أمريكي

الوضع الحالي:
تم االنتهاء من إنجاز نسبة 87 ٪ من مشروع خط أنابيب نقل الغاز إلى الدقم

ومن المخطط اكتمال المشروع في أبريل 2019 
تم االنتهاء من إنجاز نسبة 40 ٪ من أعمال محطة توريد الغاز ومن المخطط

تشغيلها في الربع الثالث من عام 2020 
سعة ا�نتاج المتوقعة: ٢٥ مليون متر مكعب يوميا

التاريخ المتوقع للتشغيل التجاري:  الربع ا�ول 2020

توريد الغاز لمنطقة الدقم
الصناعية (خط ا�نابيب)

محطة توريد الغاز من سيح نهيدة إلى الدقم

من غاز البترول المسال كل يوم  
كيلوجرام٠٠٠،4،000  

 غازولين يوميا  
برميل68000

 ديزل يوميا 
برميل 51000

 سنويا من مادة البارازالين 

طن متري 818000

وجهة رئيسية  12

 سنويا من مادة البنزين  
طن متري198000  سنويا من مادة البوليبروبيلين  

طن متري340000

التغليف المرن التغليف الصلب ا�لياف والخيوط
التشكيل بالحقن
التشكيل الحراري

/

 كازاخستان

مربع 8

محطة مسندم للغاز

مربع 48

مربع 60

الحصة العاملة: ٪100

الحصة العاملة: ٪100

المشغل: شركة النفط العمانية لالستكشاف وا¨نتاج
الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

المشغل: شركة النفط العمانية لالستكشاف وا¨نتاج
الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪100
المشغل: شركة النفط العمانية لالستكشاف وا¨نتاج

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪100
المشغل: شركة النفط العمانية لالستكشاف وا¨نتاج

الوضع:  مرحلة االستكشاف

دونجا

اللؤلؤة

مربع 30

مربع 9

مربع 42

مربع 47

مربع 61

مربع 65

مربع 53

ريما

كريم

مربع 52

الحصة العاملة: ٪20
المشغل: توتال

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪20
المشغل

الوضع: مرحلة االستكشاف

الحصة العاملة: ٪27
المشغل: شركة النفط العمانية لالستكشاف وا¨نتاج

الوضع: مرحلة االستكشاف

الحصة العاملة: ٪45
المشغل: أوكسيدنتال

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪50
المشغل: شركة شل عمان بي في

الوضع: مرحلة االستكشاف

الحصة العاملة: ٪10
المشغل: إني

الوضع: مرحلة االستكشاف

الحصة العاملة: ٪30
المشغل: شركة النفط البريطانية

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪27
المشغل: أوكسيدنتال

الوضع: مرحلة االستكشاف

الحصة العاملة: ٪20
المشغل: أوكسيدنتال

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪25
المشغل: بتروجاس

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪25
المشغل: ميدكو

الوضع: دخل مرحلة ا¨نتاج

الحصة العاملة: ٪51
المشغل: شركة إني

الوضع: مرحلة االستكشاف

CMOC :

مجاالت التشغيل

15

شركة أوكيو - تقرير االستدامة 2019



التكامل

تنفيذ المشروع

خطة التمويل

المبادرات الخاصة بقطاع
المصافي والبتروكيماويات 

التخصيص

ترشيد المحفظة

ا�عمال الجديدة

 التحول الرقمي

منصة واحدة لنظام تخطيط
موارد الشركة 

االنتهاء من المشاريع

االنتهاء من المشاريع

الوصول إلى مستوى ربحية
 ضمن الربع ا�ول 

إستراتيجية لتطوير المصافي
 والصناعات البتروكيماوية 

 االعداد لبيع ا�صول غير الرئيسية

 التقييم الشامل للجاهزية
 تطوير مشاريع استثمارية في

 مجال الطاقة البديلة والبيع بالتجزئة

 االنتهاء من االستراتيجية وتطبيقها

 تحول الطاقة
تحرير النقد المقيد بأعمال

الشركة 

توسعة ا�نتاج

 إنجاز مراحل رئيسية

مخطط متكامل وتعيينات
 بالهيكل التنظيمي 

 توحيد سياسات الموارد
 البشرية والمزايا

إطالق الهوية التجارية �وكيو
بشكل كامل 

المساهمة في المجموعة الواحدة
في مجال القيمة المحلية المضافة 

 مجمع لوى للصناعات
 البالستيكية – مجمع الدقم

 للصناعات البتروكيماوية –
 مصفاة الدقم – صاللة للغاز

 البترولي المسال – صاللة
 لªمونيا – توسعة مربع 60 –

 باريك الكبير – مشروع
  سمهرم

األولويات االستراتيجية 2020-202٤

 خــالل الفتــرة مــن 2020 إلــى 202٤، تتوقــع أوكيــو أن تكــون فــي مرحلــة تحوليــة تتميــز بالتكامــل والنمــو وتطويــر أعمــال جديــدة مثــل الطاقــة البديلــة وأعمــال التجزئــة والغــاز
بهــدف تحويــل أوكيــو إلــى شــركة طاقــة عالميــة تقــدم االســتدامة والتميــز فــي  جميــع أعمالهــا. يركــز نطــاق اســتراتيجيتنا علــى الركائــز الثمانيــة المدرجــة أدنــاه:
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األولويات االستراتيجية 2020-202٤

التكامل
ــرص ــتغالل الف ــل واس ــتراتيجية التكام ــق اس ــى تحقي ــز عل ــنتان يرك ــه س ــج مدت  برنام
 الناشــئة عــن التكامــل بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، تعزيــز قــدرة القــوى العاملــة
 علــى االنتقــال بيــن شــركات المجموعــة، وضمــان مركزيــة إدارة المشــروع وإدارات
 المشــتريات والمــوارد البشــرية فــي الشــركات األساســية المشــمولة فــي مرحلــة

التكامــل.

تنفيذ المشاريع
الموازنــة حــدود  وفــي  المحــدد  الوقــت  فــي  وتنفيذهــا  المشــاريع  إكمــال   يعــد 
ــو ــيرة النم ــة مس ــى مواصل ــو عل ــدرة أوكي ــان ق ــة لضم ــغ األهمي ــًرا بال ــة أم  الموضوع
 وتحقيــق عوائــد ماليــة جيــدة. تشــمل المشــاريع الكبــرى  التــي تقــوم بهــا أوكيــو
 مشــروع مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية وشــركة مصفــاة الدقــم والصناعــات
المســال وباريــك األكبــر ومشــروع البترولــي  للغــاز   البتروكيماويــة وشــركة صاللــة 

ســمهرم ومشــروع تطويــر حقــل بســاط.

خطة التمويل
 ســتتم إدارة التمويــل علــى مســتوى أوكيــو عبــر الشــركات األساســية  بهــدف تحســين
 مصــادر وفــرص التمويــل. ســتحصل أوكيــو كلمــا لــزم األمــر علــى التمويــل الــالزم مــن
ــر هيــكل  مصــادر خارجيــة لتمويــل مشــاريعها مــع مواصلــة الجهــد المبــذول لتطوي

رأســمال يناســب أعمــاًلا أكثــر تكامــاًل.

 هوامش المصافي والبتروكيماويات
ــر( وأن ــال التكري ــي مج ــيما ف ــاري )ال س ــغيلي والتج ــز التش ــق التمي ــى تحقي ــدف إل  نه
 نكــون ضمــن أبــرز الشــركات مــن حيــث الربحيــة مــن بيــن الشــركات العاملــة فــي

مجــال المصافــي علــى مســتوى العالــم.

التخصيص
 نعمــل علــى ضمــان الجاهزيــة للتخصيــص ، وهــو مــا يمكــن المســاهمين من تســييل

ــم "جزئيً". حصته

ترشيد المحفظة
ــية ــر األساس ــال غي ــي األعم ــتثمارات ف ــن االس ــة م ــة قديم ــو بمحفظ ــظ أوكي  تحتف
ــن ــزء م ــي. ج ــار دوالر أمريك ــي 9.2 ملي ــا حوال ــتثمرنا فيه ــي اس ــة الت ــر المتكامل  وغي
ــة ــم قيم ــية وتعظي ــر األساس ــول غي ــن األص ــا م ــيد محفظتن ــو ترش ــتراتيجيتنا ه  اس
 تلــك األصــول علــى المــدى المتوســط   ، باســتخدام أي إيــرادات تتحقــق لتمويــل

تطلعــات النمــو األخــرى.

األعمال الجديدة
 هدفنــا تطويــر أعمــال جديــدة تركــز بشــكل أساســي علــى مجــاالت الطاقــة البديلــة

وأعمــال التجزئــة وعمليــات المتاجــرة المدعمــة باألصــول.
 

التحول الرقمي
ــي ــول الرقم ــة للتح ــرص المتاح ــتغالل الف ــى اس ــو إل ــركات أوكي ــة ش ــعى كاف  تس

ــل: ــن أج ــة م الرقمي
  1( رفع الكفاءات التشغيلية: تقليل األخطاء البشرية، تعظيم هوامش التشغيل

  وتعزيز السالمة
ــركة ــال الش ــن أعم ــة م ــة القريب ــال التجاري ــي األعم ــدة ف ــرص جدي ــتغالل أي ف  2( اس

ــات الضخمــة. مــن خــالل تحليــل البيان
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2018

2019

2020

2022

2023

2025

2026

2027

2028

تأسيس
المجموعة 

تدشين هوية
أوكيو 

صاللة للغاز
البترولي المسال 

 وا�مونيا 

مربع 65

مربع 30

مربع 52مربع 47

تزويد السفن
بالغاز الطبيعي 

المسال 
أول مشروع

للطاقة المتجددة 

أول مشروع
للبيع بالتجزئة 

مربع 60 -بساط

مجمع لوى
للبالستيك 

مصفاة
الدقم 

مجمع الدقم
للصناعات 

البتروكيماوية 
سمهرم

الشق العلوي

الشق السفلي
المصافي والبتروكيماويات

 قبل اتخاذ
 قرار االستثمار

 النهائي

تحويل الغاز
 إلى سائل 

GB GTL

 تصنف كواحدة من الشركات القيادية في مجال خدمات
  الطاقة المتكاملة ، بمستقبل نمو واعد

المشاريع الكبرى

 نســتثمر بشــكل كبيــر فــي مشــاريع النمــو فــي االستكشــاف واإلنتــاج مــن حقــول
 النفــط والغــاز وكذلــك فــي عــدد مــن مشــاريع المصافــي والبتروكيماويــات الهامــة

ــاريع: ــذه المش ــمل ه ــاء. تش ــد اإلنش قي
مصفاة جديدة وما يرتبط بها من مرافق قيد اإلنشاء في الدقم.

مصنع بتروكيماويات في لوى على وشك االكتمال
 مصنــع بتروكيماويــات ثــان فــي بالدقــم فــي مرحلــة اإلطــار العــام للتصميــم

الهندســي.
ــا ــطة م ــع ألنش ــه يخض ــط ب ــب المرتب ــط األنابي ــي وخ ــاز الطبيع ــوائل الغ ــع س  مصن
 قبــل التشــغيل ومصنــع ثــان لســوائل الغــاز الطبيعــي وخــط أنابيــب مرتبــط بــه فــي

مرحلــة مــا قبــل البنــاء.

توسعة مصنع الميثانول للبدء في إنتاج األمونيا.
ــي ــاز البترول ــات الغ ــف مكون ــتخراج مختل ــال الس ــي المس ــاز البترول ــروع الغ  مش
 المســال، مثــل البروبــان والبيوتــان والمكثفــات، مــن خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي

ــاء. ــى االنته ــروع عل ــذا المش ــارف ه ــث ش ــة حي ــي صالل ف
 تقــوم أوكيــو للكيماويــات بتنفيــذ مشــروعين: بنــاء وحــدة سادســة لحمــض

. DCT الكربوكســيل وخــط إنتــاج إضافــي إلنتــاج كحــول
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الجمعية األمريكية لمنتجي 
الوقود والبتروكيماويات

الجمعية العمانية للخدمات 
)OPAL( النفطية

المجلس األوروبي التحادات 
)CEFIC( الصناعات الكيماوية

الجمعية األوروبية 
)EPCA( للبتروكيماويات

الجمعية الخليجية 
للبتروكيماويات والكيماويات 

الجمعية األلمانية 
)VCI( للكيماويات

مجلس تكساس 
للكيماويات

مشاريع تكساس 
الصناعية 

ممارسات العمليات 
)PPP( الصناعية

(102-13) عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية
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اإلزدهار االقتصادي واألداء المالي



 الشق العلوي

٢٠١٩
٦٣.٦

٦٩.٧

٣.٠

٥.٠

٣٥١.٩

٤٢٤.٧

٢٨٠

٣٠٦

١،٠٠٦

١،٠٥٦

٨٨.٢

٨٣

٦٣.٩

٧٤

٪٩٩.٩٩

٪٩٩.٩٩ ٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٨

الشق السفلي

أسعار النفط
دوالر أمريكي للبرميل

هامش التكرير
دوالر أمريكي للبرميل

 المواد الوسيطة
دوالر أمريكي للطن

المتري 

المشتقاتهامش النافثا
دوالر أمريكي للطن

المتري 

إنتاج النفط
المتوسط اليومي، مليون

برميل في اليوم 

إنتاج الغاز
المتوسط اليومي، مليون

برميل في اليوم 

نسبة توافر
شبكة الغاز 

(٪)
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صافي ا�رباح

 مليون دوالر أمريكي 
597

 مليون دوالر أمريكي الفعلي 2019
2,299

الفعلي 2019
 مليون دوالر أمريكي 

19,036

الفعلي 2019

 مليون دوالر أمريكي
649 

 مليون دوالر أمريكيالمعدل 2018
المعدل 2018

 مليون دوالر أمريكي
1.941 

غير المعدل 2018
 مليون دوالر أمريكي

3,933

غير المعدل 2018

 مليون دوالر أمريكي
23,062

غير المعدل 2018

 ا�رباح قبل
 احتساب الفائدة

 والضريبة
 واالهالك

وإطفاء الدين

ا�يرادات

2,338
 مليون دوالر أمريكي

المعدل 2018

23,026

مزيج التصدير العماني

٦٤

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤

٧٠
٥٣

٤٢٥١

٩٧

(OEB) دوالر أمريكي / للبرميل

 أظهــر مزيــج التصديــر العمانــي تراجعــا
 كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي،
بلغ المتسوط الفعلي لعام 2019 م 64 دوالر

أمريكي للبرميل

 واجــه قطــاع النفــط والغــاز لعــدة ســنوات تحديــات مثــل ضعــف الطلــب وانخفــاض األســعار، وانخفــاض متوســط   ســعر النفــط الخــام فــي عــام2019 بحوالــي 9٪ مقارنــة بعــام
 2018. أضــف إلــى ذلــك، أثــرت عوامــل الســوق األخــرى غيــر المواتيــة للمصافــي والبتروكيماويــات لعملياتنــا علــى أدائنــا المالــي وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض اإليــرادات المحققــة

لعــام 2019 مقارنــة بالســنة الســابقة.

ــي، ــم البيان ــي الرس ــح ف ــو موض ــا ه ــا كم ــي تراجع ــر العمان ــج التصدي ــر مزي  أظه
ــل ــي للبرمي ــام 2019 م ٦٤ دوالر أمريك ــي لع ــط الفعل ــغ المتوس بل

 فــي عــام 2018 ، قامــت شــركة أوكيــو ببيــع  بعــض أصولهــا، ممــا ســمح لهــا بالوصــول
 إلــى أربــاح عاليــة قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واالهــالك واطفــاء الديــن وصافــي
ــام ــل أرق ــا بتعدي ــد قمن ــك فق ــدة، ولذل ــرة واح ــا م ــه مع ــك كل ــم ذل ــد ت ــاح. وق  األرب
ــار ــي االعتب ــذ ف ــر األخ ــن غي ــة م ــات المالي ــى البيان ــول عل ــم للحص ــذا القس ــي ه  2018 ف
ــاء ــالك واطف ــب واإله ــد والضرائ ــل الفوائ ــة قب ــاح المعدل ــإن األرب ــي ف ــة، وبالتال  التصفي
ــي ــون دوالر أمريك ــي و٦٤9 ملي ــون دوالر أمريك ــغ 2.٣٣8 ملي ــاح تبل ــي األرب ــن وصاف  الدي

ــي. ــى التوال عل

 اإليرادات المتراكمة
 بلغــت اإليــرادات المتراكمــة لعــام 2018 مــا قيمتــه 2٣.02٦ مليــار دوالر. ومــع ذلــك، فــي
 عــام 2019، حققــت المجموعــة عائــدات متراكمــة منخفضــة بلغــت حوالــي 19.٣٦ مليــار
 دوالر أمريكــي. كان لهــذا االنخفــاض الكبيــر فــي اإليــرادات تأثيــر مماثــل علــى تكلفــة
ــام ــات الخ ــر المنتج ــرادات عب ــى اإلي ــلبي عل ــر س ــا تأثي ــي كان له ــات 2019 وبالتال  المبيع

وغيرهــا.
 

اإلزدهار االقتصادي واألداء المالي
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اإلزدهار االقتصادي واألداء المالي

 األرباح المتراكمة قبل الفوائد والضرائب واالهاك واإلطفاء
ــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالهــالك وإطفــاء الديــن 22،99  فــي عــام 2019، بلغــت األرب
والضرائــب الفوائــد  قبــل  المعدلــة  األربــاح  مــن  أقــل  وهــو  أمريكــي،  دوالر   مليــون 
 واإلهــالك وإطفــاء الديــن لعــام2018 والبالغــة 2٣،٣8 مليــون دوالر أمريكــي. يعــود ســبب
االنخفــاض فــي األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك وإطفــاء الديــن إلــى مــا يلــي:

ــد ــل الفوائ ــاح قب ــي األرب ــة ف ــطة التجاري ــي واألنش ــاهمة المصاف ــاض مس  انخف
ــي. ــون دوالر أمريك ــو ٦٦ ملي ــن بنح ــاء الدي ــالك وإطف ــب واإله والضرائ

الفوائــد قبــل  األربــاح  فــي  انخفاضــا  الشــركة  أصــول  مــن  بعــض   حققــت 
 والضرائــب واإلهــالك وإطفــاء الديــن، وبالتالــي كان صافــي تأثيــر األربــاح قبــل

أمريكــي. دوالر  مليــون   100 الديــن  وإطفــاء  واإلهــالك  والضرائــب  الفوائــد 

 بالرغــم مــن ذلــك؛ هنــاك مســاهمة إيجابيــة مــن عمليــات االستكشــاف واإلنتــاج
 وشــبكة الغــاز فــي األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك وإطفــاء الديــن بنحــو 1٤0

مليــون دوالر أمريكــي.

صافي الربح التراكمي
 فــي عــام2019، حققــت المجموعــة صافــي ربــح قــدره ٥97 مليــون دوالر أمريكــي، وهــو
 أقــل مــن صافــي األربــاح المحققــة فــي 2018 البالــغ قيمتهــا ٦٤9 مليــون دوالر أمريكــي.
 جــاء هــذا االنخفــاض بســبب ظــروف الســوق غيــر المواتيــة لعمليــات الشــق الســفلي
خــالل مــن  األربــاح  تراجــع  إلــى  أدت  التــي  والتــداول  والبتروكيماويــات(   )المصافــي 

ــات. ــعار المنتج ــاض أس انخف

األصول المتراكمة
 فــي ٣1 ديســمبر 2019، بلغــت قيمــة األصــول المتراكمــة لمجموعــة أوكيــو 29.٤78 مليــار
 دوالر أمريكــي موائمــا إلجمالــي األصــول فــي عــام 2018. ظلــت المنشــآت والممتلــكات
 والمعــدات الجــزء الســائد مــن إجمالــي األصــول بنســبة ٤٥٪ تليهــا أصــول التنقيــب عــن

النفــط والغــاز وإنتاجهمــا وتطويرهمــا بنســبة 11٪ مــن إجمالــي األصــول.

الدين التراكمي
 فــي ٣1 ديســمبر 2019، بلــغ إجمالــي الديــن المجمــع التراكمــي 12.881 مليــار دوالر
 أمريكــي مقارنــة مــع 11.8٥٣ مليــار دوالر أمريكــي كمــا فــي ٣1 ديســمبر2018. بلــغ
ــبته ٤.٥٪. ــا نس ــي أو م ــون دوالر أمريك ــن ٥٣9 ملي ــي الدي ــادة( ف ــر )الزي ــي التغي  صاف
 ســتكون أو كيــو قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الديــن األصلــي والفوائــد
ــن ــا وم ــركة داخلي ــا  الش ــي تحققه ــة الت ــرادات النقدي ــالل اإلي ــن خ ــتقبلية م  المس

1( خــالل اســتراتيجيات التمويــل ذات األولويــة.

)2
 إجمالي األصول الموحدة للمجموعة

مليون دوالر أمريكي

 إجمالي الديون الموحدة للمجموعة
مليون دوالر أمريكي
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شركة عالمية متكاملة �دارة موارد الطاقة

 تعزيز أدائنا
 االقتصادي

 ومساهمتنا فيه
 من خالل البحث

 والتطوير في
 مجال الطاقة

البديلة

 تعزيز وجودنا في
 السوق لتوفير

 الطاقة بشكل
 مسؤول لعمالئنا

 من خالل منتجاتنا
وخدماتنا

 زيادة ربحيتنا من خالل
تعزيز أوجه االبتكار

 تمكين سلسلة
 التوريد لدينا

 لشراء المنتجات
 وتوفير الخدمات
 من خالل تطوير

 أداء الشركات
 الصغيرة

 والمتوسطة
 ورواد ا�عمال من

 خالل برامج
مختلفة

 تحسين الرفاهية 
 االجتماعية

 لموظفينا
 والمقاولين

 والمجتمعات
 المحيطة بنا،

 والحفاظ على
 مستويات عالية

 من الصحة
 والسالمة
 لموظفينا
 ومقاولينا

 توفير فرص 
 متكافئة وتشجيع

 الشمولية والدمج
 في بيئة العمل،

 با�ضافة إلى تطوير
 رأس المال البشري
 لدينا من خالل بناء

 قدراتهم لتلبية بيئة
 ا�عمال المتغيرة

بسرعة

 إدارة بصمتنا البيئية من 
 خالل تطبيق ممارسات

 تحد من ا�ثر البيئي
 والرقابة من خالل

 تنفيذ أنظمة المراقبة.
 نهدف أيًضا إلى

 االستثمار في التنوع
 الحيوي المحلي لتعزيز

 التأثير البيئي من خالل
 تصميم وتنفيذ حمالت

 التواصل والتوعية
 بالتعاون مع أعضاء
 المجتمع وأصحاب

.العالقة ا«خرين

تحقيق االستدامةتميز ا�عمال
بطابع عماني

مستوى عالي من الحوكمة والنزاهة وأخالقيات العمل

نهج االستدامة لدينا

 التوجه اإلستراتيجي لاستدامة
 فــي أوكيــو، نطمــح إلــى الدفــع بممارســات االســتدامة مــن أجــل أن نكــون شــركة
ــع ــال بطاب ــي األعم ــز ف ــدم التمي ــة تق ــة المتكامل ــال الطاق ــي مج ــدة ف ــة رائ  عالمي
ــى ــاظ عل ــع الحف ــتدامة م ــال واالس ــي األعم ــز ف ــق التمي ــى تحقي ــعى إل ــي. نس  عمان
ــن ــا م ــي عملن ــذا ف ــس ه ــة. ينعك ــة والحوكم ــالق والنزاه ــن األخ ــاٍل م ــتوى ع  مس
 خــالل الكفــاءة وإدارة اإلنتاجيــة واالســتفادة القصــوى مــن مواردنــا واالســتثمار فــي
 موظفينــا وخلــق الفــرص مــع االلتــزام بالسياســات واللوائــح ذات الصلــة. فــي الوقــت
 نفســه ، نحــن ملتزمــون بإحــداث تــوازن بيــن تطويــر أعمالنــا وتنميــة المجتمعــات

ــا. ــل فيه ــي نعم ــة الت المحلي

ــا ــا االســتدامة التــي تواجهن ــا نحــو كيفيــة التعامــل مــع قضاي  اســتراتيجيتنا توجهن
ــة ــل األهمي ــة لتحلي ــوم. وكنتيج ــة الي ــال الديناميكي ــة األعم ــي بيئ ــا ف ــن وعمالئن  نح
ــا ذات ــة والقضاي ــات الجوهري ــد الموضوع ــتطعنا تحدي ــاه، اس ــذي أجرين ــبية ال  النس
الحوكمــة إدارة  حســن  منــا  العالقــة  أصحــاب  يتوقــع  حيــث   . ألوكيــو   األولويــة 
 وأخالقيــات العمــل واالمتثــال فــي الشــركة، وإدارة المنتجــات ، وكفــاءة الطاقــة
 وخفــض االنبعاثــات ، واالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والتقنيــات البيئيــة ، والتركيــز

ــا. علــى التقييــم البيئــي لموردين

 تعتبــر قضايــا االســتدامة مثــل تغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة والعدالــة االجتماعيــة
العديــد تســعى  ولذلــك  اليــوم  البشــرية  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  بيــن   مــن 
ــة ــالل مواءم ــن خ ــات م ــذه التحدي ــة ه ــدة لمواجه ــركات الرائ ــات والش ــن الحكوم  م
والمبــادرات التوجهــات  مــع  متفقــة  لتكــون  األساســية  وأعمالهــا   اســتراتيجياتها 
 العالميــة التــي تســعى إلــى تقليــل آثــار هــذه التحديــات إلــى الحــد األدنــى والحــد
 منهــا علــى المــدى الطويــل. تعتبــر اتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، وأهــداف
 األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  )sGDS NU( ومبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم
 المتحــدة )CGNU( ومبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لألعمــال التجاريــة وحقــوق
 اإلنســان )sPGNU( بعــض مــن العديــد مــن المبــادرات والمبــادئ التوجيهيــة العالميــة

التــي تتنــاول االســتدامة االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة والرفاهيــة.

