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Our corporate vision is to be renowned and 
respected for the excellence of our people 
and the value we create for Oman and all our 
stakeholders.
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ABOUT  THIS REPORT

Welcome to Petroleum Development Oman’s first 
Sustainability Report which primarily covers the 12 months 
up to the end of June 2014 (Q2). 

The report is testimony to our commitment to transparency 
and honesty in our business dealings. We will be using this 
report as the basis of our submission to join the United 
Nations Global Compact, thereby becoming the only 
commercial company in Oman to be a member.

Prior to the compiling of this report, we undertook an 
extensive stakeholder engagement programme involving a 
brand survey of 200 key stakeholders  and our annual People 
Survey to gauge sentiment and learn more about the main 

areas of concern and interest about our activities. 

This report, which has been printed using recycled paper 
and soya ink, can also be viewed on our website www.pdo.
co.om and on our internal staff intranet.

Most of our technical functions are certified by the relevant 
national, regional or international bodies and the organisation 
as a whole is annually audited by the State Audit Institution 
which is financially and administratively independent of us.

If you have any queries about this report, please contact us 
at corporatecommunications@pdo.co.om
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CHAIRMAN’S 
MESSAGE

In the past 40 years, Oman has undergone a period of transformative economic development and national 
renewal under the wise leadership of His Majesty Sultan Qaboos bin Said. 

The oil and gas industry, spearheaded by PDO, has been a key driver in this process, generating the wealth for 
growth, enhanced public services, vital infrastructure and improved living standards. All of this has contributed to 
an unparalleled age of peace, prosperity and stability for the Sultanate.

Sustaining this success story is now the key. The ‘easy’ oil is running out, pipelines are ageing and plant complexity 
is increasing. At the same time, there is a pressing imperative to control pollution and conserve energy while 
meeting the unprecedented demand for fossil fuels both within Oman and from external customers.

PDO has had to balance the ongoing strong demand for oil, rising gas consumption – both inside and outside its 
organisation - and a desire to minimise its environmental impact. To accomplish this, the Company has broken new 
ground in exploration and production techniques while striving to develop effective energy and water management 
solutions. 

Through its In-Country Value strategy, PDO has also led the way by creating and investing in sustainable long-
term jobs and new commercial opportunities for small and medium-sized businesses in the oil and gas industry 
and beyond.

This strategy is geared towards enabling competitive Omani manufacturing and service companies and skilled 
personnel to compete at an international level, unlocking entrepreneurial potential and stimulating economic 
innovation and diversification which will serve Oman well into the future.

PDO is committed to its role as a good corporate citizen, protecting the environment, supporting the communities 
in which it operates and delivering value beyond the oil and gas sector. This report focuses on some of that great 
work as well as some of the areas where the Company is striving to improve as it endeavours to be an economically 
efficient, socially aware and environmentally sensitive operator.

Dr. Mohammed bin Hamad bin Saif Al Rumhy

Minister of Oil and Gas

Chairman of the PDO Board of Directors
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MANAGING DIRECTOR’S 
FOREWORD

I am delighted to introduce PDO’s first Sustainability Report. Sustainability is at the heart of everything we do and 
it is important that we record our progress – and our failings – so that we continually build on and improve our 
performance.

Sustainability for us is about operating safely, responsibly and efficiently to deliver lasting economic benefits to 
the whole of Oman while mitigating our impact on the environment and wider society. This means behaving in a 
way which engenders public consent, trust and respect and provides a platform for long-term progress not only in 
the areas of hydrocarbon exploration and production but beyond. In short, we only succeed if the communities in 
which we work succeed.

The context in which we operate makes this more challenging but more necessary than ever. We live in an age 
of rising national, regional and global energy demand, climate change, increased public expectation and scrutiny, 
and a rapidly changing industry. 

The primary revenue earner for the Sultanate is the oil and gas sector and it is incumbent on us, as the country’s 
leading oil and gas operator, to ensure energy security for Omanis and our external customers while using our 
privileged position to help economic development and diversification so the nation has a sustainable future as 
fossil fuel resources are depleted.

This is why we are spearheading, with the Omani Ministry of Oil and Gas, an In-Country Value (ICV) strategy to 
retain more of the wealth generated by our sector in Oman. In June 2014, we established a new ICV Directorate to 
add further focus and co-ordination to our efforts which include supporting the development of local businesses, 
ring-fencing work for domestic companies and, with our contractors, training and employing around 11,700 Omani 
jobseekers since 2011 so they can forge lasting and rewarding careers.

Another central pillar of ICV is social investment and we continue to make targeted contributions in our 
communities, providing a wide range of facilities and services, such as health centres, schools, roads and leisure 
attractions. As part of our civic responsibilities, we also support key local industries, such as fisheries, and Omani 
heritage.

This support has included committing to our largest ever one-off payment of more than RO 5.5 million (US$ 14.3 
million) on 12 projects in April 2014 including the funding of Muscat’s first drug rehabilitation centre, a new 60-bed 
intensive care unit at Khoula Hospital in the city, four new public parks and two majlises. A multi-purpose hall will 
also be built and there will be further support for the disabled and job training for women. We also announced 
plans to construct Oman’s first public aquarium - to mark the 45th year of His Majesty Sultan Qaboos bin Said’s 
reign in 2015 – as  a centre which will focus on the Sultanate’s rich and diverse marine ecosystems and ecology, the 
sustainability of these resources and how they can be safeguarded for the future.

Our main aspiration is Goal Zero – no harm to people and the environment – although creating and embedding 
a workplace culture that will lead to this is a relentless process. For example, in 2013, PDO recorded its best safety 
performance ever. However, in the first six months of 2014, we suffered a high level of Tier 1 Process Safety incidents 
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MANAGING DIRECTOR’S 
FOREWORD

and Lost Time Injuries which reminded us of the constant need to stay vigilant and abide by our 12 Life Saving Rules 
and three Golden Rules of Comply, Intervene and Respect. We also launched a back-to-basics approach with ‘deep-
dive’ investigations into serious Asset Integrity-Process Safety Management incidents and reiterated the need for 
high-level leadership involvement in creating a more robust safety culture, which is the bedrock for all that we do.

At the heart of our sustainability drive are the people we employ. It is their conduct and behaviour which dictate 
how effectively we carry out our core business as the Sultanate’s leading oil and gas company but also how we are 
seen by the public. Our staff are the guardians of our reputation and the frontline ambassadors for our brand and 
the vast majority carry out an incredible range and volume of activities in a sound, professional, ethical, proud, 
dedicated and loyal manner. We must always command stakeholder trust and respect because it is vital to retain 
public support if we are to sustain our business in the long term.

That is why there was great sadness and frustration after a small number of current and former employees 
were caught up in a corruption case – which was still ongoing at the time of publication - involving illicit contractor 
payments which has led us to further tighten our compliance procedures to root out any malpractice in our midst. 
Beyond our policies covering our General Business Principles, Conflict of Interest, Blow the Whistle and training, we 
have also initiated parallel and anonymous external engagements to avoid any such episodes in the future.    

Going forward, this anti-bribery and corruption regime will be even more firmly embedded in our operations 
in the same determined way we pursue our safety programme.  We must reinforce our core values of business 
integrity, honesty and fairness and further raise awareness of the systems, policies and practices we have in place 
to curb misconduct. We are determined that, with much clearer and enforced consequence management, PDO and 
Oman, under the wise leadership of His Majesty Sultan Qaboos bin Said,  will become models for others to emulate.

At the same time, we will re-double our efforts to retain public confidence and increase understanding of our 
significant role in Oman by investing in domestic jobs and training, vital community infrastructure and services, 
and boosting economic diversification through our support of local businesses and entrepreneurs by continuing 
to entrench ICV.  For us, complying with the national laws and international regulations is a given but we are 
determined to go even further and set new operating, environmental, safety and contractor standards.

Stakeholder engagement is crucial to us because it is only by regular interactions with those who we impact or 
impact us that we can plot the appropriate course, take the necessary remedial action, address pressing issues, 
identify challenges and opportunities and develop trust and confidence in how we operate.  

Of course, our primary business remains the successful, sustainable and safe exploration and production of 
fossil fuels. However, our portfolio is endowed with a lot of difficult-to-access hydrocarbons due to the geological 
complexity of the Sultanate and our mission is becoming even more difficult as our fields mature. As well as 
world class Well and Reservoir Management to make the most of our existing fields, this means a move to new 
mechanisms to maximise yield – such as enhanced oil recovery (EOR) and hydraulic fracturing. These are both capital 
and resource intensive and that is why we strive daily to identify new and effective means of energy management 
in our operations and to reduce our overall carbon footprint. That is why we are now using 40% less gas today to 
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produce a barrel of oil than we did five years ago.

Any company operating in our sector will rightly attract attention for its stewardship of the environment and PDO 
continues to make significant advances on reducing energy consumption, improving energy efficiency, managing 
produced water and developing alternative energy sources. In the reporting period, we completed a successful 
year-long solar steam generation trial at our Amal West facility to produce a low-cost alternative to gas to produce 
energy-efficient steam for thermal EOR. We are now making good progress in the significant scale-up of the solar 
steam plant, while at the same time working together with our contractor partners GlassPoint to establish local 
supply chain options. And our ground-breaking Nimr Reed Beds project continues to go from strength to strength 
by using nature to counteract the problem of produced water while at the same time creating a “green” desert 
habitat for more than 100 species of migratory birds, fish and insects. This has led to a 98% reduction in energy 
requirement to treat and dispose the water. 

At all times, we not only endeavour to meet domestic and international standards but to exceed them where 
possible. Of course, this is an ongoing challenge, especially as the scale and complexity of our business increases 
and our infrastructure ages.

Where we are falling short – both the number of oil spills and gas flaring volumes have increased in the reporting 
period, for example – we are actively taking steps to improve our performance. So we are currently engaged in an 
extensive asset integrity “No Leak” programme to replace old flowlines and have launched flare reduction schemes 
in both the north and south of our concession area.

We fully support the United Nations Global Compact for businesses that are committed to aligning their operations 
and strategies with the 10 universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and 
anti-corruption and will use this report as our submission to become the only commercial company in Oman and 
the only major oil and gas company in the Middle East at present to become a signatory member.

Preparing this publication has made us think hard about those issues that are important to us and our stakeholders 
and how we can improve our performance in relation to them. I invite you to read it and learn more about us and 
the ambitious plans we have to meet stakeholder expectations, serve Oman and secure a more sustainable future. 

Raoul Restucci

Managing Director
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OUR APPROACH
Who We Are

Petroleum Development Oman (PDO) is the major hydrocarbon exploration and production company in the 
Sultanate of Oman. We account for about 70% of the country’s crude oil production and nearly all of its natural gas 
supply. Gas fields and processing plants are operated by PDO exclusively on behalf of the Government.

PDO is a limited liability company which is owned by the Government of Oman (which has a 60% interest), the 
Shell Group (34%), Total (4%) and Partex (2%), and operates on a no-profit, no-loss basis and is officially revenue-
neutral.

The Company adopted its name in 1951, first struck oil in Yibal in 1962 and has been exporting oil produced in its 
90,874km  concession area known as Block 6 since 1967. We have developed more than 140 oil- and gas- producing 
fields.

Our mission is to find, develop and produce oil and gas responsibly and profitably, in order to contribute to 
the sustainable development of Oman to the benefit of all our stakeholders. We are the custodians of the major 
source of national income and one of the largest private sector employers in Oman. We manage a large and diverse 
portfolio of oilfields in terms of field sizes, reservoir and oil types, development methods and maturity. Our aim 
is to improve the recovery factor of hydrocarbons through the application of a combination of world-leading well 
and reservoir management, the deployment of the latest innovative technology and a comprehensive gamut of 
recovery mechanisms including:

n Primary such as natural flow and artificial lift

n Secondary such as water floods and pressure maintenance

n Tertiary such as enhanced oil recovery (EOR).

The Company has become a global pioneer in EOR due to its maturing asset base and the complexity and 
challenging nature of Oman’s geology and the three main methods it currently uses are thermal, chemical and gas.

The overall aim of our strategy is to maximise production and minimise the financial costs and environmental and 
social impact of our operations by following best oilfield practices. This means engaging efficiently, responsibly and 
above all safely in the exploration, production, development, storage and transportation of hydrocarbons.

2

              The scope of PDO business from shareholder investment to delivery of oil and gas
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PDO endeavours to meet its wider responsibility to society through its Licence to Operate by taking economic, 
social and environmental considerations into account in all decisions, specifically in terms of the provision of oil 
revenues, domestic employment, staff and contractor training, the support and development of local businesses 
and community investment.

Underpinning this approach is our corporate vision which is to be renowned and respected for the excellence of 
our people and the value we create for Oman and all our stakeholders. This means going beyond delivery of oil 
and gas but contributing to Oman’s sustainability and success while securing a Social Licence from the communities 
with which we work. We believe in delivering industry-leading performance across our business and adopting a 
continuous improvement mindset to ensure we protect our reputation, sustain progress, comply with standards 
and meet our objectives.

At the time of publication, PDO had around 7,500 staff  made up of more than 60 nationalties and over 40,000 
contracting employees.

To underline our position as champion of workplace diversity and equality of opportunity, the 15-strong Managing 
Director’s Committee consists of five women directors – 33% - a beacon for both the industry and region. 

Staff celebrate the Company’s first PDO Day
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Governance Structure
PDO operates with three key governance bodies in addition to a number of committees and sub-committees that 

provide governance activities.

The three key governance bodies are the PDO Board of Directors, the Managing Director’s Committee (MDC) and 
the PDO Pension Fund Board of Trustees.

The PDO Board, which is chaired by His Excellency, the Minister of Oil and Gas, consists of members representing 
the Government of Oman and the Company’s private shareholders. It has governance on all oil-related activities, 
while gas operations are supervised by the Gas Board composed of representatives of the Government of Oman. 

The day-to-day running of the business and financial authority – within the approved programme limits – is 
delegated to the Managing Director and his committee of 15 directors (MDC). The MDC shares responsibility 
for the Company’s overall performance and business direction, employee value proposition, health, safety and 
environment (HSE) and corporate social and environmental responsibility. 

The Functional Directors are responsible for setting the technical standards, the allocation of staff and their 
development in a particular discipline. The MDC represents the highest level of internal oversight of the Company’s 
business and meets mostly on a weekly basis or as required.

There are also a number of committees that support PDO’s management in their daily activities.

Corporate Strategy
PDO’s corporate strategy is reviewed annually at the start of the business planning cycle and is outlined by our 

corporate strategy map. At the top of this ‘map,’ the shareholder expectations are described with the key supporting 
strategic themes and individual strategic objectives are defined. Business-critical, cross-company enablers are also 
identified, highlighting the elements which will enable the staff to deliver the objectives and ultimately ensure PDO 
meets shareholder and stakeholder expectations and the Company’s vision.

The Managing Director’s Committee
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General Business Principles and the PDO Code of Conduct
PDO has as its core values honesty, integrity and respect for people and its General Business Principles promote 

the creation of a positive and inclusive work environment that supports mutual respect and trust in which all 
employees have fair opportunities to contribute and develop. PDO has also identified desired behaviours focusing 
on the three priorities of leadership, accountability and team which guide the roles and responsibilities of all in 
establishing and promoting a positive work environment.

The PDO General Business Principles are the foundation on which our business strategies and activities are based. 
These lay down an insistence on honesty, integrity and fairness in all aspects of our business, including relationships 
with contractors and suppliers. PDO is required to conduct its affairs in accordance with those principles. We are 
judged by how we act and the belief that our reputation will be upheld if each one of us acts in accordance with the 
law and the ethical standards set out in our Statement of General Business Principles (SGBP).

The objective of the Company is to engage safely, efficiently and responsibly in the exploration, production, 
development, storage and transportation of hydrocarbons in the Sultanate. The Company seeks a high standard of 
performance with the aim of furthering the long-term benefits of its shareholders, employees and Omani society 
at large. 

Our contracting-out policy is on the basis of open and competitive bidding, where possible, with transparent 
procedures, providing equal 
opportunities to qualified 
contractors and suppliers. We 
will not, directly nor indirectly, 
offer, solicit, accept or pay bribes, 
including facilitation payments, 
in any shape or form, and require 
our employees, contractors and 
suppliers and their employees, 
to act likewise. Employees are 
expected to exercise the utmost 
care to avoid putting themselves 
into a position where they may 
be called on to repay favours 
in a manner detrimental to the 
Company’s interests.

Staff must not take advantage, 
for their own or for the profit of 
others, of their position in the 
Company or of information gained 
in the course of their employment. 
They have a duty to notify PDO of 
any outside interest which could, 
either directly or indirectly, present 
them with a conflict of interest, 
or involve them in a commercial 
relationship with PDO. 

The principles are endorsed by 
our shareholders and apply equally 
to corporate decision making as 
well as the individual behaviours 
expected of employees when 
conducting business on behalf of 
PDO.
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They are the corporate shield that helps protect our reputation and it is the duty of every employee and contractor 
to ensure that we adhere to these principles and uphold and protect the reputation of our Company.

Following the core values and SGBP, the Code of Conduct instructs and advises on how to avoid situations that 
may damage the employee or PDO. It sets standards and shows how to achieve them and insists on honesty, 
integrity and fairness in all aspects of business. The Code does not exempt anyone, and every PDO employee must 
operate within its boundaries of rules and guidelines. PDO expects the same in its relationship with its contractors 
and suppliers.

Our reputation and our future success are critically dependent on compliance, not just with the law but with the 
highest ethical standards. A reputation for integrity is a priceless asset. This Code supports PDO in safeguarding 
that asset. The Code crystallises the basic rules, standards and behaviours necessary to achieve the core values of 
the Company. It provides requirements and guidance, expressed as clearly, concisely and consistently as is possible, 
within a single, company-wide document for all PDO employees on a number of enterprise-wide risk areas.

For this purpose, the code is categorised into five distinct sections addressing compliance in the following areas:

n People and Safety

n Fighting Corrupt Practices

n Safeguarding Information and Assets

n Communications Management

n National and International Trade.

Violation of the provisions of the Code, or of any policies, procedures, laws or regulations governing our 
operations, may have severe consequences for the individuals concerned and also for PDO.

PDO remains steadfastly committed to further strengthening its already rigorous internal controls and securing 
membership of the United Nations Global Compact – an initiative to encourage businesses worldwide to adopt 
sustainable and socially responsible policies.

 Security
All our employees and contractors are required to respect the human rights of fellow workers and communities 

where we operate, as stated in our General Business Principles.

We have a responsibility to keep employees, contractors and facilities safe, while respecting the human rights 
and security of local communities.

A dedicated arm of the Royal Oman Police (ROP), created by Royal decree, the ROP Oil and Gas Security Installation 
Unit, provides the overall security at all PDO locations, with the primary focus on main entrances and general patrol 
in the concession area. 

The organisation operates in close liaison with the PDO Security Department and under Article 50 of the Police 
Law, a police officer may carry the arms and ammunition given to him in his official capacity. He may use arms only 
in the cases and the manner specified by the law. 

A civil security company, Security and Safety Services (SSS) LLC, also created by Royal decree, provides unarmed 
security in offices and airports under contract and also works closely with the ROP and our own Security Department. 
We also sponsor and maintain a Water Guard – people from the local community – under the control of our 
External Affairs Directorate. 

Specialised training is given to security personnel by the Company when necessary to raise awareness of HSE 
issues, such as hydrogen sulphide (H2S) emissions and work ethics.
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Stakeholders
PDO has a wide range of important stakeholders and each holds a different set of aspirations and expectations 

of what they expect of us. In setting our business direction, we seek to balance and reconcile the needs of all our 
stakeholders and, in doing so, enhance our image and reputation.

To ensure that we have a good engagement with our stakeholders, there is a stakeholder plan addressing focal 
points and issues.

The Ministry of Oil and Gas (MOG), together with other ministries, exercises certain monitoring controls on PDO to 
ensure compliance with regulatory requirements. This ranges from formal approval of technical work to monitoring 
and ensuring mandatory requirements of Omani Law or legislation are applied. PDO regularly engages with the MOG 
to discuss significant issues affecting PDO operations, performance and long-term developments. 

Other ministries significantly influencing PDO activities include the Ministry of Finance, Ministry of Manpower, 
Ministry of Higher Education and the Ministry of Environment and Climate Affairs.

Our Stakeholder and Government Relations team in the External Affairs Directorate aims to arrange a minimum of 
five meetings a month with government officials to ensure this relationship remains productive and constructive. In 
addition, if we have a particular issue or project, we create a tailor-made stakeholder plan.

We have community feedback mechanisms that enable people neighbouring our operations to share any concerns 
about the impact of our activities and are developing a new community relations strategy to make us even more 
responsive.

Our recent engagements have mainly centred on reputation enhancement, due to corruption cases, labour and 
industrial issues and commercial vehicle driving permits for expatriates.

In addition, there are ongoing discussions and face-to-face meetings with delegates of representative and 
consultative bodies such as the State Council and Majlis A’Shura.

Majlis A’Shura members visit Harweel
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Brand Survey
We conducted a survey of 200 of our key stakeholders to assess their attitudes to PDO. A total of 87% of the 

respondents had a favourable opinion of the Company, with 94% saying we took into account the welfare of local 
communities and the natural environment in our operations.In addition, 91% said the Company had the best 
effective management team and processes compared with other operators and 98% expressed confidence in it as 
the “Most Trusted and Reputed” oil and gas exploration and production company in Oman.

More than half – 58% - of respondents say that PDO’s reputation has improved over the past year with 33% 
saying that it had stayed the same, although 7% said it had fallen and gave “Bribery Cases” as the major reason.

The top challenge which respondents believe PDO faces is the need to create more job opportunities and provide 
more training for Omanis (22%). A similar number (21%) think the Company should strive further to protect the 
environment and conserve energy.

Safety As An Overarching Priority
Safety is the foundation of everything we do. Success is not just measured in terms of barrels of oil produced but 

in ensuring that our employees and contractors return home safely every day.

We actively promote a uniform safety culture across the business through our 12 Life Saving Rules (see graphic), 
our three Golden Rules of Comply, Intervene and Respect (see below), our annual Safety Day, regular awareness 
and training workshops, newsletters, lunch and learn sessions and constant reminders in internal communications 
literature and team meetings. In addition, investigations are conducted after all incidents to identify weaknesses 
and avoid repetition, and lessons are cascaded from other incidents in the industry.

We operate our facilities and equipment with the aim of delivering energy without incidents which could harm our 
employees, contractors, neighbours or the environment. At  all times, we strive to maintain the highest standards 
and ensure that we engage efficiently, responsibly and safely in our business and set an exemplary model for others 
inside and outside the industry.

In 2013, PDO recorded its best-ever safety performance with a 10% fall in the industrial-related Lost Time Injury 
Frequency to 0.26 and a 16.2% fall in the Total Recordable Case Frequency to 0.98.

We continue to build a culture where people understand their role in making PDO a safe place to work. To ensure 
that safety culture is embedded within the organisation, PDO relies on three simple, yet powerful, fundamentals: 
comply with rules and regulations; intervene on unsafe acts or conditions; and respect our neighbours.  These are 
known as ‘Golden Rules’ and they form part of our Health, Safety and Environment Management System (HSE MS).  
The HSE MS defines the roles and responsibilities of individuals in managing safety.

The Golden Rules are underpinned by 12 mandatory Life Saving Rules which cover expectations on managing the 
most critical safety risks and are vital in protecting the lives of our employees and contractors. 

Life Saving Rules ... Do Save Lives
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In addition, we hold an annual Safety Day to promote a culture where everyone takes responsibility for safety.  
This event is an opportunity for all employees and contractors to spend the day sharing ideas and good practice, 
and planning ways to improve our safety performance.

PDO management and staff also have engagement sessions at different levels to discuss matters related to safety.  
These start at worksites, where site management on an almost daily basis discuss with staff how best to perform 
intended activities safely using toolbox talks, job safety plans, risk assessments and the permit-to-work system.  
Issues related to safety which require higher level intervention and support are discussed within each directorate 
in their weekly meetings.

There is a clear process for reporting, investigating, following up and learning from incidents should they occur.  A 
dedicated web application is made available to all staff to report incidents and allow an investigation to commence.  
The level of investigation depends on the severity of the incident and once the investigation process is completed, 
the lateral learning is cascaded to employees and contractors.

PDO operates in a ‘self managing’ mode that has gained the trust of regulatory bodies within the country. 

Process and Technical Safety
PDO has teams and processes in place to ensure that all our facilities are well 

designed, well operated and well maintained to run safely and that our people, 
contractors, neighbours and environment are protected.

The PDO technical safety standards for our design of projects comply 
with international benchmarks and meet and exceed the local regulatory 
requirements where available. Our standards are documented and maintained 
by the specifically assigned discipline heads for technical safety and process 
safety. Standards and procedures are reviewed on a regular basis. 

The design of our facilities, with safety-critical hardware and their safety-
critical activities, are documented in specific operational HSE cases. 

To ensure technical safety is embedded in all PDO engineering projects, the 
recruitment of additional technical safety staff has been endorsed at Technical 
Director level, to ensure  they are used with assets and project teams where 
required.

We routinely prepare and practice our emergency response to potential 
incidents such as oil spills or fires. This involves working closely with local 
emergency response crews and government agencies to jointly test our plans 
and procedures. The tests continually improve our readiness to respond. If 
an incident does occur, we have procedures in place designed to reduce the 
impact on people and the environment. In addition, we hold multiple safety 
and process safety events each year to address this crucial area. 

PDO has a comprehensive AI-PSM programme, and all Tier 1 incidents are 
fully investigated and presented to the Managing Director for review and to 
cascade lessons. Where applicable, our technical safety standards are updated, 
and lessons are widely communicated to project teams and assets.

After two years of preparation, PDO endorsed an improved Fire and Explosion 
Management Programme in 2014, which will ensure fire safety risks are well 
understood and that the required prevention and mitigation measures are in 
place and operable. 
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Road Safety In PDO
PDO operations are predominantly in a harsh desert environment spread across a large concession area.  Our 

annual driving activities amount to over 250 million km and involve light and heavy vehicles, short- and long-
distance journeys, and graded and blacktop roads, specialized equipment for rig moving and wide load movements.   

To minimise our risk profile, PDO runs its own defensive driver training programme to upskill our drivers to 
recognise hazards and anticipate errors from other road users so incidents can be avoided.  We have stringent road 
safety standards  and support these with strict enforcement of our Life Saving Rules.  

We have additionally introduced a comprehensive high-specification commuting infrastructure to support 
employees who are willing to avoid travelling to and from their rotational work locations in their private vehicles. 
This is a vital step change for us as sadly non-work-related commuting fatalities in private vehicles account for the 
largest loss of life in the PDO community.

We have invested significantly in the latest technology, such as solar road lights, vehicle speed limitation devices 
and in-vehicle monitoring systems to enable our 
driver behaviour to be monitored so that constructive 
counselling can occur to effect improvement. 
More tests are being conducted with the pilot of a 
centralised journey management centre to further 
enhance our level of control.

We also employ our own dedicated road safety 
standards team, charged with supporting and 
enforcing road safety compliance, both on the roads 
and in our workshops.

The profile of road safety is bolstered by regular 
senior management engagement through their 
participation in driving forums, management field inspections and incident investigation reviews.

Road Safety
During 2013, there were 7,201 road accidents in Oman, an average of 19.7 accidents for each day of 

the year, according to the National Centre for Statistics and Information. These resulted in 9,965 injuries 
and 905 fatalities.

Every year, PDO employees and contractors drive more than 250 million kilometres putting us in a 
unique position to not only entrench best road safety practice in our organisation but also, with our 
partners, to act as a force for change in the wider society. 

The tragic and unnecessary toll, both within the Company and in wider society, is one which PDO 
is determined to help reduce and is making significant investment to improve driving standards and 
increase road safety awareness, both within our own operations and across the Sultanate.
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Road safety statistics related to motor vehicle incidents are showing a downward trend which is encouraging 
and proves that PDO is heading in the right direction regarding the implementation of road safety standards and 
enhancement of safe driving behaviours. 

We have also invested our energy into changing public perceptions and raising the importance of road safety in 
wider society. Our Tell A Friend campaign has taken the message out to the public adding PDO’s voice to the various 
initiatives to reduce road deaths in Oman.
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Road Safety In Oman

Tell A Friend

In partnership with the ROP and several non-governmental organisations, such as the Oman Road Safety 
Association, the Company has launched the nationwide Tell A Friend road safety campaign to urge the public to 
spread the message about more responsible driving to their family, friends and colleagues.   

The initiative focuses on the dangers of speeding and mobile phone use at the wheel, emphasises the importance 
of wearing seatbelts and highlights the need for greater awareness of pedestrians, proper vehicle maintenance, 
driving while fatigued or stressed, children’s behaviour in cars and journey management.

Tell A Friend is breaking new ground with its mission to bring about permanent behavioural change by forging a 
genuine connection with Omanis’ hearts and minds – targeting both adults and children, who are the motorists of 
tomorrow.

Given the scale of this task, the campaign is expected to last at least five years and PDO is providing organisational 
support and financial backing. Company and partner organisation volunteers have mounted stands at key public 
events such as the Muscat Festival and in popular locations, including shopping malls. There have even been 
roadshows across the country in larger population centres such as Nizwa and Salalah.

Tactics have included silent theatre shows, a seatbelt convincer machine, which simulates the impact of a 
slow-speed traffic accident, and a comprehensive multimedia publicity blitz including broadcast and newspaper 
interviews, radio ads, YouTube videos, a designated Facebook page and a Twitter account. 

Approaches have also been made to the Ministry of Education with the aim of establishing road safety awareness 
as part of the learning curriculum. There are also specific efforts targeted at heavy road users, such as taxi drivers.
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Commuter Buses

PDO launched a bus service for employees and contractors to reduce the number of private vehicle commuter casualties. 
Since 2008, more than 30 had been killed driving to and from work so the Company decided to roll out a new network of 
state-of-the art, air-conditioned coaches to cut the number of accidents.

Seventeen buses, boasting features such as WiFi (under development) and TV, are currently in operation connecting 21 
village hubs with the main PDO camps. Passenger numbers have increased from an initial 552 in June 2013 to a total of 
2,943 by the end of July 2014.

The pilot commuting project will continue until the end of 2015 when a decision will be taken on future commuting 
policy based on occupancy rates, customer satisfaction, the impact on private vehicle use and the road traffic accident 
rate.

Solar-powered lighting

PDO recently won an international road safety award by using 
solar-powered “cat’s eye” lights to cut traffic accidents.

The Company won the Best Engineering Innovation category at the 
third annual Intelligent Transportation Systems & Road Safety Forum 
in Qatar for installing 3,000 reflector units on a 73-kilometre stretch 
of road between the oil-producing areas of Nimr and Rima in the 
south of our concession area.

The devices store the sun’s energy during the daytime and then are 
automatically illuminated by a sensor when visibility falls below 40% 
during the dark or in hazardous weather conditions.

There were several serious accidents on the road in 2011 and 2012 
leading to seven deaths but since the reflectors were installed in 
April-May 2013 there haven’t been any as a result of driving at night, 
in fog or in sandstorms.
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OUR PEOPLE
Our people are our main asset and PDO aims to be a first-class employer of choice. Our success depends on 

attracting and retaining the best staff and that means ensuring they work in a safe, healthy, friendly, rewarding and 
positive environment where talent is allowed to flourish and progress, regardless of background, gender, religion, 
age or nationality.

Our long-term aims are to:

n Maintain a working environment that protects and nurtures our people and always ensures their health and 
safety

n Improve the workplace environment, practices, systems and processes to enable greater loyalty, expertise and 
commitment

n Offer first-rate working and development opportunities to the Omani population as well as attract quality 
expatriate staff to meet the challenges of our rapidly changing industry.

Key aspects are:

n Employee well-being

n Employee engagement 

n Training and education

n Diversity and inclusion

Employee Well-being

Healthy Improvements

PDO has a fully fledged Medical Department which aims to achieve workforce wellness and provide quality, 
curative, preventive and emergency medical care.

Primary health care is offered free of charge to all PDO employees and, where applicable, their eligible family 
members and to some authorised third party contractors. This type of care includes general practitioner, antenatal/
baby and diabetic services. Secondary (specialist) care is arranged as per the latest Omani and expatriate medical 
schemes. 

The medical team is also responsible for occupational health services which includes monitoring and maintaining 
the well-being of staff through routine and pre-employment medical examinations, assessment of health risks, 
personal health counselling, medical advice with respect to work-related injuries/illnesses, health education, 
sickness and absenteeism recording.

More resources have been made available as the size of the workforce and patient population (with the addition 
of PDO pensioner dependents) has increased. In 2010, there were 54,747 visits to the nine Company clinics but 
this rose to 72,361 in 2013.  In 2013, there were also 10,130 referrals to secondary/tertiary care, mainly to private 
healthcare providers, and a small proportion of these referrals were made to Ministry of Health hospitals. By the 
end of Q2 2014, 1,854 periodic and pre-employment medical examinations had been completed.

The Medical Department hired 14 more staff in that period and now has 86 personnel, including 14 doctors and 
40 nurses, across the concession. PDO has recently recruited two new doctors for its main Mina Al Fahal (MAF) 
clinic – bringing the number there up to 10 – to facilitate treatment and cut waiting times. At the same time, 
the range of specialist medical services is increasing at this clinic with a fully fledged in-house cardiac unit and a 
contracted gynaecologist. The department has also introduced a new osteopathic service to support employees 
with chronic spinal problems. A new MAF facility is planned to open by the end of Q3 in 2015. 
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To cover staff and dependants who cannot make use of our medical care facilities because of distance, the 
Medical Department has identified various private healthcare providers to provide primary healthcare to the same 
standard as that on offer at our own clinics.

The Company sponsored and conducted a number of preventive health education and health promotion 
activities, including the annual pan-PDO Wellness Walk in which thousands of PDO staff, contractors and their 
family members walk three kilometres and commit to leading healthier lifestyles.

A corporate Wellness programme, to include active demonstrations and exhibitions, is being enhanced and our 
medical experts also conduct occupational health roadshows to Interior locations to give tips on combatting obesity, 
smoking and diabetes. A weekly smoking cessation clinic, supported initially by an external expert consultant and 
later by our own trained PDO staff, has also begun.

Furthermore, the Company has participated in the Change4Life fund-raising campaign – a joint enterprise between 
staff, volunteers, doctors and health professionals from the Ministry of Health and Sultan Qaboos University - to 
promote sustainable health awareness and lifestyle changes, addressing health issues in PDO and society at large, 
including obesity, diabetes and stress, and support for diabetic children. The campaign raised RO 30,000 in a year.  

Hundreds of our staff also help raise money every year by taking part in the Oman Cancer Association annual 
walkathon which we sponsor.

Sporting Activities

PDO believes a good work-life balance is essential and is a 
firm believer in the need for staff to lead healthy lifestyles.

The Company has three gymnasia and two swimming pools 
in and around its Muscat headquarters – as well as similar 
facilities at its Interior locations – sports pitches and a new 
golf course.

There are a variety of sporting activities and competitions 
for personnel and their families to enjoy, including indoor 
cricket tournaments and an annual 4.2 kilometre swim from 
Al Fahal Island to our Ras Al Hamra Recreation Club (RAHRC), 
which offers a full range of sea activities including diving, 
sailing, and windsurfing and runs its own tennis club, with a 
full-time professional.

This year, we held our first PDO Directorates’ Football Cup, 
competed for by eight directorates, as a way of promoting 
healthy competition, wider co-operation, teamwork and 
friendship across directorates. And for the fitter members of 
staff, there is a regular triathlon challenge.
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Employee Engagement

Honest, open and respectful two-way 
dialogue between management and employees 
is encouraged as we strive to promote a co-
operative and collaborative working environment 
based on respect, teamwork, loyalty and 
excellence. There are multiple channels to foster 
communication and embed an ethos of shared 
enterprise and endeavour. 

Staff are given regular updates on progress by our twice-yearly Managing Director/Technical Director talks which 
are also streamed live on the web. In addition, the Managing Director holds monthly lunches with staff on a first-
come, first-served basis to discuss matters of interest and importance. He also issues a monthly web message 
detailing developments on the people, production, safety, performance, ICV, social investment and Lean fronts.

We have an extensive and dynamic internal communications programme consisting of an intranet carrying 
the latest news and developments, directorate, departmental and staff group microsites, a Company magazine, 
corporate emails and workshops. The Managing Director also has a homepage with a Q and A function which 
enables employees to send questions directly to him.

A People Survey is conducted every year enabling staff to register their views on a wide range of topics such as 
pay and conditions, organizational leadership and diversity and inclusion. The results of this are scrutinised closely 
and any areas of concern are addressed seriously and transparently.  A total of 3,942 staff took part this year– a 
participation rate of 59.42%, and an increase of 1.67% on 2013. The overall results were steady or showed a slight 
improvement in staff attitudes to their work and PDO.

On the general areas scrutinised, the highest score came for Responsible Business (79%), with Role Clarity next 
(78%) second and Employee Engagement up 2% on 2013 in third (75%).

On the specific areas examined, 92% said there was a clear link between their work and organisation’s objectives, 
90% believed everyone takes responsibility for complying with safety rules and 86% said the people they work with 
co-operate to get the job done.

Seventy nine per cent said they would recommend PDO as a good employer – up 4% on 2013 – and 83% said they 
were proud to work for PDO – up 3% on 2013.

Last but not least, we stage many other staff engagements encluding PDO Exellence Day when we celebrate staff 
and team achievements and Company groups and organisations, and PDO Day to showcase an important aspect of 
our business. This latter event was inaugurated in May 2014 to mark the anniversary of His Majesty’s first visit to 
our Bait Mina Al Fahal headquarters.

Happy winners on PDO Excellence Day
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The PDO Trade Union

In full accordance with Omani legislation, PDO 
recognises a company-wide trade union for the 
purposes of consultation on matters relating to 
employees such as pay, conditions and pensions. 
All employees have the right to join the PDO 
Trade Union, which represents around 40% of 
the employee population – more than 3,000 staff. 
The union is affiliated to the Omani General Trade 
Union Federation and its day-to-day operation is 
managed by a Trade Union Board elected by its 
membership.

Measures taken by PDO to support employee 
rights to exercise freedom of association include:

n Assisting the start-up of the union and its 
activities

n Provision of a dedicated office and rooms for 
meetings

n Support for union-elected Board Members 
to spend working time on trade union issues 

n Support for an elected TU Board member 
to undertake the Chairmanship of the Oil & Gas 
Sector Trade Union Federation

n Provision of, and support for, the communication between the TU and its membership via the PDO intranet 
site, where it has its own website

n Support for annual PDO TU general assemblies, and weekly, monthly and quarterly consultative meetings with 
PDO Management, including forums with the Managing Director.  

Musharakah

This body, established in December 2011, focuses on continuous improvement initiatives to help the Company 
establish a more effective, efficient and pleasant working environment and acts as a channel for employee 
suggestions.

 This voluntary group, consisting of a cross-section of staff members and three directors, has also been tasked 
to provide an ambitious vision of how to transform PDO over the next decade, including home working, modern 
shopping and leisure facilities on-site, more greenery, landscaping and environmentally friendly buildings and a 
more collegiate “campus-style” feel to our headquarters.

Training

The development of our staff and future leaders is a fundamental goal of PDO. The Company does not differentiate 
in its training provision between genders and the aim is to offer high-quality learning opportunities for all.

In 2013, we dedicated US$15.8 million to the development of our staff, ran 312 learning programmes and 
dedicated 33,000 man days of training. Every year, 400 graduates join PDO and we further boosted our training 
provision to equip staff with the skills they need for a new hi-tech age in the oil and gas industry with a new 

PDO Trade Union Chairman Saud Al Salmi
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Graduate Development Programme (GDP). The GDP, in partnership 
with Shell, is for all incoming Omani graduates and will offer 
structured, on-the-job training, monitoring and assessment – and 
provide a consistent approach for all. 

In the next two years, a total of 700 graduates are planned to 
pass through the GDP which will imbue them with the necessary 
technical and operational skills for the rapidly changing exploration 
and production sector. 

The new scheme is a direct response to PDO’s dynamic growth, 
and beyond offering a high-quality training regime, the GDP offers 
a grounding in workplace ethics and has been streamlined so it will 
accelerate the average time it takes for a graduate to become a 
fully fledged employee from five to four years.

In addition, a total of 123 employees were approved to attend 
overseas leadership programmes in 2014, and a total of 256 
have gone through our own leadership programme, Leadership 
Essentials (LE). The LE scheme comprises a suite of four modules, developed and designed in-house and accredited 
by The Institute of Leadership and Management in London.

There are currently more than 500 on our Engineers’ Monitored Professional Development Scheme. Enrolment 
and participation in this are obligatory to all new engineering graduates who join the Operations functions. 

A total of 49 PDO Scholars graduated after achieving academic success in leading universities at home and abroad 
after being sponsored by the Company. This means more than 2,000 have qualified through the PDO Scholarship 
Scheme since it was launched in the 1980s.

 PDO has established a Technician Omanisation Programme (TOP) with the objective of ensuring a continuous 
supply of competent technicians and operators to operate and maintain our facilities. The three-year scheme 
blends classroom and on-the-job training. Since the first TOP batch was recruited in 1999, the programme has 
trained more than 500 production, mechanical, electrical and instrument operators. 

The Company can have up to 60 staff at any one time on cross-postings, which are opportunities for employees 
to further develop their technical expertise in a different operating environment.

“To reach the next level, 
the Company has ensured 
it has a first-class training 
framework to attract, 
nurture and retain Omani 
recruits and build technical 
expertise. This approach is 
further testament to PDO’s 
In-Country Value strategy to 
build Omani capability and 
talent.”

PDO’s Learning and 
Development Manager 

Hamed Al Hadhrami
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Academic Collaboration
PDO enjoys a fruitful relationship with academic institutions in Oman, especially Sultan Qaboos University (SQU) 

in Muscat.

The Company funds research at the university on a project-by-project basis to identify solutions to some of the 
challenges we face. This collaboration, which dates back to 1995, enables the capabilities of the students to grow 
and gives them a valuable insight into the oil and gas sector.

There have been more than 100 research and service projects, with an average annual budget of around US$ 
1.5 million, covering a wide spectrum of environmental, technical and operational issues. We have also funded key 
state-of-the-art research facilities which are used to perform research and services not only for PDO but also other 
companies in and out of Oman.

Every year, we conduct a Technology Souq at SQU, focusing on a range of challenges in important areas such as 
EOR, unconventional gas exploration, produced water management and fuel efficiency.

In addition, we run a summer internship scheme which enables undergraduates to get a taste of life in the 
workplace by contributing to active PDO projects.

 Skillpool Management
Developing the leadership, managerial and technical skills required to ensure the long-term sustainability of our 

business remains a strategic imperative. Responsibility is shared across the business with the following stakeholders 
playing a key role:

n MDC members, the most senior leaders in the business, are responsible as role models and key sponsors 
ensuring that sufficient time and focus are spent on the development of staff

n The human resource function is responsible for ensuring that the policies, processes and procedures are 
in place to ensure the business attracts high-calibre personnel and is able to build on the skills, knowledge and 
competency which staff bring to PDO

n Skillpool managers are responsible for the management of the skill pool within each function ensuring the 
consistent and effective delivery of processes and procedures, including but not limited to the creation and 
maintenance of competency profiles, creation of Personal Development Plans and the establishment of training 
plans and related job assignments

n Individual employees are ultimately responsible for their own personal development and are expected to 
engage with other stakeholders to ensure appropriate and realistic plans are in place.

Workplace Diversity and Inclusion
PDO has a large and diverse staff of around 7,500 comprised of 64 different nationalities. More than 1,000 are 

women and five women sit on the MDC – a third of its membership. All but one member of the MDC are Omani.

The D and I team

english.indd   34 1/2/15   12:26 PM



35PDO SUSTAINABILITY REPORT 2014

The Company has a dedicated Diversity and Inclusiveness (D&I) team which is overseen by a designated 
D&I champion at MDC level, People and Change Director Ibtisam Al Riyami.

The team’s mission is to elevate the status of D&I in the Company, to underline the benefits of a diverse 
staff and the positive impact they can have on business performance.

The team is working to establish a better system of support for employees who feel they need guidance 
on discrimination, harassment and bullying. It aims to produce a new plan for 2015 which will involve a 
re-launch campaign to put D&I fully on the corporate agenda. 

The team aims to launch a D&I survey before the end of the year in order to identify areas of concern 
and more accurately measure D&I standards and improvements in PDO. 

The Diversity and Inclusion Standard states our commitment to diversity and inclusiveness by creating 
an inclusive environment that elicits the very best from our employees and is fundamental to our success. 
We are committed to:

n Manage diversity as a critical business activity

n Value the broad range of cultural and personal differences that exist in our  Company

n Respect each employee’s need to balance work and personal 
demands

n Provide equal opportunity for everyone to compete through 
well understood, and consistently applied employment and 
performance standards, and management systems

n Provide a means for employees to share personal support, 
learning, self-development, and communication- including 
networks

n Demonstrate respect and fairness in our interactions with 
external stakeholders consistent with our business principles

n Continue improvement through reference to best practice

n Promote a culture in which all PDO employees and contractors 
share these commitments appropriately.

“If you are good 
enough to do a job in the 
oil and gas industry then 
gender should be no 
barrier to achieving your 
full potential.”

Exploration 
Director Intisaar     
Al Kindi
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The Company provides regular induction courses on D&I awareness to newcomers: from young graduates through 
to mature hires, both expatriates and locals. The aim is to promote an inclusive workplace free from discrimination, 
bullying and harassment which celebrates diversity and provides all with equal opportunities to succeed.

HAWA
PDO has always championed the progress of women within the working environment and has facilitated their 

development and achievement.

The Company has its own dedicated women’s network HAWA (which is Arabic for Eve, the mother of all).All of the 
1,000-plus female staff are members by default of the group, which was launched in 2007 with the aim of creating 

an environment which ‘helps women to help themselves.’ The organisation offers a platform to share experiences, 
network and provides a number of technical and soft skills short courses.

It holds events on Omani Women’s Day, inviting motivational speakers, and also raises money for charity. Over 
the past year, it has donated a total of RO 18,000 to be shared between Al Noor Association for the Blind, the Oman 
Hereditary Blood Disorder Association and the Oman Charitable Organisation to help them pursue their charitable 
efforts in the field of education and food assistance.

Women In The Workplace:   A Regional First

PDO has broken new ground with a three-year training scheme to train female graduates as field operations 
engineers – a first for the Middle East and North Africa (MENA) region.

The scheme bridges the academic 
experience to a real working environment 
and employs the best graduates from 
Omani universities and colleges. At 
present, 15 have taken up the challenge, 
spending the first two years in the desert 
being trained on production facilities. On 
completion, the women become technical 
operations professionals with a range of 
future management career paths on offer.

Among the features of the programme, 
are coaching by senior on-the-job 
trainers, self-directed learning where the 
graduate takes the lead, newly renovated 
female-only accommodation and the 
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introduction of special women’s overalls for comfort and safety. Course organisers have also taken care to engage 
with government ministries, office and field teams and families of the graduates to ensure a successful outcome. 

The scheme won the prestigious ADIPEC award for the Empowerment of Women in the Oil and Gas Industry 
in 2013 with PDO being described by the judges as “the company that recognises the value of diversity across its 
business and is focused on strengthening women in leadership and professional positions.”

Contractor Engagement

We continue to step up our efforts to embed a duty-of-care mindset and high-calibre labour practices in our 
contractor community and to ensure full compliance with Omani laws. 

With that in mind, we launched a world-first programme, Project Prism, to collate feedback from around 1,500 
contractor employees in the seven main locations in our north and south operational areas to identify key issues, 
assess and raise operating standards and share best practices.

This will help us to establish measurable standards against which to gauge the performance of those companies 
we work with. A survey was designed with 50 questions/statements covering a range of topics including worker 
welfare, HSE and operations, medical support, training and development and HR.

Twenty companies (small, medium and large) participated and the data has been analysed and shared to focus on 
areas for improvement.  A strategic review of the whole project took place in June with the CEOs of the participating 
organisations, where it was clearly communicated that “Prism” is about continuous improvement and learning. It 
was also agreed that it should be used as a tool to regularly assess gaps and drive improvements in the socio-work-
ethical environment to raise performance standards in the contractor community.

