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The report is testimony to our commitment to transparency and honesty in 
our business dealings. We will be using it as our Communication On Progress 
to the United Nations Global Compact, which we formally joined in January 
last year.

This report 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

Throughout this report, a billion = 1,000 million, and a trillion = 1,000 billion.
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In 1974, the Government of Oman acquired a 60% shareholding in 
PDO, the remaining interest in the Company being shared amongst 
Royal Dutch Shell (34%), Total (4%) and the Partex Corporation 
(2%). On 1 January 1980, PDO was registered by Royal Decree as a 
limited liability company in the Sultanate.

The body of this report is organised according to seven priority 
areas, which are integrated into the Company’s business processes. 
The Company continues to aim to strike the right balance between 
successfully delivering oil and gas to its shareholders, whilst 
respecting the welfare of society and of the natural environment.

This year, the report also contains a chapter on the Company's 
environmental and safety performance, charting its endeavour to 
operate safely, responsibly and efficiently to deliver lasting economic 
benefits to the whole of Oman, while at the same time mitigating the 
societal and environmental impact of its operations in a challenging 
economic climate.

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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BOARD OF
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In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful

It is an honour to declare to Your Majesty the steadfast and 
unwavering support and commitment of all those who work in the 
Omani oil and gas sector who strive to generate the wealth 
needed for the continuing transformation of this proud nation 
under your inspirational leadership.

The devotion of so many was evident not only during the joyous 
celebrations for the 45th National Day but also throughout what 
was an extremely challenging year dominated by the continuing fall 
in oil prices.

This worsening environment has impelled all operators, not least 
PDO, to continue to adapt their strategy and day-to-day working 
patterns to continue to economise while still delivering value for 
the Sultanate. The Company has been resolute in its goal of 
“staying the course” and eschewing sudden or dramatic changes of 
direction. Through a closer collaboration with contractors, a 
company-wide “Every Rial Counts” campaign and the continuing 
roll-out of the Lean continuous business improvement 
programme, PDO has gone to great lengths to identify savings, 
strip out waste and streamline operations, so that it emerges 
stronger when the current downturn subsides.

Despite this retrenchment, the Company was still 
able to deliver record oil, gas and condensate 
production, achieve an enhanced safety 
performance, add significant reserves and 
contingent resources, continue to invest in strategic 
projects, such as the landmark Miraah solar energy 
scheme, and generate thousands more 
employment and training opportunities for Omani 
jobseekers.

Indeed, PDO’s evolving In-Country Value strategy 
to retain more of the industry’s wealth in Oman by 
developing robust local supply chains and 
improving the capacity and capability of Omanis 
and domestic businesses could not be more 
relevant in the current circumstances.

Sustaining this progress is likely to be difficult in the 
coming months in the light of developments in the 
global oil market, but I remain confident that all 
those who work at PDO and other operators in 
the Sultanate will show the resilience, ingenuity and 
commitment needed to weather the storm.

I pledge to Your Majesty that I will continue to do 
all that I can to support Oman’s oil and gas industry 
through these difficult times, and ensure that the 
sector remains the driving force for our nation’s 
modernisation and development.

May Allah protect Your Majesty so that the country 
may continue to thrive in peace and prosperity 
under your wise guidance and noble leadership.

Mohammed bin Hamad bin Saif Al Rumhy
Minister of Oil and Gas and 
Chairman of the Board of Directors
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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. Most 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 90,874 km2 
concession area known as Block 6 since 1967.

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:

• Primary, such as natural flow and artificial lift

• Secondary, such as water floods and pressure maintenance

• 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.

Who We Are
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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.

PDO endeavours to meet its wider responsibility to society 
by aiming to secure a social licence by taking economic, social 
and environmental considerations into account in all decisions. 
Specifically, this includes 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 the continual development and growth of our 
people, leading performance across our business and adopting 
a continuous improvement mindset to ensure we protect our 
reputation, sustain progress, comply with standards and deliver 
value to all our stakeholders. 

At the time of publication, PDO had more than 8,880 staff and 
over 40,000 contracting employees, made up of more than 60 
nationalities.

To underline our position as champion of workplace diversity 
and equality of opportunity, in 2015 the 15-strong Managing 
Director’s Committee comprised five women directors - a 
beacon for both the industry and region. 

General Business Principles and the PDO Code of 
Conduct

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.

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 
(COC) 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.

Identify and 
develop oil & 

gas 
opportunities

Create and 
evaluate oil & 

gas development 
opportunities

Design, 
construct, 
modify and 

abandon wells 
and facilities.

Operate wells 
and facilities

Maintain wells 
and facilities

Transport store 
and deliver 

product

EXPLORATION EVALUATION DEVELOPMENT OPERATIONS MAINTENANCE TRANSPORT

$

 The scope of PDO business from shareholder investment to delivery of oil and gas
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For this purpose, the code is categorised into five distinct 
sections addressing compliance in the following areas:

i) People and Safety

ii) Fighting Corrupt Practices

iii) Safeguarding Information and Assets

iv) Communications Management

v) 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 continuing membership 
of the United Nations Global Compact – an initiative to 
encourage businesses worldwide to adopt sustainable and 
socially responsible policies.

Anti-Bribery and Corruption

In 2011, PDO embarked on a comprehensive anti-
bribery and corruption (ABC) plan aimed at creating 
a culture of zero tolerance towards bribery and 
corruption. This plan has proven to be effective in 
responding to the multiple challenges faced and PDO 
continues to be a champion of ABC compliance in 
Oman.

Last year, internal investigations remained the primary 
responsibility of the Ethics and Behaviours team which 
continued to be accountable and responsible for 
the successful delivery and reporting of investigative 
outcomes and action items internally and to the 
State Financial Administrative Audit Institution when 
required by the law.

The mandatory due diligence programme for 
contractors implemented in 2014 to identify and 
monitor perceived conflicts or non-compliance by 
registered and potential future contractors who 
had applied for vendor registration renewals and 
participation in tenders has been successful in 
identifying potential risks this past year.

PDO also 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. The annual Conflict of Interest process for 
2015 resulted in a 0.5 percent non-compliance rate 
out of a total of 8,730 active staff that were required 
to complete Conflict of Interest declarations.

In 2015, face-to-face ABC presentations were provided 
to 373 inductees and graduates as part of the on-boarding 
and induction programme.

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 included small and medium sized contractors and 
continued during 2015. 

In addition, face-to-face interviews with 23 contractors by an 
external consultant and anonymous surveys to over 2,000 
vendors that were implemented in 2014 for transparent 
disclosures of concerns by vendors were continued. The 
results of the anonymous survey will be received and analysed 
in the first quarter of 2016.

A risk assessment of the Social Investment programme was also 
conducted in 2015 to assist the External Affairs Directorate to 
identify and prioritise business ethics risks that could arise from 
the social investment activities. The risks identified provided 
guidance on developing robust and effective best practice 
solutions that are user-friendly and sustainable in order to 
address, eliminate and/or mitigate the identified risks. 
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I am honoured to present to Your Majesty Petroleum 
Development Oman’s Annual Sustainability Report for 2015, 
which covers our performance and activities in a tough and 
challenging year.

This report bears witness to the efforts the Company made 
last year to operate safely, responsibly, fairly and efficiently to 
deliver lasting economic benefits to the whole of Oman while 
mitigating our impact on the environment and wider society.

With the sharp fall in global oil prices dominating our thoughts
and deeds, I am pleased to be able to report that PDO still 
managed to meet, and in many cases surpass, expectations 
right across the business.

As the nation’s largest oil and gas producer, our staff are fully 
aware of the vital role they play in generating the resources 
and revenue needed to power Oman and their commitment 
to the cause despite the worsening economic situation was 
truly impressive.

Their joyous Company-wide 
celebrations for the 45th National 
Day, when many thousands of 
staff and contractors joined forces 
to express their love, respect 
and admiration for Your Majesty 
were further testament of their 
determination to rally to the cause 
and redouble their efforts to 
support the nation in these difficult 
times. 

Our people were also greatly 
motivated by the fact-finding visits 
made by the Council of Ministers 
and ministerial undersecretaries. 
They greatly appreciated their 
steadfast support and interest in 
the efforts they are making to add 
momentum and diversification to 
the national economy and deliver 
beyond oil and gas production.

Ensuring our business is sustainable, 
is a long-term goal of PDO but the 

current low oil price environment 
also underscores the critical importance of 

sustainability in the present. As with other operators, both 
nationally and internationally, PDO has been severely tested 
by the recessionary pressures triggered by surplus global 
production and deepening concerns about economic growth.

Throughout 2015, we have endeavoured to operate more 
efficiently and strip out waste without impacting on our 
overarching priority of safety or undermining our drive for 
value creation to support and sustain national progress and 
prosperity.

We are relentlessly pursuing ever stricter cost control and 
have identified a number of significant opportunities to 
execute work more efficiently and reduce waste. Indeed, the 
current environment is enabling us to challenge the status 
quo and seize the opportunity to create a more effective, 
productive and leaner business model. From discretionary 
expenditure to redeployment of hoists and other resources, 
we need to ‘serve Oman’ by ensuring we are all working to 
remove inefficiency and waste.

Managing Director’s Foreword
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We are working collaboratively with our contractors, not 
mandating them, to identify mutually beneficial efficiencies. 
Last year, we undertook 17 Contract Optimisation Reviews 
with more to come.

Securing the buy-in of our staff and contractors to operate 
more efficiently, perhaps changing long-standing but inefficient 
work patterns, has been crucial. Our dynamic Lean continuous 
improvement programme has been critical to this, mandating 
us to eradicate duplication, streamline operations and banish 
wasteful work processes.

The efficiency drive has been all-encompassing and the launch 
of our ‘Every Rial Counts’ campaign, a wide-ranging initiative 
focused on savings and efficiencies across the Company – right 
down to the amount of printing we do – is another sign of 
this. This campaign is steadily building momentum, emphasising 
the point that everybody has a responsibility to treat PDO’s 
money as if it were their own. 

It is important to stress that none of this effort has been at the 
expense of our wider commitments beyond our core business 
of the exploration and production of oil and gas. Job creation 
remains a core priority as indeed is sustaining community 
support, while, the new measures to cut waste make good 
social, environmental and financial sense.

Throughout 2015, everybody at PDO was determined to stay 
the course in sustainably creating value for all our stakeholders 
while pursuing vigorous targeted cost control measures, and 
this will continue to be the approach in 2016 as we strive to 
deliver more for less to combat the impact of the oil price 
decline. The market remains in a state of flux, and ongoing 
supply and demand issues could still mean we may have to 
reappraise our plans, but the bulk of our programme is robust 
at low price realisations.

We have pursued early monetisation of projects wherever 
economically viable, continued to make strategic investments 
which will serve the Sultanate well into the future and 
endeavoured to eradicate wasteful activities to help Your 
Government in its efforts to tackle the fiscal deficit. 

With the added pressures and demands, I am pleased 
to report that PDO established a new total oil, gas and 
condensate production record of 1.29 million barrels of oil 
equivalent per day (boepd). This total included an average oil 
daily production of 588,937 barrels per day (bpd), the highest 
since 2005 and almost 14,000 bpd above the planned target. 
We now intend to accelerate to a sustainable new long-term 
oil production plateau of 600,000 bpd before 2019 to boost 
revenue generation. 

At the same time, we intensified our effort to meet growing 
national gas demand, and non-associated gas production was 
83 million m3/day, one million above the planned target. On 
the downside, condensate production was 82,894 bpd, lower 
than target due to lower than anticipated condensate gas 
ratios compounded by asset integrity challenges.

This strong outcome is the result of a redoubled short-term 
production focus across all disciplines in response to the 
current environment, with continued strong well, reservoir 
and facility management, new oil delivery, in-year monetisation 
of successful 2015 exploration wells, and the optimised 
execution of shutdowns.

There has been a relentless assessment of all expenditure 
through extensive collaborative engagements with 
contractors, contract optimisation reviews and a ramping up 
of our Lean programme. It is important to stress that we now 
have a number of great opportunities to execute work more 
efficiently and reduce waste. 

Indeed, the current environment is helping us, enabling us to 
challenge the status quo. To boost near term cash-flow, we have 
reduced 2016 expenditure by US$ 1.6 billion and we’ll need 
to continue to identify further cost reduction opportunities in 
light of the country’s fiscal deficit and borrowing requirements.

Importantly, we have been able to maintain our growth 
plans. We will continue to actively pursue and accelerate 
projects which can generate increased revenues, with early 
monetisation of discoveries and opportunities, top quartile 
recovery, meeting government gas requirements, delivering 
projects on promise, ensuring stakeholder expectations are 
fulfilled and ensuring that our overarching focus on personal  
and process safety is not compromised by any cost control 
plans.

In this latter respect, we firmly believe that simplicity is the 
key enabler for a robust safety regime and that is why we 
are making our safety rules, training and practices easier for 
contractors and staff to understand and comply with. This 
rationalised, behaviour-based approach to HSE is being allied 
to an improved focus on learning from incidents and better 
compliance with our stringent safety rules. 

I am pleased to report that PDO’s Lost Time Injury Frequency 
improved from 0.32 per million manhours in 2014 to 0.28 
in 2015. However, there is still much work to do if we are to 
accomplish Goal Zero – no harm to people, environment and 
assets. Sadly, there were still two work-related fatalities last 
year and 51 Lost Time Injuries. 

This was especially noticeable across our well engineering 
fleet, where contractor staff turnover and limited experience 
undermined many committed efforts to drive improved 
compliance and intervention.

Against this, the 54% fall in Tier-1 Asset Integrity-Process Safety 
(AI-PS) incidents is strong proof of what can be achieved 
with senior leadership buy-in, improved training, heightened 
awareness, and a rigorous emphasis on monitoring, compliance 
and reporting. 

To further embed the safety culture in PDO, we will place 
more emphasis on leadership compliance, intervention and 
respect, with a greater focus on competence supported by 
improved reporting and simpler, more pervasive training, 
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which has already received glowing feedback from those 
participating in recently developed visual and more engaging 
courses. It is also crucial that we continue to learn more from 
incidents and the launch of a simplified, more efficient HSE 
incident investigation process and an online AI-PS incident 
reporting tool will reduce bureaucracy and improve the depth 
and breadth of investigations. 

In these challenging times, it is more important than ever 
to work closely with contractors, not only to drive greater 
efficiency and productivity but also to create a better work 
environment across our operations and beyond. We cannot 
expect people to give their best for PDO and their companies 
without demonstrating an equivalent commitment to them. 
That is why, after a successful pilot, we are now rolling out 
Project Prism, an industry-first investigation into the welfare 
of more than 30,000 employees in our contractor community. 

This three-year benchmarking programme is aimed at 
identifying and sharing best practice and raising industry 
standards, with personnel being interviewed confidentially 
about a wide range of topics, including safety, pay, training, 
medical care, food, accommodation and human resources 
provision in the field. This project is operationally, commercially, 
but above all, morally, the right thing to do and totally in 
keeping with PDO’s reputation as a fair and ethical operator 
and its membership of the United Nations Global Compact, 
the largest voluntary corporate social responsibility initiative 
in the world.

Despite the recessionary pressures, it has been more important 
than ever to pursue our In-Country Value (ICV) programme 
to build a sustainable Omani industrial/private sector base able 
to compete on the international stage and retain more of the 
industry’s wealth in the Sultanate.

All operators need to become smarter at recognising and 
rewarding those companies that create Omani supply chains 
and deliver ICV plans and promises submitted in commercial 
contract tenders. The incubation of new strategic and high-
value local supply chains can take years to mature, but remains 
an essential building block in any upgrading and diversification 
programme in our industry. However, it is not ICV at any cost. 
ICV needs to be assessed on a case-by-case basis and our 
focus and intent will be to award contracts to the firms that 
have offered the highest ICV over the contract period in their 
tender plans at a competitive and/or acceptable cost. 

Our suppliers and contractors must look at how they can 
attract and retain Omani talent and, in order to do so, they 
have to offer an attractive employee value proposition. There 
is still a significant opportunity for us to train more vocational 
skills, but equally employers have to look at how they can 
invest in technologies, goods and services that will attract the 
country’s youth.

In 2015, we improved the measurement and monitoring of ICV 
and made it easier for Omani small and medium enterprises to 
do business with us through workshops, training and enhanced 
online vendor contracting and procurement processes. 

The Managing Director’s Committee
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At the same time, and working closely with our contractors, 
PDO was able to create 7,200 employment,  training and re-
deployment opportunities for Omani jobseekers, meaning 
that more than 20,000 have been generated since the launch 
of Your Majesty’s National Objectives programme in 2011.

PDO awarded contracts worth more than US$3.7 billion 
to nationally registered firms, as well as provided further 
financial, technical, operational and administrative support 
to our Super Local Community Contractors (SLCCs) and 
Local Community Contractors (LCCs). Work worth US$235 
million was carried out by these companies last year and more 

than 4,000 Omanis are currently working for them in different 
disciplines as they steadily build up their capability to compete 
not only nationally but also internationally.

Sustaining the performance of PDO and the wealth of the 
nation are key for the future and so our strong record on 
adding reserves and project delivery last year should hopefully 
stand us in good stead. The overall hydrocarbon maturation 
performance was good, with both estimated reserves and 
commercial contingent resource (CCR) additions well above 
target. The most significant oil discovery was Sadad North 
(44.5 million barrels of CCRs), which opens up a new play 
below a mature one, close to a production facility. Moreover, 
there was a 2% increase in Stock Oil Initially In Place (STOIIP) 
to 67.8 billion barrels and a 4% increase in Gas Initially In 
Place (GIIP) to 78.2 trillion cubic feet (Tcf) thanks to sterling 
exploration work and reservoir management. 

In addition to targeting low unit technical cost (UTC) projects 
on both oil and gas, our Exploration Directorate is driving for 
early monetisation in as many projects as possible, working 
increasingly closely with the clusters. That collaboration 
enabled the directorate to contribute approximately 2,500 
barrels of oil per day last year, with the revenue from that 
production offsetting approximately half of the funds that the 
directorate spent on drilling and testing opportunities. 