 منــذ نشــأة أوكيو،اســتوعبنا أهميــة هــذه القضايــا وصلتهــا بأعمالنــا وســلطنا الضــوء
 علــى التقــدم الــذي حققتــه الشــركة فــي معالجــة هــذه القضايــا، ونحــن ملتزمــون
ــر ــا، وتغي ــاظ عليه ــة والحف ــا البيئ ــة قضاي ــة لمواءم ــة الالزم ــوات اإلضافي ــاذ الخط  باتخ
 المنــاخ، وحقــوق اإلنســان، والتنميــة المســتدامة وغيرهــا مــن المجــاالت الرئيســية
 ذات الصلــة باالســتدامة مــع عملياتنــا واســتثماراتنا وتوجهاتنــا االســتراتيجية. وتأكيــدا
 لذلــك، فإننــا نعمــل لجعــل االســتدامة جــزء ال يتجــزأ مــن هويــة شــركتنا وتطلعاتهــا،
 مــع مواصلــة التركيــز علــى تلبيــة احتياجــات عمالئنــا. وال زلنــا نطمــح إلــى تقديــم جميع

ــا بأفضــل طريقــة مســتدامة ممكنــة. ــا وخدماتن منتجاتن

العناوين الرئيسية

 موضوًعا جوهرًيا
لالستدامة

 شخًصا من األطراف ذات
العالقة شاركوا في المسح

 تم تقييم جميع
 المواضيع كمواضيع هامة

 أو أكثر أهمية

٢٩١،١٩٢
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نسعى في أوكيو لتحقيق التميز في أعمالنا من خالل التالي:

نعمل على تحقيق االستدامة من خالل:

 تحســين الرفاهيــة االجتماعيــة لموظفينــا والمقاوليــن والمجتمعــات المحيطــة
لموظفينــا والســالمة  الصحــة  مــن  عاليــة  مســتويات  علــى  والحفــاظ   بنــا، 

 ومقاولينــا
 توفيــر فــرص متكافئــة وتشــجيع الشــمولية والدمــج في بيئــة العمــل، باإلضافة
ــة ــة بيئ ــم لتلبي ــاء قدراته ــالل بن ــن خ ــا م ــري لدين ــال البش ــر رأس الم ــى تطوي  إل

األعمــال المتغيــرة بســرعة
 إدارة بصمتنــا البيئيــة مــن خــالل تطبيــق ممارســات تحــد من األثــر البيئــي والرقابة
ــوع ــي التن ــتثمار ف ــى االس ــا إل ــدف أيًض ــة. نه ــة المراقب ــذ أنظم ــالل تنفي ــن خ  م
 الحيــوي المحلــي لتعزيــز التأثيــر البيئــي مــن خــالل تصميــم وتنفيــذ حمــالت
ــن. ــة اآلخري ــاب العالق ــع وأصح ــاء المجتم ــع أعض ــاون م ــة بالتع ــل والتوعي التواص

 كل ركيــزة مــن ركائــز إطــار االســتدامة لها أهــداف واضحــة وتعززهــا مبــادرات مختلفة.
 نحــن نركــز علــى تحقيــق أجنــدة االســتدامة لدينــا بحســب توجيهــات المعاييــر واألطــر

ــه ــاهمتنا في ــادي ومس ــا االقتص ــز أدائن  تعزي
البحــث والتطويــر فــي مجــال  مــن خــالل 

الطاقــة البديلــة

أوجــه تعزيــز  خــالل  مــن  ربحيتنــا   زيــادة 
ر بتــكا ال ا

 تمكيــن سلســلة التوريــد لدينــا لشــراء المنتجــات
أداء تطويــر  خــالل  مــن  الخدمــات   وتوفيــر 
ــال ــطة ورواد األعم ــرة والمتوس ــركات الصغي  الش

مــن خــالل برامــج مختلفــة

 تعزيــز وجودنــا فــي الســوق لتوفيــر الطاقــة
خــالل مــن  لعمالئنــا  مســؤول   بشــكل 

وخدماتنــا منتجاتنــا 

نهج االستدامة لدينا

ــع ــل م ــات واألدوات للتعام ــن المنهجي ــعة م ــة واس ــتخدام مجموع ــة، باس  العالمي
 التغييــرات التــي نواجههــا فــي األســواق التــي نعمــل فيهــا. نعتقــد أن نهجنــا فــي
ــي ــي ف ــل الرئيس ــو العام ــة ه ــة العماني ــى الطريق ــال عل ــي األعم ــز ف ــم التمي  تقدي

تشــكيل نجاحنــا علــى المــدى الطويــل.

حوكمة وإدارة االستدامة
 طــوال رحلــة التكامــل واالندمــاج التــي شــرعنا فيهــا فــي ديســمبر 2018، هدفنــا إلــى
 ضمــان توحيــد جهودنــا للعمــل معــا، جنًبــا إلــى جنــب مــع التطــور المتغيــر باســتمرار
 فــي رؤيتنــا وطموحاتنــا واســتراتيجيتنا. لضمــان اإلدارة الفعالــة لالســتدامة منــذ
 البدايــة، بدأنــا بإنشــاء لجنــة االســتدامة ككيــان لتقديــم االستشــارات وصنــع القــرار
 بمــا فــي ذلــك أصحــاب العالقــة الداخليــون الرئيســيون والخبــراء المتخصصــون
 الذيــن يوجهــون جــدول أعمــال االســتدامة لدينــا. تقــدم اللجنــة تقاريرهــا مباشــرة
ــا، ــة أدائن ــة ومراقب ــام لمراجع ــع بانتظ ــة، وتجتم ــذي للمجموع ــس التنفي ــى الرئي  إل

ــتقبل. ــي المس ــتدامة ف ــق االس ــات لتحقي ــع التوجه ــداف ووض ــد األه وتحدي

ــام ــف المه ــام بمختل ــتدامة للقي ــة لالس ــاملة ومتخصص ــرة ش ــو دائ ــأت أوكي  أنش
 واإلشــراف علــى توجهــات االســتدامة في الشــركة، وســتكون هذه الدائــرة والهيكل
 التشــغيلي لهــا ســارًيا فــي الســنة الماليــة القادمــة لضمــان إدارة االســتدامة بشــكل
ــا ــق أهدافن ــوارد لتحقي ــرات والم ــف الخب ــان توظي ــركة، ولضم ــل الش ــن داخ ــر م  أكب

الطموحــة بمــا يتــواءم مــع العديــد مــن المنهجيــات وأطــر االســتدامة.
•

•

•
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)CGNU(  ثانيًا: ميثاق األمم المتحدة العالمي
عــن عبــارة  هــو  العالمــي  المتحــدة  األمــم   ميثــاق 
بهــدف المتحــدة  األمــم  عــن  صــادرة   توجيهــات 
 تشــجيع الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى
مجتمعيــً، ومســؤولة  مســتدامة  سياســات   تبنــي 
 واإلبــالغ عــن تنفيذهــا. ويدعــو الميثــاق جميع الشــركات
ــادئ ــع المب ــا م ــتراتيجياتها وعملياته ــة اس ــى مواءم  إل
 العالميــة لحقــوق اإلنســان والعمــل والبيئــة ومكافحــة
األهــداف تعــزز  التــي  اإلجــراءات  واتخــاذ   الفســاد، 

. لمجتمعيــة ا

)IRG( ثالثًا: المبادرة العالمية إلعداد التقارير
مؤسســة هــي  التقاريــر  إلعــداد  العالميــة   المبــادرة 
فــي الشــركات  تســاعد  للمعاييــر  مســتقلة   دوليــة 
وغيــر الحكوميــة  والمؤسســات  الخــاص   القطــاع 
مثــل قضايــا  علــى  آثارهــا  فهــم  علــى   الحكوميــة 
 تغيــر المنــاخ وحقــوق اإلنســان والرفاهيــة المجتمعيــة
 والفســاد واإلبــالغ عنهــا، لتحقيــق المنفعــة لجميــع
 أصحــاب العالقــة. وقــد تــم إعــداد المعاييــر بمشــاركة
مــن العالقــة  أصحــاب  مــن  ومســاهمة   حقيقيــة 

العامــة. للمصلحــة  ووضعــت  المختلفــة  الفئــات 

1https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
2https://www.unglobalcompact.org/
3https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

نهج االستدامة لدينا

 ماءمة توجهات أوكيو لألطر ومنهجيات االستدامة العالمية
ــن ــة م ــا بمجموع ــز لدين ــاالت التركي ــتدامة ومج ــج االس ــة نه ــق ومالءم ــان تواف  لضم
ــم ــا. ت ــة لن ــة كمرجعي ــر التالي ــة واألط ــادئ التوجيهي ــا المب ــتدامة، أتخذن ــات االس  أولوي
ــة ــا ذات األولوي ــة والقضاي ــا الجوهري ــع مواضيعن ــى جمي ــار عل ــر كل إط ــح عناص  مس
ــا، وكلهــا موضحــة فــي فهــرس محتــوى  التــي تتبناهــا الشــركة مــع مجــاالت تركيزن

ــر. ــذا التقري ــة ه ــي نهاي ــر  ف ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــر المب معايي

أواًل: أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
 جــاءت أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة نتاجــً للجهــود الدوليــة الجماعية
 لتحقيــق مســتقبل أكثــر اســتدامة للجميــع. تتألــف هــذه الوثيقــة مــن 71 هدفــا
ــة ــة العالمي ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــات البيئي ــى التحدي ــا عل ــز جميعه ــامال ترك  ش
 التــي نواجههــا اليــوم والتوجــه الموحــد لهــذه األهــداف والغايــات الموجــودة فيهــا
 هــو شــمل الجميــع وعــدم تهميــش أي فــرد، حيــث ســيتم تحقيــق جميــع األهــداف

ــام 20٣0. ــول ع ــددة بحل المح
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رابعًا: رؤية عمان ٢٠٤٠
 تعتبــر رؤيــة عمــان 20٤0 رؤيــة طموحــة انطلقــت بتوجيــه
ــب اهلل ــعيد- طي ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــة الس ــن جالل  م
ــف ــن مختل ــر م ــاع كبي ــة بإجم ــة الرؤي ــت صياغ ــراه. تم  ث
أصحــاب مــن  العديــد  ومشــاركة  المجتمــع   فئــات 
تكاملــي بشــكل  الرؤيــة  دمــج  تــم  بحيــث   العالقــة، 
 لتشــمل الحقائــق االقتصاديــة والمجتمعيــة وموجهــة
ــع ــل ومرج ــتقبل  كدلي ــو المس ــي نح ــكل موضوع  بش

رئيســي للتخطيــط فــي العقديــن المقبليــن.

 االستماع إلى صناع التغيير
ــات ــخاًصا أو مجموع ــوا أش ــواء كان ــة، س ــاب العالق ــع أصح ــم جمي ــر ه ــاع التغيي  صن
ــا ــر أيًض ــا، وتتأث ــا وتطلعاتن ــق أهدافن ــى تحقي ــو عل ــي أوكي ــاعدنا ف ــات تس  أو مؤسس
ــنكون ــن، س ــل الفعالي ــاون والتواص ــالل التع ــن خ ــا وم ــا وخدماتن ــطتنا ومنتجاتن  بأنش
 قادريــن علــى إحــداث التأثيــر بشــكل أســرع لدفــع التغييــر اإليجابــي طويــل األمــد لبلدنا،

ــره. ــم بأس ــة والعال ــع، والبيئ والمجتم

 فــي أوكيــو، نعتقــد أن مفتــاح نهــج االســتدامة الناجــح هــو تعزيــز  إشــراك األشــخاص
 المتأثريــن والمؤثريــن. يؤثــر أصحــاب العالقــة لدينــا ويســاهمون فــي قدرتنــا علــى
 تحقيــق األهــداف، وبالتالــي فــإن التحــاور والتواصــل المســتمر والمشــاركة هــي مفتــاح

ــا. ــتدامة لدين ــال االس ــدة أعم ــق أجن تحقي

ــة ــف كل فئ ــة تعري ــع عملي ــة، نتب ــاب العالق ــع أصح ــمولية جمي ــان ش ــد وضم  لتحدي
 مــن فئــات أصحــاب العالقــة ومــدى تأثيرهــا وتأثرهــا بعمليــات الشــركة ويتــم تحديــث

 4https://www.2040.om/en/

 مؤسسات
 المجتمع المدني

 والشركاء من
المجتمع

شركاء ا�عمال  المنظمات البيئية

الحكومةالموظفونالموردونالعمالء

نهج االستدامة لدينا

ــن ــات م ــبع مجموع ــا س ــد حددن ــيعها. لق ــا وتوس ــو أعمالن ــع نم ــتمرار م ــك باس  ذل
ــا ــر عملياتن ــم تأثي ــتمرار لفه ــم باس ــاون معه ــل ونتع ــي نتعام ــة الت ــاب العالق  أصح
 عليهــم بشــكل أفضــل وســعينا إلشــراك تغذيتهــم المرجعيــة ومالحظاتهــم فــي

ــة. ــا اليومي ــتراتيجية وأعمالن ــا االس توجهاتن
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١٢3٤

(102-46), (102-47)

والموضوعــات األولويــة  ذات  القضايــا  وتحديــد  النســبية  األهميــة   تحليــل 
ألوكيــو الجوهريــة 

 يهــدف تحليــل األهميــة النســبية إلــى تحديــد أكثــر القضايــا ذات األولويــة والموضوعات
 الجوهريــة ذات الصلــة باالســتدامة، وإبــراز كيفيــة تأثيرهــا علــى شــركتنا، وكيــف نتمكن

مــن إدارتهــا وخلــق تأثيــر إيجابــي مــن خــالل القيــام بذلك.

صلــة ذات  الجوهريــة  والموضوعــات  األولويــة  ذات  القضايــا  تحديــد   أواًل: 
باالســتدامة

 أجرينــا هــذا العــام مراجعــة ســنوية لقائمتنــا اإلجماليــة لتحديــد القضايــا ذات األولويــة
ــا ــة والقضاي ــا الجوهري ــتخالص موضوعاتن ــن اس ــا م ــة، وتمكن ــات الجوهري  والموضوع
ذات األولويــة للتركيــز عليهــا. اســتندت الخطــوة األولــى علــى تحليــل شــامل لمــا يلــي:

•

•

ثانيًا: ترتيب القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية حسب أهميتها
العاقــة أصحــاب  منظــور  مــن   - التجاريــة  لألعمــال  النســبية   األهميــة 
ــر ــري الدوائ ــن مدي ــن ٥1 م ــة الداخليي ــاب العالق ــاور أصح ــمل التح ــن: ش  الداخليي
 واألقســام ومجــاالت العمــل المختلفــة فــي أوكيــو. حيــث ُطلــب مــن الجميــع
ــركة ــات الش ــا لعملي ــى أهميته ــاًء عل ــة بن ــا المقترح ــات والقضاي ــم الموضوع  تقيي
ــي ــي ف ــر إيجاب ــداث تغيي ــى إح ــركة عل ــدرة الش ــوء ق ــي ض ــا ف ــا وازدهاره  ونموه
 القضايــا التــي تناولهــا التحــاور منــن خــالل االســتبيان، واقتــراح أيــة موضوعــات

وقضايــا ذات أولويــة إضافيــة خاصــة بالشــركة لــم يتــم إدراجهــا.

ــاب ــور أصح ــن منظ ــة - م ــرى ذات العاق ــات األخ ــبية للجه ــة النس  األهمي
 العاقــة الخارجييــن: تضمــن التحــاور والتواصــل الــذي تــم مــع أصحــاب العالقــة
 الخارجييــن جميــع المجموعــات والفئــات الســبعة المذكــورة أعــاله، حيــث تــم
 جمــع حوالــي 1200 رأي ومشــاركتها عنــد حســاب األهميــة النســبية. ســمح لنــا هــذا
 التحــاور مــع أصحــاب العالقــة الخارجييــن بــإدراك أهميــة المواضيــع والقضايــا
ــذه ــى ه ــز عل ــد التركي ــار عن ــن االعتب ــا بعي ــم ألخذه ــبة له ــا بالنس ــدى أولويته  وم

ــم. ــة نظره ــن وجه ــات م الموضوع

نهج االستدامة لدينا

 البحث والمقارنة مع
 الشركات والمؤسسات
 النظيرة لشركتنا وفي

 القطاع الصناعي
 للنفط والغاز

 السياق والتوجه
 الوطني لعمان كتوجه

 متميز في الخطط
والرؤى الوطنية.

 أفضل الممارسات
 والمنهجيات العالمية

لالستدامة.

 الحوار المجتمعي
 السابق مع أصحاب

العالقة.
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 المواءمة مع أهداف رقم الصفحة
التنمية المستدامة حدود األثر الموضوعات

 هدف التنمية
المستدامة رقم 11

 االستثمار االجتماعي واشراك
المجتمع

 هدف التنمية
المستدامة رقم ٣

 صحة وسالمة الموظفين
والمقاولين

عدم التمييز والتظلم

تدريب وتطوير القوى العاملة

التوظيف والتعمين

 مزايا وتعويضات الموظفين
)الرفاهية

 الشمولية والفرص المتساوية
في مكان العمل

 أهداف التنمية
المستدامة 8،٤ و10

حقوق اإلنسان

 هدف التنمية
المستدامة رقم ٣

رضا ورفاهية العمالء

 هدف التنمية
المستدامة رقم 8

األداء والمساهمة االقتصادية

 هدف التنمية
المستدامة رقم 12

 اإلدارة المسؤولة لسلسلة
التوريد

الهدف 1٦  الحد من المخاطر وجاهزية
االستجابة للطوارئ

 هدف التنمية
المستدامة رقم 9

تعزيز البحث والتطوير

 محاربة الفساد وممارسات
العمل األخالقية

 هدف التنمية
المستدامة رقم 1٦

حوكمة الشركات واالمتثال

 المواءمة مع أهداف رقم الصفحة
التنمية المستدامة حدود األثر الموضوعات

 هدف التنمية
المستدامة رقم 8

)التواجد في السوق )التسويق

 هدف التنمية
المستدامة رقم 12

 التأثيرات االقتصادية غير
المباشرة

 هدف التنمية
المستدامة رقم 9

إدارة المنتج

 انبعاثات غازات االحتباس
)الحراري )التغير المناخي

وهج الشعلة

 هدف التنمية
المستدامة رقم   1٣

التنوع الحيوي واألثر البيئي

 هدف التنمية
المستدامة رقم   1٤

 الحد من ومعالجة االنسكابات
والتسربات

 هدف التنمية
 المستدامة رقم 7

ورقم 1٣

 كفاءة الطاقة وخفض
االنبعاثات

 هدف التنمية
المستدامة رقم 12

النفايات

 هدف التنمية
 المستدامة رقم ٦

إدارة المياه

 هدف التنمية
المستدامة رقم 7

 الطاقة المتجددة والتقنيات
البيئية

 هدف التنمية
المستدامة 12

التقييم البيئي للموردين

 هدف التنمية
المستدامة رقم 11

التطوع على مستوى الشركة

 هدف التنمية
المستدامة رقم 12

 القيمة المحلية المضافة
 )النمو االقتصادي المحلي،

)التوريد المحلي

116

217

318

419

520

621

722

823

9
24

10
25

11
26

1227

1328

14
29

15
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المواضيع الجوهرية وتحليل األهمية النسبية
تمثلت المواضيع التسعة والعشرون التي خرج بها التحليل وتأثيرها في التالي:



مصفوفة ا�همية النسبية

 غازات االحتباس
الحراري (تغير المناخ

عدم التمييز والتظلم  الحفاظ على ومعالجة االنسكابات
والتسربات ا�داء والمساهمة االقتصادية

محاربة الفساد وممارسات العمل ا�خالقية

صحة وسالمة الموظفين والمقاولين

 الحد من المخاطر وجاهزية االستجابة
للطوارئ

حوكمة الشركات واالمتثال

رضا ورفاهية العمالء

كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات

ا¨دارة المسؤولة لسلسلة التوريد

التنوع الحيوي وا�ثر البيئي

الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية

التواجد في السوق (التسويق

إدارة المياهتدريب وتطوير القوى العاملة
النفايات والمياه

وهج الشعلة

التقييم البيئي للموردين

 القيمة المحلية المضافة (النمو
(االقتصادي المحلي، التوريد المحلي

إدارة المنتج

 التأثيرات االقتصادية غير
المباشرة

تعزيز البحث والتطوير
التطوع على مستوى الشركة

التوظيف والتعمين

االستثمار االجتماعي واشراك المجتمع

مزايا وتعويضات الموظفين (الرفاهية

حقوق ا¨نسان

 الشمولية والفرص المتساوية في
مكان العمل

قة
ال

ع
 ال

ت
ذا

ف 
را

ط
�

ا ل
ه

يت
هم

أ

أهميتها للشركة

 فيمــا يلــي رســم بيانــي يوضــح مصفوفــة األهميــة النســبية بالتفصيــل والتــي تتضمــن جميــع المواضيــع والقضايــا ذات األولويــة الـــ 29. كانــت نتائــج هــذا التمريــن
 مقنعــة إلــى حــد مــا ومتوافقــة تماًمــا بيــن وجهــة نظــر أصحــاب العالقــة الداخلييــن ووجهــة نظــر أصحــاب العالقــة الخارجييــن حــول أهميــة هــذه الموضوعــات
 والقضايــا. الجديــر بالذكــر أن جميــع الموضوعــات والقضايــا ذات األولويــة فــي هــذه المصفوفــة تــم إعطاؤهــا قيمــة ٣ ومــا فــوق مــن كل مــن أصحــاب العالقــة

الداخلييــن والخارجييــن )وفــق معيــار األهميــة مــن 1 إلــى ٥( وهــو مــا يجعــل جميــع هــذه المواضيــع  والقضايــا تتــراوح مــن المهــم )٣( إلــى األكثــر أهميــة )٥(.
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الحوكمة وأخالقيات العمل واالمتثال



 (102-16), (102-17) (102-11)

123
Employees Trained 
on Human Rights 

Policies

الحوكمة وأخالقيات العمل واالمتثال

 نتميــز فــي أوكيــو بقيــم واضحــة إذ نلتــزم باالمتثــال بأعلــى معاييــر الســلوك فــي
 جميــع عملياتنــا وفــي كل مــا نقــوم بــه، ونضــع صحــة وســالمة كوادرنــا والمســاهمة
 فــي التنميــة المســتدامة والقيــام باألعمــال بنزاهــة فــي مقدمــة أولوياتنــا الرئيســية،
ونؤمــن بــأن تمكيــن النزاهــة أحــد أهــم قيــم أوكيــو فــي إدارة جميع أنشــطة الشــركة.

