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First Word
Dear Colleagues,
As PDO steps up its drive to be an environmentally sustainable operator, this month’s edition 
of Al Fahal records the official opening of our first solar car park at our Muscat headquarters.
This is a landmark development which will not only power our office buildings but save more 
than 3.1 million cubic metres of gas a year, enough to provide electricity for almost 1,000 
homes. It will also cut carbon dioxide emissions by 6,662 tonnes annually, the equivalent of 
taking more than 1,400 cars off the road or planting almost 173,000 trees.
The car park is just one of the many energy management initiatives taking place under the 
banner of our new Estidama campaign, which was launched on Oman Environment Day, and 
is also featured in these pages. This is dedicated to building a positive environmental culture 
across Oman by focusing on six main pillars: renewable energy, people, energy efficiency, 
environment, energy saving and economy.
Energy management is a critical driver at PDO as we gradually move to a fully fledged energy 
company and will enable us to deliver more value for our immediate stakeholders and indeed 
the whole of Oman in this key area.
At the same time, we must continue to execute our work as efficiently as possible and I’m pleased 
to read of the fantastic work at Hawqa where the team has delivered the Early Development 
Facility (EDF) project in a record-breaking 13 months as opposed to the standard PDO schedule 
of 60 months. This was made possible by the skilful deployment of the DBOOM (Design, Build, 
Own, Operate and Maintain) concept, which is being implemented for newly explored fields. 
This means the EDF is owned, designed, fabricated, installed, operated and maintained by a 
contractor with PDO paying a monthly lease based on performance. 
Hawqa EDF is the Company’s first completed DBOOM oil and gas project, although the 
approach has also been utilised and applied in multiple other projects including Tayseer EDF 
and Sadad North.
I’d also like to congratulate our gas development well engineering specialists who have delivered 
an extra well and US$8.2 million cost savings at Yibal Khuff using Leaner ways of working.
They exceeded targets to deliver eight wells as part of a 47-well drilling campaign, despite 
working on a complex and congested surface and subsurface project and in an Emergency 
Planning Zone where there is a risk from hydrogen sulphide.
Last but not least, congratulations to the 47 Lean Practitioners (LPs) whose achievements 
are marked in this edition. PDO now has 310 certified LPs, and the full scale of Lean in PDO 
is truly remarkable: US$1.2 billion has been generated in value, the equivalent of 242 full-time 
employees have been freed for more value-added activities, more than nine out of 10 staff      
have undergone Lean awareness training and more than 8,000 ideas have been proposed. A 
fantastic effort which must be sustained until we reach the point where each and every member 
of our staff is involved in Lean and continuous improvement as the way we work each and every 
day. 

Raoul Restucci
Managing Director

Editor:
David Brown
Tel: 24673977

Photographer:
Mohammed Al Abri 
Tel: 24676648

Designer:
Mohammed Al Mahrezi
Tel: 24675283

Arabic Editors:
Saleh Al Alawi 
Tel: 24678901

Yaqoub Al Mufargi
Tel: 24675808

Ikhlas Al Waili
Tel: 24676891

Hayam Al Farsi
Tel: 24673428

Design Consultants:
United Media Services LLC 
Tel: 24700896

Printed by:
Loay International LLC 
Tel: 24700224

Initially, please contact 
the editor. Submission of 
written articles without prior 
discussion is not encouraged 
to avoid disappointment in 
cases where a story is not 
suitable for Al Fahal.

IF YOU HAVE A STORY

PHOTOGRAPHY

Requests for photography 
should be directed to the 
photographer Mohammed 
Al Abri, Tel 24676648. Please 
note that the photographer’s 
primary role is in providing 
a corporate, as opposed to 
departmental service. When 
a request for photographic 
services is judged unsuitable 
for Al Fahal, contacts for other 
photographers will be given.

COPYRIGHT

Please note that no part of 
Al Fahal may be reproduced 
without the written permission 
of PDO. Organisations wishing 
to reproduce articles contained 
within this issue should contact 
the editor.

Phone: 24673977
Email: editors@pdo.co.om

03 02 12

06
05

Contents
01- Long Service Awards

01- Auditors Join Forces

02- A Project Delivery Record At 
Hawqa

03- Telecoms Through Time

03- Volunteer Value

04- Sun Shines On Solar Car Park

05- Training Works Out

05- Another SNDC2 & KDC2 
Milestone 

06- Servicing Wells Safely

06- Investing In Oman

07- Fair’s Fair

07- Nimr Safety Milestone 

08- YK Wells Success

09- CAE 2017: The Best Of The 
Best

09- Aligning On Asset Integrity

10- Living Lean

10- Lean Learning

11- So You Want To Become A 
Data Scientist?

12- Building R&D Bridges

12- Cop Co-Operation

13- Green Light For Estidama



1 Al Fahal | February 2018 

PDO has organised the first Auditors’ Day event 
in Oman, bringing together governance and 
assurance experts from across the Sultanate.
Around 60 internal audit managers and 
specialists from both the public and the private 
sectors attended the event at the Learning and 
Development Centre.
The objective was to establish a national 
auditing platform to facilitate cross learning, 
best practice sharing, and encourage more 
networking in the auditing community.
Managing Director Raoul Restucci said: 
“Auditors can bring huge strategic value and 
independent oversight to any organisation or 
business to ensure things are being done in the 
right way, to identify and proactively mitigate 
risks, and to disseminate learning and share 
best practice.
“PDO sees auditors as valuable partners who 
deliver efficient, sustainable, and viable solutions 
to business challenges in a rapidly changing 
world and help us to manage our controls and 
systems that we operate effectively at corporate 
and functional level.
“This event will help drive governance standards 

to the next level, both in PDO and across 
Oman.”
The event featured speakers from a range of 
organisations, including the State Audit Institution 
(SAI), the Institute of Internal Auditors (IIA) Ernst 
and Young (EY), PricewaterhouseCoopers 
(PwC), and Shell, as well as PDO.
Areas covered the strategic value of internal 
auditing, its role in the rapidly evolving cyber 
security landscape, Omani law, conflicts of 
interest, and internal auditing data analytics 

Auditors Join Forces
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Long
Service 
Awards

and “conduct-risk” methods. There were also 
networking opportunities and a panel discussion 
at the end.
Outgoing Internal Audit Manager Fathiya Al 
Farsi, who is now the new Chief Information 
and Digitilisation Officer, said:  “We hope this 
event will establish the seed for a more effective 
auditing culture and community in Oman.
“Such a national platform will help boost 
Omanisation in the profession, in addition to 
boosting standardisation of audits on many 
fronts.”
The event will become a regular fixture and 
Oman LNG has agreed to host the event next 
year.
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PDO has delivered a record-breaking project 
in just 13 months generating US$40 million for 
shareholders.
The Hawqa Early Development Facility (EDF) 
was developed in the shortest time and lowest 
possible cost using the DBOOM (Design, Build, 
Own, Operate and Maintain) concept, which is 
being implemented for newly explored fields.
This means the EDF is owned, designed, 
fabricated, installed, operated and maintained 
by a contractor with PDO paying a monthly 
lease based on performance.
The scope of the project is to evacuate 1,800 
m3/day (more than 11,000 barrels per day) of 
oil from the Hawqa field to the Zauliyah station 
and 650,000 m3/day of gas to the Zauliyah gas 
plant. 
This was the challenge given to the Bahja 
Rima project team with a mission to work 
effectively with all stakeholders, and to deliver 
the opportunity which maximised shareholder 
value. 
The Bahja Rima area has been an area of 
growth over the last few years, with a number 
of new discoveries and near field extensions, 
and cluster engineers have been key in pushing 
the boundaries to achieve early monetisation of 
such growth opportunities. 

Following thorough evaluation and engagements 
with PDO senior management and shareholders, 
the DBOOM contract was approved to quickly 
mature the Hawqa opportunity. The contract 
was awarded to Exterran Middle East from 1 July 
2016, with the leased facility being manned 24 
hours. The overall scope of the project includes 
the complete leased facility for 10 years.
The scope of work involved detailed plant design 
engineering based on international standards, 
material procurement, fabrications, transport of 
heavy equipment, construction, installation, and 
the commission and start-up of the gas plant 
station. The Hawqa facility was commissioned 
safely by the contractors with the collaboration 
of the PDO Engineering and Operations team.
DBOOM uses fit-for-purpose design, adopting 
international standards and best practice and 
using vendor standard packages.
The stretched set target of starting production 

A Project Delivery Record 
At Hawqa

in January 2018 was beaten by five months and 
the project was safely completed in 13 months, 
as opposed to the standard PDO schedule of 
60 months – a 78% improvement.
Oil South Director Sami Baqi said: “To 
complete a project of this complexity within 13 
months of the award is truly remarkable.  The 
DBOOM strategy, complemented by the close 
collaboration  between PDO, Exterran and the 
sub-contractors has been the key success 
factor.  This way of working has opened up 
new avenues for doing projects faster, and, very 
importantly, with no initial investment by PDO.”
Hawqa EDF is the first completed DBOOM oil 
and gas project in PDO.
Oil South Engineering Manager Abdullah 
Al Harthy said: “The Oil South Directorate 

is currently leading and championing the 
development and implementation of the 
DBOOM concept. The work done in Hawqa via 
upfront engagement with the relevant functions 
and the development of contract/ tender 
documents has also been utilised and applied 
in multiple other projects including Tayseer EDF 
and Sadad North. 
“Tayseer EDF, which is currently under 
execution, is a high sour critical facility, unique 
in its complexity and size, and demonstrates 
the viability of the DBOOM strategy in even 
the most critical operating scenarios. Further 
opportunities across PDO in the Oil North and 
Gas Directorates have been identified and are 
being supported by the team.”
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A museum showcasing the evolution of PDO’s 
telecommunications infrastructure has been 
opened in Marmul.
Visitors to the new Telecoms Museum can see 
old telecommunications equipment dating back 
more than 30 years, including MDS radio and 
other devices used in wellhead, semi-mobile 
unit (SMU), such as rigs, well test units and well 
pulling hoists, and mobile communications.

“These pieces of equipment might be obsolete in 
terms of use, but they serve as a reminder of the 
journey PDO has made since the 1980s,” said 
Mahmoud Al Rahbi, Information Management 
and Technology Head of Operations in the 
South, who initiated the idea.
He added: “The purpose of this museum is to 
educate visitors and employees on the dramatic 
transformation in IM&T technology adopted 

in PDO both in terms of speed and quality of 
services.”
The facility was officially opened by Said Al 
Shidhani, Head of IM&T Infrastructure Planning 

Sixty staff have been recognised for participating 
in the Baader volunteer programme to help 
communities, charities and other good causes.
Members of the Managing Director’s Committee 
applauded their contributions in a range of 
fields, including education, In-Country Value, 
government and non-government.
They have used their skills to assist in areas 
such as business planning and development, 
health and safety, operations, financial, quality, 
event and contract management, accountancy, 
Lean awareness, data analytics, fund raising, 
food collection and organising charity souks 
and sports events.
Managing Director Raoul Restucci praised the 
volunteers for their compassion and showing 
the true spirit of PDO. 
The celebration included Omani small and 
medium enterprises demonstrating their 
handicraft skills and selling products.
Baader was launched in 2015 to enable staff 
and pensioners to give their time and expertise 
to help the wider community.

PDO News

Telecoms Through Time

and Development, who said: “It was an honour 
to open this museum which is the first of its kind 
in Marmul. It has certainly brought back a lot of 
memories!”

Volunteer 
Value
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PDO has officially opened its first solar car park 
at its headquarters in Muscat.
Thousands of solar panels were installed in 
parking lots at Mina Al Fahal to provide power for 
office buildings. The move will save more than 
3.1 million cubic metres of gas a year, enough 
to provide electricity for almost 1,000 homes. It 
will also cut carbon dioxide emissions by 6,662 
tonnes annually, the equivalent of taking more 
than 1,400 cars off the road or planting almost 
173,000 trees.
The six megawatt installed peak (MWp) solar 
project, which will generate 9,480,000 electrical 
units (kWh) per year, was officially inaugurated 
under the auspices of His Excellency Mohammed 
bin Salim Al Tobi, Minister of Environment and 
Climate Affairs. The ceremony was attended by 
Managing Director Raoul Restucci and other 
prominent officials.
H.E. Mohammed Al Tobi commended PDO 
for its environmentally conscious and forward 
-thinking approach in finding alternative sources 
for energy, especially at a time characterised 

by economic challenges. He said: “No doubt 
this project will contribute to protecting the 
environment and reducing harmful emissions 
and electricity consumption. It is one of the first 
projects in the Sultanate to utilise solar energy 
at this scale alongside the Miraah project in the 
Amal oilfield, which is the biggest in the region.

“We look forward to the completion of the other 
phases in Mina Al Fahal and perhaps to similar 
projects in the concession area as well.”
The renewable energy scheme is being executed 

as a joint venture by Spanish company Elecnor 
S.A. in partnership with Omani firm Rukun Al 
Yaqeen (RAY) International LLC. It involved 
installing a total of 19,500 solar photo voltaic 
(PV) modules to the canopies of 2,054 parking 
lots and is the largest solar scheme at a single 
location in Oman spanning an area of 37,830m2. 
The solar plant requires minimum effort to 
operate and maintain at negligible operating 
costs for a projected 25-year life cycle.
Raoul said: “As well as supporting economic 
sustainability, we are also committed to 
environmental stewardship across our entire 
hydrocarbon and non-hydrocarbon portfolio.
“This project is the latest move by PDO into 
renewables and we believe there is a lot more 
potential to harness the sun’s energy across 
our operations and the Sultanate generally. It 
also provides an opportunity to develop Omani 
capability in solar and to build a local supply 
chain in this growing area.”
•	 Also, see page 13.

Sun Shines On Solar Car Park
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PDO has marked the graduation of 471 young 
Omanis from Company-sponsored training 
schemes to take up full-time employment.
A celebration event was held at the Oman 
Convention Centre to honour their success 
under the auspices of His Highness Sayyid 
Taimur bin Assad bin Tariq Al Said, Assistant 
Secretary General for Communication in The 
Research Council.
The jobseekers have qualified to work in a wide 
variety of trades, both in the oil and gas industry 
and other sectors, reflecting PDO’s support 
for the Government’s efforts to diversify the 
economy.
The successful trainees will take up positions as 
electricians, mechanics, pipe fitters, scaffolders, 
maintenance men, steel fixers, sheet metal 
workers, fabricators, lifting operators, 
warehouse staff, cooks, receptionists and 
waiters.
The batch also includes 91 welders who 
have been trained to 6G level – the highest 
international standard – and 13 women who will 
work in the hospitality industry.
The trainees were the ninth batch to graduate 
from PDO’s National Objectives programme 
which has created more than 40,000 job, 
training and redeployment opportunities for 
Omanis since it was launched in 2011, with 
more than 14,000 in 2017 alone.
External Affairs and Value Creation Director 
Abdul-Amir Al Ajmi said: “More than 1,300 young 
Omani jobseekers have qualified from PDO-
sponsored vocational training programmes this 
year to take up gainful employment.
“I applaud them for their commitment and 
determination to succeed and also thank our 
partners, both the training organisations and 
employers, who have stepped up to support 

His Majesty’s Government call to create jobs for 
young Omanis.
“We are all striving to support economic 
diversification and generate jobs in both the oil 
and non-oil sectors of the economy and enable 
nationals to forge rewarding and meaningful 
careers and contribute to the Sultanate’s 
economic progress.”
The graduates underwent training lasting up 
to 18 months at five training institutes and will 
now take up work with 31 different employers, 

A new milestone has been achieved during the 
second phases of the Saih Nihayda and Kauther 
depletion compression projects.  

PDO News

Training 
Works Out

Four compressor trains (consisting of four main 
motors, four compressors and four Vorecon 
hydrodynamic variable speed planetary gear 
systems) arrived at Sohar port 90 days ahead 
of the contractual delivery target.
Project manager Saleh Hammadi Said “We 
have reached an important milestone and 
accomplished a new momentum in reaching 
our goal to deliver the depletion compression 
projects ahead of schedule.’’
Larsen & Toubro Project Manager  
Mr N. Shankar said: “These are the longest 
lead items and, with this delivery, major risk 
is eliminated. We are closely and confidently 
approaching our completion target.”

including Galfar, Arabian Industries, Oman 
Trading Establishment, ELCO, SNCC, Suhail 
Bahwan Automobiles, Al Falahy and the 
Kempinski Hotel Group.
Some of those qualifying were in the first 
batch to graduate from the Institute of Modern 
Science and Technical Training and the National 
Hospitality Institute. Other training providers 
were the National Training Institute, the 
Technical and Administrative Training Institute 
and RAY International Skills Development.