Overall, the oil exploration programme delivered commercial 
projects with more than 100 million barrels of additional 
volume for development. On gas, the Exploration team is 
working to accelerate the on-stream date of discoveries by 
executing early concept engineering, pre-ordering long-lead 
items and deepening the understanding of key geological plays, 
such as Amin, that helps to place wells in optimal locations. 
Exploration will continue to plan for the rapid hook-up of 
wells that are drilled and the delivery of low UTC projects that 
contribute to PDO’s profitability in these challenging times.

One of the key enablers for Exploration’s success has been 
3D wide-azimuth seismic data sets, with some of the most 
recent among the highest quality in the world. In the past, it has 
taken up to 18 months to deliver such products to our seismic 
interpreters but we are currently working on accelerating this 
so they can have the best data to use in their projects as soon 
as possible, improving our ability to deliver the best projects 
quickly.

Meanwhile, the Central Project Delivery team achieved the 
majority of PDO’s corporate project delivery milestones on 
or ahead of plan, and all were delivered within the year. The 
landmark announcement of the giant Miraah solar energy 
project at Amal garnered headlines around the world and 
placed Oman firmly in the global spotlight as pioneers in 
the reduction of gas consumption in thermal enhanced oil 
recovery specifically and energy management more generally.
As well as helping to divert this valuable gas to other 
industrial, commercial and residential uses, Miraah has the 
potential to generate significant value for Oman, creating new 
opportunities in supply chain development, manufacturing 
capability, and employment and training. Plans to localise the 
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supply chain are currently under development, including the 
establishment of a local manufacturing factory in Oman. 

This further high-profile commitment to energy efficiency and 
conservation further bolsters PDO’s standing as an operator 
dedicated to environmental stewardship, a reputation already 
underpinned by ventures such as the Nimr reed beds project 
which is currently processing approximately 760,000 barrels 
of produced water a day at the fraction of cost and energy 
intensity of conventional deep water disposal. In total, by the 
end of 2015, it had treated approximately 980 million barrels 
of produced water and recovered around 500,000 barrels of 
oil since operations began in October 2010.

PDO is a large enterprise and there is ample scope to reduce 
the amount of waste we generate. The launch of “Reduce, 
Reuse, Recycle” drive as part of a new Bea’tona (Our 
Environment) campaign targeting staff, contractors and the 
wider Omani public will hopefully lead to a step change both 
in and out of the organisation. 

We are all dedicated to greater sustainability in the way we 
work, extending from the amount of energy, water and materials 
we use to produce oil and gas right down to the number of 
paper cups we discard.  We hope the example we are setting 
will encourage other organisations and companies in Oman 
to adopt similar measures, as we all have a responsibility to 
preserve and protect the environment. Together, we can all 
make a difference.

We are constantly striving to protect Oman’s environment 
and prevent pollution, and I’m pleased to report that last year 
the Company made substantive progress in its environmental 
performance on a range of important challenges including oil 
spills, greenhouse gas emissions, flaring and waste management.

PDO remains committed to ensuring that all our operations 
and activities are performed in an environmentally sustainable 
manner and in accordance with Omani law. We endeavour 
to not only comply with regulations, both national and 
international, but also exceed them and set even higher 
standards wherever we can. 

One of our major challenges is to deliver growth, competitive 
performance, operational and project delivery excellence, while 
effectively managing the social, economic and environmental 
impacts associated with oil and gas production. Compiling this 
report has helped us to focus on how we do that, as effectively 
and transparently monitoring our health, safety environment 
(HSE) performance and continuous improvement is essential 
for PDO’s sustainable growth.  

Crucial to that growth is the development of our mega 
integrated oil and gas projects where we aim to invest more 
than US$10 billion over the next 5-10 years to sustain the 
Company’s long-term hydrocarbon output.

Work on the power plant, foundations and wells at the Rabab 
Harweel (RHIP) is well advanced, and as many as 12 LCCs 
have successfully worked in preparing the large site. The 

integration of the Harweel oil and Rabab gas components is 
slated for completion in 2019. Yibal Khuff, one of the largest 
and technically most complex ventures to be implemented 
by PDO, is moving smoothly to the “Execute” phase. The 
advantages of using a single contractor (Petrofac) for both 
these projects are now being seen as the lessons learned from 
RHIP engineering are brought swiftly to bear at Yibal Khuff. 

Throughout 2015, we also worked hard to retain our 
reputation as a good corporate citizen and this report contains 
a number of highlights demonstrating the proud contribution 
of our people to the wider community.

In line with retaining our social licence and our membership of 
the UN Global Compact, PDO stayed true to its aspirations 
to be a good corporate citizen, pledging financial support to a 
range of community and educational initiatives.  These included 
school building and further training and marketing support for 
the Banat Oman social enterprise which has now trained more 
than 300 women from low-income backgrounds in a variety 
of handicrafts, giving them the opportunity to make a better 
living. The initiative is gaining further traction with a number 
of commercial contracts already signed, including with Muscat 
Duty Free and the Lulu Hypermarket chain. I was especially 
heartened by the launch of the Baader project which allows 
our staff to volunteer their expertise and time to eight non-
governmental organisations and charities for free.

As ever, our people remain our most important asset and 
the development of their skills and knowledge is paramount. 
Last year, PDO ran more than 440 technical and non-technical 
learning, HSE and process safety events, with 326,000 
manhours devoted to developing staff through various 
learning courses and sessions. Our Graduate Development 
Programme has been rolled out across all technical and non-
technical functions and the new Wells Learning Centre is now 
up and running, delivering quality learning experiences across 
the board from experienced professionals to visitors. 

We now have a record number of Omanis on staff with a 
cadre of high-performing professionals ready and able to step 
into the roles of expatriates, and there is no reason why we 
should not reach an Omanisation rate of 90% by 2019-20. 
Their participation in the mission of maximising value and 
minimising waste so far has been truly impressive and I remain 
confident this contribution will enable PDO to emerge as a 
stronger and more efficient company when the upturn comes.

Raoul Restucci 
Managing Director

March 2016
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Exploration and Hydrocarbon Maturation 

• Significant oil discovery at Sadad North

• 109 million barrels of contingent oil reserves booked

• Contingent gas bookings above target at 0.38 trillion cubic feet (Tcf)

• 2% increase in Stock Oil Initially In Place (STOIIP) to 67.8 billion barrels

• 4% increase in Gas Initially In Place (GIIP) to 78.2 Tcf 

• 27 exploration wells delivered

2015 Highlights
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The year saw a major shift in the Exploration Directorate’s 
strategy from delivering volume to realising value for 
stakeholders, with an ever-closer working relationship 
with PDO assets on both planning and execution. This was 
underlined with the delivery of 2,500 bpd year average oil 
production from exploration wells, peaking at over 5,000 
bpd by the year’s end. The directorate booked nearly 109 
million barrels of oil and 0.38 trillion cubic feet (Tcf) of gas as 
commercial contingent resources (CCRs) and acquired more 
than 8,650 km2 of new generation 3D Wide Azimuth (WAz) 
seismic data from Block 6. In total, 27 exploration wells were 
delivered.

A major contributor to the transformation was the move to 
a play or theme-based way of working, targeting elements of 
the portfolio with the most potential to contribute to early 
development and production. In synergy with the development 
teams, these opportunities were matured and delivered.
 
The most significant oil discovery was Sadad North (44.5 
million barrels of commercial contingent reserves). Delivery 

of the first oil (through a tie-in to the Sadad field production 
station) came within six months from the spud of the first 
exploration well, as a result of early and close collaboration 
with the Bahja Rima cluster. The discovery opens-up a new 
play below a mature one and close to a production facility. 

During 2015, Exploration continued to target growth in new 
plays through the execution of the exploration and appraisal 
campaign in the Shammar Play in North Oman within the 
Lekhwair and Ufuq fields. The campaign targets shallow, 
high-permeability reservoirs first seen in the Upper Shuaiba 
development wells. The first Shammar wells drilled showed 
initial rates up to 1,000 bpd of dry oil. To support dynamic 
data gathering and maximise early monetisation opportunities, 
Shammar exploration wells that show potential to deliver 
sustainably are being hooked up to facilities and contribute to 
production. The project is expected to support the Lekhwair 
asset in the Lekhwair Production Station expansion decision 
and to be a key contributor towards PDO’s aspiration of 
delivering 600,000 bpd over the coming years.

Exploration and hydrocarbon maturation concentrates on the subsurface aspects of field development 
plans: finding hydrocarbon-bearing reservoirs; appraising their size, structure and properties; accurately 
simulating the way in which the hydrocarbons flow through them into the wells; and then deciding – in 
light of all the data and all the uncertainties – how best to extract the hydrocarbons from them. The task of 
discovering new reservoirs is entrusted to the Exploration Directorate. The appraisals, the simulations and 
even the conceptual planning are all done in PDO’s prestigious dedicated Study Centre. It allows most of 
the Company’s reservoir engineers and production geologists to plan properly for the future without being 
side-tracked by the exigencies of short-term production.

Members of the Exploration seismic crew
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Unconventional oil exploration and appraisal continued in 
2015. The results from a majority of appraisal wells indicated 
that this opportunity is not currently as commercially attractive 
as many others in the PDO portfolio. Considering the results, 
and taking into account the new oil price environment, a 
decision was taken to pause the project.

For gas maturation, the focus continues in mature basins with 
emphasis on rejuvenating and diversifying the portfolio. The 
newly acquired and processed 3D WAz seismic data has 
been a key enabler towards delivering an updated portfolio 
in both the Ghaba and Fahud Basins. This strategy is also being 
implemented in the south of Oman Salt Basin near the Tayseer 
discovery where a new seismic survey is being acquired.   

The standout gas project for 2015 was the Mabrouk Southwest 
discovery (0.38 Tcf commercial contingent reserves). The 
field was discovered as a satellite to the Mabrouk field in the 
Barik and Miqrat reservoirs. The Mabrouk Deep project is 
undergoing its development maturation phase.  The discovered 
volumes will feed into the Mabrouk phase 3 development 
in 2018. More opportunities are being matured in the area 
following a strategy that focuses on maximising the production 
capacity close to the Saih Rawl central processing plant (CPP).

Seismic Success

The Exploration Directorate operated two seismic crews 
in 2015 with data being acquired over vast areas. Several 
mega 3D WAz seismic data sets were delivered, including 
coverage of the challenging Haima North Blocks A&B and 
the Marmul RTQ areas. A major 2015 milestone was the 
upgrade in the data acquisition approach from using 30,000 
channels to 60,000. This challenging transformation resulted 
in major savings in time and cost of data acquisition without 
compromising the data quality. This continuous improvement 
in efficiency resulted in the delivery of one of the biggest and 
highest quality Pre-Stack Depth Migrated (PSDM) seismic 
volumes over the Yibal and Al Huwaisah area which is being 
used to transform the deep gas portfolio in the area. Despite 
the added exposure, strict health, safety and environment 
(HSE) standards were maintained. This was mirrored by the 
Geomatics team which completed 34 years with no Lost Time 
Injuries (LTIs).
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Hydrocarbon Production 
and Reservoir Management

• Record oil, gas and condensate production

• Highest oil production since 2005

• 574 wells drilled – 15% up on 2014

• Fastest well drilled in PDO history

2015 Highlights
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Hydrocarbon Production and Reservoir Management (HP&RM) encompasses various activities aimed at 
optimising production from existing oil and gas fields in such a way that short-term output is maximised 
without jeopardising longer-term output. Some of these activities are: the gathering and analysis of 
production data from wells; comparing the analysed data with what the field development plans predict; 
adjusting oil production and water injection rates; modifying field development plans; and carrying out 
well workovers. Basically, HP&RM seeks to either make wells and reservoirs behave as planned or adjust 
the field development plans to reflect the reality of well and reservoir conditions. It also seeks to solve or 
prevent problems in wells and reservoirs that may reduce the ultimate recovery of a field.

With the Company fully focused on value creation, PDO 
established a new total oil, gas and condensate production 
record for 2015 of 1.29 million barrels of oil equivalent  per 
day (boepd). The average daily oil production was 588,937 
barrels per day (bpd), nearly 14,000 bpd above plan and 
represented PDO’s highest oil production since 2005. 

This strong outcome was the result of an intensified short 
term production focus across all disciplines in response to 
today’s low oil price environment. Production of existing 
assets was strong due to excellent well, reservoir and 
facility management, enabled by rigorous exception-based 
surveillance. New oil delivery was robust and particularly 
benefitted from in-year monetisation of successful 2015 
exploration wells. The optimisation and early completion of 

the major Harweel, Lekhwair and Rima shutdowns further 
added to the overall volume. 

As PDO intensified its effort to meet growing national gas 
demand, non-associated gas production was 83 million m3/
day, one million above the planned target, evidence that the 
significant asset reliability improvements achieved for key 
process components over 2015 are bearing fruit. 

On the downside, condensate production was 82,894 bpd, 
lower than target due to lower than anticipated condensate 
gas ratios compounded by asset integrity challenges. Significant 
asset reliability improvements were achieved for key process 
components over 2015 and will continue in the future.
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PDO now intends to accelerate to a sustainable new long-
term oil production plateau of 600,000 bpd before 2019 to 
support revenue generation.

Well Engineering Supports Production Effort

As PDO sought new sources of oil that will enable it to achieve 
its production targets and generate revenue, the Company’s 
drilling workload continued to intensify but greater efficiencies 
were also realised. The Well Engineering Directorate drilled 
574 oil and gas exploration and production wells – a 15% 
increase on 2014 – including the fastest well in PDO history 
(1,289m in 3.25 days) after a collaborative Lean-driven effort 
at Amal resulting in savings of almost a quarter of the planned 
cost.

During 2015, the Well Engineering and Logistics Directorate 
realised savings in well delivery to the tune of US$26 million 
against the approved budget through greater efficiency, with 

Lean becoming a key enabler to delivering more value, 
well design optimisation, improved resource utilisation and 
innovative contracting strategies.

The directorate managed to cut the time it takes to drill 
10 metres for oil development wells from 2.2 to 2.0 hours, 
drilling a total of 1,267 km (179 km more than 2014) while 
reducing the cost per metre by 3%. Overall, this efficiency 
effort contributed to achieving 6% extra oil than planned 
from new wells while being 5% under the planned budget. 
Optimisation and restoration through world-class well and 

reservoir management led to an increase in production of 
92,600 barrels per day, with a fall in non-productive time of 
16.2% to 11.6% in the North from 2014 to 2015 and the cost 
per job dropping by 15%.

The directorate conducted 13,199 completion and well 
intervention (CWI) activities, carried out 502 rig moves, and 
performed 4,057 well pulling hoist activities while running 157 
operating units – 50 rigs, 34 hoists and 73 CWI units.

PDO also commissioned its first two Company-owned hoists 
in more than 20 years in a new In-Country Value (ICV) initiative 
to build Omani well engineering and drilling skills. During 2016 
and 2017, seven further Company-owned hoists and rigs will 
be deployed as part of an in-sourcing project.

The US$160 million capital investment will help to establish 
a training programme to develop PDO well engineers in 
operational roles with a focus on building practical hands-
on capability and experience. It should also set transparent 
benchmarks on operating cost and performance and enable 
faster implementation and testing of new technology.
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Well Engineering: A Case Study in Efficiency

Cost Optimisation Reviews (CORs) with the Company’s 
contracting partners helped realise significant cost savings on 
both services and materials contracts. 

Every year, the Well Engineering and Logistics Directorate 
spends US$350 million on a wide variety of materials. Since 
2014, the directorate has been able to save US$18 million 
through the refurbishment of materials for re-use and 
eliminating waste. Through the implementation of smart 
contracts, where the prices of materials are re-negotiated 
every six months and the roll-out of the Materials Inventory 
Management System, it was possible to improve the availability 
of materials while at the same time considerably reducing the 
inventory and dormant stocks. So far, US$27 million of savings 
have been realised and another US$53 million potential 
savings are earmarked for 2016.

Lean has been a key enabler to overcome current challenges 
through delivering more value to internal and external 
customers and to the country, and driving Lean maturity is one 
of the Well Engineering and Logistics Directorate’s strategic 
goals. Over the past two years, the directorate has made 
good progress on all its Lean value stream focus areas, such 
as goal deployment, culture, capability building, and continuous 
improvement delivery, as well as replication and sustainability.

The application of Lean is being considered at all levels, with 
even PDO’s own newly commissioned hoist being adapted 
by an in-house team to improve ease of operation and 
productivity.

In a drive to enhance the effectiveness of its personnel, one 
of the directorate’s other strategic goals, major progress was 
also made in automating repetitive workflows, thus freeing up 
engineers for value-adding activities.

Well Engineering Highlights

• 40 million manhours worked 
• 111 million km driven/year
• 502 rig moves covering 14,058 km
• 603 wells (including water wells) 
• 115,000 metric tons of steel utilised  
• 4,057 activities 
• 13,199 completion and well intervention (CWI) activities 
• 1,756 cement jobs (excluding thermal) 
• 157 operating units (50 rigs, 34 hoists & 73 CWI units) 
• 164 contracts
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Operations Excellence

2015 Highlights

• Sharp fall in the number of Tier-1 Asset Integrity-Process 
Safety incidents

• Deferment slashed through the Operational Reliability 
Improvement Process (ORIP)  

• Assets received global excellence evaluations for their 
safe running

22



Reliable and safe operations are a cornerstone of PDO’s 
sustainability, helping to deliver on the Company’s production 
commitment and to contribute to our licence to operate.

In 2015, an intensive drive was launched to improve Asset 
Integrity-Process Safety (AI-PS) performance. A range of 
initiatives, including enhanced training, were implemented 
to reduce the number of process safety incidents and these 
delivered a step change in results, cutting the number of Tier-1 
AI-PS incidents by 54% (10 in 2015 compared to 22 in 2014).