 يخضــع الســلوك األخالقــي لألعمــال التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لتدقيــق
 أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ليــس فقــط مــن الحكومــات والمشــرعين، وإنمــا أيًضــا مــن
 جمهــور أوســع يضــم العمــالء والموظفيــن والمؤسســات غيــر الحكوميــة والجمهــور
 بشــكل عــام. لهــذا الســبب، يكمــن مفتــاح مرونــة أعمالنــا فــي التزامنــا بثقافــة النزاهــة

ــة. ــة األخالقيــة والحوكمــة الفعال والممارســات التجاري

 تشــكل قيمنــا المشــتركة المتمثلــة فــي العنايــة والمشــاركة والجرأة األســاس لكيفية
 إدارة األعمــال. تنعكــس هــذه القيــم والســلوكيات عنــد صياغــة جميع السياســات ذات
 الصلــة وكيفيــة تنفيذهــا فــي أعمالنــا، مــن خــالل االلتــزام بجميــع القوانيــن واللوائــح
 المعمــول بهــا فــي جميــع البلــدان التــي نعمــل فيهــا. إضافــة إلــى ذلــك فــإن سياســاتنا
ــي ــة ف ــات العالمي ــل الممارس ــة وأفض ــر الدولي ــا للمعايي ــا وفًق ــها جميًع ــم قياس  يت
 هــذا المجــال لضمــان قدرتنــا علــى االســتجابة باســتمرار للتوقعــات المتزايــدة لجميــع
أصحــاب العالقــة حتــى نكــون مؤسســة جيــدة ملتزمــة بالقيــم واألخــالق المجتمعية.

 يعــد ميثــاق قواعــد الســلوك المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة جزءا أساســيا مــن إطار
ــا ــؤولياتنا وأهدافن ــاق مس ــدد الميث ــو، يح ــاص بأوكي ــال الخ ــل واالمتث ــات العم  أخالقي
 ويســاعد فــي إرشــادنا حــول الكيفيــة التــي ينبغــي أن نتصــرف بهــا فــي تعامالتنــا مــع
ــات ــع الجه ــا وجمي ــا وموردين ــارينا وعمالئن ــركائنا ومستش ــو ش ــض ونح ــا البع  بعضن
العمــل أخالقيــات  بميثــاق  االلتــزام  تعكــس  خطــوة  وفــي  العالقــة.  ذات   األخــرى 
 واالمتثــال قــام الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة بتأســيس لجنــة أخالقيــات أوكيــو مــن
 أجــل دعــم اإلدارة ولجنــة التدقيــق والمخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلشــراف

ــاق. ــزام بالميث ــال وااللت ــدة واالمتث ــلوك الجدي ــد الس ــق قواع ــة لتطبي  والمتابع

 نلتــزم فــي أوكيــو بوضــع معاييــر عاليــة للســلوك والحفــاظ عليهــا وتطبيقهــا فــي
 كل مــا نقــوم بــه. حيــث نلتــزم بتطبيــق السياســات الموضوعــة مثــل ميثــاق قواعــد
 الســلوك علــى كافة مســتويات الشــركة لضمــان التزام جميــع الموظفين بالســلوك
 الســليم واألخالقــي. يتــم وضــع ميثــاق قواعــد الســلوك تلــك مــن قبــل إدارتنــا
 التنفيذيــة ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة أوكيــو. وتشــمل مســؤوليات

لجنــة األخالقيــات مــا يلــي:
 اســتعراض حــاالت انتهــاك الميثــاق التــي تــم اإلبــالغ عنهــا والنظــر فيهــا وتقديــم

التوصيــة إلــى اإلدارة باإلجــراءات المناســبة.
ــائل ــع المس ــي جمي ــة ف ــة المطلوب ــم التوصي ــارية لتقدي ــة استش ــل كجه  العم
ــرق ــراءات وط ــة اإلج ــك مراجع ــي ذل ــا ف ــلوك بم ــد الس ــاق قواع ــة بميث  المتعلق

ــل اإلدارة. ــن قب ــرح م ــو المقت ــى النح ــا عل تطبيقه
اإلشراف على برنامج اإلبالغ عن المخالفات في أوكيو.

 مســاعدة الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ومجلــس التدقيــق والمخاطــر فــي
 مســؤولياتهم الرقابيــة فــي االمتثــال لميثــاق قواعــد الســلوك مــن خــالل تقديــم

تقاريــر دوريــة.

•

•

•
•

العناوين الرئيسية

 حاالت تشغيل لألطفالحاالت تحرش
 تدريب ١٢3 موظًفا على
سياسات حقوق اإلنسان

صفرصفر
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ــس ــن التناف ــو م ــن أوكي ــرطا لتمكي ــة ش ــر األخالقي ــى المعايي ــً ألعل ــد األداء وفق  "يع
ــا. ــتويات عالمي ــى المس ــى أعل عل

 نتميــز فــي أوكيــو بســلوكياتنا األساســية وهــي »نهتــم، نشــارك، نجاســر«. تــم تصميــم
ــا ــلوكيات، بم ــذه الس ــش به ــى العي ــا عل ــاعدتنا جميع ــي لمس ــلوك المهن ــاق الس  ميث
 ينعكــس ايجابيــا علــى صــورة وســمعة أوكيــو ومســاهميها وأصحــاب المصلحــة

ــن. اآلخري

 االمتثــال للميثــاق يعــد إلزاميــا لــكل مــن يعمــل فــي أوكيــو. يرجــى تخصيــص الوقــت
الكافــي لقــراءة الميثــاق واســتخدامه كمرجــع دائــم.

 سيرشــدك هــذا الميثــاق ويســاعدك علــى كيفيــة التصــرف والتعامــل كعامــل وممثــل
ــو ــا ه ــه كم ــتيضاح عن ــى االس ــار يرج ــود أي استفس ــة وج ــي حال ــو ف ــركة أوكي ــن ش  ع

مبيــن فــي ميثــاق الســلوك المهنــي أو التواصــل مــع الدائــرة القانونيــة.

شكرا على التزامك وامتثالك"

مصعب عبدهلل المحروقي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

ميثاق أوكيو ألخالقيات العمل

 عملنــا علــى ضمــان أن تكــون النزاهــة ضمــن أهــم قيــم أوكيــو وذلــك أثنــاء قيامنــا بدمــج أعمــال وأصــول الشــركة حيــث يمكننــا ذلــك مــن التفكيــر وبشــكل إيجابــي صــورة
 وســمعة الشــركة ومســاهميها ومختلــف األطــراف ذات العالقــة المتعاملــة معهــا. ولذلــك قمنــا بتطويــر ميثــاق أوكيــو لقواعــد الســلوك المهنــي بهــدف تعزيــز الشــفافية

 واالتســاق والحيــاد للحفــاظ علــى مصالــح جميــع األطــراف ذات العالقــة.

 وفــي الوقــت الــذي يضــع فيــه ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي المبــادئ العريضــة
 بنــاء علــى أســس إطــار األخالقيــات بالشــركة فإنــه توجــد مجموعــة من السياســات

واإلجــراءات التــي تكمــل دور هــذه المبــادئ ومــن أهمهــا:

 النزاهة الشخصية
الهدايا والترفيه
الموظف العام

نزاهة األعمال
معلومات الشركة

أصول الشركة
الصحة والسالمة وحماية البيئة

ممارسات بيئة العمل
 اإلبالغ عن المخالفات

 شــهد عــام 2019 حالــة خــرق واحــدة فقــط لميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي حيــث
ــذه ــل ه ــوع مث ــادي وق ــة لتف ــة الالزم ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــركة باتخ ــت الش  قام

ــتقبال. ــات مس  المخالف



 نحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو العمر أو التوجه
الجنسي أو السياسة أو على أساس أي معيار شخصي آخر يحميه القانون

ال يوجد
حاالت التحرش

ال يوجد
حاالت عمل ا�طفال

والعمل القسري 

 نقدر التنوع بشكل كبير، ونرحب بالموظفين من مجموعة واسعة من
الثقافات وا�جناس، وكذلك نعامل الجنسين على قدم المساواة

 نمنع استخدام لغة غير الئقة في مكان العمل، بما في ذلك ا�لفاظ
النابية أو السب أو االبتذال أو اªساءة اللفظية

 ال نسمح باªكراه أو التخويف في مكان العمل. وعلى سبيل المثال فمن
 بين أنواع المضايقات في مكان العمل التهديدات والتسلط والسخرية من

.ا¶خرين أو استبعادهم

 نعارض عمل ا�طفال القسري أو عمل ا�طفال عموما، وعدم السماح بذلك
بأي شكل من ا�شكال

 ال تتسامح الشركة مع التحرش الجنسي. قد يشمل التحرش الجنسي غير
 المرغوب فيه االقتراب من ا¶خرين بشكل غير أخالقي والنكات ذات إيحاءات
 جنسية أو معنى ضمني جنسي، والضغط على ا¶خرين بشكل غير معلن أو

معلن للحصول على خدمات جنسية، والتلميحات الجنسية والمقترحات المسيئة

 نعمل على تحسين مهارات التوظيف والكفاءات من خالل مراجعة ا�داء
بشكل منتظم وتوفير برامج التعليم والتدريب والتوجيه حسب الحاجة

 ال نوظف أي أطفال أو أفراد تقل أعمارهم عن 16 سنة. إذا كان القانون
 المحلي ينص على حد أدنى أعلى لسن العمل أو التعليم اªلزامي حتى

سن معينة، فإن هذا حد السن ا�على هو السائد؛

 نحترم حقوق وكرامة الموظفين في عملياتنا وعمليات شركائنا
التجاريين؛

نعارض بشدة أي عمل قسري أو إجباري بجميع أشكاله؛

نلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية؛

 نحترم النقابات وحق العمال في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي. ال
يكون هناك تمييز ضد ممثلي النقابات

١٢٣
 عدد الموظفين الذين
 خضعوا للتدريب على

 سياسات وإجراءات
 متعلقة بحقوق

اªنسان

مكافحة الرشوة والفساد

ــوة أو ــكال الرش ــن أش ــكل م ــع أي ش ــامح م ــدم التس ــة ع ــو سياس ــع أوكي  »تتب
ــاد« الفس

 فــي أوكيــو، نتوقــع أن يلتــزم الموظفــون والمقاولــون والمــوردون بأعلــى معاييــر
ــن ــكل م ــي أي ش ــراط ف ــة االنخ ــم صراح ــر عليه ــاري ويحظ ــي التج ــلوك األخالق  الس
 أشــكال الســلوك غيــر األخالقــي مثــل الرشــوة بــأي شــكل أو دفــع أي مبالــغ لتســهيل

ــال. ــير األعم وتيس
 يتطلــب ترســيخ ثقافــة االلتــزام بالقيــم وســلوكيات وأخالقيــات العمــل إيجــاد نظــام
ــا ــا وموردين ــا ومقاولين ــع موظفين ــى جمي ــول إل ــن الوص ــال يضم ــال فع ــل واتص  تواص
 لزيــادة الوعــي وتعزيــز رســالتنا فيمــا يتعلــق بتعريفهــم بممارســات األعمــال غيــر
 األخالقيــة. جميــع هــذه اإلرشــادات مفّصلــة فــي سياســة النزاهــة الشــخصية لشــركتنا
 والمذكــورة فــي ميثــاق قواعــد الســلوك التــي يتــم تعميمهــا علــى جميــع موظفينــا
 وهــي متاحــة لهــم فــي جميــع األوقــات. وفــي عــام 2019، نفخــر باإلعــالن عــن عــدم

وجــود أيــة حــاالت رشــوة أو فســاد وفًقــا إلرشــاداتنا.

سياسة اإلباغ عن المخالفات
لمناقشــة المجــال  فتــح  علــى  تســاعد  إيجابيــة  عمــل  بيئــة  بتوفيــر  أوكيــو   تلتــزم 
 الممارســات التجاريــة للشــركة. تقضــي سياســة الشــركة باالمتثــال لجميــع القوانيــن
ــز أو ــن التميي ــا م ــي موظفيه ــي تحم ــا الت ــول به ــر المعم ــح والمعايي ــد واللوائ  والقواع
 االنتقــام غيــر القانونــي مــن قبــل الشــركة نتيجــة إبالغهــم عــن أي معلومــات بشــكل
 قانونــي أو نتيجــة المشــاركة فــي التحقيقــات المتعلقــة بإمكانيــة حــدوث انتهــاكات
ــركة، ــة للش ــر األخالقي ــا بالمعايي ــزم جميًع ــو، نلت ــي أوكي ــلوك. ف ــد الس ــاق قواع  لميث
 ويتــم تشــجيع جميــع الموظفيــن علــى اإلبــالغ فــورًا عــن أي ممارســة قــد تمثــل

ــون. ــاًكا للقان انته

الممارسات في مكان العمل وحقوق اإلنسان
ــم ــث يت ــم، حي ــل متناغ ــكان عم ــي م ــا ف ــًرا محورًي ــرام أم ــد االحت ــو، يع ــي أوكي  ف
 الحفــاظ علــى حقــوق األفــراد وكرامتهــم، إلــى جانــب توفيــر بيئــة عمــل خاليــة مــن

الترهيــب أو التمييــز أو اإلكــراه مــن أي نــوع. ولذلــك، فإننــا:
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 نحــن ملتزمــون بتقديــم ظــروف عمــل عاليــة الجــودة تتماشــى مــع المبــادئ المعتــرف
بهــا دولًيــا بشــأن العمــل وحقــوق اإلنســان. نحــن:

ــاالت ــا أي ح ــن لدين ــم يك ــه ل ــن أن ــًدا أن نعل ــعدنا ج ــر، يس ــذه المعايي ــق ه ــع تطبي  م
 مــن المضايقــة أو التمييــز فــي مــكان العمــل لعــام 2019، ولــم يتــم اإلبــالغ عــن أي
 حــاالت لعمــل ألطفــال أو العمــل القســري لجميــع موظفينــا والمقاوليــن والمورديــن
 والشــركاء لهــذا العــام. تعكــس هــذه األرقــام التدريــب والتطويــر الفعــال لموظفينــا
 فــي سياســات وإجــراءات حقــوق اإلنســان لضمــان معالجــة مثــل هــذه الحــاالت أو

ــا. تجنبه
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 نحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو العمر أو التوجه
الجنسي أو السياسة أو على أساس أي معيار شخصي آخر يحميه القانون

ال يوجد
حاالت التحرش

ال يوجد
حاالت عمل ا�طفال

والعمل القسري 

 نقدر التنوع بشكل كبير، ونرحب بالموظفين من مجموعة واسعة من
الثقافات وا�جناس، وكذلك نعامل الجنسين على قدم المساواة

 نمنع استخدام لغة غير الئقة في مكان العمل، بما في ذلك ا�لفاظ
النابية أو السب أو االبتذال أو اªساءة اللفظية

 ال نسمح باªكراه أو التخويف في مكان العمل. وعلى سبيل المثال فمن
 بين أنواع المضايقات في مكان العمل التهديدات والتسلط والسخرية من

.ا¶خرين أو استبعادهم

 نعارض عمل ا�طفال القسري أو عمل ا�طفال عموما، وعدم السماح بذلك
بأي شكل من ا�شكال

 ال تتسامح الشركة مع التحرش الجنسي. قد يشمل التحرش الجنسي غير
 المرغوب فيه االقتراب من ا¶خرين بشكل غير أخالقي والنكات ذات إيحاءات
 جنسية أو معنى ضمني جنسي، والضغط على ا¶خرين بشكل غير معلن أو

معلن للحصول على خدمات جنسية، والتلميحات الجنسية والمقترحات المسيئة

 نعمل على تحسين مهارات التوظيف والكفاءات من خالل مراجعة ا�داء
بشكل منتظم وتوفير برامج التعليم والتدريب والتوجيه حسب الحاجة

 ال نوظف أي أطفال أو أفراد تقل أعمارهم عن 16 سنة. إذا كان القانون
 المحلي ينص على حد أدنى أعلى لسن العمل أو التعليم اªلزامي حتى

سن معينة، فإن هذا حد السن ا�على هو السائد؛

 نحترم حقوق وكرامة الموظفين في عملياتنا وعمليات شركائنا
التجاريين؛

نعارض بشدة أي عمل قسري أو إجباري بجميع أشكاله؛

نلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية؛

 نحترم النقابات وحق العمال في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي. ال
يكون هناك تمييز ضد ممثلي النقابات

١٢٣
 عدد الموظفين الذين
 خضعوا للتدريب على

 سياسات وإجراءات
 متعلقة بحقوق

اªنسان
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إدارة المخاطر

 نهــدف فــي أوكيــو مــن إدارة مخاطــر المجموعــة  الــى تســهيل تبنــي الشــركة واإلدارة
 ألفضــل الممارســات الرائــدة المتبعــة فــي إدارة المخاطــر إلــى جانــب ضمــان توفــر
 المرونــة الالزمــة لتحديــد وتقييــم المخاطــر فــي أقــرب مرحلــة ممكنــة للحــد مــن اآلثار
 الســلبية التــي تنشــأ مــن عمليــات الشــركة وفــي نفــس الوقــت ضمــان اغتنــام الفــرص

المحتملــة لتقليــل تعــرض الشــركة للخطــر وتحقيــق أهــداف العمــل.

  تقــوم جميــع الدوائــر فــي أوكيــو باإلبــالغ عــن المخاطــر المحتملــة مباشــرة مــن
 خــالل آليــة إعــداد تقاريــر إدارة المخاطــر لفريــق اإلدارة وبنــاًء علــى هــذه التقاريــر يقــوم
القيــادة إلــى فريــق  الكبــرى   فريــق إدارة المخاطــر بتقديــم تقاريــر عــن المخاطــر 
 التنفيــذي للمجموعــة شــهريا كمــا يتــم تقديــم تقريــر ربــع ســنوي إلــى لجنــة التدقيــق

والمخاطــر.

المخاطر التشغيلية
 تلتــزم أوكيــو بتطبيــق معاييــر ســالمة عاليــة فــي تشــغيل مصانعهــا لضمــان تحقيــق
 أقصــى حمايــة للموظفيــن والبيئــة. كمــا اتخــذت الشــركة العديــد مــن اإلجــراءات
 التنظيميــة لتجنــب األعمــال غيــر القانونيــة أو تجنــب عــدم االمتثــال للمبــادئ واللوائــح

ــة. المطبق

 علــى مــدى الســنوات الماضية ورغم أن أداء الشــركة تحســن بشــكل واضــح إال أن هناك
ــية ــاح األساس ــى األرب ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش ــركة م ــات الش ــي عملي ــة ف ــر محتمل  مخاط
 للشــركة إن لــم تتــم إدارتهــا بالشــكل الصحيــح. وللتخفيــف مــن هــذه المخاطــر
 تســعى أوكيــو باســتمرار إلــى النظــر فــي كافــة المعاييــر الموضوعــة لتضمن التشــغيل
 الســليم والمســتدام لعملياتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر
 علــى تعزيــز االســتفادة مــن المــواد المســتخدمة كوقــود فــي تشــغيل المصانــع بمــا

يضمــن الحصــول علــى منتجــات متنوعــة بأفضــل جــودة ممكنــة.

المخاطر المالية
ــا مــن عمليــة إدارة المخاطــر فــي  تعتبــر الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة جــزًءا جوهرًي
 أوكيــو وفــق إرشــادات وتعليمــات مفصلــة يتــم التحكــم فيهــا مــن قبــل اإلدارة.
 فــي نفــس الوقــت، يتــم ضمــان االمتثــال للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي عقــود
 التمويــل بشــكل منتظــم مــن خــالل اإلدارة الصارمــة للعقــود والتنبــؤ بااللتزامــات

ــا. ــق عليه ــة المتف المالي

المخاطر المرتبطة بأسعار السلع األساسية
 تتعــرض أوكيــو بشــكل مباشــر لتقلــب أســعار النفــط الخــام حيــث ترتبــط العديــد مــن
ــا ــر مباشــر بالنافث  المــواد الخــام التــي تشــتريها وتنتجهــا أوكيــو بشــكل مباشــر أو غي
 أو مشــتقات خــام أخــرى ونظــًرا ألن تكلفــة المــواد األوليــة هــي أحــد المحــددات
 األساســية لتطــور أســعار المــواد الخــام، جنًبــا إلــى جنــب مــع تغيــرات العــرض والطلــب
ــا. ــام أيًض ــواد الخ ــعار الم ــب أس ــة لتقل ــو معرض ــإن أوكي ــرف، ف ــعار الص ــورات أس  وتط
 علــى أيــة حــال، تحتفــظ أوكيــو بعقــود شــراء مــع المورديــن الرئيســيين لضمــان توفيــر
 إمــدادات كافيــة فــي ظــروف الســوق التعاقديــة، مــن أجــل تجنــب المخاطــر المرتبطــة

باألســعار الفوريــة.

المخاطر المرتبطة بسعر الصرف
 تنشــأ مخاطــر الصــرف علــى النحــو المحــدد فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
العملــة ليســت  بعملــة  المقومــة  الماليــة  األدوات  حســاب  علــى   7 رقــم   الماليــة 
ــن ــة ع ــروق الناتج ــم إدراج الف ــة؛ ال يت ــة نقدي ــا ذات طبيع ــركة وكونه ــة للش  الوظيفي

تغيــر ســعر الصــرف عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة
  أوكيــو معرضــة لمخاطــر ســعر الصــرف الناتجــة عــن أنشــطة االســتثمار وتمويــل
 التشــغيل. يعتبــر تقييــم أوكيــو لمخاطــر ســعر الصــرف مــن العمليــات منخفضــً

بفضــل اإلجــراءات االحترازيــة التــي تطبقهــا الشــركة.
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إدارة المخاطر

مخاطر السوق
 إلــى جانــب المخاطــر المرتبطــة بتطــور الظــروف االقتصاديــة العامــة، تشــكل التقلبــات
 فــي الطلــب مــن العمــالء المهميــن ألوكيــو خطــًرا علــى مبيعــات الشــركة وتحتــوي
 أوكيــو هــذه المخاطــر مــن خــالل إدارة عالقــات العمــالء بشــكل جيــد واتخاذ اإلجــراءات

 االســتراتيجية الالزمــة.
انخفاض سعر النفط

ــل ــط أق ــى النف ــب عل ــل الطل ــا يجع ــا مم ــؤًا ملحوظ ــي تباط ــو العالم ــهد النم  يش
 مــن العــرض وهــو األمــر الــذي يســبب ضغطــا علــى أســعار النفــط ويدفعهــا نحــو
 االنخفــاض. يعتبــر الشــق العلــوي مــن عملياتنــا األكثــر تضــررا مــن ذلــك وعليــه يجــب

 علــى الشــركة تطبيــق إجــراءات ضبــط مالــي جيــدة فــي عملياتهــا ومشــاريعها.
 تآكل الهامش الربحي

بالتغيــرات والبتروكيماويــات  المصافــي  لقطــاع  اإلجماليــة  الهوامــش   تتأثــر 
 المســتمرة للمســتهلكين والعمــالء دولًيــا ومحلًيــا.  وفــي الســوق الدولية، تســاهم
 المنافســة الشــديدة فــي الســوق األساســية فــي تــآكل هوامــش الربــح باإلضافــة
ــار لــدى ــر. إن أفضــل خي  إلــى البيئــة الجيوسياســية فــي المنطقــة وأســواق التصدي
ــن ــركة م ــن الش ــا يمك ــات بم ــن المنتج ــة م ــة متنوع ــج مجموع ــو دم ــركة ه  الش
ــق ــن طري ــة ع ــة خاص ــش المالي ــآكل الهوام ــر ت ــة مخاط ــالزم لمواجه ــوط ال  التح

تقييــد هوامــش التعامــالت المســتقبلية.

مخاطر التداول
ــع ــاري الخاض ــز التج ــعار، والمرك ــي األس ــن ف ــدم اليقي ــن ع ــداول م ــر الت ــأ مخاط  تنش
 لمخاطــر الســعر الثابــت ومخاطــر انخفــاض األســعار أو مخاطــر الهوامــش واســتمرار
 أســعار المنتجــات منخفضــة لفتــرة طويلــة وكل ذلــك يــؤدي إلــى تغيــرات فــي الســعر
المخاطــر هــذه  أوكيــو  تتبنــى  المخاطــر،  لتخفيــف  الســوقية.  القيمــة  علــى   تؤثــر 
ــع ــعر م ــى الس ــوط عل ــل تح ــوم بعم ــوق وتق ــي الس ــر ف ــن المخاط ــزءا م ــا ج  باعتباره

ــركة. ــات الش ــة منتج ــوع محفظ ــن تن ــتفادة م  االس

 المخاطر المرتبطة بتنفيذ وتشغيل المشاريع
 علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، تخطــط أوكيــو لتنميــة مشــاريعها مــن
المصافــي أمريكــي فــي مجــال  ٦.٥1 مليــار دوالر  تبلــغ قيمتهــا  اســتثمارات   خــالل 
 والبتروكيماويــات واالستكشــاف واإلنتــاج ونقــل الغــاز. تقتــرن كثافــة برنامــج المشــاريع
ــي ــر ف ــر التأخ ــف ومخاط ــاوز التكالي ــل تج ــاريع مث ــذ المش ــة بتنفي ــر المرتبط  بالمخاط
ــر ــذه المخاط ــن ه ــف م ــم التخفي ــر األداء. يت ــدد ومخاط ــد المح ــي الموع ــذ ف  التنفي
ــة ــن لجن ــروع وتكوي ــة أداء المش ــل مراقب ــروع مث ــدة للمش ــود إدارة جي ــالل وج ــن خ  م
 توجيهيــة رئيســية لإلشــراف علــى التقــدم فــي تنفيــذ المشــروع. باإلضافــة إلــى ذلــك،
ــرق ــات وف ــتركة للعملي ــود المش ــالل الجه ــن خ ــر األداء م ــن مخاط ــف م ــم التخفي  يت

المشــروع.