We also organise regular conferences and workshops with contractors and held a three-day employee relations 
training programme for around 30 human resources personnel representing 20 contractors in May. The programme 
focused on addressing and understanding major employee relations issues including those that lead to grievances, 
how the companies handle underperformance, management capacity to tackle staff problems, and other common 
problems that lead to disciplinary action. 

PDO representatives met with the International Labour Organisation to discuss an effective framework for 
dialogue between employers and employees across the whole Omani oil and gas sector on issues such as labour 
relations, working conditions, Omanisation and productivity.

The Oil & Gas Federation of Unions (OGFU) in Oman has more than 40 company-based member trade unions, and 
some of these companies are contractors with PDO. 

As the largest oil and gas operator in Oman, PDO is also in a pivotal position to support economic development 
and diversification and deliver thousands of jobs and training opportunities to Omani citizens, both in the oil and 
gas sector and beyond.

Child Labour and Forced Working

As a responsible employer, PDO does not employ staff below the age of 18 years and 
to the best of our knowledge, neither do our contractors. We also do not force nor 
make compulsory any employment relationships within our organisation.

In all cases, PDO applies, and enforces on its contractors, the complete application 
of the Omani Labour Law. There has not been any registered case against PDO or any 
of its contractors related to child labour or exposing young workers to hazardous work, 
neither through the Labour Inspection Department of the Ministry of Manpower nor 
from our Corporate Occupational Health Department which conducts frequent visits 
to the sites of the Company’s projects.
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Lean
To be a sustainable business, PDO has launched a Lean programme to streamline operations, cut waste, eradicate 

inefficiency and avoid duplication of activities.

There are now six “value streams” – business areas – where Lean tools and principles have been introduced: 
Well Delivery, Operate and Maintain, Well and Reservoir Management, Contracting and Procurement, People and 
Project Delivery.

So far this year, more than 50 improvement projects have been initiated across the value streams, and 
improvement delivery timelines and the planning and execution of replications are getting better. 

In June, we awarded 17 Lean Practitioners their global accreditation certificates, and they will be joined soon 
by another 10. Ninety staff have undergone Lean Manager training in 2014 and close to 600 are receiving Lean 
awareness and basic training, as we continue to build a solid Lean internal capability foundation across the Company.

Contracting and Procurement
Our long-term aspiration to help secure sustainable benefits for the Sultanate as we carry out our core business 

of producing oil and gas. At the heart of this is a fair, honest and robust contracting and procurement system.

Our Contracting & Procurement (C&P) Department continues to play an increasingly crucial role in ensuring we 
deliver our business goals and targets. 

The C&P contracts portfolio consists of over 600 
contracts worth in excess of US$30 billion, with 
average contract duration of about five years and 
where 80% of PDO’s annual spend on Capex and 
Opex is done through contracts and purchase 
orders. This portfolio shows an increase of about 
20% compared to 2011 and 2012 when there were 
over 500 contracts worth in excess of US$ 4 billion.

PDO maintains a register of its approved suppliers, 
who supply goods or services in support of its oil 
and gas operations throughout the concession area. 
Currently, there are more than 2,000 suppliers who 

 OUR ECONOMY
PDO continues to implement its aspiration to be true to its principles and deliver energy resources to Oman and 

its international customers in a safe, socially responsible, economically efficient and environmentally conscious 
way.

In 2013, PDO achieved a new all-time production record of 1.25 million barrels of oil equivalent a day and has also 
focused on rebuilding the pillars for sustainable long-term production, exemplified by the addition of 317 million 
barrels of oil reserves booked against the annual production of 208 million barrels – an oil reserves replacement 
ratio of 1.5. Net new gas additions amounted to 0.8 trillion cubic feet (tcf), for a gas reserves replacement ratio of 
0.7 and total gas-developed reserves increased by 1.3 tcf.

The Exploration Directorate booked five discoveries, with a cumulative STOIIP (stock tank oil initially in place) of 
just over 348 million barrels.

Our capital expenditure stood at US$4.3 billion and operating expenditure at US$1.6 billion.
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are registered as either service providers, goods suppliers or both.

The Company has being implementing a Supplier Relationship Management (SRM) system to improve the end-
to-end tendering and contract management processes through an integrated electronic system. The project is due 
for completion by Q2 2015.

SRM will lead to the following main benefits with regards to the registration process:

n A fully automated vendor registration process with marked reduction in the vendor registration lead time

n Full transparency of vendors who are on the ‘caution/silent’ list

n Active collaboration with vendors.

In Country-Value
We are committed to maximising the procurement of local goods and services as well as improving the capacity 

and capability of Omani people and companies in order to secure sustainable commercial benefits for the Sultanate.

In-Country Value (ICV) is the way to achieve this. ICV is defined as the total expenditure retained in-country 
that can benefit business development, contribute to human capability building and stimulate productivity in the 
Sultanate’s economy.  In short, it is about products made and services provided by skilled Omanis in Oman.

Working closely with the Government and other operators, PDO has driven ICV development across the oil and 
gas sector, supported the development of the ICV governance model and the establishment of the Ministry of Oil 
and Gas’s ICV Committee, which is attended by the CEOs of all up-, mid- and downstream oil and gas companies and 
representatives from key Government ministries. PDO has also supported the establishment of two sub-committees 
for Contracting & Procurement/ICV Managers and HR Managers. 

As a pioneer of ICV, PDO and its contractors have created around 11,700 jobs and training opportunities since 
2011 – including over 5,700 in 2013. Last year, we awarded contracts worth more than US$3.1 billion to locally 
registered firms and launched a welding training scheme for 400 Omani jobseekers which will qualify them to the 
highest internationally accredited level and enable them to work on PDO’s three mega projects at Rabab Harweel, 
Yibal Khuff and Budour.

Examples of service contracts with ICV content so far include work on some of our key projects such as the Saih 
Rawl depletion compression project phase 2, the Saih Nihayda condensate stablisation plant and the Amin water 
injection development. In addition, the pipe racks, tanks, steam generators and all main vessels and separators at 
the Amal steam injection project have been manufactured and serviced locally. 

ICV is now an integral part of PDO’s contracting and procurement process, such as at Rabab Harweel, which 
provides the opportunity to develop 243 million barrels of oil and 98 million barrels of condensate, as well as 
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exporting one trillion cubic feet of non-associated sales gas. 
Here, goods and services have been ring-fenced for 100% Omani 
supply without compromising on HSE, quality, schedule and 
pricing.

The Company has broadened its support of domestic 
businesses through a variety of initiatives, including technical 
assistance, the establishment of Omani repair facilities, in-
country engineering services and a variety of new in-country 
manufacturing facilities. In Q1 2014, PDO awarded contracts 
worth US$ 1.9 billion to locally registered companies.

We have been careful to ensure local communities benefit 
from our activities and in 1998 launched the Local Community 
Contractors (LCC) initiative to give people living in our concession 
area opportunities to establish their own small and medium-
sized companies that could provide services to PDO and bid for supply contracts. We have reserved 
an LCC in main contracts and offered guidance and support. There are now more than 200 LCCs active 
in areas such as maintenance, logistics, electronics, civil engineering, manpower supply and well 
services, with more than 3,000 Omanis  currently working for them.

This story has moved into an exciting new phase and we have also established four Super Local 
Community Contractors (SLCCs) – larger scale operations generating new employment avenues and 
entrepreneurship opportunities for thousands more Omanis. The SLCCs are businesses, working 
on hoists, well interventions and flow line replacement, which collectively have around 10,000 
shareholders, all from within the concession area. The SLCCs employ around 500 staff and contracts 
worth US$540 million were awarded in 2013. Recent share subscriptions have pushed their combined 
capital value beyond RO 12 million. 

PDO has offered technical, financial, HSE and corporate governance support, sponsored equipment, 
and appointed independent consultants to help with cash flow and economic modelling. We have also 
seconded senior engineers to each SLCC to help them better understand our operational needs. The 
SLCCs over the last year have delivered great shareholder benefits as well as generating employment 
avenues and entrepreneurship opportunities for locals. These firms will mature their business 
capabilities over time to the point where they are able to compete with local and international 
companies in the oil and gas sector.

We have also spearheaded a new Oman oil and gas industry ICV blueprint strategy with the Ministry 
of Oil and Gas which identified 53 business opportunities in the oil and gas sector for private Omani 
firms, and could unlock a multi-billion dollar windfall for Oman. PDO is leading on 14 of the 21 
opportunities so far unveiled, which include important business areas such as the manufacture of 
valves, carbon steel pipes, casing equipment, cables accessories, scaffolding and the development of 
drilling rigs. 

The strategy, unveiled at a high-level special conference in December 2013, has identified that only 
18% of the industry’s Opex and Capex are currently retained in country, although in PDO the current 
retention is approximately 35%. The plan is also geared towards enabling Omani manufacturing and 
service firms to compete at a global level by introducing common industry standards and approaches 
so that everybody is competing on a level playing field without compromising on health, safety 
and environment, general business principles quality, commercial or technical considerations. Real 
momentum is building towards the industry’s aim of creating 50,000 Omani jobs by 2020 and unlocking 
a potential multi-billion dollar windfall which could be retained in Oman if we can develop a strong 
base of skilled and committed Omani companies and a national workforce to service the oil and gas 
industry.

“ICV is all about 
transforming lives 
and giving Omanis 
the help they need to 
help themselves by 
creating sustainable 
employment 
opportunities and 
training programmes.”

Managing Director 
Raoul Restucci 
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PDO successfully pushed for agreed pan-industry ICV terms and 
conditions as well as ICV evaluation criteria and these are now part 
of the standard Invitation To Tender (ITT) documents. Contractors 
are now requested to submit an ICV plan detailing their skilled 
Omanisation targets per job categories and how they are going to 
achieve them through staff training and development throughout 
the duration of the contract. This will be part of the ICV evaluation 
in the tender evaluation process. All ICV plans will be actively 
monitored and performance against plan reported monthly.

In recognition of the need to ensure sufficient executive focus 
and to assure sustainability, PDO launched a new ICV Directorate on 
1 July 2014 which will set a new industry standard in terms of ICV 
commitment and execution. The new organisation will co-ordinate 
and drive ICV development giving more structure and consistency 
and enabling us to deliver more effectively on the four pillars of ICV: 
goods and services; Omanisation/training; social investment; and 
local vendor development.

ICV service contracts and Oman’s approach, strategy and plans – all spearheaded by PDO in partnership 
with the Ministry of Oil and Gas - have been assessed by external experts as best practice worth replicating 
in the industry globally. 

 Vocational Training: A National Objective

PDO manages one of the largest drilling and hoist fleets in the world, with talented Omanis covering the 
full spectrum of employment from Chairmen and CEOs to derrick hands and roustabouts.  We are now 
working on all fronts to create a standardised framework for personnel development.

Incubating and piloting new Omanisation ideas and directly supporting job seekers through training 
certification to employment with PDO contractors, the Company’s National Objectives team, which was 
founded in 2013, works closely with Ministry of Manpower (MOM) to build an aligned effective overall 
framework for Omanisation with the objective of maximising the employment of skilled Omanis with PDO 
contractors and across the wider oil and gas sector in a sustainable way. 

“PDO’s efforts at 
SME development, 
employment, ICV, as well 
as the establishment 
of a dedicated 
directorate for ICV are 
evidence of critical 
thinking, planning and 
implementation.”

The Honourable 
Sheikh Khalfan 
bin Mohammed Al 
Esry, a Member of 
the State Council

english.indd   41 1/2/15   12:26 PM



OUR ECONOMY 42

A target has been fixed to train and secure employment for 7,000 job seekers for each of the next five years with 
our focus on three areas:  

High school graduates to be trained as technicians, welders, mechanics, electricians, scaffolders and pipefitters. 
They also learn English and workplace ethics and graduate to National Vocational Qualification (NVQ) level 2. 
We secure jobs before we recruit and train people, identifying with contractors where there are skills gaps and 
opportunities. When the trainees are on seat, the contractors must check on their progress on a monthly basis and 
file regular reports. After graduation, PDO has a team which monitors the candidate’s on-the-job performance.

Diploma/university graduates to be trained as engineers, HSE experts, quality assurance and control experts, 
topographers and drillers. Here, we have developed the Accelerated Experience Programme where our own subject 
matter experts have created a scheme, usually for a minimum of two years, which provides on-the-job training as 
well as international certification for fresh graduates, such as the National Examination Board of Occupational Safety 
(NEBOSH) and NVQ5. PDO has pledged to pay the stipend for all graduates until they complete the programme on 
top of meeting the training and certification fees.

Current contractor staff to be up skilled, re-skilled or dual skilled to technician level so they can take on better-
paid, more senior positions. New classrooms and training centres are currently being built in the Interior, allowing 
unskilled workers to fit their training around their ‘day jobs’. Contractors have indicated they will put 1,800 
employees forward for this scheme, which will provide a new wave of skilled Omani workers and create space for 
further unskilled recruits as people move up the career ladder. 

In May, the Company signed a Memorandum of Understanding to partner with the MOM to provide Omanis 
with skilled training opportunities at government vocational training centres to meet the current and future 
requirements of the oil and gas sector. The agreement creates five new standards of vocational training as well as 
reviews the existing 60 to see if any can be developed to suit our industry. 

We are also trying to include vocational training in the curriculum of concession area schools.

One ground-breaking initiative is the launch of a pioneering training programme for more than 400 Omani 
jobseekers to become 6G welders – the highest internationally accredited level – with the aim of employing them 
on our three mega projects at Rabab Harweel, Yibal Khuff and Budour. The scheme, a first for the Middle East 
region, is accredited by the American Association of Welding and we have also begun training scaffolders.

Trainees celebrate joining the 6G welding scheme
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Support For Small Businesses

PDO is fully supportive of the desire to see a flourishing sector for small and medium-sized enterprises (SMEs) in 
Oman to diversify the economy and create more job opportunities. 

We have recently signed a Memorandum of Understanding with the Public Authority for Small and Medium 
Enterprises Development (PASMED) to offer assistance to Omani entrepreneurs.

The agreement is aimed at strengthening co-operation and collaboration between the two sides on training, 
business advice and knowledge exchange to help SMEs operate more successfully.

Under the terms of the deal, PDO business specialists will advise entrepreneurs and SME owners who are members 
of PASMED and who might be in need of guidance on management and strategic planning.
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OUR ENVIRONMENT
PDO is committed to ensure that all its operations and activities are performed in an environmentally sustainable 

manner and in accordance with Oman’s rules, regulations and laws. Preserving and protecting the Sultanate’s 
environment is constantly at the forefront of our procedures, practices and philosophy. In addition, we support 
any effort inside and outside the concession area designed to promote and enhance an environmentally friendly 
culture.

We set great store on environmental protection, energy efficiency, water management and sustainability and 
have introduced numerous green initiatives which we hope to build on. One key area we are interested in is the 
reduction of gas in our production process so this can then be diverted to address the regional gas shortfall and to 
other sectors of the economy and residential use.

Measures include waste heat recovery so wherever we need thermal energy for a project, we construct our 
power station near the plant. This approach allows us to generate steam by using the waste heat from the power 
station and leads to savings of gas that would otherwise be used to generate steam for our operations.

Our environmental management system (EMS) has recently been recertified against the internationally recognised 
ISO 14001:2004 standard after a thorough inspection of our operations by external inspectors. The audit covered 
our Mina Al Fahal headquarters and a number of Interior locations and included an assessment of all EMS elements. 
It also involved a number of interviews conducted by the assessors with different levels of seniority across the 
organisation. 

Bird life at the Nimr reed beds
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Vulnerability and risk to local communities from potential impacts
Before embarking on any new projects it is a standard PDO practice to conduct what is known as a health impact 

assessment (HIA) by subject matter experts. Health impact assessments are part of an integrated impact assessment 
(IIA) which consists of three main elements:

n Assessment of a project’s positive and negative health impact on local communities 

n Assessment of a project’s positive and negative social impact on local communities

n Assessment of a project’s positive and negative environmental impacts on local communities. 

When we conduct health impact assessments, we consider the following:

n Physical risks to communities from noise, dust, radiations etc.

n Biological risks to communities from imported diseases such as malaria, TB and sexually transmitted diseases. 

We assess the risk and then we recommend controls to manage this in collaboration with the project team, PDO 
Medical Department and local health authorities. We have a public health team who look after camp hygiene, waste 
management and fogging to prevent diseases from spreading inside and outside the camp. In addition, we ensure 
access to PDO and local health centres, provide health education, health surveillance, vaccination and prophylactic 
medications and medical quarantine. We also notify the Ministry of Health (MOH) of any new communicable disease 
and the statistics of communicable diseases are collated and compiled by the MOH. Chemical risks to communities 
are assessed and then we recommend the appropriate controls.
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Gas Conservation
In a bid to reduce the amount of gas used in our operations so that it can be diverted to other sectors of 

the economy and society, PDO has adopted a four-pronged strategy to gas conservation.

n  Cut energy consumption

n  Flare reduction

n  Improve energy efficiency

n Develop alternative energy sources

Cutting Consumption

Case study: Nimr Reed Beds 

This project is now widely acknowledged as one of the most innovative environmentally friendly schemes 
in the world’s oil and gas sector and has won multiple awards.

The site is currently treating around 700,000 barrels of produced water a day at a fraction of the cost and 
energy intensity of conventional deep water disposal. The shutdown of five out of 12 deep well disposal 
pumps means the 10.5 km² green desert scheme will see an estimated gas saving of 24 billion cubic feet 
over 10 years – a 98% saving.

How it works

The Nimr Water Treatment Project (NWTP) is considered to be the largest industrial constructed wetland 
system in the world, consisting of a series of sloping reed fields and evaporation ponds, in all the size of 640 
football pitches, which processes over 110,000 m3/day (more than 690,000 barrels/day) of produced water 
from the Nimr oilfields in the southern Oman desert. 

This natural treatment system consists of a passive oil-water separator, 380 hectares of surface flow 
wetlands and 300 hectares of evaporation ponds and has been instrumental in reducing the amount of 
hydrocarbon-polluted produced water being disposed to the deep well aquifers. The NWTP, being a gravity 
flow system, uses minimal fossil fuel for its operation and therefore results in an enormous saving in energy 
consumption compared to the conventional, energy-intensive disposal method of pumping the water more 
than 1.5 km below ground into deep aquifers under high pressure.

PDO planted more than 1.2 million seedlings to create the wetland which has become a desert habitat 
for close to 100 species of birds, including flamingos, sand martins, cuckoos, wagtails, barn swallows, red-
necked phalaropes, and black-crowned sparrow larks, as well as insects, small reptiles and fish.

The reeds themselves form a wetland covering around 2.4 million square metres of previously arid desert.  
They are irrigated by water that is a by-product of our oil production activities in Nimr, a field that is the top 
producer within our portfolio but which has long been characterised by the high percentage of water that 
also comes to the surface with its oil.

Since 2011, a sizeable proportion of Nimr’s produced water has been flowing into a special treatment 
plant operated on our behalf by the environmental services company Bauer Nimr.  The facility incorporates 
a settling tank and centrifuge system that removes any residual traces of oil (which we reclaim) before the 
water flows into the beds to be ‘cleaned’ by micro-organisms that live among the roots of the reeds, as well 
as by algae.
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PDO’s Nimr reed beds project
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Because the whole facility is constructed on a man-made slope, the water requires no pumping or other 
mechanical stimulus to flow through it, making the plant both highly energy efficient and extremely reliable.

Thanks to this unique, natural process the water taken from the beds is pure enough to be used for drilling new 
wells, which saves pumping clean water from shallow aquifers. It can also be used in hydraulic fracturing.

Outside of our oilfield operations, we are investigating the potential of earmarking some of the water to irrigate 
crops that are tolerant to high levels of dissolved salt – so-called biosaline agriculture.  Any remaining water passes 
into giant evaporation ponds to let nature take its course, after which we plan to harvest the salt deposits left 
behind.

The reed bed project has generated a huge amount of interest both within the oil and gas sector and the wider 
environmental community.  Among the many international awards given to the project has been the prestigious 
Global Water Award, which was presented to us in 2011 by the former United Nations Secretary-General, Kofi 
Annan. In addition, we received the coveted ADIPEC Best Middle East and North Africa (MENA) Oil and Gas Health, 
Safety and Environment (HSE) award in 2012.

A further expansion of the reed beds and other low-energy reuse and disposal alternatives such as surface 
evaporation at Fahud and Al Ghubar are also being evaluated.
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Flare Reduction

PDO has a policy of no continuous flaring in all new projects and facilities, 
and is pursuing a number of flare reduction projects across its concession area.

Operational flaring occurs for safety reasons or during the start-up of 
upstream facilities although we aim to minimise this as much as possible.

PDO is constantly reviewing technology and implementing techniques which 
will reduce flaring and has introduced the following methods.
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Oil South Directorate

Innovative engineering solutions have provided PDO with a wide and extensive range of gas flaring reduction 
initiatives across every asset in the South.  Within the next two years, such projects will reduce the flaring of 
277,000 m3/d of gas in the Nimr, Birba, Bahja-Rima and Marmul RTQ clusters. 

In Birba, improvements in the reliability of the existing Birba gas booster compressor account for 80 ksm3/d of 
this reduction. Implementation of a flare gas control system in Rima will not only reduce gas emissions to flare by 
40,000 m3/d but also cut the consumption of gas required to operate low pressure tanks. In Al Noor, the combined 
effect of engineering improvements to system availability and produced fluids processing will result in a total of 
75,000 m3/d gas recovered. 

The use of new technologies has enabled PDO to tackle the challenge of recovering small volumes of gas from 
low pressure systems. So, for example, PDO will install a single screw gas compressor in Marmul A station, liquid 
ring gas compressors in the Nimr Power Station and Al Burj and a two-phase gas water eductor in Zauliyah. A micro 
turbine trial is also planned in Anzauz that has the potential to convert gas into electricity to power the processing 
facilities.

Beyond 2016, a gas recovery network will be installed in Marmul and full sparing will be provided to the Birba gas 
injection and gas booster compressors. In Marmul, the installation of the network will enable gas to be recovered 
from facilities where it was previously considered uneconomic to capture. By sharing the infrastructure and using 
a liquid ring compressor, the cost of gas recovery has fallen significantly. In Harweel, gas export to the Company’s 
new Rabab-Harweel integrated oil and gas project will reduce flaring by up to 100,000 m3 a day when the Harweel 
injection compressor is out of action.

As a result of all these initiatives, a total of 500,000 m3/d of flared gas will be recovered in the South Directorate 
by 2019.

Marmul
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Oil North Directorate

In the Fahud cluster, the construction of an ejector-based atmospheric pressure gas (AP) recovery system in Natih 
has been completed. The facility is currently being commissioned and was expected to be on stream during Q3 2014. 
AP gas recovery systems for Fahud B, C, D and E are included as part of the Fahud Compression Project which should 
be on stream by 2025. The AP gas recovery compressor for Al Huwaisah and the ejector AP gas recovery system for 
Yibal A/SS are being delivered as part of the Yibal Rejuvenation Project and are due on stream in 2018.

In the Lekhwair cluster, the new AP gas recovery compressor was due to be commissioned during Q3 2014. In 
addition to this, there is an ongoing drive to covert gas lift wells to electric submersible pump (ESP) operations in 
Dhulaima (with eight planned in 2015) and in Lekhwair A and B (with around 70 wells planned between 2015 and 
2017).

In the Qarn Alam cluster, the Saih Rawl AP gas recovery ejector was due to be commissioned during Q3 2014. LP 
gas flaring will also be reduced at Saih Rawl when the commissioning activities for the new gas lift compressor (K-
1124) are completed during Q3 2014. 

The new Ghaba North station, complete with LP compression back-up and AP gas recovery, is scheduled to be 
commissioned during 2016.  The Front End Engineering Design for the bypassing of the Saih Nihayda oil station will 
commence shortly which will eliminate LP and AP flaring from this facility. The bypass is due to be on stream during 
Q2 2016. In addition to these activities, gas lift to electric submersible pump conversion of wells is being carried out 
at Al Ghubar, Saih Nihayda and Saih Rawl.

As a result of these initiatives, approximately 280,000 m3/d (total AP and LP) will be recovered by 2025.

Saih Rawl
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Spill Prevention Strategy
A spill in simple terms is defined as any discharge into the natural environment (land or water) from or out 

of a pipeline, vessel, structure, vehicle or other container. Hazardous chemical substances (e.g. oil, acids, alkalis, 
solvents and petroleum products), if spilled, have the potential to have a significant impact on the environment. 
In the oil industry generally, and especially in our operations which consist of around 20,000 km of pipelines and 
flowlines widely distributed across our concession area, the most common spill is a “pinhole leak” from pipelines.  

PDO is continuously reviewing and upgrading its pipeline replacement strategy integrating extensive corrosion 
management expertise, and improved material selection for increasingly sour and water-wet operating conditions. 
Our oil operations are split into two directorates: Oil North, which has four clusters (Lekhwair, Yibal, Fahud and 
Qarn Alam) and Oil South, which also has four clusters (Bahja, Nimr, Marmul, Harweel and Great Birba). 

 Oil North Directorate

The OND has increased its budget from US$15 million a year to around US$68 million a year to replace bare 
carbon flowlines. To address more corrosive fluids and extend flowline operating life, the directorate has assessed 
and installed advanced materials to meet a “No Leak” policy.

Our current programme entails the replacement of all impacted carbon steel flowlines within five years, with 
completion targeted by 2018, meaning a total of US$338 million is earmarked to be spent.

To ensure timely completion, considerable emphasis was placed on improving and supporting contractor capability 
and capacity. Pipeline replacement includes the installation of fusion bonded epoxy (FBE) internal coatings which 
in combination are expected to yield a life span of around 20 years, compared with the current seven. A number of 
other projects are also being carried out to reduce the number of leaks.

Oil South Directorate

Similarly, the OSD has spent around US$15 million a year on flowline replacement. This programme has been 
increased to US$35 million a year with completion targeted for 2017 and a total expenditure of US$160 million. 
(This excludes the inner Marmul area where the planned completion date is 2021 as a result of significant urban 
planning challenges). Extensive use of polyethylene liners and GRE pipelines will be adopted to resist corrosion.  

In addition to the above, we have initiated a major study to assess the risks associated with our contractors’ 
activities on the concession area, taking into consideration the vulnerability of shallow aquifer(s). 

Internal anti-corrosion pipe coating
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Improving Energy Efficiency
PDO continues to mature its efforts to minimise energy requirements through the use of power station waste heat 

to co-generate steam at Amal and, in future, at Habur. The energy-efficient process of co-generation of steam and 
power currently provides over 90% of all steam in PDO’s oil programme. 

A number of initiatives are being pursued to seek innovative co-generation opportunities, or alternatives, such as 
solar steam generation (page 54).

The overall thermal efficiency of our power stations will be increased by installing thermally efficient facilities, 
the retirement of older, less efficient plants and the 
conversion of existing stations from open-cycle to 
closed-cycle.

The Qarn Alam steam project, which came on-stream 
in March 2012, is the world’s first full field thermally 
assisted gas oil gravity drainage project in a carbonate 
field and aims to increase the recovery factor from 3% 
to over 30%. A good proportion of the steam is made 
through the energy-efficient process of using waste heat 
from generating electricity (cogeneration). 

Another current initiative is the replacement of more 
than 300,000 conventional incandescent lights and 
lamps across the PDO estate with light emitting diode 
(LED) alternatives, reducing energy consumption by up 
to 80%.

Many fields in PDO are rationalising the artificial lift 
mechanism as water cuts increase, and are replacing 
gas lift with more energy-efficient electric submersible 
pumps (ESPs).

In several areas older, less energy-efficient gas turbine 
driven equipment is to be replaced by more energy 
-efficient electric motor driven equipment.

Use of Chemicals
PDO uses a variety of chemicals in its day-to-day exploration and production operations, such as in the field of 

EOR.

It is important that these are used judiciously and safely and the Company’s Production Chemistry Lab team has 
gone the extra mile to assist in this goal.

In November 2013, the team achieved the highest accreditation level for analytical laboratories in the world, the 
ISO 17025 standard, which covers technical capability and laboratory management. It was the first time in 30 years 
it had attained this benchmark of excellence.

The key data quality insurance elements of ISO 17025 include a world-class laboratory management system, and 
technical insurance through the use of best-in-class equipment and validated reference methods, daily analyses of 
control samples, participation in round robins, such as proficiency tests, calibration and staff competence.

There is now a five-year strategy to upgrade HSE and technical standards across the entire network of 11 PDO 
labs, including compliance with ISO 17025.
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Developing Alternative Energy Sources

Case study: Amal Solar Steam Generation Pilot

PDO has pioneered the use of solar energy to produce low-cost, energy-efficient steam for thermal EOR. Steam 
is injected into an oil reservoir to heat the oil making it easier to pump to the surface. Typically, the steam for  this 
process is produced by burning natural gas, which is a valuable resource in Oman. 

By generating steam with solar energy, instead of by burning natural gas, PDO can significantly reduce its gas 
consumption, meaning it can then be used for higher value applications like power generation, desalination and 
industrial development. 

As a result, PDO has partnered with GlassPoint Solar to build the Solar Steam Generation Pilot at the Amal West 
field in south Oman. We have used an enclosed trough solar thermal technology, which seals 12 rows of specially 
designed, lightweight, reflective mirrors inside a 96m-wide by 180m-long glasshouse. The 6.2m-high structure 
protects the solar collectors from sand, dust and humidity and uses an automated washing unit to maintain 
performance in the desert environment. 

The unit delivers a peak output of over 11 tons of steam per hour and an average across a year of 50 tons of 
steam per day.

The mirrors track the sun throughout the day and concentrate the incoming sunlight by a factor of 120 onto pipes 
carrying water. Heat from the sun turns the water to high-pressure steam, which is injected into the reservoir just 
like gas-fired steam.

The year-long trial, which started in February 2013, was the first solar EOR project of its kind in the Middle East. 
It produced over 13,000 tons of energy-efficient, near emission-free steam, saving almost 1 million m3   of gas and 
1,800 tons of CO2.  The success of the pilot laid the groundwork for a large-scale expansion of the technology, which 
is now under development. A pan-PDO study on the best location for using solar energy to generate electrical 
power is now underway.

Amal solar project
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Water Management
The main source of water in PDO facilities is produced water, which is brought to the surface along with the oil, 

often in significant volumes. Overall for PDO, some nine barrels of water are produced for every barrel of crude 
extracted, and this is set to increase over the coming years as the producing oil fields mature. 

In addition to produced water, PDO uses water from aquifers for water flood projects, and as raw water for 
steam generation. In 2013, PDO produced 666,000 m3/d of water, and used 24,000 m3/d of aquifer water for water 
flooding and steam generation.

The purpose of water management in PDO is to enable sustainable oil production. This is achieved by responsible 
aquifer resource management and embracing the long-term strategy described in our Water Management Code of 
Practice, which was issued in October 2011. This strategy contains four principles:

n Minimise the volume of water produced

n Maximise the use of produced water, in place of aquifer abstraction

n Treat all disposal and injection water

n Phase-out shallow disposal wells into exploitable aquifers.

Sour Gas And Oil
PDO is breaking new ground in sour gas (gas containing significant concentrations of hydrogen sulphide – H2S) 

production –which involves both rewards and risks. Mitigating those risks to our staff, contractors, local communities 
and the environment has become central to our planning.

At Harweel, we have developed our first full-scale miscible gas injection EOR project and the Middle East’s first 
fully producing sour gas production plant. And we are now working on three more complex, high sour, mega 
projects – worth over US$ 1 billion each – at Rabab Harweel, Yibal Khuff and Budour to produce both oil and gas. 
The produced fluids from these developments are highly toxic as they contain significant quantities of H2S, which 
must be removed from the oil and gas streams before being exported via PDO’s main pipeline systems. As such, all 
the pumps and pipe work must be extremely corrosion-resistant as well as being able to handle the high injection 
pressures involved. PDO is operating to some of the most stringent safety standards in the world. 

At the same time, a huge amount of training is being undertaken so that all members of the operational staff are 
able to cope with the complexities and hazards involved.

PDO is attaining a whole range of technical firsts with these facilities. For example, at Yibal Khuff we are 
implementing a state-of-the-art gas processing and sulphur recovery plant with a configuration that combines no 
fewer than seven different technologies and their associated utilities. Key operating principles include minimising 
human exposure and mitigating the consequences of a sour gas release, while also holding operating costs to a 
level which keeps the project economically viable. PDO must also meet the most stringent sulphur dioxide (SO2) 
emissions regulations in the world (it will be the first global project to do so). As a result, the sulphur recovery 
technologies being deployed by the Company will set new standards in environmental compliance. 

PDO has also launched a series of emergency planning zones in Al Noor, Birba and Harweel to highlight the fact 
that facilities in those areas handle high levels of H2S and to spell out what to do in the unlikely event of a significant 
leak. Contingency plans have been drawn up with the Royal Oman Police and locals Walis and all relevant personnel 
have undergone training and been issued with H2S detectors and protective escape hoods.
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 Biodiversity
In order to protect the biodiversity in our concession area, PDO operates a procedure which prescribes the 

minimum requirements for the protection of flora and fauna in environmentally sensitive areas when activities are 
taking place. All activities and projects need to adhere to this procedure, which complies with Oman’s environmental 
legislation and the Company’s HSE policy, which calls for no harm to people and the environment. 

All impact assessment studies for projects must include the potential consequences for biodiversity. These include 
carrying out baseline surveys and studies to identify sensitive flora and fauna that might be impacted. Controls to 
manage the biodiversity impacts to as low as reasonably practicable (ALARP) are defined and implemented. 

In order to protect marine life, PDO conducts regular marine surveys, with the latest done at the end of 2012. 
The focus is on the impact of the discharge of produced water from the Mina Al Fahal effluent treatment plant into 
the marine environment. Any survey includes water and sediment analysis and information on the flora and fauna 
of the Mina Al Fahal Bay near to PDO’s headquarters. 

PDO diving teams also clear discarded fishing nets around the coral reef at the nearby Al Fahal Island. In addition 
to this, PDO conducts daily patrols around the bay to check for any spillages and the Ministry of Environment and 
Climate Affairs (MECA) is notified so any clean-up can begin immediately.

PDO does not operate in any nature conservation areas. 
Nonetheless, for all projects and activities environmental 
permission procedures are followed. Integrated Impact 
Assessment studies (including the social, environmental 
and health aspects) are carried out for all major projects 
and ecological surveys are conducted as part of these. In 
addition, biodiversity surveys have been carried out for the 
entire concession area to map out biodiversity features and 
identify sensitive areas. Stringent preventative measures 
are taken when operating close to such areas. 

PDO endeavours to plant native trees in its camps 
across the concession area and supports re-plantation 
and rehabilitation programmes. At our Saih Nihayda 
plant, a PDO contractor has been encouraged to develop 
a flourishing vegetable patch using treated water from the 
gas depletion compression facility.

 Sunflowers at Saih Nihayda plant 

A PDO diving team
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The plot, which measures around 3,750m2, is maintained by the workers and the vegetables are distributed to 
employees at the installation. They first started growing flowers and cauliflower before moving on to sunflowers, 
cucumbers, sugar cane, okra, sweet corn, radish and pumpkins. 

Such schemes comply with Ministry of Environment and Climate Affairs (MECA) requirements which encourage 
the greening PDO facilities in order to increase the absorption of greenhouse gases by boosting afforestation.

A Sustainability Showpiece: The Ras Al Hamra Development Project
PDO initiated the Ras Al Hamra development project to build a high-quality sustainable community development 

for staff encompassing over 1,200 accommodation units, an international school, a recreational beachfront club, 
medical centre, golf course, mosque and associated Infrastructure/landscaping. 

The project site covers 280 hectares in the hills overlooking the Gulf of Oman on the northernmost tip of Muscat. 
Initial groundwork began in February 2012 after a full Environmental Impact Assessment report and sustainability 
has been one of the key drivers throughout.

The multi-million dollar development has been organised to cause minimum disruption to existing residents and 
preserve the terrain – approximately 60% or more of the trees onsite are being conserved and replanted.
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The following are some of the sustainability initiatives which are being implemented for the first time on 
such a large scale in Oman:

n Use of the External Insulation Finishing System (EIFS) for building external cladding to reduce the heat 
loss and minimise energy consumption 

n Energy-efficient heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) design through controlled refrigeration/
air handling units within individual houses to significantly reduce  energy consumption when compared to 
traditional window AC/split AC units 

n Solar water heaters to supply hot water throughout the year in all seasons and thereby significantly 
reduce  energy consumption

n Solar light-emitting diode (LED) street lights to completely eliminate the traditional energy requirement 

english.indd   58 1/2/15   12:26 PM



59PDO SUSTAINABILITY REPORT 2014

n Grey water treatment plant for apartments, the school and social club to recycle and reuse treated 
water for such things as toilet flushing and irrigation

n Water-efficient and timer-controlled landscaping to optimise  water consumption 

n Landscaping with native plants and tree conservation and relocation across the development  

n Use of local materials to drive In-Country Value and contribute to sustainable practice  

n Waste diversion and recycling across the development with the target of having over 90% waste 
recycling for the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) school construction. (The 
school will be the first Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certified school in Oman 
encompassing LEED standards and practices and will see a 30%-plus reduction in energy consumption 
and 50%-plus cut in potable water demand from baseline)

n Treated sewage effluent for use on the nine-hole golf course.
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As the major oil and gas supplier in the Sultanate, PDO is proud of its leading role in the energy sector which 
has helped to modernise the country and transform its economic fortunes under His Majesty’s wise leadership. 
However, we have never lost sight of the fact that in order to carry out our daily tasks of exploration and production 
it is not only necessary but desirable to be a good corporate citizen – especially against a backdrop of rising 
community expectations and public scrutiny.

This means securing a Social Licence to Operate by supporting and investing in the communities where we work 
as well as further afield. This is regarded by PDO as simply the right thing to do – pragmatically, commercially 
but above all, morally. That’s why our social investment initiatives are directed at where we can make a tangible, 
positive and lasting difference to lives, by targeting our funds, skills and expertise at those who most need them.

This help comes in many forms, whether it is the investment in and mentoring of local entrepreneurs, the 
provision of vocational training which enables low-income families or individuals to build their own businesses 
or secure employment, the funding of vital infrastructure such as schools, health centres and roads or donations 
to non-governmental organisations. Although the aid is wide and varied, it is planned and targeted on areas and 
projects which enable those in need to help themselves to lead better lives. We have gone to great lengths to ensure 
that these projects are focused, coherent and sustainable so that they bring lasting benefits to their recipients. For 
example, we have conducted a far-reaching socio-economic survey to identify the different requirements of the 
communities in the PDO concession area, enabling us to better respond to local development needs.

The view is that we only succeed if the communities where we operate succeed. For us, our communities are 
neighbours and partners and improving their well-being is a key strategic priority. So, every year, PDO allocates 
millions of rials to its social investment budget which is helping to transform the fortunes of many thousands of 
individuals and families across Oman. 

Social Investment
A key element of our success has been the close working relationship between PDO, the communities where we 

operate and all aspects of society in Oman. With this in mind, we have developed a structured social investment 
programme which is implemented in close collaboration with the Government through a joint Social Investment 
Committee. 

This programme focuses on contributing to the growth of society and developing areas where we operate to 
achieve a mutually beneficial and sustainable environment for carrying out oil and gas operations.

Funding has been channelled to non-governmental organisations to help vulnerable members of society such 
as the blind and disabled and there has been special focus on projects that provide Omanis with the right skills to 
enter the job market or the ability to earn an income. 

Underpinning this approach is PDO’s long-term aspiration to help secure sustainable benefits for the Sultanate as 
we carry out our core business of exploring and producing oil and gas.

OUR COMMUNITY
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We estimate that in the first half of 2014 we committed RO 13 million in social investment. In April 2014, 
we unveiled our largest ever one-off social investment package with a commitment to spend more than RO 
5.5 million on 13 separate projects. Two of the biggest include the funding of Muscat’s first drug rehabilitation 
centre and a new intensive care unit (ICU) at Khoula Hospital in the city. The drug rehabilitation centre in 
Al Amerat will care for patients when they are released from Al Masarah Hospital. It aims to bridge the gap 
between services provided by the Ministry of Health and public sector organisations for recovering addicts 
and help to integrate them back into society while reducing the risk of a relapse. The complex will consist of 
14 three-room villas to accommodate up to 84 residents and will be staffed by skilled health professionals 
including psychologists and occupational therapists. It will offer sporting activities, self-development 
programmes and religious education. The new ICU will be a two-storey, 60-bed extension to the existing 
22-bed unit at Khoula Hospital and will also include new equipment. It will be adjacent to the new accident 
and emergency and burns unit building and offer treatment to patients from all over Oman.Other projects 
committed to are four new public parks in Adam, Bahla, Manah and Samail and two majlises. A multi-purpose 
hall in Izki will also be built and there will be further support for the disabled and job training for women. 

We also committed RO 7.5 million to build the nation’s first public aquarium to mark the 45th National Day 
in 2015.
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 Banat Oman Project
PDO has funded a community-based vocational training initiative for low-income Omani women to help 

develop and nurture skills and create a sustainable commercial opportunities and jobs for them. So far, more 
than 200 have benefited from the Banat Oman project, with many establishing worker co-operatives to pool 
their resources and meet rising order books.

The main objectives of the initiative are to:

n Promote Omani self-employment, entrepreneurship and skills

n Help unemployed school leavers forge rewarding careers

n Empower and help the women to raise their families’ income

n Diversify the source of income for low-income families

n Create jobs that can be performed in the comfort of the women’s homes

n Realise PDO’s aim of improving the living conditions of low-income families through self-employment 
and sustainable development.

PDO invested RO 150,000 to initiate the project, in partnership with the Omani Women’s Association, to 
train a number of Omani women across the country in various handicrafts, such as tailoring and embroidery, 
dairy  and bakery product manufacture, leathercraft, camel bone carving and silversmithing. 

Income from the sale of products is distributed among the women and reinvested into Banat Oman to 
sustain the business and take it to the next level. It is estimated that each of the women who has been 
through the training is now earning up to RO 700 a month. 

The Company has been able to assist with marketing the goods and agreements have been forged to supply 
the five-star Rotana and Juweira resort hotels in Taqa with products such as souvenirs, staff uniforms, bed 
sheets, dairy and bakery goods. A gift shop has also been opened for guests at the Juweira hotel and a retail 
boutique in Muscat has begun stocking the products.

Furthermore, a workshop has also been opened in Taqa where the women’s work can be exhibited and one 
of the ladies is being trained in marketing to identify and exploit sales opportunities. 

The success of the project dovetails with PDO’s key strategic ICV priority (see page 40). With the success 
seen so far, the PDO Social investment team believes the project can be expanded to a much wider area of 
the country and yield hundreds or maybe thousands of sustainable employment opportunities within the 
coming two to five years.

english.indd   62 1/2/15   12:27 PM



63PDO SUSTAINABILITY REPORT 2014

Gifts to the Nation
The Company has a long tradition of marking every five years of His 

Majesty’s rule with Gifts to the Nation.

In May, PDO announced it is to build Oman’s first public aquarium 
as our sixth Gift to the Nation to mark the 45th anniversary of 
His reign next year. Work will start on the Marine Fish Aquarium 
and Education Centre this year and the complex will spread over 
approximately 17,000m2.

The futuristic building will showcase the rich biodiversity, habitats 
and species found in the Sultanate’s waters and aims to appeal to 
both international tourists as well as Omani citizens. There will be 
a range of features including specialised viewing tanks, interactive 
attractions and guided tours. Another central aspect of the building 
will be a research division for all fisheries studies by Ministry of 
Agriculture and Fisheries staff, universities and other specialists. 

The centre will focus on the Sultanate’s marine ecosystems and ecology, and the sustainability of these resources 
and how they can be safeguarded for the future. The aim is to stock many of the more than 1,000 species which are 
in Omani waters in an installation which will be interesting, fun and informative.

There will be five sections in the aquarium: World of Oceans and Seas; Coastlines and Seas of Oman; Fishing and 
Maritime Heritage of Oman; PDO Marine History and Operations; and Oman Marine Life and Habitat.

One of the key aims is to enable children to experience and learn more about the country’s maritime heritage, its 
rich marine environment and the importance of the sea to the nation.

It is intended that the building will have a cylindrical viewing tower finished with photovoltaic panels to provide 
some solar and wind-power energy to the complex. The Company’s other Gifts to the Nation include the Public 
Knowledge Library (1990), the Oil and Gas Exhibition Centre (1995), the Planetarium (2000), the Traffic Safety Institute 
(2005) and the EcOman Centre (2010). 

“PDO has a long 
association with 
the sea, as all of the 
country’s export crude 
oil passes through the 
MAF terminal. We have 
endeavoured at all times 
to protect our marine 
environment and this 
complex will promote 
those efforts as well as 
showcase the glorious, 
magical world of 
Oman’s seas.”

PDO External 
Affairs Director 
Abdul-Amir Al Ajmi 

An artist’s impression of the planned aquarium
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The EcOman Centre
This building was inaugurated to help raise public awareness 

of the environment. It offers an engaging journey through 
the evolution and future of energy and aims to help visitors 
understand the possibilities of harnessing sustainable energy 
resources. It also underlines the Company’s strong commitment 
to society and sustainable development. The Centre has three 
theme areas: the Power Tower, Energy Journey and Better 
World. 

Tours start in the Power Tower where visitors learn about the 
sources and impact of energy through technical illustrations, 
animations and interactive demonstration models. In the Energy 
Journey, they are shown how humans developed technologies 
to harness nature’s energy, starting with the discovery of fire 
to the present day with the burning of fossil fuels and the production of electricity. In the Better World, there is a 
chance to see models of eco-friendly houses which demonstrate how green resources, recycling programmes and 
energy storage are put into practice.

The EcOman also runs exhibitions, contests and quizzes for children to aid their understanding of environmental 
sustainability and protection issues and raise awareness among the younger generation.

As part of our celebration of Oman Environment Day on 8 January, PDO ran a month-long Reduce, Reuse and 
Recycle competition for budding child artists which attracted a variety of 90 drawings and eco art-works focusing 
on green issues. 

PDO also hosted a two-month Eco-Summer programme, organised by the Environment Society of Oman with 
activities for students aged 12-17. These actively engaged the youngsters with story-telling, crafts workshops, and 
fun information sessions on the key environmental challenges facing Oman.

“We have a strong 
collaboration with the 
Environment Society 
of Oman. Together we 
can achieve our target 
of raising awareness 
among the public, 
particularly the younger 
generation.”

EcOman Centre 
Curator Said Al 
Saqri 
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Supporting Fishermen
Earlier this year, the Company launched a high-level campaign, with the Ministry of Agriculture and Fisheries and 

the ROP Coast Guard, to raise awareness among fishermen of the dangers of operating in and around the Mina Al 
Fahal port area where tankers dock to take on their hydrocarbon cargoes. PDO has also signed a Memorandum of 
Understanding with the Ministry covering the construction of a breakwater in Darsait and the rehabilitation of the 
coast at Aint which will enhance fishing prospects in an area nearby.

Furthermore, in 2012, we also paid for the deployment of 300 reef balls at sea to increase the size and diversity 
of fishermen’s catches.

 Grants and Donations
In addition to the projects we initiate, PDO also contributes to society via the financial 

support provided through the Grants and Donations Committee. The Company donates 
around US$ 800,000 each year after receiving an average of 500 requests for support annually 
for health, educational and other causes. These have included computers for schools, sporting 
and health-related events and sponsorship of numerous conferences and exhibitions, mostly 
related to the oil and gas business.

Reef ball deployment at sea
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Support for the Blind and the Disabled
PDO has enhanced its support for disadvantaged people by agreeing to fund the construction of a pottery 

workshop for the blind.

In October 2013, the Company signed a Memorandum of Understanding for the workshop at the Omar Bin Al 
Khatab Institute for the Blind in Muscat which will help students who wish to attain new skills and pursue a future 
in the pottery trade.

PDO has long been supportive of the visually impaired in Oman. In 2007, we funded a fully equipped computer 
laboratory at the Omar Bin Al Khatab Institute. The project included the installation of the most up-to-date hardware 
and software, such as text-to-speech technology displaying Arabic text in Braille, Braille printers and other tools 
which allow access to, and the exchange of, computerised information by the blind.