Another SNDC2 & KDC2 Milestone 
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The Completion and Well Intervention (UWI) 
department has celebrated more than two 
years without a Lost Time Injury (LTI) despite a 
significant increase in the scope and scale of its 
activities. 
The team operates 80 units and has shifted from 
12 to 24-hour operational coverage as part of 
PDO’s drive for increased production and Leaner 
ways of working.
It is responsible for a wide range of hardware, 
including three fracking fleets, three sand 
management systems (SMS), four coiled tubing 
units (CTUs), four well test units (WTUs), two 
hydraulic workover units (HWOs), six coiled tubing 
units (CTUs), 25 slick line units, 14 non-corrosive 
pumps (NCPs), 14 well head maintenance 
(WHM) systems, five E-line units, four stimulation 
pumps and four PDO workshops.
Completion Well Intervention Manager Ibrahim 
Far’Ei said Lean was pivotal to the success, 
commenting: “As a team, we have implemented 
a few initiatives to simplify and make our 
operation inherently safer.
“In gas development wells, we have eliminated 
gas flaring by testing the wells only after the 
hook-up is complete. By doing inline testing 
we reduce the amount of civil and manual work 
required during the well test unit rig-up. The 
flaring of sweet oil has also been eliminated by 
trucking the oil to the stations.
“We have many more examples where Lean has 
translated into a reduction of HSE exposure, such 
as the multi-stage frack, 5S Lean projects in our 
workshops and the optimised trailer mounted 
mobile well test unit, to name just a few.

Servicing Wells Safely
“PDO has put a lot of effort into promoting well 
process safety (WPS) and increasing the level 
of awareness and competency of our people. 
Looking at the number of WPS incidents and 
reporting in UWI, we are glad to see that we are 
on the right track.
“These units are typically working on live wells, 
and adhering to the 10 critical elements of WPS 
is paramount. We have to keep the hydrocarbons 
contained inside our pipes, wells or reservoirs to 
avoid the potentially catastrophic impacts on 
people or the environment of releasing these 
hazardous materials.
“We are extremely proud of this remarkable 
accomplishment given the size and scope of the 
operations of our Well Intervention team.”
The two-year milestone was achieved in October. 
By November, the team had managed to 
complete 21,851 activities, 11% more compared 
to 2016. The Total Recordable Case Frequency 
and total of Tier 1 and Tier 2 process safety 
incidents were down and there were no Motor 
Vehicle Incidents (MVIs).

Ibrahim said site engagement with field crews 
has been one of the main HSE focuses, adding: 
“The aim is to increase the visibility of our 
leadership team in the field and to get closer to 
the working teams. This has resulted in setting 
the right expectations and supporting them 
when needed. The FSO (Field Standards Officer) 
team has been also a great support with their 
frequent visits to the units, helping identify the 
gaps that we may have missed from our own 
assessments.
“One of the main HSE risks is becoming 

complacent and lowering our guard. However, 
we aim to keep the safety culture and awareness 
through our weekly HSE conferences and UWI 
weekly meetings. We have developed and 
sustained a strong culture of knowledge sharing 
that is cascaded to our field teams by our team 
leaders and operation engineers.
“It is also very important to have a strong team 
that can support the new, less experienced 
members. We have managed to retain this 
expertise and ring-fenced experienced staff for 
critical operations such as sour wells in Greater 
Birba and Qarn Alam. 
“We should highlight that Well Test Unit 3 
has reached a truly remarkable milestone by 
achieving15 years LTI-free while working on sour 
wells in Greater Birba. This unit has been LTI-
free since day one, which makes it even more 
remarkable.
Ibrahim said: “Looking forward, we need to 
remain focused and continue complying with our 
UWD HSE plan and safety initiatives. Behaviour-
based safety is the key; we do have sufficient 
systems in place, but we need to make sure that 
our people are aware of them, comply with them 
and respectfully intervene when needed. The 
launch of the CCC (Check , Comply and Confirm 
tool) is already showing some positive results 
on the quality of the interventions from our field 
teams. The Front Line Supervisor programme 
is also another tool that is helping to boost the 
motivation of our people to do the job safely.”

Investing In Oman
PDO has joined forces with Ithraa – the 
government-run investment and export 
promotion agency – to promote Oman to global  
investors.
The two organisations have signed a three-year 
collaboration agreement aimed at helping raise 
Oman’s international business profile, assisting 
local firms to expand their business portfolios 
regionally and internationally and promoting 
PDO’s business opportunities.
Signing the agreement, Ithraa’s Adviser for 
Planning and Follow-up Ali Al Balushi said: “Ithraa 
has been successful in attracting investment into 
Oman and promoting non-oil exports for over 20 
years. Our priority is jobs and wealth creation. 
And to achieve this we are delighted to be 
joining forces with colleagues at PDO to promote 
Oman’s business offer.

“Indeed, this combination sends a strong and 
powerful message to firms looking to secure and 
develop a foothold in the growing Middle East 
market.”
Managing Director Raoul Restucci said: “We are 
pleased to sign this agreement with Ithraa as it 

will help us in our aspiration to promote Omani 
companies, such as our Super Local Community 
Contractors, on a regional and global stage.
“At the same, Ithraa will support our drive to 
market a number of business opportunities in 
our concession area to potential investors and 
technical partners.
“Such partnerships will help deliver more value for 
Oman by highlighting the fantastic opportunities 
for foreign investment in the Sultanate and its 
growing business community.”
Mr Al Balushi commented: “It makes perfect 
sense for PDO and Ithraa to work together, 
showcasing the Sultanate’s connectivity, 
industrial estates, free zones and business 
parks, as well as investment opportunities and 
workforce. 
“Working together in this way shows potential 
investors that they would be coming to an 
ambitious country that is united in its commitment 
to economic growth.”
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Oil South Director Sami Baqi has revealed that 
PDO is determined to place more focus on 
fairness in 2018.
Sami was selected as the business champion 
for fairness as part of the Company’s Diversity 
and Inclusion campaign.
He said: “The “fairness” focus area evolved due 
to  consecutive People Survey results telling us 
that decisions made in PDO regarding people 
processes are not fair. 
“An improvement has been visible when 
comparing 2015 to 2017 results. However, we 
shouldn’t be happy with this and should strive 
to continuously improve.”
PDO defines a fair workplace as one where 
people are treated equally without bias, 
favouritism or discrimination, and where the 
people processes are merit-based and provide 
opportunities based on ability and skills.  
Last year, progress was made across a range 
of areas, including performance management. 
A number of initiatives were taken, such 
as relabelling the “Below Target” rating to 
“Improvement Required” due to the negative 
connotation associated with the rating. 
Other steps taken in this area included 
the identification and management of 
underperformance in PDO, to avoid the clubbing 
together of underperformers with “Good” 
performers in the annual rankings, which, it was 
decided, had historically demotivated the latter 
and devalued the “Good” label. 

Additionally, sensitivity reports were made 
available at each directorate panel to ensure 
ranking assessments were free of major biases 
– such as between coastal and interior staff.
A new Conflict of Interest tool has also been 
developed to safeguard the integrity of the 
recruitment procedure, one of the most critical 
people processes in PDO, where the Skill 
Pool Managers, Corporate Function Discipline 
Heads and HR staff now have to declare 
whether there is a conflict of interest upfront.
This ensures job positions are filled on merit and 
not on connections. The Annual Development 

Special Technical Services LLC (STS) has 
celebrated more than 10 million manhours 
without a Lost Time Injury for its engineering 
procurement and construction work at Nimr 
and Amal. 

PDO Engineering Head of Construction Badar 
Tarshi said: “This extraordinary goal could 
only have been achieved by the predominant 

PDO News

Fair’s Fair
Plan was also launched for a more consistent, 
structured career-planning approach.
Handling staff progression was another of the 
items which was thoroughly investigated and 
a peer comparison tool was developed for the 
purpose of not overlooking anybody who is 
eligible for progression. Peer comparisons were 
conducted across all functions during the last 
progression round in October, and HR Business 
Partners, along with Skill Pool Managers, ran the 
comparisons during the progression challenge 
sessions to ensure fairness and uniformity.
Sami added: “Too often, we hear talk about 
‘systems’ not being fair.  Under the D&I 
framework we have taken this up seriously.  
“We are working on providing clarity to processes 
around job opportunities, progression and 
ranking, and where there are gaps we are 
working on actions to improve. This may take 
some time but we are determined to move 
forward. I would like to thank Hayam Barwani 
(PCBS) for her relentless efforts on this subject.” 
D&I in PDO has become a critical business 
imperative, supported by a formal governance 
structure with focus areas and action plans for 
fairness, gender balance and harassment and 
bullying. The agenda is owned by the People 
and Change Directorate, driven by business 
champions and managed centrally.

Nimr Safety 
Milestone 

consideration and earnest commitment to HSE 
from STS management and its employees.” 

An STS spokesman said: “The STS Leadership 
team proudly takes this opportunity to thank 
PDO’s             Oil South Engineering and 
Operations team for their continuous support 
in achieving these HSE goals, as this milestone 
could not have been possible without their 
support and guidance.”
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The Gas Development Well Engineering team 
has delivered an extra well and savings of 
US$8.2 million at Yibal Khuff using Leaner ways 
of working.
They exceeded targets to deliver eight wells 
as part of a 47-well drilling campaign, despite 
working on a complex and congested surface 
and subsurface project and in an Emergency 
Planning Zone (EPZ) where there is a risk from 
hydrogen sulphide.
Overseen by a collaborative, multi-team PDO 
effort, new Rig 74 and Rig 92 teamed up to 
overcome the challenging conditions, exceeding 
all expectations and minimising non-productive 
time (NPT).
All teams involved worked day and night to 
overcome the various project complexities on 
the surface and subsurface, which included 
EPZ operations and communications protocol, 
severe formation losses in almost every section, 
shallow gas risk, well controls, handling large 
non-standard/routine materials, new field 
uncertainties, and well placements outside the 
existing “sweet” infrastructure.
Planning and Design Well Engineer Hamed 
Shaibani said: “The team could come up with  a 
safe and solid well design that accommodate all 
the highlighted challenges through robust casing 
design and novel cementing methodology to 
ensure the integrity of the well through the full 
life cycle.”
The Yibal Khuff/Sudair sour development is an 
integrated associated and non-associated gas 
and oil development 4,000 metres deep.
The drilling campaign started at the end of 2016 
and there was a target to deliver seven wells 
(three horizontal and four vertical/deviated ones) 
in 2017. Rig-74, operated by National Drilling 
Services Company, released the first well Y-563 
in January 2017 and KCA Deutag’s Rig-92 
delivered the first horizontal well Y-564 in April 
2017. 
By the end of 2017, the joint forces of the Asset, 
Planning and Design, Subsurface, Production 
Chemistry and Operations teams delivered all 
wells ahead of plan, as well as one additional 

YK Wells Success

well, with substantial savings as illustrated in the 
chart below.
Gas Development Well Engineering Team Lead 
Ibrahim Riyami said: “Great milestones were 
achieved on the Yibal Khuff drilling project in 
2017, including five years without a Lost Time 
Injury for Rig-92 and one year LTI-free for the 
new start-up Rig-74. We are looking forward 
to breaking further records and achieving more 
savings for the Company to make these wells 
more commercial.”
The performance was achieved by the 
implementation of multiple improvement 
initiatives that have been replicated and 
sustained in all applicable wells.
•	 Lean. The team is currently sustaining 

one Lean project for drilling a challenging 
6” section. This resulted in fast progress, 
breaking Best Composite Time (BCT) in 
every well with a cost saving of US$0.6 
million to date.

•	 Continuous Improvement. Many 
initiatives and ideas were generated from 
the site and office teams such as a new 
philosophy for tackling Natih formation 
losses. The journey started with the 
conventional pumping of cement plugs 
into a “thief zone,” spending 8-15 days 
per well. An innovative solution using new 
fluids and cement designs was developed 
by the team and has successfully cured 
losses and reduced the NPT to less than 
five days.

•	 A thorough analysis resulted in a 
complete game change by replacing the 
practice of drilling blind utilising dehydration 
water to drill with lighter water-based mud. 
The concept has proven that Natih losses 
can not only be cured, but also avoided, 
resulting in a saving US$2 million per year. 
Senior Production Chemist Abdelkader 
Ferras said: “The best technology PDO has 
to solve the operational issues is the quality 
of its people.”

•	 NPT. The focus on NPT reduction was 
an extremely important performance 
factor. Through better planning, site 
visits, conference calls and implementing 
learnings from previous issues, the team 
managed to reduce the NPT to a very low 
4.8%, improving on the Well Engineering 
Directorate target of 10%. 

Senior Operations Well Engineer Salah 
Maqbali said: “Lean and the continuous 
improvement culture have vitally and evidently                                                                           
contributed to, and leveraged, drilling operations 
excellence and yielded significant savings. I 
encourage the team to follow suit and keep this 
positive spirit alive.”
More initiatives are ongoing to reduce the time 
and cost of drilling a well as part of a project 
ladder for 2018 and beyond.
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The  gas  development  well  engineering  team  has  delivered  an  extra  well  and  US$8.2  million  cost  savings  
at  Yibal  Khuff  using  Leaner  ways  of  working.  

They  exceeded  targets  to  deliver  eight  wells  as  part  of  a  47-‐well  drilling  campaign,  despite  working  on  a  
complex  and  congested  surface  and  subsurface  project  and  in  an  Emergency  Planning  Zone  (EPZ)  where  
there  is  a  risk  from  hydrogen  sulphide.  

Overseen  by  a  collaborative,  multi-‐team  PDO  effort,  new  Rig  74  and  Rig  92  teamed  up  to  overcome  the  
challenging  conditions,  exceeding  all  expectations  and  minimising  non-‐productive  time  (NPT).  

All  teams  involved  worked  day  and  night  to  overcome  the  various  project  complexities  from  the  surface  
and  subsurface,  which  included  EPZ  operations  and  communications  protocol,  severe  formation  losses  
in  almost  every  section,  shallow  gas  risk,  well  controls,  handling  large  non-‐standard/routine  materials,  
new  field  uncertainties,  well  placements  outside  the  existing  “sweet”  infrastructure.  

Planning  and  Design  Well  Engineer  Hamed  Shaibani  said:  “  the  team  could  come  up  with  safe  and  solid  
well   design   that   accommodate   all   the   highlighted   challenges   through   robust   casing   design   and   novel  
cementing  methodology  to  ensure  the  integrity  of  the  well  through  the  full  life  cycle.”  

The   Yibal   Khuff/Sudair   sour   development   is   an   integrated   associated   and   non-‐associated   gas   and   oil  
development  4,000  metres  deep.  

The  drilling  campaign  started  at   the  end  of  2016  and  there  was  a   target   to  deliver  seven  wells   (three  
horizontal   and   four   vertical/deviated   ones)   in   2017.   Rig-‐74,   operated   by   National   Drilling   Services  
Company,  released  the  first  well  Y-‐563  in  Jan2017  and  KCA  Deutag’s  Rig-‐92    delivered  the  first  horizontal  
well  Y-‐564  in  April  2017;  and  by  the  time  the  year  was  over  the  crews  had  delivered  an  additional  well.  