األتمتة
 قامــت أوكيــو بشــراء نظــام إدارة المخاطــر )CRG C2R( الــذي تــم تطويــره وضبطــه
جميــع علــى  العمليــات  جميــع  يغطــي  الــذي  المخاطــر  إدارة  عمــل  إلطــار   وفًقــا 
ــى ــد عل ــاماًل يعتم ــً ش ــر نظام ــر أداة إدارة المخاط ــركة. تعتب ــل الش ــتويات داخ  المس

اســتراتيجية محــددة للمخاطــر مــع إجــراءات تغطــي العناصــر التاليــة:
تعريف المخاطر
تحليل المخاطر

احتواء المخاطر 
اإلبالغ عن المخاطر

•

•

•
•
•
•
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81.7% 
Local 

Employees 

 العدالة والسالمة والشمولية 

وازدهــار الســتقرار  المهمــة  األمــور  مــن  المســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة   تعتبــر 
 المجتمعــات حــول العالــم. ويعــد خلــق فــرص العمــل نتيجــة للنمــو االقتصــادي أيًضــا
ــد ــي العدي ــام ف ــد ع ــا بع ــر عاًم ــدالت الفق ــض مع ــى خف ــاعد عل ــيا يس ــال أساس  عام
 مــن البلــدان حــول العالــم. وعلــى الرغــم مــن جميــع التطــورات التكنولوجيــة والنمــو
 االقتصــادي الــذي نشــهده، ال يــزال انخفــاض األجــور وارتفــاع التفــاوت بينهــا متواجــدا
 فــي المجــاالت المختلفــة. يحتــاج تحقيــق التنميــة المســتدامة الملموســة إلــى فــرص
 نمــو شــاملة ومتســاوية وبيئــة عمــل يتــم فيهــا احتــرام وتعزيــز حقــوق اإلنســان

األساســية.
ــاع ــداد واتس ــا وامت ــا وحجمن ــر أعمالن ــه تأثي ــالل توجي ــن خ ــه م ــن أن ــة م ــى ثق ــن عل  نح
ــالما ــداًل وس ــر ع ــم أكث ــاد عال ــي إيج ــي ف ــكل إيجاب ــاهمة بش ــا المس ــا، يمكنن  أعمالن
ــر ــا عب ــا وكوكبن ــا ومجتمعن ــتركة ألعمالن ــة المش ــق المنفع ــا لتحقي ــموًلا وتنوًع  وش
 جميــع سالســل القيمــة لدينــا. وذلــك مــن خــالل اتبــاع نهــج اســتباقي للتأكــد مــن أن
ــا ــع عملياتن ــي جمي ــدى ف ــا ص ــان له ــوق اإلنس ــق حق ــا لتطبي ــا وتطلعاتن ــع قيمن  جمي
ــاس. ــن الن ــن م ــاة الماليي ــى حي ــي عل ــكل إيجاب ــر بش ــذ أن نؤث ــا عندئ ــا، يمكنن ووظائفن

رأس مالنا البشري
  فــي أوكيــو، تعــد المــوارد البشــرية أهــم وأثمــن أصولنــا . فــي جميــع عملياتنــا، نســتمر
 باالســتثمار فــي موظفينــا، حيــث نوفــر لهــم منصــات متنوعــة لتنميــة مواهبهــم
ــب ــرص التدري ــن ف ــد م ــالل العدي ــن خ ــر م ــداث تأثي ــم وإح ــكار لديه ــز روح االبت  وتعزي
 والتعليــم والتطويــر علــى جميــع المســتويات فــي الشــركة. وفــي ذات الوقــت نعمــل
 علــى مســاعدتهم علــى التعــرف علــى كامــل إمكاناتهــم وتوجيههــا بطريقــة توفــر
 لهــم عيــش الحيــاة الكريمــة وتســمح لهــم باالزدهــار. تــم إنشــاء وحــدة المــوارد
 البشــرية لدينــا بطريقــة تبنــي ثقافــة األداء التــي تحفــز التعلــم المســتمر، والحــوار

ــع. ــر األداء الرائ ــع تقدي ــي، م ــر الوظيف ــفاف والتطوي ــوح والش المفت

المساواة بين الجنسين
 فــي رأينــا، يعــد الحفــاظ علــى التنــوع والشــمولية هــو المفتــاح لضمــان توفيــر المرونــة
 التــي تحتاجهــا الشــركة للتعامــل مــع التحديــات المســتقبلية، وعلــى الرغــم مــن أن
 غالبيــة موظفينــا مــن الذكــور إال أننــا نعتقــد أن كال الجنســين يجــب أن يحصلــوا علــى
 فــرص متســاوية للعيــش والوصــول إلــى فــرص العمــل فــي جميــع مجــاالت أعمالنــا.
 المــرأة فــي الســلطنة لــم تســاهم بعــد بــكل مــا لديهــا مــن إمكانيــات فــي مجــال
 مثــل مجالنــا علــى اتســاعه ألســباب ثقافيــة واجتماعيــة. إال أن ذلــك أصبــح يتغيــر
 تدريجًيــا وإيجابيــا فــي تمكيــن المــرأة وتوظيفهــا فــي جميــع القطاعــات مــع التأكيــد
 علــى توافــق هــذا التوجــه مــع رؤيــة عمــان 20٤0. نســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن

ــن ــد م ــب بالمزي ــي ترح ــف الت ــات التوظي ــذ ممارس ــالل تنفي ــن خ ــين م ــف الجنس  توظي
 النســاء فــي عملنــا. نــدرك أن رحلــة التحــول لتحقيــق هــذه الغايــة لــن تتــم بيــن عشــية
 وضحاهــا وعليــه فإننــا نخطــط ونضــع االســتراتيجيات ونعمــل لكــي يكــون هنــاك

ــركة. ــين بالش ــكال الجنس ــاٍو ل ــل متس تمثي

 إن االحتفــاظ بالموظفيــن هــو أحــد العوامــل الحاســمة لتحقيــق النجــاح الــذي نســعى
 إليــه، ويســعدنا أن نوضــح أن معــدالت الــدوران الوظيفــي منخفضــة بشــكل ملحــوظ
ــأن ــز ب ــاف. ونعت ــرص واإلنص ــؤ الف ــن تكاف ــا نضم ــاء ألنن ــة للنس ــين، وخاص ــكال الجنس  ل
ــي ــالت ف ــاء العام ــع النس ــن جمي ــي بي ــدوران الوظيف ــدل ال ــي مع ــط ه ــبة 7٪ فق  نس
 أوكيــو وهــو اإلنجــاز الــذي يعــود بشــكل كبيــر إلــى الممارســات المختلفــة التــي قمنــا
 بتضمينهــا لضمــان حصــول كال الجنســين علــى فــرص للنمــو علــى المســتوى المهنــي

والشــخصي أثنــاء العمــل فــي أوكيــو.

العناوين الرئيسية

 موظفا يعملون بنظام
الدوام الكامل

  ساعة تدريب في
المتوسط لكل موظف

  نسبة الموظفين
المحليين

 من موظفينا ضمن
الفئة العمرية 81-٤٣

 نسبة اإلناث في
الوظائف القيادية

 موظفونا ينتمون إلى ٩٤ جنسية
 مختلفة

منحة
٦١٥٥

٥٤
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(102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 405-1)  العدالة والسالمة والشمولية 

 عدد الموظفين بدوام كامل وفقا للجنس

%١3

%١%١١3%٧ %٩%٨٧%٨٩

%٨٧٦١٥٥3٧٦ %٩١ %٩

 إجمالــي عــدد الموظفيــن المتعاقــد معهــم وفقــا
 للجنس

 معدل الدوران للموظفين على حسب الجنس اإلدارة العليا على حسب الجنس

 الموظفون  المتعاقد معهم وفقا للجنس
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إجمالي عدد 

الموظفين في أو كيو

20192019

201920192019

نسبة الموظفين 

المعينين حديثا

نسبة الذكور في 

اإلدارة العليا 

نسبة الدوران 

للموظفين الذكور

نسبة الموظفات 

المعينات حديثا

نسبة اإلناث في اإلدارة 

العليا 

نسبة الدوران 

للموظفات اإلناث

إجمالي عدد 

الموظفين بعقود 

نسبة الموظفين 

بعقود 

نسبة الموظفات 

بعقود

نسبة الموظفين 

الذكور في أو كيو 

نسبة الموظفات اإلناث 

في أو كيو 
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 التنوع في أعمار الموظفين

 تتبنــى أوكيــو توجهــات توظيــف الكــوادر مــن جميــع الفئــات العمريــة وتقــدم لهــم
ــم ــا ه ــن موظفين ــن ٤0٪ م ــر م ــر أن أكث ــر بالذك ــة. الجدي ــف مختلف ــو وتوظي ــرص نم  ف
ــم ــن أه ــن بي ــل م ــن عم ــن ع ــباب الباحثي ــداد الش ــادة أع ــر زي ــباب. تعتب ــة الش ــن فئ  م
 القضايــا التــي تواجــه ســلطنة ُعمــان والبلــدان األخــرى التــي نعمــل عليــه حالًيــا. نتطلــع
ــدة ــل جي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــا ف ــل دورن ــالل تفعي ــن خ ــة م ــذه القضي ــواء ه ــى احت  إل
 ومســتقرة للشــباب الموهوبيــن. يمكــن مالحظــة ذلــك فــي ممارســات التوظيــف
ــا فــي عــام 2019 مــن ــا المعينيــن حديًث  لدينــا حيــث أن أكثــر مــن نصــف )٥٤٪( موظفين
ــى أن ــد عل ــا نؤك ــك، فإنن ــى ذل ــة إل ــا(. إضاف ــة 18- ٣٤ عام ــة العمري ــن الفئ ــباب )م  الش
 القــوى العاملــة لدينــا مــن فئــات عمريــة شــديدة التنــوع، ونحافــظ دائًمــا علــى معدالت
والء واســتمرارية فــي الشــركة عاليــة لجميــع موظفينــا مــن جميــع الفئــات العمريــة.

الموظفين بدوام كامل وفقا للعمر
معدل الدوران للموظفين بدوام كامل وفقا للعمر

الموظفون المعينون حديثا وفقا للعمر
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(405-1)

 (405-1)

ــن ــعى م ــورات، نس ــة التط ــو لمواكب ــات أوكي ــد توجه ــا لتجدي ــن جهودن ــزء م  كج
 أجــل توفيــر ســاعات عمــل أكثــر مرونــة لجميــع موظفينــا للســماح لهــم بالوصــول
 إلــى تــوازن أفضــل بيــن واجباتهــم تجــاه العمــل والحيــاة الشــخصية ليكونــوا
 أكثــر إنتاجيــة. قمنــا بمراجعــة وتجديــد سياســة اإلجــازات الخاصــة بنــا التــي يمكــن
 للموظفيــن التقــدم بطلــب للحصــول عليهــا، بــدًءا مــن إجازتهــم الســنوية وإجــازة
ــر ــل يوف ــار عم ــز إط ــركة بتعزي ــوم الش ــا. تق ــة وغيره ــوة واألموم ــازة األب ــزواج وإج  ال
 رفاهيــة الموظفيــن متضمًنــا أفضــل الممارســات العالميــة بمــا فــي ذلــك المجــاالت
 البدنيــة والعقليــة والماليــة واألســرية والمجتمعيــة. ينعكــس هــذا فــي ممارســات
ــاعات ــر س ــك توفي ــمل ذل ــرى. ويش ــات األخ ــة والتطبيق ــو المختلف ــات أوكي  وسياس
ــة ورعايــة معيشــية تعكــس ــر نقدي ــة وغي ــا نقدي ــا صحيــة ومزاي ــة ومزاي  عمــل مرن

ــرأة. ــة والج ــاركة والرعاي ــم المش قي
 تتنــاول سياســات أوكيــو أيًضــا االحتياجــات والظــروف المالئمــة لموظفاتنــا، وهــو مــا
 ينعكــس فــي السياســات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك أنــواع اإلجــازات الخاصــة بالمــرأة
ــاحات ــق والمس ــز المراف ــبة وتجهي ــروف مناس ــل وظ ــة عم ــر بيئ ــل وتوفي ــي العم  ف

المكتبيــة المناســبة بمــا يخــص أعمالنــا فــي عمــان.

رفاهية الموظفين
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تعزيز الشمولية

 بصفتنــا شــركة مملوكــة للدولــة، فإننــا ملتزمــون فــي أوكيو بتطويــر الشــباب العماني
وفقــا ألهــداف رؤية عمــان 20٤0.

ــر ــلطنة وتوفي ــادي بالس ــو االقتص ــم النم ــي دع ــي ف ــباب العمان ــن الش ــهم تمكي  يس
 المزيــد مــن فــرص العمــل لألجيــال القادمــة، نفخــر بــأن نســبة الموظفيــن العمانييــن

ــت ٦،٪78. ــلطنة بلغ ــي الس ــركة ف ــن ا بالش العاملي

 تتميــز القــوى العاملــة لدينــا بالتنــوع الكبيــر حيــث تأتــي مــن خلفيــات وثقافــات متنوعة
 وتحمــل معهــا معرفــة وخبــرات كبيــرة، نســعى إلــى تعزيــز نقــل المعرفــة مــن خــالل

تشــجيع موظفينــا علــى االنتقــال للعمــل فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة.

 كوننــا شــركة دوليــة للطاقــة فإننــا نبــذل جهــودا كبيــرة لتوطيــن القــوى العاملــة فــي
 المواقــع التــي نعمــل بهــا بمــا يضمــن تمكيــن المجتمعــات المحليــة وأنهــا جــزء مــن
ــبة ــون نس ــون المحلي ــكل الموظف ــام 2019 م ش ــي ع ــع، وف ــك المواق ــي تل ــا ف  أصولن

81،7٪  مــن إجمالــي القــوى العاملــة فيمــا شــكل الوافــدون نســبة ٣،٪18.

الموظفون المحليون والوافدون

الموظفين العمانيين والوافدين

عدد الجنسيات العاملة 

في الشركة

نسبة الموظفين األجانب 

من عدد القوى العاملة 

في السلطنة

الموظفون العمانيون العاملون 

بالشركة في السلطنة

نسبة الوافدين من إجمالي 

القوى العاملة

نسبة الموظفين المحليين من

إجمالي القوى العاملة
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2019

2019



التدريب والتطوير

 فــي أوكيــو، نولــي تدريــب وتطويــر القــوى العاملــة لدينــا أهميــة قصــوى لضمــان
 مســاعدة جميــع موظفينــا علــى معرفــة وتوجيــه كامــل إلمكاناتهــم الكامنــة مــن
 خــالل معرفــة قدراتهــم وإثــراء مهاراتهــم. كمــا نــدرك أهميــة تزويــد جميــع موظفينا
 بفــرص مختلفــة للتعلــم والنمــو داخــل الشــركة والســماح لهــم بتحقيــق جميــع
 أهدافهــم الشــخصية والمهنيــة. نواصــل تطويــر موظفينــا بفــرص عديــدة للحصــول
ــة ــوارد المطلوب ــكل الم ــم ب ــة وتزويده ــج تدريبي ــة وبرام ــر تقني ــة وغي ــى دورات تقني  عل

للقيــام بذلــك.

 وحتــى نهايــة عــام 2019، قمنــا بتســجيل 22٥ موظًفــا فــي برنامــج تطويــر التدريــب
 الخارجــي الخــاص بنــا، والــذي يتــم تقديمــه مــن خــالل معهــد تكاتــف بتروفــاك  عمــان
 )OPT( ومــع ذلــك، فقــد ركزنــا بشــكل كبيــر علــى تدريــب الموظفيــن المعينيــن حديًثــا
 فــي مختلــف المجــاالت الفنيــة مثــل نصــب الســقاالت وتركيــب األنابيــب واللحــام
 واألعمــال الكهربائيــة وغيرهــا. فــي عــام 2019، قمنــا بتســجيل ٥٥٥ مرشــًحا فــي برنامــج
 التدريــب مــن أجــل التوظيــف، الــذي تديــره تكاتــف والجهــات الخارجيــة األخــرى. تذهــب
 جهودنــا لتطويــر وتمكيــن موظفينــا إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث نقــوم بتقديــم برامــج
ــد ــات والمعاه ــف الجامع ــي مختل ــة ف ــة للدراس ــة والخارجي ــية الداخلي ــح الدراس  المن
ــا ٣9 منحــة دراســية مختلفــة  ذات التصنيــف العالــي. حتــى نهايــة هــذا العــام، قدمن

لموظفينــا، خمســة منهــا فــي الخــارج، و٣٤ فــي جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان.

متوسط ساعات التدريب لكل موظف

 عدد الموظفين الذين حصلوا على فرص تدريب مقترن بالتوظيف / تطوير
ومنح دراسية
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التدريب المقترن 

بالتوظيف

التدريب من أجل 

التطوير

المنح الدراسية

ذكور إناث المجموع
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(103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9) الصحة والسالمة

  تعــد جــودة حيــاة موظفينــا أمــًرا أساســًيا الســتدامة مؤسســتنا حيــث إنــه ومــن
 خــالل خلــق بيئــة عمــل ســالمة وصحيــة، نســعى جاهديــن فــي أوكيــو لتوفيــر مــكان
 عمــل بــه فــرص للنمــو واالزدهــار والســالمة والصحــة لبنــاء قــوى عاملــة أكثــر إيجابيــة
 وإنتاجيــة. وفــي ذات الوقــت تتجــذر ثقافــة االلتــزام بممارســات الصحــة والســالمة
 وتظهــر فــي التزامنــا بأفضــل معاييــر الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة فــي جميــع
 عملياتنــا. إن إدارة أوكيــو تأخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات الضروريــة لضمــان التطويــر
ــع ــة. يق ــاس والبيئ ــرر بالن ــاق أي ض ــن إلح ــد م ــعينا للح ــي س ــاهمة ف ــتمر والمس  المس
 نشــاط التصميــم واإلدارة والمراقبــة المســتمرة والتقييــم ضمــن اختصــاص دائــرة

ــة. ــن والبيئ ــالمة واألم ــة والس الصح

 ولتحســين أدائنــا، نقــوم باســتمرار بمراقبــة وتقييــم مختلــف مقاييــس ومؤشــرات
 الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة، وتحليــل ومراجعــة جميــع الحــوادث، وتنفيــذ
ــالمة ــة والس ــة بالصح ــا المتعلق ــد التزاماتن ــك. تمت ــر ذل ــب األم ــا تطل ــينات كلم  التحس
 واألمــن والبيئــة إلــى جميــع المقاوليــن والشــركاء، حيــث يتــم إبالغهــم بجميــع معاييــر
 الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة ضمــن شــروط العقــد، وُيطلــب مــن المقاوليــن إدارة

ــال. ــكل فع ــه بش ــة عن ــر دوري ــداد تقاري ــة وإع ــن والبيئ ــالمة واألم ــة والس أداء الصح

 نظــًرا لتنــوع األنشــطة التشــغيلية ألصــول أعمالنــا، تحــدد إرشــادات الصحــة والســالمة
ــون ــن يك ــية ولك ــر األساس ــات والمعايي ــو المتطلب ــي أوكي ــة ف ــة الخاص ــن والبيئ  واألم
 لــكل أصــل مــن األصــول التجاريــة للشــركة المرونــة الكافيــة لتطويــر نظــام إدارة

ــه. ــاص ب ــة الخ ــن والبيئ ــالمة واألم ــة والس الصح

صحة الموظفين وسامتهم
ــت ــة للوق ــوادث مضيع ــبع ح ــو س ــية ألوكي ــول األساس ــجلت األص ــام 2019، س ــي ع   ف
 )بمــا فــي ذلــك حالــة وفــاة واحــدة( وســجلت أيضــا مــا مجموعــه ٣٤ حــادث ســالمة

ــجيل. ــل للتس ــر قاب آخ
ــم ــة وت ــالمة والبيئ ــة والس ــطة الصح ــل أنش ــى تكام ــز عل ــم التركي ــام 2019، ت ــالل ع  خ
 تشــكيل فريــق عمــل للصحــة والســالمة والبيئــة فــي مكتــب إدارة التكامــل فــي
 وقــت مبكــر مــن العــام، وتــم تكليــف فريــق العمــل هــذا بتوحيــد جميــع التعريفــات
ــق ــان التدف ــو لضم ــي أوكي ــغلة ف ــول المش ــع األص ــر جمي ــة عب ــم ذات الصل  والمفاهي
 الســلس للمعلومــات المتعلقــة باألحــداث المتعلقــة بالصحــة والســالمة البيئيــة خــالل

الســنة.

 وفــي كل عــام ، نقــوم بتســجيل وتقييــم الحــوادث الوشــيكة والحــوادث األخــرى
أصولنــا جميــع  عبــر  أعمالنــا  أنشــطة  بتحســين  ونقــوم  أفضــل  بشــكل   لنتعلــم 
ــون ــن 1٣1.٤ ملي ــر م ــا أكث ــجلت عملياتن ــام، س ــذا الع ــة. ه ــعة المختلف ــية التس  األساس
 ســاعة عمــل، مــع ســبع إصابــات مضيعــة للوقــت و٤1 إجمالــي اإلصابــات القابلــة
ــاعة ــون س ــكل ملي ــت ل ــة للوق ــوادث المضيع ــرار الح ــدل تك ــض مع ــجيل. انخف  للتس
 عمــل إلــى0.0٥ كمــا انخفــض إجمالــي معــدل تكــرار اإلصابــات القابلــة للتســجيل لــكل
ــة ــة للغاي ــر منخفض ــدالت تعتب ــام والمع ــذه األرق ــم أن ه ــى 0.٣1. رغ ــاعة إل ــون س  ملي
 فــي القطــاع الــذي نعمــل فيــه، فإننــا نســعى دائًمــا لتعزيــز الســالمة مــن خــالل تعزيــز

ــة. ــنوات القادم ــي الس ــل ف ــج أفض ــق نتائ ــا لتحقي جهودن
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حوادث مضيعة للوقت 

إجمالي معدل تكرار 

اإلصابات المضيعة للوقت
الوفيات التي لها 

عالقة بالعمل

إجمالي اإلصابات 

القابلة للتسجيل 

إجمالي معدل تكرار 

اإلصابات القابلة للتسجيل
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الصحة والسالمة

  كشــركة لديهــا مجموعــة مــن المنتجــات التــي تنتــج باســتمرار مــن لحظــة االســتخراج
ــق ــا يتعل ــات فيم ــن التحدي ــد م ــه العدي ــا نواج ــة، فإنن ــر والمعالج ــاج والتكري ــى اإلنت  إل
 بســالمة منتجاتنــا. فــي أوكيــو، نضمــن أن يتــم نقــل جميــع منتجاتنــا وفــق أعلــى
 معاييــر الســالمة. فــي عــام 2019، شــهدنا حادثــة واحــدة تتعلــق بتســرب 2٦ لتــرًا ضمــن
األعمــال التشــغيلية علــى األرض، ولــم تقــع حــوادث تســرب تخريبيــة فــي نفــس العــام.