These initiatives included:
•	 A Technical Director’s Group AI-PS investigation to 

review each asset’s “Letter of Assurance” and identify 
areas of improvement 

•	 “Fish bowl” sessions delivered by senior management, 
including members of the Managing Director’s Committee, 
at Interior locations to improve and disseminate learning 
from process safety incidents

•	 The launch of an AI-PS digital databook to capture 
knowledge and learnings from process safety incidents 

•	 AI-PS online training for engineers who are responsible 
for the safe design and construction of PDO assets 

•	 More than 70 AI-PS engagement and training sessions 

Operations excellence (OE) basically refers to top-class maintenance and upkeep of all PDO’s surface 
facilities. Keeping the pumps and compressors working, the processing plants running and the oil and gas 
flowing through pipelines allows the Company to meet its production targets and reduce the cost of its 
operations.

covering more than 3,000 staff and thousands more 
contractors, held on the Company’s second Process 
Safety Day

•	 11 AI-PS awareness sessions were delivered at Interior 
locations covering 366 contractor and 170 PDO staff, 
with 28  “chronic unease” sessions delivered at the Coast 
covering almost 500 staff

•	 Replacement of corroded on-plot and off-plot pipelines.

The effort will continue in 2016 by driving a step change 
in the capability of Operations staff with enhanced training 
and coaching, higher compliance and sharing lessons from 
incidents. A total of 197 trainees and graduates were recruited 
in 2015, with around 1,450 Omanis going through the 
Graduate Development Programme (GDP) and Technician 
Omanisation Programme (TOP) on courses which ensure the 
continued competence of staff to run and maintain future and 
current facilities.

In addition to this, the TOP has been rationalised to ensure 
technicians and operators all acquire the necessary AI-PS 
inductions, competencies and certifications at the early stage 
of their career, something mirrored in other graduate training 
programmes.

The Mina Al Fahal terminal team with directors
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An initiative to licence all operators and technicians in critical 
positions has further enhanced the assurance of competent 
staff to operate and maintain facilities. This system ensures that 
relevant personnel are not just technically competent but also 
acquire specific AI-PSM competencies to become ‘licensed’ 
operators/technicians.

Operational Reliability

Considerable progress was also made in containing 
unscheduled deferment, reducing maintenance costs and 
cutting exposure to HSE and Process Safety incidents through 
the Operational Reliability Improvement Process (ORIP).

ORIP is the primary process used by Shell to identify, assess 
and rank unwarranted events, and situations and ensure 
appropriate actions are taken to avoid recurrence.

Three PDO assets achieved the highest operational reliability 
calculative assessment scores ever recorded by Shell operating 
units – attaining a new level in their safe and efficient running. 
The Central Gas asset scored 80% followed by Marmul and 
Fahud, both on 77%. The scores were all well above the 60% 
minimum required to achieve calculative status.

•	 Central Gas deferment of gas and condensates has fallen 
by 19,300 barrels of oil equivalent per day (boepd) from 
32,800 boepd in 2012 to 13,500 boepd in 2015 with 
a subsequent reduction in flaring due to the increased 
availability of flash gas. Moreover, the increased availability 
of Saih Nihayda turbo expanders – from 68% in 2014 
to 95% in 2015 – is a direct reflection of the root cause 
analysis (RCA) quality and action implementation which 
contributes to around 8 million m3 of gas per day,  equating 
to savings of around US$350 million in 2015.

•	 In the South, the threat of repeated simultaneous trips 
of deep water pumps, leading to the possibility of a trip 

at all Rima fields 
on process shutdown, was 
resolved through ORIP/RCA. As a result, a 
potential oil deferment of 17,200 barrels per year was 
avoided and a saving of US$23,000/year was realised in 
corrective maintenance costs. 

•	 The North avoided unscheduled production deferment of 
1,500m3 and realised an estimated saving of US$100,000 
on corrective maintenance by eliminating the repetitive 
failure of Lekhwair production station water injection 
system pumps during power changeover.

During 2015, a web-based dashboard was launched to enable 
the online tracking of OE from cluster to corporate level, 
providing a wealth of information on performance measures 
against key OE performance indicators.

In an example of collaboration across disciplines and 
directorates, the proof of concept of Integrity Operating 
Windows (IOW) for the Kauthar gas plant was also launched. 
The IOW system enables continuous monitoring of and 
alerting to facility integrity threats that are caused by changes 
in fluid composition. This helps teams to proactively work on 
threats to facility integrity, thus minimising the cost associated 
with leaks. This programme is now being replicated across all 
PDO facilities with the aim to have every facility on IOW 
before the end of 2017.

Maintenance Integrity Execution

PDO continues to make significant progress implementing 
and embedding its MIE (Maintenance, Integrity & Execution) 
programme.
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MIE is a long-term journey focused on building organisational 
capability and following a very disciplined approach to 
managing maintenance and integrity processes.

The benefits of MIE are a reduction in maintenance costs 
and scheduled and unscheduled deferment, and the fostering 
of a proactive culture towards maintenance execution and 
integrity assurance.

PDO focused on setting up the foundations to achieve 
calculative status in 2012/2013, before demonstrating 
organisational capability to sustain and improve its MIE culture 
and maturity in 2013/2014. Last year, through the embedding 
of Lean principles and practices such as Leader Standard 
Work, the Company was able to enhance the culture further 
and demonstrate value from its MIE processes.

In an external Shell Global review last November, all assets 
assessed increased their scores compared to their previous 
MIE assessment appraisals, with Lekhwair and Qarn Alam Oil 
gaining the first and third highest scores ever awarded by the 
Global MIE team respectively.

Mina Al Fahal Terminal

The Mina Al Fahal (MAF) terminal control room, which 
is responsible for overseeing the shipment of 330 million 
barrels of oil a year, was awarded the Operating Integrity 
SG5 certificate meaning it meets the minimum necessary 
requirements to demonstrate a safe operation, and became 
the first unit in PDO to achieve such an accolade.

The assessment covers nine key elements such as alarm 
management and operating envelopes, shift communications 
and handover, Permit To Work effectiveness, dynamic risk 
assessment, operational registers, competence management 
and documentation.

The Company also bought and installed three new single 
buoy moorings to ensure the continued safety of crude oil 
exports at MAF for the next 40 years. Export tankers are 
secured to the offshore floating platforms during the transfer 
of oil. The devices, which have been thermally sprayed with 
corrosion-resistant aluminium, are able to operate for 25 years 
without the need of a dry dock overhaul and have triple hull 
protection. They are fitted with tanker load monitoring and 
swivel leak detection systems and telemetry to transmit vital 
load and pressure data to shore.

Business Efficiency and Lean

In light of the steep fall in oil prices, PDO has further enhanced 
its existing cost management and value creation regime to 
create a more efficient workplace and reduced 2016 planned 
expenditure by US$1.6 billion.

Together with its contracting community, the Company has 
seized the opportunity to review and challenge its modus 
operandi and standards. Engagements were held with key 
contractors to identify opportunities for value improvement 
and cost reduction in a collaborative manner, leading to almost 

300 cost-saving, efficiency or productivity improvement ideas 
worth US$450 million over the period 2015-2020. In parallel, 
17 (seven above target) Contract Optimisation Reviews 
(CORs) were held for key contracts identifying over US$400 
million of potential cost savings over the period 2015-2020. 
These involve identifying and removing waste in the contract 
scope to make it fit-for-purpose and reduce costs for both 
parties.

The key enabler was the establishment of a Star Chamber with 
the objective of facilitating discussion on challenging standards, 
specifications and processes with potentially high value – the 
key benefit being that decisions are taken on the spot, without 
any undue delays.

PDO’s implementation of Lean continuous business 
improvement methods and systems – to streamline operations 
and eradicate waste - was stepped up in 2015 with the launch 
of project delivery as the seventh “value stream” or business 
area, following well delivery, well and reservoir management, 
operate and maintain, contracting and procurement, people 
and HSE. 

A total of 115 improvement projects have been executed and 
more than 100 projects are ongoing as PDO’s Lean culture 
was consolidated.

A total of 2,200 PDO staff have been given Lean awareness 
training, more than 200 staff have participated in Lean 
practitioner training and more than 250 managers, team 
leaders and supervisors have been trained as Lean managers. 
Additionally, 18 local internal coaches are following the 
Continuous Improvement Competence Framework to 
become accredited Lean coaches. 

Leader Standard Work, a framework which helps leaders 
create routines that have the highest impact on their business 
to make work faster, safer and easier was also fully rolled 
out in the Operate and Maintain value stream. Furthermore 
a ‘Continuous Improvement Time’ system started in the 
People and Change Directorate where staff create Standard 
Operating Procedures in their directorate to make various key 
processes more efficient.

PDO’s growing reputation as a Lean pioneer in Oman was 
evidenced by several high-profile fact-finding visits from other 
Shell operating units and domestic private and public sector 
organisations to learn from the Company’s Lean deployment 
programme. Visitors included Shell Qatar, Shell Brunei, Shell 
Marsk, Nigeria LNG, Shell Oman, other Shell representatives, 
Oman LNG, the Ministry of Finance, and the Ministry of 
Environment and Climate Affairs (MECA). Two improvement 
projects were started with the Ministry of Finance, and one 
with MECA.

In November 2015, the Managing Director’s Committee gave 
approval to take Lean to the next level of maturity based on 
Improvement Goal Deployment and diversifying the execution 
from projects to Kaizen events and practical problem solving.
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Project Delivery

• Work began on Miraah, the world’s largest solar energy 
project at peak capacity

• Foundations laid at Rabab Harweel

• The Yibal Khuff project moves to the “Execute” phase

• Saih Rawl depletion compression project phase 2 on stream

2015 Highlights
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The majority of the corporate project delivery milestones 
were achieved on or ahead of plan and all the milestones were 
delivered within the year.

After the successful solar steam trial at Amal West, PDO, with 
partner GlassPoint Solar, began work on the world’s largest 
ever solar energy project at peak production. The Miraah 
project in Amal will be a 1,021 megawatt solar thermal facility 
harnessing the sun’s rays to produce low-cost, energy-efficient 
steam for thermal enhanced oil recovery.

Once complete, it will save 5.6 trillion British Thermal Units 
of natural gas each year, the amount that could be used to 
provide residential electricity for 209,000 people in Oman. It 
is also expected to reduce CO2 emissions by 300,000 tons 
annually, the equivalent of 63,000 cars kept off the road. 
The project won an ADIPEC 2015 Award for its innovative 
approach to steam generation.

Meanwhile, further progress was made on PDO’s oil and gas 
mega projects, where the aim is to invest more than US$10 
billion over the next 5-10 years to sustain the Company’s long-
term hydrocarbon output.

Work on the power plant, foundations and wells at Rabab 
Harweel integrated project (RHIP) is well advanced, after 
the award of construction contracts. As many as 12 Local 
Community Contractors are working to prepare the site, with 
the integration of the Harweel oil and Rabab gas components 
slated for completion in 2019. 

The RHIP is the largest capital project in PDO with a reserve 
add of more than 500 million boe. It integrates sour miscible 
gas injection (MGI) in multiple oil reservoirs with production 
and pressure maintenance of a Government gas condensate 
field, which also contributes to Oman’s overall gas demand. 

Yibal Khuff, one of the largest and technically most complex 
ventures to be implemented by PDO, is moving smoothly 
to the “Execute” phase after shareholder approval for the 
simultaneous development of a number of sour oil and gas 
reservoirs and in-house support from the PDO Front End 
Engineering and Design (FEED) Office. Construction is due to 
start this year with the first oil projected for 2020, with a peak 
average production target of 20,000 barrels a day – and a gas 
plateau of 6 million m3/d over 18 years.

The advantages of using a single contractor (Petrofac) for both 
these projects are now being seen as the lessons learned from 
RHIP engineering are brought swiftly to bear at Yibal Khuff. 

The Budour mega project successfully completed its FEED, 
and plans for the first-ever use of water injection in a sour oil 
field are being reviewed following the discovery of additional 
gas reservoirs at Tayseer which are being evaluated.

The Central Project Delivery department brought the Saih Rawl 
depletion compression phase 2 project on stream, enabling 
additional recovery from the main field. The Condensate 
Recovery project in Gas Engineering started construction in 
Q3 2015 and the compressors will be delivered to the site 
by Q4 of 2016.

The Yibal Rejuvenation and Lekhwair Upper Shuaiba projects 
had their Final Investment Decision (FID) approvals in Q2 
and Q4 2015 respectively and the construction contracts 
will be awarded this year. The FID was also taken on phase 
3 of the Mabrouk Deep gas project, and phase 2 will be 
substantially completed this year. Meanwhile, the Amin water 
injection project was commissioned seven months ahead of 
schedule, extensively using local contractors and achieving a 
construction cost reduction of 25%. Some 40 young engineers 
from PDO and contractors were deployed on the project, 
allowing them to further develop skills in technical positions. 
Significant material procurements were also carried out from 
local supplies for items such as pipelines and switch gears. 

Project delivery – in its widest sense – simply means constructing and commissioning facilities on time and 
within the budget. In the short term, it will enable the Company to produce oil and gas in as cost-efficient 
way as possible from its existing fields, according to existing development plans. But, in the long term, 
project delivery becomes even more important as the Company brings its enhanced oil recovery projects 
on-stream.
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The on-plot scope involved construction of a standalone 
station with facilities for a peak water injection of 80,000 m3/d 
and injection pressure of 60-90 barg at the wellhead. The off-
plot scope comprised three water and emulsion pipelines as 
well as distribution and testing systems for 40 injector wells. 
The project will add 11.3 million m3 of reserves and boost 
production to a peak oil rate of 3,200 m3. 

In order to improve cost effectiveness in the current low oil 
price environment, PDO is developing a new way of working 
on project delivery with a simplification of standards and 
further collaboration with contractors which will optimise 
recovery and improve cost effectiveness.

On the non-oil front, the Ras Al Hamra development project 
delivered an additional 241 residential units in 2015, marking 
the end of phase 1.

Enhanced Oil Recovery

Despite the economic challenges, PDO remained committed 
to staying the course on all major enhanced oil recovery (EOR) 
projects. However, because of the resource-intensive nature of 
the recovery mechanism, there has been a rigorous review of 
the commercial and technical viability of some EOR activities. 
This reappraisal means EOR is now expected to account for 
more than 25% of production by 2025, as opposed to 33% 
by 2023.

PDO is currently operating a variety of commercial-scale EOR 
projects that include chemical EOR, miscible gas Injection and 
thermal applications. The Company will also continue the 

maturation of more promising and novel EOR technologies 
through laboratory and field testing. 

The Marmul polymer project has been running smoothly for 
the past five years and delivered more than 10.3 million barrels 
of oil. The start-up of phase 2 – adding 19 polymer injectors 
to the existing 27 – was brought on stream, with increased 
production expected this year, and phase 3 completing its final 
concept selection.

The execution of the alkaline-surfactant-polymer flooding trial 
in Marmul, a technology that can further improve oil recovery, 
is progressing well. Water has been injected in the targeted 
pattern to establish a good baseline, and injection of alkaline-
surfactant-polymer is expected shortly.

For the past 22 years in the Birba field, near miscible sour gas 
injection has yielded an additional 7.6 million m3 (48 million 

barrels) for 720 million m3 gas injected thus far and is on 
target to achieve up to 42% recovery from infill horizontal 
drilling and additional gas injection. 

The Harweel 2AB project started miscible gas injection (MGI) 
in April 2014 at a constrained rate of up to 1.7 million m3/
day and ramped up to a full capacity injection rate of 5 million 
m3/day since January 2015 after separator replacements. A 
clear response to the MGI process has now been established 
in terms of incremental oil rates and target pressures. 
Additionally, one of the key highlights in 2015 for miscible gas 
in PDO was the commissioning of the Al Noor 3A sour MGI 
pilot with positive initial indications.

A bird’s eye computer-generated image of the Miraah installation at Amal
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 The thermal-gas-oil-gravity-drainage (T-GOGD) process in 
Qarn Alam has been underway since late 2011.  A fourth 
steam cogeneration unit (GT/HRSG) was commissioned in 
2015 and is currently in operation.  In 2015, 2.8 million tons of 
steam was injected into the Shuaiba oil-bearing formation and 
5.6 million barrels of oil were produced, resulting in a steam-
to-oil ratio of approximately 3:1.  Total steam injection for the 
year fell short of expectations mainly due to GT/HRSG leaks 
and integrity issues with both steam injector and water supply 
wells.  Recovery plans are in place to restore performance in 
2016.

The Amal steam project continued its improvement in all 
areas, exceeding 22 million LTI-free manhours.  The year 
average oil production for 2015 was 1,907 m3/d (12,000 bpd), 
117 m3/d above target. In Amal West, with improvements 
made in once through steam generators (OTSG) availability 
(>90%), steam injection has been concentrated in a number 

A computer-generated image of the Miraah project’s glasshouse technology

of the 10-acre patterns and a positive thermal response is 
now being demonstrated. Likewise in Amal East, the reservoir 
performance continues to exceed expectations with both 
good cold production and thermal performance being 
achieved. 
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In-Country Value

• Created 7,200 jobs, training and re-deployment opportunities

• Awarded contracts worth more than US$3.7 billion to nationally registered firms

• More than 4,000 Omanis are currently working with Super Local Community 
Contractors (SLCCs) and Local Community Contractors (LCCs) in different disciplines

• Value of contracts awarded to SLCCs: US$ 585 million

• Total value of SLCC and LCC spend: US$272.7 million, a 16% rise on 2014 

2015 Highlights
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PDO’s In-Country Value (ICV) strategy aims at supporting local community companies and small and medium-
sized enterprises, increasing the procurement of local goods and services, and improving the capacity and 
capability of Omani people and companies in order to secure long-term sustainable commercial benefits for 
the Sultanate.

Jobs and Training

To help Government efforts to boost Omani employment, 
PDO delivered 7,200 job, training and re-deployment 
opportunities with its contracting community, meaning 
more than 20,000 have been created since 2011 when the 
National Objectives programme was launched. These are 
aimed at young Omani jobseekers so they can take up skilled 
employment in a range of jobs such as electrical technicians, 
carpenters, mechanics, pipefitters, steel fixers, plumbers, and 
scaffolders.

Moreover, a total of 195 young Omanis qualified as advanced 
welders at 6G level – the highest international standard – 
after a 20-month course. They are taking up work with PDO 
contractors, CCC and Al Turki Enterprises, on the Rabab 
Harweel mega project. 