  By  the  end  of  2017,  the  joint  forces  of  the  Asset,  Planning  and  Design,  Subsurface,  Production  Chemistry  
and  Operations  teams  delivered  all  wells  ahead  of  plan,  as  well  as  one  additional  well,  with  substantial  
savings  as  illustrated  in  the  below  figure.  
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The 14th Chairman’s Award for Excellence 
has been launched, giving directorates and 
departments the chance to showcase and 
highlight their outstanding work in 2017. 
Organisers are hoping the number of entries will 
reach new heights, after CAE 2016 was another 
record-breaking year in which the number of 
nominations hit 295. 
There were 147 technical nominations and 148 
non-technical nominations from 14 directorates 
and departments in the Company. It was also 
the first time the number of nominations from 
the non-technical streams surpassed those 
from technical ones, an indicator of PDO’s 
direction.
Scheme Manager Hussain Al Noumani said: 
“Lean, In-Country Value and HSE featured 
prominently in CAE 2016. It is hoped that CAE 
2017 will be even more successful with more 
nominations from both streams.”
Below are the CAE 2017 representatives:

Directorate CAE Representative

OSD Abdulsalaam Rabaani, OSL

OND Aiman Quraini, ONL

GD Marwa Harrasi, GGE141

UWD Christian Koepchen, UWH2

XD Fatma Lawati, XGG21

FD Asya Lamki, FDPC21

UOD Khalfan Sinawi, UOPB

UED Badar Al Ma’mari, UEDB

PCD Hilal Rawahi, PCP43

EVD Haitham Al Balushi, EVC2 

UID Yusra Busaidi, UIID16

CPD Shadya Shahaibi, CTSL1

UCPD Rawa Mehdi, UCT5 

MSEM AlKhatib Rashdy, MSE51

Field 
Development 
Centre & UPD

Maryam Wahaibi, UDIS1

The launch of the CAE will also coincide with the 
sixth Dr Abdullah Lamki Award for Developing 
Talent (DALTA). The main objective of this is to 
recognise and appreciate individuals who are 
helping to develop talent in the Company. It 
is expected that the number of nominees and 
nominations will also increase for the 2017 
contest.
Previous DALTA winners are Salim Al Rawahi 
from the Exploration Directorate, Sheikha Al 
Mughery from the Gas Directorate, and Nasser 
Bahlani, Mohammed Al Shaikh, and Abdulnabi 
Al Balushi, all from the Engineering and 
Operations Directorate.
The timeline for the CAE 2017 and DALTA is as 
follows:

Launch Date (CAE & DALTA) 16 January

Nominations Close-out Date 28 February

Submission of Corporate Nominations 29 March

MDC Panel for Gold Award Second week of April 2018

CAE & DALTA Award Ceremony 10 or 13 May 2018 (Tentative)
For more information about the CAE and DALTA, please refer to the website link:
http://sww.pdo.shell.om/sites/OMR/CAE/default.aspx

PDO has brought together material and corrosion 
engineers working across Oman in a bid to 
improve asset integrity and ensure alignment 
across the industry.
The Material and Corrosion (UEC) function hosted 
a knowledge-sharing session which attracted 70 
attendees from PDO, other oil and gas companies 
like BP, Occidental, and Oman Gas Company and  
engineering contractors, such as Tebodin, Mott 
MacDonald, TR Engineering, Worley Parsons and 
Intertek.
The theme of this knowledge seminar was the 
current design of isolation joints (IJs) and their 
associated integrity issues.
Materials and Integrity Manager Nasser Al Behlani 
welcomed the guests and opened the session 
formally before the Material and Corrosion team, 
represented by Head of Pipeline Integrity Bryan 
Ridd and Material and Corrosion Engineer 
Mohammed Al Hubaishi, presented on learnings 
from recent Tier 1 and 2 leaks on isolation joints 
and spools.
Ashraf Al Aasmi form BP Oman then outlined 
the design of the electrical isolation system in 
the Khazzan gas project. Abdul Rahman Al Abri, 

PDO News

CAE 2017: The Best Of The Best

Aligning On Asset Integrity
from Occidental Mukhaizna, also highlighted the 
current design of IJs used by his company and the 
associated integrity issues.
PDO’s own Cathodic Protection Specialist Fatih 
Boluk then illustrated the effects of a stray current 
and proposed a solution.
There was also a question and answer session, 
general discussion and knowledge sharing. The 
attendees agreed the topic for their next gathering 
would be failure investigation.
The event was the second organised by the UEC 
team after the first in December 2016 which 
focused on PDO and contractor material and 
corrosion engineers.             
PDO Materials and Integrity Manager Nasser Al 
Behlani said: “The overall purpose of the event 
was to bring all material, corrosion and integrity 
engineers under one roof to discuss and share 
knowledge and experience about practical topics 
and issues.”
And Head of Material and Corrosion Talal Al 
Nabhani added: “We received good feedback from 
different participants. They were greatly excited 
and are already looking forward to our next event.”

DALTA winner Abdulnabi Al Balushi at last year’s event
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PDO News

Forty seven certified Lean Practitioners (LPs) 
have been recognised by the Managing 
Director’s Committee at a special celebration 
event to mark their completion of continuous 
improvement projects.
Those in the spotlight came from across all 
value streams, underlining the scope and scale 
of Lean deployment in PDO.
During the event at the BMF Building, they 
gave poster presentations on their projects to 
key PDO leaders before receiving recognition 
certificates.
Managing Director Raoul Restucci said: “The 
posters show great collaboration between 
teams and across functions. It’s not just about 
individual projects.
“Above all, Lean is about empowering the 
organisation at the execution level and ensuring 

Living Lean

all are contributing to continuous business 
improvement.
“Across the Company, everyone is involved 
because we live Lean right across PDO.”
PDO now has 310 certified LPs, and during the 
event, Continuous Improvement Programme 
Manager Sulaiman Al Hadhrami also gave 

PDO has staged a Lean business efficiency 
training session for personnel from 23 key 
government and private sector bodies.
Around 40 delegates attended the five-hour 
engagement to raise awareness levels on how 
to drive continuous improvement, streamline 
processes and reduce waste in their own 
workplaces.
Organisations represented at the event included: 
the Diwan of Royal Court, the Ministries of 
Finance, Defence, Education, Environment and 
Climate Affairs, and Manpower, Tourism, and 
the Public Authority for Electricity and Water, 
Ithraa, Bank Dhofar, and the Public Authority for 
Consumer Protection.
Representatives from Innovation Park Muscat, 
GuTech, Sohar and A’sharqiyah universities also 
attended the session which gave an overview of 
Lean principles, methodologies and tools.

Lean 
Learning

further details revealing the full scale of Lean 
in PDO: US$1.2 billion has been generated in 
value, the equivalent of 242 full-time employees 
have been freed for more value-added activities,  
more than nine out of 10 staff have undergone 
Lean awareness training and more than 8,000 
ideas have been proposed.
A total of 85% of leaders have been Lean 
trained, 82 executives have been on Lean tours 
at the Coast and Interior and 159 Lean projects 
have been completed.
PDO has hosted 107 external senior executives 
from all sectors who have witnessed the 
Company’s transformation journey and seen 
Lean in action.
Sulaiman said: “We are the messengers of Lean. 
Like HSE, we would like everybody to join us.”

PDO has championed the Lean philosophy as a 
way of driving greater efficiency. 
People and Change Director Ibtisam Al Riyami, 
who is leading the Lean drive in PDO, said: “The 
objective of the engagement was to spread 
Lean ways of working outside PDO’s borders to 
other institutions across the nation.
“In a world of limited resources, competitive 
business environments and where the stakes 
are too high not to provide efficient and effective 
services, adopting the Lean methodology 

becomes an essential element of daily activity.
“Put simply, Lean limits the waste of resources, 
whether human or financial, effort or time, and 
allows an organisation to continuously improve 
and deliver more with fewer resources.”
The public awareness engagement was the 
fourth held by PDO to spread the Lean message 
and 153 representatives of public and private 
organisations have attended such sessions at 
the Company in 2017.
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By Cristian Masini, Senior Reservoir 
Engineer (Marmul-RTQ Team) 
You might well be wondering what Big Data is, 
but Big Data, analytics and machine learning 
are now the talk of the town in many industries.
Surprisingly, oil and gas is one of the last 
sectors to catch up. As a consequence of the 
continued downturn and increased pressure on 
the balance sheet, exploration and production 
companies are only now turning to analytics, 
recognising the savings opportunities that it can 
offer.
Most of us – more or less consciously – are 
benefiting already from this new technological 
wave, through things like predictive texting, 
credit card fraud prevention and friend 
suggestions on Facebook.
However, when it comes to PDO, what exactly 
is the benefit to the Company?
The classic engineering example is its application 
in the area of predictive maintenance, whereby 
regular scheduling of activities (sometimes 
not necessary) are replaced by need-driven 
activities.
And the need is dictated by the machinery 
itself via the data that it records and transmits 
– whether it be related to abnormal vibrations, 
high temperature or fluid levels above (or below) 
the threshold.
However, far from being an engineering-only 
tool, numerical techniques to interpret the flood 
of data are being used in many functions all the 
way up to management to support business 
decisions.
Thanks to the vast amount of data being 
generated, smart algorithms can now be used 
for investigation, searching for hidden trends/
patterns and correlations amongst the data itself, 

PDO News

So You Want To Become 
A Data Scientist?

without the support of any underlying models or 
independent of any manual interpretation.
If PDO could summarise all its assets, business 
activities and results in a single, titanic table 
then unexpected correlations would be brought 
to surface, perhaps favouring the integration 
of departments or functions you would never 
expect. If you ever thought that HR and asset 
integrity could not possibly have any business 
in common, well, think again.
That is the rationale behind the number of 
analytics initiatives in which PDO is engaging.
As my colleague Philippa De Glanville, who 
leads the PDO Analytics working group, says: 
“This has been a year of discovery for PDO. 
Each directorate now has an analytics focal 
point who is responsible for tracking ideas that 
unlock value from data and make them known 
at the corporate level.”
My colleague Tim Crowder, IM&T Data 
Management Lead, is co-ordinating the in-
house data science programme, where some 

55 staff are taking online modules in statistics 
and machine learning: 
He explains: “Participants in this programme 
will lead the very efforts to discover, define, 
deploy and mature PDO’s advanced analytics 
solutions, thereby delivering real, measurable 
value while also strengthening our role as an 
innovator and leader of the same.”
Analytics also has a vast range of subsurface 
applications. Not surprisingly, quite a few of the 
people showing interest are reservoir engineers 
– some of whom revel in their stereotypical 
reputation for being geeks! But these colleagues 
have already discovered how it helps identify 
anomalies in the functioning of artificial lift 
pumps, generates automatic interpretations 
of seismic volumes and offers real-time 
optimisation of drilling parameters, to name but 
a few examples of how analytics is making their 
work easier, quicker, more enjoyable and more 
efficient.
As a student in the Data Science certification 
course (and a reservoir engineer myself), I would 
encourage those with a passion for computer 
programming and statistics to come forward. 
Please feel free to contact me in the Marmul 
area at the BMF. You can even buy me a coffee, 
if you like!

Cristian Masini

Definitions
Big Data: A data set so voluminous that it 
cannot be handled by traditional software.
Machine Learning: Field of study within 
computer science that deals with algorithms 
able to “learn” from large datasets, unveiling 
trends, correlations and patterns.
Corporate Analytics: Application of above 
mentioned techniques for business use.



12Al Fahal | February 2018 

PDO News

A new digital platform has been launched to 
facilitate collaboration between the energy 
industry and academia.
PDO has joined forces with The Research 
Council (TRC) and Ministry of Oil and Gas to 
unveil the Ejaad (Creation) online channel which 
will serve as a means of align efforts on research 
and development opportunities.
PDO and other energy companies will be able 
to post their challenges electronically on the 
e-platform where they can be accessed by 
universities, researchers and other experts to 
propose appropriate solutions.
Her Excellency Dr Rawya Al Busaidi, Minister of 
Higher Education, officially launched Ejaad at a 
ceremony attended by External Affairs and Value 
Creation Director Abdul-Amir Al Ajmi.
It came after the Ministry of Oil and Gas, PDO 
and TRC ratified The 2017 Oman Energy 

Building R&D Bridges

Industry-Academia R&D Protocol last June in an 
effort to build a vibrant research ecosystem that 
can deliver the solutions that the energy industry 
requires to sustain output through to 2040 and 
beyond. PDO has already signed the pact with 
32 other institutions in the Sultanate including 
academic institutions and energy companies.
Raoul said: “PDO has a long history of 

collaborating with partners and stakeholders on 
harnessing innovation.
“Establishing means for communication between 
concerned sectors, such as through the Ejaad 
platform, is crucial to fostering efficient public-
private partnerships, especially as we adopt 
more diverse energy solutions.”
Ejaad also aims to facilitate partnerships between 
enterprises, promote energy research and 
innovation to serve domestic needs, enhance the 
economy through In-Country Value investment in 
research and innovation and organise workshops 
and conferences.
Abdul-Amir said: “Ejaad is an integrated platform 
that helps companies cope with scientific and 
research trends, and paves the way for more 
success in the future which has become so 
crucial, bearing in mind that research and 
development activities require a lot of time and 
resources.
“Ejaad bridges the gap in capacities and 
capabilities through being open to the culture of 
innovation.”

Cop Co-Operation
PDO has hosted a delegation from the Directorate 
General of Passports and Residence at the Royal 
Oman Police. 
The visit included a tour of the People and Change 
Directorate during which the guests were briefed 

on Lean continuous improvement principles 
and tools as well as related operational boards 
on recruitment, mobilisation, and immigration 
processes.
The group then attended a presentation provided 

by the Yibal collaborative work environment 
team. Officials also visited the Well Control 
Training Centre where they were given a detailed 
presentation, explanation, and simulation of 
drilling operations and well control.
Head of First Impression Suleiman Al Sharji said: 
“At the end of the visit the delegation expressed 
their admiration for what they had seen.”
After the tour, there were discussions on a 
range of topics and issues of mutual concern, 
especially ways to widen co-operation. 
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Green Light For 
Estidama
PDO has launched a new energy management drive which will centralise 
communication for all strategic environmental campaigns.
Estidama (Sustainability) is dedicated to building a positive environmental culture 
across Oman by focusing on six main pillars: renewable energy, people, energy 
efficiency, environment, energy saving and economy. 
The launch came on Oman Environment Day at an event held under the auspices 
of His Excellency Salim bin Nasser Al Aufi, Undersecretary of the Ministry of 
Oil and Gas, and attended by Managing Director Raoul Restucci, and other 
prominent officials including Dr Saif bin Rashid Al Shaqsi, Executive Director of 
the National Field Research Centre for Environmental Conservation at the Diwan 
of Royal Court.
H.E. Salim Al Aufi praised PDO on its leading role in safeguarding the environment, 
stressing that the new Estidama campaign “is an excellent communication 
message.”
He added: “Most times when we talk about energy we focus on renewables. 
There is little talk about the actual efficiency of the consumption itself and 
conserving some of the energy that is produced already. Estidama is a great 
initiative because it sheds light on these highly relevant pillars which are energy 
efficiency and conservation.” 
A wide-ranging programme also included the signing of a Memorandum of 
Understanding (MoU), and the announcement of the winners of the Best 
Environmental Initiative Award, which was organised by the Ministry of 
Environment and Climate Affairs (MECA) in collaboration with PDO.
Under the terms of the MoU, the Company will partner with The National Field 
Research Centre for Environment Conservation (NFRC) to exchange knowledge 
between the two institutions by organising various programmes, training courses, 
workshops and lectures. NFRC will also look at the possibility of adopting the 
Lean continuous business improvement way of working in its projects.
PDO is currently in the early stages of a transition and expansion from a fossil 
fuel business to a fully fledged energy company, with a particular emphasis on 
renewable, especially solar, energy.
Raoul said: “Energy management is a critical driver at PDO as we gradually move 
to a fully fledged energy company and the event to mark Oman Environment Day 
provided us with the opportunity to announce new initiatives in support of this. 
As part of this energy management and sustainability focus, the MoU and the 
new ‘Estidama’ campaign will enable us to deliver more value for our immediate 
stakeholders and indeed the whole of Oman in this key area.” 
Oman Cement Company (SAOG) was announced as the winner of the Best 

Environmental Initiative Award which aimed at highlighting the role of 
companies in serving the environment and creating a sense of 

shared responsibility towards environmental conservation. Hodar 
Engineering Services LLC and Nafath Renewable Energy 

scooped second and third prizes respectively. 
The celebrations included a tour of PDO green 

energy initiatives highlighting a range of 
environmental projects and achievements 

within the Company including the 
MAF solar car park.
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الضوء األخضر 
لحملة استدامة

فـبـــرايــــر 2018  | الـفـحـل 

واحدة  منصة  تحت  االتصال  تركيز  عملية  ستدعم  التي  “استدامة”  حملة  الشركة  دشنت 
لجميع الحمالت البيئية االستراتيجية.