حوادث التسرب
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حوادث تسرب نتيجة أعمال 

تخريبية

حوادث تسرب ناتجة من 

األعمال التشغيلية 
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(103-1, 103-2, 103-3, 413-1)

141 30

2019

Estimated No. of Beneficiaries 839,103

Sponsorships Total CSI Spending

People with special needsSociety in General

Youth and SMEs

Students and 
reserachers

Total number of 
CSI Projects

US$ 
12.7 Mn

10%

5% 1%

84%

 االستثمار االجتماعي للشركة

ــا ــر التزامن ــي تظه ــية الت ــز األساس ــد الركائ ــركة أح ــي للش ــتثمار االجتماع ــر االس  يعتب
 بخدمــة مجتمعنــا فــي الجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة. نســعى لبنــاء
ــراكة. ــو والش ــدة للنم ــرص جدي ــق ف ــة وخل ــات المحلي ــع المجتمع ــة م ــات قوي  عالق
ــد التــي تتحقــق للشــركة والمجتمــع المحلــي ــد مــن الفوائ ــاك العدي ــأن هن  ونؤمــن ب
ــا نلتــزم بتخصيــص نســب  مــن خــالل مبــادرات االســتثمار االجتماعــي، وهــو مــا يجعلن
ــل ــي العم ــا ف ــن منهجن ــادرات. يضم ــذه المب ــاح له ــي األرب ــن صاف ــة م ــة مختلف  مئوي
ــادرات ــاريع والمب ــم المش ــرية لدع ــة والبش ــا المالي ــتراتيجي لمواردن ــتخدام االس  االس
ــع. ــى المجتم ــتدام عل ــل ومس ــل األج ــي طوي ــر إيجاب ــر تأثي ــق أث ــاهم بتحقي ــي تس الت

 باإلضافــة إلــى ذلــك ، قامــت أوكيــو، مــن خــالل أحــد أصولهــا فــي صحار
 - أوربــك، إلــى جانــب شــركتين أخرييــن وهمــا فالــي عمــان وصحــار
 ألمنيــوم، بتأســيس جســور، وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة، ومقرهــا صحــار
ــي ــاهم ف ــتدامة تس ــة مس ــاريع مجتمعي ــذ مش ــر وتنفي ــى بتطوي  تعن

ــان. ــي عم ــة ف ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي

 فــي عــام 2019، نفذنــا ٣0 مشــروعا مــن مشــاريع االســتثمار االجتماعــي للشــركة. نفــذ
 معظمهــا مــن خــالل مؤسســة جســور )٦8٪( والباقــي )٣2٪( مــن خــالل بنــد الرعايــات
ــاريع ــون دوالر لمش ــاريع 11.2 ملي ــذه المش ــة ه ــت قيم ــد بلغ ــركة وق ــات للش  والتبرع
 االســتثمار االجتماعــي و٥.1 مليــون دوالر للرعايــات والتبرعــات موزعــة فــي جميــع

أنحــاء محافظــات عمــان كمــا هــو موضــح فــي الخريطــة أدنــاه.

48

الرعايات االستثمار االجتماعي إجمالي اإلنفاق على مشاريع 

االستثمار االجتماعي
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الطلبة والباحثون

الطلبة والباحثون

ا
شخاص ذوي ا�عاقة

المجتمع المحلي بشكل عام

الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

5

32%

 مشروع الشعب الصناعية في لوى
 مركز التعافي من اإلدمان

مركز الطفل االستكشافي

مركز لوى للعلوم واالبتكار 

برنامج رواد تكاتف

 مختبر التصميم الهندسي

مركز عبري للعلوم واالبتكار

مركز البريمي للعلوم واالبتكار

OM.HUB منصة 

 مركز التوحد في ظفار

 كهف حيور في جبل سمحان

 بناء فصول الحضانة

النوخذة - برنامج تطوير
قيادي للشباب

منتزه الدقم

 البازار

مشروع الغاز البترولي المسال

مركز التوحد بصحار

التراث والثقافة البيئة والصحة

االزدهار االقتصادي التعليم واالبتكار

 مخطط
 المشاريع
في عمان ــا، ــز عليه ــة نرك ــات مختلف ــة توجه ــي أربع ــتثمار االجتماع ــتراتيجية االس ــمل اس  تش

هي  و
• التعليم واالبتكار

• الصحة والسالمة والبيئة
• ريادة األعمال

 • التراث والثقافة

 تظهــر الخريطــة توزيــع مشــاريع االســتثمار االجتماعــي للشــركة علــى مختلــف
محافظــات الســلطنة مــع أســماء المشــاريع الرئيســية المنفــذة

 االستثمار االجتماعي للشركة
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التعليم واالبتكار

 يعــد التعليــم واالبتــكار أحــد مجــاالت التركيــز الرئيســية ويســهم فــي بنــاء قــدرات
 اليافعيــن والشــباب وإعدادهــم لالســتفادة مــن الفــرص المختلفــة فــي القطاعــات

المتنوعــة بمــا يخــدم تطــور ونمــاء الكــوادر العمانيــة.

 المشاريع والمبادرات

برنامج رواد تكاتف
 يتــم إدارة برنامــج رواد تكاتــف مــن خــالل فريــق مــن األكاديمييــن مــن ذوي الخبــرة
والعملــي النظــري  التفاعــل  بيــن  البرنامــج  يمــزج  حيــث  التعليــم،  مجــال   فــي 
ــداد ــج إلع ــم البرنام ــم تصمي ــع. ت ــى أرض الواق ــة عل ــارب المختلف ــي والتج   األكاديم
 اليافعيــن والشــباب الموهوبيــن فــي ســلطنة عمــان لتحقيــق النجــاح المأمــول علــى
 المســتوى الشــخصي والمهنــي ورفدهــم بــاألدوات والمهــارات الالزمــة للتكيــف مــع
 بيئــة عالميــة دائمــة التغييــر وبمــا يضمــن المســاهمة فــي خدمــة الســلطنة. ومنــذ
 عــام 2012، تقــدم أكثــر مــن ٣,100 طالــب عمانــي الختبــارات القبــول فــي البرنامــج؛
 وشــارك ٣٤2 طالًبــا فــي برنامــج تعليمــي مســتقل متزامــن مــع االلتحــاق بالمــدارس
 الثانويــة فــي ســلطنة عمــان، حيــث حصــل 10٦ طــالب وطالبــات علــى فــرص إلكمــال
ــرزت فعاليــة  دراســاتهم التحضيريــة مــا قبــل الجامعيــة والجامعيــة فــي الخــارج. ب
مناطــق مختلــف  فــي  منــح  علــى  الحاصليــن  الطلبــة  أداء  خــالل  مــن   البرنامــج 
الداخليــة اإلقامــة  بنظــام  العالميــة  المــدارس  بأرقــى  االلتحــاق  عنــد   الســلطنة 

ــي ــة ف ــات صرام ــر الجامع ــن أكث ــدد م ــي ع ــك ف  وكذل
للتقنيــة ماساشوســتس  معهــد  مثــل   العالــم 

ــة ــا وجامع ــة بريطاني ــورك وجامع ــة نيوي  وجامع
 هونــج كونــج للعلــوم والتقنيــة وكليــة امبريــال

ــة. ــدن الجامعي ــة لن وكلي

 شركاؤنا: وزارة التعليم العالي وزارة التعليم
ــة ــي المرحل ــدارس ف ــة الم ــتفيدون: طلب  المس

ــات ــة الجامع ــة وطلب الثانوي

كتاب النفط والغاز: من االستكشاف إلى اإلنتاج
 كتــاب  صــدر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة يوضــح عمليــة استكشــاف وإنتــاج النفــط
 والغــاز. تــم إعــداد هــذا الكتــاب ليبــرز الــدور الرئيســي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع
ــاز، ــط والغ ــاع النف ــن بقط ــباب العمانيي ــن والش ــدى اليافعي ــي ل ــز الوع ــة تعزي  وأهمي
 حيــث يحتــوي الكتــاب علــى ســتة فصــول تقــدم معلومــات عــن أصــل المــواد
ــول، ــر الحق ــي، وتطوي ــا الميدان ــافها وتقييمه ــا واستكش ــة وتكوينه  الهيدروكربوني
ــة ــن الصح ــل ع ــل كام ــى فص ــوي عل ــه يحت ــب أن ــى جان ــام إل ــط الخ ــويق النف  وتس
ــدارس ــالب الم ــاب ط ــتهدف الكت ــاز. يس ــط والغ ــاع النف ــي قط ــة ف ــالمة والبيئ  والس

ــوق. ــا ف ــر فم ــف العاش ــن الص م

 شركاؤنا: وزارة التعليم
 المستفيدون: طلبة المدارس والباحثون
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التعليم واالبتكار

مركز الطفل االستكشافي
 يقــدم المركــز خدمــات تعليميــة ورياضيــة، إضافــة

تمكــن التــي  االستكشــافية  البيئــة  توفيــر   إلــى 
 األطفــال مــن اإلبحــار فــي العلــوم مــن حولهــم

 واكتســاب مهــارات الحيــاة اليوميــة مــن خــالل
بيئــة تفاعليــة ممتعــة.

 شركاؤنا: وزارة التنمية االجتماعية
 المستفيدون: طلبة المدارس والمجتمعات

المحلية

 مراكز التوحد )في محافظة جنوب
الباطنة ومحافظة ظفار(

 تهدف مراكز التوحد إلى دعم األطفال المشخصين بحاالت
 التوحد ودمجهم بشكل فعال في المجتمع من خالل

 توفير البرامج التعليمية والتأهيلية لهم، ودعم
 أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، وكذلك نشر

 الوعي حول طيف التوحد بين أفراد المجتمع.
 جدير بالذكر أن المركز مصمم وفًقا للمعايير

 الدولية التي تناسب األطفال المشخصين
 بالتوحد.

 شركاؤنا: وزارة التنمية االجتماعية
 المستفيدون: األطفال من ذوي االحتياجات

الخاصة

 إنشــاء فصــول ريــاض األطفــال فــي مــدارس مختــارة فــي محافظة
الوسطى

 نقوم بدعم إنشاء فصول رياض أطفال في مدارس مختارة في محافظة
 الوسطى. وكجزء من البرنامج تقوم وزارة التربية والتعليم باختيار المعلمين

 الذين أتموا دراسة الدبلوم كمتطوعين لتدريبهم على تلبية االحتياجات
 الالزمة لألطفال في مستوى الروضة. يشمل البرنامج شراء وتأثيث فصول

رياض األطفال في مدارس مناطق هيتام وشموخ.

الشركاء: وزارة التربية والتعليم
المستفيدون: طلبة رياض األطفال

لليافعيــن قيــادي  برنامــج   النوخــذة: 
ب لشــبا ا و

 يركز هذا البرنامج المخصص لفئة
 الشباب الباحثين عن عمل وطالب

 المدارس الثانوية على مجاالت ومهارات
 مختلفة ومن أهمها فهم أهمية

 تحمل المسؤولية، تقدير الحاجة إلى
 التوجيه الذاتي، الحاجة لتطوير مهارات

 التواصل، العمل بشكل أفضل كفريق
 واحد، تقدير نقاط القوة والضعف

 الشخصية، فهم الحاجة إلى تحديد
األهداف الشخصية )الرقابة الذاتية(.

 شركاؤنا: عمان لإلبحار ووزارة التربية والتعليم
51 المستفيدون: الباحثون عن عمل وطلبة المدارس في المرحلة الثانوية
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إنشاء مركز آوتوورد باوند عمان للتدريب - الجبل األخضر
 بالشــراكة مــع لجنــة المســؤلية االجتماعيــة بــوزارة النفــط والغــاز واوتــورد باونــد
ــية ــارات االساس ــر المه ــباب لتطوي ــة الش ــم فئ ــى دع ــج إل ــذا البرنام ــدف ه ــان، يه  عم

لزيــادة إيجــاد فــرص التوظيــف حيــث اكتســب برنامــج آوتــورد
 باونــد عمــان ســمعة جيــدة وســاهم فــي إحــداث تأثيــر

والمهنييــن الطــالب  تدريــب  مجــال  فــي   إيجابــي 
ــنوات ــر الس ــى م عل

وآوتــورد والمعــادن  الطاقــة  وزارة   الشــركاء: 
عمــان باونــد 

المستفيدون: الطلبة والمهنيون

التعليم واالبتكار

علوم المصفاة
 تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تشــجيع األطفــال

 واليافعيــن علــى المشــاركة فــي األنشــطة
العلــوم موضوعــات  فــي   العمليــة 

والهندســة واالبتــكار   والتكنولوجيــا 
 والرياضيــات، وتنميــة اهتمامهــم في هذه
 المجــاالت، وتغييــر الثقافــة والمعتقــدات
الوعــي المجــال ورفــع   بمــا يخــص هــذا 

المســتقبلية الوظيفيــة  الفــرص   حــول 
العلميــة. بالمجــاالت  المتعلقــة 

شركاؤنا: الهندسة لألطفال
المستفيدون: طلبة المدارس

برنامج اللغة اإلنجليزية
 تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تنظيــم دورات جماعيــة متخصصــة باللغــة االنجليزيــة
 لمــدة ثمانيــة أشــهر بمعــدل 20 ســاعة أســبوعًيا للعضــوات فــي جمعيــة المــرأة
 العمانيــة فــي الدقــم ومعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة والطلبــة المتفوقيــن مــن
 طلبــة الصــف العاشــر وحتــى الثانــي عشــر بعــد تقييــم مســتوياتهم فــي هــذا
ــج ــك مناه ــي ذل ــا ف ــم، بم ــادر التعل ــر مص ــج توفي ــن البرنام ــا يتضم ــال. كم  المج
اإلنترنــت عبــر  تعليميــة  مــواد  الشــخصي،  التقييــم  الجــودة،  عاليــة   دراســية 
 وعمليــات التقييــم األخــرى إلــى جانــب تقديــم تقاريــر ملخصــة بالتقييــم حــول
 أداء الطلبــة فــي هــذه الــدورة. يحصــل المشــاركون علــى شــهادات معتمــدة مــن

ــاح ــدورة بنج ــات ال ــال متطلب ــد إكم ــي بع ــي البريطان ــس الثقاف  المجل

شركاؤنا: وزارة التربية التعليم -جمعية المرأة العمانية في الدقم
المستفيدون: طلبة المدارس

ورش العمل المهنية )EFT( للطاب ذوي اإلعاقة
ورش العمل المهنية )EFT( للطالب ذوي اإلعاقة

 يهــدف هــذا البرنامــج إلــى دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 مــن خــالل خلــق فــرص عمــل أفضــل لهــم.  جــاء هــذا

 المشــروع  لتلبيــة االحتياجــات الفعلية لهــذه الفئة
 مــن خــالل تنظيــم مــا يصــل إلــى 72 ورشــة عمــل

 لــكل مركــز ، باالضافــة الــى معالجــة مشــكلة
عــدد حيــث  مــن  الدقيقــة  البيانــات   نقــص 
المدربيــن وتوافــر   ، اإلعاقــة  ذوي   األشــخاص 
المناســب التدريــب  وبرنامــج   المؤهليــن، 

والمجموعــة الفعليــة الحاليــة ذات الخبــرة.

شركاؤنا: وزارة التنمية االجتماعية
المستفيدون: الطلبة من ذوي اإلعاقة
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الصحة والبيئة

ــاريع ــن المش ــدد م ــق ع ــالل تطبي ــن خ ــة م ــى البيئ ــاظ عل ــون بالحف ــن ملتزم  نح
 التــي تســاعد فــي الحــد مــن التأثيــر الســلبي علــى البيئــة ، ونســعى علــى الــدوام
 مــن أجــل خلــق بيئــة صحيــة تســتمتع بهــا األجيــال الحاليــة وفــي نفــس الوقــت

ــة. ــال القادم ــالمتها لألجي ــى س ــظ عل نحاف

 المشاريع والمبادرات

حملة إعادة بناء وتنظيف الشعاب المرجانية
 قــادت الشــركة بحملــة إلعــادة بنــاء وتنظيــف الشــعاب المرجانيــة بمشــاركة
 فعالــة مــن هيئــة البيئــة وبلديــة خصــب فــي محافظــة مســندم. مــن المتوقــع
ــماك، ــد األس ــة ومصائ ــات البحري ــي المخلوق ــروع البيئ ــذا المش ــتقطب ه  أن يس

ــياحية. ــطة الس ــوص واألنش ــطة الغ ــج أنش ــى تروي ــاعد عل ــا يس كم

 شركاؤنا: هيئة البيئة
 المستفيدون: جمعية الغواصين

توسيع وتحسين كهف حيور في جبل سمحان
 يعتبــر جبــل ســمحان، الواقــع بأعلــى قمــم سلســلة جبــال

ــو ــياحة وه ــة للس ــع جاذبي ــر المواق ــد أكث ــار، أح  ظف
ــة. تدعــم ــد مــن نوعــه ويحــوي مناظــر خالب  فري

 أوكيــو توســيع وتعزيــز تأهيــل الموقــع مــن
التجاريــة للمشــاريع  فــرص  إيجــاد   خــالل 
أن توفــر فــرص عمــل المؤمــل   الســياحية 
هــذا يعتبــر  العمانــي.  للشــباب   وتوظيــف 
المشــاريع أهــم  مــن  واحــدًا   المشــروع 

 الســياحية التــي ســيكون لهــا تأثيــر فعــال
الســياحية الحركــة  دعــم  فــي   وملمــوس 

 فــي محافظــة ظفــار.

 شركاؤنا: وزارة التراث والسياحة
المستفيدون: المجتمع المحلي والسياح

متنزه الدقم
 توفــر المتنزهــات مرافــق تشــجع النــاس مــن مختلــف

 األعمــار علــى ممارســة الرياضــة التــي تســاعد فــي
ــزه ــتخدم متن ــة. يس ــر صح ــاة أكث ــاط حي ــي  أنم  تبن

ــوم ــث تق ــع حي ــراد المجتم ــل أف ــن قب ــم م  الدق
باســتخدام محليــة  رياضيــة  فــرق   ســبعة 
 المنتــزه لتدريباتهــا ومبارياتهــا, كمــا  يســتفيد
 المجتمــع المحلــي مــن اســتخدام المتنــزه فــي
 األنشــطة االجتماعيــة المختلفــة. عــالوة علــى

 ذلــك ، يمكــن لألطفــال االســتمتاع بالملعــب فــي
 الهــواء الطلــق. تدعــم شــركة أوكيــو تعزيــز  متنــزه

ــا. ــر مرافقه ــالل تطوي ــن خ ــم م الدق

 شركاؤنا: بلدية الدقم ومكتب والي الدقم
المستفيدون: المجتمع المحلي والسياح

نظام تتبع الحافات المدرسية
فــي الســالمة  تعزيــز  إلــى  النظــام   يهــدف 
المشــروع ويغطــي  المدرســية   الحافــالت 
 تركيــب هــذا النظــام فــي 79٥ حافلــة مدرســية
طالًبــا  ٣0 المتوســط  فــي  حافلــة  كل   تنقــل 

 مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة مــن صفــوف
ــع ــف الراب ــى الص ــف األول إل ــى – الص ــة األول  الحلق

فــي اإلســهام  المشــروع  هــذا  يهــدف   األساســي. 
الحافــالت فــي  الطلبــة  نســيان  حــوادث  مــن   التقليــل 

اســتخدامهم أثنــاء  الطــالب  لهــا  يتعــرض  التــي  المروريــة  والحــوادث   المدرســية 
 للحافــالت المدرســية مــن خــالل تثبيــت أجهــزة الســالمة وتوفيــر المعلومــات الالزمــة
 عــن الطــالب بدقــة. ينفــذ هــذا المشــروع مــن قبــل أوكيــو بالتعــاون مــع فالــي عمــان

. صحارألمينيــوم    وشــركة 

 شركاؤنا: وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
المستفيدون: طلبة المدارس
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الصحة والبيئة

الشعاب االصطناعية
ــوم ــار ألمني ــركة صح ــان وش ــي عم ــو وفال ــل أوكي ــن قب ــروع م ــذ المش ــم تنفي  ت

ــاه. ــوارد المي ــمكية وم ــة والس ــروة الزراعي ــع وزارة الث ــاون م بالتع
 حيــث تــم تصنيــع عــدد مــن الشــعاب المرجانيــة االصطناعيــة وإنزالهــا فــي البحــر

 فــي مناطــق محــددة تحــت المــاء لتعزيــز حيــاة الكائنــات البحريــة )األســماك
الكائنــات وجــود  تعزيــز  خــالل  مــن   والالفقاريــات( 

ــة. ــعاب المرجاني ــى الش ــذى عل ــي تتغ ــة الت البحري
 الغــرض مــن هــذا المشــروع هــو تعزيــز الحيــاة

الســماح وكذلــك  عليهــا  والحفــاظ   البحريــة 
 للصياديــن بممارســة طريقــة أكثــر أماًنــا لصيــد
 األســماك، وتعزيــز اإلنتــاج والمحافظــة علــى

الثــروة الســمكية.

 شركاؤنا: وزارة الثروة الزراعية والسمكية
وموارد المياه

المستفيدون: المجتمع والغواصون والصيادون

مركز التعافي من اإلدمان
 يعتبر مركز التعافي من اإلدمان األول من نوعه في إعادة التأهيل من

 المخدرات في السلطنة والذي يوفر التأهيل النفسي واالجتماعي للمدمنين
 ويساعدهم على إعادة دمجهم في المجتمع. يقع المركز بالقرب من

 مستشفى صحار لضمان تكامل الجهود بالتزامن مع
 خطة العالج للمدمنين. تم تمويل المشروع من
 قبل أوكيو وفالي عمان وشركة صحار ألمنيوم.

 شركاؤنا: وزارة الصحة
المستفيدون: مدمنو المخدرات

مركز الوفاء
ــم ــث يض ــة، حي ــال ذوي االعاق ــة لألطف ــة وعقلي ــة وثقافي ــة صحي ــز رعاي ــر المرك  يوف

األطفــال المركــز  يســتقبل  متخصصــا.  عمــل   طاقــم 
العقليــة اإلعاقــات  مثــل  المختلفــة  اإلعاقــات   ذوي 

الســمعية، واإلعاقــة  والمتوســطة،   البســيطة 
الحركيــة واإلعاقــة 

شركاؤنا: وزارة التنمية االجتماعية
 المستفيدون: األطفال من ذوي اإلعاقة
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ريادة األعمال

 يشــكل دعــم ريــادة األعمــال أحــد مجــاالت التركيــز الرئيســية لمبــادرات االســتثمار
ــات ــم المؤسس ــدف دع ــاريعنا به ــم مش ــم تصمي ــث ت ــو، حي ــي ألوكي  االجتماع

الصغيــرة والمتوســطة والمســاهمة فــي تمكينهــا مــن تحقيــق النجــاح.

 المشاريع والمبادرات

OM.HUB منصة 
التوجيــه لدعــم المؤسســات إلــى توفيــر   تهــدف هــذه المنصــة اإللكترونيــة 
 الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل إيجــاد مركــز متكامــل يوفــر االستشــارات
 بــدءا مــن مرحلــة عصــف األفــكار وصــوال إلــى بــدء عملياتهــا التجاريــة. تســتهدف
 المنصــة مؤسســات تجاريــة قائمــة بهــدف تســريع نموهــا ورواد األعمــال الراغبيــن

ــطة. ــرة ومتوس ــات صغي ــاء مؤسس ــي إنش  ف

 شركاؤنا: المركز الوطني لألعمال
 المستفيدون: رواد األعمال

مشروع الغاز النفطي المسال
 مشــروع مصنــع التعبئــة بالتنســيق مــع شــراكه وشــركة بخــا للغــاز، إلنشــاء

ــاز ــى الغ ــول عل ــندم والحص ــي مس ــاز ف ــة للغ  محط
“مســندم محطتــي  مــن  المســال   النفطــي 

للطاقــة” ومســندم  الغــاز”  لمعالجــة 

شركاؤنا: شراكة وشركة بخا للغاز
 المســتفيدون: المجتمــع المحلــي، القطــاع

الحكومــي والخــاص

البازار
ــاء ــم إنش ــي  دع ــركة ف ــداف الش ــد أه ــل أح  يتمث

ــى ــاعدتها عل ــة ومس ــة تجاري ــات محلي  مؤسس
 تحقيــق النجــاح وتســريع نموهــا إلــى جانــب
المجتمــع بيــن  لهــا  للتســويق  فــرص   توفيــر 
 المحلــي. لذلــك، أعلنــت أوكيــو عــن بــازار األعمال
 المحليــة لعــام 2019 لدعــم هــذه المؤسســات
الترويــج خــالل  مــن  والمتوســطة   الصغيــرة 

وخدماتهــا. لمنتجاتهــا  والتســويق 

شركاؤنا: صندوق تواصل
المستفيدون: رواد األعمال والمجتمع المحلي

لدعــم تواصــل  صنــدوق  فــي   المســاهمة 
والمتوســطة الصغيــرة  المؤسســات 

الدعــم توفيــر  إلــى  المبــادرة  هــذه   تهــدف 
إلفــادة المخصــص  تواصــل  لصنــدوق   المالــي 
المنطقــة فــي  المحليــة   المجتمعــات 
 االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بشــكل خــاص
لتعزيــز عــام  بشــكل  الوســطى   ومحافظــة 
 التنميــة المســتدامة فــي الجوانــب االقتصاديــة

. عيــة الجتما ا و

فــي الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة   شــركاؤنا: 
الدقــم

المستفيدون: رواد األعمال

زري
 تهــدف أوكيــو مــن هــذه المبــادرة إلــى دعــم مشــروع زري وهــو مشــروع تجــاري
ــندم ، ــة مس ــن محافظ ــات م ــاء العماني ــن النس ــة م ــل مجموع ــن قب ــه م ــم تأسيس  ت
 ويســتهدف الســياح وزائــري محافظــة مســندم ويســاهم بالترويــج للثقافــة والتــراث
 العمانــي مــن خــالل خيمــة تراثيــة فــي مينــاء خصــب توفــر فرصــة لشــراء الهدايــا
 الحرفيــة وتجربــة األزيــاء العمانيــة وغيرهــا مــن الطقــوس العمانيــة المحببــة للســياح.
 تقــوم أوكيــو بدعــم هــذا المشــروع  لتعزيــز جــذب وزيــادة عــدد الســياح الزائريــن إلــى

ــندم ــة مس ــة زري. بمحافظ خيم

شركاؤنا: مكتب محافظ مسندم
المستفيدون: المجتمع المحلي والسياح
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التراث والثقافة

ــو، ــي أوكي ــي. ف ــا الثقاف ــة تراثه ــاًل لحماي ــا ومفص ــا حديًث ــلطنة قانوًن ــنت الس  س
 نعتبــر هــذه المبــادرة الوطنيــة مــن بيــن مجــاالت تركيزنــا للمســاعدة فــي توفيــر

الحمايــة للتــراث الثقافــي الغنــي للبــالد.