PDO has also partnered with Al Noor Association for the Blind, paying for two buses in Dhofar and Al Dakhliya to 
help its members travel.

A further partnership has been forged with the Oman Association for the Disabled and we provided wheelchairs 
and other equipment including hearing aids and IT devices for people in need. We have also supplied a bus for the 
OAD to help transport its members.

Helping Debtor Prisoners
As part of our desire to be a good corporate citizen, we lend 

our support to a variety of initiatives and non-governmental 
organisations which help those who are disadvantaged or in 
distress.

In Juy 2014, the Company made an RO 10,000 donation to 
help free debtor prisoners so they could spend Eid with their 
families. The money was given to the Fak Kurbah (Redeeming 
Anguish) campaign which was launched by the Omani Lawyers 
Association (OLA). 

The group launched the initiative on behalf of imprisoned 
debtors who have run into financial problems due to difficult 
personal circumstances. The OLA aims to spend a maximum 
amount of RO 5,000 per case clearing debts after considering 
the humanitarian angle in each instance. 

“We are grateful to 
PDO for this contribution 
and appreciate the 
Company’s support. 
Some of the debtors 
have been in custody 
and away from their 
families for up to 
six months so it is 
important this project 
succeeds.”

Dr Mohammed Al 
Zadjali, Chairman 
of the OLA
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Community Relations
We work on the basis that we only succeed if the communities in which we operate succeed. It’s about being 

a good corporate citizen. For us, our communities are our neighbours and partners and improving their well-
being and sustainability is a key strategic and moral priority .

PDO endeavours to meet its wider responsibility to society by taking economic, social and environmental 
considerations into account in all decisions, 
specifically in terms of the provision of oil revenues, 
domestic employment, staff and contractor training, 
the support and development of local businesses 
and community investment.

While exploring for and producing oil and gas for 
the country, we set a high priority on minimising 
the impact of our operations on the surrounding 
environment and communities, and maximising the 
potential benefits to local citizens. 

The Community Relations Department sits at the 
core of this strategy. Our approach is to engage 
continuously with local authorities, community 
leaders and inhabitants to understand and mitigate 
issues resulting from operations. 

Supporting Relief Efforts
During the course of the year, staff have generously contributed to three relief efforts: Typhoon Haiyan 

in the Philippines, the Syrian conflict and the hostilities in Gaza.

Employees helped raise more than RO 330,000 for the victims of the recent hostilities in the Gaza Strip 
– the largest corporate donation in Oman for the cause. More than 2,600 staff contributed from their 
salaries to a corporate appeal to pay for humanitarian aid. 

The money was used to pay for food, water, medicine, shelter, bedding, cooking utensils and school bags 
for children. PDO worked with the Oman Charitable Organisation (OCO), which is under governmental 
financial supervision, to ensure that all donations were used as effectively as possible. 

Supporting Relief Efforts
During the course of the year, staff have generously contributed to three relief efforts: Typhoon Haiyan 

in the Philippines, the Syrian conflict and the hostilities in Gaza.

Employees helped raise more than RO 330,000 for the victims of the recent hostilities in the Gaza Strip 
– the largest corporate donation in Oman for the cause. More than 2,600 staff contributed from their 
salaries to a corporate appeal to pay for humanitarian aid. 

The money was used to pay for food, water, medicine, shelter, bedding, cooking utensils and school bags 
for children. PDO worked with the Oman Charitable Organisation (OCO), which is under governmental 
financial supervision, to ensure that all donations were used as effectively as possible. 

Cheque presentation to the Oman Charitable Organisation
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We are committed to identify and initiate community support programmes and projects that serve the community 
in the most sustainable manner as well as uphold the Company’s image and reputation among its neighbours. 

Through a network of five offices in Fahud, Qarn Alam, Bahja, Nimr, and Marmul, Community Relations extends 
its outreach to cover all the concession area and its communities.

The department has also built partnerships with operations and project staff working on drilling and seismic 
testing, for example, to ensure comprehensive integrated impact assessment covering health, social and 
environmental impacts on local communities are done before embarking on any new projects. 

In April, the Community Relations team held a strategy workshop to look at existing legacies and practices and 
identify a new approach. Some of the significant outcomes included:

n A formal community grievance and feedback mechanism to replace the current ad hoc system  

n An enhanced partnership with operations and major project teams, such as well engineering and HSE  

n A bigger role in social impact assessments for Community Relations 

n A framework for project ranking 

n  A plan to build the capacity of local authorities

n A new participatory feedback 
mechanism for local communities in the 
north and south of the concession area.   

Community Infrastructure
The Company manages long-standing 

programmes aimed at enhancing the 
quality of community life and supporting 
government services, such as water 
haulage, road grading, and local 
recruitment.  In addition, and through socio/
economic surveying of community needs, 
the Community Relations Department 
works closely with colleagues in the Social 
Investment team by proposing, evaluating 
and implementing projects in fields such 
as health, education and higher education, 
camel racing, training and handicrafts. 

As part of our commitment to the 
communities in which we work, we have 
provided important facilities and services 
which have improved and sustained the 
lives of the local people.

In 2013 alone, PDO completed 13 
projects, including the construction of the 
Ghabah Health Centre, and the signing of 
eight agreements to invest around US$ 9 
million on vital community amenities.

PDO also upgraded 570km of roads.
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Health
Supporting the health care of local communities is a key aspect of PDO’s community support. Over recent years, PDO 

has constructed health centres in Ghaba, Al Ghubra, Al Janubiya and Awafia.

In Thumrait, PDO has funded the construction of an accident and 
emergency unit as an extension to the existing health centre and a 
maternity ward.

The Company also donates vital medical equipment such as 
respirators and home ventilators to the Royal Hospital in Muscat 
and equipment to treat diabetes patients with eye problems at Ibri 
and Salalah hospitals.

We are funding the training of 180 nurses for a nationwide 
palliative care programme for cancer patients. The three-year 
programme will enable nurses to improve the quality of life for 
those with the life-threatening disease - and their families – through 
a holistic approach including pain prevention and relief.

 It is being co-ordinated and implemented by the Oman Cancer 
Association (OCA) in partnership with the Ministry of Health, and 
in association with several reputable international institutions, to 
develop an infrastructure for palliative care in the Sultanate.

Water Haulage
For many years, PDO has trucked water to residents in remote communities in its concession area, 

allocating US$4 million annually for this task. More than 600 benefited from this service in 2013. 
The Company has also funded work on five reverse osmosis plants to provide clean water to remote 
communities: at Dhahboon and Barbazom (wilayat Thumrait), Awaifaiya (wilayat Bahla), Furja (wilayat 
Ibri) and Abuthayla (wilayat Adam). The strategy should reduce the need for long-distance haulage, cutting 
the carbon footprint and expense of such deliveries.

The Company has also reused waste water produced by a treatment plant at Hamra Adduru’a (wilayat 
Ibri) for general plantation and the greening of public roads in the village. The project included the 
provision of two 5,000 gallon tanks and the installation of pumps and pipelines connecting the installation 
to the tanks and plantation sites.

We also drill and maintain water wells and provide water storage facilities.

“One important 
focus of our Social 
Investment Programme 
is to support sustainable 
projects which raise the 
level of healthcare in the 
Sultanate.”

Suleiman Al 
Mantheri, PDO’s 
External Affairs and 
Communication 
Manager
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The training, which runs from March 2013 until October 2015, is being conducted by the US-based Oncology 
Nursing Society. Those who participate will be able to provide palliative care in a variety of clinical settings including 
homes and hospitals.

The funding is the latest example of PDO’s support for cancer victims. We have also contributed towards the Dar 
Al Hanan Project, which offers free accommodation for young sufferers and their families while they are undergoing 
chemo and radiotherapy at the Royal Hospital in Muscat. 

Education
One key feature of our sustainable social 

investment programme is the support we 
give to education.

Over the last six years, PDO has provided 
58 interactive classrooms, covering most 
schools across our concession area. Each 
has been provided with a set of five laptops/
computers, one projector, one digital 
microscope, one interactive board, one 
VOXE answering system and a knowledge 
box – enabling pupils to use the latest 
classroom technical tools. PDO built the 
country’s first special interactive school in Al 
Zahiya village near Adam in partnership with 
the Ministry of Education.

We have also provided a total of 17 science laboratories in the concession area to enhance understanding of this 
important subject.

Finally, in order to provide students with a suitable learning environment, PDO provides sunshades to protect 
children from the heat of the sun, both inside and outside the concession area.

Scholarships
PDO invests more than US$ 8 million annually on a diversified educational programme at virtually all 

levels which is designed to equip young Omanis with the knowledge and skills to help them prepare 
to join the working environment. 

Every year, PDO offers 200 scholarships to students from low-income families to primary, secondary 
and university level after an assessment of their capabilities. The programme helps young people to 
attend boarding schools, to complete secondary education or attend local training centres to acquire 
vocational skills and colleges and universities to gain qualifications from diplomas to advanced degrees 
in technical disciplines such as 
engineering.

In addition to paying tuition fees 
and training costs, PDO provides 
travel expenses, a monthly 
stipend, and accommodation or 
living expenses for sponsored 
students and trainees.

Last year, we offered 15 four-
year higher education scholarships 
to disabled students  from all over 
Oman.
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Staff Activities
Staff are actively encouraged to support environmental 

initiatives and learn more about green issues. One of our staff 
Buthaina Al Mahruqi was sponsored to travel on an expedition 
to Antarctica, to raise awareness of the environment and 
climate change.

Nature Trailblazers
Staff have been encouraged to show their commitment to 

environmental conservation and sustainable development 
by participating in field studies in the mountainous region of 
Jebel Akhdar.

Teams took part in two five-day expeditions to research 
biodiversity in the spectacular location as part of the Oman 
Earthwatch Programme and were joined by scientists from 
the Earthwatch Institute and the National Field Research 
Centre for Environmental Conservation. 

They studied mammals, reptiles, insects and birds, rocks, 
trees and plants, collected data and learned more about 
the importance of environmental protection in workshops. 
They were also taught how to conduct a variety of sampling 
techniques using small traps and visited villages to speak 
to locals about the importance of looking after the natural 
habitat.

The project served to underline PDO’s commitment to be an 
environmentally responsible operator, provide a platform for 
raising ecological awareness and offered practical experience 
in field research to our staff.

Heritage
The Company endeavours to protect the 

proud heritage and culture of Oman through 
its continued support of traditional handicrafts 
and the training required to preserve and 
revive relevant skills that would have otherwise 
dwindled away. These include camel bone 
carving and leather crafts.

PDO has also committed to build a number 
of camel race tracks as community social and 
leisure hubs.

“It was an absolute 
delight to field a team 
of professionals, 
enthusiastic to the 
core, all of whom were 
totally committed from 
the start to undertake 
quality scientific 
fieldwork, sometimes in 
challenging mountain 
conditions. We are 
indebted to them all.”

Dr Steve Ross, of 
the Earthwatch 
Institute
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Our principles are clear:

n PDO insists on honesty, integrity and fairness in all aspects of its 
business and expects the same in its relationship with its contractors and 
suppliers. Its contracting-out policy is on the basis of open and competitive 
bidding, where possible, with transparent procedures, providing equal 
opportunities to qualified contractors and suppliers  

n PDO will not directly or indirectly, offer, solicit, accept or pay 
bribes, including facilitation payments, in any shape or form, and requires 
its employees, and its contractors and suppliers and their employees, to act 
likewise  

n PDO staff will exercise the utmost care to avoid putting themselves 
into a position where they may be called on to repay favours, and employees 
shall not take advantage for their own or for the profit of others, of their 
position in the Company or of information gained in the course of their employment. Employees have a duty to 
notify the Company of any outside interest which could, either directly or indirectly, present them with a conflict of 
interest, or which involves them in a commercial relationship with the Company

n PDO is committed to uphold its zero-tolerance approach to corruption and, as such, fully endorses anti-
bribery and corruption (ABC) principles as communicated by organisations such as the UN Global Compact and 
Partnering Against Corrupt Practices (PACI). 

The ABC Journey
During 2011, PDO embarked on a drive to develop, enhance and implement a national and international top class 

anti-bribery and corruption programme aimed at creating and promoting a zero-tolerance approach to bribery, 
corruption and facilitation payments. 

The programme is driven from the top down and is supported by the organisation’s staff and business partners 
on all levels. It provides a robust and tested fraud response and control methodology, developed to detect, respond 
to, prevent, monitor and assess ABC as well as fraud risk within the PDO environment. 

The journey is supported by a well-developed investigation and awareness programme that includes ABC and 
anti-fraud training, staff communication, presentations, poster advertising, workshops and e-awareness aimed at 
encouraging staff participation and commitment to compliance. 

OUR COMMITMENT TO 
ETHICAL BUSINESS
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Despite that, during 2013, PDO was placed in the unfortunate position where a small number of current and 
past employees and one senior officer of the Company were implicated in their personal capacity and found guilty 
by the Oman primary courts of receiving favours or cash benefits from PDO contractors, as well as the misuse 
of their position in contravention of the Oman Penal Code. All of the above persons have appealed against their 
conviction and sentencing, which were pending as at October 2014. PDO will not elaborate in this report over such 
current matters. The outcome of the court cases is expected during late 2014 or early 2015 and as such they will be 
disclosed, if relevant, during the next reporting period.

Managing ABC Compliance
Although the accountability and responsibility for managing ABC compliance are driven and evidenced by the tone 

at the top,  they also reside with the collective organisation and, as such, it is expected that all staff, stakeholders 
and business partners join PDO’s fight against bribery and corrupt practices and support PDO in ensuring that we 
live by our principles of honesty, integrity and respect.

To ensure that, PDO has established a comprehensive Anti-Bribery and Corruption compliance programme 
designed to manage and co-ordinate the overall PDO Anti-Bribery and Corruption and Anti-Fraud initiatives in a 
transparent, objective and independent manner. The programme is divided into six categories:  (i) Compliance/ 
Regulation, (ii) Statistical Reporting, (iii) Reactive Approach, (iv) Awareness, (v) Pro-Active Approach, and (vi) 
Annual audit-based compliance programmes. 

PDO also established Ethics Committees, at different levels, responsible for the screening of whistle-blowing 
allegations, for considering violations, including but not limited to bribery, corruption and fraud, in a serious and 
equitable manner and for reacting accordingly. The Ethics Committees supervise the systematic identification, 
investigation, reporting and response to incidents to ensure that a sound business control framework and an 
ethical business environment are maintained.  An overview of business integrity incidents, progress, anti-bribery 
and corruption initiatives and of the outcomes thereof is provided to the PDO Board Audit Committee who in turn 
reports directly to the Board of the Company. 

Blow The Whistle (“BTW”) and Reactive Approach
BTW and PDO incident reporting and the reaction thereto are strictly managed in accordance with the BTW 

procedure and the PDO Fraud Response and Investigation Methodology, and include a formal reporting to the 
State Financial Administrative Audit Institution when required by the law. Internal investigation is the primary 
responsibility of the Ethics and Behaviours team accountable and responsible for delivery and reporting of 
investigative outcomes and action items. 

Fraud and Anti-Bribery and Corruption Face-to-Face Training
In 2011, PDO introduced formal in-house Anti-Fraud and 

Anti-Bribery and Corruption training aimed at high-risk/
high-exposure staff, new joiners and graduates. 

The training modules include the key areas of potential 
exposure and risk associated with the PDO business 
environment and are attended by staff in key high-risk 
positions every three years. 

In the reporting period of 2013 and 2014, we have 
provided face-to-face training for more than 1,200 staff. 
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Online Training and Internal Awareness
Online training will not replace, but will be in addition to, the face-to-face training programme, which will remain 

compulsory for staff in high-risk positions. The online ABC training programme for all other employees is planned 
for launch during January 2015 and will be compulsory for all PDO staff and contract employees who are not obliged 
as a result of the risk associated with their position of employment to attend the face-to-face training. 

In addition to the formal training, PDO offers discussion forums and ad hoc presentations on anti-bribery and 
other risk-specific issues complimented by soft awareness material and adverts such as inter alia collaborative 
screens, posters, desk-drop material, e-messages, web material, news articles, etc. 

Conflict of Interest
PDO manages an obligatory online Conflict of Interest and Gifts, Hospitality and Travel process which requires 

that all staff declare their potential conflicts of interest as well as any gifts, hospitality or travel received or paid. 

Staff training
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ABC Compliance Built Into PDO Contracting Procedures
In 2012, PDO performed a fraud risk and vulnerability assessment of the full PDO contracting and 

procurement process to identify the Company’s vulnerability to potential breaches of the PDO General 
Business Principles, Code of Conduct and other ABC and fraud-related procedures throughout its supply chain 
life-cycle. In the review, PDO assessed various data sets gathered over a period of time to identify potential 
inherent and latent risks to be addressed as part of the ABC programme and to support a root cause analysis.

In 2013, PDO developed and implemented a robust anti-bribery and corruption due diligence programme. 
The procedure supports the Company in identifying and monitoring non-compliance with Anti-Bribery 
and Corruption, probable/perceived contractor Conflicts of Interest and other ethical non-compliance by 
registered and potential future contractors who had applied for vendor registration. This procedure is known 
as the PDO Anti-Bribery and Corruption Vendor Due Diligence process and it includes a programme aimed 
at assisting ABC procedurally non-compliant contractors in becoming minimal compliant. This is done by 
insisting on the implementation and roll-out of ABC compliance policies, procedures and active practices 
and having a general ABC compliance awareness programme which should include internal awareness and 
training.

During 2013, the Company also embarked on an enhanced external awareness programme which included 
formal awareness sessions presented to its main contractors. During these sessions, PDO emphasised its 
commitment to the fight against bribery and corruption. The contractor awareness programme was further 
developed during 2014 to include small and medium contractors and will be grown during 2015 and onwards. 
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PDO manages its operations to meet its aspiration of delivering energy resources to Oman and its international 
customers in a safe, socially responsible, economically efficient and environmentally conscious way. This involves 
many aspects but a key one is working closely with the communities where we operate to ensure they share in the 
wealth generated from oil and gas. 

In 2013, PDO achieved a new all-time production record of 1.25 million barrels of oil equivalent a day and also 
focused on building the pillars for sustainable long-term production, exemplified by the addition of 317 million 
barrels of oil reserves booked against the annual production of 208 million barrels – an oil reserves replacement 
ratio of 1.5. Net new gas additions amounted to 0.8 trillion cubic feet (tcf), for a gas reserves replacement ratio of 
0.7 and total gas-developed reserves increased by 1.3 tcf.

The Exploration Directorate booked five new discoveries, with a cumulative Stock Tank Oil Initially In Place (STOIIP) 
of just over 348 million barrels.

Capital expenditure stood at US$4.3 billion and operating expenditure at US$1.6 billion.

As this is our first sustainability report, we are reporting our key environmental and social impact data for 2013 
with an additional comparison between the first six months of 2013 and the same period in 2014.

Spills
PDO is committed to protect the environment and prevent pollution from our operations. Annual expenditure 

to decrease our environmental risk has increased from US$ 30 million to US$ 100 million. This has been further 
complemented by the commissioning of a major study to assess the environmental risk from our activities in the 
concession area with a particular focus on the vulnerability of shallow aquifer(s). 

The PDO infrastructure includes a network of pipelines and flowlines extending approximately  20,000 km and 
spills and seepages mainly from pinhole leaks remain an ongoing challenge.  In the first six months of 2014 these 
spillages, including two major leak incidents, amounted to 0.29 thousand tonnes of crude lost from our distribution 
infrastructure which is an increase compared with the previous two years. The environmental impacts from such 
spills are efficiently and comprehensively addressed with extensive soil cleaning and remediation programmes. 

To address this issue, PDO has implemented a “No Leak” spill prevention strategy which involves an extensive 
replacement of our pipelines. We have also established or sponsored a number of local community companies to 
accelerate the rate of replacement for our ageing flowline infrastructure. 

Energy Efficiency
PDO remains committed to reducing its energy consumption and seeking new practices and technologies to treat 

and dispose of produced water.

The PDO Gas Conservation strategy focuses on initiatives to reduce gas demand as well research into alternatives 
for gas and energy supply.

A number of initiatives have been implemented, including the use of energy efficient power generation turbines 
and waste heat recovery systems for thermal operations.  In addition, we have cut losses in our power distribution, 
achieved improvements in artificial lift adoption, introduced gas breakthrough controllers and reduced water 
treatment and separation energy requirements.

 OUR PERFORMANCE
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This notwithstanding, the requirement to move  from primary to secondary (water and gas flood) and tertiary EOR such 
as chemical, thermal and miscible gas injection has increased the overall energy intensity consumption footprint. Within 
the review period of the report PDO saw an increase in energy usage from 2.21 to 2.39 gigajoules/tonne production, 
equivalent to a 1.3% increase in energy use against an increase in secondary and tertiary production of 11%. 

Greenhouse Gas (GHG) Emissions
PDO monitors emissions with the potential to impact our environment and ambient air quality.  Such emissions result 

mainly from the combustion of fuels, flaring of gases and transportation at our concession area, which we constantly 
strive to manage.

In the first half of 2014, PDO operations emitted 4.2 million tonnes (CO2 equivalent) of green house gases compared to 
4.0 million tonnes for the same period in 2013, in line with our increase in energy usage.

Flaring
In the first half of 2014 the flaring of natural gas  increased by 8.3% (compared with the same period in 2013) to 1.3 

million tonnes CO2 equivalent.  Flaring contributed 30% of the total direct GHG emissions.

Commissioning work and dry gas seal failures in our ‘very high’ pressure gas compressors were the principal reasons for 
flaring. The commissioning work has been concluded and we forecast substantial reductions in our future flaring impact. 
Additionally, low pressure and atmospheric pressure ring main gas compressors have been installed which will collect 
smaller volumes of flared/vented gas from a number of production stations and further systems are being commissioned.  

Water Management
PDO is currently extracting approximately 30,000 m3/d of brackish aquifer water for domestic use within its camps 

throughout the concession area, whilst extracting a further 55,000 m3/d to support oil and gas production in locations 
where produced water is not a feasible option. This extraction accounts for 10% of the water requirement supporting 
our operations, with the remainder supplied by produced water. In the period under review PDO produced over 4million 
barrels of water per day. 

We have invested in several projects to minimise our aquifer water usage:

n Treatment of 110,000 m3/d (690,000 bbls/d) of produced water using the Nimr reed beds, resulting in the greening 
of 10.5 km2 of desert and resulting in a projected saving of 24 billion cubic feet gas saving over 10 years and a 98% 
reduction in energy requirements

n Treatment of 20,000 m3/d of produced water to agricultural specifications, to support His Majesty Sultan Qaboos’ 
project to plant one million date palm trees in Oman’s arid areas

n Treatment of 35,000 m3/d of aquifer pump-off water from Amal to produce steam for steam injection development

n Treatment of 4,000 m3/d of produced water to support biosaline agriculture, such as the jatropha flowering plant, 
cotton and timber

n Use of 10,000 m3/d of treated produced water to support drilling activities

n Assigning a monetary value for aquifer water to support decision-making over its use for industry and the oil and 
gas sector.
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Waste
PDO operations result in the creation of both domestic and industrial waste. Eight dedicated waste management 

facilities have been established within our assets to:

n Segregate and temporarily store waste streams 

n Partly treat selected waste streams

n Dispose of non-hazardous and hazardous waste. 

Each waste management facility has demarcated areas for storage of the segregated hazardous and              
non-hazardous waste. 

In the first half of 2014, PDO disposed of 47,500 tonnes of hazardous waste and 13,300 of non-hazardous waste 
compared to 42,000 tonnes and 9,600 tonnes respectively disposed over the same period in 2013.

Personal Safety
PDO achieved a best ever personal safety performance in 2013 achieving a 10% reduction in its Lost Time Injury 

Frequency (LTIF) to 0.26 lost time injuries per million manhours worked. We achieved a 16.2% fall in our Total 
Recordable Case Frequency (TRCF) down to 0.98 injuries sustained per million manhours worked. Regrettably, the 
performance was marred by two contractor work-related deaths. Total annual exposure was 170 million manhours 
with road driving exceeding 260 million km. 

The first half of 2014 sadly saw a further contractor fatality and our LTIF increased to 0.33. However, our TRCF 
remained steady at just below 1.0.  PDO has channelled greater resources and emphasis with a renewed focus on 
personal safety as one of the fundamental bedrocks of our business. A Safety Day was devoted to re-energise staff 
on the importance of complying with our 12 Life Saving Rules.

On road safety, we recorded 47 motor vehicle incidents (MVIs) in the first half of 2014, compared with 60 in the 
same period of 2013. There were 17 serious MVIs in the first six months of this year, an encouraging drop of six with 
the comparable period in the previous year.

Process Safety
PDO intensified its focus on process safety. A deepdive initiative into the fundamental causes of such incidents 

has been used to formulate our future strategy in managing process safety risk.

Good progress has been made on Asset Integrity where new standards are being set in maintenance execution 
(ME) and process safety assurance. As we currently stand, Marmul, Lekhwair, Qarn Alam Gas and Oil have sustained 
ME calculative status; Nimr and Fahud have attained ME calculative level; and Marmul, Lekhwair, Qarn Alam Gas 
and Oil, Fahud and Nimr have all reached the Integrity Assurance calculative standard.

In the first half of 2014 the number of wells with high risk integrity failures fell to an average of 2.83 against an 
average of six in the same period in 2013.

The number of “red” facilities – those experiencing more than 80 alarms an hour without approval –  dropped 
from 17 in January 2014 to three in June 2014.

The zero tolerance to operate static equipment with serious corrosion issues without assessment and approval 
has been sustained throughout 2013 up to the time of this report’s publication.

In June 2014, 76% of the process safety competency elements had been completed by our staff holding process 
safety critical positions.
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High risk wells Competence elements in the database

Reds in alarm management Reds in corrosion management
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Summary Table

Q+1Q2014 2 Q+1Q2013 2 2013

(Greenhouse gas emission (GHGs
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(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

million tonnes CO2 equivalent 4.2 4.0 8.4

Carbon dioxide (CO2) (million tonnes 4.01 3.8 7.9

Methane (CH4) (thousand tonnes 6.1 6.1 12.7

Nitrous oxide (N2O) (thousand tonnes 0.25 0.24 0.5

0.7 0.2 0.7

Flaring

Flaring (upstream) (million tonnes CO2 equivalent 1.3 1.2 2.7

0.42 0.39 0.84

Energy intensity

2.28 2.21 2.22

Acid gases and VOCs

Sulphur oxides (Sox) (thousand tonns SO2 50 45 99

Nitrogen oxides (Nox) (thousand tonnes NO2 10.7 10 21

7.3 7.3 14

CFCs/halons/trichloroethane (tonnes 0.08 0.024 0.0577

3.4 0.99 2.5

Spills and discharge

Oil spills-volume (thousand tonnes 0.29 0.012 0.2

Oil spills-numbers 115 26 68

 
tonnes 0.003 0.014 0.017

Water

Fresh water withdraw (million cubic metres 5.96 5.2 10.6

Fresh water consumed (million cubic metres 2.98 2.6 5.3

Waste disposal

Hazardous (thousand tonnes 47.5 42 92

Non-hazardous (thousand tonnes 13.3 9.6 25

Total waste (thousand tonnes 60.8 51.6 117

Total number 1 1 2

Employees 0 0 0

Contractors 1 1 1

 
both employees and contractors 0.0230 0.1151 0.0117

Injuries

 Total recordable case frequency (TRCF)(Injuries per million
working hours employees and contractors 1 1.09 0.98

 
working hours, both employees and contractors 0.33 0.28 0.26

Process Safety

Tier One incidents 10 2 13

Exposure

Million manhours worked 86.1 86.9 170.5

Million kilometres driven 127.6 134.2 251.1

Illnesses

es per million working hours employees only
0.15 0.18 0.18

e

english.indd   82 1/2/15   12:27 PM



83PDO SUSTAINABILITY REPORT 2014 83PDO SUSTAINABILITY REPORT 2014

english.indd   83 1/2/15   12:27 PM



AWARDS  and CERTIFICATIONS84

 AWARDS and
CERTIFICATIONS

We have received a number of recent awards for our sustainability activities and achievements including:

n Annual Gulf Co-operation Council Ministers of Social Development Award in Bahrain for providing university 
scholarships for 15 students from low-income families or with special needs, supplying five specially equipped 
buses for Al Wafa Social Centre network for the care and rehabilitation of the disabled and funding the upskilling of 
250 of the organisation’s staff (2013)

n ADIPEC Award for the Empowerment of Women in the Oil and Gas Industry for the porgramme to train female 
graduates as field operations engineers (2013)

n Offshore Arabia Environmental Award (category Excellence in Environmental Technology) for the Amal solar 
steam generation pilot (2014)

n Best Clean Tech Project Award for the Amal solar steam generation pilot, New Economy (2013)

n Big Project Award. Construction and Sustainability Award of Excellence for the Best Water Conservation 
Initiative, Ras Al Hamra International School project (2013)

n Oman Green Awards. Received a Green Innovation Award for Ras Al Hamra International School (2013)

n Oman Green Awards. Received the Green Habitat Award for the Nimr Water Treatment Plant (2013)

n Royal Oman Police Private Sector Award for Road Safety (2014)

n Best Engineering Innovation category at the third annual Intelligent Transportation Systems & Road Safety 
Forum in Qatar (2014)

n Appreciation certificate from the Ministry of Environment and Climate Affairs for our initiatives towards and 
involvement in saving the environment (2014).
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الجوائز والشهادات
 

84

الجوائز والشهادات

ح�شلت ال�شركة على عدد من اجلوائز موؤخًرا عن اأعمال ال�شتدامة واإجنازاتها يف هذا املجال، مبا يف ذلك ما يلي:

 n  جائزة جمل�س وزراء ال�شوؤون والتنمية الجتماعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شنوية املنعقدة يف البحرين، عن تقدميها منح درا�شية يف املرحلة 

اجلامعية حلوايل 15 طالًبا ينتمون لأ�شر حمدودة الدخل اأو ذوي الحتياجات اخلا�شة، اإىل جانب توفري خم�س حافالت جمهزة جتهيزًا خا�شًا ل�شبكة 

مركز الوفاء الجتماعي املتخ�ش�س يف رعاية وتاأهيل املعاقني، ومتويل عملية �شقل مهارات 250 من العاملني باملراكز )2013(

 n  جائزة موؤمتر ومعر�س اأبوظبي الدويل للبرتول لتمكني املراأة يف جمال �شناعة النفط والغاز وبرنامج تدريب اخلريجات للعمل كمهند�شات يف احلقول 

)2013(

 n جائزة اأوف�شور اآرابيا للبيئة )فئة التميز يف التقنية البيئية( ل�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف توليد البخار بحقل اأمل )2014(

 n جائزة اأف�شل م�شروع تقني نظيف عن ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف توليد البخار بحقل اأمل، اقت�شاد جديد )2013(

 n جائزة امل�شاريع الكربى. جائزة التميز لالإن�شاء وال�شتدامة عن املمار�شات املثلى للحفاظ على املياه م�شروع املدر�شة العاملية  يف راأ�س احلمراء   )2013(

 n جوائز عمان حلفظ البيئة. ح�شلت على جائزة البتكار الأخ�شر عن املدر�شة العاملية براأ�س احلمراء )2013(

 n جوائز عمان حلفظ البيئة. ح�شلت على جائزة البيئة اخل�شراء عن حمطة معاجلة املياه مبنطقة منر )2013(

 n جائزة �شرطة عمان ال�شلطانية لإحراز املركز الأول على م�شتوى القطاع اخلا�س يف م�شابقة ال�شالمة املرورية )2014(

 n فئة اأف�شل ابتكار هند�شي يف املنتدى ال�شنوي الثالث لأنظمة النقل الذكية وال�شالمة املرورية يف قطر )2014(

 n �شهادة تقدير من وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية ب�شلطنة عمان عن مبادراتنا وم�شاركاتنا يف حماية البيئة )2014(.
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2013

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري

اأوك�شيد  ثاين  معادل  من  طن  )مليون  املبا�شرة  احلراري  الحتبا�س  غازات  اإجمايل 

الكربون(

4.24.08.4

4.013.87.9ثاين اأوك�شيد الكربون )مليون طن( 

6.16.112.7امليثان )األف طن(

0.250.240.5اأك�شيد النرتات )األف طن( 

0.70.20.7هيدروفلوروكربون )طن(

حرق الغاز

1.31.22.7حرق الغاز )ال�شق العلوي( )مليون طن من معادل ثاين اأوك�شيد الكربون(

0.420.390.84حرق الغاز )ال�شق العلوي،  مليون طن( 

كثافة الطاقة 

2.392.212.22ال�شق العلوي )جيجا جول لكل طن من الإنتاج( 

الغازات احلم�شية والطيارة 

504599اأكا�شيد الكربيت )األف طن(

10.71021اأكا�شيد النيرتوجني )األف طن(

7.37.314مركبات ع�شوية طيارة )األف طن( 

النبعاثات  التي تعمل على ا�شتنفاد طبقة الأوزون 

0.080.0240.2577كلوروفلوروكربون / هالون / ثالثي كلوريثان )طن(

3.40.992.5هيدروكلوروفلوركربون )طن(

حوادث الن�شكاب والت�شريف 

0.290.0120.2ان�شكاب النفط )األف طن(

0.0030.0140.017النفط املت�شرب اإىل البيئة ال�شطحية )األف طن( 

املياه 

5.965.210.6املياه النقية التي مت �شحبها )مليون مرت مكعب(

25.3ز2.986املياه النقية امل�شتهلكة 

ت�شريف املياه

47.54292اخلطرة )األف طن(

13.39.625غري اخلطرة )األف طن

60.851.6117اإجمايل املخلفات )األف طن( 

احلوادث املميتة

112الإجمايل 

000املوظفني

112املتعاقدين

0.01080.01170.0117معدل احلوادث املميتة )الوفيات لكل 100 مليون �شاعة عمل للموظفني واملتعاقدين( 

الإ�شابات 

11.090.98اإجمايل معدل تكرار حالت الإ�شابة امل�شيعة للوقت امل�شجلة لكل مليون �شاعة للموظفني واملتعاقدين 

معدل تكرار الإ�شابات امل�شيعة للوقت )حوادث توؤدي اإىل �شياع الوقت لكل مليون �شاعة 

عمل، للموظفني واملتعاقدين( 

0.330.280.26

التعر�س

92.586.9170.5مليون �شاعة مت عملها

137.6134.2251.1مليون كم مت قطعه

الأمرا�س

اإجمايل معدل تكرار الأمرا�س املهنية التي مت ت�شجيلها )الأمرا�س لكل مليون �شاعة عمل 

للموظفني فقط( 

0.150.18 0.18

جدول الملخص
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النفايات
ينتج عن عمليات الت�شغيل اخلا�شة ب�شركة تنمية نفط عمان تكّون النفايات املحلية وال�شناعية، كما مت اإن�شاء ثماين من�شاآت خم�ش�شة لإدارة النفايات �شمن موجودات 

ال�شركة من اأجل ما يلي:

 n ف�شل النفايات وتخزينها ب�شورة موؤقتة

 n معاجلة النفايات املنتقاة ب�شكل جزئي

 n التخل�س من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة

 حتتوي كل من�شاأة من املن�شاآت اخلا�شة باإدارة النفايات على مناطق حمددة لتخزين النفايات اخلطرة وغري اخلطرة بعد ف�شلها.

�شهد الن�شف الأول من عام 2014 قيام �شركة تنمية نفط عمان بالتخل�س من 47500 طًنا من النفايات اخلطرة، وحوايل 13300 طًنا من النفايات غري اخلطرة، مقارنة 

بحوايل 42000 طًنا و9600،  طًنا على التوايل مت التخل�س منها يف نف�س الفرتة من عام 2013.

السالمة الشخصية
تكرار  10٪ يف معدل  بن�شبة  ا  انخفا�شً 2013، حيث حققت  ال�شخ�شية يف عام  ال�شالمة  الإطالق يف جمال  لها على  اأداء  اأف�شل م�شتوى  تنمية نفط عمان  �شركة  حققت 

الإ�شابات ال�شناعية املت�شلة بالعمل حيث و�شل اإىل 0.26 وانخفا�س بن�شبة 16.2٪ يف اإجمايل احلالت القابلة للتبليغ حيث و�شل اإىل 0.98وقد األقت  وفاة اثنني من  العاملني 

لدى ال�شركات املتعاقدة معنا اأثناء العمل بظاللها على هذا الأداء املتميز، بلغ اإجمايل التعر�س ال�شنوي لهذه املخاطر 170 مليون �شاعة عمل،  كما جتاوزت امل�شافة التي مت 

قطعها �شياقة   260 مليون كم.

ولالأ�شف، فقد �شهد الن�شف الأول من عام 2014 م�شرع اأحد العاملني لدى اإحدى ال�شركات املتعاقدة معنا كما ارتفع معدل تكرار احلوادث امل�شيعة للوقت اإىل 0،33، ومع 

ذلك، ظل اإجمايل احلالت القابلة للتبليغ ثابًتا عند معدل اأقل من 1. كما قامت �شركة تنمية نفط عمان بتوفري موارد اأكرب، وركزت من جديد على ال�شالمة ال�شخ�شية بو�شفها 

اأحد القواعد الرئي�شية للعمل يف ال�شركة. وقد مت تخ�شي�س يوم ال�شالمة لتحفيز املوظفني من جديد ب�شاأن اأهمية اللتزام بالقواعد الثنى ع�شر املنقذة للحياة.

ولقد �شجلت ال�شركة 47 حادثا  مروريا   يف الن�شف الأول من عام 2014، مقارنة بعدد 60 حادثا يف نف�س الفرتة من عام 2013، جدير بالذكر اأن الأ�شهر ال�شتة الأوىل من 

نف�س العام �شهدت 17 حادثة خطرية، اأي اأن هناك انخفا�شًا ملحوظًا مبعدل 6 مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�شابق.

سالمة العمليات
ركزت �شركة تنمية نفط عمان تركيًزا كبرًيا على �شالمة العمليات، ولقد مت ال�شتعانة مببادرة �شاملة يف معرفة الأ�شباب الرئي�شية وراء وقوع هذه احلوادث، من اأجل �شياغة 

الإ�شرتاتيجية امل�شتقبلية الرامية اإىل اإدارة املخاطر املرتبطة ب�شالمة العمليات.

ولقد مت اإحراز تقدم ملحوظ يف �شالمة املوجودات، حيث يتم و�شع معايري جديدة يف تنفيذ ال�شيانة   و�شمان �شالمة العمليات، ولقد حققت حقول مرمول واخلوير وقرن 

ا، وعليه فقد حققت حقول مرمول  علم للغاز والنفط املعيار املح�شوب لتنفيذ ال�شيانة يف الوقت احلايل، كما حققت حقول منر وفهود املعيار املح�شوب لتنفيذ ال�شيانة اأي�شً

واخلوير وقرن علم للنفط والغاز وفهود ومنر املعيار املح�شوب ل�شمان ال�شالمة.

�شهد الن�شف الأول من عام 2014 انخفا�س عدد الآبار ذات اأعطال ال�شالمة العالية املخاطر اإىل 2.38 مقابل �شتة يف نف�س الفرتة من عام 2013.

كما انخف�س عدد املن�شاآت »احلمراء« - التي تتعر�س لأكرث من 80 اإنذار يف ال�شاعة بدون موافقة- من 17 يف يناير 2013 اإىل 3 يف يونيو 2014.

ولقد مت ا�شتدامة �شيا�شة عدم الت�شامح لت�شغيل املعدات الثابتة ذات م�شكالت التاآكل اخلطرية بدون تقييم وموافقة على مدار عام 2013 حتى وقت ن�شر هذا التقرير.

�شهد �شهر يونيو من عام 2014 ا�شتكمال 76٪ من عنا�شر كفاءة �شالمة العمليات من قبل املوظفني الذين ي�شغلون منا�شب مهمة يف هذا املجال.
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لقد اأدت احلاجة اإىل النتقال من الأ�شلوب الأوىل اإىل الثانوي )الغمر باملياه   والغاز( وال�شتخال�س املعزز  للنفط  ، مثل احلقن بالغاز اخللوط واحلقن باملواد 

الكيميائية وال�شتخال�س احلراري اإىل زيادة ا�شتهالك الطاقة مبعدلت كبرية. وقد لحظت �شركة تنمية نفط عمان اأثناء فرتة مراجعة التقرير زيادة يف ا�شتخدام 

الثنائي  الإنتاج  اأ�شلوب  الإنتاج من خالل  زيادة يف  الطاقة مقابل  ا�شتخدام  بن�شبة 1،3٪ يف  زيادة  يعادل  ما  2.39 جيجا جول/ طن، وهو  اإىل  الطاقة من 2،21 

وال�شتخال�س املعزز للنفط بن�شبة %11.

انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري
تتوىل �شركة تنمية نفط عمان مهام مراقبة النبعاثات التي من املحتمل اأن حتدث تاأثرًيا على البيئة وجودة الهواء املحيط، وتن�شاأ هذه النبعاثات ب�شفة اأ�شا�شية 

عن احرتاق الوقود وحرق الغازات وعمليات النقل يف منطقة المتياز، وهو ما تعمل ال�شركة جاهدة على التحكم فيها. �شهد الن�شف الأول من عام 2014، اإطالق 

انبعاثات ناجتة عن عمليات ال�شركة مبعدل 4،2 مليون طن )مكافئ ثاين اأك�شيد الكربون( من الغازات امل�شببة لظاهرة الحتبا�س احلراري مقارنة مبعدل 4 مليون 

طن يف نف�س الفرتة من عام 2013، وفًقا للزيادة يف ا�شتخدام الطاقة.

حرق الغاز
�شهد الن�شف الأول من عام 2014 زيادة معدل حرق الغاز الطبيعي بن�شبة 8،3٪ )مقارنة بنف�س الفرتة يف عام 2013( اإىل 1،3 مليون طن من مكافئ ثاين اأك�شيد  

الكربون، اأ�شهم حرق الغاز الطبيعي مبعدل 30٪ من اإجمايل النبعاثات املبا�شرة للغازات امل�شببة لظاهرة الحتبا�س احلراري.

لقد كانت اأعمال الت�شغيل املبدئي واإخفاقات  �شدادة الغاز اجلاف يف اأجهزة �شغط الغاز التي تعمل حتت �شغط عال جًدا هي ال�شبب الرئي�شي وراء حرق الغاز 

الطبيعي، ولقد مت النتهاء من اأعمال الت�شغيل املبدئي وتتوقع ال�شركة حتقيق معدلت انخفا�س هائلة يف الأثر الناجت عن احلرق م�شتقباًل.

وعالوة على ذلك، فقد مت تركيب اأجهزة  رئي�شية ل�شغط الغاز ذات التوزيع احللقي والتي تعمل ب�شغط منخف�س وال�شغط اجلوي، حيث �شتقوم بتجميع كميات 

�شغرية من الغاز املحروق/الذي يجري تنفي�شه الناجت عن حمطات الإنتاج، ف�شاًل عن وجود اأنظمة اأخرى قيد الت�شغيل املبدئي.

إدارة المياه
تقوم �شركة تنمية نفط عمان حالًيا با�شتخراج حوايل 30 األف مرت مكعب يومًيا من املياه اجلوفية املاحلة قلياًل لأغرا�س ال�شتخدام املحلي داخل املراكز املنت�شرة 

ا با�شتخراج 55 األف مرت مكعب يومًيا لدعم اإنتاج النفط والغاز يف املواقع التي ل تكون فيها املياه امل�شاحبة لالإنتاج خياًرا جمدًيا،  يف منطقة المتياز، كما تقوم اأي�شً

ومتثل هذه القيمة 10٪ من حجم الطلب على املياه، مبا يدعم عمليات الت�شغيل، مع احل�شول على الباقي من املياه املنتجة. وجدير بالذكر اأن ال�شركة قامت باإنتاج 

ما يزيد عن 4 مليون برميل من املاء يومًيا يف اأثناء الفرتة قيد املراجعة.

ا�شتثمرت ال�شركة يف العديد من امل�شروعات للحد من ا�شتخدامات املياه اجلوفية:

 n معاجلة 110 اآلف مرت مكعب يومًيا )690 األف برميل يومًيا( من املياه امل�شاحبة لالإنتاج با�شتخدام م�شتنقعات الق�شب ال�شطناعية مبنطقة منر، الأمر 

الذي ينتج عنه حتويل 10،5 كم مربع من ال�شحراء اإىل منطقة خ�شراء، ف�شاًل عن توفري كمية من الغاز تقدر بحوايل 24 مليار قدم مكعبة على مدار 10 اأعوام، اإىل 

جانب انخفا�س حجم الطلب على الطاقة بن�شبة %98.

n  معاجلة 20 األف  مرت مكعب يومًيا من املياه املنتجة لالأغرا�س الزراعية، بهدف دعم م�شروع جاللة ال�شلطان قابو�س الذي ي�شتهدف زراعة مليون نخلة   يف 

املناطق اجلافة ب�شلطنة عمان

n معاجلة 35 األف مرت مكعب يومًيا من املياه اجلوفية يف حقل اأمل من اأجل اإنتاج البخار لأغرا�س احلقن بالبخار

n  معاجلة 4 اآلف مرت مكعب يومًيا من املياه امل�شاحبة لالإنتاج لدعم الزراعة امللحية، مثل: نبات اجلاتروفا والقطن واأ�شجار اخل�شب

n  ا�شتخدام 10 اآلف مرت مكعب يومًيا من املياه امل�شاحبة لالإنتاج املعاجلة لدعم اأعمال احلفر

n  تخ�شي�س قيمة مالية للمياه اجلوفية لدعم عملية اتخاذ القرارات ب�شاأن ا�شتخدامها يف قطاع ال�شناعة والنفط والغاز.
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تدير �شركة تنمية نفط عمان عملياتها لتلبية تطلعاتها نحو توفري موارد الطاقة لقاعدة العمالء لديها يف �شلطنة عمان ويف خمتلف اأنحاء العامل بنحو اآمن وم�شوؤول 

من الناحية الجتماعية وبنحو م�شهود بالكفاءة القت�شادية والوعي البيئي، الأمر الذي يتطلب العديد من اجلوانب، لعل اأهمها هو التعاون عن كثب مع املجتمعات 

التي تعمل فيها ال�شركة، ل�شمان تقا�شهما الرثوة الناجتة عن النفط والغاز.

و�شجلت ال�شركة اأعلى م�شتوياتها على الإطالق باإنتاج 1.25 مليون برميل يف اليوم من مكافئ النفط خالل عام 2013. واإىل جانب هذه الإجنازات، رّكزت ال�شركة 

على اإعادة بناء دعائم الإنتاج امل�شتدام على املدى الطويل، واملتمثل باإ�شافة 317 مليون برميل من احتياطيات النفط مقابل الإنتاج ال�شنوي البالغ 208 ماليني برميل 

- بن�شبة تعوي�س الحتياطيات قدرها 1.5.

على �شعيد اآخر، بلغ �شايف اإ�شافات الغاز اجلديد 0.8 تريليون قدم مكعب، مقابل ن�شبة تعوي�س احتياطيات الغاز قدرها 0.7 كما زاد جمموع احتياطي الغاز 

املطور بن�شبة 1.3 تريليون قدم مكعب.

�شجلت مديرية ال�شتك�شاف خم�شة اكت�شافات جديدة، حيث زاد اإجمايل كمية الغاز املوجودة  يف مكانها عن 348 مليون برميل.

وبلغت امل�شروفات الراأ�شمالية 4،3 مليار دولر اأمريكي  وامل�شروفات الت�شغيلية 1،6 مليار دولر اأمريكي.

ونظًرا لأن هذا التقرير هو تقرير ال�شتدامة الأول لدى ال�شركة، فاإنها تقوم باإعداد البيانات الرئي�شية اخلا�شة بالأثر البيئي والجتماعي لعام 2013، وعقد مقارنة 

اإ�شافية بني الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عام 2013 ونف�س الفرتة يف عام 2014.