A further 362 young Omanis successfully graduated from an 
18-month training programme, the majority having achieved 
Level 2 of the National Vocational Qualification and the 
Construction Industry Training Board programme, and began 
work with contractors in a wide range of trades including 
mechanical, electrical and instrument technicians, welders and 
pipe fitters.

As part of its National Objectives programme to create 
well-paid employment and training opportunities for Omani 
jobseekers, PDO signed a co-operation agreement with 
Apex E-Commerce LLC which is overseeing the “Mujeed” 
community initiative. The initiative aims to build a central digital 
database which matches qualified and experienced jobseekers 
with both public and private sector vacancies free of charge.

The Company further enhanced Omani job and training 
opportunities by signing six contracts worth US$650 million 
over the next 10 years. The deals for the supply, installation and 
maintenance of 29 centrifugal compressors were agreed with 
international engineering companies Siemens LLC, General 
Electric International LLC, and Omani firm OHI Petroleum 
& Energy Services LLC and its partners MAN Diesel & Turbo 
Schweiz AG. 

The equipment is due to be installed at 11 PDO projects, 
including the Yibal Khuff mega project, Lekhwair, Mabrouk and 
the second phase of the Saih Nihayda and Kauther depletion 

compression projects. The suppliers have committed to 
maximising the local content in their submitted contract plans. 
This should lead to the recruitment and training of a number 
of Omanis as engineers and technicians and maximise the use 
of PDO’s in-house repair workshops. 

The Company also signed a Memorandum of Understanding 
with the Ministry of Manpower, committing both parties to 
further co-operation in areas of training and Omanisation in 
the oil and gas sector and other industries.

It is recognised as a pioneer of ICV, both in Oman and 
regionally, and has worked diligently with a number of domestic 
organisations including the Supreme Council of Planning, 
Oman Rail and the Duqm Special Economic Zone, the Oman 
Authority for Partnership for Development and the Electric 
Holding Company to further embed it. The Company’s ICV 
experts also hosted visitors from abroad, advising visiting 
delegations from countries such as Iraq and Brunei.

Supporting Omani Businesses

Given the prevailing low oil price climate, it has become 
more important than ever to strengthen local supply chains 
to ensure that PDO is equipped to serve the nation more 
effectively and efficiently. In support of the Government’s 
quest to encourage small and medium enterprises (SMEs), 
PDO initiated and strengthened a number of mechanisms to 
make it easier for Omani entrepreneurs to do business with 
the Company. 

A total of US$57 million was spent on deals with national SMEs 
and a range of financial, operational technical and corporate 
governance support was offered to them. The Company 
is leading on a total of 35 ICV opportunities in the oil and 
gas sector for domestic businesses from a total of 53 that 
were listed in the ICV Blueprint Strategy report unveiled in 
December 2013. These include casing / cementing accessories, 
the provision of carbon steel pipes and the manufacture of 
valves. PDO also signed a year-long agreement with four 
Omani SMEs to develop and use them for electrical work 
across its operations.

SME programmes focused on coaching, mentoring and 
identifying scope allocation in the pursuit of capability building. 
Two business awareness workshops were arranged to 
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support local vendor development; and two more were held 
for local companies which had failed in bids for PDO contracts 
to equip them with the skills and knowledge of the Company’s 
technical contractual requirements, tendering and contracting 
processes, business ethics and HSE conditions needed to bid 
for work successfully.

In 2015, PDO also enhanced its contract procedures to include 
SMEs as part of its tendering documents package. The ICV 
Directorate continued to use the Joint Suppliers Registration 
System (JSRS), which has been a vital tool in addressing the 
core needs of oil and gas operators, by bringing onboard 
all the verified suppliers who pass the industry’s validation 
process and provide a continuous link between operators and 
vendors for ongoing procurement opportunities.

The JSRS is a single online registration system that drives 
the sector’s ICV initiatives by having a simple and seamless 
integration for all Omani companies to seek and identify 
opportunities with operators. The system consistently 
monitors and updates the information of more than 7,000 
nationally registered vendors, of which 1,350 are registered 
with PDO, including more than 400 SMEs.

It is currently being used by 16 operators working under Ministry 
of Oil and Gas supervision by showcasing opportunities for 
contract engineers and contract holders to search for new 
players in the market which can be invited to participate in 
the tendering process.

Local Community Contractors

PDO has continued to support Local Community Contractors 
(LCCs) through a reserved LCC scope in the Company’s main 
contracts. During 2015, there were 190 active LCCs benefiting 
from PDO contracts, providing various services such as well 
services, electrical, mechanical, civil engineering, logistics, 

manpower supply and equipment hiring. The value of work 
executed by LCCs during 2015 was equivalent to US$176.4 
million.
Some LCCs also participated in PDO open tenders, competing 
with other well established Omani and international firms, with 
one winning a direct contract with PDO covering logistics and 
rig moves.

Super Local Community Contractors

All four Super Local Community Contractors (SLCCs), 
closed shareholding companies providing oilfield services, are 
progressing well, focusing on business growth, efficiency and 
ramping up Omanisation. PDO decided to award incremental 
scopes to SLCCs to enhance their financial strength by 
expanding their current core business activities as well as 
including low-risk opportunities such as water services.  

The current value of contracts awarded to SLCCs is US$585 
million. The value of work executed by SLCCs during 2015 
was equivalent to US$96.3 million.

In November 2015, Al Shawamikh began taking over the 
operation of pipeline maintenance for the centre of Block 6. 
After Al Sahari Oilfield Services’ (SOSCO) acquisition of 
Aker Well Services (Norway) wire line operations in Oman, 
the company acquired Midwesco NCP and slick line units in 
Oman, operating in Saih Rawl, Bahja, and Nimr. 

PDO’s SLCC Steering Committee has endorsed the move to 
allow SLCCs to competitively participate in the Company’s 
open tenders like any other bidder.   They are also encouraged 
to take part in tenders with other operators as well as to 
seek opportunities to grow outside the oil and gas sector with 
guidance from the Ministerial Action Team. 

Young Omanis graduate from an 18-month training programme
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The fifth SLCC Al Khazain which covers the wilayats of Haima 
and Al Jazir was established in April 2015 and has been 
registered at the Ministry of Commerce and Industry with 
1,189 shareholders and a capitalisation of RO 4 million. PDO 
will allocate a suitable scope to Al Khazain once it commences 
work with its main sponsor, Occidental Oman.

The total capital of all five SLCCs is RO 23.2 million, with the 
total number of shareholders standing at 9,385.

SLCC Workforce and Omanisation

From the outset, the SLCCs have given the utmost priority 
to recruit, develop and retain Omani workers, especially 
from the concession area. The following diagram illustrates 
the Omanisation percentages achieved by each SLCC by the 
end of 2015. The overall SLCC Omanisation average stands at 
71%, and PDO is working very closely to increase this level by 
training locals through the National Objectives programme, 
especially in core activities such as welding and mechanical 
services. 
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People and Staff Development 

2015 Highlights

• A record number of Omani employees on staff

• Almost 700 Omani hires

• Graduate Development Programme rolled out to all functions
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PDO’s people are the Company’s greatest asset. They are skilled and they are knowledgeable. And the great 
majority of them are Omanis. It will be the collective commitment, skills and expertise of all PDO’s people 
that helps to sustain the remarkable development of this nation.

At the end of 2015, PDO had 8,880 staff, of which 6,724 
were Omanis, a 5% increase on 2014. The Omanisation rate 
was 76%, and the Company is expecting this to reach 90% 
by 2019-20. There were 968 women on staff, including 844 
Omanis. A total of 683 Omanis were hired in the year and 
the total number of Omani graduates was 1,101. There were 
1,642 Omani promotions with 259 in senior positions. 

Going forward, the rate of recruitment will slow following 
a period of strategic over-recruitment from 2012-15, while 
enabling PDO to reduce the number of expatriates, as 
contracts expire, with positions gradually filled by qualified 
Omanis.

Training

The Graduate Development Programme (GDP), which offers 
structured, on-the-job training, monitoring and assessment, 
has now been rolled out to all technical and non-technical 
functions, covering a total of 34 disciplines with dedicated 
policy, processes and resources. To date, 977 graduates have 
been formally enrolled into the GDP. 

During the year, PDO ran more than 440 technical and non-
technical learning, HSE and process safety events.  More than 
300,000 manhours were invested in developing staff through 
various courses and sessions.

GDP processes are now implemented consistently across 
PDO and integrated with learning needs and progression 
processes, with central governance practices and more reliable 
graduate data and background information. Future projects 
will involve the construction of an upgraded tracking tool to 
link with the SAP system on the Company’s intranet, and a 
framework for assessment and accreditation.

A total of 92 PDO scholars graduated after achieving 
academic success in leading universities at home and abroad. 
The 67 men and 25 women were sponsored by the Company 
in their studies in Europe, Japan, Australia and Oman, and their 
achievements mean more than 2,000 have qualified through 
the PDO Scholarship Scheme since it was launched in the 
1980s. The latest batch of graduates included two PhDs, 29 
Masters of Science, 27 Bachelors of Science or Engineering, 
and 12 Distance Learning degrees.

Wells Learning Centre

PDO officially opened its state-of-the-art well engineering 
and process safety training facilities to other operators and 
contractors to enhance operational excellence in Oman’s 
oil and gas industry. The Company signed a partnership and 
service level agreement which will mean staff from local oil 
and gas firms will be able to receive expert tuition on a variety 
of internationally recognised courses.  Training will be delivered 
at cost to them on a non-profit basis.

During 2015, the Wells Learning Centre offered a range 
of training, including 36 International Well Control Forum 
courses, covering levels 2, 3 and 4 for rotary drilling (RD) and 
completion and well interventions (CWIs), five Shell advanced 
well control training sessions for both RD and CWI, two 
human factor pilots for mature hires and two well engineering 
courses for non-well engineering personnel. A total of 28 
external participants from seven local companies signed up 
for the Shell Round 1 Wells Fundamentals programme.

A number of tours were also given to various parties ranging 
from colleges to officers from the Royal Oman Police.

35



General Welfare 

• Improved Lost Time Injury Frequency

• Investigation Into welfare of 30,000 contractor staff

• Expansion of commuter bus scheme

• Launch of Baader staff volunteering project

• New hazardous waste management programme

2015 Highlights

36



The welfare of people and the natural environment are enshrined in PDO’s Business Principles – the 
document at the top of its Corporate Management Framework. The Company will never be satisfied with 
the way it carries out its ambitious plans unless it does so in a way that respects people’s health and safety, 
that benefits neighbouring communities and that maintains the environmental richness of the country.

Irrespective of cost pressures, PDO remained committed to 
its number one priority of personal and process safety with 
a firm focus on Goal Zero – no harm to people, assets and 
environment – as an overarching priority.

The Company achieved a 12.5% reduction in its Lost Time 
Injury Frequency, down to 0.28 Lost Time Injuries per million 
man hours worked, compared to 0.32 in 2014, although this 
performance was marred by two contractor work-related 
fatalities. The Company experienced a slight 1% increase in its 
Total Recordable Case Frequency which stood at 0.98 injuries 
sustained per million manhours worked and 278 million 
kilometres driven.

Significant resources were invested in enhancing the HSE 
management regime, embracing a project-based concept to 
deliver simplicity and value. Work to improve this performance 
even further has begun with simpler, standardised, fit-for-
purpose training to encompass a greater emphasis on 
compliance, increased learning from incidents and improving 
risk and hazard identification in operations. The launch of a 
simplified, more efficient HSE incident investigation process 
and a near-miss reporting tool as a straightforward means of 
recording incidents will help to identify and eliminate hazards, 
increase safety ownership, uncover potential weaknesses and 
build a stronger and more pro-active safety culture.

Fittingly, the Safety Day in 2015 focused on the second PDO 
Golden Rule of “Intervene” – highlighting how staff and 
contractors have a right and responsibility to intervene if they 
experience non-compliant, reckless or dangerous behaviour.

There was a significant fall in severe road safety incidents (35% 
down on 2014) and PDO achieved 18 months without a 
work-related road traffic fatality, despite 420 million kilometres 
driven by staff and contractors. There was also a substantial 
drop in the number of motor vehicle incidents overall (30% 
down on 2014), as more drivers heeded road safety messages, 
such as the importance of wearing seatbelts, driving within the 
speed limit and not using mobile phones at the wheel.

Commuter Bus Scheme Goes From Strength To 
Strength

PDO launched a commuter bus scheme in the summer of 
2013 to reduce the number of road accidents by cutting the 
number of staff and contractors using private vehicles to get 
to and from work.

The service has been expanded steadily and now covers 
26 hubs, 65 villages and key PDO locations at Fahud, Yibal, 
Lekhwair, Qarn Alam, Marmul/Nimr and Bahja on Sundays.
More than 106,000 passengers have used it since launch. 

There was a 104% increase in the number of people using the 
service from December 2014 to December 2015 and more 
than 6,700 are now using it a month, with a 34% reduction in 
the use of private vehicles.

Tell A Friend Road Safety Campaign

The five-year “Tell A Friend” campaign, which was officially 
launched by PDO in Muscat in January 2013 with the aim 
of lowering the number of road accidents in the Sultanate, 
continued to reach out across Oman to spread its message. 
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The initiative targets important areas of road safety such as 
responsible driving, speed management, vehicle safety, proper 
seatbelt usage, and fatigue. It has used a multi-media approach, 
including television, cinema, radio, newspapers, and social 
media to get its message across to all generations. 

In 2015, the campaign roadshow travelled across the country 
including visits to Ibri, Nizwa, Khasab, Shaleem and Al Jazir, and 
almost 1,000 people visited its stand at the Salalah Tourism 
Festival.

Investigation into Contractor Welfare

The Company rolled out Project Prism – an industry-first 
investigation into the welfare of more than 30,000 contractor 
employees – to embed effective and caring labour practices 
and ensure personnel are supported in accordance with 
national legislation and the highest international standards.

The three-year benchmarking programme is a ground-breaking 
initiative for the global oil and gas sector focused on worker 
welfare, support and engagement, with the aim of identifying 
and sharing best practice and raising standards.

Contractor personnel are being interviewed confidentially 
about a wide range of topics, including safety, pay, training, 
medical care, food, accommodation, and human resources 
provision in the field.

Supporting the Community

PDO launched the Baader volunteering project enabling staff 
to offer their expertise and time free to non-governmental 
organisations (NGOs) and charities. A total of 250 employees 
signed up for the scheme, which grants them up to seven 
working days per calendar year to engage in helping those in 
need.

So far, they have volunteered to help in areas such as 
information technology, human resources and administration, 
public relations and marketing, communications, archiving, 
finance, accounting, translation and event management. 
In this respect, PDO signed a series of Memorandums of 
Understanding (MoUs) for Baader to support eight NGOs 
and charities, such as the Oman Association for the Disabled, 
Oman Cancer Association and the Oman Down Syndrome 
Association.

PDO’s social enterprise Banat Oman, set up to offer vocational 
training and marketing support to low-income women, trained 
70 more women in 2015 in a range of skills such as cotton 
weaving, tailoring, embroidery, and jam making. More than 300 
have been trained in total in various handicrafts. Banat Oman 
also won an award from the Food and Agriculture Organisation 
of the United Nations for its dairy goods programme.

The project secured a commercial agreement with Muscat 
Duty Free for its products to be sold to air travellers and now 
has a dedicated marketing arm to support the development 
of its brand and secure further commercial opportunities.

Social Investment

PDO pledged to support a variety of projects to benefit 
Omani communities and the environment. The most recent 
programme, the latest in a series of social investment 
commitments, includes help for the disabled, animal welfare, 
environmental protection and awareness, and tourism. Part of 
the investment will fund 12 mobile veterinary clinics, with a 
few operating in PDO’s concession area, to assist livestock 
owners with the care of their animals. And there will also 
be support for ecological conservation efforts, including the 
Damaniyat Islands, Oman’s only marine protected area.

Other commitments in the package included:

•	 The construction of a public majlis in Sadhun village, 
Qatbit

•	 Support for ESO environmental protection and awareness 
campaigns

•	 The building of five retail kiosks to display and sell local 
products to tourists visiting Al Jabal Al Akhdar

•	 The purchase of 15 special basketball wheelchairs for 
Oman’s paralympic players 

•	 The purchase of 110 wheelchairs for Oman Association 
for the Disabled members

Across the year, other social investment and community 
relations achievements included:

•	 A Memorandum of Understanding (MoU) with the 
Ministry of Education to finance the RO 1.35 million 
construction of a school for grades 5-12 and teacher 
accommodation in Dhaboon in wilayat Thumrait

•	 A second MoU with the Ministry of Higher Education to 
sponsor 200 students from the PDO concession area for 
university education

•	 An agreement with the Ministry of Education with the 
aim of creating a cadre of education professionals from 
the concession area

•	 A three-year MoU with Outward Bound Oman to 
support its mission to equip Omani youngsters with 
practical life skills

•	 The graduation of 25 high school students as Montessori 
nursery teachers from a PDO-funded training course 

•	 The donation of almost RO 170,000 to help victims of 
the humanitarian crisis in Yemen following a staff charity 
appeal

•	 The donation of RO 114,000 after a staff appeal to help 
victims of the Nepal earthquake

•	 The donation of a further RO 10,000 to a campaign to 
help free debtor prisoners so they can spend Eid with 
their families.

Environmental Stewardship

PDO marked World Environment Day by rolling out a major 
recycling programme in its offices as part of its drive to be a 
more sustainable operator.
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It is partnering with the Ministry of Environment and Climate 
Affairs (MECA), the Environment Society of Oman and the 
Oman Environmental Services Holding Company, Be’ah, on 
the Bea’tona (Our Environment) campaign. It will focus on 
different themes every year both within and outside PDO 
such as littering, energy conservation, renewable energy, and 
water conservation. The Company already works together 
with MECA on a number of waste reuse initiatives and other 
environmental matters.