مبنى استثماري لنادي مجيس الرياضي
 دعمــت أوكيــو بنــاء مبنــى اســتثماري لنــادي مجيــس الرياضــي، حيــث يهــدف
ــوم ــذي يق ــدور ال ــم ال ــي يدع ــتدام إضاف ــل مس ــدر دخ ــر مص ــى توفي ــى إل  المبن
 بــه النــادي فــي المجتمــع مــن خــالل توفيــر برامــج رياضيــة وثقافيــة واجتماعيــة

مختلفــة. ويشــمل المبنــى ٤1 متجــرا.

 شركاؤنا: وزارة الثقافة والرياضة والشباب
المستفيدون: الفرق الرياضية المحلية والمجتمع

مركز لوى الثقافي
 يوفــر مركــز لــوى الثقافــي مجموعــة مــن الخدمــات والبرامــج الثقافيــة لجميــع أفــراد
ــكار ومتحًفــا ومقهــى ــز ابت ــة ومرك ــة عام ــرى ومكتب ــة كب  المجتمــع، ويشــمل قاع

ــة. ــة تجاري ــراض وواجه ــدد األغ ــة متع وقاع

شركاؤنا: وزارة التراث والسياحة
المستفيدون: المجتمع وطالب المدارس
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 برامجنا األخرى للمجتمع

 مراكز المعرفة
ــزوار مــن مختلــف الفئــات والمؤسســات مــن طلبــة  تســتقبل مراكــز المعرفــة ال
ــات المجتمــع والوفــود الرســمية  المــدارس والجامعــات والكليــات ومختلــف فئ
 المحليــة والدوليــة، حيــث تشــكل هــذه المراكــز البيئــة المناســبة التــي تمنــح
التقنيــات أحــدث  علــى  والتعــرف  العمــل  آليــة  عــن  المزيــد  لتعلــم   الفرصــة 
 والتجهيــزات بشــكل تفاعلــي ومفيــد. كمــا توفــر مراكــز المعرفــة بيئــة تفاعليــة
ومصافيهــا واالنتــاج  االستكشــاف  مــن  الشــركة  تاريــخ  علــى  للتعــرف   للــزوار 
ــر علــى رحلــة انتقــال قطــرة  ومنتجاتهــا ومختلــف ابتكاراتهــا ، كمــا يتعــرف الزائ
 النفــط الخــام ابتــداًء مــن قــاع األرض إلــى المصافــي ومــن ثــم إلــى العمــالء
ــم ــح له ــزوار ويتي ــة ال ــزز معرف ــذي يع ــي ال ــع االفتراض ــات الواق ــتخدام تقني  باس

الفرصــة للتفاعــل مــع مختلــف الوحــدات المهمــة.

حفل اإلفطار السنوي في رمضان
 نظمــت المجموعــة حفــل اإلفطــار الســنوي فــي رمضــان بهــدف تعزيــز العالقــات
 مــع مختلــف المؤسســات والمجتمــع المحلــي. تــم تنظيــم حفــل اإلفطــار فــي
 كل مــن مســقط وصحــار ، وخــالل حفــل اإلفطــار قــدم المســؤولون في الشــركة
 عروضــا مرئيــة للمســؤولين الحكوميــن وممثلــي المقاوليــن لتعريفهــم بأحــدث
معرضــا الفعاليــة  تضمنــت  الشــركة.  حققتهــا  التــي  واإلنجــازات   التطــورات 
 لألســر المشــاركة فــي برنامــج "تســنيد" بهــدف رفــع الوعــي بهــذه األســر وعــرض

  منتجاتهــا ذات الجــودة العاليــة.

برنامج تسنيد
 يعتبــر برنامــج تســنيد أهــم برامــج المجموعــة التــي ُتعنــى بدعــم وتطويــر وتنميــة
ــلطنة. ــتوى الس ــى مس ــة عل ــر المنتج ــطة واألس ــرة والمتوس ــات الصغي  المؤسس
 يهــدف البرنامــج إلــى تشــجيع روح المبــادرة بيــن الشــباب الُعمانــي لالنخــراط فــي
 ســوق العمــل والتشــجيع علــى خلــق فــرص عمــل ذاتيــة مــن خــالل فتــح مشــاريع
 تجاريــة جديــدة صغيــرة ومتوســطة مســتدامة وكذلــك تعزيــز جهــود الحكومة

والهيئــات ذات الصلــة فــي تطويــر ودعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

 مبادرة بوليكو للفن المعاصر
 بتعــاون مشــترك بيــن أوكيــو والمديريــة العامــة للتعليــم فــي محافظــة شــمال
مــع بالتعــاون  ُتنفــذ  التــي  المعاصــر  للفــن  بوليكــو  مبــادرة  إطــالق  تــم   الباطنــة 
التدويــر إعــادة  مفهــوم  حــول  البرنامــج  يتمحــور  )بــكاي(.  اليونانيــة   المؤسســة 
ــوق ــي مش ــلوب فن ــه بأس ــم تقديم ــث يت ــة حي ــكات العام ــى الممتل ــة عل  والمحافظ
 لغــرس التوجهــات والقيــم اإليجابيــة. يقــوم طلبــة المــدارس بزيــارات لمواقــع يعقبهــا
 ورش عمــل لتطويــر الحلــول للقضايــا البيئيــة وبعــد ذلــك يتــم إنتــاج فيلــم قصيــر علــى

ــال. ــذا المج ــي ه ــن ف ــراء الدوليي ــن الخب ــة م ــد مجموع  ي

 البرنامج الصيفي لطلبة المدارس
أوقــات الطلبــة وشــغل  بــارزا فــي توجيــه طاقــات  الصيفــي دورًا  البرنامــج   يلعــب 
 فراغهــم فــي أنشــطة مفيــدة تعــزز لديهــم أهميــة العمــل الجماعــي. قامــت شــركة
 أوكيــو بتمويــل البرنامــج الصيفــي الــذي نظمتــه المديريــات العامــة للتربيــة والتعليــم
 فــي محافظــات مســقط والداخليــة وشــمال الباطنــة حيــث تــم تنظيــم العديــد
ــة ــدرات الذهني ــر الق ــدف تطوي ــة به ــات التوعي ــرات وجلس ــل والمحاض ــن ورش العم  م
 للطلبــة وتزوديهــم بالمهــارات الحياتيــة مثــل مهــارة صنــع القــرار والعمــل الجماعــي

ــاء. ــاس باالنتم ــز اإلحس ــة وتعزي ــم المواطن  وزرع مفاهي

تكريم الطلبة المتميزين
 نظمــت أوكيــو فعاليــة لتكريــم الطلبــة المجيديــن فــي محافظتــي شــمال وجنــوب
ــع ــاون م ــي بالتع ــى التوال ــس عل ــام الخام ــادرة للع ــذه المب ــم ه ــم تنظي ــة. ت  الباطن
 مديريتــي التربيــة والتعليــم فــي شــمال وجنــوب الباطنــة بهــدف تحفيــز الطلبــة علــى

مواصلــة الجــد واالجتهــاد وتحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات
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الحمالت التطوعية ألوكيو

فــي بأهميتــه  إليماننــا  التطوعــي  للعمــل  كبيــرة  أهميــة  أوكيــو  فــي   نولــي 
 بنــاء مجتمــع متحضــر يعمــل علــى تحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة والتنميــة
الوعــي نشــر  خــالل  مــن  والموظفيــن  المجتمــع  أفــراد  ونحــث   المســتدامة، 
لــدى جميــع الوعــي  رفــع مســتوى  إلــى  والتواصــل ونســعى  التعــاون   علــى 
 موظفينــا وتشــجيعهم علــى رد الجميــل لمجتمعاتهــم مــن خــالل العمــل
ــر إدارة وهيكلــة العمــل التطوعــي  التطوعــي، ولذلــك تعمــل أوكيــو علــى تطوي
ــع ــجع جمي ــاعد وتش ــوع تس ــة تط ــالل منص ــن خ ــي م ــتوى التنظيم ــى المس  عل

المشــاركة. علــى   الموظفيــن 

لمحة عن الحمات التطوعية

سواعد مجموعة أوكيو
 فريــق أوكيــو للعمــل التطوعــي هــو فريــق مكــون مــن مجموعــة مــن موظفــي
 المجموعــة يقومــون بأنشــطة وحمــالت ومبــادرات تطوعيــة ُتعنــى بتقديــم
 الخدمــات المدنيــة والبيئيــة واإلنســانية والخيريــة والعامــة وذلــك بالتعــاون مــع
ــي التــي تتكامــل وتتضافــر  المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المدن
 جهودهــا مــع المجموعــة لتقديــم مســاهمة تطوعيــة ذات أثــر إيجابــي ملموس
ــز ــي تعزي ــي ودوره ف ــل التطوع ــة العم ــة أهمي ــدرك المجموع ــع. ت ــي المجتم  ف
ــة ــه بأهمي ــي بينأبنائ ــتوى الوع ــع مس ــع ورف ــاه المجتم ــؤولية تج ــوم المس  مفه

هــذا العمــل اإلنســاني النبيــل.

حملة "عمان خضراء“
 المســاحات الخضــراء هــي انعــكاس لمعانــي الســعادة والتســامح والهــدوء،
 ولطالمــا كانــت ُعمــان رمــًزا يجســد كل هــذه المعانــي وفــي هــذا الصــدد قامــت
 أوكيــو بإطــالق مبــادرة "ُعمــان خضــراء" التــي تــم خاللهــا توزيــع شــتالت المانجــو
 والليمــون علــى أبنــاء المجتمــع المحلــي. تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفع مســتوى
 الوعــي بيــن األجيــال الجديــدة بأهميــة المحافظــة علــى نظافــة البيئــة مــن حولنــا

ال ســيما وأن العالــم يواجــه تراجعــً فــي الغطــاء النباتــي علــى كوكــب األرض.

حملة "بيئة با نفايات" لعام ٢٠١٩
 يعتبــر الحفــاظ علــى نظافــة البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث واجبــا مفروضــا علــى
 الجميــع، وهــو نابــع مــن الواجــب الوطنــي واحترام حــق اآلخريــن واألجيــال القادمة في
 االســتفادة مــن البيئــة. يعتبــر التلــوث البيئــي مظهــرًا ســيئً ولــه عواقــب غيــر محمــودة،
 إال أنــه بالتعــاون والتكافــل يمكــن الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا، وفــي هــذا اإلطــار
 نظمــت أوكيــو حملــة بيئيــة توعويــة اســتمرت لمــدة ثالثــة أيام فــي محافظة مســقط
ــات ــات والكيماوي ــات وذلــك بالتعــاون مــع االتحــاد الخليجــي للبتروكيماوي ــة قري  بوالي
 )جيبــكا( الــذي ينظــم هــذا الحــدث العالمــي ســنويً. واشــتملت الحملــة عــام 2019 علــى
ــابقات ــة والمس ــرات التوعوي ــج والمحاض ــل والبرام ــطة وورش العم ــن األنش ــد م  العدي
 التثقيفيــة وحمــالت التنظيــف الخارجيــة بمشــاركة واســعه مــن أفــراد المجتمــع
 وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة. كمــا ضمــت عــددا مــن مســابقات الرســم

واإلبــداع فــي اســتخدام المــواد البالســتيكية بطــرق صديقــة للبيئــة.

 فيمــا يلــي بعــض الجوائــز التــي ُمنحــت للمجموعة تقديــرا مــن المجتمع والمؤسســات
 المحليــة والدوليــة لجهودنــا. والتــي ُتضــاف لســجل اإلنجــازات وتمنــح جميــع العامليــن

دافعــً لبــذل المزيــد مــن الجهــد والعمــل بكفــاءة أعلــى.
ــة ــن فئ ــك ع ــة وذل ــختها الثالث ــي نس ــال ف ــادة األعم ــزة ري ــو بجائ ــج أوكي ــم تتوي  ت

"أفضــل دعــم مــن الشــركات الكبــرى" لــرواد األعمــال لعــام 2017م.
 تكريــم مجموعــة أوكيــو مــن قبــل هيئــة البيئــة لمســاهمتها فــي دعــم المبــادرات

البيئيــة واالحتفــال بيــوم البيئــة الُعمانــي.
ــاز ــة للغ ــركة صالل ــن ش ــة م ــة المضاف ــة المحلي ــال القيم ــي مج ــة ف ــزة الرؤي  جائ

البترولــي المســال 2018
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 2018 - 2019

•

•

•

•
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توسيع نطاق التزامنا باالستدامة ليشمل سلسلة التوريد الخاصة بنا

  تهــدف أوكيــو إلــى العمــل مــع المقاوليــن والمورديــن الذيــن يعملــون بطريقــة
واضحــا نهجنــا  جعــل  علــى  نحــرص  واجتماعًيــا.  وبيئًيــا  اقتصادًيــا   مســؤولة 
ــمل ــك ُيش ــث إن ذل ــم، حي ــل معه ــن نتعام ــن الذي ــن والموردي ــا للمقاولي  ومتاح
 كجــزء أساســي فــي قســم مواصفــات الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة فــي
 العقــود المبرمــة مــع جميــع األطــراف المتعاقــدة معنــا، والتــي تغطــي إرشــادات
ــن ــالمة واألم ــة والس ــط الصح ــل خط ــة مث ــالمة والبيئ ــة والس ــات الصح  ومتطلب
ــد ــات والعدي ــة، وإدارة المخلف ــة البيئ ــر، وحماي ــداد التقاري ــب، وإع ــة، والتدري  والبيئ
 مــن المجــاالت األخــرى التــي تتحمــل جميــع األطــراف المتعاقــدة المســؤولية

ــا. ــزام به ــة لاللت الكامل

 نهــدف مــن خــالل تضميــن هــذه المعاييــر والمتطلبــات كجــزء أساســي مــن
 وثائــق التعاقــد الــى  جعــل متطلبــات الصحــة والســالمة والبيئــة واألمــن إلزاميــة
ــى ــب عل ــي يج ــرى الت ــات األخ ــب المتطلب ــى جان ــع إل ــة للجمي ــة ومعروف  ومتاح

ــا: ــي بموجبه ــأوكيو، والت ــم بـ ــاء ارتباطه ــا أثن ــزام به ــن االلت المقاولي
  تتحمــل جميــع األطــراف المتعاقــدة مســؤولية التأكــد مــن  
 معرفــة ودرايــة ووعــي الموظفيــن بجميــع قواعد وشــروط الصحة والســالمة

كامــل. بشــكل  لهــا  الموظفيــن  امتثــال  وضمــان  والبيئــة،  واألمــن 
ــة   ــؤولية الكامل ــدة المس ــراف المتعاق ــع األط ــل جمي  تتحم
الباطــن( مــن  )التعاقــد  الفرعييــن  المقاوليــن  موظفــي  توعيــة   لضمــان  
 المعينيــن مــن قبــل المقــاول بمواصفــات الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة

كامــل. بشــكل  بهــا  التزامهــم  مــن  والتحقــق 

الســلع شــراء  علــى  أمريكــي  دوالر  مليــون   8٥2.8 أوكيــو  أنفقــت   ،2019 عــام   فــي 
 والخدمــات المتعلقــة بأنشــطة التشــغيل مــن المورديــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.
 ويلعــب هــؤالء المــوردون والمقاولــون دورًا هامــً فــي تمكيننــا مــن إدارة عملياتنــا،
ــي ــي ف ــر إيجاب ــداث تأثي ــي إح ــا ف ــا وإنم ــاح أعمالن ــي نج ــط ف ــاهمون فق ــم ال يس  وه

ــك. ــا كذل ــل فيه ــي نعم ــات الت المجتمع

•

•

العناوين الرئيسية

  نسبة إنفاق المشتريات
على الموردين المحليين

  نسبة رضا العمالء

 إنفاق ٨٥٢.٨ مليون دوالر
 أمريكي على المشتريات

الخاصة بالسلع والخدمات

% ٧3 % ٨١
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تمكين الموردين المحليين )القيمة المحلية المضافة(

 يتمثــل هدفنــا فــي بنــاء سلســلة توريــد عاليــة الكفــاءة والتنافســية ممــا يكفــل
ونظــًرا عليهــا.  والحفــاظ  أوكيــو  عمليــات  لجميــع  واســتدامتها   اســتمراريتها 
 لحجــم ونطــاق عملياتنــا توجــد لدينــا القــدرة علــى مســاعدة الشــركات المحليــة
 فــي ســلطنة عمــان علــى النمــو والتطــور. إضافــة إلــى ذلــك، تســاهم اإلجــراءات
 والممارســات الخاصــة بالمشــتريات فــي أوكيــو فــي تعزيــز فــرص مســاهمة
المحلــي. االقتصــاد  نمــو  فــي  المحليــة  والمتوســطة  الصغيــرة   المؤسســات 
ــى ــا إل ــل جنًب ــث نعم ــا حي ــتريات لدين ــات المش ــع عملي ــر جمي ــذا األم ــمل ه  ويش
 جنــب مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لســد الفجــوة بيــن قدرتهــم
 علــى التنفيــذ ومتطلبــات التوريــد لدينــا. ُتعــرف أوكيــو المورديــن المحلييــن علــى
 أنهــم مــزودي الســلع التــي يتــم إنتاجهــا فــي ســلطنة عمــان أو يتــم الحصــول
 عليهــا مــن المورديــن المســجلين محليــً، والخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا

ــلطنة. ــي الس ــجلين ف ــن المس ــن الموردي م

 نفخــر فــي أوكيــو بدعــم المورديــن والمقاوليــن والمصنعيــن المحلييــن، بمــا
ــة ــن رحل ــل م ــت طوي ــل وق ــطة. قب ــرة والمتوس ــات الصغي ــك المؤسس ــي ذل  ف
ــر ــكل كبي ــو بش ــية ألوكي ــول األساس ــع األص ــاهمت جمي ــاج، س ــل واالندم  التكام
وضمــان المحليــة  الصناعــات  وتمكيــن  العمانــي،  والمجتمــع  االقتصــاد   فــي 
 تحقيــق نســبة كبيــرة مــن الســلع والخدمــات المشــتراة  للفوائــد  المرجــوة علــى
 المجتمــع واالقتصــاد العمانــي. تواصــل أوكيــو دعــم جميــع الشــركات التــي
ــلع ــع الس ــن جمي ــاق7٣٪ م ــم إنف ــث ت ــا، حي ــرًا له ــان مق ــلطنة عم ــن س ــذ م  تتخ
 والخدمــات التــي تــم شــراؤها علــى المورديــن المحلييــن فــي عــام 2019، بقيمــة

تصــل إلــى ٦2٤.٦ مليــون دوالر أمريكــي.

 وقــد بلغــت قيمــة الســلع والخدمــات التــي تــم شــراؤها مــن المؤسســات الصغيــرة
ــي. ــون دوالر أمريك ــر ٥٦ ملي ــكل مباش ــطة بش والمتوس

ــق، ــاريع )مراف ــات للمش ــلع والخدم ــى الس ــو عل ــاق أوكي ــغ إنف ــك، بل ــى ذل ــة إل  باإلضاف
والصناعــات الدقــم  مصفــاة  وشــركة  الُمســال  النفطــي  للغــاز  صاللــة   مشــروع 
ــار( ٣.٣17 ــي صح ــات ف ــع العطري ــج، مصن ــة للصهاري ــركة العماني ــة والش  البتروكيماوي
 مليــار دوالر أمريكــي، تــم إنفــاق ٥٣٪ منهــا أو مــا قيمتــه 1.8 مليــار دوالر أمريكــي لشــراء

ــن. ــن المحليي ــن الموردي ــات م ــلع والخدم ــع الس جمي

مــن شــراؤها  تــم  التــي  والخدمــات  الســلع  قيمــة  بلغــت  ذلــك،  إلــى   باإلضافــة 
أمريكــي. دوالر  مليــون   1٣8.٤ مباشــرة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
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 منــذ بدايــة رحلــة التكامــل، تبنــت أوكيــو نهجــا موحــدا لقياس رضــا العمــالء، حيث
 نســعى لتوفيــر منتجــات وخدمــات عاليــة الجــودة لجميــع عمالئنــا عبــر األســواق
 المختلفــة. بلــغ معــدل المشــاركة فــي اســتبيان رضــا العمــالء ألوكيــو لعــام 2019
 لقســم البوليمــر التابــع لهــا ٣8٪ مــن عمالئنــا، بزيــادة ٥٤٪ عــن معــدل المشــاركة
 فــي عــام2018. تــم اجــراء هــذا االســتطالع )االســتبيان( فــي عــام 2019 لقيــاس أداء
 أوكيــو مــن حيــث القــدرة التنافســية وتميــز خدمــة العمــالء ورضاهــم والعديــد
ــز ــين وتعزي ــاالت التحس ــات مج ــد أولوي ــل تحدي ــن أج ــرى، م ــاالت األخ ــن المج  م

أدائنــا.
  ولضمــان الشــمولية والتمثيــل المتســاوي لمختلــف الفئــات، تــم إجــراء اســتبيان
 رضــا العمــالء عــام 2019 والــذي اســتهدف 11 منطقــة مختلفــة حــول العالــم، وعبــر
 ثمانيــة قطاعــات مختلفــة. وأظهــرت نتائــج المســح زيــادة طفيفــة بنســبة 1٪ فــي
 معــدل رضــا العمــالء عــن العــام الســابق. علــى الرغــم مــن كل تحديــات الســوق
 الحاليــة والقــدرة التنافســية المتزايــدة التــي تحملناهــا خــالل العــام والتغييــر
 التنظيمــي الــذي اســتلزمته رحلتنــا للتكامــل، فإننــا فخــورون للغايــة بنجاحنــا فــي

الحفــاظ علــى معــدل رضــا مرتفــع بيــن عمالئنــا.

ــا ــتبيان رض ــالل اس ــن خ ــا م ــا عليه ــي حصلن ــة الت ــة الراجع ــج التغذي ــنت نتائ ــد تحس  لق
 العمــالء فــي عــدة أوجــه، منهــا خدمــة العمــالء والتعامــل مــع المســتندات والفواتيــر.
 ونتيجــة لذلــك، فقــد ُصنفنــا ضمــن الخمســة األوائل فــي المنافســة في الســوق. عالوة
 علــى ذلــك، تعرفنــا أن مجــاالت التحســين الكبيــرة لدينــا مــن الســنوات الســابقة كانــت
ــات / ــتدامة،حافظة المنتج ــج االس ــا، ونه ــاص بن ــت الخ ــع اإلنترن ــر موق ــدى توف ــي م  ف

االبتــكار ومعالجــة الشــكاوى، وكلهــا بمتوســط   82٪ بنــاًء علــى رؤى عمالئنــا.