التسرب النفطي
اإن �شركة تنمية نفط عمان ملتزمة بحماية البيئة ومنع التلوث من عملياتها، فلقد زاد معدل الإنفاق ال�شنوي على تقليل املخاطر البيئية من 30 مليون دولر اأمريكي 

اإىل 100 مليون دولر اأمريكي، مدعوًما باإجراء درا�شة رئي�شية ت�شتهدف تقييم املخاطر البيئية الناجتة عن الأن�شطة يف منطقة المتياز، مع الرتكيز ب�شكل خا�س 

على �شعف خزانات املياه اجلوفية.

وتت�شمن البنية الأ�شا�شية ل�شركة تنمية نفط عمان �شبكة من خطوط الأنابيب وخطوط التدفق املمتدة على م�شافة 20 األف كم تقريًبا، وتبقى حالت الت�شرب 

الت�شريب  حادثتي  ذلك  يف  مبا   ، الت�شريبات  هذه  كميات  و�شلت   2014 عام  من  الأوىل  ال�شتة  الأ�شهر  مدار  فعلى  م�شتمًرا،  حتدًيا  ال�شغرية  الثقوب  من  النفطي 

األف طن من النفط اخلام املفقود من البنية الأ�شا�شية للتوزيع والتي حققت زيادة مقارنة بالعامني املا�شيني. وتتم معاجلة الآثار البيئية  الرئي�شيتني، اإىل 0،29 

الناجتة عن الت�شرب النفطي بكفاءة وفاعلية با�شتخدام برامج �شاملة لتنظيف الرتبة وعالجها.

ويف اإطار عالج هذه امل�شكلة، قامت �شركة تنمية نفط عمان بتطبيق اإ�شرتاتيجية منع الت�شرب التي تت�شمن ال�شتبدال ال�شامل خلطوط الأنابيب، كما قامت ال�شركة 

بتاأ�شي�س اأو رعاية عدد من �شركات املجتمعات املحلية لت�شريع معدل ال�شتبدال للبنية الأ�شا�شية   خلطوط  التدفق القدمية.

كفاءة الطاقة
لالإنتاج  امل�شاحبة  املياه  معاجلة  ت�شتهدف  جديدة  وتقنيات  ممار�شات  عن  والبحث  الطاقة  ا�شتهالك  معدل  بتقليل  التزامها  عمان  نفط  تنمية  �شركة  توا�شل 

والتخل�س منها.

وتركز اإ�شرتاتيجية املحافظة على الغاز لدى �شركة تنمية نفط عمان على املبادرات الرامية اإىل تقليل حجم الطلب على الغاز، والبحث عن بدائل مل�شادر الغاز 

والطاقة.

وجدير بالذكر اأنه مت تطبيق عدد من املبادرات، مبا يف ذلك ا�شتخدام توربينات توليد الكهرباء ذات الكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة، بالإ�شافة اإىل اأنظمة ا�شتعادة 

الرفع ال�شطناعية،  واإجراء حت�شينات على عمليات  الطاقة  توزيع  ال�شركة مبنع اخل�شائر يف  للعمليات احلرارية، وعالوة على ذلك، فقد قامت  املهدرة  احلرارة 

بالإ�شافة اإىل ا�شتحداث اأجهزة التحكم يف الغاز، وتقليل متطلبات الطاقة اخلا�شة مبعاجلة املياه وف�شلها.
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دمج االلتزام بمكافحة الرشوة والفساد في إجراءات التعاقد الخاصة بشركة 
تنمية نفط عمان

2012 تقييًما ملخاطر الغ�س وقابلية التعر�س للمخاطر يف عملية التعاقد وامل�شرتيات لدى ال�شركة، بهدف حتديد  اأجرت �شركة تنمية نفط عمان يف عام 

مدى قابلة تعر�س ال�شركة حلالت النتهاك املحتملة ملبادئ العمل العامة ومدونة قواعد ال�شلوك وغريها من الإجراءات ذات ال�شلة مبكافحة الر�شوة والف�شاد 

والغ�س عرب دورة حياة �شل�شلة التوريد لديها. ولقد �شهدت عملية املراجعة قيام ال�شركة بتقييم جمموعات البيانات املختلفة التي مت جمعها على مدار مدة زمنية 

معينة، من اأجل حتديد املخاطر الكامنة واملحتملة ليتم تناولها كجزء من برنامج مكافحة الر�شوة والف�شاد، وكذلك لدعم حتليل الأ�شباب الرئي�شية وراء ذلك.

�شهد عام 2013 قيام �شركة تنمية نفط عمان بتطوير وتنفيذ برنامج قوي ي�شتهدف العناية الواجبة يف مكافحة الر�شوة والف�شاد.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا الإجراء يدعم ال�شركة يف حتديد ومراقبة حالت عدم اللتزام بربنامج مكافحة الر�شوة والف�شاد، بالإ�شافة اإىل ت�شارب امل�شالح 

املحتمل/املحقق وغريها من حالت عدم اللتزام باأخالقيات العمل من قبل ال�شركات املتعاقدة امل�شجلة واملحتملة يف امل�شتقبل التي تقدمت بطلب احل�شول 

على ت�شجيل يف قائمة املوردين. هذا الإجراء يعرف با�شم عملية العناية الواجبة من جانب املوردين لربنامج مكافحة الر�شوة والف�شاد ب�شركة تنمية نفط عمان، 

ويت�شمن برناجًما يرمي اإىل دعم ال�شركات املتعاقدة غري امللتزمة باإجراءات مكافحة الر�شوة والف�شاد يف اأن ي�شلوا اإىل احلد الأدنى من متطلبات اللتزام.

ويتحقق هذا الأمر بدعم تطبيق ال�شيا�شات والإجراءات واملمار�شات الفعالة لاللتزام مبكافحة الر�شوة والف�شاد وتعميمها، وامتالك برنامج عام للتوعية 

باللتزام مبكافحة الر�شوة والف�شاد، والذي يجب اأن يت�شمن التدريب والتوعية الداخلية.

كما �شهد عام 2014 اإعداد ال�شركة برناجًما حم�شًنا للتوعية اخلارجية ت�شمن جل�شات توعية ر�شمية مقدمة اإىل ال�شركات املتعاقدة الرئي�شية، ويف اأثناء هذه 

اجلل�شات اأكدت ال�شركة على التزامها مبكافحة الر�شوة والف�شاد. هذا وقد �شهد عام 2014 اإعداد برنامج توعية لل�شركات املتعاقدة يت�شمن ال�شركات املتعاقدة 

ال�شغرية واملتو�شطة، علًما باأنه �شيتم تطويره خالل عام 2015 ف�شاعًدا.
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التوعية الداخلية والتدريب عبر اإلنترنت
لن يحل التدريب عرب الإنرتنت حمل برنامج التدريب املبا�شر، الذي �شيظل اإجباري على املوظفني الذين ي�شغلون منا�شب عالية املخاطر، لكنه �شي�شاف اإليه، 

ومن املزمع تد�شني الربنامج التدريبي اخلا�س مبكافحة الر�شوة والف�شاد عرب الإنرتنت جلميع املوظفني الآخرين يف يناير 2015، علًما باأنه �شيكون اإجبارًيا على 

جميع العاملني ب�شركة تنمية نفط عمان واملوظفني العاملني بعقد غري امللزمني بح�شور الربنامج التدريبي املبا�شر )وجًها لوجه( نتيجة املخاطر املرتبطة مبكانتهم 

الوظيفية.

ا تو�شيحية متخ�ش�شة يف ق�شايا مكافحة الر�شوة وغريها من الق�شايا  وعالوة على التدريب الر�شمي، تقدم �شركة تنمية نفط عمان منتديات نقا�شية وعرو�شً

واملقالت  الويب  ومواد  اإلكرتونية  ور�شائل  مكتبية  ومواد  ومل�شقات  م�شاعدة  �شا�شات  مثل:  اإلكرتونية،  توعية  ون�شرات  مواد  اإىل  بالإ�شافة  باملخاطر،  املرتبطة 

الإخبارية وغري ذلك.

تضارب المصالح
العملية الإلزامية لت�شارب امل�شالح والهدايا وح�شن ال�شيافة والنقل وال�شفريات التي حتتم على جميع املوظفني  اإدارة  تتوىل �شركة تنمية نفط عمان مهام 

الإعالن عن ت�شارب امل�شالح املحتمل لهم، بالإ�شافة اإىل اأي هدايا اأو ح�شن ال�شيافة اأو �شفريات مدفوعة اأو مقدمة اإليهم.

تدريب الموظفين
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إدارة االلتزام بمكافحة الرشوة والفساد
ا يف املوؤ�ش�شة ككل،  وبالرغم من اأن امل�شاءلة وامل�شوؤولية جتاه اإدارة اللتزام مبكافحة الر�شوة والف�شاد مدفوعة ومثبتة من خالل نهج الإدارة العليا، فاإنها تكمن اأي�شً

وعليه فاإنه من املتوقع اأن ي�شارك جميع املوظفني واأ�شحاب ال�شاأن و�شركاء الأعمال يف احلملة التي تتبناها �شركة تنمية نفط عمان ملكافحة الر�شوة واأعمال الف�شاد، 

وف�شاًل عن ذلك فاإنهم يقدمون الدعم لل�شركة من اأجل �شمان تطبيق مبادئ الأمانة والنزاهة والحرتام.

ا لإدارة املبادرات  ويف اإطار العمل يف هذا ال�شدد، قامت �شركة تنمية نفط عمان باإعداد برنامج �شامل ملكافحة الر�شوة والف�شاد، هذا الربنامج م�شمم خ�شي�شً

ال�شاملة ال�شادرة من جانب ال�شركة ب�شاأن مكافحة الر�شوة والف�شاد ومكافحة الغ�س بنحو يت�شم بال�شفافية واملو�شوعية وال�شتقاللية، وينق�شم الربنامج اإىل �شت 

فئات هي )1( اللتزام التنظيمي، )2( اإعداد التقارير الإح�شائية، )3( املنهجية القائمة على رد الفعل، )4( التوعية، )5( املنهجية ال�شتباقية، )6( برامج 

اللتزام القائمة على التدقيق ال�شنوي.

وعالوة على ذلك، قامت �شركة تنمية نفط عمان اأي�شًا باإن�شاء جلان اأخالقيات العمل على خمتلف امل�شتويات، تتوىل م�شوؤولية بحث حالت الإبالغ عن املخالفات، 

ودرا�شة النتهاكات، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر الر�شوة والف�شاد والغ�س بنحو يت�شم بال�شرامة وامل�شاواة، اإىل جانب اتخاذ الإجراءات الالزمة وفًقا 

ا مهام الإ�شراف على حتديد اجلوانب التنظيمية والتحقيقات واإعداد التقارير وال�شتجابة للحوادث، مبا ي�شمن توفر اإطار عمل  لذلك. كما تتوىل هذه اللجان اأي�شً

�شليم للمراقبة الأعمال وبيئة عمل اأخالقية. هذا ويتم تقدمي ملخ�س عام ب�شاأن احلوادث املرتبطة بالنزاهة يف العمل وتقدم �شري العمل واملبادرات اخلا�شة مبكافحة 

الر�شوة والف�شاد، بالإ�شافة اإىل النتائج ذات ال�شلة بها اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س اإدارة ال�شركة، والتي تقوم بدورها باإحالته اإىل جمل�س اإدارة ال�شركة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات والمنهجية القائمة على رد الفعل
تخ�شع �شيا�شة الإبالغ عن املخالفات واإعداد التقارير ب�شاأن احلوادث املوجودة داخل �شركة تنمية نفط عمان ورود الأفعال املتعلقة بها لالإدارة ال�شارمة وفًقا 

لإجراءات �شيا�شة الإبالغ عن املخالفات ومنهجية رد الفعل جتاه حوادث الغ�س والتحقيق فيها، كما تت�شمن اإعداد تقارير ر�شمية ورفعها اإىل جهاز الرقابة املالية 

ا  اأي�شً يتوىل  الذي  العمل  و�شلوكيات  اأخالقيات  بفريق  املنوطة  الرئي�شية  امل�شوؤولية  الداخلي  التحقيق  مهمة  وتعد  ذلك.  القانون  يقت�شي  عندما  للدولة،  والإدارية 

م�شوؤولية تقدمي نتائج التحقيقات واإعداد تقارير ب�شاأن الإجراءات املتخذة حيال ذلك.

التدريب المباشر على مكافحة الغش والرشوة والفساد
�شهد عام 2011 قيام �شركة تنمية نفط عمان بتقدمي برنامج تدريب ر�شمي ملكافحة الغ�س والر�شوة والف�شاد داخل ال�شركة، هذا الربنامج ا�شتهدف املوظفني 

ا للمخاطر. واملوظفني اجلدد واخلريجني الأكرث تعر�شً

املخاطر ذات  اإىل جانب  املخاطر،  املحتملة  الرئي�شية  املجالت  التدريب  وتت�شمن وحدات 

ال�شلة ببيئة العمل يف �شركة تنمية نفط عمان، ويقام هذا الربنامج التدريبي كل ثالثة اأعوام 

ويح�شره املوظفون الذي ي�شغلون منا�شب رئي�شية وذات درجة عالية من املخاطر، ولقد قدمت 

2014 برناجًما تدريبًيا مبا�شًرا لأكرث من  و   2013 التقارير لعامي  اإعداد  اأثناء فرتة  ال�شركة 

1200 موظًفا.
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التزامنا بقيم العمل

مبادئنا واضحة :
 n توؤكد ال�شركة على توخي النزاهة والإن�شاف يف جميع اأوجه عملها وتتوقع املثل يف تعامالتها مع متعاقديها 

ومورديها. و�شتكون عقودها وفقًا لنظام املناق�شات املفتوحة والتناف�شية حيثما يكون ذلك ممكنا مع وجود اإجراءات 

�شفافة تقدم فر�س عادلة للمتعاقدين واملوردين املوؤهلني. 

 n لن توافق ال�شركة على اأو تقبل اأو تدفع اأي ر�شاوى باأي �شكل من الأ�شكال �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. 

كما تطالب موظفيها بالعمل وفقًا لذلك. 

خدمات  اإعادة  اإىل  ي�شطرهم  رمبا  موقف  يف  اأنف�شهم  و�شع  لتفادي  �شديد  بحر�س  العمل  املوظفني   n على 

لأطراف اأخرى وب�شورة لي�شت يف �شالح ال�شركة. على املوظفني عدم ا�شتغالل موقعهم الوظيفي اأو معلومات ح�شلوا 

عليها اأثناء عملهم مل�شلحتهم ال�شخ�شية اأو م�شلحة الآخرين. ويجب عليهم اإخطار ال�شركة باأي م�شلحة خارجية 

اأو ت�شعهم يف عالقة جتارية مع  اإىل حدوث ت�شارب مع م�شلحة ال�شركة  اأو غري مبا�شر  رمبا توؤدي ب�شكل مبا�شر 

ال�شركة. 

 n تلتزم ال�شركة بعدم الت�شامح مع الف�شاد وبالتايل فاإن ال�شركة تطبق ب�شكل كامل اآليات ومبادئ مكافحة الر�شوة والف�شاد التي يتم اإبالغها بها من املنظمات 

املعنية مثل امليثاق العاملي لالأمم املتحدة وممار�شات ال�شراكة �شد الف�شاد. 

رحلة مكافحة الفساد والرشوة
خالل عام 2011 ، انتهجت �شركة تنمية نفط اأ�شلوبًا يهدف اإىل تطوير وتعزيز وتنفيذ برنامج دويل ووطني عايل امل�شتوى ملكافحة الف�شاد والر�شوة بهدف اتباع 

اأ�شلوب ل ي�شمح باأي حالة ر�شوة اأو ف�شاد اأو دفع مبالغ معينة لت�شهيل احل�شول على �شيء. 

وي�شتهدف هذا الربنامج اجلميع من الإدارة العليا وحتى اأدنى م�شتوى ويحظى بدعم كافة املوظفني يف ال�شركة وال�شركاء يف العمل على كافة امل�شتويات، كما يوفر 

اأ�شلوب ا�شتجابة قوي وجُمرب واآليات حتكم مت تطويرها بحيث تكت�شف وت�شتجيب ومتنع وتراقب اإجراءات مكافحة الف�شاد وكذلك خماطر الف�شاد �شمن �شركة 

تنمية نفط عمان.

وهذه الرحلة مدعومة بربنامج توعية وحتقيق متطور جدًا ي�شمل التدريب على مكافحة الغ�س والف�شاد وت�شجيع املوظفني على التوا�شل وعمل عرو�س ومل�شقات 

اإعالنية وحلقات عمل وحمالت توعية ت�شتهدف ت�شجيع م�شاركة العاملني يف ال�شركة والتزامهم بال�شيا�شات املو�شوعة.

2013، حيث تورط  على الرغم من الإجراءات املو�شوعة ، وجدت �شركة تنمية نفط عمان نف�شها يف موقف ل حت�شد عليه وهو الأ�شواأ يف تاريخها خالل عام 

عدد قليل من موظفيها احلاليني وال�شابقني واأحد كبار امل�شوؤولني بال�شركة ب�شفتهم ال�شخ�شية ومتت اإدانتهم من قبل املحاكم البتدائية ب�شلطنة عمان با�شتغالل 

ا باإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة يف خمالفة لقانون  منا�شبهم يف الرتبح واحل�شول على اأموال من املتعاقدين التابعني لل�شركة، ولي�س هذا فح�شب بل اإنهم اتهموا اأي�شً

العقوبات العماين. ولقد قام جميع املوظفني املذكورين اأعاله بتقدمي طعن �شد احلكم اأو الإدانة ال�شادرة ب�شاأنهم، التي مت تاأجيلها اإىل اأكتوبر 2014، ومن جانبها 

لن تطيل �شركة تنمية نفط عمان يف الكالم اأو احلديث حول هذه الأمور احلالية يف هذا التقرير. ومن املتوقع اإ�شدار الأحكام النهائية ب�شاأن الق�شايا املنظورة يف 

املحاكم يف اأواخر عام 2014 اأو مطلع عام 2015، علًما باأنه �شيتم الك�شف عنها اإذا كانت ذات �شلة يف التقارير القادمة.
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“ كنا سعداء جدا لتكوين 
المختصين  من  الفريق  هذا 
الذين يمأل قلوبهم الحماس 
عمل  تنفيذ  في  والرغبة 
عالي  علمي  ميداني 
الجودة رغم الطبيعة الجبلية 
أشعر  بالتحدي.  المليئة 
والتقدير  االمتنان  بعميق 

لكل منهم.

الدكتور ستيف روس 
، من معهد مراقبة 

األرض 

أنشطة الموظفين 
اأكرب  ب�شكل  الهتمام  اإىل  تهدف  التي  الأن�شطة  يف  امل�شاركة  على  موظفينا  ن�شجع 

ب�شون البيئة والتوعية مبثل هذه الق�شايا، حيث رعت ال�شركة الرحلة التي قامت بها 

الوعي  م�شتوى  لرفع  املتجمد  ال�شمايل  للقطب   ، املحروقية  بثينة   ، موظفاتنا  اإحدى 

بق�شايا البيئة والتغري املناخي . 

صون البيئة 
ت�شجع ال�شركة املوظفني على اإظهار التزامهم باملحافظة على البيئة وا�شتدامتها 

من خالل امل�شاركة يف الدرا�شات امليدانية يف املناطق اجلبلية مثل اجلبل الأخ�شر. 

و�شاركت جمموعات من ال�شركة يف رحلتني كل منها ملدة 5 اأيام لإجراء بحوث على 

التنوع البيولوجي يف املناطق ذات اجلمال الطبيعي كجزء من برنامج مراقبة الأر�س 

البحث  مركز  ومن  الأر�س  مراقبة  معهد  من  علماء  لهم  وان�شم  عمان  �شلطنة  يف 

امليداين الوطني للحفاظ على البيئة. 

والأ�شجار  وال�شخور  والطيور  واحل�شرات  الزواحف  على  اأبحاثًا  الفرق  واأجرت 

والنباتات املوجودة يف هذه املناطق وقاموا بجمع املعلومات وتعرفوا من خالل حلقات 

العمل التي مت اإقامتها على الكثري من الأ�شياء املتعلقة بالهتمام بالبيئة. 

امل�شايد  وا�شتخدام  العينات  جمع  اآليات  حول  الفرق  هذه  توعية  مت  كذلك 

ال�شغرية وقاموا اأي�شا بزيارة قرى للتحدث اإىل الأهايل هناك عن اأهمية الهتمام 

باملوائل الطبيعية. 

و�شاهم هذا امل�شروع يف تو�شيح التزام �شركة تنمية نفط عمان ب�شون البيئة، كما 

اأتاح لل�شركة الفر�شة للم�شاهمة يف زيادة الوعي الإيكولوجي اإىل جانب اإتاحة فر�شة 

عملية ملوظفيها لإجراء اأبحاث ميدانية. 

التراث 
من  لل�شلطنة  الرثي  الرتاث  حماية  اإىل  ال�شركة  ت�شعى 

خالل توفري الدعم امل�شتمر للحرف اليدوية التقليدية وتوفري 

على  املحافظة  على  ت�شاعد  التي  املنا�شبة  التدريب  برامج 

احلرف التي رمبا تتعر�س لالندثار. وي�شمل ذلك النحت على 

عظام اجلمال وامل�شغولت اجللدية. كما التزمت �شركة تنمية 

باعتباره  الهجن  �شباق  م�شامري  من  عدد  ببناء  عمان  نفط 

هذه الريا�شة اأحد الريا�شات ال�شعبية يف الكثري من املناطق. 
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اأمريكا مقرًا لها.  2015، من جانب جمعية التمري�س لالأورام التي تتخذ من  اأكتوبر  2013 وحتى  يتم توفري التدريب، والذي ي�شتمر يف الفرتة من مار�س 

و�شتتمكن امل�شاركات يف هذا التدريب من توفري الرعاية التلطيفية   يف العديد من املرافق ال�شحية مبا يف ذلك املنازل وامل�شت�شفيات. ويعترب متويل هذا التدريب 

اأحدث مثال على التزام �شركة تنمية نفط عمان بدعم مر�شى ال�شرطان. 

كما قدمت ال�شركة التمويل الالزم مل�شروع دار احلنان الذي يوفر �شكنًا جمانيًا لالأطفال الذين يخ�شعون للعالج الكيماوي والإ�شعاعي يف امل�شت�شفى ال�شلطاين 

يف م�شقط واأفراد اأ�شرهم املرافقني لهم. 

التعليم 
ال�شتثمار  لربنامج  الأ�شا�شية  ال�شمات  بني  من 

مدى  على  للتعليم.  نقدمه  الذي  الدعم  الجتماعي 

ال�شنوات ال�شت املا�شية، قدمت �شركة تنمية نفط عمان 

يف  املدار�س  معظم  تغطي  تفاعليًا  درا�شيًا  ف�شاًل   58

مناطق المتياز. ومت تزويد كل مدر�شة من هذه املدار�س 

وجهاز   ، حممول  جهاز   / اآيل  حا�شب  اأجهزة  بخم�س 

عر�س وميكرو�شكوب رقمي و�شبورة تفاعلية وجهاز لتلقي 

اإجابات الطلبة يف وقت واحد و�شندوق املعرفة مبا ميكن 

الطلبة من  ا�شتخدام اأحدث التقنيات امل�شتخدمة يف املدار�س . كما قامت ال�شركة اأي�شا ببناء اأول مدر�شة تفاعلية   يف قرية الزاهية بالقرب من اأدم بالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم. 

قدمنا اأي�شا 17 خمترب علوم يف منطقة المتياز بهدف تعزيز الفهم لهذا املو�شوع الهام. 

يف اخلتام وحتى نتيح للطلبة بيئة تعليمية جاذبة، وفرت ال�شركة مظالت يف عدد من املدار�س حلماية الطلبة من حر ال�شم�س �شواء داخل مناطق المتياز اأو 

خارجها. 

المنح الدراسية 
ت�شتثمر �شركة تنمية نفط عمان اأكرث من 8 ماليني ريال �شنويا على برامج التعليم املنوعة بكافة م�شتوياتها وهي الربامج التي يتم ت�شميمها 

بحيث تزود الطلبة العمانيني باملعارف واملهارات التي ت�شاعدهم اللتحاق ب�شوق العمل. 

تقدم �شركة تنمية عمان 200 منحة درا�شية �شنويا للطلبة من اأفراد ال�شر حمدودة الدخل وي�شمل ذلك التعليم من املتو�شط وحتى اجلامعة 

- بعد تقييم قدراتهم. ي�شاعد هذا الربنامج الطلبة يف اللتحاق مبدار�س داخلية واإكمال مرحلة التعليم اأو اللتحاق بالدورات التدريبية التي 

الفنية  املهارات  اكت�شاب  على  ت�شاعدهم 

على  للح�شول  واجلامعات  بالكليات  واللتحاق 

مثل  الفنية  التخ�ش�شات  يف  الأعلى  الدرجات 

الهند�شة. 

وعالوة على دفع الر�شوم الدرا�شية وتكاليف 

عمان  نفط  تنمية  �شركة  تتحمل  التدريب، 

تكاليف ال�شفر والبدل ال�شهري وتكاليف الإقامة 

واملعي�شة للطلبة واملتدربني على ح�شاب ال�شركة. 

ويف العام املا�شي قمنا بتوفري 15 منحة درا�شية 

ملدة 4 �شنوات للطلبة املعاقني من خمتلف اأنحاء 

ال�شلطنة. 
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“ الهدف م��ن تركيزنا على 
برامج االس��تثمار االجتماعي 
المش��اريع  دع���������م  ه���������و 
المستدامة التي تؤدي إلى 
الرعاي��ة  مس��توى  تحس��ين 

الصحية في السلطنة “ 

الصحة 
خالل ال�شنوات املا�شية ، اأولت �شركة تنمية نفط عمان اأهمية كبرية لدعم الرعاية ال�شحية 

باإن�شاء مراكز �شحية يف  غابة  الغر�س قامت  ولهذا  المتياز  املحلية يف مناطق  للمجتمعات 

والغربة اجلنوبية و عويفية. 

ويف ثمريت مولت ال�شركة بناء ق�شم للحوادث والطوارئ كتو�شعة للمركز ال�شحي احلايل 

اإىل جانب اإن�شاء جناح للن�شاء و للولدة. كما تربعت ال�شركة بقيمة �شراء معدات طبية اأ�شا�شية 

معدات  و�شراء  م�شقط  يف  ال�شلطاين  للم�شت�شفى  منزيل  تنف�س  واأجهزة  تنف�س  اأجهزة  مثل 

لعالج مر�شى ال�شكري الذين يعانون من م�شاكل يف الإب�شار ب�شبب ال�شكري يف م�شت�شفيات 

�شاللة وعربي. كذلك قمنا بتمويل تدريب 180 ممر�شة لربنامج الرعاية التلطيفية ملر�شى 

ال�شرطان. �شيمكن الربنامج الذي ي�شتغرق ثالث �شنوات املمر�شات من حت�شني جودة احلياة 

لأولئك الذين يعانون من اأمرا�س تهدد حياتهم واأ�شرهم من خالل اتباع اأ�شلوب �شامل ي�شمل 

لل�شرطان  العمانية  اجلمعية  مع  بالتعاون  الربنامج  هذا  تنفيذ  يتم  وتخفيفها.  الآلم  منع 

البنية  تطوير  بهدف  املرموقة  الدولية  اآخر من اجلهات  وعدد  ال�شحة  وزارة  مع  وبال�شراكة 

الأ�شا�شية للرعاية التلطيفية يف �شلطنة عمان. 

نقل المياه 
لعدة �شنوات، وفرت �شركة تنمية عمان املياه لل�شاكنني يف املناطق البعيدة يف مناطق امتيازها عن طريق �شاحنات نقل مياه وتخ�ش�س ال�شركة 

�شنويا 4 مليون ريال لهذا الغر�س. وا�شتفادة اأكرث من 600 مواطن من هذه اخلدمة يف عام 2013. 

كذلك قامت ال�شركة بتمويل بناء خم�س حمطات مياه تعمل بتقنية التنا�شح العك�شي لتوفري مياه ال�شرب النظيفة للمجتمعات النائية يف ذهبون 

وبرزبون ) ولية ثمريت(  عويفية ) ولية بهال( والفرجة ) ولية عربي( واأبو ثيلة ) ولية اأدم( . وناأمل اأن تخف�س ال�شرتاتيجية احلاجة اإىل نقل املياه 

لفرتة طويلة وخف�س الأثر الكربوين وتكاليف التو�شيل. 

اأعادت ال�شركة ا�شتخدام املياه التي يتم اإنتاجها من حمطات املعاجلة يف حمراء الدروع ) ولية عربي( يف الزراعات العامة وت�شجري الطرق العامة 

يف القرى. و�شمل امل�شروع توفري خزانات ب�شعة 5 اآلف جالون وتركيب م�شخات وخطوط اأنابيب تربط املحطات باخلزانات ومواقع الت�شجري. كما قمنا 

بحفر و�شيانة الآبار وتوفري خزانات للمياه. 

المهندس/ سليمان 
بن محمد  المنذري 

مدير الشؤون الخارجية 
واالتصاالت 

شركة تنمية نفط 
عمان 
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نحن ملتزمون كذلك بتحديد وتنفيذ برامج وم�شاريع الدعم املجتمعي التي تدعم املجتمع باأف�شل طريقة ممكنة وكذلك تعزيز �شورة ال�شركة و�شمعتها بني جريانها. 

ويغطي ق�شم عالقات املجتمع، من خالل �شبكة ت�شم خم�س مكاتب يف فهود وقرن علم وبهجة ومنر ومرمول، كافة مناطق المتياز واملجتمعات املوجودة فيها. كذلك قام 

الق�شم ببناء �شراكات مع العمليات والأفراد العاملني وعمليات احلفر وامل�شح الزلزايل للتاأكد من اأن التقييم ال�شامل واملتكامل لالآثار وتغطي الآثار ال�شحية والبيئية 

والجتماعية على املجتمعات املحلية قبل القيام باأي م�شاريع جديدة. 

ويف اإبريل ، نظم ق�شم عالقات املجتمع حلقة عمل للنظر يف املمار�شات والأ�شاليب املتبعة يف الوقت احلايل والتو�شل اإىل اأ�شلوب جديد. ومن بني النتائج الهامة التي 

خرجت بها حلقة العمل ما يلي: 

 n احلاجة  اإىل و�شع اآلية بدل النظام احلايل  لتلقي ال�شكاوي والنطباعات من املجتمع .

 n احلاجة اإىل تعزيز ال�شراكة مع العمليات وفرق امل�شاريع الرئي�شية مثل هند�شة الآبار وال�شحة وال�شالمة والبيئة.

 n احلاجة لقيام ق�شم عالقات املجتمع بلعب دور اأكرب يف اإجراء درا�شات تقييم الأثر الجتماعي 

 n احلاجة اإىل و�شع اإطار خا�س بت�شنيف امل�شاريع 

 n احلاجة لو�شع خطة لبناء قدرات ال�شلطات املحلية. 

 n احلاجة اإىل و�شع اآلية ت�شاركية ل�شتطالع انطباعات واآراء املجتمعات املحلية يف �شمال وجنوب مناطق المتياز. 

البنية األساسية في المجتمع 
حياة  اأ�شلوب  حت�شني  بهدف  م�شتدمية  برامج  ال�شركة  تدير 

املجتمعات ودعم اخلدمات احلكومية مثل جتديد �شبكات املياه ور�شف 

الطرق وتوظيف ال�شكان املحليني. وعالوة على ذلك ومن خالل م�شح 

عالقات  ق�شم  يعمل  للمجتمع،  والجتماعية  القت�شادية  الحتياجات 

املجتمع ب�شكل ل�شيق مع الزمالء يف فريق ال�شتثمار الجتماعي من 

مثل  كثرية  جمالت  يف  وتنفيذها  وتقييمها  امل�شاريع  اقرتاح  خالل 

ال�شحة والتعليم والتعليم العايل و�شباق الهجن والتدريب وال�شناعات 

التي  املجتمعات  التزامنا جتاه  اإطار  التقليدية. ويف  اليدوية واحلرف 

حت�شني  يف  �شاهمت  التي  واخلدمات  املرافق  بتوفري  قمنا  بها  نعمل 

حياة الأفراد املحليني. ويف عام 2013 وحده اأكملت �شركة تنمية نفط 

والتوقيع  ال�شحي  غابة  مركز   بناء  ذلك  يف  مبا  م�شروعًا   13 عمان 

8 اتفاقيات ل�شتثمار حوايل 9 ماليني دولر لتوفري الحتياجات  على 

نفط عمان  تنمية  �شركة  قامت  املحلية. كذلك  للمجتمعات  الأ�شا�شية 

بتاأهيل 570 كم من الطرق. 
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دعم جهود اإلغاثة 
ال�شوري  والنزاع  الفلبني  يف  هايان  اإع�شار  من  املت�شررين  ا�شتهدفت  التي  الإغاثة  حمالت  من  ثالث  ب�شخاء  ال�شركة  دعمت  العام  خالل 

والعدوان على غزة. 

330 األف ريال ل�شحايا العدوان الأخري على قطاع غزة، وهو اأكرب تربع تقدمه �شركة يف �شلطنة عمان لهذا  جمع موظفو ال�شركة اأكرث من 

الغر�س. و�شاهم حوايل 2600 موظف بن�شبة من رواتبهم ل�شراء امل�شاعدات الإن�شانية املطلوبة ل�شحايا العدوان. 

وتتم ال�شتفادة من الأموال التي مت جمعها يف �شراء الطعام واملياه والدواء واملاأوى والأ�ّشرة واأوعية الطهي واحلقائب املدر�شية لالأطفال . كما 

عملت ال�شركة مع الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية ، التي تخ�شع لالإ�شراف احلكومي ، على التاأكد من ال�شتفادة املثلى من كافة التربعات التي 

مت جمعها . 

عالقات المجتمع 
نعمل على اأ�شا�س اأنه لن يكتب لنا النجاح اإل اإذا جنحت املجتمعات التي نعمل فيها ونتبني مبادئ املواطنة احلقة ومراعاة ح�شن اجلوار. بالن�شبة لنا فاإن 

املجتمعات املحلية هم اجلريان وال�شركاء ولذلك فاإن حت�شني م�شتوى معي�شتهم وا�شتدامتها اأولوية  اأخالقية وا�شرتاتيجية بالن�شبة لنا. 

وت�شعى �شركة تنمية نفط عمان لأداء مهامها جتاه املجتمع باأن تاأخذ يف احل�شبان كافة العتبارات البيئية والجتماعية والقت�شادية قبل اتخاذ اأي قرار خا�شة 

تلك التي تتعلق بعوائد النفط وتوفري فر�س العمل والتدريب للعاملني يف 

ال�شركة واملتعاقدين وتوفري الدعم والتنمية لالأن�شطة املحلية وال�شتثمار 

يف املجتمع. 

يف  والغاز  النفط  با�شتك�شاف  عمان  نفط  تنمية  �شركة  تقوم  وعندما 

قد ترتتب  التي  اآثار عملياتها  اأهمية كبرية خلف�س  تويل  فاإنها  ال�شلطنة 

على البيئة واملجتمعات املحيطة بها وتعزيز املنافع التي ميكن اأن تتحقق 

لأهايل هذه املناطق.  وق�شم عالقات املجتمع موجود يف قلب ا�شرتاتيجية 

ال�شركة واأ�شلوبنا هو العمل ب�شكل م�شتمر مع ال�شلطات املحلية والأعيان 

من  التخفيف  على  والعمل  لأن�شطتنا  املختلفة  اجلوانب  ل�شرح  والأهايل 

الق�شايا التي قد تكون نتيجة للعمليات. 

تقديم الشيك   إلى الهيئة العمانية لألعمال الخيرية 
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غاي��ة  ممتن��ون  “إنن��ا 
االمتنان لش��ركة تنمية نفط 
مس��اهمتها  عل��ى  عم��ان 
الكري��م.  ودعمه��ا  الس��خّية 
والب��د أن تتكلل ه��ذه الحملة 
بالنجاح خصوصًا وأن عددًا من 
المعس��رين أمضو نحو ستة 
أش��هر في الحبس بعيدًا عن 

عائالتهم” 

دعم المكفوفين والمعاقين 
عززت �شركة تنمية نفط عمان من دعمها للمعاقني من خالل املوافقة على متويل بناء ور�شة ل�شناعة الفخار للمكفوفني. 

ففي اأكتوبر عام 2013، وقعت ال�شركة على مذكرة تفاهم لإقامة ور�شة يف معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني يف م�شقط مل�شاعدة الطلبة الراغبني يف اكت�شاب 

مهارات جديدة واأن ميتهنوا �شناعة الأواين الفخارية. 

كذلك قدمت ال�شركة دعمها ل�شعاف الب�شر يف �شلطنة عمان يف عدة منا�شبات ففي عام 2007 مولت ال�شركة جتهيز خمترب  متكامل للحا�شب الآيل   يف 

معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني و�شمل امل�شروع تركيب اأحدث الأجهزة والربجميات مثل تقنية قاريء الن�شو�س وعر�س الن�س العربي بطريقة برايل وطابعة 

برايل واأدوات اأخرى تتيح الو�شول اإىل املعلومات وتبادلها. كما دخلت ال�شركة يف �شراكة مع جمعية النور للمكفوفني لتمويل �شراء حافلتني يف  حمافظتي ظفار 

والداخلية مل�شاعدة الأع�شاء يف تنقالتهم. 

كما دخلت ال�شركة يف �شراكة مع اجلمعية العمانية للمعاقني لتوفري كرا�شي متحركة ومعدات اأخرى منها اأجهزة م�شاعدة لل�شمع واأجهزة تقنية معلومات لذوي 

الحتياجات اخلا�شة. كذلك قمنا بتوفري حافلة ل�شتخدامها يف تنقالت اأع�شاء اجلمعية العمانية للمعاقني. 

مساعدة السجناء المعسرين
يف اإطار اجلهود التي نقوم بها من اأجل اأن نكون �شركة تقدم خدماتها للمجتمع، 

الأقل  الفئات  اأولئك  مل�شاعدة  الأهلية  واجلمعيات  املبادرات  من  العديد  بدعم  قمنا 

حظًا واملعوزين. 

يف يوليو عام 2014، قدمت �شركة تنمية نفط عمان دعمًا ماليا  قدره ع�شرة اآلف 

ريال للحملة الوطنية »فك كربة« التي نظمتها جمعية املحامني العمانية بهدف الإفراج 

عن بع�س املع�شرين الذين �شدرت �شدهم اأحكام ق�شائية ب�شبب عدم قدرتهم على 

�شداد ديونهم ولإعطائهم الفر�شة لق�شاء العيد مع اأهلهم وذويهم. 

اأن اجلمعية د�شنت هذه احلملة مل�شاعدة املع�شرين الذين مت  وجتدر الإ�شارة اإىل 

حب�شهم ب�شبب تراكم الديون نتيجة عدم وفائهم مب�شتحقات مالية لظروف �شخ�شية 

حلت بهم . وتاأمل اجلمعية دفع 5 اآلف ريال عماين كحد اأق�شى لكل حالة بعد درا�شة 

اجلانب الإن�شاين لكل حالة على حدة . 

الدكتور محمد 
الزدجالي 

رئيس جمعية 
المحامين العمانية
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دعم الصيادين 
يف اأوائل هذا العام ، د�شنت �شركة تنمية نفط عمان حملة لتوعية ال�شيادين مبخاطر ال�شيد مبنطقة ميناء الفحل والتي نظمتها ال�شركة بالتعاون مع 

وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية وخفر ال�شواحل يف �شرطة عمان ال�شلطانية . وهدفت احلملة اإىل توعية ال�شيادين مبخاطر ال�شيد يف املناطق التي تر�شو 

فيها ال�شفن التي تقوم بتحميل �شحنات النفط. كما وقعت ال�شركة على مذكرة تفاهم مع الوزارة لبناء كا�شر لالأمواج يف دار�شيت واإعادة تاأهيل ال�شاحل 

يف عينت وهو المر الذي �شيعزز جمالت ال�شيد من هذه املناطق القريبة. 

التي  البحرية  الكائنات  وتنوع  لزيادة حجم  البحر  ال�شعب املرجانية يف  300 كرة من  ن�شر  تكاليف  ال�شركة  2012، دفعت  عالوة على ذلك ويف عام 

ي�شطادها ال�شيادون. 

الهبات والتبرعات
عالوة على امل�شاريع التي قمنا بتد�شينها، ت�شاهم �شركة تنمية نفط عمان اأي�شا يف خدمة املجتمع عن طريق توفري الدعم املادي من خالل جلنة 

الهبات والتربعات. وتتربع ال�شركة �شنويا بحوايل 800 األف دولر بعد تلقي حوايل 500 طلب يف املتو�شط لتمويل العديد من الأن�شطة واملبادرات يف 

جمال ال�شحة والتعليم واملجالت الأخرى. وتقوم ال�شركة بتمويل �شراء اأجهزة حا�شب اآيل للمدار�س كما تقوم برعاية العديد من الفعاليات الريا�شية 

وال�شحية واملوؤمترات واملعار�س ذات ال�شلة يف معظمها ب�شناعة النفط والغاز. 

أثناء إنزال الكرات المرجانية في البحر 
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مركز اإليكولوجيا 
ي�شعر معها  املركز بطريقة  ويتميز  بالبيئة.  للم�شاهمة يف رفع وعي اجلمهور  املبنى  افتتح هذا 

الزوار اأنهم يف رحلة مع الطاقة منذ ن�شاأتها وحتى و�شعها يف امل�شتقبل، مبا ميكنهم من التعرف على 

احتمالت ت�شخري امل�شادر املتجددة للطاقة. ويعرب املركز اأي�شًا عن اللتزام الرا�شخ لل�شركة جتاه 

الطاقة« و»رحلة  »برج  رئي�شية هي:  اأق�شام  املركز من ثالثة  ويتاألف  امل�شتدامة.   والتنمية  املجتمع 

الطاقة« و»عامل اأف�شل، فحياة اأف�شل«.

تبداأ اجلولة يف املركز من »برج الطاقة« الذي يتيح للزائر باأجهزته التفاعلية املتنوعة ور�شوماته 

املتحركة، فر�شة التعرف على اأ�شكال الطاقة والآثار الناجمة عنها. 

ويف »رحلة الطاقة« يتعرف الزوار كيف طور الإن�شان تقنيات خمتلفة ل�شتغالل م�شادر الطاقة، 

بدءًا باكت�شاف النار، وانتهاء بحرق الوقود الأحفوري  لتوليد الكهرباء يف وقتنا احلا�شر. 

ويف ق�شم »عامل اأف�شل، فحياة اأف�شل« يتعرف الزائر على مناذج لبيوت �شديقة للبيئة ت�شتخدم 

فيها م�شادر الطاقة النظيفة، وتفعل فيها اأنظمة اإعادة التدوير وتخزين الطاقة.

وينظم املركز العديد من امل�شابقات واملعار�س لالأطفال لزيادة فهمهم لق�شايا البيئة وا�شتدامتها 

واأهمية املحافظة عليها اإىل جانب رفع الوعي لدى هذا اجليل من ال�شغار. 

ويف اإطار  احتفالنا بيوم البيئة العماين يف 8 يناير ، نظمت �شركة تنمية نفط عمان م�شابقة ملدة �شهر بعنوان »ال�شتخدم واأعادة ا�شتخدام والتدوير« 

وهي امل�شابقة التي ا�شتهدف الأطفال املوهوبني يف الر�شم. مت جتميع 90 ر�شمًا وعمل فني له عالقة بالبيئة وق�شاياها. 

كذلك قامت �شركة تنمية نفط عمان با�شت�شافة برنامج ملدة �شهرين بعنوان »ال�شيف ال�شديق للبيئة« نظمته جمعية البيئة العمانية  وهو الربنامج 

الذي ت�شمن الكثري من الفعاليات والأن�شطة للطلبة بني �شن 12 اإىل 17 �شنة ومنها كتابة الق�ش�س واحلرف اليدوية وم�شابقات املعلومات العامة حول 

التحديات البيئية الرئي�شية التي تواجه ال�شلطنة. 

نتعاون بشكل وثيق مع   
العمانية  البيئة  جمعية 
مستوى  رفع  يمكننا  ومعًا 
الوعي لدى الجمهور خاصة 

فئة الشباب«  سعيد الصقري 
أمين مركز

اإليكولوجيا 
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هدايا الشركة لعمان
النه�شة  �شنوات من عمر  بكل خم�س  الحتفال  نفط عمان على  تنمية  �شركة  جرت عادة 

املباركة بطريقة خا�شة من خالل تقدمي هدايا خا�شة لعمان. 

يف مايو من هذا العام، اأعلنت �شركة تنمية نفط عمان عن بناء اأول معر�س لالأحياء املائية 

ليكون الهدية ال�شاد�شة لعمان مبنا�شبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد. �شوف يبداأ 

العمل على اإن�شاء معر�س الأحياء البحرية ومركز التعليم هذا العام حيث �شيمتد هذا املجمع 

تقريبا على م�شاحة 17 األف مرت مربع. 

و�شريكز املعر�س على التعريف مبا تزخر به بحار عمان من تنوع اأحيائي وموائل طبيعية 

وكائنات حية مائية خمتلفة وي�شتهدف ا�شتقطاب ال�شياح من داخل البالد وخارجها . 

وجولت  تفاعلية  واأن�شطة  خا�شة  عر�س  خزانات  من  متنوعة  بت�شكيلة  كذلك  و�شيتميز 

العلمية  البحوث  ق�شم  يف  يتمثل  للمعر�س  جوهري  جانب  ثمة  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  تعليمية، 

الذي �شتجرى فيه جميع الدرا�شات على الأحياء البحرية التي ي�شطلع بها الباحثون من وزارة 

الزراعة والرثوة ال�شمكية واجلامعات وخمتلف املخت�شني.

املوارد  هذه  وا�شتدامة  ال�شلطنة  يف  البحرية  الإيكولوجية  الأنظمة  على  املعر�س  و�شريكز 

و�شبل حمايتها من املخاطر امل�شتقبلية، وتقوم فكرة هذا امل�شروع على التعريف بالعديد من الكائنات البحرية التي تعي�س يف املياه العمانية والتي 

يفوق عددها الألف نوع وذلك يف معر�س يجمع بني املتعة واملعرفة.

و�شيتكون املعر�س من خم�شة اأق�شام هي: عامل املحيطات والبحار وال�شواطئ والبحار العمانية و�شيد الأ�شماك والرتاث البحري العماين وتاريخ 

وعمليات �شركة تنمية نفط عمان البحرية والكائنات واملوائل البحرية العمانية.

اأ�شطواين مزود باألواح من اخلاليا ال�شم�شية لتوفري بع�س الطاقة للمبنى من خالل اأ�شعة  ومن املخطط اأن يحتوي املعر�س على برج مراقبة 

ال�شم�س والرياح. من بني الهدايا الأخرى التي قدمتها ال�شركة لعمان مكتبة املعرفة العامة )1990( ، ومركز معر�س النفط والغاز ) 1995( ، 

والقبة الفلكية )2000( ، ومعهد ال�شالمة املرورية )2005( ومركز الإيكولوجيا )2010(. 

عمان  نفط  تنمية  شركة   “
مع  األمد  طويلة  عالقة  لها 
يتم  الذي  النفط  كل  ألن  البحر 
عبر  يمر  السلطنة  من  تصديره 
الفحل.  بميناء  التصدير  محطة 
حماية  إلى  دوما  ونسعى 
هذا  شأن  ومن  البحرية  البيئة 
المجمع أن يساهم في تعزيز 
العالم  وعرض  الجهود  هذه 
في  البحار  لعالم  السحري 

السلطنة«.

المهندس عبد األمير بن 
عبدالحسين  العجمي

المدير التنفيذي 
للشؤون   الخارجية في 

شركة تنمية نفط عمان 

 المعرض كما تصوره فنان 
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مشروع بنات عمان 
قامت �شركة تنمية نفط عمان بتمويل مبادرة للتدريب املهني للعمانيات من اأبناء الأ�شر حمدودة الدخل بهدف م�شاعدة هذه الأ�شر على اكت�شاب وتطوير 

املواهب وخلق فر�س جتارية م�شتدامة وفر�س عمل لهم. حتى الآن ا�شتفادت اأكرث من 200 امراأة من م�شروع بنات عمان حيث اأ�ش�س الكثري منهن جمعيات 

تعاونية فيما بينهن ل�شمان اأف�شل ا�شتغالل للموارد والطاقات املتاحة وتلبية الطلبات التي تزداد يومًا بعد يوم. 