Some 35 waste segregation bins were installed across the Mina 
Al Fahal headquarters in Muscat to collect papers, plastics, 
cans, and general waste with more being set up in Interior 
locations as part of the waste management “Reduce, Reuse, 
Recycle” drive.

Other recent PDO ‘green’ initiatives included a clampdown 
on water waste in PDO offices and residential properties, 
in response to supply shortages in Oman. There was an 
increased focus on reporting water leaks and guidance on 
reduced water use. 

In addition, the Company is trying to cut back on its use 
of paper by discouraging staff from printing reports and 
presentations. In the interim it has introduced preferential 
default black-and-white printing only, reducing costs five-fold 
when compared to colour. There is also a move to persuade 
staff to use re-usable mugs instead of paper cups for drinks.

PDO launched a new hazardous waste management effort, 
including a five-year contract with one international company 
to deal with all its hazardous waste streams, including chemicals, 
oil-based mud cuttings and sludge, contaminated soil, paint, 
tyres, and naturally occurring radioactive materials (NORM).

Besides treatment and proper disposal of accumulated wastes, 
the integrated contract will bring many benefits such as mobile 
or in-situ treatment of large spill sites which will minimise 
transportation costs and overheads, maximise oil recovery 
from oily sludge, use best international practices and establish 
reuse opportunities.

39



Environmental and Safety Performance

• 58% reduction in number of oil spills per million tonnes of production

• Gas flaring volumes down 14.3%

• 9% drop in hazardous waste generation

• 4% fall in greenhouse gas emissions

2015 Highlights
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PDO is continually striving to protect Oman’s environment and prevent pollution. In 2015, the Company 
achieved an improved environmental performance across many aspects including oil spills, greenhouse gas 
emissions, flaring and waste management. The achievements are summarised below.

Spills 

Continuing the implementation of its Integrity Improvement 
and Spill Minimisation strategy, PDO successfully replaced 
1,675 km of flowlines, an investment of US$100 million. This 
resulted in a 58% reduction in the number of oil spills per 
million tonnes of production, down to 2.53 compared with 
6.04 in 2014. The quantity of oil lost in these spills, decreased 
40%, down from 15.82 tonnes in 2014 to 9.54 tonnes of oil 
lost per million tonnes of production in 2015.

Further improving the integrity of the flowlines and increasing 
their lifespan, PDO changed the material specification for 
flowline material to:
•	 Fusion-bonded epoxy (FBE) internal coating carbon steel 

in the North.
•	 Poly-ethylene (PE) lined carbon steel in the South.

To identify environmentally sensitive areas PDO prepared 
an “Environmental Vulnerability Map” for its concession area 
taking into consideration the groundwater depth, subsurface 
lithology, protected areas and wadis. The map formed the 
basis of a 2015 Soil and Groundwater Risk Assessment 
study, conducted by a specialist consultant who assessed 
the Company’s main activities, including production stations, 
waste yards and booster stations. The study provided 
recommendations which included administrative, procedural 
and further site assessment studies for consideration. 

Greenhouse Gas Emissions 

Due to a reduction in flaring and emissions from combustion 
sources in 2015, PDO’s greenhouse gas (GHG) emissions fell 
4% to 0.25 tonne (CO2 equivalent) per tonne of production 
compared to a rate of 0.26 in 2014. 

PDO continues to mature its efforts to minimise GHG 
emissions through key projects focusing on cutting emissions 
from traditional power generation and maximising the use 
of renewable energy resources. The “Miraah” solar power 
project to generate steam for enhanced oil recovery (EOR) 
in the Amal steam project is one such example. Another is 
the initiative to reduce domestic power demand by 4% per 
annum through the use of energy-efficient lighting.
 
Flaring

Flaring reduction remains a cornerstone of PDO’s gas 
conservation strategy. In 2015, PDO’s gas flaring volumes fell 
14.3%, down from 0.84 million tonnes in 2014 to 0.724 million 
tonnes. This was achieved despite an increase in production. 
The fall was the result of an improvement of key equipment 
availability within the operation. 
 

Renewable Energy

Building on the successful solar trial generating steam for the 
Amal steam EOR project as an alternative to burning gas, 
PDO signed an agreement with GlassPoint Solar to construct 
one of the largest solar plants in the world, and in doing so set 
new industry standards which will provide significant benefits 
for both the Company and Oman.

The new facility called Miraah (Arabic for mirror) will be more 
than 100 times larger than the pilot which has successfully run 
for more than 2½ years. The steam will be used in thermal 
EOR operations to extract heavy and viscous oil and provide 
a significant portion of the steam demand in Amal in southern 
Oman.
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In terms of peak thermal capacity Miraah will be the largest 
solar EOR project in the global oil and gas industry with just 
over one gigawatt (1 GWt) produced. It will be the showpiece 
of PDO’s proven commitment to sustainability and save in 
excess of 300,000 tonnes of carbon dioxide emissions annually.
Miraah will comprise 36 glasshouse modules, built and 
commissioned in succession in groups of four. 

The total project infrastructure will span three square 
kilometres, equivalent to over 360 international football 
pitches. It will generate an average of 6,000 tons of solar 
steam daily for oil production, dwarfing all other solar EOR 
installations. The plant will provide a sustainable solution for 
EOR steam. Once complete, it will annually save 5.6 trillion 
British Thermal Units (BTUs) of natural gas, the equivalent of 
the amount of gas it takes to provide residential electricity to 
around 209,000 people in Oman. 

The project has already won several awards, amongst which 
was the prestigious 2015 Abu Dhabi International Petroleum 
Exhibition and Conference award for the Best Oil and Gas 
Innovation or Technology (Surface), with GlassPoint Solar. 

Miraah is part of a long-term strategy to reduce the 
consumption of valuable natural gas so that it can be directed 
towards higher value applications to diversify Oman’s 
economy. Construction work began in October and the first 
steam is expected in 2017.

Energy Efficiency

Improving energy efficiency is a key focus of PDO’s gas 
conservation strategy. Efforts are ongoing to enhance energy 
efficiency via co-generation and waste heat recovery in 
our steam generation activities. It is estimated that the co-
generation of steam provides over 90% of steam requirements 
for thermal projects. 

The overall thermal efficiency of PDO’s power stations 
continues to improve through the commissioning of thermally 
efficient facilities, retiring older less efficient ones and the 
conversion of existing power stations from open cycle to 
closed cycle. 

PDO managed to reduce domestic power demand by 4% 
per annum and find low-energy alternatives for deep-water 
disposal through the expansion of its internationally acclaimed 
reed bed biological treatment at Nimr for produced water 
and the additional establishment of a project to investigate salt 
production from produced water.

Water 

PDO currently produces around 770,000 m3/day of produced 
water; 47% of which is used for pressure maintenance and 
around 300,000 m3/day of the excess is disposed into deep 
formations. It has evaluated alternative methodologies for 
the cleaning and re-use or disposal of produced water in a 
manner that consumes far less energy. 

The Nimr reed beds project is widely acknowledged as one of 
the most innovative environmentally friendly ventures in the 
global oil and gas sector and 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.

The project is currently treating approximately 760,000 barrels 
of produced water a day at a fraction of the cost and energy 
intensity of conventional deep water disposal. In total, by the 
end of 2015, it had processed approximately 980 million 
barrels of produced water and recovered around 500,000 
barrels of oil since operations began in October 2010. The 
pioneering enterprise has led to a greening of 10.5 km2 of 
desert and a projected saving of 24 billion cubic feet of gas 
over 10 years – a 98% reduction in energy requirements.  

The scheme won the latest in a string of national and 
international accolades last year : a gold award at the Emirates 
Energy Awards in Dubai in the Large Energy Project category, 
with partners Bauer Nimr LLC.

In the North, the use of 5,000 m3/day of treated produced 
water for industrial use and 5,000 m3/day of hyper saline 
produced water in Fahud to produce industrial salt for 
PDO’s internal consumption has helped to minimise the 
environmental impact. 

In 2015, PDO’s water consumption from its desalination units 
increased by 12.5% to 7.37 million m3 of water compared to 
6.55 million m3 in 2014. This increase was as a direct result of 
a rise in oil production.

Waste

To minimise the tonnage of generated waste and to maximise 
its reuse opportunities, PDO introduced the 3R philosophy: 
Reduce, Reuse and Recycle. To date, a total of 5,000 tonnes of 
non-hazardous waste has been collected from our waste yards 
and recycled. The Company is also working to raise waste 
reduction awareness among the public through the launch 
of the Bea’tona (Our Environment) campaign in partnership 
with the Ministry of Environment and Climate Affairs, the 
Be’ah company and the Environmental Society of Oman. 
PDO has also sponsored an exhibition for small and medium 
enterprises to showcase their waste recycling capabilities and 
initiatives. Similarly, a campaign was introduced for the effective 
domestic waste segregation to ensure proper recycling.
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In 2015, PDO generated 9% less hazardous waste-209,700 
tonnes compared with 230,400 tonnes in 2014 - a reduction 
mainly due to the reduced tonnage of contaminated soil due 
to the Company’s improved oil spill performance in 2015. A 
total of 34,600 tonnes of non-hazardous waste was produced 
in 2015 compared to 27,500 tonnes in 2014. This 26% increase 
resulted mainly from the expansion in PDO projects.
 
Hazardous Waste Management

PDO launched a campaign to deal with its hazardous waste 
which includes a five-year contract with an international 
company. The move marks a major milestone to tackle a 
long-standing legacy issue caused by the accumulation of 
large volumes of diverse hazardous waste streams. Besides 
the treatment and proper disposal of accumulated wastes, 
the integrated contract with a leading European waste 
management vendor will bring many benefits. These include 
mobile or in-situ treatment of large spill sites which will 
minimise transportation costs, maximise oil recovery from 
oily sludge, use best international practices, establish reuse 
opportunities and minimise overhead costs. 

The contract will deal with all of PDO’s hazardous waste 
streams, including chemicals, oil-based mud cuttings and 
sludge, contaminated soil, paint, tyres, and Naturally Occurring 
Radioactive Materials (NORM). The new waste management 
strategy is a move away from the conventional waste 
management practice, with its emphasis on treatment and 
disposal. Instead, PDO will focus on more waste reduction 
and recycling. The contract strategy is based on waste 
segregation, keeping waste at operational sites to a minimum 
and dispensing with large storage areas.

Process Safety and Asset Integrity

PDO continued to intensify its focus on process safety.  An 
Asset Integrity-Process Safety Management Incident Databook 
was developed to facilitate the learning from incidents in order 
to improve design, behaviour and standards for the future.

Excellent progress was made generally in asset integrity 
where new standards are now being set in the execution of 
maintenance.

Nine assets sustained Maintenance Execution (ME) calculative 
status: The Mina Al Fahal Terminal, Harweel, Marmul, Fahud, 
Nimr, Qarn Alam Gas/Oil and Steam, and Lekhwair, which 
also achieved proactive status with an 84% assessment. Two 
new assets, namely Bahja and Yibal Gas, attained ME calculative 
status.

Additionally, 10 assets achieved the Integrity Assurance 
calculative standard: the Mina Al Fahal Terminal, Marmul, 
Lekhwair, Fahud, Nimr, Harweel, Yibal Gas, Qarn Alam Gas/
Oil and Steam. 

In 2016, PDO will work towards a full calculative award in both 
ME (Maintenance Execution) and IA (Integrity Assurance).

Two new assets, Yibal Oil and Amal Steam, will also be 
introduced to the MIE process – bringing the total number 
of assets undertaking Maintenance Integrity Execution to 13.

In January 2015, there were an average 10 wells with high-
risk integrity failures. However, this had been reduced to an 
average of 6.5 wells by the end of the year.

The number of “red” facilities experiencing more than 80 
alarms an hour without approval also fell from 3 in January to 
1 in December 2015.

The zero tolerance approach to the operation of static 
equipment with serious corrosion issues without assessment 
and approval has been sustained for three years.

In 2015, 83% of the process safety competency elements 
had been completed by staff holding process safety critical 
positions.
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Environmental Data-PDO
2011 2012 2013 2014 2015

Greenhouse gas emission (GHGs)      
Direct total GHGs (million tonnes CO2 equivalent) 6.9 7.7 8.4 8.8 8.6
Greenhouse gas intensity ratio (tonne of CO2 equivalent / ton of HC) 0.22 0.23 0.25 0.26 0.25
Flaring      
Flaring (upstream) (million tonnes flared) 0.54 0.80 0.84 0.84 0.72
Flaring intensity (ton/1,000 ton of HC) 15.60 22.50 25.10 25.10 20.85
Energy intensity      
Upstream (gigajoules per tonne production) 2.14 1.99 2.22 2.47 2.27
Acid gases and VOCs emissions per unit of HC production      
Sulphur oxides (Sox)  (tonnes per thousand tonnes) 1.13 2.70 2.97 3.07 2.39
Nitrogen oxides (Nox)  (tonnes per thousand tonnes) 0.63 0.63 0.63 0.64 0.60
Volatile organic compounds (VOCs)  (tonnes per thousand tonnes) 1.32 0.39 0.42 0.42 0.40
Spills and discharge      
No of oil spills > 1 barrel (0.16m3) per million ton of production 
[No/Mt production]

.. .. 2.22 6.04 2.53

Quantity of oil spilled  > 1 barrel (0.16m3) per million tonne of production 
[t/Mt Production]

.. .. 6.11 15.82 9.54

Oil in effluents to surface environment (OIW to sea) thousand tonnes 0.014 0.003 0.017 0.007 0.009
Water      
Water consumed from desalination units (million cubic metres) 4.90 5.10 5.30 6.55 7.37
Produced water 1,000 m3/day 660.60 619.80 665.30 714.99 769.62
Produced water used for injection activities 1,000 m3/day 149.40 313.28 301.62 323.21 359.06
Produced Water used for Disposal Activities 1,000 m3/day 563.42 306.47 307.69 348.96 334.33
Waste generation      
Hazardous (thousand tonnes) 153.9 142.4 184.7 230.4 209.7
Non-hazardous (thousand tonnes) 53.0 29.0 25.0 27.5 34.6
Total waste (thousand tonnes) 206.9 171.4 209.7 257.9 244.3

Safety  Data-PDO
2011 2012 2013 2014 2015

Fatalities
Total number 0 2 2 4 2
Employees 0 0 0 0 0
Contractors 0 2 2 4 2
Fatal accident rate (fatalities per 100 million working hours, both employees and contractors) 0 1.25 1.17 2.17 1.08
Injuries 
Total recordable case frequency (TRCF) 
(All injuries  per million working hours, both employees and contractors)

1.20 1.17 0.98 0.97 0.98

Lost time injury frequency (LTIF) 
(Lost time injuries  per million working hours, both employees and contractors)

0.36 0.29 0.26 0.32 0.28

Motor vehicle incidents (MVI)
Serious MVI frequency 
(LTI,MTC,RWC and roll over MVI incidents per million km driven)

0.19 0.16 0.15 0.16 0.11

Process Safety 
Tier-1 incidents 14 11 13 22 10
Exposure
Million manhours worked 151 160 170.5 184.0 184.9
Million kilometres driven 242 252 251.1 262.2 278.2
Illnesses 
Total recordable occupational illness frequency (TROIF)
 (Illnesses per million working hours employee only)

1.28 1.7 0.18 0.08 0.13

*As well as the yearly summary contained in this report, our health, 
safety and environment (HSE) performance figures will also now be 
logged and updated on a monthly basis on a recently introduced 
digital dashboard on our HSE webpage on the Company intranet so 

staff and contractors are thoroughly apprised of their performance, 
constantly reminded of where they are falling short and succeeding, 
and fully motivated to support our sustainability drive. 
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•	 ADIPEC award for the Best Oil and Gas Innovation or Technology (Surface) for the Miraah 
project (with partner GlassPoint Solar)

•	 ADIPEC award for the Best Oil and Gas Mega Project for Harweel 2AB
•	 Emirates Energy Awards gold award in the Large Energy Project category for the Nimr reed 

beds project team (partner Bauer Nimr LLC)
•	 International Wells Control Forum Accreditation award for the PDO Wells Learning Centre  

from International Wells Control Forum (IWCF)
•	 General Leadership in Road Safety Award From the ITS Road Safety Forum - Qatar  
•	 Construction Week Awards Oman for Sustainable Project of The Year for the Ras Al Hamra 

development project

Awards and Certifications in 2015
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•	 Oman Constructors’ Forum Awards for Oman’s Most Innovative Project for the Ras Al Hamra 
development project 

•	 WWProject for the Ras Al Hamra development project
•	 Shell Upstream International Impact Awards (Safety & Environment Category) for Miraah - 

Solar Steam Generation for EOR 
•	 Shell Upstream International Impact Awards (People Category) for PDO’s staff Baader 

volunteering project
•	 Shell Upstream International Impact Awards (People Category) for the Wells Learning 

Centre 
•	 Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) award for Social Investment 
•	 Food and Agriculture Organisation of the United Nations award for Banat Oman dairy 

products.
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اأ�سبوع االإن�ساءات الُعماين للم�سروع امل�ستدام للعام مل�سروع تطوير راأ�س احلمراء. 	•جائزة 

ُعماين مبتكر مل�سروع تطوير راأ�س احلمراء. م�سروع  اأكرث  فئة  عن  الُعمانيني  املقاولني  منتدى  	•جائزة 

لالإن�ساء عن فئة اأف�سل م�سروع �سكني مل�سروع تطوير راأ�س احلمراء. »دو�سري«  	•جائزة 

	•جائزة »�سل اأب�سرتمي اإنرتنا�سنال اإمباكت« عن فئة ال�سالمة والبيئة مل�سروع »مراآة« لتوليد البخار بالطاقة ال�سم�سية لال�ستخال�س 
املعزز للنفط.

»�سل اأب�سرتمي اإنرتنا�سنال اإمباكت« عن فئة املوظفني مل�سروع »بادر« التطوعي. 	•جائزة 

	•جائزة »�سل اأب�سرتمي اإنرتنا�سنال اإمباكت« عن فئة املوظفني ملركز التدريب لهند�سة االآبار.