التركيز  أرجاء السلطنة من خالل  إيجابية في شتى  الحملة إلى غرس ثقافة بيئية  وتهدف 
على ستة محاور رئيسية هي: الطاقة المتجددة، والمجتمع، وكفاءة الطاقة، والبيئة، وتوفير 

الطاقة، واالقتصاد.
رعى حفل  والغاز،  النفط  وزارة  العوفي، وكيل  ناصر  بن  المهندس سالم  أن سعادة  ويذكر 
للشركة،  العام  المدير  ريستوشي،  راؤول  بحضور  الُعماني  البيئة  يوم  في  الحملة  تدشين 
التنفيذي  المدير  الشقصي،  راشد  بن  سيف  الدكتور  فيهم  بمن  المسؤولين  من  وغيره 

للمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البالط السلطاني.
حملة  أن  على  مشددًا  البيئة  صون  في  الرائد  الشركة  بدور  العوفي  سالم  سعادة  وأشاد 

استدامة “رسالة تنشد اإلبداع في مجال التواصل”.
وأضاف قائاًل: “غالبًا ما يتمركز الحديث عن الطاقة حول مصادر الطاقة المتجددة، وال ُيتطرق 
بالعادة إلى كفاءة استهالكنا للطاقة أو سبل توفيرها. ولذا، فإن “استدامة” مبادرة رائعة، 
حيث تسلط الضوء على هذين المحورين المهمين المتمثلين في كفاءة الطاقة وتوفيرها”.
“استدامة”، حملة  وتدشين  تفاهم،  التوقيع على مذكرة  فيما شمل  الحفل  برنامج  وشمل 
الشركة الجديدة في مجال إدارة الطاقة، واإلعالن عن الفائزين بجائزة أفضل مبادرة بيئية، التي 

نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الشركة. 
وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستتضافر جهود الشركة مع المركز الوطني للبحث الميداني 
في مجال حفظ البيئة لتبادل المعارف بين المؤسستين من خالل تنظيم مختلف البرامج 

والدورات التدريبية وحلقات العمل والمحاضرات. 
كما سينظر المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة أيضًا في إمكانية تبني 

أساليب “ليين” في مشاريعه بغية التحسين المستمر في العمل.
ويذكر أن الشركة اآلن في المراحل األولى من رحلة التحول والتوسع من شركة تعنى بالوقود 
المتجددة، وال سيما  الطاقة  التركيز خصوصًا على  بالكامل، مع  إلى شركة طاقة  األحفوري 

الطاقة الشمسية.
عامل  الطاقة هي  إدارة  “إن  للشركة:  العام  المدير  ريستوشي،  راؤول  قال  الشأن  وفي هذا 
حاسم في الشركة ونحن ننتقل تدريجيًا إلى شركة طاقة بالكامل، والحدث اليوم بمناسبة 
يوم البيئة الُعماني أتاح لنا الفرصة لإلعالن عن مبادرات جديدة لدعم هذا التوجه. وفي إطار 
الجديدة  “استدامة”  وحملة  التفاهم  مذكرة  فإن  واالستدامة  الطاقة  إدارة  على  التركيز  هذا 
برمتها في  المباشرين، بل وُعمان  الشأن  القيمة ألصحاب  المزيد من  تقديم  ستمكننا من 

هذا المجال الرئيسي”.
إضافة إلى ذلك، ُأعلنت نتائج جائزة أفضل مبادرة بيئية، التي تهدف إلى إبراز دور الشركات 
حصلت  حيث  البيئة،  على  الحفاظ  في  الجماعية  المسؤولية  روح  وخلق  البيئة  خدمة  في 
شركة إسمنت ُعمان على المركز األول، في حين حصلت الشركتان هودار لألعمال الهندسية 

ونفاذ للطاقة المتجددة على المركزين الثاني والثالث على التوالي. 
من  سلسلة  على  الضوء  تسلط  التي  الخضراء  الطاقة  مبادرات  في  جولة  الحفل  تضّمن 
الطاقة  توليد  مشروع  ذلك  في  بما  الشركة  في  تحققت  التي  البيئية  واإلنجازات  المشاريع 

بأشعة الشمس في مواقف السيارات بميناء الفحل.
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دشنت الشركة منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين 
التعاون بين قطاع الطاقة والقطاع األكاديمي.

فقد تضافرت جهود الشركة مع مجلس البحث العلمي 
“إيجاد”،  منصة  عن  اللثام  إلماطة  والغاز  النفط  ووزارة 
وهي قناة عبر اإلنترنت تعمل على المواءمة بين جهود 

البحث وفرص التطوير.
شركات  من  وغيرها  الشركة  باستطاعة  وسيكون 
منصة  عبر  تواجهها  التي  التحديات  طرح  الطاقة 
“إيجاد” اإللكترونية لتطلع عليها الجامعات والباحثون 

وغيرهم من الخبراء القتراح الحلول المناسبة.
ودشنت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية 
حفل  في  رسميًا  المنصة   – العالي  التعليم  وزيرة   –
 – العجمي  عبداألمير  المهندس  الشركة  فيه  مّثل 

المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة.
مع   – الشركة  توقيع  إثر  جاء  “إيجاد”  تدشين  أن  يذكر 
على   – العلمي  البحث  ومجلس  والغاز  النفط  وزارة 
بروتوكول البحث والتطوير بين قطاع الطاقة الُعماني 
يونيو  في   2017 الطاقة  مجال  في  األكاديمي  والقطاع 
منظومة  بناء  إلى  تهدف  خطوة  في  وذلك  المنصرم، 

“إيجاد”: منصة لتعزيز البحث والتطوير

فاعلة قادرة على تقديم الحلول اإلبداعية لقطاع الطاقة 
لضمان استدامة اإلنتاج حتى عام 2040 وما بعده.

مؤسسة   32 اليوم  حتى  البروتوكول  إلى  انضم  وقد 
أخرى في السلطنة بما فيها من مؤسسات أكاديمية 

وشركات طاقة.
المدير العام:  وفي هذا الشأن قال راؤول ريستوتشي، 
الشركاء  مع  التعاون  من  طويل  تاريخ  الشركة  “لدى 

وأصحاب الشأن الغتنام فرص االبتكار.
بين  التواصل  لسبل  األسس  وضع  “يعد  وأضاف: 

القطاعات ذات الصلة من خالل منصة “إيجاد” مثاًل، أمرًا 
حاسمًا لتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام 

والخاص، خاصة وأننا نتبنى حلول طاقة أكثر تنوعًا”.
بين  الشراكات  تمكين  إلى  أيضًا  “إيجاد”  وتهدف 
الطاقة  مجال  في  واالبتكار  البحث  وتشجيع  الشركات، 
خالل  من  االقتصاد  وتعزيز  المحلي،  للطلب  تلبية 
مجال  في  مضافة  محلية  قيمة  يحقق  الذي  االستثمار 
والمؤتمرات  العمل  حلقات  وتنظيم  واالبتكار،  البحث 

ذات الصلة.
متكاملة  “إيجاد” هي منصة  عبداألمير:  قال  جانبه  من 
العلمية  التوجهات  التواؤم مع  الشركات على  تساعد 
في  النجاح  من  لمزيد  الطريق  وتمّهد  والبحثية، 
المستقبل الذي أصبح غاية في األهمية خصوصًا إذا ما 
وضعنا في االعتبار أن أنشطة البحث والتطوير تتطلب 

الكثير من الوقت و الموارد”.
وأضاف: “سوف تسد منصة “إيجاد” الفجوة في القدرات 
واإلمكانات من خالل االنفتاح على ثقافة اإلبداع واالبتكار”.

 

للجوازات  العامة  اإلدارة  من  وفدًا  الشركة  استضافت 
واإلقامة بشرطة عمان السلطانية.

البشرية  الموارد  مديرية  في  جولة  الزيارة  تضمنت 

والتغيير، حيث ُعرض للوفد موجزًا عن مبادئ التحسين 
اللوحات  عن  فضاًل  “ليين”،  منهجية  وفق  المستمر 

التشغيلية المرتبطة بالتوظيف وإجراءات الجوازات.

العمل  بيئة  فريق  قّدمه  عرضًا  الوفد  حضر  ذلك  عقب 
التعاوني بجبال.

لهم  قّدم  اآلبار، حيث  لهندسة  التدريب  زاروا مركز  كما 
والتحكم  الحفر  لعمليات  ومحاكاة  توضيحيًا  عرضًا 

باآلبار.
فريق  رئيس  الشرجي،  سليمان  قال  الشأن،  هذا  وفي 
نهاية  في  الوفد  “أعرب  الجدد:  الموظفين  استقبال 

زيارته عن إعجابهم بما رأوه خالل الجولة”.
مواضيع  عدة  تناولت  مناقشات  عقدت  الجولة،  وبعد 
وقضايا ذات اهتمام مشترك؛ خاصة سبل توسيع نطاق 

التعاون.

أخبارنا

تعزيز التعاون بين الشركة 
وشرطة عمان السلطانية
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مهندس  ماسيني،  كريستيان  الزميل  بقلم 
مكامن أول بفريق مرمول – رحب وثليالت وقهارير.

“البيانات  بـ  المقصود  حول  التساؤل  راودك  ربما 
وتعّلم  والتحليالت  الضخمة  البيانات  ولكن  الضخمة”، 

اآللة غدت حديث الساعة في العديد من الصناعات.
ومما يدعو للدهشة ويبعث على االستغراب أن قطاع 
النفط والغاز من بين آخر القطاعات التي تلحق بالركب 

في هذا الشأن.
ونتيجة الستمرار الركود االقتصادي وزيادة الضغط على 
واإلنتاج  االستكشاف  شركات  فإن  العمومية،  الميزانية 
تتحول اآلن إلى التحليالت، إدراكًا منها لفرص الوفورات 

التي يمكن أن تقدمها.
معظمنا يستفيد بالفعل من هذه الموجة التكنولوجية 
الجديدة - بوعي نسبي، من خالل أشياء مثل الرسائل 
البطاقات  على  االحتيال  ومنع  التنبؤية،  النصية 

االئتمانية، واقتراحات األصدقاء في الفيسبوك.
بيد أنه عندما تصل هذه التقنية إلى الشركة، ما هي 

الفوائد التي ستجنيها بالضبط؟
والمثال الهندسي الكالسيكي هو تطبيقها في مجال 
الصيانة التنبؤية، حيث يستعاض عن الجدول الزمني 
أحيانًا(  ضرورية  تكون  ال  )التي  لألنشطة  المنتظم 

باألنشطة المدفوعة باالحتياجات.
التي  البيانات  خالل  من  نفسها  اآللة  تمليها  والحاجة 
باالهتزازات  ذات صلة  وتنقلها - سواء كانت  تسجلها 
مستويات  أو  العالية  الحرارة  درجات  أو  الطبيعية  غير 

السوائل فوق الحد األدنى أو أقل منه.
فإن  فقط،  أداة هندسية  كونها  عن  وبعيدًا  ذلك،  ومع 
التقنيات العددية لتفسير الفيض المتزايد من البيانات 
تستخدم في العديد من الوظائف وصوالً في نهاية األمر 

إلى اإلدارة لدعم قرارات األعمال.
التي يتم إنشاؤها،  البيانات  الهائل من  وبفضل الكم 
للتحقيق  الذكية  الخوارزميات  استخدام  اآلن  يمكن 
واالرتباطات  الخفية  األنماط   / االتجاهات  عن  والبحث 
أو  أساسية  نماذج  أي  دعم  دون  نفسها،  البيانات  بين 

مستقلة عن أي تفسير يدوي.

هل تحلم بأن تصبح عالم بيانات؟

موجوداتها،  جميع  تلخيص  من  الشركة  تمكنت  إذا 
ضخم،  واحد  جدول  في  ونتائجها  التجارية  وأنشطتها 
السطح،  على  ستظهر  المتوقعة  غير  االرتباطات  فإن 
وربما تفضل دمج اإلدارات أو الوظائف التي لن تتوقعها 

أبدًا.
إذا كنت تعتقد أن الموارد البشرية وسالمة الموجودات 
ال يمكن أن يكون لها أي عمل مشترك، حسنًا، فلتعد 
وراء  المنطقي  األساس  هو  وهذا  تفكيرك.  في  الكرة 

عدد مبادرات التحليل التي تعمل عليها الشركة.
التي  جالنفيلن  دي  فيليبا  زميلتي  ترى  ما  وحسب 
“ كان  الشركة:  التحاليل في  فريق عمل  قيادة  تتولى 
مديرية  فكل  للشركة.  استكشافيًا  عامًا  العام  هذا 
مسؤولية  يتولى  للتحليل  اتصال  حلقة  اآلن  لديها 
البيانات  من  قيمة  عن  اللثام  تميط  التي  األفكار  تتبع 

وجعلها معروفة على مستوى الشركة”.
 أما زميلي تيم كرودر، مسؤول إدارة البيانات في دائرة 
علوم  برنامج  فينسق  والتكنولوجيا،  المعلومات  إدارة 
موظفًا   55 حوالي  يلتحق  حيث  الشركة،  في  البيانات 

بدورة على االنترنت في اإلحصاء والتعلم اآللي. 
في  المشاركون  يقود  “سوف  بقوله:  ذلك  وأوضح 

التحليالت  حلول  الكتشاف  الجهود  كل  البرنامج  هذا 
وإنضاجها،  ونشرها  وتحديدها  للشركة  المتقدمة 
مع  للقياس  وقابلة  حقيقية  قيمة  تقديم  وبالتالي 

تعزيز دورنا كمبدع وقائد في المجال ذاته”.

من  واسعة  مجموعة  على  التحاليل  تحتوي  كما   
ليس  الجوفية.  األنشطة  في  المستخدمة  التطبيقات 
مهندسي  من  جدًا  قلياًل  عددًا  أن  المستغرب  من 
بعض  تشي  حيث   - بذلك  اهتمامًا  يبدون  المكامن 

الصور النمطية أنهم من المهوسين بالتحليالت!

يساعد  كيف  بالفعل  اكتشفوا  الزمالء  هؤالء  ولكن 
أداء  في  السليمة  غير  الجوانب  تحديد  على  التحليل 
مضخات الرفع االصطناعي، وتوليد التفسيرات التلقائية 
االستغالل  وتقدم  الضخمة  الزلزالي  المسح  لبيانات 
على  األمثلة  بعض  وهذه  الحفر،  لمعايير  اآلني  األمثل 
عملهم  بجعل  التحليالت  فيها  تسهم  التي  الكيفية 

أسهل، وأسرع ، وأكثر متعة وكفاءة.

البيانات  علوم  شهادة  دورة  في  طالب  وبوصفي 
)ومهندس مكامن(، أود أن أشجع كل من لديهم شغف 
ببرمجة الكمبيوتر واإلحصاءات أن يهّبوا لاللتحاق بها. ال 
ببيت  فريق مرمول  بي في مكاتب  االتصال  تتردد في 
الفحل. يمكنكم حتى دعوتي لتناول كوب من  ميناء 

القهوة، إذا أردتم!

كريستيان ماسيني

تعريفات:
البيانات الضخمة: مجموعة بيانات هائلة بحيث ال 

يمكن التعامل معها بالبرامج التقليدية.
الذي  الحاسوب  علم  في  الدراسة  مجال  اآللة:  تعلم 
“التعلم” من  القادرة على  الخوارزميات  يتعامل مع 
عن  النقاب  وكشف  الكبيرة،  البيانات  مجموعات 

االتجاهات واالرتباطات واألنماط.
المذكورة  التقنيات  تطبيق  الشركات:  تحليالت 

أعاله لالستخدام التجاري.

أخبارنا



10 فـبـــرايــــر 2018  | الـفـحـل 

الثناء على 47 ممارسًا من  العام  المدير  لجنة  أغدقت 
بإنجازهم  احتفاًء  خاصة  فعالية  في  “ليين”  ممارسي 

لمشاريع التحسين المستمر.
القيمة  تيارات  جميع  من  الممارسون  هؤالء  ويأتي 
مؤكدين على نطاق ومجال تطبيق “ليين” في الشركة.
ميناء  بيت  مبنى  في  أقيم  الذي  الحفل  وخالل 
مشاريعهم  توضح  لمصلقات  عروضًا  قّدموا  الفحل، 
بشهادات  تتويجهم  قبل  الشركة  في  للمسؤولين 

التقدير.
و في هذا السياق قال راؤول ريستوشي، المدير العام:

وعبر  الفرق  بين  الكبير  التعاون  الملصقات  “تعرض 
الوظيفية، وال يتعلق هذا بمشاريع فردية  التخصصات 

فحسب.
بتشجيع  يتعلق  “ليين”  برنامج  أن  ذلك  من  “واألهم 
المؤسسة في مرحلة التنفيذ وضمان مشاركة الجميع 

في التطوير المستمر للعمل.

ممارسة أساليب “ليين”
على أرض الواقع

أرجاء الشركة ألننا نطبق  “والجميع مشمول في كافة 
أساليب “ليين على أرض الواقع”.