الأهداف الرئي�شية لهذه املبادرة هي: 

ت�شجيع التوظيف الذاتي لرائدات الأعمال وت�شجيع الريادة يف العمل وتطوير املهارات. 

م�شاعدة اللواتي تركن مقاعد الدرا�شة على اأن يكون لهن عمل وم�شدر رزق جمزي. 

متكني الن�شاء وم�شاعدتهن لرفع دخل اأ�شرهن. 

تنويع م�شادر الدخل لالأ�شر ذات الدخل املحدود 

خلق فر�س عمل ميكن للمراأة القيام بها من املنزل دون احلاجة للخروج بعيدًا عن اأهلها. 

حتقيق الهدف الذي ت�شعى اإليه �شركة تنمية نفط عمان وهو حت�شني الظروف املعي�شية لالأ�شر ذات الدخل املحدود من خالل الريادة يف العمل والتنمية 

امل�شتدامة. 

ا�شتثمرت �شركة تنمية نفط عمان اأي�شا 150 األف رياًل عمانيًا يف بدء م�شروع بالتعاون مع جمعيات املراأة العمانية بال�شلطنة ي�شتهدف تدريب عدد من 

الن�شاء العمانيات يف خمتلف اأنحاء ال�شلطنة على احلرف اليدوية مثل اخلياطة والتطريز وت�شنيع منتجات الألبان واملنتجات اجللدية والنق�س على عظام 

اجلمال وامل�شغولت الف�شية. 

ويتم توزيع الدخل من بيع املنتجات على الن�شاء ويتم اإعادة ا�شتثماره يف م�شروع بنات عمان بهدف املحافظة على ا�شتمرارية الن�شاط والو�شول به اإىل 

اآفاق جديدة واإىل امل�شتوى التايل من التطور. ت�شري التقديرات اإىل اأن متو�شط الدخل ال�شهري للن�شاء اللواتي تدربن ي�شل اإىل 700 ريال �شهريًا. 

ومتكنت ال�شركة اأي�شًا من امل�شاعدة يف ت�شويق الب�شائع ولهذا الغر�س وقعت على عدد من التفاقيات لتوريد املنتجات والهدايا وزي املوظفني واأغطية 

الأ�شرة ومنتجات الألبان واملخبوزات والهدايا اإىل فندق روتانا ومنتجع جويرة يف طاقة. كذلك مت افتتاح متجر للهدايا للنزلء يف فندق جويرة مع افتتاح 

بوتيك للتجزئة يف م�شقط وقد بداأنا بالفعل توريد املنتجات اإىل هذا املتجر. 

عالوة على ذلك، مت افتتاح ور�شة يف طاقة يتم من خاللها عر�س منتجات الن�شاء ومت تدريب اإحدى الفتيات على الت�شويق وحتديد فر�س املبيعات والعمل 

على ا�شتغاللها. 

وياأتي جناح هذا امل�شروع من�شجما ب�شكل كامل مع الأولويات الهامة املحددة يف  ا�شرتاتيجية القيمة املحلية امل�شافة  ) راجع ال�شفحة 40 ( . مع النجاح 

الذي حتقق حتى الآن، ميكن القول باأن فريق ال�شتثمار الجتماعي لديه قناعة باأنه ميكن تو�شعة جمال هذا امل�شروع لي�شمل قطاعًا اأكرب من ال�شلطنة ويحقق 

عوائد مبئات الآلف ورمبا يوفر اآلف فر�س العمل امل�شتدامة خالل ال�شنتني اإىل اخلم�س �شنوات القادمة.
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ت�شري التقديرات اإىل اأنه يف الن�شف الأول من عام 2014 نكون قد التزمنا بـ 13 مليون ريال عماين يف برنامج ال�شتثمار الجتماعي. يف اإبريل عام 2014، ك�شفنا عن اأكرب 

التزام حتى الآن يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية وهو تخ�شي�س اأكرث من 5.5 مليون ريال   لتمويل 13 م�شروعًا اأكرب اثنني منها متعلقني بتمويل اأول مركز للتاأهيل من الإدمان 

التاأهيل بتكملة العالج املطلوب للمر�شى بعد خروجهم من م�شت�شفى امل�شرات.  للعناية املركزة يف م�شت�شفى خولة. �شيقوم مركز  اإىل جانب بناء وحدة جديدة  يف م�شقط 

وي�شعى هذا املركز اإىل ملء الفجوة املوجودة بني اخلدمات املقدمة من وزارة ال�شحة واجلهات احلكومية الأخرى املعنية بعالج املدمنني وامل�شاعدة يف دجمهم مرة اأخرى 

يف املجتمع مع خف�س خماطر انتكا�شتهم وعودتهم لالإدمان مرة اأخرى. ويت�شمن املجمع 14 فيال كل منها بها ثالث غرف لت�شتوعب 84 نزياًل و�شيتم تزويد املركز بالفريق 

الطبي املتخ�ش�س ومنهم اأطباء نف�شيني واأخ�شائيني عالج مهني. كما �شيوفر املجمع اأن�شطة ريا�شية وبرامج تطوير للذات وتثقيف ديني. اأما بالن�شبة للعناية املركزة ف�شتكون 

عبارة عن مبنى مكون من طابقني ب�شعة 60 �شريرًا  كامتداد للوحدة احلالية يف م�شت�شفى خولة والتي تت�شع لـ 22 �شريرا. �شيتم تزويد وحدة العناية املركزة اجلديدة باأحدث 

الأجهزة و�شتكون بالقرب من املبنى اجلديد للحوادث والطوارئ واحلروق لتوفر العالج للمر�شى من كافة اأنحاء ال�شلطنة. ومن بني امل�شاريع الأخرى التي نلتزم بها بناء اأربع 

منتزهات جديدة يف اآدم وبهال ومنح و�شمائل واثنني من املجال�س العامة . كذلك �شيتم بناء �شالة متعددة الأغرا�س يف اإزكي و�شيكون هناك مزيد من الدعم للمعاقني وتدريب 

للمراأة على العمل . 

كذلك التزمت ال�شركة بدفع مبلغ 7.5 مليون ريال لبناء اأول مركز وطني لالأحياء املائية مبنا�شبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد يف عام 2015م. 
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نظرا لأن �شركة تنمية نفط عمان هي املورد الرئي�شي للنفط والغاز يف ال�شلطنة، فهي فخورة بدورها الرائد يف قطاع الطاقة وهو ما �شاعد على حتديث البالد 

وا�شتغالل ثرواتها القت�شادية يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة ال�شلطان املعظم. ومع ذلك، فاإننا مل نغفل حقيقة اأنه من اأجل تنفيذ مهامنا اليومية اخلا�شة بال�شتك�شاف 

والإنتاج فمن ال�شروري، بل من املرغوب فيه كذلك اأن نراعي حقوق اجلوار ونلتزم مبباديء املواطنة احلقة-وخا�شة يف ظل ارتفاع توقعات املجتمع والرقابة العامة.

وهذا يعني احل�شول على رخ�شة اجتماعية للت�شغيل من خالل الدعم وال�شتثمار يف املجتمعات التي نعمل فيها بل اأبعد من ذلك. وتنظر �شركة تنمية نفط عمان 

بب�شاطة اإىل هذا باعتباره ال�شواب الذي ينبغي القيام به من الناحية العملية والتجارية وقبل كل �شيء، من الناحية الأخالقية. و لهذا ال�شبب يتم توجيه مبادراتنا 

ال�شتثمارية الجتماعية يف املجالت التي ميكننا اأن نحدث فيها فرقًا ملمو�شًا، واإيجابيًا ودائمًا يف حياة الأ�شخا�س، وذلك من خالل توجيه اأموالنا ومهاراتنا وخرباتنا 

على من هم يف اأ�شد احلاجة اإليها. وتاأتي هذه امل�شاعدة يف اأ�شكال كثرية، �شواء كان ذلك ال�شتثمار يف ريادة الأعمال وتوجيه القائمني عليها، وتوفري تدريب مهني 

تتمكن من خالله الأ�شر والأفراد من ذوي الدخل املحدود من بناء م�شروعاتهم اخلا�شة اأو احل�شول على فر�س عمل، ومتويل م�شروعات البنية الأ�شا�شية احليوية 

مثل املدار�س واملراكز ال�شحية والطرق اأو تقدمي التربعات للجمعيات الأهلية. رغم اأن امل�شاعدات وا�شعة ومتنوعة، ولكن املخطط لها وامل�شتهدف منها هو املجالت 

وامل�شروعات التي يتمكن من خاللها املحتاجون من العتماد على اأنف�شهم لكي يعي�شوا حياة اأف�شل. لقد ذهبنا اإىل اأبعد من ذلك ل�شمان اأن تكون هذه امل�شروعات 

مركزة ومتما�شكة وم�شتدامة بحيث حتقق فوائد دائمة للم�شتفيد منها. قمنا مثاًل باإجراء درا�شة م�شحية اجتماعية واقت�شادية بعيدة املدى للتعرف على الحتياجات 

املختلفة للمجتمعات يف منطقة امتياز �شركة تنمية نفط عمان، وهو ما ميكننا من ال�شتجابة ب�شكل اأف�شل لحتياجات التنمية املحلية. ونرى اأنه لن يكتب لنا النجاح 

اإل اإذا كانت املجتمعات التي نعمل فيها ناجحة. بالن�شبة لنا، جمتمعاتنا هي اجلريان وال�شركاء ويعترب حت�شني رفاهيتهم اأولوية ا�شرتاتيجية رئي�شية. لذلك فاإن �شركة 

تنمية نفط عمان تقوم، يف كل عام، بتخ�ش�س ماليني الريالت مليزانية ال�شتثمار الجتماعي التي ت�شاعد على تغيري حظوظ عدة اآلف من الأفراد والأ�شر يف جميع 

اأنحاء �شلطنة عمان.

االستثمار االجتماعي 
من بني الأ�شباب التي تقف وراء جناحنا عالقة العمل القوية بني ال�شركة وبني املجتمعات التي تعمل يف و�شطها وكافة فئات املجتمع العماين. ونحن ن�شع هذا 

العتبار قمنا باإعداد برنامج ال�شتثمار الجتماعي يتم تنفيذه بالتعاون مع اجلهات احلكومية من خالل جلنة ال�شتثمار الجتماعي امل�شرتكة. 

ويركز الربنامج على امل�شاهمة يف منو املجتمع وتطوير املناطق التي نعمل بها لتحقيق فوائد م�شرتكة وبيئة م�شتدامة للقيام بعمليات النفط والغاز . 

ومت تخ�شي�س مبالغ للجمعيات الأهلية للقيام مب�شاعدة الفئات املحتاجة يف املجتمع مثل املكفوفني واملعاقني وتنفيذ م�شاريع ت�شاهم يف تزويد العمانيني باملهارات 

التي توؤهلهم لاللتحاق ب�شوق العمل اأو تعزيز قدرتهم على اأن يكون لهم م�شدر رزق . 

الأ�شا�شي يف  بعملنا  القيام  عند  لل�شلطنة  م�شتدامة  منافع  بالعمل على حتقيق  نفط عمان  تنمية  ل�شركة  الأمد  التطلعات طويلة  انطالقا من  التوجه  وياأتي هذا 

ا�شتك�شاف النفط والغاز وا�شتخراجهما. 

 

مجتمعنا
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 n نظام ت�شجري موفر للمياه ويتم التحكم فيها مبوؤقت لتح�شني ا�شتهالك املياه.

 n مناظر طبيعية بنباتات حملية وحمافظة على الأ�شجار ونقلها يف كافة اأنحاء امل�شروع التطويري

 n ا�شتخدام مواد حملية لزيادة القيمة املحلية امل�شافة وامل�شاهمة يف املمار�شة امل�شتدامة

 n حتويل واإعادة تدوير النفايات يف كافة اأنحاء امل�شروع التطويري بهدف احل�شول على اأكرث من 90٪ من اإعادة تدوير النفايات لبناء مدر�شة رائدة 

يف الطاقة والت�شميم البيئي )LED(. )�شتكون اأول مدر�شة معتمدة بنظام الريادة يف الطاقة والت�شميم البيئي يف �شلطنة عمان وت�شتمل على معايري 

وممار�شات الريادة يف الطاقة والت�شميم البيئي و�شت�شهد انخفا�شا يزيد على 30 ٪ يف ا�شتهالك الطاقة وانخفا�س يزيد على 50 ٪ يف الطلب على املياه 

ال�شاحلة لل�شرب من اخلط القاعدي(.

 n ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف ملعب للجولف بت�شع حفر.
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وفيما يلي بع�س مبادرات ال�شتدامة التي يجري تنفيذها للمرة الأوىل بهذا النطاق الوا�شع يف �شلطنة عمان:

 n ا�شتخدام نظام الت�شطيب بالعزل اخلارجي لبناء ك�شوة خارجية من اأجل احلد من فقدان احلرارة وتقليل ا�شتهالك الطاقة.

 n ت�شميم نظم تدفئة وتهوية وتكييف موفرة للطاقة من خالل وحدات التحكم يف التربيد / معاجلة الهواء داخل املنازل الفردية خلف�س 

ا�شتهالك الطاقة ب�شكل كبري مقارنة مع وحدات تكييف الهواء التقليدية / املف�شولة.

 n �شخانات مياه تعمل بالطاقة ال�شم�شية من اأجل توفري مياه �شاخنة على مدار العام ويف جميع الف�شول، فيتم بالتايل تقليل ا�شتهالك الطاقة 

اإىل حد كبري.

 n اأ�شواء ال�شوارع مب�شابيح ال�شمام الثنائي الباعث لل�شوء )LED( بالطاقة ال�شم�شية للق�شاء متاما على متطلبات الطاقة التقليدية 

 n حمطة معاجلة املياه الرمادية لل�شقق واملدر�شة والنادي الجتماعي من اأجل اإعادة تدوير واإعادة ا�شتخدام املياه املعاجلة لأغرا�س مثل 

غ�شل املراحي�س والري.
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مثال االستدامة: مشروع تطوير رأس الحمراء
بداأت �شركة تنمية نفط عمان م�شروع تطوير راأ�س احلمراء من اأجل بناء جمتمع تطويري م�شتدام ذي جودة عالية للموظفني ي�شم اأكرث من 1200  وحدة �شكنية 

ومدر�شة دولية ونادي ترفيهي يطل على �شاطئ البحر ومركز طبي وملعب جولف وم�شجد وما يرتبط بها من بنية اأ�شا�شية / مناظر طبيعية. ويغطي موقع امل�شروع 

280 هكتارًا يف التالل املطلة على خليج عمان يف الطرف ال�شمايل من حمافظة م�شقط. بداأت التح�شريات الأولية يف فرباير 2012 بعد احل�شول على تقرير كامل 

لتقييم الأثر البيئي وكانت ال�شتدامة واحدة من العوامل الرئي�شية يف جميع الأوقات. 

على  واحلفاظ  املوجودين  لل�شكان  التعطيل  من  الأدنى  احلد  �شوى  ي�شبب  ل  بحيث  الدولرات  من  عدة ماليني  قيمته  تبلغ  الذي  التطويري  امل�شروع  تنظيم  ومت 

الت�شاري�س -حيث مت احلفاظ على حوايل 60٪ اأو اأكرث من الأ�شجار اأو اإعادة زراعتها.
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التنوع البيولوجي
النباتات  املتطلبات حلماية  الأدنى من  يبني احلد  اإجراء  بتطبيق   ، المتياز  البيولوجي يف منطقة  التنوع  اأجل حماية  نفط عمان، من  تنمية  �شركة  قامت 

واحليوانات املوجودة يف مناطق ح�شا�شة بيئيا اأثناء القيام بالأن�شطة. وينبغي اأن تلتزم جميع الأن�شطة وامل�شروعات بهذا الإجراء، الذي يتوافق مع الت�شريعات 

البيئية يف �شلطنة عمان و�شيا�شة ال�شحة وال�شالمة اخلا�شة بال�شركة، وهي تدعو اإىل عدم الإ�شرار بالأ�شخا�س والبيئة.

م�شوحات  اإجراء  على  ت�شتمل  وهي  البيولوجي.  التنوع  على  املحتملة  العواقب  على  امل�شروعات  على  املرتتبة  الآثار  تقييم  درا�شات  ت�شتمل جميع  اأن  وينبغي 

ودرا�شات خط الأ�شا�س لتحديد النباتات واحليوانات احل�شا�شة التي قد تتاأثر بذلك. ويتم و�شع وتنفيذ �شوابط لإدارة اآثار التنوع البيولوجي بحيث تنخف�س اإىل 

اأدنى م�شتوى ممكن عمليًا.

ومن اأجل حماية احلياة البحرية، جتري �شركة تنمية نفط عمان عمليات م�شح بحرية عادية، كان اآخرها يف نهاية عام 2012. وين�شب الرتكيز على تاأثري 

النباتات  والروا�شب ومعلومات عن  املياه  اأي م�شح على حتليل  وي�شتمل  البحرية.  البيئة  الفحل على  املياه يف ميناء  املنتجة من حمطة معاجلة  املياه  ت�شريف 

واحليوانات يف خليج ميناء الفحل بالقرب من مقر �شركة تنمية نفط عمان.

كما تقوم فرق الغو�س التابعة ل�شركة �شركة تنمية نفط عمان باإزالة   �شباك ال�شيد املهملة حول ال�شعاب املرجانية املوجودة يف جزيرة الفحل املجاورة. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، تقوم �شركة تنمية نفط عمان بدوريات يومية حول اخلليج للتحقق من عدم وجود اأي ت�شرب ويف حالة حدوثه يتم اإخطار وزارة البيئة وال�شوؤون 

املناخية بحيث تبداأ اأي عملية تنظيف على الفور.

أحد فرق الغوص لدى شركة تنمية نفط عمان

نباتات عباد الشمس في محطة سيح نهيدا

ل تعمل �شركة تنمية نفط عمان يف اأي منطقة من املناطق الطبيعية املحمية. ومع ذلك، فاإنه يتم اتباع اإجراءات احل�شول على الت�شاريح البيئية بالن�شبة لكافة 

امل�شروعات والأن�شطة. ويتم اإجراء درا�شات متكاملة لتقييم الآثار )مبا يف ذلك اجلوانب الجتماعية والبيئية وال�شحية( بالن�شبة لكافة امل�شروعات الكربى كما يتم 

اإجراء عمليات م�شح بيئي كجزء من هذه الدرا�شات. بالإ�شافة اإىل ذلك، مت اإجراء 

عمليات م�شح للتنوع البيولوجي يف منطقة المتياز كلها من اأجل و�شع �شكل مف�شل 

ل�شمات التنوع البيولوجي وحتديد املناطق احل�شا�شة.

املناطق، وت�شعى  بالقرب من هذه  العمل  اتخاذ تدابري وقائية �شارمة عند  ويتم 

�شركة تنمية نفط عمان لزراعة اأ�شجار حملية يف مراكزها املوجودة يف اأنحاء منطقة 

نهيدة، مت  �شيح  التاأهيل. ويف حمطة  واإعادة  الزراعة  اإعادة  برامج  وتدعم  المتياز 

مزدهرة  �شغرية  رقعة  تطوير  على  عمان  نفط  تنمية  �شركة  متعاقدي  اأحد  ت�شجيع 

وخم�شرة.

توزيع  ويتم  3750 مرت مربع  تبلغ م�شاحتها  التي  الأر�س  العمال بقطعة  ويحتفظ 

اخل�شار على العاملني يف املن�شاأة. بداأوا بزراعة الزهور والقرنبيط قبل التحول اإىل 

عباد ال�شم�س واخليار وق�شب ال�شكر والبامية والذرة احللوة والفجل والقرع.

وتتوافق هذه امل�شروعات مع متطلبات وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية التي ت�شجع 

الغازات  امت�شا�س  زيادة  اأجل  من  عمان  نفط  تنمية  �شركة  مرافق  تخ�شري  على 

امل�شببة لالحتبا�س احلراري من خالل زيادة الت�شجري.
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إدارة المياه
امل�شدر الرئي�شي للمياه يف مرافق �شركة تنمية نفط عمان هو املياه امل�شاحبة لإنتاج النفط والتي تتدفق اإىل ال�شطح مع النفط، ويكون ذلك غالبًا بكميات كبرية. يتم، 

ب�شكل عام بالن�شبة ل�شركة تنمية نفط عمان، اإنتاج حوايل ت�شعة براميل من املاء مقابل كل برميل م�شتخرج من النفط اخلام، ومن املتوقع اأن يزيد هذا املقدار خالل 

ال�شنوات املقبلة مع بلوغ حقول النفط املنتجة مرحلة الن�شج.

بالإ�شافة اإىل املياه املنتجة، ت�شتخدم �شركة تنمية نفط عمان املياه من طبقات املياه اجلوفية يف م�شروعات الغمر باملياه باعتبارها ماء خام لتوليد البخار. يف عام 

2013، اأنتجت �شركة تنمية نفط عمان 666 األف مرت مكعب يوميا من املياه وا�شتخدمت 24 األف مرت مكعب يوميًا من املياه اجلوفية للغمر باملياه وتوليد البخار.

وتبني  اجلوفية  املياه  ملوارد  م�شئولة  اإدارة  خالل  من  هذا  ويتحقق  م�شتدامة.  ب�شورة  النفط  اإنتاج  يف  عمان  نفط  تنمية  �شركة  يف  املياه  اإدارة  من  الغر�س  ويتمثل 

اإ�شرتاتيجية طويلة الأجل مبينة يف اأ�شلوب ممار�شة اإدارة املياه اخلا�س بنا، الذي �شدر يف اأكتوبر 2011. وتت�شمن هذه الإ�شرتاتيجية اأربعة مبادئ هي:

 n تقليل حجم املياه امل�شاحبة لالإنتاج.

 n زيادة ا�شتخدام املياه امل�شاحبة لالإنتاج، بدًل من ا�شتخراج املياه اجلوفية

 n معاجلة كافة املياه التي يتم ت�شريفها وحقنها

 n التوقف التدريجي عن �شخ املياه يف الطبقات ال�شحلة  التي حتتوي على مياه جوفية قابلة لال�شتغالل.

الغاز والنفط الحمضيين
فتحت �شركة تنمية نفط عمان اآفاقًا جديدة يف جمال اإنتاج الغاز احلم�شي )غاز يحتوي على تركيزات كبرية من غاز ثاين  كربيتيد الهيدروجني( -وهو اأمر ي�شتمل 

على منافع وخماطر يف نف�س الوقت. واأ�شبح من اأولوياتنا تخفيف تلك املخاطر على موظفينا ومتعاقدينا وجمتمعاتنا املحلية والبيئة.

قمنا، يف هرويل، بتطوير اأول م�شروع متكامل لال�شتخال�س املعزز للنفط بحقن الغاز اخللوط واأول حمطة لإنتاج الغاز احلم�شي ب�شكل كامل يف ال�شرق الأو�شط. ونعمل 

الآن على ثالثة م�شروعات �شخمة عالية احلم�شية واأكرث تعقيدا تبلغ قيمة كل منها اأكرث من مليار دولر - يف رباب-هرويل وجبال- خف وبدور لإنتاج كاًل من النفط 

والغاز.

وال�شوائل التي يتم اإنتاجها من هذه امل�شروعات التطويرية عالية ال�شمية للغاية لأنها حتتوي على كميات كبرية من غاز ثاين  كربيتيد الهيدروجني، والذي  ينبغي اإزالته  

من تيارات النفط والغاز قبل ت�شديرها عرب نظم خطوط الأنابيب الرئي�شية اخلا�شة ب�شركة تنمية نفط عمان. ينبغي، على هذا النحو، اأن يكون عمل جميع امل�شخات 

والأنابيب ب�شكل مقاوم ب�شدة للتاآكل، كما ينبغي اأن تكون قادرة على التعامل مع �شغوط احلقن العالية ذات ال�شلة. ويف هذا الإطار تقوم �شركة تنمية نفط عمان بتبني 

اأكرث معايري ال�شالمة �شرامة يف العامل. كما يجري يف الوقت نف�شه القيام بتدريبات كثرية حتى يتمكن جميع اأفراد العمليات التعامل مع التعقيدات واملخاطر ذات ال�شلة.

وجدير بالذكر اأن ال�شركة حققت يف هذا املرفق جمموعة من الإجنازات الفنية  تعد الأوىل من نوعها يف �شناعة النفط، فتقوم مثاًل يف جبال- خف بتنفيذ حمطة وفق 

اآخر ما و�شلت اإليه التكنولوجيا ملعاجلة الغاز وا�شرتداد الكربيت يجمع تكوينه بني ما ل يقل عن �شبعة تكنولوجيات خمتلفة واملرافق املرتبطة بها. وت�شتمل مبادئ الت�شغيل 

الرئي�شية على تقليل التعر�س الب�شري وتخفيف عواقب اإطالق الغاز احلم�شي، مع بقاء تكاليف الت�شغيل عند م�شتوى يجعل امل�شروع يظل جمديا من الناحية القت�شادية. 

كما ينبغي ل�شركة تنمية نفط عمان اللتزام باللوائح التنظيمية الأكرث �شرامة اخلا�شة بانبعاثات ثاين اأك�شيد الكربيت يف العامل )�شيكون اأول م�شروع عاملي يقوم بذلك(. 

ونتيجة لذلك، فاإن تقنيات ا�شرتداد الكربيت التي تطبقها ال�شركة �شت�شع معايري جديدة من ناحية اللتزام البيئي.

كما د�شنت �شركة تنمية نفط عمان �شل�شلة من مناطق   الطوارئ يف النور وبريبا وهرويل من اأجل ت�شليط ال�شوء على حقيقة اأن املرافق املوجودة يف تلك املناطق تتعامل 

مع م�شتويات عالية من غاز ثاين كربيتيد الهيدروجني، ولتو�شيح ما ينبغي القيام به يف حال وقوع حوادث م�شتبعدة مثل حدوث ت�شرب كبري. ومت و�شع خطط طوارئ  

بالتن�شيق مع �شرطة عمان ال�شلطانية وولة الوليات حيث تقع منطقة المتياز وخ�شع جميع املوظفني املعنيني للتدريب ومت تزويدهم باأجهزة للك�شف عن غاز ثاين كربيتيد 

الهيدروجني واأغطية واقية للنجاة. 
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تطوير مصادر بديلة للطاقة
مثال حي: تجربة توليد البخار من الطاقة الشمسية في حقل أمل 

اأ�شبحت �شركة تنمية نفط عمان رائدة يف ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لإنتاج بخار منخف�س التكلفة وموفر للطاقة من اأجل ال�شتخال�س املعزز للنفط بالأ�شلوب 

احلراري حيث يتم حقن البخار يف مكمن للنفط لت�شخني النفط مما يجعله اأ�شهل لل�شخ اإىل ال�شطح. ويتم عادة اإنتاج البخار من اأجل هذه العملية عن طريق حرق 

الغاز الطبيعي الذي يعد م�شدرًا قيمًا يف �شلطنة عمان.

وميكن ل�شركة تنمية نفط عمان عن طريق توليد البخار من الطاقة ال�شم�شية بدًل من حرق الغاز الطبيعي اأن تقلل اإىل حد كبري من ا�شتهالك الغاز، وهذا يعني 

اأنه ميكن توجيهه اإىل ا�شتخدامات ذات قيمة اأعلى مثل توليد الطاقة وحتلية املياه والتنمية ال�شناعية.

اأجل ت�شييد م�شروع توليد البخار من الطاقة  ونتيجة لذلك، فاإن �شركة تنمية نفط عمان عقدت �شراكة مع �شركة جال�س بوينت �شولر للطاقة ال�شم�شية من 

ال�شم�شية يف حقل اأمل غرب يف جنوب منطقة المتياز. وقد ا�شتخدمنا تكنولوجيا الطاقة ال�شم�شية احلرارية بنظام الحوا�س املتكافئة  املكونة من 12 �شفًا من 

املرايا العاك�شة امل�شممة خ�شي�شًا وخفيفة الوزن داخل بيت زجاجي يبلغ عر�شه 96 مرتًا وطوله 180 مرتًا. هذا الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 6.2 مرت يحمي األواح 

جتميع الطاقة ال�شم�شية من الرمال والغبار والرطوبة وي�شتخدم وحدة غ�شيل اآلية للحفاظ على اأداءه يف البيئة ال�شحراوية.

وبلغ احلد الأق�شى لالإنتاج من الوحدة اأكرث من 11 طًنا من البخار يف ال�شاعة ومبتو�شط 50 طًنا من البخار يوميًا خالل عام. 

وتقوم املرايا بتتبع ال�شم�س طوال اليوم وتركز اأ�شعة ال�شم�س الواردة بنحو 120 �شعف من حرارة ال�شم�س يف اأنابيب حتمل مياه.  وحتول احلرارة اال�شم�شية املاء 

اإىل بخار ذو �شغط عايل، يتم حقنه يف املكمن بال�شبط مثل البخار الذي يتم اإنتاجه بالغاز.

وكانت التجربة التي ا�شتمرت قرابة عام والتي بداأت يف فرباير 2013 هي اأول م�شروع من نوعه لال�شتخال�س املعزز للنفط بالطاقة ال�شم�شية يف ال�شرق الأو�شط. 

واأنتج اأكرث من 13 األف طن من البخار املوفر للطاقة واخلايل تقريبا من انبعاثات الكربون، وهو ما اأدى اإىل توفري ما يقرب من   مليون مرت مكعب من الغاز و 1800 

طن من ثاين اأك�شيد الكربون. كان جناح التجربة اأ�شا�شا لتو�شيع نطاق هذه التكنولوجيا، وهي الآن قيد التطوير. ويتم حاليًا اإجراء درا�شة على عموم �شركة تنمية 

نفط عمان ب�شاأن اأف�شل مكان ل�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لتوليد الطاقة الكهربائية.

مشروع الطاقة الشمسية في حقل أمل
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تحسين كفاءة استخدام الطاقة
توا�شل �شركة تنمية نفط عمان تعزيز جهودها اخلا�شة باحلد من متطلبات الطاقة من خالل ا�شتخدام احلرارة املهدورة ملحطات الكهرباء للتوليد الثنائي 

للبخار  يف حقل اأمل و كذلك يف حابور يف امل�شتقبل. وتوفر عملية التوليد الثنائي للطاقة والبخار املوفرة للطاقة حاليًا اأكرث من 90٪ من البخار امل�شتخدم يف 

برنامج النفط ب�شركة تنمية نفط عمان.

ويجري تنفيذ عدد من املبادرات �شعيًا  للو�شول اإىل  فر�س اأو بدائل مبتكرة من اأجل التوليد الثنائي، مثل توليد البخار من الطاقة ال�شم�شية )�شفحة 54(.

و�شيتم زيادة الكفاءة احلرارية الإجمالية ملحطات الطاقة بال�شركة من خالل تركيب مرافق ذات كفاءة حرارية، واإحالة امل�شانع الأقل كفاءة والأقدم اإىل 

التقاعد وحتويل املحطات القائمة من نظام الدورة املفتوحة اإىل نظام الدورة املغلقة.

بفعل اجلاذبية  والغاز  النفط  لت�شريف  العامل  اأول م�شروع كامل يف  2012، هو  �شهر مار�س  العمل يف  بداأ يف  والذي  البخار يف قرن علم،  ويعترب م�شروع 

مب�شاعدة احلرارة يف حقل كربوين، وهو يهدف اإىل زيادة معامل ال�شتخال�س من 3 اإىل اأكرث من 30٪. ويتم ت�شنيع ن�شبة جيدة من البخار من خالل عملية 

الكهرباء  توليد  من  املهدرة  احلرارة  ا�شتخدام  يف  تتمثل  للطاقة  موفرة 

)التوليد الثنائي للطاقة(.

من  األف   300 من  اأكرث  ا�شتبدال  وهي  اأخرى  حالية  مبادرة  وهناك 

ثنائي  مب�شابيح  ال�شركة  اأنحاء  كافة  يف  التقليدية  الإ�شاءة  م�شابيح 

النبعاث ال�شوئي )لييد(، واحلد من ا�شتهالك الطاقة بن�شبة ت�شل اإىل 

80 ٪. وتقوم العديد من احلقول يف �شركة تنمية نفط عمان برت�شيد اآلية 

الرفع ال�شطناعي مع زيادة حالت انقطاع املياه، وا�شتبدال اأ�شاليب رفع 

من  العديد  ويف  للطاقة.  املوفرة  النغمارية  الكهربية  بامل�شخات  الغاز 

كفاءة  الأقل  الغازية  التوربينية  املعدات  ا�شتبدال  �شيتم  الأقدم،  املناطق 

للطاقة مبعدات مبحركات كهربائية اأكرث كفاءة للطاقة.

استخدام المواد الكيميائية
ت�شتخدم �شركة تنمية نفط عمان جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية 

جمال  يف  احلال  هو  كما  اليومية،  والإنتاج  ال�شتك�شاف  عمليات  يف 

ال�شتخال�س املعزز للنفط. من املهم اأن يتم ا�شتخدامها هذه بحكمة ووفق 

قواعد ال�شالمة وينبغي على فريق خمترب كيمياء الإنتاج بال�شركة اأن يبذل 

جهودا اإ�شافية للم�شاعدة يف حتقيق هذا الهدف.

يف نوفمرب عام 2013، ح�شل الفريق على اأعلى م�شتوى اعتماد بالن�شبة 

للمختربات التحليلية يف العامل، وهي �شهادة اآيزو -17025 للجودة العاملية، 

التي تغطي القدرة التقنية واإدارة املختربات. وتعترب هذه هي املرة الأوىل 

منذ 30 عاما التي يح�شل فيها الفريق على مثل هذه ال�شهادة املتميزة. 

اآيزو -17025 للجودة العاملية نظام مب�شتوى عاملي لإدارة املختربات وال�شمان الفني من خالل  وت�شتمل عنا�شر �شمان جودة البيانات الرئي�شية ل�شهادة 

ا�شتخدام اأف�شل املعدات واأ�شاليب مرجعية مت التحقق من �شحتها والتحليالت اليومية لعينات التحكم، وامل�شاركة يف اختبارات املقارنة امل�شرتكة بني املختربات 

مثل اختبارات الكفاءة واملعايرة وكفاءة املوظفني.

ويوجد الآن ا�شرتاتيجية خم�شية لرفع م�شتوى ال�شحة وال�شالمة واملعايري الفنية يف كافة اأنحاء ال�شبكة املكونة من 11 خمتربًا تابعًا ل�شركة تنمية نفط عمان، 

مبا يف ذلك  اللتزام ب�شهادة اآيزو -17025 للجودة العاملية .
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استراتيجية تفادي التسرب
يعرف الت�شرب بعبارات ب�شيطة باأنه اأي ت�شريف يف البيئة الطبيعية )اأر�س اأو مياه( من خط اأنابيب اأو من خارجه اأو �شفينة اأو هيكل اأو �شيارة اأو اأي حاوية اأخرى. 

واملواد الكيميائية اخلطرة )مثل النفط والأحما�س والقلويات واملذيبات واملواد البرتولية(، اإذا ت�شربت، قد تت�شبب يف حدوث تاأثري كبري على البيئة.

يعترب الت�شرب الأكرث �شيوعا يف ال�شناعة النفطية ب�شكل عام، وخ�شو�شًا يف عملياتنا التي تتكون من حوايل 20 األف كيلو مرت من خطوط الأنابيب وخطوط التدفق 

املوزعة على نطاق وا�شع يف جميع اأنحاء منطقة المتياز، »الت�شرب من الثقوب« يف خطوط الأنابيب.

وتقوم �شركة تنمية نفط عمان مبراجعة ل�شرتاتيجيتها اخلا�شة با�شتبدال خطوط الأنابيب وتطويرها با�شتمرار والتي جتمع بني اخلربة الوا�شعة يف اإدارة التاآكل، 

وحت�شني اختيار املواد املالئمة لظروف الت�شغيل احلم�شية والرطبة على نحو متزايد.

وتنق�شم عمليات النفط بال�شركة اإىل اإدارتني: نفط ال�شمال، التي يوجد بها اأربع جمموعات عنقودية )اخلوير وجبال وفهود وقرن علم( ونفط اجلنوب، التي يوجد 

بها كذلك اأربع جمموعات عنقودية )بهجة، ومنر، ومرمول،وهرويل وبريبا الكربى( .

مديرية نفط الشمال

زادت مديرية نفط ال�شمال ميزانيتها من 15 مليون دولر اأمريكي يف العام اإىل حوايل 68 مليون دولر اأمريكي �شنويا من اأجل ا�شتبدال خطوط التدفق امل�شنوعة 

اأجل التعامل مع ال�شوائل الأكرث عر�شة للتاآكل واإطالة عمر ت�شغيل خطوط التدفق، اأجرت املديرية تقييما وقامت برتكيب مواد متطورة لتلبية  من الكربون. ومن 

�شيا�شة »منع الت�شريب«.

وينطوي برناجمنا احلايل على ا�شتبدال كافة خطوط التدفق امل�شنوعة من ال�شلب الكربوين خالل خم�س �شنوات، والنتهاء منها بحلول عام 2018، وهذا يعني 

 تخ�شي�س ما جمموعه 338 مليون دولر اأمريكي لهذا الربنامج.

ول�شمان النتهاء يف الوقت املنا�شب، مت الرتكيز ب�شكل كبري على حت�شني ودعم قدرة املتعاقد. وي�شتمل ا�شتبدال خطوط اأنابيب تركيب بطانة داخلية من 

بالإيبوك�شي املعالج بالن�شهار التي من املتوقع اأن ت�شفر يف جمموعها عن اإطالة عمر  خطوط الأنابيب لنحو 20 �شنة، باملقارنة ب�شبع �شنوات حاليا. كما يجري 

 تنفيذ عدد من امل�شروعات الأخرى من اأجل تخفي�س عدد حالت الت�شرب.

مديرية نفط الجنوب

وباملثل، اأنفقت مديرية نفط اجلنوب حوايل 15 مليون دولر اأمريكي �شنويا على ا�شتبدال خطوط التدفق. وزاد الإنفاق على هذا الربنامج اإىل 35 مليون دولر 

اأمريكي �شنويا مع ا�شتهداف النتهاء منه يف عام 2017 واإجمايل اإنفاق يبلغ 160 مليون دولر اأمريكي. )ول ي�شتمل هذا على منطقة مرمول الداخلية حيث يعترب 

تاريخ النتهاء املخطط له هو عام 2021 نتيجة لتحديات التخطيط العمراين الكربى(. و�شيتم اعتماد ال�شتخدام وا�شع النطاق للطالء بالإيثلني واأنابيب الإيبوك�شي 

املقوى بالزجاج ملقاومة التاآكل.

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، فقد �شرعنا يف اإجراء درا�شة رئي�شية من اأجل تقييم املخاطر املرتبطة باأن�شطة متعاقدينا يف منطقة المتياز، مع الأخذ بعني العتبار �شعف 

طبقة )طبقات( املياه اجلوفية ال�شحلة.

طالء األنابيب من الداخل والطالء المقاوم للتآكل
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مديرية نفط الشمال
يف املجموعة العنقودية فهود، مت النتهاء من بناء نظام ا�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي مبني على م�شخة نافورية يف نتيه  . ويجري حاليا الت�شغيل املبدئي 

للمرفق ومن املتوقع اأن يربط بخط الإنتاج خالل الربع الثالث من عام 2014. كما اأن نظم ا�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي يف فهود بي- و -�شي- و -دي- و -اإي- 

مدرجة يف اإطار م�شروع ال�شغط يف فهود والذي ينبغي اأن يربط بخط الإنتاج بحلول عام 2025. ويتم حاليا ت�شليم �شاغط ا�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي ملنطقة 

الهوي�شة ونظام ا�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي مبني على م�شخة نافورية كجزء من م�شروع حتديث حقل جبال ومن املقرر ربطها بخط الإنتاج يف عام 2018.

ويف املجموعة العنقودية باخلوير، من املقرر   البدء يف الت�شغيل التجريبي جلهاز ال�شغط اجلديد ل�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي خالل الربع الثالث من عام 

2014. بالإ�شافة اإىل هذا، هناك جهود جارية لتحويل اآبار الرفع بالغاز اإىل عمليات امل�شخات الكهربائية النغمارية يف ظليمة    )من املقرر حتويل ثمانية منها 

يف عام 2015( ويف مناطق اخلوير -اإيه- و -بي- ) حيث من املقرر حتويل حوايل 70 بئرا منها بني عامي 2015 و 2017(.

يف املجموعة العنقودية بقرن علم، كان من املقرر البدء يف الت�شغيل التجريبي للم�شخة النافورية ل�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي خالل الربع الثالث من عام 

2014. كما �شيتم تقليل حرق الغاز منخف�س ال�شغط يف �شيح رول عند النتهاء من اأن�شطة الت�شغيل التجريبي جلهاز �شغط رفع الغاز اجلديد )ك- 1124( خالل 

الربع الثالث من عام 2014. 

ومن املقرر البدء فى الت�شغيل التجريبي ملحطة الغابة ال�شمالية اجلديدة، التي مت اإكمالها بجهاز �شغط منخف�س وجهاز ا�شرتداد الغاز بال�شغط اجلوي، خالل 

عام 2016. و�شيبداأ قريبا الت�شميم الهند�شي الأويل لتحويل حمطة النفط يف �شيح نهيدة، و�شيحد من حرق الغاز ب�شغط الهواء وال�شغط املنخف�س من هذا 

املرفق. من املقرر اأن يربط هذا التحويل بخط الإنتاج خالل الربع الثاين من عام 2016. وبالإ�شافة اإىل هذه الأن�شطة، يجري حاليًا حتويل عمليات الرفع بالغاز 

اإىل امل�شخات النغمارية الكهربائية يف اآبار حمطات الغبار و�شيح نهيدا و�شيح رول. ونتيجة لهذه املبادرات، �شيتم ا�شرتداد ما يقرب من 280 األف مرت مكعب 

)اإجمايل ال�شغط اجلوي وال�شغط املنخف�س( بحلول عام 2025.

سيح رول
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مديرية نفط الجنوب
زودت احللول الهند�شية املبتكرة �شركة تنمية نفط عمان مبجموعة وا�شعة و�شاملة من مبادرات احلد من حرق الغاز يف كل موجود من املوجودات يف جنوب منطقة 

المتياز. وخالل العامني املقبلني، �شتوؤدي هذه امل�شروعات اإىل تقليل حرق 277 األف مرت مكعب يوميا من الغاز يف املجموعات العنقودية  يف منر وبريبا وبهجة ورميا 

ومرمول ورحب - ثليالت- قهارير.

ويف بريبا �شاهمت التح�شينات التي اأدخلت على جهاز تعزيز �شغط الغاز القائم بنحو 80 األف مرت مكعب قيا�شي من هذا اخلف�س. وتنفيذ نظام التحكم يف حرق 

الغاز يف رميا لن يوؤدي فقط اإىل تقليل انبعاثات الغاز التي يتم حرقها مبا يبلغ 40 األف مرت مكعب يوميا ولكنه �شيقلل كذلك من ا�شتهالك الغاز املطلوب لت�شغيل 

ما  ا�شتعادة  اإىل  املنتجة  ال�شوائل  النظام ومعاجلة  توافر  الهند�شية على  للتح�شينات  املزدوج  التاأثري  �شيوؤدي  النور،  املنخف�س. ويف حقل  ال�شغط  ال�شهاريج ذات 

جمموعه 75 األف مرت مكعب من الغاز يف اليوم.

لقد مكن ا�شتخدام التكنولوجيات اجلديدة �شركة تنمية نفط عمان من مواجهة التحدي املتمثل يف ا�شتعادة كميات �شغرية من الغاز من اأنظمة ال�شغط املنخف�س. 

ولذلك فاإن �شركة تنمية نفط عمان �شتقوم، مثال، برتكيب �شاغط غاز لولبي واحد يف حمطة )اإيه( يف مرمول، و�شواغط غاز �شائل دائرية يف حمطة كهرباء منر 

والربج وما�شورة ا�شتخراج املياه والغاز على مرحلتني يف منطقة زولية. ومن املقرر القيام بتجربة للتوربينات ال�شغرية يف منطقة عنزوز التي لها القدرة على حتويل 

الغاز اإىل طاقة كهربائية لت�شغيل مرافق املعاجلة.

بعد عام 2016، �شيتم تركيب �شبكة ل�شتعادة الغاز يف مرمول، و�شيتم توفري عملية ادخار كاملة ل�شواغط حقن الغاز و�شواغط تعزيز الغاز يف بريبا. اأما يف 

منطقة مرمول، �شيمّكن تركيب ال�شبكة من ا�شتعادة الغاز من املرافق التي كانت تعترب قبل ذلك غري اقت�شادية من حيث ا�شتعادته. وعن طريق م�شاركة البنية 

ال�شا�شية وا�شتخدام �شاغط �شوائل دائري، انخف�شت تكلفة ا�شرتداد الغاز ب�شكل كبري. يف هرويل، و�شيوؤدي ت�شدير الغاز مل�شروع ال�شركة املتكامل اجلديد للنفط 

والغاز رباب-هرويل اإىل تقليل حرق الغاز بن�شبة ت�شل اإىل 100 األف مرت مكعب يوما عند توقف �شاغط احلقن يف هرويل عن العمل.

ونتيجة لكافة هذه املبادرات، �شيتم ا�شرتداد ما جمموعه 500 األف مرت مكعب يوميًا من الغاز املحرتق يف مديرية  نفط اجلنوب بحلول عام 2019.

مرمول
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خفض حرق الغاز

تتبنى �شركة تنمية نفط عمان �شيا�شة عدم ا�شتمرار حرق الغاز يف جميع امل�شروعات واملرافق اجلديدة، وتقوم بتنفيذ 

عدد من م�شروعات احلد من حرق الغاز يف خمتلف اأنحاء منطقة المتياز اخلا�شة بها. 

ويحدث حرق الغاز الت�شغيلي لأ�شباب متعلقة بال�شالمة اأو خالل بدء ت�شغيل مرافق ال�شق العلوي رغم اأننا ن�شعى اإىل 

تقليل هذا الأمر اإىل اأق�شى حد ممكن.

وتقوم �شركة تنمية نفط عمان با�شتمرار مبراجعة التكنولوجيا وتقنيات التنفيذ التي من �شاأنها اأن تقلل من حرق 

الغاز فاأدخلت الأ�شاليب التالية:

تقرير االستدامة لعام 2014 
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وبف�شل هذه العملية الطبيعية والفريدة، فاإن املياه املاأخوذة من الأحوا�س تكون نقية مبا يكفي ليتم ا�شتخدامها يف حفر اآبار جديدة، وهو ما يوفر �شخ مياه نظيفة من 

طبقات املياه اجلوفية ال�شحلة. كما ميكن ا�شتخدامها يف عملية الت�شديع الهيدروليكي.

ونحن نقوم، خارج عمليات حقولنا النفطية، بدرا�شة اإمكانية تخ�شي�س بع�س املياه من اأجل ري املحا�شيل التي ت�شتطيع حتمل م�شتويات عالية من الأمالح الذائبة - 

وهو ما يطلق عليه الزراعة امللحية. ومتر اأي كميات مياه متبقية باأحوا�س تبخر عمالقة لل�شماح للطبيعة باأن تاأخذ جمراها، ثم نخطط بعد ذلك جلمع تر�شبات الأمالح 

املتبقية. 

وح�شل م�شروع م�شتنقعات الق�شب على قدر كبري من الهتمام �شواء يف قطاع النفط والغاز اأواملجتمع البيئي الأو�شع نطاقًا. وكان من بني العديد من اجلوائز الدولية 

التي مت منحها للم�شروع »جائزة املياه العاملية« املرموقة، والتي قدمها لنا يف عام 2011 الأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة كويف عنان. بالإ�شافة اإىل ذلك، ح�شلنا 

على جائزة من معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول )اأديبك( لأف�شل مبادرة يف ال�شحة وال�شالمة البيئية يف قطاع النفط والغاز يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا لعام 2012.