االجتماعي. لال�ستثمار  ُعمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  	•جائزة 

االألبان. الإنتاج  ُعمان«  »بنات  مل�سروع  املتحدة  لالأمم  التابعة  والزراعة  االأغذية  منظمة  	•جائزة 
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	•جائزة »اأديبيك« عن فئة اأف�سل ابتكار اأو تقنية يف �سناعة النفط والغاز )املن�ساآت ال�سطحية( مل�سروع »مراآة« )باال�سرتاك مع �سركة 
»جال�س بوينت �سوالر«(.

عمالق يف النفط والغاز للمرحلة الثانية من م�سروع هرويل اأ ب. م�سروع  الأف�سل  »اأديبيك«  	•جائزة 

الق�سب  م�ستنقعات  مل�سروع  عمالق«  طاقة  »م�سروع  فئة  عن  دبي  يف  املقامة  للطاقة  االإمارات  جائزة  يف  الذهبية  اجلائزة  •	
اال�سطناعية بحقل منر )باال�سرتاك مع �سركة باور منر �س.م.م(.

	•جائزة االعتماد من منتدى التحكم باالآبار الدويل ملركز التدريب لهند�سة االآبار بال�سركة.

»اإدارة ال�سالمة على الطرق واأنظمة النقل الذكية« – قطر. منتدى  من  املرورية  ال�سالمة  يف  العامة  القيادة  	•جائزة 

اجلوائز وال�سهادات
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* عالوة على امللخ�س ال�سنوي الوارد بني دفتي هذا التقرير فاإن معدالت االأداء يف 
ُد�ّسنت  رقمية  نافذة  يف  �سهريًا  وحُتّدث  �سُت�سّجل  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  جمال 

الداخلي؛  ال�سركة  موقع  يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  دائرة  �سفحة  �سمن  حديثًا 

على  �سارم  تدقيق  اإجراء  من  املتعاقدة  وال�سركات  ال�سركة  موظفو  يتمكن  بحيث 

وت�سجيعهم  والنجاح،  الق�سور  مبواطن  لهم  دائم  تذكري  مبثابة  ولتكون  اأدائهم، 

وحتفيزهم لدعم جهود ال�سركة لتحقيق اال�ستدامة.

البيانات البيئية – �سركة تنمية نفط عمان

20112012201320142015

     انبعاثات الغازات امل�سببة لظاهرة الحتبا�ص احلراري

6.97.78.48.88.6االنبعاثات املبا�سرة من الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري

معدل كثافة الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري )طن من مكافئ غاز ثاين اأك�سيد الكربون / طن 

من الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري(

0.220.230.250.260.25

     حرق الغازات

0.540.800.840.840.72حرق الغازات )ال�سق العلوي( )مليون طن من الغازات املحروقة(

15.6022.5025.1025.1020.85كثافة حرق الغازات )طن/1000 طن من الهايدروكربونات(

     كمية الطاقة

2.141.992.222.472.27ال�سق العلوي )جول لكل طن منتج(

     انبعاث الغازات احلم�سية واملركبات الع�سوية املتطايرة لكل وحدة منتجة من الهايدروكربونات

1.132.702.973.072.39اأك�سيد الكربيت )طن لكل األف طن(

0.630.630.630.640.60اأك�سيد النيرتوجني )طن لكل األف طن(

1.320.390.420.420.40املركبات الع�سوية املتطايرة )طن لكل األف طن(

     الت�سرب واملخلفات

عدد حاالت ت�سرب النفط < 1 برميل )0.16 م3( لكل مليون طن من االإنتاج

)العدد / مليون طن من االإنتاج (

....2.226.042.53

كمية النفط املت�سرب < 1 برميل )0.16 م3( لكل مليون طن من االإنتاج

)طن / مليون طن من االإنتاج (

....6.1115.829.54

0.0140.0030.0170.0070.009النفط املتدفق اإىل البيئة ال�سطحية )النفط يف املاء اإىل البحر( األف طن

     املياه

4.905.105.306.557.37املياه امل�ستهلكة من وحدات التحلية )مليون مرت مكعب(

660.60619.80665.30714.99769.62املياه امل�ساحبة لالإنتاج 1000 م3/يوم

149.40313.28301.62323.21359.06املياه امل�ساحبة لالإنتاج امل�ستخدمة يف اأن�سطة احلقن 1000 م3/يوم

563.42306.47307.69348.96334.33املياه امل�ساحبة لالإنتاج امل�ستخدمة يف اأن�سطة التخل�س 1000 م3/يوم

     توليد النفايات

153.9142.4184.7230.4209.7خطرة )األف طن(

53.029.025.027.534.6غري خطرة )األف طن(

206.9171.4209.7257.9244.3اإجمايل كمية النفايات )األف طن(

بيانات ال�سالمة – �سركة تنمية نفط عمان

20112012201320142015

الوفيات

02242العدد الكلي

00000املوظفون

02242ال�سركات املتعاقدة

01.251.172.171.08معدالت احلوادث املميتة )وفية لكل 100 مليون �ساعة عمل، للموظفني وال�سركات املتعاقدة(

الإ�سابات

معدل تكرار احلاالت القابلة للتبليغ

)كافة االإ�سابات لكل مليون �ساعة عمل للموظفني وال�سركات املتعاقدة(

1.201.170.980.970.98

معدل تكرار االإ�سابات امل�سيعة للوقت

)االإ�سابات امل�سيعة للوقت لكل مليون �ساعة عمل للموظفني وال�سركات املتعاقدة(

0.360.290.260.320.28

حوادث املركبات

معدل تكرار احلوادث اخلطرية للمركبات

)االإ�سابات امل�سيعة للوقت واحلوادث الب�سيطة واحلاالت املانعة عن اأداء العمل االعتيادي وحوادث تدهور 

املركبات لكل مليون كم مقطوع �سياقة(

0.190.160.150.160.11

�سالمة العمليات

1411132210حوادث امل�ستوى )1(

التعر�ص للمخاطر

151160170.5184.0184.9مليون �ساعة عمل

242252251.1262.2278.2مليون كم مقطوع �سياقة

الأمرا�ص

معدل تكرار االأمرا�س املهنية القابلة للتبليغ

)مر�س لكل مليون �ساعة عمل، للموظفني فقط(

1.281.70.180.080.13
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ويف عام 2015م، انخف�ست النفايات اخلطرة بال�سركة مبعدل 9٪، اأي 209700 

االنخفا�س  هذا  ويعزى  2014م؛  عام  يف  طن   230400 بـالكمية  مقارنة  طن 

اأ�سا�سًا اإىل تقليل اأطنان الرتبة امللوثة، وذلك بف�سل حت�سن اأداء ال�سركة خالل 

فبلغت  اخلطرة  غري  النفايات  اأما  النفطي.  الت�سرب  جمال  يف  2015م  عام 

34600 طن يف عام 2015م مقارنة بالكمية 27500 طن يف عام 2014م بزيادة 

بلغت 26٪ جنمت اأ�سا�سًا من تو�سيع م�ساريع ال�سركة.

اإدارة النفايات اخلطرة

مدته  عقد  توقيع  و�سملت  اخلطرة،  نفاياتها  مع  للتعامل  حملة  ال�سركة  د�سنت 

خم�س �سنوات مع �سركة دولية. وتعّد احلملة نقطة فارقة يف جهود التعامل مع 

اخلطرة  النفايات  من  كبرية  كميات  مراكمة  يف  املتمثلة  املزمنة  الق�سية  هذه 

واآمنة،  �سليمة  بطريقة  منها  والتخل�س  معها  التعامل  على  فعالوة  املختلفة؛ 

اإدارة  جمال  يف  رائدة  اأوروبية  �سركة  مع  املربم   – املتكامل  العقد  ينطوي 

للمرادم  املو�سعية  اأو  املتنقلة  كاملعاجلة  املنافع  من  العديد  على   – النفايات 

الكبرية؛ االأمر الذي �سيحّد من م�ساريف النقل والت�سغيل، ويعزز ا�ستخال�س 

النفط من احلماأة النفطية، ويوظف اأف�سل املمار�سات العاملية، ف�ساًل عن اإتاحة 

الفر�سة لتدوير النفايات، وتقليل التكاليف العامة. 

الكيميائية  املواد  فيها  مبا  بال�سركة  اخلطرة  النفايات  كافة  العقد  و�سيغطي 

واملواد  واالإطارات  واالأ�سباغ  امللوثة  والرتبة  النفطية  واحلماأة  الطني  وفتات 

منهجًا  تتبنى  النفايات  الإدارة  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  وهذه  طبيعيًا.  امل�سعة 

النفايات  معاجلة  على  يرّكز  الذي  النفايات  الإدارة  القدمي  لالأ�سلوب  مغايرًا 

النفايات  تقليل  على  اأكرث  ال�سركة  �سرتكز  ذلك،  من  وبداًل  منها.  والتخل�س 

واإعادة تدويرها. وتقوم ا�سرتاتيجية العقد على فرز النفايات، واحلد منها يف 

مناطق العمليات اإىل اأدنى قدر، واال�ستغناء عن �ساحات التخزين الكبرية.

�سالمة العمليات وجاهزية املوجودات

�سجاًل  �سممت  فقد  العمليات؛  �سالمة  على  تركيزها  تكثيف  ال�سركة  وا�سلت 

الدرو�س  توثيق  بهدف  العمليات  و�سالمة  املوجودات  جاهزية  اإدارة  حلوادث 

امل�ستفادة منها بغية حت�سني الت�ساميم وال�سلوكيات واملعايري م�ستقباًل.

وب�سكل عام، حققت ال�سركة تقدمًا ممتازًا يف جمال جاهزية املوجودات الذي 

ي�سهد و�سع معايري جديدة يف تنفيذ ال�سيانة.

حمطة  وهي:  ال�سيانة  تنفيذ  يف  »ال�سيطرة«  م�ستوى  مرافق  ت�سع  حققت  كما 

ميناء الفحل، وهرويل، ومرمول، وفهود، ومنر، ومرافق النفط والغاز والبخار 

بلغ ٪84.  بتقييم  »اال�ستباقي«  امل�ستوى  اأي�سًا  التي حققت  واخلوير  بقرن علم، 

وبلغ مرفقان جديدان هما بهجة وجبال للغاز م�ستوى »ال�سيطرة« اأي�سًا.

�سمان  جمال  يف  »ال�سيطرة«  م�ستوى  مرافق   10 بلغت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

جاهزية الت�سغيل وهي: حمطة ميناء الفحل، ومرمول، واخلوير، وفهود، ومنر، 

وهرويل، وجبال للغاز، ومرافق النفط والغاز والبخار بقرن علم.

»ال�سيطرة  جائزة  على  التناف�س  اأجل  من  ال�سركة  �ستعمل  2016م  عام  ويف 

ال�ساملة« يف جمايل تنفيذ ال�سيانة و�سمان جاهزية املوجودات.

و�سيخ�سع مرفقان جديدان هما جبال للنفط واأمل للبخار لعملية تنفيذ ال�سيانة 

على اجلاهزية، مما يرفع عدد املرافق التي تخ�سع لهذه العملية اإىل 13 مرفقًا.

�سديدة  اأعطال  تعاين من  املتو�سط  اآبار يف  كانت هناك 10  يناير 2015م  ويف 

اإىل 6.5  ال�سركة متكنت من خف�س املتو�سط  اخلطورة على جاهزيتها، ولكن 

اآبار مع نهاية العام.

اإىل جانب ذلك، فاإن عدد املرافق »احلمراء« التي ت�سهد اأكرث من 80 اإنذارًا يف 

ال�ساعة بدون موافقة انخف�س من ثالثة مرافق يف يناير 2015م اإىل مرفق واحد 

يف دي�سمرب 2015م.

عدم  منهجية  على  احلفاظ  من  ال�سركة  متكنت  �سنوات  ثالث  مدار  وعلى 

بدون  �سديد  تاآكل  من  تعاين  التي  الثابتة  املعدات  ت�سغيل  مع  مطلقًا  الت�سامح 

تقييمها واحل�سول على املوافقة لت�سغيلها.

اأكمل موظفونا يف املنا�سب املهمة يف جمال �سالمة العمليات  ويف عام 2015م 

83٪ من عنا�سر الكفاءة يف �سالمة العمليات.
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و�سيكون م�سروع »مراآة«، يف ذروة ا�ستيعابه احلراري، االأ�سخم من نوعه على 

م�ستوى قطاع النفط والغاز عامليًا؛ حيث �سينتج طاقة تربو على واحد جيجاواط. 

باال�ستدامة، ف�ساًل  التزامها  املثل يف  ال�سركة وم�سرب  امل�سروع فخر  و�سيكون 

عن توفري اأكرث من 300 األف طن �سنويًا من انبعاثات اأك�سيد الكربون.

و�سيتاألف م�سروع »مراآة« من 36 بيتًا زجاجيًا �ست�سّيد وُت�سّغل بالتعاقب على هيئة 

م�ساحة  الكلي  امل�سروع  و�سَي�ْسغل  بيوت.  اأربعة  من  منها  كل  تتاألف  جمموعات 

ت�سل اإىل ثالثة كيلومرتات، اأي ما يعادل م�ساحة اأكرث من 360 ملعب كرة قدم 

الطاقة  با�ستخدام  يوميًا  البخار  من  طن  اآالف   6 املتو�سط  يف  و�سيوّلد  دويل. 

االأخرى  املن�ساآت  كافة  على  متفوقًا  النفط،  اإنتاج  يف  ال�ستخدامه  ال�سم�سية 

م�سدرًا  وموّفرًا  للنفط،  املعزز  اال�ستخال�س  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ال�ستغالل 

م�ستدامًا للبخار الالزم لعمليات اال�ستخال�س املعزز للنفط. و�سيوفر امل�سروع 

حال اكتماله 5.6 تريليون وحدة بريطانية حرارية �سنويًا من الغاز الطبيعي، 

وهو ما يعادل كمية الغاز الالزمة لتوليد الكهرباء ملنازل نحو 209 اآالف �سخ�س 

يف ال�سلطنة.

وقد فاز امل�سروع بعدة جوائز، منها اجلائزة املرموقة ملعر�س وموؤمتر اأبوظبي 

�سناعة  تقنية يف  اأو  ابتكار  اأف�سل  فئة  )اأديبيك( 2015م عن  للبرتول  الدويل 

النفط والغاز )م�ساريع ال�سطح(.

ويف احلقيقة فاإن م�سروع »مراآة« ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية بعيدة املدى تهدف 

اإىل خف�س ا�ستهالك الغاز الطبيعي الثمني واال�ستفادة منه يف جوانب ذات قيمة 

اأكرب، و�سواًل اإىل تنويع االقت�ساد الُعماين. وقد بداأ العمل يف ت�سييد امل�سروع يف 

اأكتوبر 2015م، ومن املتوقع اإنتاج اأول كمية من البخار يف عام 2017م.

كفاءة الطاقة

ل�سون  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  عليه  تركز  مهم  اأمر  الطاقة  كفاءة  حت�سني  اإن 

الغاز. وال تزال اجلهود قائمة على قدم و�ساق من اأجل تعزيز كفاءة الطاقة عرب 

بال�سركة.  البخار  توليد  اأن�سطة  املهدرة يف  وا�سرتداد احلرارة  الثنائي  التوليد 

ويقدر اأن يوفر التوليد الثنائي للبخار اأكرث من 90٪ من البخار الالزم مل�ساريع 

اال�ستخال�س باالأ�سلوب احلراري.

وال تزال حمطات توليد الكهرباء يف ال�سركة توا�سل حت�سينها لكفاءتها احلرارية 

عن  واال�ستغناء  حرارية،  كفاءة  ذات  مرافق  ت�سغيل  خالل  من  وذلك  عمومًا، 

من  احلالية  الكهرباء  توليد  حمطات  وحتويل  كفاءة،  االأقل  االأقدم  املرافق 

الدائرة املفتوحة اإىل الدائرة املغلقة.

�سنويًا،   ٪4 بن�سبة  للم�ساكن  الالزمة  الطاقة  تقليل  من  ال�سركة  متكنت  وقد 

وجلاأت اإىل خيارات بديلة اأقل ا�ستهالكًا للطاقة الإعادة حقن املياه يف الطبقات 

العميقة من خالل تو�سيع برناجمها الرائد عامليًا – برنامج م�ستنقعات الق�سب 

ف�ساًل عن  لالإنتاج حيويًا يف حقل منر،  امل�ساحبة  املياه  ملعاجلة  اال�سطناعية 

تد�سني م�سروع لدرا�سة ا�ستخال�س امللح املرت�سب عقب تبخر هذه املياه.

املياه

تنتج ال�سركة حاليًا نحو 770 األف مرت مكعب يوميًا من املياه امل�ساحبة لالإنتاج، 

وت�ستخدم 47٪ منها للحفاظ على �سغط املكامن، يف حني تتخل�س من نحو 300 

األف مرت مكعب يوميًا من الكمية الزائدة بحقنها يف التكوينات العميقة. وقّيمت 

بتنظيفها  �سواء  لالإنتاج،  امل�ساحبة  املياه  مع  للتعامل  بديلة  اأ�ساليب  ال�سركة 

واإعادة ا�ستخدامها اأو التخل�س منها بطريقة تتطلب قدرًا اأقل من الطاقة.

كبري  بتقدير  يحظى  منر  بحقل  اال�سطناعية  الق�سب  م�ستنقعات  م�سروع  اإن 

النفط  قطاع  م�ستوى  على  اإبداعًا  للبيئة  ال�سديقة  امل�ساريع  اأكرث  اأحد  ب�سفته 

والغاز العاملي، ويعّد اأ�سخم نظام ا�سطناعي لالأرا�سي الرطبة يف العامل؛ حيث 

يتاألف من �سل�سلة من حقول الق�سب املنحدرة، باالإ�سافة اإىل برك تبخري املياه، 

وي�سغل م�ساحة تعادل م�ساحة 640 ملعب كرة قدم.