 310 لـ  اآلن  حتى  منحت شهادات  الشركة  أن  إلى  يشار 
قّدم  الحفل  وخالل  “ليين”.  ممارسي  من  ممارسين 
التحسين  برنامج  مدير  الحضرمي،  سليمان  الزميل 
لبرنامج  الشاملة  الخطط  تظهر  تفاصيل  المستمر، 
“ليين” في الشركة، حيث ذكر أن البرنامج حقق قيمة 

“ليين”  فلسفة  حول  تدريبية  حلقة  الشركة  عقدت 
العمل،  في  الكفاءة  تعزيز  إلى  الرامية  وأساليبها 
القطاعين  من  مؤسسة   23 من  موظفين  بمشاركة 

العام والخاص.
نحو  وحضرها  ساعات،  خمس  لنحو  الحلقة  امتدت 
التحسين،  استدامة  سبل  على  تعرفوا  شخصًا   40
بيئات  الموارد في  والحد من هدر  العمليات،  وتبسيط 

العمل.
كال  الفعالية  في  المشاركة  المؤسسات  وشملت 
والدفاع  المالية  ووزارات  السلطاني،  البالط  ديوان  من: 
المناخية والقوى  والتربية والتعليم والبيئة والشؤون 
والمياه  للكهرباء  العامة  والهيئة  والسياحة،  العاملة 
الصادرات  وتنمية  االستثمار  لترويج  العامة  والهيئة 
العامة  والهيئة  العام  واالدعاء  ظفار  وبنك  )إثراء(، 

لحماية المستهلك.
مسقط  االبتكار  مجمع  من  ممثلون  كذلك  وحضر 
وجامعة  عمان  في  للتكنولوجيا  األلمانية  والجامعة 
الحلقة  هذه  من  لالستفادة  الشرقية  وجامعة  صحار 

حلقة تدريبية حول 
أساليب “ليين”

 242 تفريغ  يعادل  ما  أي  أمريكي،  دوالر  مليار   1.2 بلغت 
قيمة،  تضيف  أنشطة  لتنفيذ  كامل  بدوام  موظفًا 
بأساليب  التوعية  حلقات  الموظفين  من   ٪  91 وحضر 

“ليين”، واقترحت أكثر من 8 آالف فكرة تحسين.
للتدريب،  القادة  من   ٪  85 خضع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والتحق 82 مديرًا تنفيذيًا بدورة في أساليب “ليين” في 
ميناء الفحل ومناطق العمليات، إلى جانب االنتهاء من 

تنفيذ 159 مشروعًا.
جهات  من  ممثاًل   153 حضر  فقد  الشركة؛  خارج  أما 
“ليين”  بأساليب  للتوعية  حلقات  مختلفة  حكومية 
 107 الشركة  استضافت  كما  الشركة،  نظمتها 
والذين  القطاعات،  جميع  من  تنفيذيين  مسؤولين 
أساليب  وتطبيق  الشركة،  تحول  رحلة  على  تعّرفوا 

“ليين” على أرض الواقع.
هو  وكما  “ليين”،  سفراء  “نحن  قائاًل:  سليمان  وعَلق 
الجميع  ندعو  والبيئة؛  والسالمة  الصحة  في  الحال 

لالنضمام إلينا”.

وأساليبها  “ليين”  مبادئ  استعرضت  التي  التوعوية 
وأدواتها.

الجدير بالذكر أن الشركة تبّنت فلسفة “ليين” لتكون 
إحدى طرق تعزيز الكفاءة، واستطاعت بذلك تحقيق 1.2 
المضافة وخفض  القيمة  أمريكي من حيث  مليار دوالر 
كافة  في  “ليين”  تطبيق  عبر  وتجنبها  التكاليف 

أنشطتها.
المديرة  الريامية،  ابتسام  الفاضلة  قالت  جانبها  من 
التنفيذية للموارد البشرية والتطوير، والتي تقود دفة 
“ليين” في الشركة: “كان الهدف من عقد هذه الحلقة 
حدود  خارج  “ليين”  فلسفة  وفق  العمل  أساليب  نشر 
الشركة إلى مؤسسات أخرى في كافة أرجاء السلطنة”.

وبيئات  الموارد  محدود  عالم  خضم  “في  أنه  وأوضحت 
توفير  عدم  احتمالية  ترتفع  وحيث  تنافسية  عمل 
خدمات ذات كفاءة وفاعلية – يصبح من الضروري تبّني 

منهجية “ليين” في جميع األنشطة اليومية.
الحد  على  “ليين”  تساعد  أبسط،  “وبعبارة 
الجهد  أو  المالية  أو  البشرية  الموارد  هدر  من 
أن  للمؤسسة  تتيح  حين  في  الوقت،  أو 
أقل”. بموارد  المزيد  وتحقق  باستمرار   تتحسن 
يشار إلى أن هذه الحلقة هي الرابعة من نوعها تنظمها 
 2017 “ليين”، وخالل سنة  برسالة  الوعي  لنشر  الشركة 
 153 الشركة  في  الحلقات  هذه  حضر  من  مجموع  بلغ 

موظفًا من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

أخبارنا
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تزداد اإلثارة قدرًا والتنافس حدًة عقب تدشين النسخة 
اإلدارة  الرابعة عشرة من مسابقة جوائز رئيس مجلس 
الفرصة للمديريات والدوائر بالشركة  لإلجادة مما يتيح 

إلبراز أفضل أعمالها خالل العام المنصرم.
أرقام  إلى  الترشيحات  عدد  أن يصل  المنظمون  ويأمل 
قياسية جديدة؛ فقد سجل العام 2016 رقمًا قياسيًا بلغ 
295 ترشيحًا؛ جاء 147 منها من الشق الفني و148 من 
الشق غير الفني، مقدمة من 14 مديرية ودائرة بالشركة. 
عدد  فيها  يتجاوز  مرة  أول  هذه  أن  للنظر  الملفت 
ترشيحات الشق غير الفني ترشيحات الشق الفني، مما 

يشير إلى الوجهة التي تنحو إليها الشركة.
الجائزة:  برنامج  مدير  النعماني،  حسين  الزميل  وقال 
المضافة  المحلية  والقيمة  “ليين”  أساليب  “برزت 
الجائزة  نسخة  في  بوضوح  والبيئة  والسالمة  والصحة 
لعام 2016. ونأمل أن تحقق جائزة هذا العام نجاحًا أكبر 

مع تقديم المزيد من الترشيحات”.
ويمكن تقديم الترشيحات لعام 2017 من خالل ممثلي 

برنامج الجائزة المدرجين في الجدول أدناه:

الممثل لبرنامج المديرية
الجائزة 

عبدالسالم الربعاني مديرية نفط الجنوب
أيمن القرينيمديرية نفط الشمال

مروة الحراصيةمديرية الغاز
كريستيان كوبتشن مديرية هندسة اآلبار
فاطمة اللواتيةمديرية االستكشاف

آسيا اللمكيةمديرية المالية
خلفان السناوي مديرية العمليات

مديرية التخصصات 
بدر المعمريالهندسية

مديرية الموارد البشرية 
هالل الرواحيوالتطوير

مديرية الشؤون الخارجية 
هيثم البلوشيوالقيمة المضافة

يسرى البوسعيديةمديرية البنية األساسية
دائرة إنجاز المشاريع 

شادية الشهيبيةالمركزية

رواء مهديمديرية التخطيط 
دائرة الصحة والسالمة 

الخطيب الراشديوالبيئة

مركز تطوير الحقول 
مريم الوهيبيةومديرية هندسة النفط

لإلجادة  اإلدارة  مجلس  رئيس  جائزة  إطالق  ويتزامن 
السادسة  اللمكي  عبداهلل  الدكتور  جائزة  تدشين  مع 
الذين  الزمالء  لتكريم  المخصصة  المواهب  لتطوير 
بأن  وُيتوقع  بالشركة،  المواهب  تطوير  في  يساعدون 
العام  هذا  في  المرشحين  وعدد  الترشيحات  تزداد 

مقارنة بعام 2017.
الجائزة  بهذه  فاز  من  بين  من  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   
في األعوام السابقة الزميل سالم الرواحي من مديرية 
االستكشاف، والزميلة شيخة المغيرية من مديرية الغاز، 
النبي  وعبد  الشيخ  ومحمد  البهالني  ناصر  والزميالن 

البلوشي من مديريتي الهندسة والعمليات.

من  والتآكل  المواد  مهندسي  الشركة  جمعت 
مختلف أرجاء عمان معًا في محاولة لتحسين جاهزية 
أرجاء  كافة  في  الموائمة  يضمن  بما  الموجودات 

الصناعة.
تبادل  لقاء  والتآكل  المواد  دائرة  استضافت  فقد 
المعرفة الذي استقطب 70 شخصًا من الشركة وغيرها 
وأوكسيدنتال  بي  بي  مثل  والغاز  النفط  شركات  من 
مثل  الهندسة  ومتعاقدي  العمانية  الغاز  وشركة 
وورلي  إنجينيرينج  آر  وتي  ماكدونالد  وموت  تيبودين 

بارسونز وإنترتك.
التصميم  المعرفية حول  الندوة  وتمحور موضوع هذه 
الحالي لوصالت العزل وقضايا الجاهزية المرتبطة بها. 

والجاهزية،  المواد  مدير  البهالني،  ناصر  الزميل  رحب 
فريق  يعرض  أن  قبل  رسميًا  اللقاء  وافتتح  بالضيوف 
رئيس  ريد،  براين  بالزميلين  ممثاًل  والتآكل  المواد 
مهندس  الحبيشي،  ومحمد  األنابيب،  خطوط  جاهزية 
المواد والتآكل، الدروس المستفادة من التسربات في 

المستويين 1 و2 في وصالت العزل والبكرات. 
العاصمي، من  ثم استعرض أشرف 
شركة بي بي عمان، نظام تصميم 
الغاز  الكهربائي في مشروع  العزل 

بحقل خزان. 
من جانبه سلط عبدالرحمن العبري، 
من أوكسيدنتال مخيزنة، التصميم 
المستخدمة  العزل  لوصالت  الحالي 
من  بها  يرتبط  وما  شركته  في 

قضايا الجاهزية.
بلوك،  فاتح  الزميل  تناول  ثم 
تأثير  الكاثودية،  الحماية  أخصائي 

التيار واقترح حاًل. 

الصـفـوة على طريـق اإلجــادة

مواءمة جاهزية الموجودات
كما تضمن البرنامج جلسة لطرح األسئلة والرد عليها، 

ومناقشة عامة وتبادل المعرفة. 
القادم  اجتماعهم  موضوع  أن  على  الحضور  واتفق 

سيتناول التحقيق في الفشل.
ويذكر أن هذا هو الحدث الثاني الذي ينظمه فريق دائرة 
المواد والتآكل بعد الحدث األول في ديسمبر 2016 الذي 
والشركات  الشركة  من  التآكل  مهندسي  على  ركز 

المتعاقدة معها. 
الغرض  “كان  البهالني،  ناصر  الزميل  قال  جانبه  من 
مهندسي  جميع  استقطاب  هو  الحدث  هذا  من  العام 
لمناقشة  واحد  سقف  تحت  والجاهزية  والتآكل  المواد 
والقضايا  الموضوعات  حول  والخبرة  المعرفة  وتبادل 

العملية.
المواد والتآكل،  النبهاني، رئيس  الزميل طالل  وأضاف 

قائاًل:
“حصلنا على إفادة جيدة من مختلف المشاركين، لقد 
إلى  بالفعل  يتطلعون  للغاية وهم  كانوا متحمسين 

حدثنا القادم”.

أخبارنا

الجدول الزمني للجائزتين:

16 ينايرتاريخ تدشين الجائزتين
28 فبرايرآخر موعد لتقديم الترشيحات

29 مارستسليم الترشيحات

األسبوع الثاني من إبريل 2018اجتماع لجنة اإلدارة العليا الختيار الفائزين بالجائزة الذهبية

10 أو 13 مايو )غير نهائي( حفل توزيع الجوائز
اللمكي لتطوير المواهب،  ولمزيد من المعلومات حول جوائز رئيس مجلس اإلدارة لإلجادة وجائزة الدكتور عبد اهلل 

http://sww.pdo.shell.om/sites/OMR/CAE/default.aspx :تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني التالي
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 أكمل فريق تطوير الغاز بمديرية هندسة اآلبار حفر بئر 
إضافية محققًا وفورات في التكاليف بلغت 8.2 مليون 
دوالر أمريكي في مشروع “جبال – خف” بانتهاج أساليب 

“ليين” في عملهم.

في  آبار  ثماني  إلنجاز  األهداف  تجاوز  كذلك  واستطاعوا 
إطار حملة لحفر 47 بئرًا رغم عملهم في ظروف معقدة 
والجوفية،  السطحية  األنشطة  فيه  تزدحم  ومشروع 
كبريتيد  غاز  خطر  يكمن  حيث  طوارئ  منطقة  وفي 

الهيدروجين.

بإشراف   – و92   74 الحفر  جهازي  فرق  تضافرت  فقد 
التي  الظروف  على  التغلب  أجل  من   – مختلفة  فرق 
وتقليل  التوقعات،  كل  وتجاوز  التحديات،  اكتنفتها 

وقت التوقف عن اإلنتاج إلى الحد األدنى.

مختلف  لمواجهة  نهار  ليل  الفرق  جميع  عملت  حيث 
والجوفية،  السطحية  األنشطة  المشاريع في  تعقيدات 
في  والعمليات  االتصاالت  بروتوكول  تشمل  والتي 
كل  في  الكبيرة  التكوين  وخسائر  طوارئ،  منطقة 
قسم تقريبًا، ومخاطر الغاز الضحل، والتحكم في اآلبار، 
الروتينية،  غير  االعتيادية/  غير  المواد  مع  والتعامل 
وأوجه غموض الحقول الجديدة، ومواقع اآلبار خارج البنية 

األساسية القائمة للنفط “الحلو”..

وفي هذا الشأن، قال الزميل حمد الشيباني، مهندس 
تخطيط وتصميم هندسة اآلبار: “تمكن الفريق من وضع 
التحديات عبر  آبار متين وسليم يغطي كافة  تصميم 
تصميم تغليف قوي ومنهجية سمنتة مبتكرة لضمان 

جاهزية اآلبار خالل دورة حياتها كاملة”.

تطويرًا  سدير  خف/  لجبال  الحمضي  التطوير  ويعد 
متكاماًل للنفط والغاز المصاحب وغير المصاحب بعمق 

4 آالف متر.

يذكر أن حملة الحفر بدأت في نهاية عام 2016، حيث كان 
آبار )3 منها أفقية و4 رأسية/  الهدف حينها حفر سبع 

مائلة( في 2017.

وقد أنجز جهاز الحفر- 74، الذي تديره الشركة الوطنية 
كما   ،2017 يناير  في   Y-563 بئر  أول  الحفر،  لخدمات 
أنجزت شركة ديوتاج العالمية عبر جهاز الحفر- 92 أول 
بئر أفقي Y-564 في إبريل 2017، وأنجز فريق العمل بئرًا 

إضافيًا بنهاية العام.

الموجودات  فرق  جهود  تضافرت   ،2017 نهاية  وبحلول 

آبار “جبال-خف” تكتب قصة نجاح استثنائية 

كيمياء  و  الجوفية  واألنشطة  والتصميم  والتخطيط 
لها،  المخطط  اآلبار  جميع  إلنجاز  والعمليات  اإلنتاج 
باإلضافة إلى بئر إضافي مع وفورات ضخمة كما يوضح 

الشكل أدناه. 

وفي هذا الصدد قال الزميل إبراهيم الريامي، مسؤول 
إنجازات عظيمة  “لقد حققنا  اآلبار:  فريق تطوير هندسة 
في مشروع حفر جبال خف في 2017 بما فيها إكمال 5 
سنوات دون أية إصابة مضيعة للوقت في جهاز الحفر 

92، وسنة واحدة لجهاز الحفر- 74 الجديد.

وفورات  وتحقيق  قياسية  أرقام  لتسجيل  نتطلع  كما 
للشركة بما يؤهل اآلبار لتكون تجارية أكثر”.

ولم يكن هذا اإلنجاز ليرى النور لوال استحداثنا للعديد 
حتى  جدواها  أثبتت  إن  ما  التي  التحسينات  من 
استنسخناها وحرصنا على استدامتها في اآلبار األخرى 

ذات العالقة.

• على 	 حاليًا  الفريق  يعكف  “ليين”  أساليب 
بقطر  صعب  جزء  لحفر  “ليين”  مشروع  استدامة 
ست بوصات. وقد أدى ذلك إلى إحراز تقدم سريع 
فاق أفضل زمن تحقق لكل بئر مع تحقيق وفورات 

تصل إلى 0.6 مليون دوالر أمريكي حتى اليوم.

• الموقع 	 فرق  طرحت  المستمر  التحسين 
مثل  واألفكار  المبادرات  من  العديد  والمكتب 
نتيه،  تكوين  خسائر  لمواجهة  الحديثة  الفلسفة 
فقد بدأت هذه العملية بالضخ االعتيادي لسدادات 
واستغرقت  التسرب”،  “منطقة  داخل  اسمنتية 
مبتكرًا  حاًل  الفريق  ووضع  بئر.  لكل  يومًا   15-8
الجديدة  والسوائل  االسمنت  تصاميم  يستهدف 
التوقف  وقت  وتقليل  الخسائر  مواجهة  في  نجح 

عن اإلنتاج ألقل من 5 أيام.

• تحليل دقيق وأخيرًا أجري تحليل دقيق أدى إلى 	
تغير نظام الحفر كاماًل من خالل استبدال طريقة 
للحفر بطين مائي  المياه  نزع  العمياء عبر  الحفر 
فقط  يمكن  ال  أنه  الفكرة  هذه  وأثبتت  خفيف. 
تفاديها،  يمكن  بل  نتيه  حقل  خسائر  مجابهة 
دوالر  مليوني  بقيمة  وفورات  تحقيق  وبالتالي 
فراس،  القادر  عبد  الزميل  وعّلق  سنويًا.  أمريكي 
تقنية  أفضل  “إن  قائاًل:  اإلنتاج،  كيمياء  في  خبير 
المتعلقة  المشكالت  لحل  الشركة  تتبعها 

بالعمليات هي تطوير قدرات موظفيها”.