كما يجري تقييم اإجراء مزيد من التو�شع يف اأحوا�س الق�شب وغريها من بدائل اإعادة ال�شتخدام والتخل�س منخف�شة الطاقة مثل التبخر ال�شطحي يف فهود والغبار.
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المحافظة على الغاز 
يف اإطار اجلهود التي يتم القيام بها للحد من الغاز امل�شتخدم يف عملياتنا بحيث يتم حتويله للقطاعات القت�شادية الأخرى وتلبية احتياجات الأفراد، 

تبنت �شركة تنمية نفط عمان اأربع ا�شرتاتيجيات للمحافظة على الغاز وهي: 

 n خف�س ا�شتهالك الطاقة 

 n حت�شني فعالية الطاقة 

 n تطوير م�شادر بديلة للطاقة. 

خفض االستهالك 
مثال حي: مستنقعات القصب االصطناعية  في حقل نمر 

 يعد امل�شروع من اأكرث امل�شروعات �شديقة للبيئة ابتكارًا يف قطاع النفط والغاز يف العامل الذي ح�شد الكثري من اجلوائز الإقليمية والعاملية. ويعالج 

املوقع حاليًا 700 األف برميل من املياه امل�شاحبة لالإنتاج يوميًا بتكلفة قليلة مقارنة بالتكاليف الباهظة للعملية التقليدية للتخل�س من املياه يف الطبقات 

العميقة. ونتيجة لذلك متكنت �شركة تنمية نفط عمان من اإغالق 5 من اأ�شل 12 م�شخة من م�شخات التخل�س من املياه يف الطبقات العميقة حفاظًا على 

الطاقة. وت�شري التقديرات اإىل اأنه �شيتم حتقيق وفورات من الغاز تبلغ 23 مليار قدم مكعب خالل 10 اأعوام - وفرًا بن�شبة %98.

كيف يعمل المشروع 

يعترب م�شروع معاجلة املياه يف حقل منر واحدًا من اأكرب امل�شاريع ال�شناعية التي تتم اإقامتها على اأر�س رطبة على م�شتوى العامل حيث يتاألف امل�شروع 

من جمموعات من حقول الق�شب املتدرجة وم�شتنقعات التبخري، حجمها جمتمعة كحجم 640 ملعب كرة قدم، يتم من خاللها معاجلة اأكرث من 110 األف 

مرت مكعب من املياه يف اليوم )اأكرث من 690،000 برميل / يومًيا( وهي املياه التي يتم اإنتاجها من حقول منر لإنتاج النفط يف جنوب منطقة المتياز. 

ويتاألف هذا النظام الطبيعي من فوا�شل �شلبية بني املياه- النفط ، 380 هكتار من الأر�س الرطبة ذات ال�شطح امل�شتوي و300 هكتار من م�شتنقعات 

التبخري، وقد اأثبت هذا النظام اأنه فاعل ب�شكل كبري يف خف�س كمية املياه ال�شناعية امللوثة بالهايدروكربونات التي تذهب اإىل خزانات املياه اجلوفية. 

نظرا لأن حمطة منر ملعاجلة املياه ت�شتخدم اأقل كمية من الوقود الأحفوري يف عملياتها، فاإن العملية توؤدي اإىل توفري هائل يف الطاقة امل�شتخدمة مقارنة 

بالطرق التقليدية التي تعتمد على �شخ املياه لعمق يزيد عن 1.5 كم حتت الأر�س يف خزانات املياه اجلوفية با�شتخدام كميات كبرية من الطاقة لتحقيق 

ال�شغط العايل املطلوب لهذه العملية . 

وقامت �شركة تنمية نفط عمان بزرع اأكرث من 12 مليون ف�شيلة لتوفري الأر�س الرطبة التي اأ�شبحت ماأوى لأكرث من 100 نوع من الطيور منها الفالمنجو 

والزواحف  احل�شرات  وكذلك   ، الأ�شود  التاج  ذات  والع�شافري  الأحمر  العنق  ذو  والفالروب  ال�شنونو،  وطيور  والذعرات،  والوقواق،  الرمل،  ومارتينز 

والأ�شماك ال�شغرية.

وتغطي م�شتنقعات الق�شب من الأر�س الرطبة نف�شها حوايل 2.4 مليون مرت مربع من الأرا�شي ال�شحراوية التي كانت قاحلة فيما �شبق. 

ويتم ري هذه النباتات باملياه التي تخرج كاأحد املنتجات الثانوية لعمليات اإنتاج النفط يف حقل منر، الذي يعترب اأحد اأكرب احلقول املنتجة لدى ال�شركة 

والذي ظل لفرتة طويلة يتميز باأنه اأحد احلقول التي تنتج كميات عالية من املياه امل�شاحبة للنفط. 

ومنذ عام 2011، يتم حتويل ن�شبة ل باأ�س بها من املياه التي يتم اإنتاجها من حقل منر اإىل حمطة معاجلة خا�شة يتم ت�شغيلها نيابة عنا من قبل �شركة 

اخلدمات البيئية »باور منر«. ت�شم املن�شاأة خزان ونظام �شخ مركزي يقوم باإزالة الآثار املتبقية من النفط )الذي نقوم با�شتعادته( قبل دفع املياه اإىل 

امل�شتنقعات ليتم تنظيفها عن طريق الكائنات احلية الدقيقة التي تعي�س على جذور الق�شب عن طريق الطحالب. 

ونظرًا لأن املرفق يتم اإن�شاوؤه بالكامل على منحدر ا�شطناعي، ل حتتاج املياه لل�شخ اأو غريها من اأ�شاليب التحفيز امليكانيكي لكي تن�شاب من خالله، 

وهو ما يجعل املحطة موفرة للطاقة بكفاءة عالية ويعتمد عليها ب�شكل كبري. 
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المحتملة  األثار  من  المحلية  المجتمعات  لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر 
لعملياتنا 

قبل البدء يف اأي م�شروع جديد، تقوم �شركة تنمية نفط عمان دومًا مبا يعرف بدرا�شة تقييم الأثر البيئي وهي الدرا�شة التي يقوم بها خرباء يف املو�شوع املعني. وتعترب 

عمليات تقييم الآثار ال�شحية جزءًا اأ�شياًل من عملية التقييم املتكامل لالأثر والتي تت�شمن ثالثة عنا�شر رئي�شية:

 n تقييم الآثار ال�شحية ال�شلبية والإيجابية للم�شروع على املجتمعات املحلية. 

 n تقييم الآثار الجتماعية والقت�شادية للم�شروع على املجتمعات املحلية. 

 n تقييم الآثار البيئية الإيجابية وال�شلبية للم�شروع على املجتمعات املحلية. 

 n عندما نقوم بتقييم الأثر ال�شحي فاإننا ناأخذ يف العتبار اجلوانب التالية: 

 n املخاطر املادية على املجتمعات من ال�شو�شاء والغبار والإ�شعاع ............اإلخ. 

 n املخاطر البيولوجية على املجتمعات املحلية من الأمرا�س امل�شتوردة مثل املالريا والدرن والأمرا�س املنقولة جن�شيًا. 

اإجراءات التحكم التي يجب على فريق امل�شروع، والق�شم الطبي واجلهات ال�شحية املحلية اللتزام بها  وبعد تقييم املخاطر نقوم بو�شع التو�شيات الالزمة ب�شاأن 

للتعامل مع هذه املخاطر. ولدينا فريق لل�شحة العامة يقوم مبتابعة حالة النظافة يف �شكن املوظفني واإدارة النفايات ملنع انت�شار الأمرا�س داخل �شكن املوظفني وخارجه. 

عالوة على ذلك فاإننا ن�شاعد اجلميع على ال�شتفادة من خدمات املراكز ال�شحية التابعة لل�شركة واملراكز ال�شحية املحلية وتوفري برامج التثقيف ال�شحي واملراقبة 

ال�شحية وحمالت التطعيم والأدوية الوقائية واحلجر ال�شحي. كما نقوم باإبالغ وزارة ال�شحة باأي اأمرا�س �شارية يتم اكت�شافها لتقوم وزارة ال�شحة بجمع املعلومات 

واإعداد الإح�شاءات اخلا�شة بالأمرا�س ال�شارية. كذلك يتم تقييم املخاطر الكيمائية التي ميكن اأن تتعر�س لها املجتمعات املحلية ومن ثم يتم اإعداد التو�شيات الالزمة 

بالإجراءات التي يجب القيام بها لل�شيطرة على هذه املخاطر. 
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تلتزم �شركة تنمية نفط عمان باأن تتم كافة العمليات والأن�شطة بطريقة ت�شمن احلفاظ على البيئة وب�شكل م�شتدام وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها. وتاأتي ق�شية 

الهتمام بالبيئة واملحافظة عليها يف مقدمة الهتمامات عند �شياغة الإجراءات واملمار�شات والفل�شفة اخلا�شة بال�شركة. وعالوة على ذلك فاإننا ندعم اجلهود التي 

تتم داخل منطقة المتياز وخارجها ويكون الهدف منها تعزيز ثقافة املحافظة على البيئة وحمايتها. 

ونويل اأهمية كبرية بحماية البيئة و�شمان الفعالية يف ا�شتهالك الطاقة واإدارة املياه وال�شتدامة ولهذا ال�شبب قمنا بتنفيذ العديد من املبادرات اخل�شراء التي 

ناأمل اأن تكون اأ�شا�شا جيدا للبناء عليها والإ�شافة لها يف امل�شتقبل. ومن بني املجالت التي نوليها اهتمامنا م�شاألة خف�س الغاز امل�شتخدم يف عمليات الإنتاج بحيث يتم 

ا�شتخدام الغاز الذي يتم توفريه يف �شد النق�س املوجود يف الغاز ويف تلبية احتياجات القطاعات الأخرى من القت�شاد واحتياجات امل�شاكن. 

وت�شمل الإجراءات ا�شتعادة احلرارة املهدورة بحيث عندما نحتاج اإىل طاقة حرارية مل�شروع فاإننا نقوم ببناء حمطة كهرباء قريبة من حمطة الإنتاج. وي�شمح لنا 

هذا التوجه بتوليد البخار من خالل ا�شتخدام احلرارة الناجمة عن ت�شغيل حمطات الطاقة وهو ما يوؤدي اإىل توفري يف الطاقة ميكن ا�شتخدامه يف توليد البخار 

املطلوب لعملياتنا. ومت تعديل نظام الإدارة البيئية بحيث يكون متما�شيا مع معايري اجلودة الدولية املعرتف بها الأيزو 14001:2004 بعد القيام بعملية فح�س دقيق 

للعمليات من جانب مفت�شني خارجيني . وغطت عملية التدقيق املقر الرئي�شي يف ميناء الفحل وعدد من مواقع العمليات، كما �شملت اأي�شًا كافة العنا�شر املتعلقة بنظام 

ال�شتجابة الطبية الطارئة. كما ت�شمنت اأي�شًا عددا من املقابالت التي قام بها فريق التقييم مع مدراء يف خمتلف الأق�شام يف ال�شركة. 

بيئتنا

حياة الطيور في مستنقعات القصب االصطناعية في  حقل نمر 
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دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تلتزم �شركة تنمية نفط عمان بدعم ومنو قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف �شلطنة عمان بهدف تنويع القت�شاد وخلق فر�س عمل للعمانيني. 

وقعنا موؤخرا على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة لتوفري امل�شاعدة الالزمة لرواد الأعمال العمانيني . 

وتهدف التفاقية اإىل تعزيز التعاون بني اجلانبني يف جمال التدريب والأعمال وتبادل املعرفة مل�شاعدة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف العمل ب�شكل اأكرث جناحًا وفعالية. 

لتنمية  العامة  الهيئة  يف  الأع�شاء  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب  الأعمال  لرواد  الن�شح  عمان  نفط  تنمية  �شركة  يف  الأعمال  خرباء  �شيقدم   ، املذكرة  مبوجب 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة والذين رمبا يكونون بحاجة اإىل توجيه يف اجلوانب املتعلقة بالتخطيط ال�شرتاتيجي والإدارة . 
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مت و�شع هدف حمدد وهو تدريب وتوفري فر�س عمل لـ 7000 باحث عن عمل على مدى ال�شنوات اخلم�س القادمة مع الرتكيز على ثالث جمالت هي:

اأنابيب. كذلك يح�شل  الثانوية وتاأهيلهم للعمل كفنيني وحلامني وميكانيكيني وكهربائيني وفنيي تركيب وفك �شقالت وفنيي تركيب   تدريب خريجي املدار�س 

املتدربون على دورات يف اللغة الإجنليزية ويف اأخالقيات العمل ويتخرجون ب�شهادة املوؤهالت الوطنية املهنية من امل�شتوى الثاين. ونقوم بتوفري الوظائف قبل تدريب 

وتوظيف الباحثني عن العمل ونحدد من هم املتعاقدين الذين يحتاجون اإىل هذه املهارات والفر�س املوجودة لدى كل منهم. وعندما يجل�س املتدربون على مقاعد 

الدرا�شة، يكون لزاما على املتعاقدين متابعة التقدم الذي يحرزه املتدربون ب�شكل �شهري وتقدمي تقارير دورية حول هذا الأمر. بعد التخرج، يقوم فريق متخ�ش�س 

من �شركة تنمية نفط عمان مبتابعة اأداء اخلريجني على راأ�س العمل. 

كما يتم تدريب خريجي الدبلوم / اجلامعة للعمل كمهند�شني ، وخرباء يف جمال ال�شحة وال�شالمة والبيئة ، وتدقيق اجلودة وخرباء حتكم ور�شامي خرائط 

وحفارين. ويف هذا الإطار قمنا باإعداد برنامج اخلربة املت�شارعة حيث قام اخلرباء يف التخ�ش�س باإعداد م�شروع ، يف الغالب ملدة ل تقل عن عامني، حيث يقدم 

التدريب على راأ�س العمل وكذلك ال�شهادات العاملية للخريجني اجلدد مثل تاأهيل الطلبة لجتياز اختبارات املجل�س الوطني لختبارات ال�شالمة املهنية و املوؤهالت 

التدريب  اإىل جانب دفع كافة ر�شوم  اإكمال الربنامج  لكافة اخلريجني حلني  املقررة  العالوة  تنمية نفط عمان بدفع  التزمت �شركة  . كذلك  املهنية )5(  الوطنية 

واحل�شول على ال�شهادات الحرتافية . 

بالن�شبة ملوظفي املتعاقدين احلاليني ، يتم �شقل مهاراتهم اأو تزوديهم من جديد باملهارات اأو تزويدهم مبهارات اأخرى غري املوجودة لديهم بحيث ي�شلون اإىل 

امل�شتوى الفني ويح�شلون على وظائف اأعلى درجة مبيزات ورواتب اأعلى. ويف الوقت احلايل، يتم بناء ف�شول درا�شية ومراكز تدريب جديدة يف مناطق العمليات مبا 

ي�شمح بت�شميم برامج تدريب تركز على تلبية احتياجات العمالة غري املاهرة ومتكينهم من اأداء الأعمال اليومية التي يقومون بها بفاعلية.  واأكد املتعاقدون على اأنهم 

�شوف يتيحون الفر�شة لنحو 1800 موظف لالن�شمام لهذا امل�شروع، مما يوفر دفعة جديدة من  العمالة العمانية املاهرة    بالإ�شافة اإىل اأنه  يتيح مزيد من الفر�س 

لتوظيف العمالة غري املاهرة مع تدرج املوظفني يف ال�شلم الوظيفي. 

يف مايو ، وقعت ال�شركة على مذكرة تفاهم للدخول يف �شراكة مع وزارة القوى العاملة لتوفري فر�س تدريب للعمانيني املاهرين يف مراكز التدريب املهني التابعة 

للحكومة مبا ي�شمن تلبية الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية لقطاع النفط والغاز . وي�شع التفاق خم�شة معايري للتدريب املهني وكذلك مراجعات للمراكز ال�شتني 

احلالية لبحث اإمكانية تطوير اأي منها لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، كما ن�شعى اإىل ت�شمني التدريب املهني يف املقررات املدر�شية باملدار�س الواقعة يف مناطق 

المتياز. 

ومن بني املبادرات الهامة التي مت القيام بها تد�شني برنامج رائد لتدريب اأكرث من 400 عماين من الباحثني عن عمل لي�شبحوا فنيي حلام من الدرجة  جي 6 وهي 

اأعلى درجة معتمدة عامليا يف هذا املجال بهدف توظيفهم يف ثالثة م�شاريع كبرية هي: رباب-هرويل، وجبال-خف وبدور . مت اعتماد هذا امل�شروع، الذي يعترب الأول 

من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط، من اجلمعية الأمريكية للحامني كما بداأنا اأي�شا برناجما تدريبيا لفنيي تركيب ال�شقالت. 

عدد من الشباب العماني المنضم لدورة اللحامين 
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ت��دل الجه��ود الت��ي تقوم 
نف��ط  تنمي��ة  ش��ركة  به��ا 
عم��ان لتنمي��ة المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوسطة وخلق 
فرص العم��ل وتعزيز القيمة 
المحلي��ة المضاف��ة وكذل��ك 
منفصل��ة  مديري��ة  تأس��يس 
للقيم��ة المحلي��ة المضاف��ة 
والتخطي��ط  التفكي��ر  عل��ى 
والتنفيذ الحيوي الذي تقوم 

به الشركة 

المكرم خلفان بن 
محمد العيسري، 

عضو مجلس 
الدولة 

اإدراكًا للحاجة اإىل �شمان الرتكيز التنفيذي الكايف وحتقيق ال�شتدامة، د�شنت �شركة تنمية 

نفط عمان مديرية جديدة للقيمة املحلية امل�شافة يف 1 يوليو 2014 والتي �شوف تكون م�شوؤولة 

وتنفيذها.  امل�شافة  املحلية  بالقيمة  اللتزام  لل�شناعة من حيث  املعايري اجلديدة  عن و�شع 

و�شتقوم املديرية اجلديدة بتن�شيق تطوير القيمة املحلية امل�شافة والدفع بها قدًما مما يوجد 

نهجًا اأكرث تنظيمًا وات�شاقًا وبالتايل تتيح لنا حتقيق نتائج اأكرث كفاءة يف املحاور الأربع للقيمة 

املحلية امل�شافة وهي الب�شائع واخلدمات، والتعمني والتدريب، وال�شتثمار الجتماعي واأخريا 

تتوىل  التي  وال�شرتاتيجيات  واخلطط  اخلدمة  عقود  تقييم  ومت  املحليني.  املوردين  تطوير 

زمامها ال�شركة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز من قبل خرباء خارجيني ومقارنتها باأف�شل 

املمار�شات التي يجب تكرارها يف ال�شناعة يف اأي مكان يف العامل. 

التدريب المهني: هدف وطني 

تدير �شركة تنمية نفط عمان واحدا من اأكرب اأ�شاطيل اأجهزة احلفر واأجهزة �شيانة الآبار يف العامل حيث ي�شغل العمانيون العديد من الوظائف يف ال�شركة 

بداية من رئي�س جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني وحتى عمال احلفر وامل�شاعدين. ونحن نعمل الآن على كافة الأ�شعدة من اأجل التو�شل اإىل اإطار عمل موحد 

لتطوير املوارد الب�شرية. وانطالقا من الرغبة يف تبني ودعم الأفكار اجلديدة للتعمني وتقدمي دعم مبا�شر للباحثني عن عمل من خالل توفري برامج تدريب 

مقرونة بالت�شغيل لدى املتعاقدين، يعمل فريق الأهداف الوطنية يف ال�شركة ، والذي تاأ�ش�س عام 2013، ب�شكل ل�شيق مع وزارة القوى العاملة من اأجل بناء اإطار 

عمل عام فاعل مل�شاألة التعمني بهدف زيادة عدد فر�س العمل للعمانيني املاهرين مع متعاقدي ال�شركة   ويف قطاع النفط والغاز ب�شكل عام اإىل اأق�شى حد ممكن 

وب�شكل م�شتدام . 
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يف رباب-هرويل وجبال-خف وبدور. ومن بني الأمثلة على عقود اخلدمة التي بها حمتوى قيمة حملية 

م�شافة يف امل�شاريع العمل على بع�س امل�شاريع الكبرية مثل املرحلة الثانية من م�شروع تعزيز ال�شغط 

وعالوة  اأمني.  حقل  يف  باملياه  احلقن  وم�شروع  نهيده  �شيح  يف  املكثفات  تثبيت  وحمطة  رول  �شيح  يف 

على ذلك، فقد مت ت�شنيع كافة حوامل الأنابيب واخلزانات ومولدات البخار وكافة الأوعية الرئي�شية 

ووحدات الف�شل امل�شتخدمة يف م�شروع اأمل للحقن بالبخار وتقدمي اخلدمات املطلوبة حمليا. 

وتعترب القيمة املحلية امل�شافة الآن جزءًا اأ�شياًل من عملية ال�شراء والتعاقدات مع �شركة تنمية نفط 

عمان مثل رباب-هرويل والذي يتيح الفر�شة لتطوير 243 مليون برميل من النفط و98 مليون برميل 

من املكثفات وكذلك ت�شدير ترليون قدم مكعب من الغاز غري امل�شاحب. 

اأن يكون ذلك على  ال�شوق املحلي دون  الب�شائع واخلدمات من  توريد كافة  يتم  املبداأ،  ووفق هذا 

ح�شاب اجلودة وال�شحة ال�شالمة والبيئة ومواعيد الت�شليم وال�شعر. 

وقامت ال�شركة بزيادة دعمها لالأن�شطة املحلية من خالل جمموعة من املبادرات التي ت�شمل تقدمي 

اإقامة  جانب  اإىل  حملية  هند�شة  خدمات  وتقدمي  عمانية  اإ�شالح  مرافق  وتاأ�شي�س  الفنية  امل�شاعدة 

مرافق ت�شنيع حملية جديدة . ويف الربع الأول من عام 2014، اأ�شندت �شركة تنمية نفط عمان عقودًا 

بقيمة 1.9 مليار دولر لل�شركات امل�شجلة حمليًا. 

1998 قمنا بتد�شني مبادرة »�شركات املجتمع  التي نقوم بها، ففي عام  الأن�شطة  ا�شتفادة املجتمعات املحلية من  التاأكد من  ومن منطلق حر�شنا على 

املحلي« لإعطاء رواد الأعمال يف مناطق المتياز الفر�س املنا�شبة لإقامة �شركات �شغرية ومتو�شطة ميكنها اأن تقدم اخلدمات اإىل �شركة تنمية نفط عمان 

وتتقدم للح�شول على عقود توريد مع ال�شركة . كذلك قمنا بحجز ن�شبة للمتعاقدين املحليني يف العقود الكبرية وقدمنا الن�شح والتوجيه والدعم الالزم 

لهذا الأمر. ويف الوقت احلايل هناك اأكرث من 200 متعاقد حملي ن�شط يف جمالت مثل ال�شيانة والدعم اللوج�شتي واللكرتونيات والهند�شة املدنية وتوفري 

القوى العاملة وخدمات الآبار يعمل فيها اأكرث من 3000 عماين . 

دخلت الق�شة اإىل مرحلة اأكرث اإثارة حيث اأ�ش�شنا اأربع �شركات حملية كربى  - للعمليات الكبرية التي توفر فر�س عمل وفر�س ريادة يف العمل لالآلف من 

العمانيني.  و�شركات املجتمع املحلى الكربى عبارة عن �شركات تعمل يف جمال اأجهزة �شيانة الآبار واأعمال الآبار وا�شتبدال خطوط التدفق والتي يكون بها 

حوايل 10 اآلف م�شاهم وجميعهم من املواطنني يف منطقة المتياز. ويعمل لدى �شركات املجتمع املحلى الكربى 500 موظف وفازت يف عام 2013 م بعقود 

بلغت قيمتها  540 مليون دولر. واأدت عمليات طرح الأ�شهم احلالية اإىل زيادة قيمة راأ�س مال هذه ال�شركات اإىل اأكرث من 12 مليون ريال.  

كما وفرت �شركة تنمية نفط عمان لهذه ال�شركات الدعم الفني واملايل وال�شحة وال�شالمة والبيئة وحوكمة ال�شركة واملعدات املطلوبة اإىل جانب تعيني 

ا�شت�شاري م�شتقل مل�شاعدة هذه ال�شركات على و�شع منوذج العمل القت�شادي الذي ي�شمن �شيولة اقت�شادية جمدية. كذلك قمنا بانتداب مهند�س اأول لدى 

كل �شركة من �شركات املجتمع املحلى الكربى  مل�شاعدتهم على فهم احتياجاتنا الت�شغيلية. وخالل العام املا�شي جنحت �شركات املجتمع املحلى الكربى يف 

حتقيق العديد  من املزايا للم�شاهمني ويف الوقت نف�شه حتقيق فر�س توظيف وفر�س ريادة يف العمل للعمانيني . ومبرور الوقت �شتنجح هذه ال�شركات يف 

تطوير اأعمالها وت�شل اإىل نقطة تكون فيها قادرة على املناف�شة مع ال�شركات املحلية والأجنبية التي تعمل يف قطاع النفط والغاز. 

كذلك قامت ال�شركة ب�شياغة ا�شرتاتيجية القيمة املحلية لقطاع النفط والغاز بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وهي ال�شرتاتيجية التي حددت 53 فر�شة 

عمل لل�شركات اخلا�شة يف قطاع النفط والغاز والتي ميكن اأن توؤدي اإىل قيام م�شاريع مبليارات الدولرات تخدم اقت�شاد ال�شلطنة. وتقوم �شركة تنمية نفط 

عمان بلعب دور ريادي يف 14 من الـ 21 فر�شة التي مت الك�شف عنها حتى الآن والتي ت�شمل جمالت مهمة مثل ت�شنيع ال�شمامات والأنابيب ال�شلب املكربن 

ومعدات ال�شب وم�شتلزمات الكابالت وال�شقالت وتطوير اأجهزة احلفر . 

ووفق ال�شرتاتيجية التي مت الك�شف عنها يف موؤمتر مت تنظيمه بهذه املنا�شبة يف دي�شمرب 2013 فاإن 18٪ من الإنفاق الراأ�شمايل والت�شغيلي لل�شناعة 

يتم الحتفاظ به يف ال�شلطنة حاليًا على الرغم اأن ن�شبة  الحتفاظ احلالية التي حتققها �شركة تنمية نفط عمان ت�شل اإىل 35٪ . وت�شتهدف اخلطة اأي�شا 

متكني �شركات الت�شنيع واخلدمات العمانية من املناف�شة على امل�شتوى العاملي من خالل اتباع اأف�شل املعايري واملمار�شات والأ�شاليب املتعارف عليها يف هذه 

اأن يكون ذلك على ح�شاب اجلودة وال�شحة وال�شالمة والبيئة ومبادئ الأعمال والعتبارات  املجالت عامليا بحيث يتناف�س اجلميع ب�شفافية ونزاهة دون 

التجارية والفنية الأخرى. وهناك جهود حثيثة يتم القيام بها من اأجل خلق 50 األف فر�شة عمل حتى عام 2020 وتنفيذ م�شاريع مبليارات الدولرات ميكن 

الحتفاظ بعوائدها يف ال�شلطنة اإذا متكنا من بناء قاعدة قوية من ال�شركات العمانية التي تتوفر لديها املهارات والقدرات الالزمة لتنفيذ هذه امل�شاريع ومن 

توفري قوى عاملة قادرة على تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز يف ال�شلطنة. 

تكللت اجلهود التي قامت بها �شركة تنمية نفط عمان من اأجل التو�شل اإىل اتفاق على م�شتوى القطاع حول اأحكام القيمة املحلية امل�شافة و�شروطها 

وكذلك معايري تقييمها بنجاح واأ�شبحت هذه الأحكام وال�شروط جزءًا من معايري وثائق الدعوة لتقدمي عطاءات . ويجب على املتعاقدين تقدمي خطة القيمة 

املحلية امل�شافة التي حتدد بالتف�شيل اأهداف التعمني يف كل فئة من الوظائف وكيف �شيتم حتقيق هذه الأهداف عن طريق تدريب وتطوير العمانيني طوال 

مدة العقد. و�شوف يكون هذا جزءًا من تقييم القيمة املحلية امل�شافة عند تقييم املناق�شات. �شيتم مراقبة كافة خطط القيمة املحلية امل�شافة ب�شكل ن�شط 

و�شيتم املقارنة بني الأداء الفعلي واملخطط له واإعداد تقرير �شهري حول هذا الأمر.

المحلية  القيمة  تركز   “
إحداث  على  المضافة 
األفراد  حياة  في  تغيير 
الفرصة  العمانيين  وإعطاء 
من  أنفسهم  لمساعدة 
خالل خلق فرص عمل وبرامج 

تدريب مستدامة “ 

المدير العام 
راؤول 

ريستوشي
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بداأت ال�شركة يف تطبيق  نظام اإدارة عالقات املوردين بهدف حت�شني عملية املناق�شات وعمليات اإدارة العقود من خالل نظام الكرتوين متكامل . ومن املنتظر 

اإكمال هذا امل�شروع يف الربع الثاين من عام 2015م. 

�شيوؤدي هذا امل�شروع اإىل حتقيق املزايا التالية فيما يتعلق بعملية الت�شجيل . 

 n ت�شجيل املوردين ب�شكل اآيل مع خف�س وا�شح يف الوقت امل�شتغرق يف عملية الت�شجيل. 

 n ال�شفافية الكاملة للموردين املوجودين على قائمة » التحذير/ ال�شكون«. 

 n التعاون الن�شط مع املوردين. 

القيمة المحلية المضافة 
نحن ملتزمون ب�شراء اأق�شى قدر  ممكن من الب�شائع واخلدمات من ال�شوق املحلي وكذلك حت�شني كفاءة وقدرة رواد الأعمال وال�شركات العمانية مبا ي�شمن 

حتقيق منافع جتارية م�شتدامة لل�شلطنة. 

يتم الحتفاظ  الذي  الإنفاق  اإجمايل  اأنها  القيمة املحلية امل�شافة على  الغر�س، وقد مت تعريف  الو�شائل لتحقيق هذا  اإحدى  القيمة املحلية امل�شافة  وتعترب 

به داخل البلد مبا يعود بالفائدة على تطوير الأعمال وي�شاهم يف بناء القدرات املحلية ويحفز الإنتاجية يف اقت�شاد ال�شلطنة، وباخت�شار فاإن القيمة املحلية 

امل�شافة تتمحور حول توفري املنتجات واخلدمات على اأيدي عمانيني مهرة يف �شلطنة عمان. و�شعت �شركة تنمية نفط عمان ، بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

وغري احلكومية الأخرى املعنية ، اإىل دعم منو القيمة املحلية امل�شافة يف قطاع النفط والغاز ووفرت الدعم الالزم لإيجاد منوذج حوكمة للقيمة املحلية امل�شافة 

العلوي  ال�شق  ال�شركات الكبرية واملتو�شطة ل�شناعات  التنفذيون لكافة  الروؤ�شاء  وت�شكيل جلنة القيمة املحلية امل�شافة يف وزارة النفط والغاز والتي يح�شرها 

والو�شيط وال�شفلي يف جمال النفط والغاز وممثلني من الوزارات احلكومية املعنية . كذلك دعمت �شركة تنمية نفط عمان اإن�شاء اثنتني من اللجان الفرعية للعقود 

وامل�شرتيات/ وهما جلنة مديري القيمة املحلية امل�شافة وجلنة مديري املوارد الب�شرية. 

ك�شركة رائدة يف جمال القيمة املحلية امل�شافة، قامت �شركة تنمية نفط عمان واملتعاقدين معها بخلق حوايل 11700 وفر�شة تدريب منذ عام 2011م منها 

400 من  3.1 مليار دولر لل�شركات امل�شجلة حمليًا وقمنا بتد�شني م�شروع لتدريب  2013. يف العام املا�شي، قمنا مبنح عقود بقيمة تزيد على  5700 يف عام 

الباحثني عن عمل من العمانيني على اللحام لتاأهيلهم وفق اأعلى املعايري الدولية ومتكينهم من العمل يف ثالثة من امل�شاريع العمالقة ل�شركة تنمية نفط عمان 
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وم�شوؤولة  اآمنة،  بطريقة  الدوليني  وعمالئها  لل�شلطنة  الطاقة  موارد  بتوفري  وملتزمة  ملبادئها  وفية  تكون  باأن  تطلعها  تنفيذ  عمان  نفط  تنمية  �صركة  توا�شل 

اجتماعيًا وذات كفاءة اقت�شاديًا و�شديقة للبيئة.

املكافئ  النفط  من  برميل  مليون   1.25 اأنتجت   حيث  الإنتاج،  جمال  يف  جديدًا  قيا�شيًا  رقمًا  عمان  نفط  تنمية  �صركة  حققت   ،2013 عام  يف 

النفط  احتياطي  من  برميل  مليون   317 اإ�شافة  يف  جت�شدت  والتي  الطويل،  املدى  على  امل�شتدام  الإنتاج  دعائم  بناء  اإعادة  على  اأي�شا  وركزت  يوميا، 

 0.8 للغاز   اجلديدة   الإ�شافات    �شايف  وبلغ  النفط.  احتياطي  تعوي�س  من   1.5 ن�شبة   يعادل  ما  وهو   - برميل  مليون   208 وقدره  ال�شنوي   الإنتاج  مقابل 

مكعب. قدم  تريليون   1.3 بن�شبة  منوًا  الغاز  احتياطيات  اإجمايل  وحقق  الغاز   احتياطيات  عن  0.7للتعوي�س  ن�شبة    يعادل   ما  وهو  مكعب،   قدم   تريليون 

برميل. مليون   348 على  قلياًل  يزيد  ما  مكانها  يف  املوجودة  النفط  كمية  وبلغت  اكت�شافات،  خم�شة  ال�شتك�شاف  مديرية   وحققت 

وبلغت م�شروفاتنا الراأ�شمالية يف 4.3 مليار دولر اأمريكي ، وم�شروفاتنا الت�شغيلية 1.6 مليار دولر اأمريكي.

أساليب ليين
لكي يكون عملنا م�شتدامًا قمنا بتد�شني برنامج »ليني« بهدف �شبط العمليات واحلد من الهدر والق�شاء على اأوجه الق�شور يف الكفاءة وجتنب ازدواجية الأن�شطة. 

هناك �شت » تيارات للقيمة «  - جمالت عمل- حيث مت تقدمي الأدوات واملبادئ اخلا�شة باأ�شولب »ليني« وهي اإجناز الآبار، والعمليات وال�شيانة، اإدارة الآبار 

واملكامن، والعقود وامل�شرتيات، واملوارد الب�شرية واإجناز امل�شاريع. 

حتى هذا الوقت من العام، قمنا بتنفيذ 50 م�شروع-م�شاريع حت�شني يف تيارات القيمة وهناك حت�شن ملمو�س يف جداول الجناز ويف التخطيط والتنفيذ. 

يف �شهر يونيو، مت منح 17 من املتخ�ش�شني يف اأ�شولب »ليني« �شهادات معرتف بها عامليا و�شوف يلحق بهم 10 اآخرين قريبا. وخ�شع 90 من العاملني للتدريب 

يف برامج املدراء لأ�شلوب »ليني« يف عام 2014 وقد مت تعريف اأكرث من 600 موظف باأ�شاليب »ليني«وزيادة وعيهم بهذا الأمر ونحن م�شتمرون يف تعزيز القدرات 

الداخلية لل�شركة يف هذا املجال. 

العقود والمشتريات
يتمثل هدفنا طويل الأمد يف ال�شعي حثيثًا  ل�شمان ا�شتدامة املنافع التي تتحقق لل�شلطنة من قيامنا بعملنا الأ�شا�شي يف اإنتاج النفط والغاز. يف قلب هذا الأمر 

هناك نظام عادل ونزيه وقوي للعقود وامل�شرتيات. 

توا�شل دائرة العقود وامل�شرتيات لعب دور حيوي جدا يف التاأكد من اأننا نحقق اأهداف العمل الذي نقوم به. 

ت�شم حمفظة دائرة العقود وامل�شرتيات اأكرث من 600 عقد تزيد قيمتها على 30 مليار دولر مبتو�شط مدة عقود حوايل 5 �شنوات وحيث يتم اإنفاق 80% من 

عن  عمان  نفط  تنمية  ل�شركة  والت�شغيلي  الراأ�شمايل  ال�شنوي  الإنفاق 

طريق عقود واأوامر �شراء. و�شهدت حمفظة العقود زيادة حوايل %20 

عقد   500 من  اأكرث  هناك  كان  حيث   2012 وعام   2011 بعام  مقارنة 

بقيمة تزيد على 4 مليار دولر. 

باملوردين  �شجل  وجود  على  عمان  نفط  تنمية  �شركة  وحتافظ 

النفط  لعمليات  واخلدمات  الب�شائع  بتوريد  يقومون  الذين  املعتمدين 

والغاز يف مناطق المتياز. 

ويف الوقت احلايل هناك اأكرث من 2000 مورد م�شجلني اإما كمقدمي 

خدمة اأو موردي ب�شائع اأو كليهما. 

اقتصادنا 
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على راأ�س العمل، مع التنمية املعرفية الذاتية التي يكون للمتدربة فيها الدور الأ�شا�شي، توفري �شكن حمدد للن�شاء فقط وتوفري لبا�س عمل خا�س بالن�شاء ي�شمن 

�شالمتهن وراحتهن. قام القائمون على الدورة يف ال�شركة اأي�شًا بالتن�شيق الالزم مع الوزارات واجلهات املعنية والفرق امليدانية واخلريجات واأ�شرهن لتخاذ ما يلزم 

من ترتيبات ت�شمن جناح امل�شروع. ح�شل امل�شروع على جائزة »موؤمتر ومعر�س النفط والغاز الدويل باأبوظبي« لتمكني الن�شاء يف قطاع النفط والغاز يف عام 2013، 

حيث و�شفت هيئة التحكيم �شركة تنمية نفط عمان على اأنها ال�شركة التي تدرك قيمة التنوع يف ن�شاطها وتركز على متكني الن�شاء يف الوظائف القيادية واملهنية . 

إشراك المتعاقدين 
نوا�شل تعزيز جهودنا من اأجل ن�شر اأف�شل املمار�شات بني   املتعاقدين والتاأكد من اللتزام الكامل والتام من قبل اجلميع بالقوانني العمانية. 

انطالقا من هذه القناعة ، قمنا بتد�شني اأول برنامج من نوعه يف العامل وهو برنامج »بري�شم« الذي يقوم بجمع انطباعات حوايل 1500 من موظفي املتعاقدين يف 

7 مواقع يف مناطق العمليات يف �شمال منطقة المتياز وجنوبها لتحديد الأمور الرئي�شية التي ت�شغل بالهم وتقييم ورفع معايري الت�شغيل وم�شاركة اأف�شل املمار�شات. 

ومن �شاأن هذه املبادرة اأن ت�شاعدنا يف و�شع املعايري القابلة للقيا�س التي ميكننا من خاللها قيا�س اأداء ال�شركات التي تعمل معنا. ومت ت�شميم ال�شتبيان بحيث 

يحتوي على 50 �شوؤال  تغطي املو�شوعات املختلفة مبا يف ذلك رفاهية العامل، وال�شحة وال�شالمة والبيئة، والدعم الطبي، والتدريب والتطوير واملوارد الب�شرية. 

و�شارك يف ال�شتبيان 20 �شركة )�شغرية ومتو�شطة وكبرية(، ومت حتليل املعلومات وتبادلها بحيث يتم الرتكيز على جمالت معينة للتح�شني. ومت عمل مراجعة 

اإبالغهم باأن الغر�س من برنامج » بري�شم« هو التح�شني امل�شتمر  ا�شرتاتيجية للم�شروع ب�شكل عام يف يونيو مع الروؤ�شاء التنفيذيني لل�شركات امل�شاركة حيث مت 

واملعرفة . وكذلك مت التفاق على اأنه يجب ا�شتخدام هذا ال�شتبيان كاأداة لتقييم الفجوات واإدخال التح�شينات يف مناخ العمل الجتماعي والأخالقي لرفع معايري 

الأداء لدى املتعاقدين. وكذلك قمنا يف مايو بتنظيم موؤمترات وندوات مع املتعاقدين وعقدنا ثالثة برامج تدريب يف عالقات املوظفني ملدة ثالثة اأيام �شارك فيها 

30 من املوارد الب�شرية لع�شرين من املتعاقدين. وركز هذا الربنامج على تغطية اجلوانب الأ�شا�شية املتعلقة بعالقات املوظفني مبا يف ذلك اجلوانب التي ا�شتكى 

منها العاملون لدى املتعاقدين وكيف ميكن لل�شركات اأن تتعامل مع تدين م�شتويات الأداء وتعزيز القدرات اخلا�شة بالتعامل مع م�شاكل املوظفني وامل�شاكل الأخرى 

التي توؤدي اإىل اتخاذ اإجراءات عقابية بحق املوظف. 

والتقى م�شوؤولون يف �شركة تنمية نفط عمان مبمثلني عن منظمة العمل الدولية ملناق�شة اإطار العمل الفاعل للحوار بني اأ�شحاب العمل والعاملني يف قطاع النفط 

والغاز ب�شكل عام و�شمل احلوار عالقات العمل وظروف العمل والتعمني والإنتاجية . 

وي�شم احتاد نقابات النفط والغاز يف ال�شلطنة اأكرث من 40 نقابة عمالية ل�شركات مقرها �شلطنة عمان وبع�س هذه ال�شركات من املتعاقدين املتعاملني مع �شركة 

تنمية نفط عمان. 

ونظرًا لأن �شركة تنمية نفط عمان اأكرب �شركة نفط وغاز يف �شلطنة عمان فاإنها تعلب دورًا حيويا يف دعم عملية التنمية القت�شادية وتنويع م�شادر الدخل 

الوطني وتوفري الآلف من فر�س العمل والتدريب للعمانيني �شواء يف قطاع النفط والغاز اأو يف القطاعات الأخرى املرتبطة بها. 

تشغيل األطفال والعمل القسري 
باعتبارها اأحد اأ�شحاب العمل الذي يقوم مب�شوؤولياته، ل توظف �شركة تنمية نفط عمان اأي �شخ�س دون �شن 18 �شنة وحلد 

علمنا ومعرفتنا فاإن املتعاقدين املتعاملني معنا يلتزمون بهذا الأمر. وكذلك فاإننا ل نقيم اأي عالقة عمل اإجبارية داخل ال�شركة. 

ويف كل احلالت ، تطبق �شركة تنمية نفط عمان وتلزم املتعاقدين بتطبيق قانون العمل العماين. ومل يتم رفع ق�شية بحق �شركة 

تنمية نفط عمان اأو اأي من متعاقديها لها عالقة بت�شغيل اأطفال اأو تعري�س العاملني من �شغار ال�شن ملخاطر العمل كما مل يتم 

ت�شجيل اأي خمالفة متعلقة بهذا الأمر من دائرة تفتي�س العمل التابعة لوزارة القوى العاملة ول دائرة ال�شحة املهنية بال�شركة 

والتي تقوم بعمل زيارات ميدانية ملواقع العمل يف م�شاريع ال�شركة. 
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بالتنوع والندماج: ي�شمل ذلك اخلريجني اجلدد وحتى املوظفني ذوي  ال�شركة دورات تعريفية ب�شكل م�شتمر للموظفني اجلدد لتعريفهم بالأمور املتعلقة  توفر 

اخلربة �شواء من املواطنني اأو الوافدين وذلك بهدف ت�شجيع وجود مكان عمل �شحي خال من اأي متييز اأو حتر�س اأو اإ�شاءة ويحتفي بالتنوع ويوفر فر�س مت�شاوية 

للجميع لتحقيق النجاح. 

حواء 
كانت �شركة تنمية نفط عمان دومًا يف مقدمة الداعمني للمراأة يف مكان العمل وقامت بت�شهيل تطورها واإجنازاتها. 

يوجد لدى ال�شركة �شبكة خا�شة بالن�شاء با�شم »حواء« مت تد�شينها يف عام 2007 بهدف امل�شاعدة يف خلق مناخ ي�شاعد املراأة على متكني نف�شها، وت�شم ال�شبكة يف 

ع�شويتها  اأكرث من 1000 من العامالت يف ال�شركة لأن كل موظفة ت�شبح ع�شوة مبجرد ان�شمامها لل�شركة. وتعمل ال�شبكة كمنتدى يتم من خالله تبادل اخلربات 

اإىل جانب تنظيم عدد من الدورات التي تغطي املهارات الفنية واملهارات ال�شخ�شية التي حتتاجها املراأة. 

وتقوم ال�شبكة اأي�شًا بتنظيم العديد من الفعاليات يف »يوم املراأة العمانية« حيث يتم دعوة اأبرز املتحدثات للتعريف بق�شايا املراأة، كما يتم جمع التربعات لالأعمال 

اخلريية. وعلى مدى العام املا�شي تربعت ال�شبكة بحوايل 18 األف ريال عماين جلمعية النور للمكفوفني واجلمعية العمانية لأمرا�س الدم الوراثية والهيئة العمانية 

لالأعمال اخلريية بغر�س امل�شاعدة يف موا�شلة اجلهود اخلريية يف جمال التعليم وتوفري الغذاء لالأ�شر املحتاجة. 

النساء في مكان العمل: قصب السبق إقليميًأ 

كان ل�شركة تنمية نفط عمان ال�شبق يف تنفيذ برامج تدريب 

ملدة ثالثة �شنوات لتدريب اخلريجات اجلدد للعمل كمهند�شات 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  مرة  لأول   - احلقول  يف  عمليات 

و�شمال افريقيا. يعمل هذا امل�شروع على �شد الفجوة املوجودة 

بني الدرا�شة الأكادميية وظروف العمل على اأر�س الواقع ويتم 

 . العمانية  واجلامعات  الكليات  من  اأف�شل اخلريجني  توظيف 

ويق�شني  التحدي  قبلن  طالبة   15 هناك  احلايل،  الوقت  ويف 

مرافق  على  تدريبهن  يتم  حيث  ال�شحراء  يف  عامني  اأول 

الفتيات  هوؤلء  ت�شبح  �شوف  الربنامج،  اإكمال  وعند  الإنتاج. 

للتطور  الفنية و�شيكون لهن فر�شة  العمليات  متخ�ش�شات يف 

لهذا  الأ�شا�شية  ال�شمات  امل�شتقبل. ومن بني  الواعد يف  املهني 

الربنامج توفري الن�شح والتوجيه من جانب مدربني حمرتفني 
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يوجد يف ال�شركة فريق خم�ش�س للتنوع والندماج ي�شرف عليه رئي�س التنوع والندماج على م�شتوى جلنة الإدارة العليا، ومديرة مديرية املوارد 

الب�شرية والتغيري، ابت�شام الريامية. 

وتتمثل مهمة الفريق يف رفع حالة التنوع والندماج يف ال�شركة وتعزيز املنافع التي تتحقق من التنوع يف املوظفني وتعزيز الأثر الإيجابي لهذا التنوع 

على اأداء العمل. 

يعمل الفريق على و�شع نظام اأف�شل لدعم املوظفني الذين ي�شعرون اأنهم بحاجة اإىل توجيه يف اجلوانب املتعلقة بالتمييز اأو التحر�س اأو التعر�س 

لالإ�شاءة. 

ي�شعى الربنامج اأي�شا اإىل و�شع خطة جديدة لعام 2015 تت�شمن تد�شني حملة من جديد لو�شع التنوع والإندماج على اأجندة ال�شركة. 

ي�شعى الفريق اإىل تد�شني ا�شتبيان حول التنوع والإندماج قبل نهاية العام من اأجل حتديد اجلوانب التي يجب الرتكيز عليها قيا�س معايري التنوع 

والندماج والتح�شني يف ال�شركة وب�شكل اأكرث دقة. 

اأف�شل ما يف املوظفني وي�شاهم يف جناح  ويحدد معيار التنوع والندماج التزامنا بالتنوع والندماج من خالل توفري مناخ ي�شاعد على ا�شتخراج 

ال�شركة. 