Overall Satisfaction Rate

80% 81%
2018 2019

نعمل إلرضاء عمالئنا
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التحول في مجال الطاقة واالبتكار الصناعي



الطاقة البديلة
أصول الطاقةالجزيئات الخضراء

صندوق لالستثمار في المشاريع المشتركة في مجال الطاقة البديلة

تحسين الطاقة والغاز

 الهــدف: تحديــد المجــاالت التي يمكــن من خاللهــا �وكيو بيع
 المنتجــات الخضــراء علــى نحــو مربــح وتحديــد مســار صناعــي
 لتقديم وعرض هذه المنتجات. ويشمل ذلك إنتاج الهيدروجين
 (H2O) والميــاه الخضراء (NH3) وا�مونيــا الخضراء ،(H2) ا�خضــر

وكذلك المواد الكيميائية العضوية الخضراء
 تشــكل أكبر فرصة نمو �وكيو ومركز ا�ســاس للطاقة البديلة

في المستقبل
المصافــي وقطــاع  العلــوي  الشــق  قطاعــات  مــع   العمــل 
 والبتروكيماويات والشــؤون التجارية لتطوير المنتجات الخضراء

وتسويقها
المدى: > 7 سنوات

 ا�هــداف:  إيجــاد تدفقــات نقديــة مســتقرة �وكيــو مــن خــالل
ــا ــو فيه ــك أوكي ــي تمتل ــة الت ــة البديل ــول الطاق ــي أص ــتثمار ف  االس
ــا أو ــن (داخلي ــالء المتميزي ــوارد أو العم ــى الم ــول إل ــرا للوص ــا نظ  مزاي

(خارجيا
الطاقــة  / الريــاح  (طاقــة  الخضــراء  والخدمــات  المرافــق   توفيــر 
 الشمســية، تحويــل النفايــات إلــى طاقــة، معالجــة الميــاه) للمناطــق

الصناعية والتجارية
 أن تكــون أوكيــو موفــرا شــامال ل¶نظمــة التقليديــة والطاقــة البديلــة

 لضمان أقصى تحسين للمواقع واالنتقال من ا�ول إلى ا�خير
 أن تكون أوكيو ممكنا هاما  للمشاريع في الركيزة 1، وتزويدها بميزة
 .تنافسية من خالل توفير مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة

العمل مع جميع قطاعات ا�عمال بأوكيو
المدى: 5-3 سنوات

ــاح قبــل احتســاب الفائــدة والضرائــب وا¿هــالك  ا�هــداف: توليــد ارب
 وإطفــاء الديــن �وكيــو بنفقــات رأســمالية منخفضــة مــن خــالل

تحسين العمليات التجارية
الســوق: تحســين عمليــة الطاقــة لمرحلــة مــا قبــل تحريــر   إدارة 
لشــراء العمانيــة  الشــركة  مــع  الطاقــة  مصــادر  علــى   الحصــول 
ــين ــالء؛ وتحس ــى العم ــتحواذ عل ــن؛ االس ــاه / الموزعي ــة والمي  الطاق
 محفظــة عقــود الغــاز؛ وتحســين محفظــة ا�صــول؛ وطــرح عطــاءات
وتطويــر الريــاح؛  طاقــة   / الشمســية  الطاقــة  شــراء   اتفاقيــات 
ُبعــد العالــي لعقــود االمتيــازات عــن   وتوســعة خطــوط الجهــد 

التابعة لنا
الطاقــة تعمــل  الســوق:  تحريــر  بعــد  مــا  لمرحلــة  الطاقــة   إدارة 
 البديلــة علــى تطويــر واجهــة للتعامــل مــع أســواق الغــاز والكهربــاء

.وتستخدم سوق الجملة لتوليد القيمة
العمل مع جميع قطاعات ا�عمال بأوكيو        

المدى: من سنة - خمس سنوات

صندوق بقيمة 100 مليون دوالر يقدم رؤى مبكرة حول االتجاهات والتقنيات بما يمكن من ضمان جاهزية أوكيو للتحول في مجال الطاقة إضافة إلى تحقيق عوائد جيدة

الطاقة البديلة

 الطاقــة البديلــة هــو مصطلــح تمــت صياغتــه لإلشــارة إلــى كل مــا يرتبــط بتحويــل نظــام الطاقــة فــي العالــم مــن الوقــود األحفــوري إلــى وقــود ذي كربــون صفــر بحلــول عــام
 20٥0 )المعــروف أيًضــا باســم"التحول فــي مجــال الطاقــة"(. ونظــًرا ألن أعمــال أوكيــو متجــذرة بشــكل أساســي فــي الهيدروكربونــات، فقــد قمنــا باســتحداث توجــه جديــد فــي

الشــركة للطاقــة البديلــة يعتمــد علــى ثــالث ركائــز رئيســية:
)1( الجزيئات الخضراء

)2( أصول الطاقة
)٣( كفاءة الطاقة

بشكل رئيسي، يساهم قطاع أعمال الطاقة البديلة في أوكيو بثالث طرق:
يساهم بشكل مباشرة بما  مقداره٣00-٤٥0 مليون دوالر أمريكي من األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالهالك وإطفاء الدين ألوكيو بحلول عام 20٣0.

 تعزيــز الطــرح األولــي لالكتتــاب العــام فــي أوكيــو وتغييــر الصــورة الســائدة عــن أوكيــو فــي أســواق رأس المــال، والــذي ســيكون لــه تأثيــر مباشــر علــى قيمــة األســهم وبالتالــي
مضاعفــة قيمــة إجمالــي الدخــل قبــل الفوائــد والضرائــب واالهــالك وإطفــاء الديــن فــي أوكيــو.

ــة ــات صديق ــم منتج ــركة وتقدي ــات الش ــن عملي ــة م ــة الناتج ــات الكربوني ــل االنبعاث ــالل تقلي ــن خ ــو م ــال أوكي ــات وأعم ــي لعملي ــول المجتمع ــز القب ــي تعزي ــاهمة ف  المس
للبيئــة  للســوق، فضــاًل عــن المســاعدة فــي جــذب المواهــب فــي المســتقبل.
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الريادة في التحول في مجال الطاقة

ــة ــة بالطاق ــون المرتبط ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــل انبعاث ــى تقلي ــة إل ــي الحاج  تأت
 للتقليــل مــن آثــار تغيــر المنــاخ وتجنــب عواقبــه الوخيمــة فــي صميــم التحــول في
 مجــال الطاقــة. فــي عــام 201٦، جــاءت ســلطنة ُعمــان فــي المرتبــة الخامســة مــن
 حيــث نصيــب الفــرد فــي انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون فــي العالــم )19.87 طًنــا(،
ــي ــن ثان ــن م ــون ط ــة 87.8 ملي ــان البالغ ــلطنة عم ــات س ــي انبعاث ــق إجمال  وتطاب
 أكســيد الكربــون بشــكل فعــال مــع هــدف اتفاقيــة باريس لعــام 20٣0 البالــغ 88.7
 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون. فــي عــام 2018، أنتجــت أوكيــو  ٤.7مليــون
ــركة ــتقبلية )ش ــاريعها المس ــالل مش ــن خ ــون وم ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــن م  ط
 صاللــة للغــاز البترولــي المســال ومجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية، ومشــروع
ــع أن ــن المتوق ــات(، م ــم للبتروكيماوي ــع الدق ــروع مجم ــن ومش ــير اإليثيلي  تكس
 تضيــف مــا ال يقــل عــن ٤.٤ مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنوًيا عنــد

تشــغيل هــذه المشــاريع جميًعــا.

ــات ــل ديناميكي ــى تحوي ــة إل ــة البديل ــاع الطاق ــعى قط ــياق، يس ــذا الس ــي ه  وف
 الهيدروكربونــات عــن طريــق تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري واغتنــام
 الفــرص وتقليــل المخاطــر الجديــدة. كمــا يســعى إلــى تحقيــق أعلــى قيمــة
الغــازات انبعاثــات  تقليــل  مــع  ألوكيــو  الحاليــة  الهيدروكربونــات   محفظــة 
الحاليــة التقاريــر  إعــداد  بمتطلبــات  التزامهــا  وضمــان  الحــراري   االحتبــاس 
 والمســتقبلية. تماشــًيا مــع اســتراتيجية أوكيــو، فــإن قطــاع الطاقــة البديلــة
ــات ــج الموضوع ــالل دم ــن خ ــة م ــول الطاق ــن لتح ــل تمكي ــي كعام ــل بالتال  يعم

ــا: ــاص به ــو الخ ــال النم ــدول أعم ــي ج ــة ف التالي
)1( السياسات والحركات االجتماعية الجديدة.

)2( تحويل ديناميكا الهيدروكربون.
)٣( زيادة التركيز على الفعالية.

)٤( تزايد أهمية االستدامة.
)٥( االلتزام بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل آليات اإلبالغ.

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان ٢٠٤٠
 تســاهم أنشــطة الطاقــة البديلــة فــي تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة
النظيفــة الطاقــة  وإنتــاج  اســتهالك  إدراج  ضمــان  خــالل  مــن   المســتدامة 
 والمســتدامة والمســؤولة فــي سلســلة القيمــة لدينــا فــي أوكيــو، وهــو مــا
 يســمح ألوكيــو والســلطنة بمكافحــة التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن مخاطــره
 علــى المــدى الطويــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتماشــى توجهــات الطاقــة البديلــة

 مــع هــدف رؤيــة عمــان 20٤0 المتمثــل فــي االتجــاه ل"الطاقــة المتجــددة ومصــادر
ــار ــي االعتب ــذ ف ــة". ويأخ ــن الطاق ــق أم ــيد لتحقي ــتهالك الرش ــة واالس ــة المتنوع  الطاق

المؤشــرات التاليــة ذات الصلــة:
 )1( استهالك الطاقة المتجددة )نسبة مئوية من إجمالي االستهالك(

)2( الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة من استخدام الطاقة
 تهــدف أوكيــو بحلــول عــام 20٣0 إلــى زيــادة توليــد الطاقــة المتجــددة )من خــالل تطوير

الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح( لتشــكل ٤0٪ من إجمالــي الطاقة المســتهلكة.
ــول ــى أص ــز عل ــالل التركي ــن خ ــيبدأ م ــة س ــة البديل ــي الطاق ــن أن تبن ــم م ــى الرغ  وعل
 أوكيــو، إال أن النجــاح ســيتطلب استكشــاف مبكــر لفــرص النمــو المحلــي والدولــي،
 العضــوي وغيــر العضــوي كمــا يتطلــب فــي ذات الوقــت انفتاحــا وتقبــال أكبــر للمخاطر
 حيــث إن ذلــك مطلــب أساســي للوصــول بأجــزاء معينــة مــن أعمــال الطاقــة البديلــة

إلــى مرحلــة النضــوج المأمــول.

وفي نهاية المطاف، تركز استراتيجية الطاقة البديلة على:
ــاريع  ــر مش ــة لنش ــركاتها التابع ــو وش ــول أوكي ــدة أص ــن قاع ــتفادة م  1. االس

المتجــددة، الطاقــة 
2. المشاركة في سوق الطاقة بالسلطنة، 
٣. تعزيز الغاز والطاقة من خالل اتباع نهج متكامل ألصول السلطنة، 
٤. متابعة النمو على الصعيد الدولي من خالل الشراكات وطرح األسهم. 
 ٥. اســتخدام أصــول المصافــي والبتروكيماويــات وقــدرات التســويق إلنتــاج 

الخضــراء. الجزيئــات  وتســويق 
ــع  ــة م ــال متنوع ــة أعم ــاء محفظ ــددة إلنش ــة المتج ــي الطاق ــتثمار ف  ٦. االس

جديــدة إيــرادات  وتدفقــات  إضافيــة  نمــو  فــرص 
 7. دعــم ســداد أي قــروض مســتحقة علــى أوكيــو )ســندات أو قــروض بنكيــة(، 

للقــروض. جديــد  كمصــدر  األخضــر  التمويــل  تبنــي  خــالل  مــن 
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االبتكار في الصناعة واإلدارة الفعالة للمنتجات

ــوال ــالمة ط ــة وس ــا آمن ــع منتجاتن ــان أن جمي ــل لضم ــال كل ــل ب ــو، نعم ــي أوكي   ف
 دورة حياتهــا. هدفنــا األساســي هــو حمايــة موظفينــا وعمالئنــا ومجتمعاتنــا
منتجاتنــا. خطــوط  تشــكلها  التــي  المحتملــة  المخاطــر  جميــع  مــن   والبيئــة 
 ولضمــان اإلدارة الفاعلــة لمنتجــات أوكيــو، نقــوم بتقييــم وإدارة مخاطــر الصحــة

ــا. ــة لمنتجاتن ــالمة والبيئ والس
 نتعــاون عبــر سلســلة القيمــة لدينــا مــع المقاوليــن والمورديــن والعمــالء لمتابعــة
 وبحــث جميــع التطــورات العلميــة التــي يمكــن أن تعــزز كفاءتنــا وترفــع مســتوى
ــار الضــارة علــى البيئــة. عــالوة علــى ذلــك، تتــم مراقبــة  الســالمة وتقلــل مــن اآلث
 جميــع المخاطــر المحتملــة المرتبطــة باســتخدام منتجاتنــا بشــكل مســتمر
 واإلبــالغ عنهــا بشــكل فعــال مــن خــالل إرشــادات التعامل اآلمــن علــى الملصقات

وأدلــة الســالمة األخــرى.

إنجازات عام ٢٠١٩

تقديم منتج البوليمرات ُلبان أتش بي ١١٠٢ أل سي
 تعــد عالمــة "ُلبــان" للبوليمــرات مــن العالمــات التجاريــة الموجــودة فــي الســوق
 منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات وتتوافــر فــي أكثــر مــن ٦0 دولــة حيــث تــم اعتمــاد
فــي ونجحــت  األمريكيــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة  قبــل  مــن  منتجاتهــا   جميــع 
 الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات معاييــر الســالمة لألغذيــة. فــي عــام 2019، طرحنــا
ــارة عــن بولــي ــان أتــش بــي1102 أل ســي، وهــو عب ــا الجديــد مــن البوليمــر ُلب  منتجن
 بروبيليــن متجانــس )PP( مناســب إلنتــاج شــريط عالــي الســرعة )الرافيــا( الــذي

ــاج. ــن اإلنت ــا ويحس ــًكا عالًي ــر تماس يوف
 قمنــا بالتعــاون مــع مــوردي اآلالت الرائديــن فــي الســوق لتجربــة أتــش بــي 1102 أل
 ســي ومقارنتهــا بموادهــم المرجعيــة فــي حاويــات الســوائب الوســيطة المرنــة
 )FIBCs(. أظهــرت االختبــارات أنــه مــن خــالل تحســين معامــالت المعالجــة لهــذه
 الدرجــة اللوبيــة، تســمح درجــات حــرارة المعالجــة المنخفضــة المطلوبــة بتقليــل
 اســتخدام الطاقــة. لذلــك يســاعد أتــش بــي 1102 أل ســي علــى تلبيــة الطلــب علــى

منتجــات التغليــف الصناعــي األكثــر اســتدامة وفعاليــة.
 تعــد حلــول البوليمــر الموثوقــة مثــل أتــش بــي 1102 أل ســي ضروريــة لحفــظ
 الطعــام وإطالــة عمــره االفتراضــي وهــو مــا يعــزز األمــن الغذائــي فــي العبــوات
 االســتهالكية، وهــو موضــوع يحظــى باهتمــام متزايــد فــي العديــد مــن البلــدان
 فــي جميــع أنحــاء العالــم. يخضــع منتــج أتــش بــي 1102 أل ســي ودرجــات البوليمــر
 األخــرى مــن لبــان الختبــارات منتظمــة وصارمــة لضمــان توفــر أعلــى معاييــر

ــا. ــالمة به الس
 ال يضمــن الخــط الجديــد كفــاءة أفضــل فحســب، بــل يســمح أيًضــا للطعــام بالبقــاء

طازًجــا لفتــرة أطــول، وهــو مــا يقلــل بــدوره مــن هــدر الطعــام.

 "األمــن الغذائــي هــو أحــد المجــاالت األخــرى ذات اإلمكانــات القويــة لحلــول البوليمــر،
 وهــو موضــوع رئيســي يحظــى باالهتمــام فــي البلــدان الناميــة ذات النمــو الســكاني
 الســريع. مــن خــالل اعتمــاد بوليمــرات البولــي إيثيليــن منخفضــة الكثافــة الخطيــة مــن
 لبــان فــي التطبيقــات الزراعيــة مثــل أغطيــة الصــوب الزراعيــة وأنابيــب الــري بالتنقيــط،
ــة ــات الزراعي ــدوم المنتج ــي. ت ــن الغذائ ــين األم ــل وتحس ــاج المحاصي ــز إنت ــن تعزي  يمك
ــتيكية ــف البالس ــول التغلي ــتخدام حل ــالل اس ــن خ ــول م ــرة أط ــا لفت ــودة أيًض  المحص

المناســبة، وهــو مــا يــؤدي إلــى تقليــل المخلفــات ".

   جيليس روشاس ، نائب رئيس أوكيو لألداء - الكيماويات
Performance Chemicals VP
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االبتكار في الصناعة واإلدارة الفعالة للمنتجات

حلول لتعزيز الكفاءة وسامة وأمن الغذاء
 مــع زيــادة الطلــب علــى حلــول التعبئــة والتغليــف خفيفــة الــوزن التــي تقلــل مــن
 تكاليــف المــواد، وتحســن الكفــاءة وتســاعد الشــركات المصنعــة علــى تحقيــق
 أهــداف االســتدامة، ونظــرًا ألن ســالمة األغذيــة وأمنهــا ال تــزال مــن الموضوعــات
 المهمــة التــي تثيــر اهتمــام المتخصصيــن علــى مســتوى العالــم، قمنــا بتوســيع

مجموعــة حلــول البوليمــر لدينــا لمعالجــة كل هــذه االتجاهــات واالهتمامــات.

لــوى للصناعــات الوشــيكة لمجمــع  التجاريــة   مــع وجــود خطــط للعمليــات 
 البالســتيكية الــذي تبلــغ قيمتــه 7.٦ مليــار دوالر أمريكــي، نحــن اآلن علــى اســتعداد
 للمشــاركة بفعاليــة وتأثيــر فــي سلســلة القيمــة. يعنــي االســتثمار فــي بنــاء
 مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية أن محفظتنــا تشــمل حلــول البولــي بروبلين
ــرات ــالث م ــركة ث ــاج الش ــة إنت ــى مضاعف ــك إل ــرة. أدى ذل ــن ألول م ــي إيثيلي  والبول
 والتــي تشــمل اآلن البوليمــرات المتجانســة مــن البولــي بروبيليــن، والبوليمــرات
 المؤثــرة والعشــوائية باإلضافــة إلــى البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة والبولــي

ــة. ــض الكثاف ــن منخف إيثيلي

 فــي أكتوبــر 2019 ، فــي معــرض كيــه )K( التجــاري فــي مدينــة دوســلدورف ، أبــرزت
 حملــة "فكــر فيــه.. افعلــه" - "Think It..Make It" كيــف ســتكون أو كيــو مصــدر
 إلهــام إلحــداث تحــول إيجابــي فــي صناعــة البالســتيك مــن خــالل التعــاون مــع
ــذا ــة. وه ــرات ممكن ــن البوليم ــد م ــل المزي ــي جع ــا ف ــة بأكمله ــلة القيم  سلس
 يعنــي الشــراكة مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة مــن مصنعــي اآلالت إلــى

ــة. ــات التجاري ــي العالم ــًرا مالك ــوالت وأخي ــة والمح ــواد المضاف ــوردي الم م

ــر ــي تؤث ــرة الت ــات الكبي ــكيل االتجاه ــي تش ــًيا ف ــب دوًرا رئيس ــى أن نلع ــع إل  "نتطل
ــا ــة بن ــن الخاص ــي إيثيلي ــن والبول ــي بروبلي ــول البول ــالل حل ــن خ ــا م ــى صناعتن  عل
 وهــذا هــو ســبب رغبتنــا فــي المشــاركة والتواصــل مــع كل األطــراف ذات العالقــة

علــى طــول سلســلة القيمــة "

طال العوفي ، الرئيس التنفيذي التجاري ، أوكيو
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األداء البيئي



 of Hazardous Waste 
is used for energy 

recovery 

األداء البيئي

 مــن أكبــر التحديــات التــي نواجههــا اليــوم هــي إدارة وتلبيــة الطلبــات المتزايــدة
 الســتخدام وتوفيــر الطاقــة مــع العمــل فــي ذات الوقــت لتقليــل أثــر اســتخدام
 هــذه الطاقــة مــع مجموعــة مــن المخاطــر البيئيــة. مــن الضــروري أن تعمــل
 الحكومــات والشــركات مًعــا لتقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري  للحــد

ــي. ــر المناخ ــرات التغي ــن تأثي م
 يلعــب قطــاع النفــط والغــاز الصناعــي دوًرا حاســًما فــي هــذا التحــدي العالمــي
ــون ــة الكرب ــرة منخفض ــول مبتك ــى حل ــول إل ــط التح ــس فق ــك لي ــمل ذل  ، ويش
ــى ــد عل ــع التأكي ــي م ــا البيئ ــل تأثيره ــة وتقلي ــة ومتابع ــا إدارة ومراقب ــا أيًض  ، وإنم

ــادي. ــي واالقتص ــار المجتمع ــو واالزده النم

 فــي أوكيــو ، نلتــزم للحفــاظ علــى البيئــة فــي جميــع المناطــق التــي نعمــل فيهــا.

 نحــن نعمــل بــال كلــل لضمــان أن جميــع عملياتنــا ال تســبب أي ضــرر للبشــر والبيئــة.
ــع ــي جمي ــات ف ــل الممارس ــة وأفض ــح البيئي ــع اللوائ ــزم بجمي ــا نلت ــي، فإنن  وبالتال
 مواقــع عملياتنــا، وغالًبــا مــا نتطلــع إلــى مــا وراء هــذه المتطلبــات لضمــان أعلــى
 المعاييــر المطبقــة لتقليــل بصمتنــا البيئيــة. تشــمل مقاييــس األداء البيئــي لدينــا

ومجــاالت الفحــص مــا يلــي:
* تعزيز كفاءة الطاقة في جميع عملياتنا

* مراقبة ومتابعة وتقييم غازات االحتباس الحراري لدينا
* تقليل حجم الغازات المشتعلة وانبعاثات المداخن

* منع انسكاب وتسرب المواد الخطرة
* إدارة استهالك المياه وتقليل تلوث المياه

* إدارة مخلفاتنا، واستخدام طرق صديقة للبيئة للتخلص منها ومعالجتها

  تغير المناخ وانبعاثات غازات االحتباس الحراري
ــه ــراري وتأثيرات ــاس الح ــا االحتب ــم بقضاي ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــام ف ــد االهتم ــع تزاي  م
 المحتملــة علــى بيئتنــا المعيشــية، فإننــا فــي أوكيــو ندمــج إدارة تغيــر المنــاخ والتخفيف
 مــن آثــاره فــي اســتراتيجياتنا وعملياتنــا ونــدرك أنه من خــالل التقنيــات المبتكــرة واإلدارة

الفعالــة، يمكننــا تعزيــز أعمالنــا مــع األخــذ بالحلــول الشــاملة لمســتقبل مســتدام.