• وقت التوقف عن اإلنتاج ُيعد التركيز على خفض 	
الوقت الذي يتوقف فيه اإلنتاج عاماًل مهّمًا للغاية 
تقليل  الفريق من  تمكن  األداء، فقد  على صعيد 
خالل  من   ٪4,8 من  ألقل  اإلنتاج  عن  التوقف  وقت 
والمؤتمرات  الميدانية  والزيارات  األمثل  التخطيط 
القضايا  من  المستفادة  الدروس  وتطبيق 
الذي تكلل بتحسين هدف مديرية  األمر  السابقة، 

هندسة اآلبار بنسبة ٪10.

عمليات  أول  مهندس  المقبالي،  صالح  الزميل  وقال 
اآلبار، في هذا الصدد: “ساهمت أساليب “ليين” وثقافة 
المستمر بشكل ملحوظ في تميز عمليات  التحسين 
الحفر وتمكينها، إلى جانب تحقيقها وفورات هائلة. وأنا 
أدعو الفريق أن يحذو حذوه ويواصل العمل بهذه الروح 

اإليجابية”.

ومن الجدير بالذكر أن ثمة العديد من المبادرات القائمة 
خطة  إطار  في  وتكلفتها  اآلبار  حفر  وقت  لتقليل 

المشروع لعام 2018 وما بعده.

أخبارنا

YK  WELLS  SUCCESS  

The  gas  development  well engineering team  has  delivered  an  extra  well and  US$8.2  million  cost  savings  
at  Yibal Khuff  using Leaner  ways  of  working.  

They  exceeded  targets  to  deliver  eight  wells  as  part  of  a  47-‐well  drilling campaign, despite  working on a  
complex  and  congested  surface  and  subsurface  project  and  in  an  Emergency  Planning  Zone  (EPZ)  where  
there  is  a  risk  from  hydrogen  sulphide.  

Overseen  by  a  collaborative, multi-‐team PDO  effort, new  Rig  74 and Rig  92  teamed  up  to  overcome  the  
challenging  conditions,  exceeding all  expectations  and  minimising  non-‐productive  time  (NPT).  

All  teams  involved  worked  day  and  night  to overcome  the various  project  complexities  from the  surface
and subsurface,  which  included EPZ operations and  communications  protocol,  severe  formation losses  
in  almost  every  section,  shallow  gas  risk,  well controls,  handling  large  non-‐standard/routine materials,  
new  field  uncertainties,  well placements outside  the  existing “sweet” infrastructure.

Planning and  Design  Well  Engineer Hamed Shaibani said: “  the  team could  come  up with safe and  solid  
well   design   that accommodate   all   the   highlighted   challenges   through   robust casing design   and   novel
cementing  methodology  to  ensure  the  integrity of the  well  through  the  full  life cycle.”  

The   Yibal   Khuff/Sudair   sour   development   is   an integrated   associated   and   non-‐associated   gas and   oil  
development  4,000  metres  deep.  

The  drilling campaign  started  at   the  end of 2016  and  there  was  a   target   to  deliver  seven  wells   (three  
horizontal   and   four vertical/deviated   ones)   in   2017.   Rig-‐74,   operated by National Drilling Services  
Company,  released  the  first  well  Y-‐563  in  Jan2017 and KCA  Deutag’s  Rig-‐92 delivered  the  first  horizontal  
well  Y-‐564  in  April  2017;  and  by  the time  the year  was  over  the crews  had  delivered  an  additional  well.  

By  the  end of  2017,  the  joint  forces  of the  Asset, Planning and  Design,  Subsurface,  Production Chemistry  
and Operations  teams  delivered  all wells  ahead  of  plan,  as  well as one  additional  well,  with  substantial  
savings  as illustrated  in  the  below  figure.
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نفـط  مـديريـة  مديـر  اللواتي،  سـامي  الزميـل  كشف 
الجنوب، النقاب عن أن الشركة عاقدة العزم على إيالء 
المزيد من التركيز على موضوع العدالة خالل هذا العام.
يذكر أن سامي اختير كمسؤول لمجال العدالة في إطار 

حملة التنوع واالندماج التي تتبناها الشركة.
وقال في هذا الشأن: “لقد جاء اختيار “العدالة” كمجال 
آراء  استطالع  نتائج  على  بناًء  عليه  للتركيز  رئيسي 
باإلجراءات  المتعلقة  القرارات  أن  أظهر  الذي  الموظفين 
الخاصة بالموظفين التي تتخذها الشركة ليست عادلة.
“ووجدنا تحّسنًا ملحوظًا عند مقارنة النتائج بين عامي 
2015 و2017، ومع ذلك علينا أال نرضى بذلك، بل نواصل 

جهودنا حتى نلمس تحسنًا مستمرًا”.
ومن منظور الشركة، تكون بيئة العمل عادلة حيث يجد 
الموظفون المساواة في التعامل دون تحيز أو تمييز أو 
الكفاءة  على  مبنية  الموظفين  إجراءات  وأن  عنصرية، 

وتتاح أمامهم الفرص حسب قدراتهم ومهاراتهم.
المنصرم  العام  بدأت  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
فيها؛  تقدمًا  وحققت  معينة  مجاالت  على  بالتركيز 
تغيير  مثل  مبادرات  عدة  اتخذت  كما  األداء،  إدارة  منها 
مسمى “دون المستوى المستهدف” ليكون “يستدعي 
ترتبط  التي  السلبية  الداللة  بسبب  التحسين” 

بالتقييم.
تحديد  منها  المجال  هذا  في  أخرى  خطوات  واتبعت 
ضعف األداء بالشركة وإدارته؛ لتفادي خلط الموظفين 
ضعيفي األداء مع الذين حققوا أداء “جيد” في التقييم 
السنوي، والذي وجد أنه أدى إلى تثبيط ذوي األداء الجيد 

وتقليل قيمة مستوى “جيد”.
كل  في  للحساسية  تقارير  أتيحت  ذلك،  جانب  إلى 

مديرية للتأكد من أن تقييمات التصنيف خالية من أي 
مناطق  وموظفي  الفحل  ميناء  موظفي  بين   - تحيز 

العمليات على سبيل المثال.
يضمن  بما  المصالح  لتضارب  جديدة  أداة  واستحدثت 
أهم  من  واحدة  تعتبر  التي  التوظيف،  إجراءات  نزاهة 
اإلجراءات الخاصة بالموظفين في الشركة، حيث يتوجب 
التخصصات  ورؤساء  المهارات  صقل  مديري  على 
عند  التصريح  البشرية  الموارد  وموظفي  الوظيفية 
أن  يضمن  أن  شأنه  من  وهذا  للمصالح،  تضارب  وجود 
عملية شغل الوظائف تقوم على أساس الجدارة وليس 

على المعرفة أو العالقات.

العــدالــة
منهجية  لتكون  السنوي  التطوير  خطة  دشنت  كما 

التخطيط الوظيفي أكثر تجانسًا وتنظيمًا.
أجري  التي  الموظفين،  ترقيات  إدارة  ذلك  إلى  ويضاف 
بهدف  األقران  مقارنة  أداة  وطّورت  عنها،  شامل  بحث 

عدم إغفال أي موظف مؤهل للترقية.
وأجريت مقارنة األقران في جميع التخصصات الوظيفية 
تولى  حيث  أكتوبر،  في  للترقيات  دورة  آخر  في 
المهارات  صقل  ومديرو  البشرية  الموارد  مستشارو 
الترقيات بما يكفل  التنافس على  ذلك خالل جلسات 

تطبيق العدالة والمساواة.
وأضاف سامي قائاًل: “دائمًا ما نسمع أن “األنظمة” ليست 
حملة  إطار  في  ذلك  مع  بجدية  تعاملنا  وقد  عادلة، 

التنوع واالندماج.
التوظيف  فرص  إجراءات  لجعل  نسعى  “ونحن 
والترقيات والتصنيف تتسم بالوضوح، كما نعمل على 
إضفاء التحسينات على مكامن النقص، وربما يتطلب 

ذلك بعض الوقت؛ إال أننا عازمون على المضي قدمًا.
وأود أن أعرب عن شكري لهيام البروانية على الجهود 

التي بذلتها في هذا المجال”.
حتميات  من  واالندماج  التنوع  موضوع  أصبح  وقد 
للحوكمة،  رسمي  هيكل  يدعمه  بالشركة،  العمل 
باالضافة إلى تطوير مجاالت تركيز وخطط عمل لنقاط 
التركيز الرئيسية المتمثلة في العدالة والمساواة بين 

الجنسين والتحرش والتنمر.
والتطوير  البشرية  الموارد  مديرية  أن  بالذكر  الجدير 
من  مسؤولون  عليه  ويشرف  البرنامج،  هذا  وضعت 

الشركة ويدار مركزيًا.

بهوان الهندسية 
تكتب صفحة 

جديدة في سجل 
السالمة في نمر 

أخبارنا

 10 من  أكثر  بإكمال  الهندسية  بهوان  شركة  احتفلت 
أي إصابة مضيعة للوقت في  ماليين ساعة عمل دون 
بحقلي  واإلنشاءات  بالمشتريات  المتعلقة  أنشطتها 

نمر وأمل. 

الطارشي  بدر  الزميل  قال  اإلنجاز  هذا  على  وتعليقًا 
الهدف  هذا  يكن  “لم  الهندسية:  اإلنشاءات  رئيس   -
والحقيقي  التام  االلتزام  لوال  ليتحقق  االستثنائي 

شركة  إدارة  مستوى  على  والبيئة  والسالمة  بالصحة 
الخدمات الفنية الخاصة وموظفيها”. 

وقال متحدث باسم الشركة المتعاقدة: “يغتنم الفريق 
القيادي بشركة بهوان الهندسية هذه الفرصة ليشكر 
بكل امتنان فريق هندسة مديرية نفط الجنوب بشركة 
تنمية نفط عمان على دعمهم المستمر لتحقيق هذا 
يكن  ولم  والبيئة،  والسالمة  الصحة  مجال  في  الهدف 

تحقيق هذا اإلنجاز البارز ممكنا لوال دعمهم”.



6 فـبـــرايــــر 2018  | الـفـحـل 

احتفلت دائرة تجهيز اآلبار وصيانتها بتسجيل أكثر من 
عامين دون إصابة مضيعة للوقت رغم الزيادة الكبيرة 

في مجال أنشطتها وحجمها. 
تغطية  من  وتحّول  وحدة   80 يشغل  الفريق  أن  ويذكر 
تشغيلية لمدة 12 ساعة إلى 24 ساعة، وذلك في إطار 
“ليين”  أساليب  وانتهاج  اإلنتاج  لتعزيز  الشركة  جهود 

في طرق عملها.
من  واسعة  سلسلة  عن  مسؤول  الفريق  أن  كما   
المعدات بما في ذلك ثالثة طواقم تصديع، وثالثة أنظمة 
إلدارة الرمال، وأربع وحدات لألنابيب الملتفة، وأربع وحدات 
العمل  إلعادة  هايدروليكيتين  ووحدتين  اآلبار،  الختبار 
في اآلبار، وست وحدات لألنابيب الملتفة، و25 وحدة من 
الكبالت المصقولة غير المجدولة، و14 مضخة غير أكالة، 
 ، E-line و 14 نظامًا لصيانة رؤوس اآلبار، وخمس وحدات

وأربع مضخات تحفيز، وأربع ورش تابعة للشركة. 
مدير  الفرعي،  إبراهيم  الزميل  قال  الصدد  هذا  وفي 
األهمية،  بالغ  أمر  “ليين”  أساليب  انتهاج  إن  الدائرة، 
وأوضح ذلك قائاًل : “لقد طبق فريقنا عددًا من المبادرات 
اآلبار  ففي  أمانًا.  أكثر  وجعلها  عملياتنا  لتبسيط 
الغاز  حرق  من  تخلصنا  الغاز  قطاع  في  التطويرية 
خالل   من  فقط  الربط  عملية  إكمال  بعد  اآلبار  باختبار 
األعمال  كمية  من  وخفضنا  الخط،  داخل  االختبار  إجراء 
المدنية واليدوية المطلوبة الختبار البئر قبل إزالة جهاز 
الحفر، كما تخلصنا أيضًا من حرق النفط الحلو من خالل 

نقل النفط بالشاحنات إلى المحطة”.
المساهمات  على  األمثلة  من  العديد  “لدينا  وأضاف: 
خفض  في  تجسدت  “ليين”  أساليب  لتطبيق  اإليجابية 
مثل  والبيئة،  والسالمة  الصحة  لمخاطر  التعرض 
التصديع المتعدد المراحل، ومشاريع “ليين” في الورش 
على  المحمولة  اآلبار  اختبار  لوحدة  األمثل  واالستغالل 

مقطورة، وهذا غيض من فيض.

خدمة اآلبار وفق قواعد السالمة
سالمة  لتعزيز  الجهود  من  الكثير  الشركة  “بذلت 
العمليات في اآلبار وزيادة مستوى الوعي والكفاءة لدى 
العمليات  سالمة  حوادث  عدد  إلى  بالنظر  الموظفين. 
العمل  وإعادة  اإلكمال  دائرة  واإلبالغ عنها في  اآلبار  في 

في اآلبار، يسرنا أن نلمح أننا على الطريق الصحيح.
فيها  تتدفق  آبار  على  الوحدات  هذه  “تعمل 
األساسية  العشر  بالعناصر  وااللتزام  الهايدروكربونات، 

لسالمة العمليات في اآلبار أمر بالغ األهمية.
الهايدروكربونية  المواد  على  المحافظة  من  مناص  ال 
الكارثية  اآلثار  آبارنا أو مكامننا لتجنب  أو  أنابيبنا  داخل 
المحتملة على الناس أو البيئة من تسرب هذه المواد 

الخطرة.

“نحن فخورون جدًا بهذا اإلنجاز الرائع نظرًا لحجم ونطاق 
عمليات فريق إعادة العمل في اآلبار”.

وتحقق هذا اإلنجاز بإكمال عامين خاليين من الحوادث 
الفريق  تمكن  نوفمبر،  شهر  وبحلول  أكتوبر.  في 
مقارنة   ٪11 قدرها  بزيادة  نشاطًا،   21851 إكمال  من 
الحوادث  إجمالي  تكرار  معدل  وانخفض   .2016 بعام 
 )1( المستوى  من  الحوادث  ومجموع  للتسجيل  القابلة 
أية  تقع  ولم  العمليات  سالمة  لحوادث   )2( والمستوى 

حوادث للمركبات.
وقال إبراهيم إن التواصل مع الطواقم في الحقل كان 
من الجوانب األساسية التي ركزت عليها حملة الصحة 
والسالمة والبيئة، مضيفًا: “يتمثل الهدف في زيادة بروز 
فرق  مع  كثب  عن  والعمل  الحقل  في  القيادي  الفريق 

العمل.
وأسفر هذا عن وضع التوقعات الصحيحة ودعمهم عند 
داعمًا   كان  الحقلية  المعايير  مسؤول  أن  كما  الحاجة. 
على  يساعد  مما  للوحدات  المتكررة  بزياراته  كبيرًا 
تحديد الثغرات التي قد تكون قد فاتت على تقييماتنا.

الرئيسية  والبيئة  والسالمة  الصحة  مخاطر  بين  “من 

هو الخلود إلى الرضاء عن الذات وخفض مستوى الحذر. 
السالمة  ثقافة  الحفاظ على  إلى  نهدف  إننا  ذلك،  ومع 
والوعي من خالل اللقاءات األسبوعية للصحة والسالمة 
وإعادة  اإلكمال  لدائرة  األسبوعي  واالجتماع  والبيئة 
قوية  ثقافة  واستدمنا  طورنا  لقد  اآلبار.  في  العمل 
ومهندسو  الفرق  قادة  ينقلها  التي  المعرفة  لتبادل 

العمليات لفرقنا الميدانية.
وأضاف: “من المهم جدًا أن يكون لدينا فريق قوي يمكنه 
دعم األعضاء الجدد األقل خبرة. لقد تمكنا من االحتفاظ 
بهذه الخبرة وتحديد الموظفين ذوي الخبرة للعمليات 
المهمة مثل اآلبار الحمضية في بيربا الكبرى وقرن علم. 
الضوء  نسلط  أن  ينبغي  الذي  المهم  اآلخر  “والجانب 
عليه هو أن وحدة اختبار اآلبار )3( حققت إنجازًا بارزًا حقًا 
للوقت   إصابة مضيعة  دون  عامًا   15 من خالل تسجيل 

أثناء العمل في اآلبار الحمضية في بيربا الكبرى.
منذ  للوقت  مضيع  حادث  أي  تسجل  لم  الوحدة  وهذه 

اليوم األول مما يجعل سجلها أكثر لفتًا لألنظار.
وقال إبراهيم في هذا الصدد: “وبالنظر إلى المستقبل، 
في  واالستمرار  التركيز  نواصل  أن  إلى  بحاجة  فإننا 
والبيئة.  والسالمة  الصحة  ومبادرات  لخطة  االمتثال 
لدينا  المفتاح؛  هي  السلوك  على  المبنية  والسالمة 
أنظمة كافية معمول بها، ولكننا بحاجة إلى التأكد من 
أن موظفينا على علم بها، ويمتثلون لها ويتدخلون 
)التحقق،  أداة  تدشين  ويظهر  الحاجة.  عند  باحترام 
اإليجابية  النتائج  بعض  بالفعل  والتأكيد(  واالمتثال، 

على نوعية التدخالت من فرقنا الميدانية.
أخرى  أداة  أيضًا  هو  المباشرين  المشرفين  وبرنامج 
بهذه  للقيام  موظفينا  دوافع  تعزيز  على  تساعد 

المهمة وفق قواعد السالمة”.