نحن ملتزمون بـ 

 n اإدارة التنوع كن�شاط حيوي يف الأعمال

 n تقدير املدى الوا�شع للتنوع الثقايف والختالفات ال�شخ�شية 

 n توفري فر�س مت�شاوية للجميع للمناف�شة يف ظل وجود اأنظمة اإدارة ومعايري اأداء وتوظيف 

�شفافة يتم تطبيقها بعدالة. 

 n توفري اآليات للموظفني مل�شاركة الدعم ال�شخ�شي واملعرفة والتطوير الذاتي والت�شالت 

- مبا يف ذلك ال�شبكات. 

بطريقة  معهم  والتعامل  اخلارجية  اجلهات  مع  تعامالتنا  يف  والعدل  الحرتام   n اإظهار 

تتما�شى مع مبادئ العمل لدينا. 

 n ا�شتمرار التح�شني من خالل اتباع اأف�شل املمار�شات. 

 n دعم وجود ثقافة يقوم فيها املوظفون يف ال�شركة وال�شركات املتعاقدة معنا بتبادل هذه 

اللتزامات ب�شكل �شليم. 

الكفاءة لديك  كانت  إذا   “ 
في ما  بعمل   للقيام 
ال إذا  والغاز  النفط   قطاع 
عائقًا الجنس  يكون  أن   يجب 
كافة من  االستفادة   أمام 
 إمكاناتك«

 مديرة مديرية االستكشاف
 انتصار الكندية
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التعاون األكاديمي 
ترتبط ال�شركة   بتعاون وثيق ومثمر مع املوؤ�ش�شات الأكادميية يف �شلطنة عمان خا�شة جامعة ال�شلطان قابو�س يف م�شقط. 

وتقوم ال�شركة بتمويل الأبحاث العلمية يف اجلامعة على اأ�شا�س كل م�شروع على حدة للتو�شل اإىل حلول لبع�س التحديات التي نواجهها. يهدف هذا التعاون، 

الذي بداأ يف عام 1995، اإىل امل�شاعدة يف منو قدرات الطلبة واإعطائهم فكرة جيدة عن قطاع النفط والغاز. 

وكان هناك اأكرث من 100 م�شروع بحثي وخدمة مبتو�شط ميزانية �شنوية تبلغ 1.5 مليون دولر تغطي جمموعة من اجلوانب البيئة والفنية والعملياتية. كما 

قمنا بتمويل مرافق بحثية على اأعلى م�شتوى لتنفيذ الأبحاث واخلدمات لي�س فقط ل�شركة تنمية نفط عمان ولكن لل�شركات الأخرى املوجودة داخل ال�شلطنة 

وخارجها. 

ويف كل عام نقوم بعمل �شوق للتقنية يف جامعة ال�شلطان قابو�س ونركز فيه على جمموعة من التحديات يف اجلوانب الهامة للعمل مثل تقنيات ال�شتخال�س 

املعزز للنفط وا�شتك�شاف الغاز غري التقليدي واإدارة املياه امل�شاحبة لالإنتاج والكفاءة يف ا�شتخدام   الوقود. وعالوة على ذلك نقوم باإدارة برامج �شيفية لطلبة 

اجلامعات الذين مل يتخرجوا بعد بهدف تعريفهم باحلياة العملية وتعري�شهم ملختلف م�شاريع �شركة تنمية نفط عمان. 

إدارة المواهب 
نحن بحاجة اإىل تطوير املهارات القيادية والإدارية والفنية للتاأكد من اأن الإ�شتدامة طويلة الأمد للعمل تظل اأحد اجلوانب ال�شرتاتيجية التي نركز عليها. 

وحتمل امل�شوؤولية يتم ب�شكل جماعي بني خمتلف وحدات العمل اإل اأن هناك اأ�شحاب �شاأن يلعبون دورًا مهما يف حتقيق هذا الغر�س وهم:

 n اأع�شاء جلنة الإدارة العليا ، كبار امل�شوؤولني يف ال�شركة باعتبارهم قدوة ح�شنة ورعاة اأ�شا�شيني يعملون على التاأكد من اأنه يتم توفري الوقت واجلهد 

الكايف لتطوير املوظفني. 

 n دائرة املوارد الب�شرية وتعترب م�شئولة عن التاأكد من وجود ال�شيا�شات والعمليات والإجراءات التي ت�شمن قدرة ال�شركة على ا�شتقطاب املوارد الب�شرية 

عالية اجلودة والبناء على املهارات واملعارف والكفاءات واخلربات التي يجلبها العاملون يف ال�شركة. 

 n مديري �شقل املهارات وامل�شوؤولني عن اإدارة املهارات املوجودة يف كل تخ�ش�س من التخ�ش�شات والتاأكد من ت�شليم العمليات والإجراءات ب�شكل فاعل مبا 

يف ذلك وعلى �شبيل املثال ل احل�شر اإعداد ملفات كفاءات وخطط التطوير الوظيفي للموظفني وو�شع خطط التدريب واملهام املرتبطة بالعمل 

 n يعترب كل موظف من املوظفني م�شوؤول ب�شكل اأ�شا�شي ونهائي عن تطويره ال�شخ�شي، وُيتوقع من  كل موظف من املوظفني التعاون مع الآخرين للتاأكد من 

و�شع اخلطط املنا�شبة واملنطقية  املطلوبة. 

التنوع واالندماج في مكان العمل  
يبلغ عدد املوظفني يف ال�شركة حوايل 7500 موظفا من 64 جن�شية خمتلفة بينهم اأكرث من 1000 امراأة منهن خم�س  يف جلنة  الإدارة العليا - ثلث عدد 

الأع�شاء. وكافة اأع�شاء اللجنة عدا واحد هم من العمانيني . 

فريق التنوع واإلندماج  
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المستوى  إلى  للوصول   “
على  الشركة    عملت   ، التالي 
التدريب  إطار  لديها  أن  من  التأكد 
ويرعى  يجذب  الذي  المتطور 
ويحتفظ  العمانية  المواهب 
الفنية.  خبراتها  ويعزز  ويبني  بها 
فعالية  على  األسلوب  هذا  يدل 
المحلية  القيمة  استراتيجية 
الكفاءات  بناء  في  المضافة 

والقدرات العمانية« 

حمد الحضرمي
  مدير التدريب والتطوير

برنامج تطوير اخلريجني: يتم تنفيذ برنامج تطوير اخلريجني بالتعاون مع �شركة �شل، وي�شتهدف 

على  التدريب  لهم  يوفر  حيث  لل�شركة،  ين�شمون  الذين  العمانيني  اخلريجني  كافة  الربنامج  هذا 

راأ�س العمل واملراقبة والتقييم. خالل العامني القادمني، من املخطط اأن يلتحق 700 من اخلريجني 

يهذا الربنامج الذي ي�شتهدف تزويدهم باملهارات الفنية والعملياتية الالزمة للتعامل مع التطورات 

املتالحقة يف قطاع ال�شتك�شاف والإنتاج الذي ما فتاأ يتغري.. 

وياأتي هذا امل�شروع اجلديد ا�شتجابة مبا�شرة للنمو الكبري الذي �شهدته �شركة تنمية نفط عمان، 

واإىل جانب توفري تدريب عايل اجلودة، يعمل هذا الربنامج على ن�شر قيم العمل، وقد مت ت�شميم هذا 

الربنامج ب�شكل يوؤدي اإىل خف�س الوقت املطلوب لتاأهيل اخلريج اجلديد لكي ي�شبح موظفًا فاعال يف 

ال�شركة من خم�س اإىل اأربع �شنوات. 

وعالوة على ذلك فقد متت املوافقة على اإر�شال 123 موظفًا حل�شور برامج يف املهارات القيادية 

خارج ال�شلطنة يف عام 2014 مع قبول 256 اآخرين يف برنامج  املهارات القيادية واأ�ش�س القيادة الذي 

تنفذه ال�شركة. ويت�شمن هذا الربنامج 4 مقررات مت ت�شميمها بعناية فائقة داخليًا ومت اعتمادها من 

معهد القيادة والإدارة يف لندن. 

ويف الوقت احلايل هناك اأكرث من 500 من املهند�شني الذين يلتحقون بربنامج �شقل  املهارات للمحرتفني، واللتحاق بهذا الربنامج اإجباري لكافة املهند�شني 

اخلريجني اجلدد الذين ين�شمون اإىل عمليات ال�شركة. 

تخرج اأي�شا 49 من الطلبة املبتعثني على ح�شاب ال�شركة يف اأرقى اجلامعات داخل ال�شلطنة وخارجها بعد اأن اأكملوا متطلبات التخرج بنجاح، وهذا يعني اأن عدد 

الذين تخرجوا عن طريق برنامج املنح الدرا�شية منذ تد�شينه يف الثمانينات قد زاد عن 2000 متخرج. 

كما اأ�ش�شت ال�شركة   برنامج تعمني الوظائف الفنية بهدف �شمان ا�شتمرار توفري فنيني موؤهلني وم�شغلني قادرين على ت�شغيل و�شيانة مرافق ال�شركة. وميزج 

الربنامج الذي ي�شتمر ملدة ثالث �شنوات بني الدرا�شة يف قاعات الدرا�شة والتدريب على راأ�س العمل. ومنذ التحاق الدفعة الأوىل يف عام 1999، جنح الربنامج يف 

تدريب اأكرث من 500 م�شغل اإنتاج وميكانيكي وكهربائي و فني الأجهزة الدقيقة. 

ميكن اأن  تنتدب ال�شركة  يف اأي وقت حتى 60 موظفا يف اإطار برنامج تبادل املهارات بني ال�شركات العاملية، وهو ما يعني اأن هناك فر�شة كبرية اأمام املوظفني 

لتطوير قدراتهم وخرباتهم الفنية يف بيئة عمل خمتلفة. 

  سعود السالمي ، رئيس نقابة عمال شركة تنمية نفط عمان 
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نقابة عمال

شركة تنمية نفط عمان 
تتعاون  العمانية،   والقوانني  بالت�شريعات  التام  ال�شركة  التزام  اإطار  يف 

لها  التي  الأمور  النقابة يف  مع  الت�شاور  ويتم  ال�شركة  عمال  نقابة  مع  ال�شركة 

عالقة باملوظفني مثل الرواتب وظروف العمل والتقاعد. 

يحق لكافة املوظفني الن�شمام اإىل النقابة العمالية التي  متثل حوايل %40 

�شركة  يف  العمال  ونقابة  موظف.   3000 من  اأكرث   - ال�شركة  يف  العاملني  من 

اإدارة  وتتم  ال�شلطنة  لنقابات عمال  العام  نفط عمان ع�شو يف الحتاد  تنمية 

الأع�شاء.  ينتخبه  الذي  النقابة  اإدارة  جمل�س  جانب  من  اليومية  عملياتها 

وهناك العديد من الإجراءات التي قامت بها ال�شركة   لدعم حق املوظفني يف 

ممار�شة حرية ت�شكيل الحتادات واجلمعيات ومن ذلك : 

n امل�شاعدة يف تاأ�شي�س النقابة واأن�شطتها.

n توفري مكتب وغرف خم�ش�شة لجتماعات النقابة

n دعم الأع�شاء املنتخبني من قبل جمل�س اإدارة النقابة من خالل توفري 

الوقت لهم للقيام باملهام املتعلقة بالنقابة.

n دعم اأحد الأع�شاء املنتخبني من النقابة لتويل رئا�شة احتاد عمال قطاع 

النفط والغاز

�شبكة  خالل  من  واأع�شائها  العمال  نقابة  بني  التوا�شل  ودعم  توفري   n

النرتنت الداخلية يف ال�شركة حيث مت تخ�شي�س موقع خا�س بالنقابة. 

n دعم الجتماعات ال�شنوية للجمعية العمومية ال�شنوية لنقابة العمال، وكذلك دعم الجتماعات الت�شاورية التي تتم ب�شكل �شهري وربع �شنوي مع اإدارة ال�شركة   

مبا يف ذلك املنتديات التي تتم مع املدير العام. 

مشاركة 
تركز مبادرة »م�شاركة« التي مت تاأ�شي�شها يف دي�شمرب عام 2011 على مبادرات التح�شني امل�شتمر مل�شاعدة ال�شركة على توفري مناخ عمل اأكرث فعالية وكفاءة ولتكون 

قناة ات�شال للموظفني ل�شتقبال مقرتحاتهم واآرائهم. 

وتعمل هذه املجموعة التطوعية ، التي تتاألف من اأع�شاء من خمتلف التخ�ش�شات وثالثة مديرين، على تقدمي روؤية طموحة لرحلة التحول يف ال�شركة على مدى 

العقد القادم مبا يف ذلك العمل من املنزل والت�شوق احلديث وتوفري مرافق الرتفيه  املطلوبة يف املواقع وتوفري م�شاحات خ�شراء اأكرب ومناظر طبيعية خالبة ومباين 

�شديقة للبيئة واإعطاء ال�شعور للجميع يف املقر الرئي�شي كاأنهم يف »حرم جامعي« 

  سعود السالمي ، رئيس نقابة عمال شركة تنمية نفط عمان 

التدريب 
يعترب تطوير موظفينا وتاأهيلهم ليكونوا قادة امل�شتقبل من الأهداف الرئي�شية لل�شركة. ل متيز ال�شركة   يف فر�س التدريب بني اجلن�شني وت�شعى اإىل توفري فر�س 

تعليم عايل اجلودة للجميع. 

ويف عام 2013، خ�ش�شنا مبلغ 15.8 مليون دولر لتطوير املوظفني ونفذنا 312 برناجمًا معرفيًا وخ�ش�شنا 33 األف   يوم عمل للتدريب.

يف كل عام، ين�شم 400 من اخلريجني اإىل ال�شركة   ون�شعى لزيادة التدريب الذي يزود املوظفني باملهارات التي يحتاجون اإليها للتعامل مع التقنيات املعقدة يف 

جمال النفط والغاز يف هذا الع�شر. 
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إشراك الموظفين 
الحرتام  على  املبني  املفتوح  احلوار  ن�شجع  عمان  نفط  تنمية  �شركة  يف 

ي�شوده  عمل  جو  توفري  اإىل  ن�شعى  ولذلك  واملوظفني،  الإدارة  بني  وال�شراحة 

الحرتام والعمل اجلماعي والولء لل�شركة والتميز. وهناك العديد من القنوات 

التي ت�شاهم يف تعزيز التوا�شل والقيم امل�شرتكة داخل ال�شركة. 

ويتم اإبالغ املوظفني ب�شكل دوري بالتطورات التي تتم يف ال�شركة من خالل 

وهي  الفني  املدير   / العام  املدير  مع  العام  يف  مرتني  يجري  الذي  احلديث 

العام  املدير  يقوم  ذلك  على  وعالوة  اإلكرتونيًا.  مبا�شرة   تبث  التي  احلوارات 

بتنظيم حفالت غداء �شهرية مع املوظفني على اأ�شا�س من ي�شجل اأوًل له الأولية 

يف احل�شور، وذلك ملناق�شة الأمور املهمة بالن�شبة لل�شركة. كذلك يقوم املدير 

العام باإ�شدار ر�شالة �شهرية يتم ن�شرها  اإلكرتونيًا على ال�شبكة الداخلية حتدد 

املوارد.  ا�شتخدام  »ليني« لرت�شيد  وال�شتثمار الجتماعي ومبادرة  امل�شافة  املحلية  والقيمة  والأداء  وال�شالمة  والإنتاج  الب�شرية  باملوارد  يتعلق  التي حتدث فيما  التطورات 

كذلك لدينا برنامج ات�شالت داخلية ديناميكي ومكثف يتاألف من �شبكة داخلية تنقل اأحدث الأخبار والتطورات واأخبار املديريات والأق�شام واملوظفني وهناك جملة ال�شركة 

ور�شائل الربيد اللكرتوين وحلقات العمل. عالوة على ذلك توجد للمدير العام �شفحة رئي�شية بال�شبكة بها و�شيلة لتوجيه الأ�شئلة وتلقي الإجابات مبا ميكن املوظفني من 

اإر�شال اأ�شئلتهم مبا�شرة له. 

ن العاملني ت�شجيل اآرائهم حول العديد من املو�شوعات مثل الرواتب وظروف العمل والقيادة التنظيمية  ويتم القيام با�شتطالع اآراء املوظفني ب�شكل �شنوي، حيث ميكِّ

والتنوع والندماج .... الخ. يتم تفح�س النتائج ب�شكل دقيق ويتم التعامل مع اأي من اجلوانب املطلوبة بكل جدية و�شفافية. �شارك يف ا�شتبيان هذا العام 3942 موظفًا بن�شبة 

م�شاركة تبلغ 59.42٪ وهي متثل زيادة بن�شبة 1.67٪ عن عام 2013. واأظهرت نتائج ال�شتبيان اإجماًل اأن هناك حت�شنًا ب�شيطًا يف وجهات نظر املوظفني جتاه عملهم 

واجتاه ال�شركة. 

بالن�شبة للمجالت العامة التي خ�شعت للتدقيق والتي حققت اأعلى النتائج، جاء الن�شاط امل�شوؤول يف املركز الأول )79٪( ثم الو�شوح يف الأدوار يف املركز الثاين )%78( 

ثم اإ�شراك املوظفني اأعلى بن�شبة 2٪ عن عام 2013 بن�شبة )%75( . 

اأما بالن�شبة للجوانب املحددة التي مت فح�شها فقد قال 92٪ ممن �شملهم ال�شتطالع باأنه كانت هناك عالقة وا�شحة بني عملهم واأهداف ال�شركة و90٪ راأوا اأن اجلميع 

يتحمل م�شوؤولية اللتزام باأنظمة ال�شالمة و86٪ قالو باأن من يعملون معهم يتعاونون معهم من اأجل اإجناز العمل، قال 79ِ٪ باأنهم يو�شون ب�شركة تنمية نفط عمان ك�شركة 

جيدة للعمل بها - اأعلى 4٪ عن عام 2013 - قال 83٪ باأنهم فخورون بالعمل يف �شركة تنمية نفط عمان - بزيادة قدرها 3٪ عن عام 2013. 

واأخريا ولي�س اآخرا ، قمنا بتنفيذ العديد من الربامج الأخرى للموظفني مبا يف ذلك يوم »التميز والإبداع  يف ال�شركة« وهو اليوم الذي نحتفي فيه باإجنازات الأفراد 

والفرق واملجموعات واجلهات الأخرى و »يوم ال�شركة« والذي نعر�س فيه جزًءا هاما من ن�شاطنا - وهو اليوم الذي مت تنظيمه يف مايو 2014 احتفاء بالذكرى الأوىل للزيارة 

ال�شامية التي تف�شل بها ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شيعد املعظم-حفظه اهلل ورعاه اإىل مقر ال�شركة   يف بيت ميناء الفحل . 

الفائزون في يوم التميز  واإلبداع
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لتغطية املوظفني ومن يعولونهم الذين ل ي�شتطيعون ا�شتخدام مرافق الرعاية ال�شحية ب�شبب بعد امل�شافة ، حددت الدائرة الطبية عددًا من اجلهات اخلا�شة لتقدمي 

الرعاية الطبية بهدف تقدمي خدمات رعاية طبية اأولية بنف�س م�شتوى اجلودة التي نقدمها يف العيادات التابعة لل�شركة. 

ورعت ال�شركة ونظمت عددا من اأن�شطة التثقيف ال�شحي الوقائية والتوعوية وي�شمل ذلك -امل�شي من اأجل ال�شحة الذي ي�شم كافة موظفي ال�شركة. خالل هذه امل�شرية 

يقطع اآلف العاملني يف ال�شركة وموظفوا ال�شركات املتعاقدة واأفراد اأ�شرهم ثالثة كيلو مرتات، ويلتزمون باتباع ممار�شات حياتية �شحية . 

وكذلك ي�شمل برنامج ال�شحة يف ال�شركة عرو�شًا حيًة ومعار�س متنقلة، كما يقوم اخلرباء ال�شحيون بتنظيم معار�س �شحية مهنية يف مواقع العمليات لتزويد العاملني 

يف هذه املواقع باملعلومات املفيدة حول كيفية التعامل مع ال�شمنة والتدخني وال�شكري. كذلك هناك عيادة اأ�شبوعية لالإقالع عن التدخني وهي العيادة التي كان يتم اإدارتها 

يف بداية الأمر من جانب خبري ا�شت�شاري خارجي، وبعد ذلك �شارت تدار من قبل موظفني من �شركة تنمية نفط عمان مت تدريبهم على هذا الأمر.

وعالوة على ذلك �شاركت ال�شركة يف حملة جمع تربعات »للتغيري من اأجل حياة اأف�شل« ، �شارك فيها عدد من موظفي ال�شركة واملتطوعني والأطباء والعاملني يف جمال 

ال�شحة من وزارة ال�شحة ومن جامعة ال�شلطان قابو�س بهدف زيادة الوعي بق�شايا ال�شحة واأهمية اإحداث تغيريات يف اأ�شلوب احلياة اإىل جانب تغطية العديد من امل�شاكل 

ال�شحية املتعلقة ب�شركة تنمية نفط عمان واملجتمع ب�شكل عام مثل ال�شمنة وال�شكري والإجهاد وتوفري الدعم لالأطفال امل�شابني مبر�س ال�شكري. وجنحت احلملة يف جمع 

30 األف ريال يف عام واحد،  كذلك ت�شاعد ال�شركة املوظفني يف جمع التربعات كل عام من خالل امل�شاركة يف امل�شري ال�شنوي الذي تنظمه اجلمعية العمانية لل�شرطان 

وترعاه ال�شركة. 

األنشطة الرياضية 
توؤمن �شركة تنمية نفط عمان باأن التوازن بني متطلبات العمل ومقت�شيات 

�شحية.  حياة  اأ�شاليب  اتباع  على  بحاجة  املوظفني  واأن  �شروري  اأمر  احلياة 

بدنية  لياقة  �شالت  ثالث  حولها  وما  م�شقط  يف  ال�شركة  مرافق  يف  يوجد 

اإىل  العمليات  مناطق  يف  مماثلة  اأخرى  مرافق  جانب  اإىل  �شباحة  وحمامي 

جانب العديد من املالعب الريا�شية وملعب جولف حديث. 

وتنظم ال�شركة العديد من امل�شابقات الريا�شية للموظفني واأ�شرهم بهدف 

كريكيت  م�شابقات  الأن�شطة  هذه  وت�شمل  اجلميع  �شفاه  على  الب�شمة  ر�شم 

راأ�س  نادي  وحتى  الفحل  ميناء  كلم من جزيرة   4.2 مل�شافة  و�شباحة  داخلية 

مبا  البحرية  الأن�شطة  من  متكاملة  جمموعة  ي�شم  الذي  الرتفيهي  احلمراء  

فيها الغط�س وال�شراع وركوب الأمواج وال�شباقات اإىل جانب نادي التن�س الذي 

يتوفر فيه مدرب حمرتف مقيم . 

ويف هذا العام ، نظمنا اأول دوري كاأ�س كرة قدم بني مديريات �شركة تنمية 

نفط عمان، وهي امل�شابقة التي تناف�شت فيها املديريات الثمان . ياأتي تنظيم 

هذه امل�شابقة يف اإطار اجلهود التي تقوم بها ال�شركة من اأجل ت�شجيع املناف�شة 

التعاون والعمل اجلماعي وتعزيز عالقات ال�شداقة  ال�شحية وزيادة م�شتوى 

اللياقة  والتعاون بني املديريات. كذلك بالن�شبة لأ�شحاب امل�شتوى العايل من 

البدنية ، هناك حتدي ال�شباق الثالثي، وهو اأ�شبه باملاراثون، يبداأ بال�شباحة ثم 

ركوب الدراجات، وينتهي باجلري،الذي يتم تنظيمه ب�شكل دوري. 
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الموارد البشرية 

املوارد الب�شرية  هي اأهم عن�شر متلكه �شركة تنمية نفط عمان، ولذلك ت�شعى ال�شركة لأن تكون الوجهة املف�شلة للباحثني عن عمل. ويعتمد جناحنا ب�شكل كبري 

على ا�شتقطاب اأف�شل العنا�شر، وهذا يعني التاأكد من اأنهم يعملون يف مناخ عمل �شحي واآمن ويعود بالنفع عليهم ويف بيئة اإيجابية ت�شاعد على منو املواهب وتطورها 

بغ�س النظر عن اخللفية الثقافية اأو الدينية اأو اجلن�س اأو العمر اأو اجلن�شية. واأهدافنا طويلة الأمد هي: 

 n املحافظة على بيئة عمل حتمي وتنمي املوارد الب�شرية وت�شمن �شحتها و�شالمتها. 

 n حت�شني املمار�شات والأنظمة والعمليات يف بيئة العمل مبا يوؤدي اإىل زيادة الولء واخلربة واللتزام. 

 n توفري فر�س عمل وتطور مهني للعمانيني وكذلك جذب الأجانب من اأ�شحاب اخلربات املتميزة مبا ي�شاعد ال�شركة على التعامل مع التحديات التي حتدث 

ب�شبب التغريات امل�شتمرة يف هذا املجال. 

من بني اجلوانب الأ�شا�شية التي يتم الرتكيز علها

 n رفاهية املوظفني 

 n اإ�شراك املوظفني 

 n التدريب والتطوير

 n التنوع والندماج

 رفاهية الموظفين 
 التحسينات الصحية 

يوجد لدى �شركة تنمية نفط عمان دائرة طبية متكاملة ت�شعى اإىل حتقيق �شحة املوظفني وتوفري رعاية طبية طارئة ووقائية وعالجية ذات جودة عالية . 

ويتم توفري الرعاية ال�شحية الأولية جمانًا لكافة العاملني يف ال�شركة ومتى ما انطبق النظام لكافة اأع�شاء ال�شرة املعالني ولبع�س الأطراف الثالثة من ال�شركات 

املتعاقدة. ي�شمل هذا النوع من الرعاية الفح�س من جانب الطبيب العام ، خدمات متابعة احلمل / الأطفال ومر�س ال�شكري. ويتم توفري الرعاية ال�شحية الثانوية 

) املتخ�ش�شة( وفق اأحدث امل�شاريع ال�شحية للعمانيني والوافدين. 

ويعترب الفريق الطبي م�شوؤوًل اأي�شًا عن خدمات ال�شحة املهنية والتي ت�شمل مراقبة ورفاهية املوظفني واحلفاظ عليها من خالل الفح�س الدوري وفحو�شات ما 

قبل التوظيف وتقييم املخاطر ال�شحية وال�شت�شارات ال�شخ�شية وتقدمي الن�شيحة الطبية فيما يتعلق بكافة الأمرا�س والإ�شابات التي لها عالقة بالعمل ،كما ت�شمل 

كذلك التعليم ال�شحي والتعامل مع احلالت املر�شية وت�شجيل حالت الغياب. 

ومت توفري املزيد من املوارد مع زيادة عدد القوى العاملة وبالتايل زيادة عدد املر�شى من العاملني يف ال�شركة ) بعد اإ�شافة اأفراد واأ�شر املتقاعدين من �شركة تنمية 

نفط عمان. يف عام 2010 ، بلغ عدد الزيارات للعيادات الت�شع التابعة لل�شركة 54،747 زيارة لريتفع هذا الرقم اإىل 72،361 يف عام 2013 م . يف عام 2013 كان 

هناك 10،130 حتويال للرعاية التخ�ش�شية وب�شكل خا�س ملرافق الرعاية ال�شحية اخلا�شة ومت حتويل عدد قليل من هذه احلالت على امل�شت�شفيات التابعة لوزارة 

ال�شحة. بنهاية الربع الثاين من عام 2013، مت اإكمال 1854 فح�س طبي دوري وفح�س طبي ملا قبل التوظيف. 

خالل هذه الفرتة، مت توظيف 14 موظفًا اإ�شافيا لي�شل عدد العاملني يف الدائرة الطبية 86 موظفًا منهم 14 طبيبًا و40 ممر�س وممر�شة يقدمون خدماتهم 

لكافة العاملني يف مناطق امتياز ال�شركة. 

كذلك قامت �شركة تنمية نفط عمان موؤخرا بتوظيف اثنني من الأطباء لعيادة ميناء الفحل بحيث زاد عدد الأطباء هناك اإىل 10 من اأجل ت�شهيل العالج واحلد 

من وقت النتظار. يف الوقت نف�شه زاد عدد اخلدمات الطبية املتخ�ش�شة يف هذه العيادة بعد اإ�شافة وحدة متكاملة للقلب والتعاقد مع طبيبة اأمرا�س ن�شاء وتوليد. 

ويقدم الق�شم خدمات العظام التي ت�شاعد املوظفني الذين يعانون من م�شاكل يف العمود الفقري. ويجري التخطيط لفتح عيادة جديدة يف نهاية الربع الثالث من 

عام 2015 يف ميناء الفحل. 

arabic.indd   28 1/2/15   12:19 PM



27تقرير االستدامة لعام 2014 

استخدام الحافالت في نقل الموظفين 
2008، بلغ عدد  د�شنت �شركة تنمية نفط عمان خدمة النقل باحلافالت للموظفني واملتعاقدين خلف�س عدد الإ�شابات التي حتدث لقائدي املركبات اخلا�شة. ومنذ عام 

اأن تقوم بتوفري �شبكة متطورة من  ال�شركة  30، ولذلك قررت  ال�شركة ما يزيد على  العمل داخل مرافق  العودة من  اأو  الوفيات نتيجة حوادث الطرق خالل رحالت الذهاب 

احلافالت املكيفة لتقدمي خدمات النقل وامل�شاهمة يف احلد من عدد هذه احلوادث. 

ويف الوقت احلايل هناك 17 حافلة مزودة باأحدث الإمكانات مثل الواي فاي ) يجري العمل على توفريها( وتلفاز، وتربط هذه احلافالت 21 قرية رئي�شية مبراكز �شركة تنمية 

نفط عمان الرئي�شية. زاد عدد الركاب من 552 يف يونيو 2013 اإىل حوايل 2943 يف نهاية يوليو 2014. 

ومن املخطط اأن ي�شتمر هذا امل�شروع التجريبي حتى نهاية عام 2015 عندها �شيتم اتخاذ قرار ب�شاأن �شيا�شة النقل امل�شتقبلية بناء على معدلت الإ�شغال ور�شا العمالء واأثر 

تلك املبادرة على ا�شتخدام املركبات اخلا�شة ون�شبة احلوادث على الطرق. 

اإلنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية 
ح�شلت �شركة تنمية نفط عمان موؤخرا على جائزة ل�شتخدامها اأنوار »عيون القطط« التي تعمل 

ابتكار  اأح�شن  فئة  التي جاءت �شمن  املرورية وهي اجلائزة  للحد من احلوادث  ال�شم�شية  بالطاقة 

هند�شي يف الن�شخة الثالثة من املنتدى ال�شنوي لأنظمة النقل الذكية وال�شالمة على الطرق والذي 

اأقيم يف قطر. وتاأتي هذه اجلائزة تقديرًا لنجاح ال�شركة يف تركيب 3000 وحدة عاك�شة على م�شافة 

اإنتاج النفط يف منر ورميا يف جنوب منطقة المتياز. وتقوم هذه  73 كلم من الطريق بني مناطق 

م�شتوى  ينخف�س  عندما  ح�شا�شات  طريق  عن  لياًل  وتعمل  النهار  خالل  الطاقة  بتخزين  الوحدات 

الإ�شاءة خالل الظالم اإىل اأقل من 40٪ ويف الظروف اجلوية غري املواتية. وكانت هناك العديد من 

احلوادث اخلطرة خالل عامي 2011 و2012 اأدت اإىل �شبع حالت وفاة، ولكن منذ تركيب اأجهزة 

العاك�س يف اإبريل ومايو 2013 مل حتدث حالة وفاة ب�شبب القيادة يف الليل اأو ال�شباب اأو يف العوا�شف 

الرملية. 
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السالمة على الطرق في سلطنة عمان 

حملة »تسمع مني« للسالمة المرورية

د�شنت �شركة تنمية نفط عمان ، بالتعاون مع �شرطة عمان ال�شلطانية والعديد من املنظمات غري احلكومية مثل اجلمعية العمانية لل�شالمة على الطرق، حملة  

»ت�شمع مني« للتوعية بال�شالمة على الطرق بهدف ت�شجيع اجلميع على ن�شر الر�شالة ب�شاأن القيادة امل�شوؤولة بني اأفراد اأ�شرتهم واأ�شدقائهم وزمالئهم يف الدرا�شة 

اأو العمل. 

وتركز املبادرة على املخاطر املتعلقة بال�شرعة الزائدة وا�شتخدام الهواتف النقالة اأثناء القيادة، كما توؤكد على اأهمية ربط اأحزمة الأمان وتذكر باحلاجة اإىل 

اأو الإجهاد وعلى التحكم يف �شلوك  اإذا �شعر الإن�شان بالتعب  اإجراء ال�شيانة املطلوبة للمركبات يف موعدها وعدم القيادة  زيادة الرتكيز على حقوق املارة وعلى 

الأطفال داخل ال�شيارة واإدارة الرحلة. وتهدف مبادرة »ت�شمع مني« اإىل اإحداث اأثر اإيجابي دائم يف حياة النا�س من خالل اإقامة عالقة حقيقية مع قلوب وعقول 

العمانيني من ال�شباب والأطفال - الذين �شيقودون ال�شيارات غدًا. 

بالنظر اإىل حجم هذه املهمة، من املتوقع اأن ت�شتمر هذه املبادرة ملا ل يقل عن خم�س �شنوات وحتر�س �شركة تنمية نفط عمان على توفري الدعم التنظيمي واملادي 

لهذه احلملة حتى حتقق اأهدافها. كذلك دخلت �شركة تنمية نفط عمان يف �شراكة مع عدد من اجلمعيات الأهلية والتطوعية للرتويج لل�شالمة على الطرق �شمن 

الفعاليات الهامة مثل مهرجان م�شقط واأي�شا يف الأماكن التي يرتدد عليها النا�س بكرثة مثل مراكز الت�شوق. وقامت �شركة تنمية نفط عمان اأي�شًا بتنظيم عدد 

من املعار�س يف املدن الرئي�شية مثل نزوى و�شاللة. ومن بني الأن�شطة التي قامت بها ال�شركة اأي�شا العرو�س امل�شرحية ال�شامتة وجهاز الإقناع بربط حزام الأمان 

وحملة اإعالمية �شاملة ت�شمل العديد من اللقاءات التي يتم بثها يف حمطات الراديو ون�شرها يف عدد من ال�شحف وعلى موقع يوتيوب وعلى �شفحة في�س بوك وتويرت 

خم�ش�شة لهذا الغر�س. كذلك مت التوا�شل مع وزارة الرتبية والتعليم بهدف اإدخال التوعية بال�شالمة على الطريق كجزء من املناهج الدرا�شية. كما يتم القيام 

بجهود معينة ت�شتهدف م�شتخدمي الطرق ب�شكل كبري مثل �شائقي �شيارات الأجرة. 
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اجلهود املبذولة لن�شر ال�شالمة على الطرق من خالل م�شاركتهم يف املنتديات املتعلقة بالقيادة واجلولت التفتي�شية امليدانية ومراجعة التحقيقات التي تتم يف احلوادث. 

تو�شح اإح�شاءات ال�شالمة على الطريق واملتعلقة بحوادث املركبات تراجعًا يف عدد احلوادث وهو اأمر م�شجع ويثبت اأن �شركة تنمية نفط عمان ت�شري يف الطريق 

ال�شحيح نحو تطبيق معايري ال�شالمة على الطرق وتعزيز �شلوكيات القيادة الآمنة. 

كذلك بذلنا جهدا كبريا من اأجل تغيري املفاهيم ال�شائدة يف املجتمع وزيادة م�شتوى الوعي باأهمية ال�شالمة على الطرق يف املجتمع ب�شكل عام. �شاهمت حملة » 

ت�شمع مني« يف تو�شيل الر�شالة للمجتمع لين�شم �شوت �شركة تنمية نفط عمان اإىل الأ�شوات واملبادرات الأخرى التي تعمل من اأجل خف�س عدد الوفيات الناجمة عن 

حوادث الطرق يف ال�شلطنة . 
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السالمة على الطريق 
وفقا لالإح�شاءات ال�شادرة عن املركز الوطني لالإح�شاءات واملعلومات ففي عام 2013، بلغ عدد حوادث الطرق يف �شلطنة عمان 7201 حادثة 

اأي مبتو�شط 19.7 حادثة لكل يوم يف العام نتج عنها 9965 اإ�شابة و905 حالة وفاة. 

يف كل عام ، يقطع املوظفون يف �شركة تنمية نفط عمان وال�شركات املتعاقدة معها مبركباتهم املختلفة م�شافة تزيد عن 250 مليون كلم مرت وهو 

ما يجعلنا يف موقف مميز لي�س فقط من حيث �شرورة تر�شيخ اإجراءات ال�شالمة على الطرق داخل ال�شركة فح�شب، ولكن اأي�شًا من حيث العمل 

مع الآخرين على اأن نكون قوة دافعة لإحداث تغيري اإيجابي يف قطاع اأو�شع من املجتمع. 

اأو خارجها ولذلك فاإن ال�شركة ت�شخ  ت�شعى �شركة تنمية نفط عمان اإىل خف�س هذا الرقم املوؤ�شف والذي ميكن جتنبه �شواء داخل ال�شركة 

اأرجاء  كافة  يف  اأو  ال�شركة  عمليات  داخل  �شواء  الطرق  على  ال�شالمة  بق�شية  الوعي  وزيادة  القيادة  معايري  حت�شني  اأجل  من  موؤثرة  ا�شتثمارات 

ال�شلطنة عمومًا. 

السالمة على الطريق 
يف معظم الأحيان تتم عمليات �شركة تنمية نفط عمان يف املناطق ال�شحراوية القا�شية املنت�شرة يف منطقة امتياز كبرية. وتتطلب الأن�شطة ال�شنوية لل�شركة 

�شياقة م�شافة تزيد عن 250 مليون كيلومرت  من املركبات اخلفيفة والثقيلة التي تقطع رحالت ق�شرية وطويلة على طرق معبدة وغري معبدة اإىل جانب نقل اأجهزة 

احلفر واأحمال ثقيلة بني املواقع املختلفة. 

تعزيز مهارات  الوقائية بهدف  القيادة  ال�شائقني على  لتدريب  بها  برامج خا�شة  تنمية نفط عمان  �شركة  تنفذ   ، الن�شاط  بهذا  املرتبطة  املخاطر  وللحد من 

ال�شائقني وتاأهيلهم للتعامل بفاعلية مع املخاطر وحت�شني قدرتهم على توقع الأخطاء من جانب م�شتخدمي الطرق الآخرين ميا ي�شاهم يف جتنب حوادث الطرق. 

لدينا معايري �شارمة لل�شالمة على الطرق وندعم هذه املعايري من خالل التطبيق ال�شارم للقواعد املنقذة للحياة. 

اأ�شا�شية للنقل �شاملة عالية املوا�شفات ت�شاعد املوظفني الراغبني يف جتنب ال�شفر من واإىل مواقع العمل يف مركباتهم  وعالوة على ذلك، قمنا بتوفري بنية 

اخلا�شة وتعترب هذه اخلطوة حيوية جدًا لأن من املوؤ�شف بالن�شبة لنا اأن حالت الوفيات من احلوادث التي لي�س لها عالقة بالعمل يف املركبات اخلا�شة ت�شكل الن�شبة 

الأكرب من حالت الوفاة يف جمتمع �شركة تنمية نفط عمان. 

كما ا�شتثمرنا ب�شكل كبري يف اأحدث التقنيات مثل امل�شابيح التي تعمل 

املراقبة  واأنظمة  املركبات  يف  ال�شرعة  حتديد  واأجهزة  ال�شم�شية  بالطاقة 

يلزم  ما  واتخاذ  ال�شائق  �شلوك  مراقبة  من  ميكن  مبا  املركبات  داخل 

من   املزيد  اإجراء  يتم  الأداء.  وحت�شني  الأخطاء  لت�شحيح  اإجراءات  من 

الختبارات على مركز اإدارة الرحالت املركزي التجريبي مبا ي�شمن تعزيز 

م�شتوى التحكم لدينا. 

ولدينا اأي�شا فريق مكر�س ملتابعة اللتزام مبعايري ال�شالمة على الطرق 

بال�شالمة  اللتزام  اإجراءات  واإنفاذ  لتطبيق  املنا�شبة  ال�شالحيات  ولديه 

على الطرق �شواء على الطرق اأو يف الور�س التابعة لل�شركة. 

يف  العليا  الإدارة  اإ�شراك  خالل  من  ال�شالمة  ق�شية  على  التاأكيد  ويتم 
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عالوة على ذلك، فاإننا نقوم بتنظيم اليوم ال�شنوي لل�شالمة بهدف ن�شر ثقافة ال�شالمة وتوفري مناخ يقوم كل فرد فيه بدوره جتاه ال�شالمة. 

يعترب هذا اليوم فر�شة لكافة املوظفني واملقاولني لق�شاء يوم يتم فيه تبادل الأفكار حول اأف�شل املمار�شات والتخطيط لكل ما من �شاأنه حت�شني اأداء ال�شالمة 

داخل ال�شركة. 

كما يقوم فريق الإدارة العليا والعاملني يف ال�شركة بح�شور جل�شات ملناق�شة خمتلفة اجلوانب والق�شايا املتعلقة بال�شالمة. 

اللقاءات  با�شتخدام  باأمان  املطلوبة  املهام  لأداء  ال�شبل  اأف�شل  ملناق�شة  يومي  ب�شكل  تقريبا  املوقع  اإدارة  العاملون يف  املوقع حيث يجتمع  تبداأ هذه اجلل�شات يف 

التنويرية قبل ال�شروع يف العمل  وخطط �شالمة العمل وعمل تقييم للمخاطر ونظام ت�شاريح العمل. 

وهناك ق�شايا مرتبطة بال�شالمة حتتاج اإىل م�شتوى اأعلى من التدخل والدعم وهذه الق�شايا يتم مناق�شتها داخل كل مديرية يف الجتماعات الأ�شبوعية. وهناك 

عملية وا�شحة ب�شاأن الإبالغ واإجراء حتقيق ومتابعة للحوادث يف حالة حدوثها وكذلك اآلية ل�شتخال�س الدرو�س والعرب منها. وهناك اأي�شًا تطبيق اإلكرتوين على 

ال�شبكة متاح لكافة املوظفني لالإبالغ من خالله عن احلوادث وبدء حتقيق فيها. ويعتمد م�شتوى التحقيق على �شدة احلادثة، ومبجرد ا�شتكمال اإجراءات التحقيق يتم 

اإبالغ الدرو�س امل�شتفادة للموظفني وال�شركات املتعاقدة. 

تعمل �شركة تنمية نفط عمان على منط » اإدارة الذات« الذي ح�شل على ثقة اجلهات التنظيمية داخل ال�شلطنة. 

سالمة العمليات والسالمة الفنية
لدى �شركة تنمية نفط عمان فرق وعمليات ن�شطة للتاأكد من اأن كافة املرافق م�شممة ب�شكل جيد ويتم 

ت�شغيلها و�شيانتها ب�شكل �شليم مبا ي�شمن عملها باأمان، ومبا ي�شمن توفري احلماية املطلوبة للعاملني يف 

ال�شركة وال�شركات املتعاقدة واجلريان والبيئة. 

وتتما�شى معايري ال�شالمة الفنية امل�شتخدمة يف ت�شميم م�شاريع �شركة تنمية نفط عمان مع اأف�شل 

املعايري الدولية وتتوفر فيها املتطلبات التنظيمية، وتزيد متى ما اأمكن ذلك. وتتوفر هذه املعايري لدى 

روؤ�شاء الأق�شام املعنيني وامل�شوؤولني عن �شالمة العمليات وال�شالمة الفنية ويتم مراجعة هذه الإجراءات 

واملعايري ب�شكل دوري. 

لتغطي  والبيئة  وال�شالمة  بال�شحة  املتعلقة  الت�شغيلية  احلالت  لبع�س  كتيبات  اإعداد  يتم  وكذلك 

اجلوانب املتعلقة بت�شميم املرافق واأجهزة واأن�شطة ال�شالمة التي يجب القيام بها. 

ولكي يتم التاأكد من اأن ال�شالمة الفنية جزء اأ�شيل من كافة امل�شاريع الهند�شية يف �شركة تنمية نفط 

عمان، تقوم ال�شركة بتوظيف خمت�شني اإ�شافيني يف ال�شالمة الفنية على م�شتوى مدير فني للتاأكد من 

التزام كافة فرق امل�شاريع والأ�شول بجوانب ال�شالمة الفنية. 

ونقوم ب�شكل دوري بال�شتعداد وعمل متارين على ال�شتجابة الطارئة للحالت املحتملة مثل حالت 

اأو اندلع حرائق، وي�شمل ذلك العمل ب�شكل ل�شيق مع فرق املواجهة املحلية واجلهات  حدوث ان�شكاب 

احلكومية مبا ي�شمن اختبار خططنا واإجراءاتنا. وتقوم هذه الختبارات بتح�شني ا�شتعدادنا للمواجهة. 

ويف حالة وقوع احلوادث ، لدينا اإجراءات معينة م�شممة للحد من اأثر هذه احلوادث على الأفراد وعلى 

البيئة. عالوة على ذلك فاإننا نقوم بتنظيم العديد من الفعاليات املتعلقة ب�شالمة العمليات وال�شالمة 

الفنية كل عام لنغطي هذا اجلانب احليوي من ن�شاطنا. 

لدى �شركة تنمية نفط عمان برنامج   اإدارة �شالمة املوجودات والعمليات حيث يتم اإجراء حتقيق يف 

كافة احلوادث من امل�شتوى الأول وتقدمي نتائج التحقيق اإىل املدير العام للمراجعة وا�شتخال�س الدرو�س. 

متى ما اأمكن ذلك ، يتم حتديث معايري ال�شالمة الفنية وتعميم الدرو�س امل�شتفادة على فرق امل�شاريع 

واملوجودات. 

النفجارات  لإدارة  برناجمًا حم�شنًا  عمان  نفط  تنمية  �شركة  اعتمدت   ، ال�شتعداد  من  عامني  بعد 

واحلرائق يف عام 2014 وهو الربنامج الذي ي�شمن الفهم الكامل ملخاطر احلريق وي�شمن وجود الآليات 

املنا�شبة للحد من مثل هذه احلوادث واأن هذه الآليات جاهزة للتطبيق. 
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Life Saving Rules ... Do Save Lives

مسح الهوية 
قمنا بعمل ا�شتطالع لآراء  لأكرث من 200 من اأ�شحاب ال�شاأن ملعرفة وجهة نظرهم حول �شركة تنمية نفط عمان وكان راأي 87٪ ممن �شملهم ال�شتطالع اإيجابيًا حول 

ال�شركة بينما قال 94٪ باأن عمليات ال�شركة تراعي م�شالح املجتمعات املحلية التي نعمل بها والبيئة الطبيعية. عالوة على ذلك، فاإن 91٪ قالوا باأن ال�شركة لديها فريق 

اإدارة وعمليات فاعل مقارنة بال�شركات الأخرى وعرب 98٪ عن ثقتهم يف اأنها » اأكرث �شركة موثوق بها وم�شهورة« يف جمال ا�شتك�شاف واإنتاج النفط والغاز يف �شلطنة 

عمان. 

ذكر اأكرث من الن�شف )58٪( من الذين �شملهم ال�شتطالع باأن �شمعة �شركة تنمية نفط عمان حت�شنت على مدى العام املا�شي، بينما قال 33٪ باأنها ظلت هي نف�شها 

وقال 7٪ باأنها تراجعت ومعظمهم اأرجع هذا الرتاجع ب�شكل كبري اإىل ق�شايا الف�شاد. 

التدريب  اإىل خلق فر�س عمل وتوفري املزيد من فر�س  اأن ما يواجه �شركة تنمية نفط عمان هو احلاجة  التحدي الأكرب ح�شب راأي من �شملهم ال�شتطالع  وكان 

للعمانيني )22٪(. كما راأى عدد م�شابه )21٪( باأن ال�شركة عليها اأن تزيد من جهودها من اأجل �شون البيئة واملحافظة على الطاقة. 

 القواعد المنقذة للحياة ... تنقذ األرواح حقًا

السالمة كأحد أهم األولويات 
ال�شالمة هي الأ�شا�س يف كل منا نقوم به وجناحنا ل ُيقا�س بعدد براميل النفط التي نقوم باإنتاجها فح�شب، بل بالتاأكد من اأن كافة املوظفني واملتعاقدين يعودون 

�شاملني اإىل بيوتهم كل يوم. 