ــن ــن م ــدر ممك ــر ق ــع أكب ــى جم ــعينا إل ــر ، س ــداد التقاري ــن إع ــى م ــنة األول ــي الس  ف
 البيانــات لضمــان تســجيل إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري لدينــا بأكبــر قــدر
ــرة ــاق 1 المباش ــات النط ــاه انبعاث ــة أدن ــام الموضح ــن األرق ــة. تتضم ــن الدق ــن م  ممك
 ألصــول األعمــال التســعة وانبعاثــات النطــاق 2 غيــر المباشــرة. تــم اشــتقاق هــذه القيم
ــع ــع جمي ــع مواق ــي جمي ــر ف ــر المباش ــر وغي ــة المباش ــتهالك الطاق ــي اس ــن إجمال  م

ــآتنا. منش

 بلــغ إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري فــي النطــاق 1 و 2 لعــام 2019 م
 71٤.٥ طًنــا مــن مــا يعــادل انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون، وبلغــت كثافــة غــازات
 االحتبــاس الحــراري لــكل وحــدة إنتــاج النفــط فــي عمليــات التنقيــب واإلنتــاج مــا يعــادل
 ٣1.٣7 كجــم مــن انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون لــكل برميــل. وبلغــت كثافــة غــازات
 االحتبــاس الحــراري فــي عمليــات المصافــي والبتروكيماويــات 29٣.7 لــكل طــن متــري

ــا. ــول أعمالن ــي أص ــة ف ــا المباع ــي منتجاتن ــن إجمال م

العناوين الرئيسية

 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 ناتجة من عمليات اإلنتاج الخاصة

بالمصافي والبتروكيماويات

 تيراجول إجمالي
الطاقة المستهلكة

 متًرا مكعًبا من المياه العذبة
لكل طن متري في اإلنتاج

  كيلوغرام من مكافئ  ثاني أكسيد
 الكربون لكل مكافئ برميل نفط يتم

 إنتاجه في أعمال الشق العلوي

٢٩3,٧

٨٨,3٤٢ ١,٤٨٢ %٦٩

3١,٤
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ــة وإدراج ــنوات القادم ــي الس ــا ف ــاص بن ــاس الخ ــاق القي ــيع نط ــى توس ــدف إل  نه
 النطــاق الثالــث لالنبعاثــات غيــر المباشــرة األخــرى الناتجــة عــن اســتخدام منتجاتنــا
ــالغ ــة واإلب ــات الدقيق ــاب البيان ــد حس ــدى تعقي ــم م ــة ونتفه ــى البيئ ــا عل  وتأثيره
ــل ــال وتحم ــذا المج ــي ه ــات ف ــل الممارس ــاع أفض ــى اتب ــون عل ــن عازم ــا. نح  عنه
المباشــرة وغيــر  المباشــرة  البيئيــة  التأثيــرات  عــن  لإلبــالغ  الكاملــة   المســؤولية 

ــفافة. ــة ش بطريق

انبعاثات غازات االحتباس الحراري وفقا للنطاق
)طن مما يعادل انبعاث ثاني أكسيد الكربون(

كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري

معامــالت تســتند  للطاقــة.  المباشــر  اســتهالكنا  جميــع   1 النطــاق  يحســب   * 
ــة ــة الدولي ــة الحكومي ــادات الهيئ ــى إرش ــاق 1 إل ــي النط ــتخدمة ف ــاث المس  االنبع
 المعنيــة بتغيــر المنــاخ لعــام 200٦ بشــأن قوائــم الجــرد الوطنيــة لغــازات االحتبــاس

ــة( ــازات الدفيئ ــراري )الغ الح
 ** يحســب النطــاق 2 جميــع اســتهالكنا غيــر المباشــر للطاقــة ، المشــتراة مــن
ــدة ــرق المعتم ــاس الط ــى أس ــاث عل ــالت االنبع ــاب معام ــم حس ــة. يت ــراف ثالث  أط

ــع. ــى الموق عل

االنبعاثات األخرى
 يتطلــب إنتــاج ومعالجــة النفــط والغــاز عمليــات فــي أنظمــة األنابيــب، وأفــران
 االحتــراق، وصهاريــج التخزيــن والعديــد مــن الوظائــف األخــرى. ونتيجــة لذلــك، تخرج
 انبعاثــات مــن المداخــن بمــا فــي ذلــك أول أكســيد الكربــون وأكاســيد النيتروجيــن
 وأكســيد الكبريــت والمركبــات العضويــة المتطايــرة والمــواد الجســيمية أثنــاء
ــن ــات المداخ ــة انبعاث ــة ومتابع ــد مراقب ــة. تع ــاج والمعالج ــات اإلنت ــم عملي  معظ
 مهمــة بشــكل اســتثنائي ألوكيــو لفهم برامــج التحكم فــي االنبعاثــات وتنفيذها
 وإدارتهــا بشــكل أفضــل والتأكــد مــن أن انبعاثاتنــا ضمــن الحــدود المقبولــة علــى
 الصعيــد الوطنــي والدولــي. تــم جمــع بيانــات انبعاثــات المداخــن المتطايــرة مــن
ــغ ــن المبل ــات المداخ ــغيلها، اإل أن انبعاث ــوم بتش ــي نق ــال الت ــول األعم ــع أص  جمي
ــاج ــاف واإلنت ــو لالستكش ــو و أوكي ــاز أوكي ــبكات غ ــمل ش ــام ال تش ــذا الع ــا له  عنه
 بســبب خلــل حــدث فــي معــدات القيــاس فــي بعــض المرافــق ونقــص معــدات

 القيــاس فــي البعــض اآلخــر.

األداء البيئي
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النطاق 1*

حجم الغازات المنبعثة  
)بالطن المتري(

كثافة الغازات المسببة لالحتباس الحراري/ 
كجم مما يعادل انبعاث ثاني أوكسيد 

الكربون / معادل لبرميل نفط 

كثافة غازات االحتباس الحراري 
المصب )طن معادل لثاني أكسيد 

الكربون / طن متري(

النطاق 2 ** اإلجمالي
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6,399 

4,225  168 

NOX Particulate Matter 

انبعاثات المداخن )طن(

األداء البيئي

استهاك الطاقة
ــات المرتبطــة باســتهالكها للطاقــة مــن  تســعى أوكيــو جاهــدة لتقليــل االنبعاث
ــال ــول األعم ــع أص ــي جمي ــا ف ــة وكفاءته ــتهالك الطاق ــة وإدارة اس ــالل مراقب  خ
 التــي تديرهــا. نحــن نــدرك أنــه بــدون معرفــة أنمــاط اســتهالكنا وحجمــه ســيكون
 مــن الصعــب تحديــد فــرص توفيــر وحفــظ الطاقــة فــي عملياتنــا المختلفــة،
 وبالتالــي ، نحــن ملتزمــون بمراقبــة وإدارة وتقليــل بصمتنــا البيئيــة بشــكل أفضــل

ــة. ــنوات القادم ــي الس ف

 تعمــل اســتراتيجياتنا واســتثماراتنا فــي مجــال الطاقــة البديلــة كمحــرك رئيســي
ــه ــذا التوج ــعى ه ــا. يس ــة وإدارته ــتهالك الطاق ــن اس ــل م ــي التقلي ــا ف  لتطلعاتن
 إلــى زيــادة إنتاجيــة أوكيــو مــع االســتثمار فــي مصــادر طاقــة بديلــة وصديقــة

ــراري. ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــض انبعاث ــى خف ــؤدي إل ــا ي ــو م ــة وه للبيئ
ــي ــال الت ــول األعم ــع أص ــة لجمي ــتهالكنا للطاق ــي اس ــغ إجمال ــام 2019، بل ــي ع  ف

فــي الرقــم  هــذا  يرتفــع  أن  ونتوقــع  جــول.  جيجــا   88٣٤2 بتشــغيلها   نقــوم 
والصناعــات الدقــم  مصفــاة  شــركة  مــن  كاًل  إن  حيــث  القريــب   المســتقبل 
ــا ــة للغــاز البتــرول المســال التابعتيــن ألوكيــو مــا زالت  البتروكيماويــة وشــركة صالل
 قيــد اإلنشــاء والتطويــر ولــم يتــم تشــغيلهما بالكامــل فــي عــام 2019. باإلضافــة
 إلــى ذلــك، كانــت كثافــة الطاقــة لدينــا إلنتــاج النفــط والغــاز 0.٥٣ جيجــا جــول لــكل
ــا ــري لمنتجاتن ــن مت ــكل ط ــول ل ــا ج ــدل ٤.78 جيج ــط وبمع ــل نف ــادل برمي ــا يع  م

ــا. ــويق لدين ــر والتس ــال التكري ــي أعم ــة ف المباع

  استهاك الطاقة )طن جول(

87,180  1,162 

2019

Direct Energy 
Consumption 

Total Energy 
Consumption  

Indirect Energy 
Consumption 

88,342 

0.53  4.78 

2019

Upstream Energy 
Intensity (GJ/BOE) 

Downstream Energy 
Intensity (GJ/MT) 
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أول أكسيد الكربون

االستهالك المباشر 
للطاقة 

االستهالك غير 
المباشر للطاقة 

إجمالي استهالك 
الطاقة

أكسيد النيتروجين   المواد  الجسيمية

الهيدروكربونات غير 
الميثانية

 أوكسيد الكبريت
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0.53  4.78 

2019

Upstream Energy 
Intensity (GJ/BOE) 

Downstream Energy 
Intensity (GJ/MT) 

األداء البيئي

استهاك المياه )مليون متر مكعب(كثافة الطاقة

إدارة المياه
 تعتبــر المــوارد الطبيعيــة ضروريــة للحيــاة. وتعتبــر الميــاه العذبــة واحــدة مــن أنــدر
 وأغلــى المــوارد الطبيعيــة فــي معظــم البلــدان حــول العالــم، وخاصــة فــي
ــى ــا إل ــة جنًب ــاه العذب ــى المي ــي عل ــب العالم ــاع الطل ــًرا الرتف ــان. ونظ ــلطنة عم  س
 جنــب مــع ارتفــاع عــدد ســكان العالــم ومعــدل النمــو االقتصــادي والتنميــة فإننــا
 ملتزمــون للعمــل علــى تقليــل اســتهالك الميــاه لدينــا والتأكــد مــن أن جميــع

ــودة. ــى ج ــة بأعل ــي البيئ ــا ف ــم تصريفه ــي يت ــاه الت المي

 يتــم اســتخدام الميــاه فــي أوكيــو ألغــراض التبريــد فــي وحــدات اإلنتــاج والتكريــر
 بشــكل رئيســي، حيــث تتــم إعــادة اســتخدام الميــاه وإعــادة تدويرهــا عــدة مــرات
 عبــر العمليــات. نقــوم باســتخراج ميــاه البحــر لتأميــن احتياجنــا للميــاه فــي عملياتنا،
 نظــًرا لنــدرة الميــاه الجوفيــة العذبــة فــي ســلطنة عمــان.  إننــا نلتــزم بجعــل
 معظــم اســتهالكنا للميــاه مســتمدًا مــن البحــر فــي المواقــع التــي ال تعانــي مــن
 شــح الميــاه. مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اســتخراج الميــاه العذبــة مــن الســطح أو األرض

فــي معظــم المناطــق التــي ال تعانــي مــن شــح فــي الميــاه.

 فــي عــام 2019 ، شــكل اســتخراج ميــاه البحــر لدينــا 9٦٪ مــن إجمالــي اســتهالكنا من
 الميــاه، أي 1.012 مليــون متــر مكعــب. وبلــغ إجمالــي الميــاه العذبــة المســتخرجة ٥.21

مليــون متــر مكعب.

21.5  1012.2 

2019

Fresh Water 
Extracted 

Utility Water 
Consumption 

Sea Water Extracted 

14.4

1,486 

2019

Fresh Water 
Intensity (m3/t) 
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كثافة طاقة المنبع )جيجا 
المياه العذبة الذي تم جول / برميل نفط معادل(

استخراجها
مياه البحر التي تم 

استخراجها
استهالك مياه المرافق

كثافة الطاقة المصب 
)جيجا جول / طن متري(
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األداء البيئي

 بلغــت نســبة الميــاه التــي تــم تصريفهــا فــي البحــر ٦.99٪ مــن إجمالــي ميــاه البحــر
ــى ــاعة عل ــا كل س ــم تصريفه ــي تت ــاه الت ــودة المي ــة ج ــم مراقب ــتخرجة. تت  المس
 مــدار العــام وفًقــا لجميــع اللوائــح المطلوبــة مــن قبــل هيئــة البيئــة فــي ســلطنة

عمــان.
ــرار ــا للق ــة عليه ــاه والرقاب ــودة المي ــة ج ــا مراقب ــم فيه ــي يت ــب الت ــع الجوان  تخض
ــة ــي البيئ ــائلة ف ــات الس ــف المخلف ــة تصري ــاص بالئح ــم: 1٥9/200٥ الخ ــوزاري رق  ال
ــا ــالغ عنه ــها واإلب ــوم بقياس ــي نق ــاه الت ــة أدن ــدود المدرج ــمل الح ــة وتش  البحري
ــا كانــت ــاه لدين ــاه تصريــف المي ــا مــن أن جميــع مي  شــهريا. فــي عــام 2019 ، تأكدن
 ضمــن الحــدود المذكــورة فــي اللوائــح ، وفــي معظــم الحــاالت ، كانــت مقاييــس

ــة. ــدود الموضوع ــن الح ــا ضم ــاه لدين ــودة المي ج

كثافة استهاك المياه جودة مياه الصرف
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كثافة المياه العذبة )م ٣ / طن( 

القلوية

الطلب على األكسجين 
الكيميائي الحيوي

أمونيا نيتروجين سلفيد  بنزين

زيت وشحوم كلور متبقي 

درجة حرارة الماء  الطلب على األكسجين 
الكيميائي
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97.3  444.1 

2019

Hazardous Waste Total Waste Generated Non-hazardous Waste 

541.4 

األداء البيئي

إدارة النفايات
ــا إلــى خفــض جميــع النفايــات  نهــدف فــي أعمالنــا وسالســل التوريــد الخاصــة بن
 المتولــدة مــن عملياتنــا ومواصلــة البحــث الستكشــاف فــرص إعــادة التدويــر
ــع ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب ــع العم ــا م ــك ممكًن ــا كان ذل ــتخدام حيثم ــادة االس  وإع
 الشــركاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص لضمــان التخلــص مــن جميــع مخلفاتنــا،
 ســواء كانــت خطــرة أو غيــر خطــرة، بطــرق مســؤولة وآمنــة وصديقــة للبيئــة. تتــم
 إدارة نفاياتنــا ومخلفاتنــا بشــكل مســؤول فــي جميــع منشــآتنا، حيــث نلتــزم
 باللوائــح المحليــة ونقــوم بتوظيــف شــركات جمــع النفايــات والتخلــص منهــا
ــات. ــذه المخلف ــع ه ــل م ــة للتعام ــص الالزم ــك التراخي ــي تمتل ــا ، والت ومعالجته

 تضــم نفاياتنــا المخلفــات الســائلة والصلبــة، والتــي تكــون إمــا خطــرة أو غيــر
ــن ــا م ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــع النفاي ــة وإدارة جمي ــم مراقب ــا. تت ــرة بطبيعته  خط
 مختلــف عملياتنــا بشــكل فعــال مــن خــالل تصنيــف النفايــات وطريقــة التخلــص
 المســتخدمة. وحيثمــا كان ذلــك ممكًنــا، نقــوم بإعــادة تدويــر كميــات كبيــرة مــن
 النفايــات التــي نقــوم بإنتاجهــا الســتخدامها فــي اســتعادة الطاقــة أو كمنتجــات

فــي صناعــات أخــرى.

 فــي عــام 2019 ، تمــت إعــادة اســتخدام 91٪ مــن نفاياتنــا الخطــرة مــن المــواد
 الكيماويــة التــي أنتجتهــا أوكيــو الســتعادة الطاقــة، وهــو مــا يمثــل ٦9٪ مــن
 إجمالــي النفايــات الخطــرة المولــدة فــي أوكيــو. يتــم التخلــص مــن الكميــة
 المتبقيــة مــن النفايــات الخطــرة مــن خــالل مــزودي الخدمــة المعتمديــن محليــً.
 بلــغ حجــم النفايــات المعــاد تدويرهــا لعــام 2019 م ٤٥211 طنــا ، ٦0٪ منهــا ُأعيــد

اســتخدامها فــي صناعــة األســمنت.

 كمية النفايات )ألف طن(
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 مؤشر محتوى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 بالنســبة لخدمــة اإلفصــاح الجوهريــة، قامــت خدمــات معاييــر اإلبــالغ العالميــة بمراجعــة مؤشــر محتــوى معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر التــي تــم تقديمهــا وكذلــك
 مراجــع اإلفصاحــات 201-0٤ إلــى 201-9٤ للمواءمــة مــع الفقــرات المناســبة فــي التقريــر. تــم تقديــم الخدمــة علــى النســخة اإلنجليزيــة مــن التقريــر.

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير ١٠١: التأسيس ٢٠١٦

  المبادرة العالمية إلعداد التقارير ١٠٢: اإلفصاحات العامة ٢٠١٦

11 اسم الشركة 102-1

الملف التنظيمي

11 2-102 األنشطة واألسماء التجارية والمنتجات والخدمات

11 مقر المركز الرئيسي 102-3

11 مكان العمليات 102-4

مملوكة للحكومة 5-102 الملكية والشكل القانوني

11 6-102 األسواق التي تخدمها

11 7-102 حجم الشركة

41 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين 102-8

60 سلسلة التوريد 102-9

11  التغييرات الجوهرية التي تمت على الجهة وسلسلة التوريد
10-102 لها

33 النهج أو المبدأ االحترازي 102-11

27 102-12 مبادرات خارجية

19 102-13 العضوية في الجمعيات

8، 9 102-14 بيان من صناع القرار الرئيسيين االستراتيجية

33 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك   16-102 النزاهة والشفافية

https://oq.com/en/
about-oq/who-is-
who/board-and-
leadership-team

102-18 هيكل الحوكمة الحوكمة

28 قائمة مجموعات األطراف ذات العالقة 40-102

 إشراك األطراف ذات
 العاقة

٪39.5
 من الموظفين تغطيهم

اتفاقيات التفاوض الجماعي
اتفاقيات التفاوض الجماعي 41-102

28 102-42 تحديد واختيار األطراف ذات العالقة

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

28 نهج التواصل مع األطراف ذات العالقة 102-43

28 الموضوعات الرئيسية والقضايا ذات األولوية 102-44

5 45-102 الكيانات المذكورة في القوائم المالية الموحدة للشركة

ممارسات إعداد التقارير

29 46-102 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوعات

30 قائمة الموضوعات الرئيسية 102-47

4،5 48-102 إعادة عرض البيانات

4، 5 49-102 تغيرات في إعداد التقرير

5 50-102 فترة التقرير

5 51-102 تاريخ أحدث تقرير

5 52-102 دورة التقارير

11 53-102 نقاط االتصال حول األسئلة المتعلقة بالتقرير

4  المطالبات الخاصة بإعداد التقارير وفقا لمعايير المبادرة
54-102 العالمية إلعداد التقارير

75 مؤشر معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 102-55

 لم يتم اعتماد التقرير
من جهة خارجية االعتماد من جهات خارجية 102-56

 الموضوعات االقتصادية

 سلسلة المعيار االقتصادي ٢٠٠ من معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

22  شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
103-1 وحدودها  معيار المبادرة العالمية

 إلعداد التقارير 103

نهج اإلدارة 2016
22 103-2 نهج اإلدارة وتعليقاتها

22 تقييم نهج اإلدارة 3-103

22 القيمة االقتصادية المحققة والموزعة 1-201
 معيار المبادرة العالمية

إلعداد التقارير 201
األداء االقتصادي 2016
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 مؤشر محتوى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

55  شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
1-103 وحدودها

 معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير 103

نهج اإلدارة 2016
55 نهج اإلدارة ومكونات النهج 103-2

55 تقييم نهج اإلدارة 103-3

55 2-203 التأثيرات االقتصادية غير المباشرة المؤثرة

61 1-103 شرح القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية وحدودها
 معيار المبادرة العالمية

 إلعداد التقارير 103
نهج اإلدارة 2016 

61 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

61 3-103 تقييم نهج اإلدارة

61 50-102 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
 معيار المبادرة العالمية

 إلعداد التقارير 204
ممارسات التوريد 2016

35 1-103 شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية وحدودها

 معيار المبادرة العالمية
  إلعداد التقارير  103

نهج اإلدارة 2016

35 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

35 3-103 تقييم نهج اإلدارة

35 2-205 االتصاالت والتدريب حول إجراءات مكافحة الفساد

 سلسلة المعيار البيئي 3٠٠٠ من المبادرة العالمية إلعداد التقارير

71 شرح القضية ذات األولوية والموضوع الجوهري وحدوده 1-103  معيار المبادرة العالمية
 إلعداد التقارير 103

نهج اإلدارة 2016

71 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

71 103-3 تقييم نهج اإلدارة

72 استهالك الطاقة داخل الشركة 1-302  معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير 201

72األداء االقتصادي 2016 كثافة الطاقة 3-302

72  شرح القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 1-103  المبادرة العالمية إلعداد

  :التقارير 103

نهج اإلدارة  2016
72 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

72 تقييم نهج اإلدارة 3-103

73 التعامل مع المياه كمصدر مشترك 1-303

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير 303: المياه

وتصريفها 2018

73 إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه 2-303

73 سحب المياه 3-303

73 تصريف المياه 4-303

73 استهالك المياه 5-303

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

70 شرح الموضوع الجوهري وحدوده 103-1
 المبادرة العالمية إلعداد

  :التقارير 103
نهج اإلدارة 2016

70 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

70 3-103 تقييم نهج اإلدارة

70 انبعاثات غازات االحتباس الحراري ) النطاق 1( المباشرة 305-1

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  305:  االنبعاثات

2016

70 2-305 انبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 2( غير المباشرة

70  انبعاثات غازات االحتباس الحراري )النطاق 3( غير المباشرة
3-305 األخرى

70 كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري 305-4

71 6-305 انبعاثات المواد الضارة باألوزون

74 شرح القضية ذات األولوية والموضوع الجوهري وحدوده 103-1

 المبادرة العالمية إلعداد
  :التقارير 103

نهج اإلدارة  2016

74 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

74 3-103 تقييم نهج اإلدارة

74 المخلفات وفقا للنوع وطريقة التخلص منها 306-2

46 حاالت التسرب الكبيرة 306-3

 سلسلة المعيار االجتماعي ٤٠٠ من المبادرة العالمية إلعداد التقارير

41  شرح القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 1-103

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

201641 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

41 103-3 تقييم نهج اإلدارة

41 401-1 الموظفين الجدد ومعدل الدوران الوظيفي
 المبادرة العالمية إلعداد

 التقارير  401: التوظيف
2016

45  شرح القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 1-103

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

201645 نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

45 تقييم نهج اإلدارة 3-103

45 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 1-403

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  403: الصحة

والسامة المهنية 2018

45 تحديد المخاطر وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث 2-403

45 خدمات الصحة المهنية 3-403

45  مشاركة العمال والتشاور مع العمال واالتصاالت بشأن
الصحة والسالمة المهنية 4-403

45 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية 5-403
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 مؤشر محتوى معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

 سلسلة المعيار االجتماعي ٤٠٠ من المبادرة العالمية إلعداد التقارير

45 6-403 تعزيز صحة العمال

45  منع تأثيرات الصحة والسالمة المهنية المرتبطة بشكل
مباشر بأعمال الشركة والتخفيف منها 403-7

45 9-403 اإلصابات التي لها عالقة بالعمل

44 شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية وحدودها 103-1
 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

2016
44 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

44 تقييم نهج اإلدارة 103-3

44 متوسط ساعات التدريب في العام لكل موظف 404-1
 المبادرة العالمية إلعداد

 التقارير  404: التدريب
والتعليم 2016

41 شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية وحدودها 103-1
 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

2016
41 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

41 3-103 تقييم نهج اإلدارة

41 تنوع جهات الحوكمة والموظفين 405-1
 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  405: الشمولية

والفرص المتساوية 2016

35 شرح القضية ذات األولوية والموضوع الجوهري وحدوده 103-1
 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

2016
35 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

35 3-103 تقييم نهج اإلدارة

35 استهالك الطاقة داخل الشركة 408-1
 المبادرة العالمية إلعداد

 التقارير  408: تشغيل
األطفال 2016

35  شرح القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 103-1

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

201635 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

35 تقييم نهج اإلدارة 103-3

35  العمليات والموردين المعرضين لمخاطر كبيرة متعلقة
بالعمل القسري 1-409

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  409: التشغيل

الفسري أو اإلجباري2016

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 أرقام الصفحات ،

 معيار المبادرة العالمية اإلفصاح المراجع ، اإليضاحات
إلعداد التقارير

35  شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 103-1

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

2016
35 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

35 3-103 تقييم نهج اإلدارة

35 تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان 412-4

48  شرح  القضايا ذات األولوية والموضوعات الجوهرية
وحدودها 103-1

 المبادرة العالمية إلعداد
 التقارير  103: نهج اإلدارة

201648 2-103 نهج اإلدارة ومكوناته

48 3-103 تقييم نهج اإلدارة

48  العمليات مع إشراك المجتمع المحلي وتقييم األثر وبرامج
1-413 التطوير

 المبادرة العالمية
 إلعداد التقارير  413:

 المجتمعات المحلية
2016
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