الشركة تساهم في 
استقطاب االستثمار 

األجنبي للبالد
لترويج  العامة  الهيئة  مع  الشركة  جهود  تضافرت 
لعمان  للترويج  “إثراء”  الصادرات  وتنمية  االستثمار 
اتفاقية  الطرفان  وقع  حيث  الدوليين،  للمستثمرين 
في  المساعدة  وهدفها  سنوات  ثالث  مدتها  تعاون 
يد  ومد  دوليًا،  للسلطنة  االقتصادية  المكانة  تعزيز 
العون للشركات المحلية لتعزيز قاعدة أعمالها إقليميًا 

ودوليًا، والترويج للفرص التجارية للشركة. 
التخطيط  مستشار  البلوشي،  علي  الفاضل  وقال   
“نجحت  االتفاقية:  على  وقع  الذي  إثراء  في  والمتابعة 
الصادرات في  وتنمية  االستثمار  لترويج  العامة  الهيئة 
الصادرات  وتعزيز  عمان  سلطنة  إلى  االستثمار  جلب 
أولويتنا  وتتمثل  20 سنة.  من  أكثر  خالل  النفطية  غير 
في إيجاد فرص العمل وتحقيق العوائد، وتحقيقًا لهذه 

مع  جهودنا  تتضافر  أن  الصدر  يثلج  ما  فإنه  الغاية، 
األنشطة  لتعزيز  عمان  نفط  تنمية  شركة  في  الزمالء 

التجارية للبالد. 
قوية  برسالة  يبعث  التعاون  هذا  أن  في  ريب  “ال 
للشركات التي تسعى إلى تأمين موطئ قدم لها في 

سوق الشرق األوسط المتنامية”. 
العام  المدير  ريستوشي،  راؤول  قال  الشأن  هذا  وفي 
حيث  إثراء”،  مع”  التعاون  بهذا  “سعداء   : للشركة 
العمانية  بالشركات  النهوض  في  جهودنا  ستدعم 

تتبناها  التي  الكبرى  المحلي  المجتمع  شركات  مثل 
الصعيدين  على  التمّيز  من  المزيد  أجل  من  الشركة 

اإلقليمي والعالمي.
“وفي الوقت ذاته، فإن التعاون مع إثراء سيساهم في 
تحقيق أهدافنا الرامية إلى تسويق العديد من الفرص 
التجارية في منطقة االمتياز للمستثمرين المحتملين 

والشركاء التقنيين.
المزيد من  “ومثل هذه الشراكات من شأنها أن تحقق 
القيمة للسلطنة من خالل تسليط الضوء على العديد 
األعمال  األجنبي وتنامي مجتمع  الفرص لالستثمار  من 

فيها”.
شركة  تعمل  أن  المنطقي  “من  البلوشي:  وأضاف 
تنمية نفط عمان وإثراء معًا؛ إلظهار التالحم والتواصل 
الحرة  والمناطق  الصناعية،  والمناطق  بالسلطنة، 
والمجمعات التجارية، فضاًل عن فرص االستثمار والقوى 

العاملة.
يظهر  الطريقة  بهذه  معًا  العمل  “إن  وأضاف: 
للمستثمرين المحتملين أنهم سيتوجهون إلى دولة 

طموحة متحدة في التزامها بالنمو االقتصادي”.

أخبارنا
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أحد  من  عمانيًا  شابًا   471 بتخريج  الشركة  احتفلت 
الشباب  هؤالء  تأهيل  إلى  الرامية  التدريبية  برامجها 

لتقلد وظائف بدوام كامل.
بن  أسعد  بن  تيمور  السيد  السمو  صاحب  رعى  وقد 
لالتصاالت  العام  األمين  مساعد  سعيد،  آل  طارق 
مركز  في  أقيم  الذي  الحفل  العلمي،  البحث  بمجلس 
ُعمان للمؤتمرات والمعارض تقديرًا لنجاح هؤالء الشباب 

وتكريمًا إلنجازهم.
وتأهل هؤالء الشباب للعمل في مجاالت مختلفة سواء 
في قطاع النفط والغاز أو غيره من القطاعات؛ األمر الذي 
السلطنة  حكومة  جهود  برفد  الشركة  التزام  يعكس 

في تنويع االقتصاد.
سيعملون  التدريبية  البرامج  اجتياز  في  وبنجاحهم 
األنابيب  وتركيب  والميكانيكا  الكهرباء  مجاالت  في 
والصفائح  الفوالذ  وتركيب  والصيانة  والسقاالت 
إلى  المخازن،  وإدارة  الرفع  معدات  وتشغيل  المعدنية 

جانب مجاالت الطبخ واالستقبال والضيافة.
الجدير بالذكر أن هذه الدفعة تضم 91 لحامًا تدربوا حتى 
شاّبة   13 إلى  باإلضافة  دوليًا،  األعلى  جي   6 المستوى 

سيعملن في قطاع الضيافة.
الدفعة  يمثلون  الخريجين  هؤالء  أن  بالذكر  الجدير 
التاسعة من خريجي برنامج الشركة لألهداف الوطنية 
الذي نجح في إيجاد أكثر من 40 ألف فرصة عمل وتدريب 
في  تدشينه  منذ  للعمانيين  استيعاب  وإعادة  مهني 
عام 2011؛ علمًا أنه أوجد خالل عام 2017 وحده أكثر من 14 

ألف فرصة.
عبدالحسين  بن  عبداألمير  المهندس  قال  جهته  من 
والقيمة  الخارجية  للشؤون  التنفيذي  المدير  العجمي، 
شاب   1300 من  أكثر  تأهل  “لقد  بالشركة:  المضافة 
عماني باحث عن عمل عبر برامج التدريب المهني التي 
لتقلد  جاهزين  وأصبحوا   ،2017 في  الشركة  دعمتها 

وظائف مجزية”.
التزامهم  على  جميعًا  أهنئهم  أن  “يسرني  وأضاف: 
كافة  أشكر  كما  النجاح،  إلى  للوصول  وتفانيهم 
شركائنا من المعاهد التدريبية والشركات التي تكفلت 
جهودهم  كرسوا  والذين  جميعًا  الخريجين  بتوظيف 

الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية  للتوجيهات  استجابة 
ورفدًا لجهود حكومة السلطنة في إيجاد فرص العمل 

للشباب العمانيين”.
“إننا نسعى جميعًا إلى دعم مسيرة التنويع االقتصادي 
وإيجاد الوظائف سواء في القطاع النفطي أو القطاعات 
على  للمواطنين  ومساعدة  النفطية،  غير  االقتصادية 
التقدم  الحصول على وظائف مجزية، والمساهمة في 

االقتصادي للسلطنة”.
شهرًا   18 حتى  استمر  التدريب  أن  بالذكر  والجدير 
في  البدء  بصدد  اآلن  وهم  مختلفة،  معاهد  ستة  في 

من  الثانية  المرحلة  في  جديدًا  إنجازًا  الشركة  حققت 
نهيدة  سيح  حقلْي  في  الضغط  تعزيز  مشروعْي 

وكوثر.

الشركة تدعم 
تأهيل 471 شابًا 

وشابة وتوظيفهم

فقد وصلت أربع قاطرات من أجهزة الضغط )تتكون 
ضغط  أجهزة  وأربعة  رئيسية  محركات  أربعة  من 
سرعات  ذات  بتروس  هيدرودينامية  أنظمة  وأربعة 
موعد  من  يومًا   90 قبل  صحار  ميناء  إلى  متغيرة( 

التسليم المنصوص عليه في العقد.
مدير  الحمادي،  صالح  الزميل  قال  الشأن،  هذا  وفي 
المشروع: “لقد حققنا إنجازًا هامًا وبلغنا وتيرًة جديدة 
تعزيز  مشاريع  إنجاز  في  المتمثل  لهدفنا  لنصل 

الضغط قبل الموعد المحدد”.
من جانبه قال السيد شانكر، مدير المشاريع بشركة 
يستغرق  التي  المواد  هي  “هذه  توبرو:  آند  الرسن 
جلبها وقتًا طوياًل، وبهذا نكون قد تخطينا المخاطر 
هدف  تحقيق  من  ثقة  بكل  يقربنا  مما  الرئيسية، 

اإلكمال المنشود”.

العمل لدى 31 شركة من بينها شركة جلفار للهندسة 
والمقاوالت، وشركة الصناعات العربية، ومجموعة أو تي 
إي، وشركة إلتو الدولية للهندسة، والشركة السعودية 
للسيارات،  سهيل  ومجموعة  للمقاوالت،  الوطنية 

وشركة الفالحي، ومجموعة فندق كمبنسكي.
ويشار إلى أن من بين الخريجين أول دفعة تتدرب لدى 
المعهد العلمي الحديث للتدريب الصناعي، والمعهد 
الوطني للضيافة، وشارك في التدريب كذلك كل من 
المعهد الوطني للتدريب، ومعهد ركن اليقين الدولية 

لتنمية المهارات، ومعهد التدريب التقني واإلداري.

إنجاز آخر يتحقق في مشروعي تعزيز الضغط في كوثر وسيح نهيدة

أخبارنا
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البيئة  وزير  التوبي،  سالم  بن  محمد  معالي  رعى 
ألول  رسميًا  الشركة  افتتاح  حفل  المناخية،  والشؤون 
في  الشمسية  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  مشروع 

مواقف السيارات في مقرها بمسقط.
مواقف  في  الشمسية  األلواح  من  آالف  ركبت  فقد 
السيارات بميناء الفحل لتوفير الطاقة لمباني مكاتب 

الشركة.
 3.1 من  أكثر  للبيئة  الصديقة  الخطوة  هذه  ستوفر 
مليون متر مكعب من الغاز في العام، وهو ما يكفي 
لتوفير الكهرباء لنحو 1000 منزل، كما ستخفض انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 6662 طنًا سنويًا، وهو 
ما يعادل ما تنفثه 1400 سيارة على الطريق أو زرع حوالي 

173 ألف شجرة.
سيوّلد المشروع، الذي تبلغ طاقته القصوى 6 ميجاواط 

عند الذروة، 9480000 كيلوواط ساعة سنويًا. 
حضر الحفل راؤول ريستوشي، المدير العام، وغيره من 

كبار المسؤولين في الشركة.
الذي  الشركة  نهج  على  التوبي  محمد  معالي  وأثنى 
المستقبل في  البيئية ويستشرف  المتطلبات  يراعي 
وقت  في  سيما  ال  للطاقة  بديلة  مصادر  عن  البحث 

يتسم بالتحديات االقتصادية.

المشروع  هذا  أن  في  شك  “ال  الشأن:  هذا  في  وقال 
إلى خفض  إضافة  البيئة،  الحفاظ على  سيساهم في 
االنبعاثات الضارة واالستهالك الكهربائي. وهو من أوائل 
المشاريع في السلطنة التي تسّخر الطاقة الشمسية 
أمل،  حقل  في  “مرآة”  مشروع  جانب  إلى  الحجم  بهذا 
في  األكبر  يعد  الذي  الشركة،  امتياز  منطقة  جنوب 
المنطقة. ونأمل بإذن اهلل أن تستكمل المراحل األخرى 
تتلوه  وربما  الشركة  في  المواقف  كافة  لتغطية  منه 

مشاريع أخرى في منطقة االمتياز”.
تنفذه  المتجددة  الطاقة  أن مشروع نظام  بالذكر  جدير 

مع  بالشراكة  أيه”  أس  “إلكترون  األسبانية  الشركة 
الشركة الُعمانية “ركن اليقين الدولية ش م م”.

وشمل المشروع تركيب ما مجموعه 19500 لوح شمسي 
المشروع  هذا  ويعد  سيارة،  موقف   2054 مظالت  على 
في  واحد  موقع  في  الشمسية  للطاقة  مشروع  أكبر 
السلطنة، ويمتد على مساحة تبلغ 37830 مترًا مربعًا.

من  األدنى  الحد  الشمسية  الطاقة  محطة  وتتطلب 
الجهد والتكاليف للتشغيل والصيانة خالل دورة حياة 

المشروع التي تمتد لـ 25 سنة.
إلى  “باإلضافة  الشأن:  هذا  في  ريستوتشي  وقال 
أيضًا  ملتزمون  فإننا  االقتصادية،  االستدامة  دعم 
وغير  الهايدروكربونية  أنشطتنا  في  البيئية  بالريادة 

الهايدروكربونية برمتها.
قبل  من  خطوة  أحدث  هو  المشروع  “هذا  وأضاف: 
ونحن  المتجددة،  الطاقة  مصادر  إلى  للولوج  الشركة 
الطاقة  لتسخير  اإلمكانات  من  الكثير  هناك  أن  نرى 
كما  عمومًا.  السلطنة  وفي  عملياتنا  في  الشمسية 
في  الُعمانية  القدرات  لتطوير  الفرصة  المشروع  يتيح 
محلية  توريد  سلسلة  وبناء  الشمسية،  الطاقة  مجال 

في هذا المجال المتنامي”.
• انظر صفحة 13	

الشـمـس تـشـرق “طـاقـة” على مـواقف 
السـيــارات بـمـيـنـاء الفحـل

أخبارنا
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البنية  تطور  رحلة  يعرض  متحفًا  الشركة  افتتحت 
حقل  في  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  األساسية 
مرمول؛ حيث يتسنى للزائر االطالع على معدات االتصال 
القديمة التي يعود تاريخها إلى 30 عامًا، بما فيها جهاز 
اتصال السلكي وأجهزة أخرى استخدمت في رأس البئر، 
اآلبار  حفر  أجهزة  في  استخدمت  متنقلة  ووحدات شبه 
ووسائل  اآلبار،  صيانة  ومنصات  اآلبار،  اختبار  ووحدات 

اتصال متنقلة.

الرحبي،  محمود  الزميل  المعرض  فكرة  صاحب  وقال 
في  والتكنولوجيا  المعلومات  إدارة  عمليات  رئيس 
الزمان قد عفا على  أن  االمتياز: “صحيح  جنوب منطقة 
أنها  إال  استخدامها،  باإلمكان  يعد  ولم  األجهزة  هذه 
القرن  ثمانينيات  منذ  الشركة  عمل  برحلة  تذكرنا 

الماضي”.
وأضاف قائاًل: “يتمثل الهدف من هذا المتحف في تعريف 
التي  للتكنولوجيا  الجذري  بالتحول  والموظفين  الزوار 

كًرمت الشركة 60 موظفًا لمشاركتهم في برنامج “بادر” 
المدني  المجتمع  التطوعي بهدف مساعدة مؤسسات 
ذات  األخرى  األسباب  من  وغيرها  األهلية  والجمعيات 

الصلة.
وأثنى أعضاء من لجنة المدير العام على مساهماتهم 
المحلية  والقيمة  التعليم  تشمل  مجاالت  عدة  في 

المضافة والجوانب الحكومية واألهلية.
يذكر أن هؤالء الموظفين ساهموا بمهاراتهم للتطوع 
والتطوير  العمل  تخطيط  مثل  عديدة،  مجاالت  في 
والجودة  والتمويل  والعمليات  والسالمة  والصحة 
“ليين”  ومبادئ  والمحاسبة  العقود  وإدارة  والفعاليات 
الطعام  وتجميع  األموال  وجمع  البيانات  وتحليل 

وتنظيم األسواق الخيرية والفعاليات الرياضية.
الذي تمتع  العطاء  العام للشركة بحس  المدير  وأشاد 

به المتطوعون بما يظهر الجوهر الحقيقي للشركة.
الصغيرة  المؤسسات  من  عدد  الحفل  في  شارك  وقد 
ممثلوها  استعرض  التي  المحلية،  والمتوسطة 

مهاراتهم الحرفية وعرضوا منتجاتهم للبيع.
في  “بادر”  مبادرة  أطلقت  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
2015 إلفساح المجال للموظفين والمتقاعدين الستغالل 
يخدم  بما  التطوعية  األعمال  في  وأوقاتهم  خبراتهم 

المجتمع برمته.