األف برميل من املياه امل�ساحبة لالإنتاج يوميًا  وحاليًا يعالج امل�سروع نحو 760 

عام  وبنهاية  العميقة.  املكامن  يف  بحقنها  مقارنة  جدًا  زهيدتني  وطاقة  بكلفة 

2015م بلغ اإجمايل كمية املياه امل�ساحبة لالإنتاج التي عاجلها امل�سروع حوايل 

980 مليون برميل، واأتاح ا�ستخال�س 500 األف برميل من النفط منذ انطالق 

يف  الرائد  امل�سروع  هذا  �ساهم  ذلك،  على  عالوة  2010م.  اأكتوبر  يف  امل�سروع 

تخ�سري 10.5 كيلومرت مربع من االأرا�سي ال�سحراوية، ومن املتوقع اأن ُيوّفر 24 

مليار قدم مكعب من الغاز يف غ�سون 10 �سنوات، اأي خف�س 98٪ من ا�ستهالك 

الطاقة.

العام  فاز  امل�سروع  اأحرزها  التي  والدولية  املحلية  اجلوائز  من  �سل�سلة  وبعد 

املا�سي باجلائزة الذهبية يف م�سابقة االإمارات للطاقة املقامة يف دبي، وذلك 

عن فئة »م�سروع طاقة عمالق«، وذلك باال�سرتاك مع �سركة باور منر �س.م.م 

املنفذة للم�سروع.

ويف �سمال منطقة االمتياز، �ساهم ا�ستخدام 5 اآالف مرت مكعب يوميًا من املياه 

امل�ساحبة لالإنتاج املعاجلة يف اأغرا�س �سناعية، وا�ستخدام 5 اآالف مرت مكعب 

امللح  الإنتاج  فهود  حقل  يف  امللوحة  �سديدة  لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه  من  يوميًا 

ال�سناعي ال�ستهالكه يف عمليات ال�سركة – يف تقلي�س االأثر البيئي.

لها  التابعة  التحلية  للمياه من وحدات  ال�سركة  ا�ستهالك  ويف عام 2015م زاد 

بالكمية  مقارنة  املياه  من  مكعب  مرت  مليون   7.37 بلغ  حيث   ٪12.5 مبقدار 

6.55 مليون مرت مكعب يف عام 2014م، وتعزى هذه الزيادة مبا�سرة اإىل ارتفاع 

االإنتاج النفطي.

النفايات

من جهة اأخرى، وبهدف التقليل من اأطنان النفايات الناجتة وتعزيز احتماالت 

على:  تقوم  االأركان  ثالثية  جديدة  فل�سفة  ال�سركة  د�ّسنت  ا�ستخدامها،  اإعادة 

التقليل واإعادة اال�ستخدام والتدوير. ومتكّنا حتى اليوم من جمع 5 اآالف طن من 

النفايات غري اخلطرة من �ساحات النفايات، واأعدنا تدويرها. وت�سعى ال�سركة 

حملة  تد�سني  خالل  من  النفايات  تقليل  باأهمية  اجلمهور  وعي  لتعزيز  اأي�سًا 

»بيئتنا«، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية و�سركة »بيئة« وجمعية 

ال�سغرية  للموؤ�س�سات  معر�س  اإقامة  كذلك  ال�سركة  ورعت  الُعمانية.  البيئة 

النفايات، كما  تدوير  اإعادة  واإمكاناتها يف جمال  لعر�س مبادراتها  واملتو�سطة 

الإعادة  متهيدًا  ال�سركة  مكاتب  داخل  املوجودة  النفايات  لفرز  حملة  نظمت 

تدويرها ب�سكل �سليم.
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ل تفتاأ ال�سركة تبذل جهودها ل�سون البيئة الُعمانية ومنع تلويثها. ويف عام 2015م حققت ال�سركة اأداًء اأف�سل يف املجال البيئي على 

خمتلف الأ�سعدة، مبا فيها ت�سرب النفط وانبعاث الغازات امل�سببة لظاهرة الحتبا�ص احلراري وحرق الغازات واإدارة النفايات، وفيما 

يلي ملخ�ص حول هذه الإجنازات.

حالت الت�سرب

وتقليل حاالت  املوجودات  ا�سرتاتيجية حت�سني جاهزية  موا�سلة جلهود تطبيق 

التدفق  خطوط  من  كيلومرتًا   1675 ا�ستبدال  يف  ال�سركة  جنحت  الت�سرب، 

با�ستثمار بلغ 100 مليون دوالر اأمريكي، وهو ما تكلل بتقليل عدد حاالت ت�سرب 

 2.53 اإىل  انخف�ست  حيث  58٪؛  مبقدار  االإنتاج  من  طن  مليون  لكل  النفط 

مقارنة باملعدل 6.04 يف عام 2014م. وتناق�ست كمية النفط املفقودة جراء 

الت�سرب مبقدار 40٪؛ منخف�سة من 15.82 طن من النفط املفقود لكل مليون 

طن من االإنتاج يف عام 2014م اإىل 9.54 طن يف عام 2015م.

وتعزيزًا جلاهزية خطوط التدفق وزيادًة لعمرها غرّيت ال�سركة موا�سفات مواد 

ت�سنيع تلك اخلطوط اإىل ما يلي:

• فوالذ كربوين مبطن من الداخل باإيبوك�سي م�سهور – يف �سمال منطقة 	

االمتياز.

• فوالذ كربوين مزود بطبقة من البويل اإثيلني – يف جنوب منطقة االمتياز.	

ولتحديد املناطق ذات االأهمية البيئية اأعّدت ال�سركة »خارطة اله�سا�سة البيئية« 

ملنطقة امتيازها، وا�سعة يف احل�سبان عمق املياه اجلوفية وخ�سائ�س ال�سخور 

تقييم  لدرا�سة  اأ�سا�سًا  اخلارطة  وكانت  واالأودية.  املحمية  واملناطق  اجلوفية 

ا�ست�سارية  �سركة  اأجرتها  واملياه اجلوفية يف عام 2015م  الرتبة  املخاطر على 

حمطات  �سملت  لل�سركة،  الرئي�سية  االأن�سطة  تقييم  على  عملت  متخ�س�سة 

االإنتاج و�ساحات النفايات وحمطات تعزيز ال�سغط. واأو�ست الدرا�سة بالنظر 

يف اإجراء درا�سات اإدارية واإجرائية ودرا�سات اإ�سافية لتقييم املوقع.

انبعاث الغازات امل�سببة لظاهرة الحتبا�ص احلراري

2015م،  عام  يف  االحرتاق  م�سادر  من  وانبعاثها  الغازات  حرق  لتقليل  نظرًا 

عمليات  من  املنبعثة  احلراري  االحتبا�س  لظاهرة  امل�سببة  الغازات  انخف�ست 

اأك�سيد  ثاين  غاز  مكافئ  )من  طن   0.25 ي�ساوي  ما  اأي   ،٪4 مبقدار  ال�سركة 

الكربون( لكل طن من االإنتاج مقارنة باملعدل 0.26 يف عام 2014م.

انبعاث  تقليل  اإىل  الرامية  جهودها  حت�سني  يف  م�ستمرة  ال�سركة  تزال  وال 

الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري من خالل م�ساريع رئي�سية تركز 

للكهرباء، ف�ساًل عن  التقليدي  التوليد  الناجمة عن  االنبعاثات  على احلد من 

تعزيز ا�ستخدام موارد الطاقة املتجددة. ومن االأمثلة على ذلك م�سروع »مراآة« 

ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية يف توليد البخار ال�ستخدامه يف م�سروع اال�ستخال�س 

مبادرة  يف  يتمثل  اآخر  ومثال  اأمل.  حقل  يف  احلراري  باالأ�سلوب  للنفط  املعزز 

تقليل ا�ستهالك الكهرباء يف ال�سركة مبقدار 4٪ يف ال�سنة من خالل ا�ستخدام 

م�سابيح اقت�سادية يف ا�ستهالك الطاقة.

حرق الغاز

ا�سرتاتيجيتها  �سميم  من  وتعده  الغاز  حرق  من  التقليل  اإىل  ال�سركة  ت�سعى 

للمحافظة على الغاز. ويف عام 2015م تناق�س معدل حرق ال�سركة للغاز مبقدار 

14.3٪، منخف�سًا من 0.84 مليون طن يف عام 2014م اإىل 0.724 مليون طن، 

علمًا اأن هذا االإجناز قد حتقق على الرغم من تنامي االإنتاج، وهو يف احلقيقة 

ُيعزى اإىل حت�ّسن توفر املعدات الرئي�سية يف مواقع العمليات.

الطاقة املتجددة

بناء على التجربة الناجحة ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية يف توليد البخار مل�سروع 

اال�ستخال�س املعزز للنفط باالأ�سلوب احلراري يف حقل اأمل بداًل من حرق الغاز، 

من  واحدة  لت�سييد  �سوالر«  بوينت  »جال�س  �سركة  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقعت 

اأ�سخم حمطات الطاقة ال�سم�سية يف العامل، لت�سع بذلك معايري جديدة للقطاع 

اأن جتلب منافع جمة ل�سركة تنمية نفط ُعمان خ�سو�سًا ولل�سلطنة  من �ساأنها 

عمومًا.

اأ�سخم مبئة مرة من املحطة التجريبية التي  و�ستكون حمطة »مراآة« اجلديدة 

عملت بنجاح الأكرث من عامني ون�سف. و�سُي�ستخدم البخار يف اأن�سطة االأ�سلوب 

ف�ساًل  واللزج،  الثقيل  النفط  ال�ستخراج  للنفط  املعزز  لال�ستخال�س  احلراري 

منطقة  جنوب  يف  اأمل  حقل  لعمليات  الالزم  البخار  من  كبري  جزء  توفري  عن 

االمتياز.
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الأداء يف جمال البيئة وال�سالمة

• انخفا�ص عدد حالت ت�سرب النفط لكل مليون طن من الإنتاج مبقدار ٪58.	

• انخفا�ص معدل حرق الغاز مبقدار ٪14.3.	

• انخفا�ص معدل توليد النفايات اخلطرة مبقدار ٪9.	

• انخفا�ص انبعاث الغازات امل�سببة لظاهرة الحتبا�ص احلراري مبقدار ٪4.	

اأهم منجزات العام
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وال�سركة  الُعمانية  البيئة  وجمعية  املناخية،  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 

التي  »بيئتنا«  حملة  ال�سركة  د�ّسنت  )بيئة(  البيئة  خلدمات  القاب�سة  الُعمانية 

�سرتكز كل عام على موا�سيع بيئية خمتلفة داخل ال�سركة وخارجها مثل رمي 

املياه.  على  واملحافظة  املتجددة،  والطاقة  الطاقة،  على  واحلفاظ  النفايات 

املبادرات  البيئة وال�سوؤون املناخية يف عدد من  ال�سركة حاليًا مع وزارة  وتعمل 

كاإعادة ا�ستخدام النفايات والق�سايا البيئية االأخرى.

النفايات  لفرز  معدنيًا  �سندوقًا   35 توزيع  احلملة  �سملت  ذلك،   اإىل  اإ�سافة 

االأوراق والبال�ستيك  ال�سركة مبيناء الفحل يف م�سقط، وذلك جلمع  يف مباين 

والعلب والنفايات العامة، مع ن�سر �سناديق مماثلة يف مواقع يف منطقة االمتياز  

�سمن حملة اإدارة النفايات »احلد من ا�ستخدام املوارد... اإعادة ا�ستخدامها... 

اإعادة تدويرها«.

احلد  حملة  موؤخرًا  ال�سركة  نفذتها  التي  االأخرى  »اخل�سراء«  املبادرات  ومن 

من هدر املياه يف مكاتب ال�سركة واملباين ال�سكنية التابعة لل�سركة، جتاوبًا مع 

ال�سح يف اإمدادات املياه يف البالد، بزيادة الرتكيز على االإبالغ عن ت�سرب املياه 

والتوجيه ب�ساأن تر�سيد ا�ستخدام املياه.

كما ت�سعى ال�سركة اإىل تقلي�س ا�ستخدام ورق الطباعة عن طريق حث املوظفني 

على عدم طباعة التقارير والعرو�س التو�سيحية. ويف هذا االإطار اأ�سبح خيار 

يقّلل  الطباعة، مما  االفرتا�سي خلدمة  واالأبي�س هو اخليار  باالأ�سود  الطباعة 

اأي�سًا توجه  اأ�سعاف مقارنة مع الطباعة امللونة. وهناك  من التكاليف بخم�سة 

للم�سروبات  اإعادة ا�ستخدامها  التي ميكن  الإقناع املوظفني با�ستخدام االأكواب 

بداًل من االأكواب الورقية.

التوقيع  �سمل  اخلطرة،  النفايات  الإدارة  جديدًا  جهدًا  ال�سركة  د�سنت  كما 

على عقد ملدة خم�س �سنوات مع �سركة دولية واحدة للتعامل مع جميع تيارات 

النفايات اخلطرة، مبا يف ذلك املواد الكيميائية، وفتات الطني واحلماأة النفطية 

والرتبة امللوثة واالأ�سباغ واالإطارات واملواد امل�سعة طبيعيًا.

فاإن  املرتاكمة،  النفايات  من  ال�سليم  والتخل�س  النفايات  معاجلة  جانب  واإىل 

املو�سعية  اأو  املتنقلة  املعاجلة  مثل  الفوائد  من  العديد  �سيحقق  املتكامل  العقد 

والنفقات  النقل  تكاليف  من  يقلل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  الكبرية،  الت�سرب  ملواقع 

العامة، وا�ستخال�س اأكرب قدر ممكن من النفط من احلماأة، وا�ستخدام اأف�سل 

املمار�سات الدولية واإيجاد فر�س الإعادة اال�ستخدام.
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وت�ستهدف املبادرة اجلوانب الهامة لل�سالمة على الطرق مثل القيادة امل�سوؤولة، 

واإدارة ال�سرعة، و�سالمة املركبات، واال�ستخدام ال�سليم حلزام املقاعد، وجتنب 

االإرهاق. وت�ستخدم احلملة و�سائط متعددة لبث ر�سالتها، مبا يف ذلك التلفزيون 

كافة  م�ستهدفة  االجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  وال�سحف،  واالإذاعة  وال�سينما 

�سرائح املجتمع. 

ونزوى  عربي  منها  واليات  عدة  يف  رحالها  احلملة  حطت  2015م،  عام  يف 

وخ�سب، و�سليم وجزر احلالنيات واجلازر، وزار جناحها 1000 �سخ�س تقريبًا 

خالل مهرجان �ساللة ال�سياحي.

لدى  للعاملني  املقدمة  الرعاية  م�ستوى  لتقييم  درا�سة 

ال�سركات املتعاقدة

يف  نوعها  من  درا�سة  اأول  وهو  »املنظور«،  م�سروع  تنفيذ  يف  ال�سركة  �سرعت 

املتعاقدة بهدف  ال�سركات  لدى  األف موظف  اأكرث من 30  و�ست�سمل  ال�سناعة، 

الدعم  على  املوظفني  ح�سول  ول�سمان  فاعلة،  عمالية  رعاية  ممار�سات  تبني 

وفقًا للت�سريعات احلكومية واأعلى املعايري الدولية. 

رائدة  مبادرة  هو  �سنوات،  ثالث  ملدة  ي�ستمر  الذي  التقييمي،  الربنامج  وهذا 

لقطاع النفط والغاز على م�ستوى العامل، ويركز على الرعاية العمالية والدعم 

وامل�ساركة، وذلك بهدف حتديد اأف�سل املمار�سات وتبادل املعارف ب�ساأنها ورفع 

املعايري.

حول  ال�سرية  ت�سمن  بطريقة  املتعاقدة  ال�سركات  ملوظفي  مقابالت  وجُترى 

جمموعة وا�سعة من املوا�سيع، مبا يف ذلك ال�سالمة واالأجور والتدريب والرعاية 

الطبية والغذاء وال�سكن وتوفري املوارد الب�سرية يف احلقول.

دعم املجتمع املحلي

فر�سة  ال�سركة  ملوظفي  يتيح  الذي  »بادر«،  التطوعي  امل�سروع  ال�سركة  د�سنت 

ان�سم  وقد  مقابل.  دون  واخلريية  االأهلية  للجمعيات  ووقتهم  خرباتهم  تقدمي 

250 موظفًا اإىل هذا امل�سروع الذي مينحهم تفريغًا من العمل ت�سل مدته اإىل 

�سبعة اأيام عمل يف ال�سنة التقوميية الواحدة، وذلك للم�ساركة يف م�ساعدة من 

هم بحاجة لهذه اخلدمات.

تكنولوجيا  مثل  جماالت  يف  للم�ساعدة  املوظفون  هوؤالء  تطوع  االآن،  وحتى 

املعلومات واملوارد الب�سرية واالإدارة والعالقات العامة والت�سويق، واالت�ساالت، 

ويف  واملنا�سبات.  الفعاليات  واإدارة  والرتجمة  واملحا�سبة،  واملالية،  واالأر�سفة، 

هذا ال�سدد، وقعت ال�سركة �سمن م�سروع »بادر« التطوعي �سل�سلة من مذكرات 

للمعوقني واجلمعية  الُعمانية  ، مثل اجلمعية  التفاهم لدعم 8 جمعيات خريية 

الُعمانية لل�سرطان واجلمعية الُعمانية ملتالزمة داون.

من جهة اأخرى، فاإن م�سروع »بنات عمان« لال�ستثمار االجتماعي، الذي اأ�س�سته 

للعمانيات  والت�سويق  املهني  التدريب  جمايْل  يف  الدعم  تقدمي  بهدف  ال�سركة 

ذوات الدخل املحدود، قد دّرب جمموعة من الن�ساء بلغ عددهن 70 امراأة يف 

عام 2015م، يف �سل�سلة من املهارات مثل الن�سيج القطني واخلياطة والتطريز 

و�سنع املربى. وقد تلقت اأكرث من 300 امراأة تدريبًا مهنيًا يف خمتلف احلرف 

اليدوية. كما ح�سل امل�سروع على جائزة من منظمة االأغذية والزراعة التابعة 

لالأمم املتحدة عن برنامج منتجات االألبان.