ونعمل بن�شاط من اأجل ن�شر تقافة ال�شالمة يف �شائر اأعمالنا من خالل تطبيق القواعد املنقذة للحياة الإثنى ع�شر )انظر الر�شم البياين(، القواعد الثالث الذهبية: 

اللتزام، والتدخل والحرتام )انظر اأدناه( واليوم ال�شنوي لل�شالمة وتنفيذ ور�س تدريبية وبرامج توعية ب�شكل م�شتمر ون�شرات الأخبار وحفالت الغداء وجل�شات التوعية 

التكرار  اإجراء حتقيقات بعد كل احلوادث لتحديد نقاط ال�شعف وجتنب  العمل. عالوة على ذلك، يتم  التعاميم الداخلية واجتماعات فرق  والتنبيهات امل�شتمرة يف 

وا�شتلهام الدرو�س من احلوادث الأخرى التي حتدث يف قطاع النفط والغاز. 

ونقوم بت�شغيل مرافقنا ومعداتنا بطريقة تهدف اإىل توفري الطاقة وبدون حوادث توؤدي اإىل الإ�شرار مبوظفينا اأو املتعاقدين معنا اأو جرياننا اأو البيئة املحيطة بنا. 

ون�شعى دومًا اإىل املحافظة على اأعلى املعايري والتاأكد من اأننا نقوم باأداء عملنا بطريقة فاعلة وم�شوؤولة واآمنة واأننا مثاًل ُيحتذى به من قبل الآخرين داخل ال�شناعة 

وخارجها اأي�شَا. 

يف عام 2013، �شجلت �شركة تنمية نفط عمان اأف�شل اأداء لها يف جمال ال�شالمة على الإطالق حيث تراجعت ن�شبة احلوادث ال�شناعية امل�شيعة للوقت بن�شبة %10 

لت�شل اإىل 0.26٪ اإىل جانب تراجع بن�شبة 19٪ يف معدل تكرار احلوادث امل�شجلة اإىل 0.98.

ونحن م�شتمرون يف بناء ثقافة حيث يفهم اجلميع دوره يف جعل �شركة تنمية نفط عمان مكان اآمن للعمل. وللتاأكد من اأن ثقافة ال�شالمة �شائدة يف �شركتنا، فاإننا 

نعتمد على ثالثة مبادئ ب�شيطة ولكنها يف نف�س الوقت قوية وجوهرية؛ اأولها اللتزام بالأنظمة والقواعد وثانيها التدخل يف املمار�شات اأو الظروف غري الآمنة ومن ثم 

احرتام اجلريان. وت�شمى هذه القواعد الذهبية وهي ت�شكل جزء من نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة. 

كذلك فاإن نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة يحدد م�شوؤوليات الأ�شخا�س يف اإدارة ال�شالمة. 

يتم تع�شيد القواعد الذهبية عن طريق 12 قاعدة اإجبارية لإنقاذ احلياة وهي القواعد التي تغطي التوقعات املتعلقة باإدارة اأهم املخاطر املتعلقة بال�شالمة اإىل جانب 

اأنها حيوية يف حماية حياة املوظفني وال�شركات املتعاقدة معنا. 
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أصحاب الشأن
لدى �شركة تنمية نفط عمان عدد من ذوي ال�شاأن الهامني وكل منهم له تطلعاته وتوقعاته املختلفة من ال�شركة. وعند حتديدنا لجتاه اأن�شطتنا، فاإننا ن�شعى اإىل 

حتقيق التوازن واملوائمة بني احتياجات كافة ال�شركاء وبالتايل تعزيز �شمعة ومكانة ال�شركة لدى اجلميع. 

ا على اإ�شارك جميع ذوي ال�شاأن، توجد هناك خطة �شراكة تغطي اجلوانب والق�شايا الرئي�شية معهم.  وحر�شً

وتقوم وزارة النفط والغاز، بالتعاون مع الوزارات الأخرى املعنية، بتطبيق اآليات مراقبة معينة على ال�شركة للتاأكد من التزامها بالقوانني والأنظمة املطبقة ابتداء 

من املوافقة على الأعمال الفنية وحتى مراقبة اللتزام بالقوانني والت�شريعات والأنظمة املطبقة يف ال�شلطنة.  وتناق�س �شركة تنمية نفط عمان ب�شكل دوري مع وزارة 

النفط والغاز الأمور الهامة التي توؤثر على عمليات ال�شركة واأدائها ومنوها على املدى الطويل. 

وهناك وزارات اأخرى توؤثر على الأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة ومن هذه الوزارات وزارة املالية ووزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العايل ووزارة البيئة وال�شوؤون 

املناخية. 

وي�شعى فريق اأ�شحاب ال�شاأن والعالقات احلكومية يف مديرية ال�شوؤون اخلارجية اإىل ترتيب ما ل يقل عن 9  اجتماعات كل �شهر مع امل�شوؤولني احلكوميني للتاأكد 

من اأن هذه العالقات منتجة وبناءة. عالوة على ذلك واإذا كانت هناك ق�شية اأو م�شروع فاإننا نقوم بو�شع خطة معدة خ�شي�شا لأ�شحاب ال�شاأن. 

لدينا اآليات معينة للح�شول على انطباعات املجتمع املحلي، وهي الآلية التي متكن اجلريان لعملياتنا من التعبري عن اأي اأمور ميكن اأن تقلقهم ب�شاأن الأثر الذي 

ميكن اأن، ترتكه الأن�شطة التي نقوم بها، كما نقوم اأي�شًا بو�شع ا�شرتاتيجية عالقات مع املجتمع حتى نكون اأكرث قدرة على التجاوب مع احتياجات هذه املجتمعات. 

نركز يف الوقت احلايل على تعزيز �شمعة ال�شركة، ب�شبب ق�شايا الف�شاد ،  وق�شايا القوى العاملة والق�شايا ال�شناعية وقيادة املركبات التجارية للوافدين. 

عالوة على ذلك، هناك مناق�شات جارية واجتماعات وجهًا لوجه مع مندوبي وممثلي اجلهات ال�شت�شارية مثل جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى. 

 زيارة أعضاء من مجلس الشورى   لمشروع هرويل
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موظفي �شركة تنمية نفط عمان بال ا�شتثناء وينبغي على كافة املوظفني العمل يف اإطار هذه القواعد وال�شوابط. وتتوقع �شركة تنمية نفط عمان   ال�شئ  نف�شه يف 

عالقاتها مع املتعاقدين واملوردين. 

وتتوقف �شمعة ال�شركة وجناحها م�شتقباًل على اللتزام لي�س فقط بالقوانني والأنظمة ولكن باأعلى املعايري الأخالقية فتمتع ال�شركة ب�شمعة طيبة من ناحية 

النزاهة يعترب من العنا�شر التي ل تقدر بثمن. وتدعم قواعد ال�شلوك اجلهود التي تقوم بها ال�شركة من اأجل حماية هذا العن�شر ،كما اأن هذه القواعد حتدد 

املبادئ واملعايري وال�شلوكيات الأ�شا�شية الالزمة لتحقيق القيم الأ�شيلة لل�شركة. كما اأن هذه القواعد توفر املتطلبات والتوجيه الالزم يف وثيقة واحدة م�شاغة ب�شكل 

وا�شح وخمت�شر ومتنا�شق ت�شري على كافة موظفي ال�شركة لتغطي جمموعة من املخاطر العامة التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�شركة. 

لهذا الغر�س، مت تق�شيم القواعد اإىل خم�شة اأق�شام اأ�شا�شية تغطي اللتزام يف اجلوانب التالية: 

 n املوظفون وال�شالمة 

 n مكافحة ممار�شات الف�شاد

 n حماية املعلومات واملوجودات

 n اإدارة الت�شالت

 n التجارة املحلية والدولية

ورمبا يوؤدي اأي خرق لأحكام هذه القواعد اأو اأي من ال�شيا�شات والإجراءات والقوانني والأنظمة التي حتكم عملياتنا اإىل عواقب وخيمة على الأ�شخا�س املعنيني 

واأي�شًا على �شركة تنمية نفط عمان. 

وتلتزم �شركة تنمية نفط عمان بتعزيز اإجراءات الرقابة الداخلية ال�شارمة فعليًا واحل�شول على ع�شوية امليثاق العاملي لالأمم املتحدة - مبادرة تهدف اإىل 

ت�شجيع ال�شركات يف خمتلف اأنحاء العامل على تبني �شيا�شات م�شتدامة وم�شوؤولة اجتماعيًا. 

األمن
يجب على كافة املوظفني واملتعاقدين احرتام حقوق زمالئهم يف العمل وحقوق املجتمعات التي يعملون فيها - كما هو حمدد يف  مباديء العمل العامة. 

لدينا م�شوؤولية احلفاظ على موظفينا ومتعاقدينا ومرافقنا اآمنة ويف الوقت نف�شه احرتام حقوق الإن�شان واأمن املجتمعات املحلية التي نعمل بها. 

وتوفر قيادة �شرطة اأمن من�شاآت النفط والغاز التابعة ل�شرطة عمان ال�شلطانية، التي تاأ�ش�شت مبوجب مر�شوم �شلطاين، احلماية والتاأمني الالزم لكافة مواقع 

�شركة تنمية نفط عمان. الرتكيز على املداخل الرئي�شية وت�شيري الدوريات يف مناطق امتياز ال�شركة. 

وهناك تعاون وتن�شيق بني قيادة �شرطة اأمن من�شاآت النفط والغاز وبني ق�شم الأمن يف ال�شركة فبموجب املادة 50 من قانون ال�شرطة فاإن �شابط ال�شرطة رمبا 

يقوم بحمل الأ�شلحة والذخرية امل�شلمة له ب�شفته الوظيفية الر�شمية ورمبا ت�شتخدم هذه الأ�شلحة فقط يف احلالت وبالطريقة التي يحددها القانون. 

كذلك ومبوجب مر�شوم �شلطاين مت اإن�شاء �شركة اأمن مدنية وهي موؤ�ش�شة خدمات الأمن وال�شالمة �س.م.م والتي تقدم موظفي اأمن غري م�شلحني وتتوىل اأمن 

املطارات مبوجب عقود وهناك تعاون وثيق بينها وبني �شرطة عمان ال�شلطانية وق�شم الأمن يف ال�شركة. 

وكذلك نقوم بتوظيف حر�س اآبار املياه - اأ�شخا�س من املجتمع املحلي-والذين يعملون حتت اإ�شراف مديرية ال�شوؤون اخلارجية. 

ويتم توفري التدريب املتخ�ش�س ملوظفي الأمن من قبل ال�شركة كلما لزم الأمر لرفع الوعي بق�شايا ال�شحة وال�شالمة مثل انبعاثات غاز ثاين كربيتيد الهيدروجني 

واأخالقيات العمل. 
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المبادئ العامة للعمل وقواعد السلوك في شركة تنمية نفط عمان 
من بني املبادئ الأ�شا�شية التي تقوم عليها �شركة تنمية نفط عمان الأمانة والنزاهة واحرتام اجلميع، كما اأن املبادئ العامة للعمل تعمل على خلق قيمة اإيجابية ومناخ عمل 

اإيجابي يدعم الحرتام املتبادل والثقة يف مناخ يح�شل فيه اجلميع على فر�س مت�شاوية للم�شاهمة يف حتقيق اأهداف ال�شركة وتطورها. وحددت ال�شركة ال�شلوك املاأمول والذي 

يركز على ثالثة اأولويات هي القيادة وامل�شوؤولية والعمل اجلماعي وهي الأولويات التي توجه الأدوار وامل�شوؤوليات التي يقوم بها اجلميع من اأجل خلق مناخ عمل اإيجابي يف ال�شركة. 

تعترب املبادئ العامة للعمل يف �شركة تنمية نفط عمان الأ�ش�س التي تقوم عليها ا�شرتاتيجيات واأن�شطة الأعمال يف ال�شركة وهي املبادئ التي توؤكد على الأمانة والنزاهة والعدل 

يف كافة اجلوانب املتعلقة بعمل ال�شركة مبا يف ذلك العالقات مع ال�شركات املتعاقدة واملوردين. يجب على �شركة تنمية نفط عمان اأن تقوم ب�شوؤونها وفق هذه املبادئ ويتم احلكم 

علينا بكيف نت�شرف ونحن نوؤمن باأهمية املحافظة على �شمعتنا عندما يت�شرف كل منا وفق هذه القوانني واملعايري الأخالقية املحددة يف بيان املبادئ العامة للعمل. 

يتمثل هدف ال�شركة يف العمل يف جمال ا�شتك�شاف الهايدروكربونات واإنتاجها وتطويرها وتخزينها ونقلها يف �شلطنة عمان بطريقة اآمنة وفاعلة وم�شوؤولة. وت�شعى ال�شركة اإىل 

حتقيق اأعلى معايري الأداء بهدف تعزيز املنافع طويلة الأمد للم�شاهمني واملوظفني واملجتمع العماين ككل. 

املناق�شات  اأ�شا�س  على  ال�شركة  يف  التعاقد  �شيا�شة  تعتمد 

توفري  �شفافة مع  اإجراءات  اأمكن ذلك، وفق  ما  املفتوحة، متى 

ل  نحن  املوؤهلني.  واملوردين  املقاولني  لكافة  مت�شاوية  فر�س 

نعر�س ول نحث على عر�س ول نقبل اأو ندفع اأي ر�شاوي مبا يف 

باأي �شكل من الأ�شكال ونطلب  اأي مبالغ لت�شهيل الأعمال  ذلك 

والعاملني  وموردينا  معنا  املتعاقدة  وال�شركات  موظفينا  من 

لديهم اتباع نف�س الأ�شلوب. ويتوقع من املوظفني توخي اأق�شى 

ال�شبهات  موا�شع  اأنف�شهم  و�شع  يتجنبوا  حتى  احلذر  درجات 

مب�شالح  ت�شر  بطريقة  معني  جميل  رد  اإىل  ي�شطرون  بحيث 

ال�شركة. 

يلتزم املوظفون باأن ل يح�شلوا على م�شلحة �شخ�شية لهم 

اأو لآخرين من وراء عملهم يف ال�شركة اأو ب�شبب املعلومات التي 

على  ويجب  ال�شركة.  يف  عملهم  طبيعة  ب�شبب  عليها  يح�شلون 

العاملني يف ال�شركة اإبالغ �شركة تنمية نفط عمان باأي م�شلحة 

خارجية ميكن اأن توؤدي ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر اإىل حدوث 

ت�شارب يف امل�شالح اأو توؤدي اإىل ا�شرتاكهم يف عالقات جتارية 

مع �شركة تنمية نفط عمان. 

تطبيقها  ويتم  املبادئ  هذا  على  امل�شاهمون   �شادق  وقد 

ال�شلوك  على  وكذلك  ال�شركة  تتخذها  التي  القرارات  كافة  يف 

الفردي املتوقع من كافة املوظفني عند قيامهم باأي مهمة عمل 

نيابة عن �شركة تنمية نفط عمان. 

هذه املبادئ هي درع ال�شركة الذي ي�شاعد يف حماية �شمعتنا 

معها  املتعاقدة  وال�شركات  ال�شركة  موظفي  جميع  واجب  ومن 

التاأكد من اللتزام بهذه املبادئ وتبنيها وحماية �شمعة ال�شركة. 

حتدد القيم الأ�شا�شية واملبادئ العامة للعمل وقواعد ال�شلوك 

ت�شر  اأن  ميكن  التي  املواقف  جتنب  بها  ميكننا  التي  الو�شائل 

التي  والو�شائل  املعايري  حتدد  كما  ال�شركة  اأو  املوظف  ب�شمعة 

جوانب  كافة  يف  والعدل  والأمانة  النزاهة  �شمان  على  ت�شاعد 

العمل الذي تقوم به ال�شركة. وقواعد ال�شلوك مطبقة على جميع 
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هيكل الحوكمة 
تعمل �شركة تنمية نفط عمان مع ثالثة جهات حكومية اأ�شا�شية اإىل جانب عدد من اللجان الأ�شا�شية والفرعية التي تقوم باأن�شطة احلوكمة. 

الثالث جهات الرئي�شية للحوكمة هي جمل�س اإدارة �شركة تنمية نفط عمان و جلنة الإدارة العليا و جمل�س الأمناء ل�شندوق تقاعد  املوظفني. 

ي�شم جمل�س الإدارة الذي يرتاأ�شه معايل وزير النفط والغاز اأع�شاء ميثلون احلكومة وامل�شاهمني من القطاع اخلا�س ولديه حوكمة يف كل الأن�شطة املرتبطة بالنفط 

والغاز بينما يتم الإ�شراف على عمليات الغاز من جانب جمل�س اإدارة الغاز الذي يتاألف من ممثلني حلكومة ال�شلطنة. 

املدير العام هو امل�شوؤول عن اإدارة العمليات اليومية ولديه ولدى جلنة الإدارة العليا التابعة له املكونة من 15 فردًا  ال�شالحيات املالية ال�شرورية - �شمن احلدود 

وال�شالمة  بال�شحة  اللتزام  وعن  للموظفني  قيمة  حتقيق  عن  لل�شركة  العام  الأداء  عن  جماعي  ب�شكل  م�شوؤولة  العليا  الإدارة  جلنة  وتعترب  الغر�س.  لهذا  املو�شوعة  

وبامل�شوؤولية  الجتماعية  والبيئية  لل�شركة. 

مدراء التخ�ش�شات الوظيفية هم امل�شوؤولون عن حتديد املعايري الفنية وحتديد املوظفني وتطويرهم يف التخ�ش�شات املعينة. متثل جلنة الإدارة العليا اأعلى م�شتوى 

من الرقابة الداخلية لن�شاط ال�شركة وجتتمع هذه اللجنة ب�شكل اأ�شبوعي اأو كلما لزم الأمر. 

هناك عدد من اللجان التي تدعم اإدارة �شركة تنمية نفط عمان يف عملياتها اليومية. 

استراتيجية الشركة 
تاأتي على قمة هذه اخلريطة  لل�شركة.  اإبرازها يف اخلريطة ال�شرتاتيجية  ويتم  التخطيط لالأعمال  بداية دورة  �شنوي يف  ب�شكل  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  يتم مراجعة 

العنا�شر املمكنة لالأعمال ولل�شركة ب�شكل  توقعات امل�شاهمني ويتم تعريفها مع املو�شوعات الداعمة لال�شرتاتيجية والأهداف ال�شرتاتيجية الفردية. كما يتم حتديد 

عام مع الإ�شارة اإىل العنا�شر التي متكن املوظفني يف ال�شركة من حتقيق الأهداف ويف النهاية التاأكد من اأن �شركة تنمية نفط عمان تلبي تطلعات وطموحات امل�شاهمني 

واأ�شحاب ال�شاأن وروؤية ال�شركة. 

 لجنة اإلدارة العليا بالشركة
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ت�شعى �شركة تنمية نفط عمان للقيام مب�شوؤولياتها جتاه املجتمع وفًقا للرتخي�س وذلك باأن تاأخذ يف احل�شبان كافة العتبارات القت�شادية والجتماعية 

والبيئية يف كافة القرارات التي تتخذها من حيث حتقيق عوائد للنفط، وفر�س العمل املحلية، وفر�س تدريب للموظفني وال�شركات املتعاقدة ودعم وتطوير 

الأعمال املحلية وا�شتثمارات املجتمع. 

مما يوؤكد على هذا الأ�شلوب روؤية ال�شركة وهي: » اأن ي�شار اإلينا بالبنان مبا لدينا من مواهب ب�شرية متميزة وما نحققه من فوائد لعمان ولأهلها وذوي 

ال�شاأن.« هذا يعني اأن مهمتنا تذهب اإىل اأبعد من جمرد تطوير واإنتاج النفط والغاز لت�شمل اأي�شًا امل�شاهمة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة يف ال�شلطنة والنجاح 

ويف الوقت نف�شه احل�شول على رخ�شة اجتماعية من املجتمعات التي نعمل معها. ونوؤمن بتحقيق اأداء رائد على م�شتوى ال�شناعة  يف خمتلف الأن�شطة التي 

نقوم بها وباأهمية التح�شني امل�شتمر يف عملياتنا مبا ي�شمن حماية �شمعتنا واملحافظة على التقدم واللتزام باأف�شل املعايري وحتقيق اأهدافنا. 

يف وقت اإعداد هذه املطبوعة، و�شل عدد املوظفني يف ال�شركة حوايل 7500 موظف من 60 جن�شية خمتلفة اإىل جانب اأكرث من 40 األف يعملون مع ال�شركات 

املتعاقدة. 

واأكرب دليل على متيزنا وريادتنا يف حتقيق التنوع يف مكان العمل ويف توفري فر�س مت�شاوية للجميع هو اأن جلنة  الإدارة العليا املكونة من  15 مديرا ت�شم 

يف ع�شويتها خم�س ن�شاء - وهو اإجناز لي�س فقط على م�شتوى قطاع النفط والغاز وحده ولكن يف املنطقة كلها.

 الموظفون يحتفلون بأول يوم لشركة تنمية نفط عمان
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أسلوبنا في العمل 

من نحن 
نبذة عن ال�شركة 

�شركة تنمية نفط عمان هي اأكرب �شركة يف ال�شلطنة ل�شتك�شاف النفط والغاز واإنتاجهما، وتنتج زهاء 70 ٪ من النفط اخلام وكل اإنتاج ال�شلطنة من الغاز الطبيعي 

تقريبًا. وتقوم ال�شركة ح�شريًا  بت�شغيل حقول الغاز وحمطات املعاجلة نيابة عن حكومة ال�شلطنة. 

متتلك حكومة ال�شلطنة ن�شبة 60 ٪ من اأ�شهم ال�شركة، يف حني تتوزع بقية الأ�شهم بني �شركة �شل امللكية الهولندية )34 ٪(، و�شركة توتال )4 ٪(، و�شركة بارتك�س 

)2 ٪(. تعمل ال�شركة على اأ�شا�س عدم حتقيق مكا�شب وعدم حتقيق خ�شائر وهي ر�شميا حيادية العائد. 

رت اأول �شحنة من النفط يف عام  دِّ مت ت�شمية ال�شركة بهذا ال�شم يف عام 1951 وقد ُعرث على اأول كمية اقت�شادية من النفط يف عام 1962 يف منطقة جبال ، و�شُ

1967. وتعمل ال�شركة يف مناطق امتيازها التي تبلغ  م�شاحتها حوايل 90،874 كم2 وطورت اأكرث من 140 حقاًل منتجًا للنفط والغاز. 

تهدف ال�شركة اإىل اكت�شاف النفط والغاز وتطويرهما واإنتاجهما بطريقة م�شوؤولة ومفيدة من اأجل امل�شاهمة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة يف ال�شلطنة  مما يعود بالفائدة 

على كافة اأ�شحاب ال�شاأن. نحن امل�شرفون على امل�شدر الرئي�شي للدخل الوطني يف ال�شلطنة ومن اأكرب اأ�شحاب العمل يف القطاع اخلا�س يف �شلطنة عمان. تقوم ال�شركة 

باإدارة العديد من احلقول املتنوعة من حيث احلجم والحتياطي ونوعية النفط وطريقة ال�شتخراج والعمر. ون�شعى اإىل حت�شني القدرة على ا�شتخراج الوقود الحفوري من 

خالل تطبيق العديد من التقنيات الرائدة يف اإدارة احلقول والحتياطي وتطوير حلول تقنية مبتكرة واآليات �شاملة لال�شتخال�س ت�شمل  ما يلي:

 n الأويل مثل التدفق الطبيعي والرفع ال�شطناعي 

 n الثانوي مثل الغمر باملياه واملحافظة على ال�شغط 

 n ال�شتخال�س املعزز للنفط. 

لل�شلطنة  الطبيعة اجليولوجية  وتغري  والتعقيد  الن�شج  اإىل مرحلة  و�شول موجوداتها  ب�شبب  للنفط  املعزز  ال�شتخال�س  رائدة عامليا يف جمال  ال�شركة  اأ�شبحت 

والأ�شاليب  الثالثة الرئي�شية التي ت�شتخدمها يف الوقت احلايل هي: احلرارية والكيماوية والغازية. 

الهدف الرئي�شي ل�شرتاتيجية ال�شركة هو الو�شول بالإنتاج اإىل اأق�شى حد وخف�س التكاليف املالية لالإنتاج والأثر البيئي والجتماعي لعملياتنا من خالل اتباع 

اأف�شل املمار�شات يف جمال النفط والغاز وهو ما يعني العمل بفاعلية ومب�شوؤولية وفوق هذا كله املحافظة على ال�شالمة يف ال�شتك�شاف، والإنتاج، والتطوير، وتخزين 

ونقل الهايدروكربونات. 

مجال عمل شركة تنمية نفط عمان بداية من استثمار المساهمين وحتى تسليم النفط والغاز 

ال�شتك�شاف التقييم التطوير العمليات ال�صيانة النقل

حتديد فر�س 

النفط والغاز 

وتطويرها

اإيجاد فر�س 

تطوير النفط 

والغاز وتقييمها

ت�شميم الآبار 

واملرافق 

واإن�شائها 

وتعديلها  

والتخلي عنها 

ت�شغيل الآبار 

واملرافق

�شيانة الآبار 

واملرافق
نقل تخزين 

وت�شليم الإنتاج
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تقدم ملحوظ يف احلد من ا�شتهالك الطاقة وحت�شني فعالية الطاقة واإدارة املياه امل�شاحبة لالإنتاج ف�شاًل عن  تطوير البدائل ملوارد الطاقة. يف فرتة  اإعداد 

التقرير، اأكملنا جتربة توليد البخار بالطاقة ال�شم�شية يف حمطة اأمل غرب ا�شتمرت عامًا بهدف اإنتاج بديل  للغاز منخف�س التكلفة حتى نتمكن من اإنتاج البخار 

ل�شتخدامه يف العمليات احلرارية لال�شتخال�س املعزز للنفط. ويف الوقت احلايل نحقق تقدما كبريا يف التو�شعة الكبرية ملحطة اإنتاج البخار بالطاقة ال�شم�شية 

ويف الوقت نف�شه نعمل مع �شركائنا ال�شركة املتعاقدة، جال�س بوينت، على توفري خيارات �شال�شل اإمداد وطنية. كذلك نوا�شل العمل يف م�شروع م�شتنقعات 

الق�شب ال�ش�شناعية الرائد يف حقل منر حيث تتواىل الإجنازات الواحدة تلو الأخرى يف جمال ا�شتخدام الطبيعة يف التعامل مع املياه امل�شاحبة لالإنتاج ويف 

الوقت نف�شه خلق موئل �شحراوي » اأخ�شر « لأكرث من 100 من اأنواع الطيور املهاجرة والأ�شماك واحل�شرات. وقد اأدى ذلك اإىل خف�س بن�شبة 98٪ يف الطاقة 

املطلوبة ملعاجلة املياه امل�شاحبة لالإنتاج والتخل�س منها. 

ون�شعى جاهدين يف كل الأوقات لي�س فقط اإىل تلبية املعايري املحلية والدولية ولكن نتفوق عليها متى ما كان ذلك ممكنًا. كما هو معلوم فاإن هذا الأمر تكتنفه 

التحديات خا�شة مع زيادة التعقيد يف الأن�شطة التي نقوم بها ومع تهالك وقدم البنية الأ�شا�شية لدينا. 

العمليات نقوم باتخاذ ما يلزم من خطوات  الناجتة عن  الغازات  اأو كمية  الإن�شكاب  وعندما يكون هناك جوانب تق�شري - �شواء من حيث عدد حوادث 

لتح�شني الأداء. ونعمل يف الوقت احلايل على تنفيذ برنامج مكثف للمحافظة على متامية املوجودات اأو ما يعرف  »ب�شيا�شة منع الت�شرب« بحيث يتم ا�شتبدال 

خطوط التدفق القدمية التي بها عيوب وقمنا كذلك بتد�شني م�شاريع خلف�س اإ�شعال الغاز يف اجلو يف �شمال وجنوب مناطق المتياز التي نعمل بها. 

نحن ندعم ميثاق الأمم املتحدة لالأعمال التي تلتزم مبواءمة عملياتها وا�شرتاتيجياتها بحيث تتوافق مع املبادئ الع�شرة املقبولة عامليًا يف جمال حقوق 

الإن�شان والعمال والبيئة ومكافحة الف�شاد و�شنعمل على ا�شتخدام هذا التقرير كجهد مقدم منا لكي ن�شبح ال�شركة التجارية الوحيدة يف �شلطنة عمان و�شركة 

النفط والغاز الرئي�شية الوحيدة يف ال�شرق الأو�شط يف الوقت احلايل التي ت�شبح اأحد الأطراف املوقعة على هذا امليثاق. 

كذلك فاإن اإعداد هذه املطبوعة بالن�شبة لنا جعلنا نفكر جديا ب�شاأن الق�شايا املهمة بالن�شبة لنا وبالن�شبة لأ�شحاب ال�شاأن وكيف ميكننا حت�شني الأداء يف هذه 

الق�شايا. اأدعوكم لقراءة تقرير ال�شتدامة والتعرف على املزيد عن خططنا الطموحة من اأجل تلبية توقعات وطموحات كافة الأطراف املعنية وخدمة  ال�شلطنة 

و�شمان م�شتقبل اأف�شل واأكرث ا�شتدامة لها ولأبنائها. 

راؤول ريستوشي 
المدير العام 
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اأننا بحاجة دوما اإىل البقاء يف حالة يقظة �شديدة وباللتزام بالقواعد الثني ع�شر املنقذة للحياة والقواعد الذهبية  الثالث وهي اللتزام والتدخل والحرتام. ويف الوقت 

نف�شه قمنا بتد�شني اأ�شلوب »العودة لالأ�شا�شيات«  واأكدنا على احلاجة اإىل ا�شرتاك الفريق القيادي يف ن�شر ثقافة ال�شالمة ب�شكل اأقوى باعتبارها حجر الأ�شا�س الذي تقوم 

عليه كافة عملياتنا. 

تعترب املوارد الب�شرية املكون الأ�شيل وجوهر عملية ال�شتدامة ولذلك فاإن �شلوك موظفينا وت�شرفاتهم هو الذي يعك�س اإىل اأي مدى نحن فاعلون يف تنفيذ الأن�شطة 

الأ�شا�شية لنا باعتبارنا ال�شركة الرائدة يف ال�شلطنة يف جمال النفط والغاز، كما يعك�س يف الوقت ذاته كيف ينظر اإلينا املجتمع والنا�س. مبعنى اآخر فاإن كل موظف من 

موظفي ال�شركة �شفري واأمني على �شمعة ال�شركة ومكانتها يف ال�شوق ونحن على ثقة يف اأن معظم العاملني يف ال�شركة يقومون بتنفيذ املهام املنوطة بهم بطريقة اأخالقية 

واحرتافية وبكل تفان واإخال�س وحما�س. اإذا اأردنا املحافظة على ن�شاطنا وا�شتمرارنا على املدى الطويل، يجب اأن نعمل دوما على ك�شب ثقة واحرتام كافة اأ�شحاب ال�شاأن 

لأن هذه الثقة عامل مهم جدًا يف ا�شتمرار  دعم اجلمهور  لنا اإن كان يتعني علينا ا�شتدامة اأعمالنا على املدى الطويل. 

لقد �شاءنا كثريا توجيه اتهامات بالف�شاد لعدد ب�شيط من املوظفني ال�شابقني واحلاليني يف �شركة تنمية نفط عمان وهي التهامات التي ل تزال يف مرحلة التحقيق حتى 

وقت �شدور التقرير - ت�شمل التهامات دفع ر�شوة لل�شركات املتعاقدة وبعد هذه احلوادث قمنا بت�شديد اإجراءات اللتزام مبا ي�شمن الق�شاء على اأي ممار�شات تنطوي على 

غ�س يف ال�شركة. اإىل جانب ال�شيا�شات املختلفة التي تطبقها ال�شركة والتي تغطي جوانب مثل املبادئ العامة للعمل وت�شارب امل�شالح ونظام الإبالغ عن املخالفات والتدريب 

وقد د�شنت ال�شركة العديد من الربامج اخلارجية املوازية التي توؤدي اإىل جتنب وقوع مثل هذه احلوادث يف امل�شتقبل. 

يف امل�شتقبل �شتكون �شيا�شة مكافحة الر�شوة والف�شاد موجودة ب�شكل اأكرب يف عمليات ال�شركة وبنف�س القدر والهتمام الذي نوليه لربامج ال�شالمة. حيث يجب اأن نعزز 

القيم الأ�شا�شية للن�شاط مثل الأمانة والنزاهة والعدالة ونعمل على زيادة الوعي بالأنظمة وال�شيا�شات واملمار�شات املوجودة للحد من اأي ممار�شات �شوء �شلوك. نحن على 

ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه  القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب اجلاللة  ال�شركة وال�شلطنة يف ظل  قناعة ومع ت�شديد الإجراءات والعقوبات فاإن 

منوذجًا ُيحتذى به من جانب الآخرين. 

يف الوقت نف�شه �شنقوم مب�شاعفة اجلهود للمحافظة على ثقة اجلماهري فينا وزيادة م�شتوى الفهم للدور الهام الذي نقوم به يف �شلطنة عمان من خالل موا�شلة تنفيذ 

ا�شرتاتيجية القيمة املحلية امل�شافة والتي تت�شمن ال�شتثمار ب�شكل اأكرب يف فر�س العمل والتدريب ويف تعزيز البنية الأ�شا�شية واخلدمات املوجودة يف املجتمع وتعزيز برامج 

التنويع القت�شادي من خالل دعم ال�شركات املحلية وت�شجيع الريادة يف العمل. بالن�شبة لنا فاإن اللتزام بالقوانني الوطنية والأنظمة الدولية من امل�شلمات ولكننا عاقدون 

العزم على الذهاب اإىل اأبعد من ذلك وت�شجيل معايري جديدة يف جمال العمليات والبيئة وال�شالمة ومعايري للتعامل مع ال�شركات املتعاقدة. 

الدور الذي يلعبه اأ�شحاب ال�شاأن مهم جًدا بالن�شبة لنا لأنه بالتوا�شل ب�شكل م�شتمر مع اأولئك الذين يوؤثرون علينا اأو يتاأثرون بنا ن�شتطيع حتديد امل�شار املنا�شب لنا واتخاذ 

الإجراءات الإ�شالحية يف حالة الأخطاء، ون�شتطيع كذلك التعامل مع الق�شايا امللحة وحتديد التحديات والفر�س املوجودة والبناء وتطوير م�شتوى الثقة يف اأداء عملنا. 

بالطبع فاإن الن�شاط الأ�شا�شي لنا ل يزال هو ا�شتك�شاف الوقود الأحفوري واإنتاجه ب�شكل ناجح وم�شتدام وفق قواعد ال�شالمة. على اأية حال فاإن الن�شاط الذي نقوم به 

اأ�شبح به الكثري من التعقيد ب�شبب الطبيعة اجليولوجية املعقدة لل�شلطنة، ولذلك يزداد عملنا تعقيدا يومًا بعد يوم خا�شة يف ظل و�شول العديد من الآبار املنتجة اإىل مرحلة 

الن�شوج. ونعمل كذلك على اإدارة احلقول واملكامن ب�شكل فاعل وفق اأحدث املمار�شات العاملية حتى نحقق اأق�شى فائدة منها، وهذا يعني اأن علينا اأن ننتقل اإىل الآليات 

التي توؤدي اإىل تعظيم العائد مثل تقنية ال�شتخال�س املعزز للنفط والت�شديع الهيدروليكي،  وكال الطريقتني تتطلبان مبالغ طائلة وموارد هائلة  ولهذا ال�شبب فاإننا ن�شعى 

اإىل حتديد و�شائل جديدة وفاعلة   لإدارة الطاقة يف عملياتنا واإىل خف�س ب�شمتنا الكربونية. لهذا ال�شبب ومع كل برميل نفط ننتجه، ن�شتخدم كمية غاز اأقل بن�شبة %40 

مقارنة مبا كان عليه الو�شع قبل خم�س �شنوات. 

لبد لأي �شركة تعمل يف قطاع النفط والغاز من ا�شتقطاب الهتمام ملعرفة مدى اهتمامها باحلفاظ على البيئة ولذلك فاإن �شركة تنمية نفط عمان م�شتمرة يف حتقيق 
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ي�شعدين اأن اأقدم لكم الإ�شدار الأول من تقرير ال�شتدامة ل�شركة تنمية نفط عمان، وكما تعلمون فاإن ال�شتدامة هي يف قلب كل ما نقوم به ومن املهم جدا اأن ن�شجل 

النجاح الذي حققناه -والإخفاقات كذلك-حتى نوا�شل البناء وحت�شني اأدائنا ب�شكل م�شتمر. 

بالن�شبة لنا فاإن ال�شتدامة تتمحور حول الت�شغيل باأمان ومب�شوؤولية وفاعلية من اأجل حتقيق مزايا اقت�شادية م�شتمرة لل�شلطنة ويف الوقت نف�شه تخفيف الأثر ال�شلبي 

لعملياتنا على البيئة وعلى املجتمع ب�شكل عام، وهذا يعني اأن علينا العمل ب�شكل يوؤدي اإىل تعزيز مناخ الثقة والحرتام والتقدير ويوفر من�شة لالنطالق لآفاق اأرحب لي�س 

فقط يف جمال ا�شتك�شاف النفط والغاز واإنتاجهما ولكن يف جمالت تتعدى هذا املجال. باخت�شار، فاإن جناحنا يف اأعمالنا مرتبط ب�شكل كبري جدًا بنجاح املجتمعات التي 

نعمل فيها وتطورها. 

اإن الظروف التي تعمل فيها ال�شركة جتعل املهمة �شعبة ومليئة بالتحديات اأكرث من اأي وقت م�شي فنحن نعي�س يف ع�شر يتزايد فيه الطلب على الطاقة حمليًا وعامليًا ويف 

ع�شر ي�شهد تغريات مناخية كبرية وزيادة توقعات العامة ووجود جهات للتدقيق والر�شد ويف �شناعة  ت�شهد تغريات �شريعة ومتالحقة ب�شكل م�شتمر. 

ياأتي اجلزء الأكرب من الدخل العام لل�شلطنة من عائدات النفط والغاز، ولذلك فاإنه لزام علينا، باعتبارنا �شركة النفط والغاز الرئي�شية والرائدة يف البالد، اأن نعمل 

على �شمان تاأمني الطاقة للعمانيني ولعمالئنا يف اخلارج ويف الوقت نف�شه ال�شتفادة من عنا�شر القوة لدينا يف حتقيق التنمية القت�شادية والتنوع املاأمول يف القت�شاد مبا 

ي�شمن ا�شتدامة امل�شتقبل يف البالد بعد انتهاء موارد الوقود الأحفوري. 

لهذا ال�شبب تقوم �شركة تنمية نفط عمان بالتعاون مع وزارة النفط والغاز بتنفيذ ا�شرتاتيجية القيمة املحلية امل�شافة من اأجل الحتفاظ بقدر اأكرب من العوائد التي 

تتحقق من قطاع النفط والغاز داخل ال�شلطنة. ويف يونيو عام 2014، قمنا بتاأ�شي�س مديرية جديدة للقيمة املحلية امل�شافة لزيادة م�شتوى الرتكيز والتن�شيق يف اجلهود التي 

نقوم بها، وي�شمل ذلك دعم تطوير الأعمال املحلية وتخ�شي�س اأعمال ت�شند اإىل ال�شركات املحلية  كما قمنا بتدريب وتوظيف حوايل 11700 عماين من الباحثني عن عمل   

يف ال�شركات املتعاقدة معنا منذ عام 2011 حيث التحقوا بوظائف م�شتدامة وجمزية على حد �شواء. 

ويعد ال�شتثمار الجتماعي من بني الركائز الأ�شا�شية يف ا�شرتاتيجية  القيمة املحلية امل�شافة  حيث اأننا ن�شعى اإىل تعزيز م�شاهمتنا يف منو املجتمعات من خالل توفري 

جمموعة وا�شعة من املرافق واخلدمات مثل املراكز ال�شحية واملدار�س والطرق ومرافق الرتفيه. ويف اإطار امل�شوؤوليات الجتماعية ندعم كذلك ال�شناعات املحلية الرئي�شية 

مثل قطاع الأ�شماك وال�شناعات التقليدية العمانية. 

�شمل هذا الدعم التزام ال�شركة باأكرب مبلغ تخ�ش�شه كدفعة واحدة على الإطالق، حيث قامت ال�شركة بتخ�شي�س اأكرث من 5.5 مليون ريال )حوايل 14.3 مليون 

 kصريراS 60 دولر( لثنى ع�شر م�شروعًا يف اإبريل عام 2014 مبا فيها متويل اأول مركز للتاأهيل من الإدمان يف م�شقط ووحدة جديدة للعناية الفائقة يف م�شت�شفى خولة ب�شعة

اإىل جانب 4 منتزهات عامة واثنني من املجال�س العمومية. كما �شيتم بناء �شالة متعددة ال�شتخدامات و�شيكون هناك مزيد من الدعم للمعاقني وبرامج التدريب التي 

توؤهل املراأة لاللتحاق مبختلف فر�س العمل. كذلك اأعلنت �شركة تنمية نفط عمان عن خطط لبناء اأول مركز لالأحياء البحرية يف ال�شلطنة احتفال بالعيد الوطني اخلام�س 

2015 و�شريكز هذا املركز على عر�س الكائنات البحرية املختلفة يف ال�شلطنة واجلهود املبذولة ل�شتدامة املوارد البحرية وو�شائل حمايتها يف  والأربعني املجيد يف عام 

امل�شتقبل. 

 اأما يف جمال ال�شالمة، فهدفنا الأ�شا�شي الذي نتطلع لتحقيقة هو الهدف ال�شفري - اأي  عدم اإحلاق اإ�شابات بالأفراد اأو �شرر بالبيئة، وهو الهدف الذي يحتاج منا اإىل 

موا�شلة اجلهود على الدوام من اأجل ن�شر هذه الثقافة يف مناخ العمل. فعلى �شبيل املثال، �شجلت �شركة تنمية نفط عمان يف عام 2013 اأف�شل اأداء لها يف جمال ال�شالمة 

خالل تاريخها. ويف الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عام 2014، �شهدنا م�شتوى عال من حوادث �شالمة العمليات  من امل�شتوى الأول والإ�شابات امل�شيعة للوقت وهو ما جعلنا نتذكر 

كلمة
المدير العام 
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة 10

على مدى الأربعني �شنة املا�شية، �شهدت ال�شلطنة تطورات اقت�شادية واجتماعية هامة يف ظل القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن 

�شعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه. 

كانت �شناعة النفط والغاز، التي تلعب فيها �شركة تنمية نفط عمان الدور املحوري، املحرك الأ�شا�شي وامل�شدر الرئي�شي لتوفري املوارد املالية املطلوبة لعملية 

النمو وتعزيز اخلدمات العامة وبناء املرافق الأ�شا�شية وحت�شني م�شتويات املعي�شة. كل ذلك كان له دور يف اأن تنعم ال�شلطنة بعقود لي�س لها مثيل من الأمن والرخاء 

وال�شتقرار. 

واأ�شبح الهدف الآن هو املحافظة على الإجنازات التي متت والبناء عليها وخا�شة اأن النفط ال�شهل ال�شتخراج يف تراجع. وكذلك اأ�شبحت خطوط الأنابيب قدمية 

وزاد التعقيد يف املن�شاآت. يف الوقت نف�شه هناك �شرورة ملحة لل�شيطرة على التلوث الذي يحدث للبيئة واملحافظة على الطاقة وتلبية الطلب املتزايد على الوقود 

�شواء من داخل ال�شلطنة اأو من خارجها. 

كان من الواجب على �شركة تنمية نفط عمان اأن توازن بني الطلب احلايل على النفط والزيادة امل�شتمرة يف ا�شتهالك الغاز )�شواء داخل ال�شركة اأو خارجها( 

والرغبة يف احلد من الأثر البيئي. ولتحقق هذا الهدف، و�شلت ال�شركة اإىل اآفاق جديدة فيما يتعلق بتقنيات ال�شتك�شاف والإنتاج اإىل جانب بذلها جلهود حثيثة 

لتوفري حلول فاعلة لإدارة الطاقة واملياه. 

كذلك ومن خالل ا�شرتاتيجية القيمة املحلية امل�شافة مهدت �شركة تنمية نفط عمان الطريق من خالل خلق وظائف م�شتدامة وال�شتثمار فيها ومن خالل توفري 

فر�س جتارية جديدة للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف قطاع النفط والغاز والقطاعات املرتبطة به. 

وتهدف هذه ال�شرتاتيجية اإىل تعزيز القدرات التناف�شية لل�شناعات التحويلية يف ال�شلطنة و�شركات اخلدمات وزيادة كفاءة الكوادر الب�شرية مبا ميكنها من 

املناف�شة على امل�شتوى الدويل وتهدف كذلك اإىل ن�شر ثقافة الريادة يف العمل وت�شجيع البتكار والتنويع وهو الأمر الذي �شوف يخدم م�شالح ال�شلطنة يف امل�شتقبل. 

وتلتزم �شركة تنمية نفط عمان بو�شفها �شركة تراعي حق اجلوار ومقت�شيات املواطنة احلقة بحماية البيئة وتنمية املجتمعات التي تعمل فيها وحتقيق القيمة حتى 

يف قطاعات خارج قطاع النفط والغاز. يركز هذا التقرير على بع�س الأعمال اجلبارة ف�شاًل عن بع�س املجالت التي ت�شعى ال�شركة جاهدة يف حت�شينها يف اإطار 

جهودها لت�شبح �شركة ذات كفاءة اقت�شادية مدركة للتزاماتها املجتمعية ومراعية للجوانب البيئية يف عملها. 

الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي 
وزير النفط والغاز 

رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان 

رسالة 
رئيس مجلس اإلدارة 
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اأهال بكم يف اأول تقرير لال�شتدامة ي�شدر عن �شركة تنمية نفط عمان 

وهو التقرير الذي يغطي فرتة الثني ع�شر �شهرا حتى نهاية الن�شف الأول 

من عام 2014 )يونيو 2014(. 

تعامالتنا  كل  يف  والأمانة  بال�شفافية  التزامنا  على  التقرير  هذا  يدل 

و�شي�شتخدم هذا التقرير كاأ�شا�س لالن�شمام للميثاق العاملي لالأمم املتحدة 

حتظى  التي  عمان  �شلطنة  يف  الوحيدة  التجارية  ال�شركة  نكون  وبالتايل 

بع�شوية هذا امليثاق. 

وقبل اإعداد هذا التقرير، و�شمن برناجمنا املكثف للتوا�شل مع اأ�شحاب 

ال�شاأن مت اإجراء ا�شتبيان حول هوية ال�شركة �شارك فيه اأكرث من 200 من 

كبار اأ�شحاب ال�شاأن، وكذلك ال�شتبيان ال�شنوي ل�شتطالع اآراء املوظفني 

ت�شغل  التي  اجلوانب  ب�شاأن  وانطباعاتهم  اآرائهم  على  للتعرف  بال�شركة 

بالهم واهتماماتهم فيما يتعلق بالأن�شطة التي نقوم بها. 

وميكن الطالع على هذا التقرير على موقع ال�شركة :

www.pdo.co.om وعلى ال�شبكة الإلكرتونية الداخلية للموظفني. 
فمعظم التخ�ش�شات الفنية لدينا معتمدة من جانب اجلهات الدولية 

للتدقيق من جانب  ككل  نفط عمان  تنمية  �شركة  وتخ�شع  املعنية  واملحلية 

ماليًا  امل�شتقلة  اجلهات  اإحدى  وهو  للدولة  والإدارية  املالية  الرقابة  جهاز 

واإداريًا عن ال�شركة. 

لال�شتف�شار عن هذا التقرير يرجى التوا�شل على:

عن التقرير 

٩تقرير االستدامة لعام 2014 

corporatecommunications@pdo.co.om 
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رؤية الشركة: “ أن يشار إلينا بالبنان بما لدينا 
من مواهب بشرية متميزة وما نحققه من 

فوائد لعمان وألهلها وذوي الشأن “ 
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