االتصاالت السلكية والالسلكية عبر الزمن

“بادر”..عطاًء 
للمجتمع

أخبارنا

الشركة  في  والتكنولوجيا  المعلومات  إدارة  تبنتها 
فيما يتعلق بجودة الخدمات وسرعة تقديمها”.

رئيس  الشيذاني،  سعيد  الزميل  المتحف  افتتح 
المعلومات  إلدارة  وتطويرها  األساسية  البنية  تخطيط 

والتكنولوجيا، وعلق قائاًل:
“تشرفت بافتتاح هذا المتحف الذي يعد األول من نوعه 
الذكريات  من  الكثير  يحمل  أنه  شك  وال  مرمول،  في 

العصّية على النسيان”.



2 فـبـــرايــــر 2018  | الـفـحـل 

في  القياسي  الرقم  حطم  مشروعًا  الشركة  أنجزت 
أمريكي  دوالر  مليون   40 فقط، محققًا  13 شهرًا  غضون 

للمساهمين.
المبكر  للتطوير  العمل على مرفق حوقة  انتهى  فقد 
باستخدام  ممكنة  كلفة  وأدنى  زمنية  مدة  أقصر  في 
يطبق  الذي  ُصن(  شغل،  تمّلك،  ابِن،  )صمم،  مفهوم 

حاليًا في الحقول المستكشفة حديثًا.
ويعني هذا أن الشركة المتعاقدة معنا تمتلك مرفق 
وتصونه،  وتشّغله  وتشيده  وتصممه  المبكر  التطوير 

مقابل إيجار شهري مبني على األداء.
1800 متر مكعب في  يشمل نطاق عمل المشروع نقل 
اليوم )أكثر من 11 ألف برميل في اليوم( من النفط من 
حقل حوقة إلى محطة زولية، باإلضافة إلى 650 ألف متر 

مكعب في اليوم من الغاز إلى محطة الغاز بزولية.
وأسند هذا التحدي إلى فريق مشروع بهجة – ريما على 
الصلة  ذات  األطراف  جميع  مع  بفاعلية  العمل  شرط 

وإنجاز المهمة بأقصى قيمة ممكنة للمساهمين.
نموًا منذ بضعة  ريما تشهد   – بهجة  أن منطقة  يذكر 
للحقول،  توسعة  وأنشطة  جديدة  باكتشافات  سنوات 
بدور  العنقودية  المجموعة  مهندسو  أسهم  وهنا 
المألوف لتحقيق قيمة نقدية مبكرة  محوري في تجاوز 

من فرص النمو.
وبفضل المتابعة – عبر التقييم واالجتماعات مع اإلدارة 
العليا للشركة والمساهمين – ثبتت فاعلية مفهوم 
صمم، ابِن، تمّلك، شغل، ُصن في تسريع إنضاج الفرصة 

في حوقة وتطويرها.

إلى شركة إكستران للشرق األوسط  العقد  وقد أسند 
المؤجر على مدار  المرفق  1 يوليو 2016 إلدارة  اعتبارًا من 

الساعة.
المؤجر  المرفق  كامل  المشروع  عمل  نطاق  ويشمل 
المفّصل  الهندسي  التصميم  ويضم  سنوات،   10 لمدة 
المواد  وشراء  الدولية،  المعايير  وفق  الغاز  لمحطة 
والبناء  الثقيلة،  المعدات  ونقل  وتركيبها،  لها،  الالزمة 

والتشييد، والتشغيل األولي، والتشغيل الفعلي.
حوقة  لمرفق  اآلمن  بالتشغيل  الجهود  وتكللت 
الهندسة  وفريق  المتعاقدة  الشركات  بين  بالتعاون 

والعمليات بالشركة.
المالئم  التصميم  مبدأ  الجديد  المفهوم  ويستخدم 
للغرض بناء على المعايير الدولية وأفضل الممارسات 

باستخدام الحزم القياسية للمزود.
لكن   ،2018 يناير  في  اإلنتاج  بدء  المخطط  من  وكان 
الفريق نجح في تدشين اإلنتاج قبل ذلك بخمسة أشهر 
المرفق، علمًا  بناء  اآلمن في  العمل  13 شهرًا من  بعد 
بأن الزمن القياسي المعتمد في الشركة لذلك هو 60 
شهرًا؛ ما يعني أن زمن إنشاء المرفق قلص هذه المدة 

بنسبة ٪78.

حوقة يسّجل رقمًا قياسيًا في إنجاز المشاريع

مدير   – باقي  سامي  الزميل  قال  السياق  هذا  وفي 
مديرية نفط الجنوب: “إن إنجاز مشروع بهذا الحجم من 
بال  العقد هو  التعقيد في غضون 13 شهرًا من إسناد 

ريب أمر مدهش جدًا.
استراتيجية  تطبيق  في  النجاح  هذا  مفتاح  ويكمن 
بالتعاون  مشفوعة  ُصن،  شغل،  تمّلك،  ابِن،  صمم، 
والشركات  إكستران  وشركة  الشركة  بين  الوثيق 

المتعاقدة من الباطن.
لتنفيذ  جديدة  آفاقًا  العمل  في  األسلوب  هذا  وفتح 
المشاريع بوتيرة أسرع، واألهم من ذلك أن شركة تنمية 

نفط ُعمان لم تستثمر في البداية أية مبالغ”.
أول  هو  المبكر  للتطوير  حوقة  مرفق  أن  إلى  يشار 
مفهوم  وفق  ينفذ  الشركة  مستوى  على  مشروع 

صمم، ابِن، تمّلك، شغل، ُصن.

بمديرية  الهندسة  مدير  الحارثي،  عبداهلل  الزميل  وقال 
هذا  حاليًا  الجنوب  نفط  مديرية  “تدير  الجنوب:  نفط 
المفهوم الجديد وتشرف على تطويره وتطبيقه. وهذه 
االجتماعات  خالل  من   – حوقة  في  الناجحة  التجربة 
المبكرة مع جميع الدوائر ذات الصلة وإعداد مستندات 
استفادت منها   – العقد/المناقصة قبل بدء المشروع 
المبكر  التطوير  مرفق  مثل  أخرى  مشاريع  مجموعة 

بتيسير ومرفق سداد شمال”.
وذكر عبداهلل أن “مرفق تيسير – وهو حاليًا قيد التنفيذ 
– يحتوي على نسبة مرتفعة من الغاز الحمضي، وهو 
مرفق حساس وفريد من حيث تعقيده وحجمه، ويبدو 
في  حتى  الجديد  المفهوم  وفق  تنفيذه  يمكن  أنه 
د المزيد من الفرص  أحلك الظروف التشغيلية. وقد ُحدِّ
الغاز،  ومديرية  الشمال  نفط  مديرية  في  المختلفة 

وحاليًا تتلقى الدعم من الفريق”.

أخبارنا
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نظمت الشركة فعالية يوم المدققين الذي يعقد ألول 
الحوكمة  في  خبراء  مستقطبًا  السلطنة،  في  مرة 

والضمان من مختلف أرجاء البالد.
والتطوير  التدريب  مركز  في  الفعالية  أقيمت  وقد 
التدقيق  في  وخبيرًا  مديرًا   60 بمشاركة  بالشركة، 

الداخلي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
إيجاد  إلى  المدققين  يوم  إقامة  من  الشركة  وتهدف 
وأفضل  المعارف  تبادل  تتيح  للتدقيق  وطنية  منصة 
الممارسات، وتشّجع المزيد من التواصل بين زمالء هذه 

المهنة.
العام  المدير  ريستوشي،  راؤول  السياق قال  وفي هذا 

للشركة:
استراتيجية كبيرة،  تحقيق قيمة  المدققون  “يستطيع 
واإلشراف المستقل على أية مؤسسة أو شركة للتأكد 
المخاطر  وتحديد  الصحيحة  بالطريقة  األمور  تنفيذ  من 
وتبادل  المستفادة  الدروس  ونشر  منها،  والتخفيف 

أفضل الممارسات”.
مهّمون  شركاء  المدققين  أن  الشركة  “ترى  وأضاف: 
يحققون الكفاءة واالستدامة، ويقدمون الحلول لتحديات 
بل ويساعدوننا على  يتغير بسرعة،  عالم  العمل في 

بكفاءة  وفقها  نعمل  التي  وأنظمتنا  ضوابطنا  إدارة 
مستوى  وعلى  بل  المختلفة،  الفرق  مستوى  على 

الشركة بأسرها”.
بمستويات  االرتقاء  على  الفعالية  هذه  “ستساعدنا 

الحوكمة في الشركة خصوصًا والسلطنة عمومًا”.
من  متحدثين  استضافت  الفعالية  أن  بالذكر  الجدير 
من  أخرى  مختلفة  مؤسسات  ومن  الشركة  داخل 
ومعهد  للدولة،  واإلدارية  المالية  الرقابة  جهاز  بينها 
ويونج، وشركة  إيرنست  الداخليين، وشركة  المدققين 

برايسووترهاوس كوبرس، وشركة شل.
التدقيق  االستراتيجية ألنشطة  القيمة  النقاش  وشمل 
الداخلي، ودورها في األمن اإللكتروني الذي يشهد حاليًا 
المصالح،  وتضارب  العماني،  والقانون  سريعًا،  تناميًا 

وأنشطة تحليل بيانات التدقيق الداخلي. 

يوم المدققين 
األول: منصة وطنية 

لتبادل المعارف

محمد خميس علي العلوي 
25 عاما

عادل هالل سالم البهلولي
25 عاما

محمد حمود سالم الوضاحي
30 عاما

عامر سليمان مسلم الشكيري
30 عاما

عبلة هالل محمد النعماني
30 عاما

مهيل محمد شنين أوالد ثاني
35 عاما

عبداهلل الشعيلي
40 عاما

ناصر راشد الوهيبي
35 عاما

نقاشية  وحلقة  التواصل،  فرص  الفعالية  أتاحت  كما 
مشتركة في الختام.

مديرة  الفارسية،  فتحية  الزميلة  قالت  جانبها،  من 
لدائرة  الجديدة  الرئيسة  سابقًا،  الداخلي  التدقيق 
هذه  تغرس  أن  “نرجو  الرقمي:  والتحول  المعلومات 
بين  فعالية  أكثر  لتكون  التدقيق  ثقافة  الفعالية 

المشتغلين بهذا المجال في البالد”.
تعزيز  الوطنية  المنصة  هذه  شأن  “من  أن  وأوضحت 
تعمين المهنة، باإلضافة إلى تحسين معايرة عمليات 

التدقيق على مختلف األصعدة”.
يشار إلى أن “يوم المدققين” سيظل فعالية ثابتة، وقد 
عن  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  أعربت 

موافقتها على استضافة نسخة العام القادم.

أخبارنا

مكافآت
الخـدمــة 
الطــويلـة



يف هذا العدد

فاتصل بالمحرر لتزويده بملخص عن 
الفكرة إما من خالل الهاتف أو البريد 
اإللكتروني. وال نشجع تقديم مقاالت 

مكتوبة دون مناقشة مسبقة مع 
المحرر أو مشرف اإلنتاج لتفادي اإلحراج 
في حالة عدم صالحية المادة للنشر 

في الفحل

التصوير

يجب توجيه طلبات التقاط الصور 
إلى قسم التصوير. ويرجى مالحظة 

أن الدور الرئيس للمصور يتمثل 
في توفير خدمات للشركة ككل 
وليس خدمة للدوائر. وبالنسبة 

لطلبات خدمة التصوير التي نرى أنها 
غير معقولة، سيتم توفير هواتف 
وعناوين المصورين الذين يمكن 

االتصال بهم لتنفيذ الخدمة.

حقوق الطبع

يرجى مالحظة أنه ال يجوز إعادة إنتاج 
أي جزء من الفحل دون إذن خطي من 

الشركة. وعلى المؤسسات الراغبة 
في إعادة إنتاج أي موضوع في هذا 

العدد االتصال بالمحرر.
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زمالئي األعزاء،
في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز مسيرتها لتكون مشغاًل مستدامًا بيئيًا، فإنه يطيب لعدد هذا 
الشهر من نشرة الفحل أن يبرز بين ثنايا صفحاته االفتتاح الرسمي ألول مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية في مواقف السيارات بمقرنا الرئيسي في مسقط.
الفارقة في تاريخ الشركة لن توفر الكهرباء لمباني مكاتبنا فحسب، بل أيضًا  ويشار إلى أن هذه التطورات 

ستوفر أكثر من 3.1 مليون متر مكعب من الغاز في العام، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 1000 منزل.
كما ستخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 6662 طنًا سنويًا، وهو ما يعادل ما تنفثه 1400 سيارة 

على الطريق أو زرع حوالي 173 ألف شجرة.
حملة  راية  تحت  تندرج  التي  العديدة  الطاقة  إدارة  مبادرات  بين  من  واحد  هو  السيارات  مواقف  مشروع  إن 

“استدامة” الجديدة التي دشنت في يوم البيئة العماني، وتناولها أيضًا هذا العدد بين صفحاته.
وتهدف الحملة إلى غرس ثقافة بيئية إيجابية في شتى أرجاء السلطنة من خالل التركيز على ستة محاور 

رئيسية هي: الطاقة المتجددة، والمجتمع، وكفاءة الطاقة، والبيئة، وتوفير الطاقة، واالقتصاد.
إن إدارة الطاقة هي عامل حاسم في الشركة ونحن ننتقل تدريجيًا إلى شركة طاقة بالكامل، وستمكننا من 

تقديم المزيد من القيمة ألصحاب الشأن المباشرين، بل وُعمان برمتها في هذا المجال الرئيسي.
وفي الوقت نفسه، يجب أن نستمر في تنفيذ أعمالنا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، ويسرني أن أقرأ عن العمل 
الرائع في حوقة، حيث أنجز الفريق مشروع مرفق التطوير المبكر في وقت حطم األرقام القياسية ولم يتجاوز 

13 شهرًا، حيث إن الزمن المعياري إلنجاز المشاريع في الشركة يستغرق 60 شهرًا.
في  حاليًا  يطبق  الذي  ُصن(  شغل،  تمّلك،  ابِن،  )صمم،  مفهوم  باستخدام  ذلك  تحقيق  من  الفريق  وتمكن 

الحقول المكتشفة حديثًا.
ويعني هذا أن الشركة المتعاقدة معنا تمتلك مرفق التطوير المبكر وتصممه وتشيده وتشّغله وتصونه، 

مقابل إيجار شهري مبني على األداء.
ويذكر أن مشروع حوقة هو أول مشروع للنفط والغاز ينتهج هذا األسلوب رغم أن األسلوب يطبق في مجموعة 

من المشاريع األخرى مثل مرفق التطوير المبكر بتيسير ومرفق سداد شمال. 
كما أزف التهنئة لفريق تطوير الغاز بمديرية هندسة اآلبار على حفر بئر إضافية محققًا وفورات في التكاليف 

بلغت 8.2 مليون دوالر أمريكي في مشروع “جبال – خف” بانتهاج أساليب “ليين” في عملهم.
واستطاعوا كذلك تجاوز األهداف إلنجاز ثماني آبار في إطار حملة لحفر 47 بئرًا رغم عملهم في ظروف معقدة 
ومشروع تزدحم فيه األنشطة السطحية والجوفية وفي منطقة للطوارئ حيث يكمن خطر غاز ثاني كبريتيد 

الهيدروجين. 
أخيرًا وليس آخرًا، تهانينا لممارسي “ليين” الذين يحتفي هذا العدد من النشرة بإنجازاتهم.

يشار إلى أن الشركة لديها حتى اآلن 310 ممارسين من ممارسي “ليين”، والخطط الشاملة لبرنامج “ليين” في 
الشركة تدعو لإلعجاب، حيث حقق البرنامج قيمة بلغت 1.2 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل تفريغ 242 موظفًا 
بدوام كامل لتنفيذ أنشطة تضيف قيمة، وحضر 91٪ من الموظفين حلقات التوعية بأساليب “ليين”، واقترحت 

أكثر من 8 آالف فكرة تحسين.
يا لها من جهود رائعة يجب استدامتها حتى نصل إلى المرحلة التي يشارك فيها كل موظف من موظفينا 

في أساليب “ليين” والتحسين المستمر ويصبح ذلك ديدننا في العمل يومًا إثر يوم.

راؤول ريستوشي
المدير العام
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الشمس تجدل ضفائر 
أشعتها في ميناء الفحل