كذلك اأبرم م�سروع »بنات ُعمان« اتفاقًا مع ال�سوق احلرة - م�سقط لت�سويق بع�س 

منتجاته، لبيعها للم�سافرين جوًا، كما اأ�سبح للم�سروع ذراع ت�سويقية خم�س�سة 

لدعم العالمة التجارية للم�سروع وتطويرها وتاأمني املزيد من الفر�س التجارية.

ال�ستثمار الجتماعي

املحلية  املجتمعات  منها  ت�ستفيد  امل�ساريع،  من  عدد  بدعم  ال�سركة  تعهدت 

اال�ستثمار  التزامات  من  �سل�سلة  اأحدث  يف  امل�ساريع،  هذه  وت�سمنت  والبيئة. 

البيئة  و�سون  باحليوانات،  والعناية  للمعاقني،  امل�ساعدة  تقدمي  االجتماعي، 

والتوعية، وال�سياحة.

و�سُيمّول جزء من اال�ستثمارات توفري 12 عيادة بيطرية متنقلة، حيث �سيعمل 

االعتناء  يف  املا�سية  اأ�سحاب  مل�ساعدة  ال�سركة،  امتياز  منطقة  يف  منها  عدد 

بحيواناتهم ورعايتها. و�سيكون هناك اأي�سًا دعم جلهود املحافظة على البيئة، 

مبا يف ذلك جزر الدميانيات، وهي املحمية البحرية الوحيدة يف ال�سلطنة.

وت�سمنت احلزمة التزامات اأخرى مثل:

• بناء جمل�س عام يف قرية �سدحون بقتبيت يف والية ثمريت. 	

• الُعمانية مل�ساندة حمالتها يف جمال حماية 	 البيئة  الدعم جلمعية  تقدمي 

البيئة والتوعية.

• اإىل 	 املحلية  املنتجات  وبيع  لعر�س  بالتجزئة  للبيع  اأك�ساك  خم�سة  بناء 

ال�سياح الذين يزورون اجلبل االأخ�سر.

• �سراء 15 كر�سيًا متحركًا خا�سًا لالعبي كرة ال�سلة املعاقني يف ال�سلطنة 	

الذين �سي�ساركون يف البطولة الدولية للمعاقني »الباراليمبك«.

• �سراء 110 كرا�سي متحركة الأع�ساء اجلمعية الُعمانية لذوي االحتياجات 	

اخلا�سة.

خالل  املحلي  املجتمع  وعالقات  االجتماعي  اال�ستثمار  اإجنازات  ت�سمنت  كما 

العام ما يلي:

• التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم لتمويل بناء مدر�سة 	

يف ذهبون بوالية ثمريت لل�سفوف 5-12 و�سكنات للمعلمني بقيمة 1.35 

مليون ريال ُعماين.

• تعليم 	 بعثة   200 لتمويل  العايل  التعليم  وزارة  مع  ثانية  تفاهم  مذكرة 

جامعي لطلبة من منطقة االمتياز. 

• من 	 كادر  تاأهيل  بهدف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  اتفاقية  اإبرام 

املتخ�س�سني يف التعليم من منطقة االمتياز.

• مذكرة تفاهم ملدة ثالث �سنوات مع »اآوتورد باوند ُعمان« لدعم مهمتها يف 	

تزويد ال�سباب الُعماين مبهارات احلياة العملية.

• تخريج 25 طالبة من طالبات الثانوية من دورة تدريبية ممولة من ال�سركة 	

للعمل كمعلمات »ح�سانة مونتي�سوري«. 

• التربع بقرابة 170 األف ريال ُعماين مل�ساعدة �سحايا االأزمة االإن�سانية يف 	

اليمن بعد حملة جمع تربعات قام بها املوظفون. 

• التربع بـمبلغ 114 األف ريال ُعماين بعد دعوة املوظفني مل�ساعدة �سحايا 	

الزلزال يف النيبال.

• �سراح 	 اإطالق  م�ساعدة  حلملة  ُعماين  ريال  اآالف   10 من  باأكرث  التربع 

ال�سجناء املدينني، حتى يتمكنوا من ق�ساء العيد مع عائالتهم.

الريادة البيئية

تدوير  الإعادة  رئي�سيًا  برناجمًا  بتد�سينها  للبيئة  العاملي  باليوم  ال�سركة  احتفت 

النفايات يف مكاتبها، يف اإطار �سعيها الأن تكون م�سّغاًل اأكرث ا�ستدامة.

38



تعد رعاية املوظفني و�سون البيئة الطبيعية جزءاً ل يتجزاأ من مبادئ العمل يف ال�سركة، وهي اأعلى وثيقة يف الإطار الإداري لل�سركة. 

النا�ص  �سحة  يراعي  باأ�سلوب  ذلك  يكن  مل  ما  الطموحة  خططها  بها  تنفذ  التي  الطريقة  على  قط  بالر�سا  ال�سركة  ت�سعر  ولن 

و�سالمتهم ومبا يفيد املجتمعات املجاورة وبطريقة حتافظ على الرثاء البيئي للبالد.

بغ�س النظر عن �سغوط التكاليف، ظلت ال�سركة ملتزمة باالأولوية التي تت�سدر 

الثابت على  اأال وهي �سالمة االأفراد والعمليات، مع الرتكيز  قائمة اهتماماتها 

اإحلاق �سرر بالنا�س واملوجودات  حتقيق الهدف ال�سفري، الذي يق�سي بعدم 

والبيئة، بو�سفه اأولوية ق�سوى.

ومتكنت ال�سركة خالل العام املا�سي من خف�س معدل تكرار االإ�سابات امل�سيعة 

للوقت مبعدل 12.5٪، نزواًل اإىل 0.28 حادثًا م�سيعًا للوقت لكل مليون �ساعة 

عمل مقارنة باملعدل 0.32 يف عام 2014م. ولكن لالأ�سف �ساب هذا االإجناز 

و�سهدت  املتعاقدة معنا.  ال�سركات  لدى  بالعمل  لها عالقة  الأ�سباب  وفاة  حالتا 

ال�سركة ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1٪ يف املعدل االإجمايل حلوادثها القابلة للتبليغ الذي 

بلغ 0.98 حادثًا لكل مليون �ساعة عمل. وجاء هذا املعدل مقابل قطع م�سافة 

278 مليون كيلومرت �سياقة.

كما ا�ستثمرت ال�سركة الكثري من املوارد يف �سبيل تعزيز نظامها اخلا�س باإدارة 

لتب�سيط  امل�ساريع  على  مبنيًا  ت�سورًا  اأطلقت  فقد  والبيئة؛  وال�سالمة  ال�سحة 

النظام وحتقيق القيمة. وقد بداأ العمل على حتقيق املزيد من التح�سني يف هذا 

للغر�س،  اأب�سط وموحدة ومنا�سبة  ا�ستحداث برامج تدريب  ال�سجل من خالل 

وتت�سمن مزيدًا من الرتكيز على االمتثال، وزيادة التعلم من احلوادث، وحت�سني 

للتحقيق  واأكفاأ  مب�سطة  عمليات  تد�سني  اأن  كما  العمليات.  يف  املخاطر  حتديد 

اأداة لالإبالغ عن احلوادث التي  يف حوادث ال�سحة وال�سالمة والبيئة وتد�سني 

كادت اأن تقع، بو�سفها و�سائل مبا�سرة لت�سجيل احلوادث، �سي�ساعد على حتديد 

ال�سعف  نقاط  عن  والك�سف  بال�سالمة،  االهتمام  وزيادة  واإزالتها،  املخاطر 

املحتملة ف�ساًل عن تر�سيخ ثقافة اأمنت وا�ستباقية يف جمال ال�سالمة.

ومن املنا�سب اأّن يوم ال�سالمة لعام 2015م بال�سركة رّكز على قاعدتها الذهبية 

يف  معها  املتعاقدة  ال�سركات  وموظفي  موظفيها  حق  على  مرّكزًا  »التدخل«، 

التدخل وم�سوؤوليتهم اإزاء ذلك يف حال الحظوا اأي خمالفة اأو تهاون اأو �سلوك 

خطر.

)اأقل  املاأ�ساوية  املرورية  احلوادث  يف  كبريًا  انخفا�سًا  �سهدنا  اآخر،  جانب  من 

حوادث  دون  �سهرًا   18 ال�سركة  اأكملت  حيث  2014م(،  عام  عن   ٪35 بن�سبة 

مميتة مت�سلة بالعمل، على الرغم من اإجمايل امل�سافة التي قطعها موظفوها 

وال�سركات املتعاقدة معها والبالغة 420 مليون كيلومرت. كما كان هناك انخفا�ٌس 

كبرٌي يف عدد حوادث ال�سيارات ب�سكل عام )اأقل بـن�سبة 30٪ عن عام 2014م( 

نتيجة جتاوب املزيد من ال�سائقني مع ر�سائل ال�سالمة على الطرق مثل اأهمية 

الهواتف  ا�ستخدام  وعدم  ال�سرعة،  حدود  �سمن  والقيادة  االأمان،  حزام  ربط 

اأثناء القيادة.

نظام حافالت نقل املوظفني... جناح تلو الآخر

خلف�س  2013م  عام  �سيف  يف  املوظفني  نقل  حافالت  نظام  ال�سركة  د�ّسنت 

الذين  واملتعاقدين  املوظفني  عدد  خف�س  طريق  عن  املرورية  احلوادث  عدد 

ي�ستخدمون مركباتهم اخلا�سة للذهاب اإىل اأماكن عملهم والعودة منها.

توقف  حمطة   26 االآن  تغطي  غدت  حتى  مّطرد  ب�سكل  اخلدمة  تو�سيع  مت  وقد 

و65 قرية باالإ�سافة للمواقع الرئي�سية لل�سركة بفهود وجبال واخلوير وقرن علم 

ومرمول/منر وبهجة اأيام االأحد، وا�ستخدم هذه احلافالت اأكرث من 106 اآالف 

م�سافر منذ تد�سينها.

وكانت هناك زيادة يف عدد امل�سافرين، الذين ا�ستخدموا اخلدمة خالل الفرتة 

من دي�سمرب 2014م حتى دي�سمرب عام 2015م، بن�سبة 104٪، وي�ستخدم هذه 

احلافالت االآن اأكرث من 6700 م�سافر �سهريًا، مع انخفا�س ا�ستخدام املركبات 

اخلا�سة بن�سبة ٪34.

حملة »ت�سمع مني« لل�سالمة املرورية

جابت حملة »ت�سمع مني« اأنحاء ال�سلطنة لتن�سر ر�سالتها التوعوية الرامية اإىل 

خف�س عدد احلوادث املرورية يف البالد. وقد د�ّسنتها ال�سركة ر�سميًا يف م�سقط 

يف يناير 2013م، وت�ستمر خم�س �سنوات.
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الرعاية العامة

• حت�سن معدل تكرار الإ�سابات امل�سيعة للوقت. 	

• اإجراء درا�سة لتقييم م�ستوى الرعاية ت�سمل 30 األف موظف يعملون 	

لدى ال�سركات املتعاقدة.

• تو�سيع نظام حافالت نقل املوظفني.	

• تد�سني امل�سروع التطوعي »بادر«.	

• برنامج جديد لإدارة النفايات اخلطرة.	

اأهم منجزات العام
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اإن موظفي ال�سركة – الذين ميثل الُعمانيون غالبيتهم – هم اأهم عن�سر فيها، وهم يتمتعون مبهارات وكفاءات عالية. واإن اللتزام 

اجلماعي من جانبهم وما يتمتعون به من مهارة وخربة هي من العنا�سر التي ت�سهم يف ا�ستدامة التنمية امللحوظة التي ت�سهدها 

ال�سلطنة.

بنهاية عام 2015م، بلغ العدد االإجمايل ملوظفي ال�سركة 8880 موظفًا، منهم 

 ،٪76 التعمني  ن�سبة  وبلغت  2014م.  عام  عن   ٪5 بزيادة  اأي  ُعمانيني،   6724

بلغ  بحلول عام 2019-2020م. كما  الن�سبة ٪90  تبلغ هذه  اأن  ال�سركة  وتتوقع 

عدد املوظفات 968 موظفة منهن 844 ُعمانية. اإ�سافة اإىل ذلك، وّظفت ال�سركة 

683 ُعمانيًا خالل العام، وبلغ اإجمايل عدد اخلريجني الُعمانيني الذين يعملون 

بها 1101 خريج. كما رّقت 1642 موظفًا ُعمانيًا؛ منهم 259 اإىل منا�سب عليا.

وعند ا�ست�سراف امل�ستقبل، فاإن معدل التوظيف �سيتباطاأ بعد فرتة ن�سطة من 

التوظيف اال�سرتاتيجي خالل االأعوام 2012-2015م، مما �سيمكن ال�سركة من 

تقليل عدد املوظفني االأجانب مع انتهاء عقودهم؛ حيث �سي�سغل هذه الوظائف 

بالتدريج ُعمانييون موؤهلون.

التدريب

يجري حاليًا تو�سيع نطاق برنامج تطوير اخلريجني، الذي يقدم تدريبًا منهجيًا 

وغري  الفنية  الوظائف  كافة  لي�سمل  والتقييم،  املراقبة  مع  العمل  راأ�س  على 

الفنية، و�سيغطي 34 تخ�س�سًا، مع حتديد �سيا�سات واإجراءات وموارد خا�سة 

لهذا الربنامج، وقد التحق به ر�سميًا حتى االآن 977 خريجًا. 

فنية،  وغري  فنية  تدريبية  دورة   440 من  اأكرث  ال�سركة  نفذت  العام،  وخالل 

من  اأكرث  م�ستثمرة  العمليات،  و�سالمة  وال�سالمة  ال�سحة  جمال  يف  وفعاليات 

األف �ساعة عمل يف تطوير مواردها الب�سرية من خالل تنفيذ العديد من   300

الدورات التدريبية واحللقات التعليمية.

عالوة على ذلك، ت�سهد حاليًا عمليات برنامج تطوير اخلريجني تطبيقًا م�ستمرًا 

التدريبية  االحتياجات  مع  ومواءمتها  بال�سركة،  العمل  جماالت  خمتلف  يف 

وعمليات التدرج الوظيفي وممار�سات احلوكمة املركزية وبيانات واإفادات عن 

يكون  نظام  اإعداد  امل�ستقبلية  اخلطط  وت�سمل  اأكرب.  موثوقية  ذات  اخلريجني 

الداخلية  ال�سبكة  عرب  متوفرًا  ليكون  »�ساب«  بنظام  مربوطة  تتبُّع  اأداة  مبثابة 

لل�سركة، وو�سع اإطار للتقييم واالعتماد.

وجدير بالذكر اأنه تخرج 92 من مبتعثي ال�سركة، بعد اأن حققوا جناحًا اأكادمييًا 

يف جامعات رائدة داخل ال�سلطنة وخارجها. وكانت ال�سركة قد ابتعثت 67 طالبًا 

و25 طالبة الإكمال درا�ستهم يف اأوروبا واليابان واأ�سرتاليا وكذلك يف ال�سلطنة، 

املنح  برنامج  خالل  من  تاأهل  �ساب  األفي  من  اأكرث  اأّن  هذه  اإجنازاتهم  وتعني 

اأحدث  القرن املا�سي. وت�سمنت  لل�سركة منذ تد�سينه يف ثمانينيات  الدرا�سية 

درجة  على  و29  الدكتوراه  �سهادة  على  ح�سال  اثنني  اخلريجني  من  دفعة 

املاج�ستري يف العلوم، و27 على البكالوريو�س يف العلوم اأو الهند�سة، كما ح�سل 

12خريجًا على موؤهالت عن طريق التعلم عن بعد.

مركز التدريب لهند�سة الآبار

افتتحت ال�سركة ر�سميًا مركز التدريب لهند�سة االآبار و�سالمة العمليات املزود 

التميز  لتعزيز  االآخرين  واملتعاقدين  امل�سغلني  اأمام  التقنية  الو�سائل  باأحدث 

اتفاقية  ال�سركة  وّقعت  فقد  ال�سلطنة.  يف  والغاز  النفط  �سناعة  يف  الت�سغيلي 

املحلية  والغاز  النفط  �سركات  موظفو  �سيتمكن  اخلدمات،  وم�ستوى  �سراكة 

مبوجبها من تلقي درو�س تخ�س�سية من خالل جمموعة متنوعة من الدورات 

املعتمدة دوليًا، مع تنفيذ التدريب مقابل دفع التكاليف على اأ�سا�س غري ربحي.

وخالل عام 2015م، قدم مركز التدريب لهند�سة االآبار جمموعة من الدورات 

التدريبية، منها 36 دورة وفق املقررات التدريبية ملنتدى مراقبة االآبار الدويل 

التي تغطي امل�ستويات 2 و3 و4 للحفر الدوار وجتهيز االآبار و�سيانتها. كما نفذ 

املركز خم�س حلقات متقدمة من �سركة �سل يف مراقبة االآبار يف جمايل احلفر 

الدوار وجتهيز االآبار و�سيانتها، ودورتني جتريبيتني للموظفني ذوي اخلربة يف 

جمال العامل الب�سري ودورتني تدريبيتني يف جمال هند�سة االآبار لغري مهند�سي 

»اأ�سا�سيات  برنامج  �سركات حملية يف  �سبع  متدربًا من  �سارك 28  وقد  االآبار. 

االآبار – �سل احللقة االأوىل«.

كما نظم عدد من الزيارات من خمتلف االأطراف ترواحت بني طلبة الكليات 

اإىل �سباط �سرطة ُعمان ال�سلطانية لالطالع على مرافق التدريب باملركز. 
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املوارد الب�سرية وتنمية قدرات املوظفني

• حتقيق رقم قيا�سي من املوظفني الُعمانيني. 	

• توظيف نحو 700 ُعماين.	

• �سمل برنامج تطوير اخلريجني جميع التخ�س�سات الوظيفية بال�سركة.	

اأهم منجزات العام
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ويذكر اأنه تاأ�س�ست �سركة »اخلزائن«، وهي خام�س �سركة من �سركات املجتمع 

و�ُسّجلت يف  اأبريل 2015م، وتغطي واليتي هيماء واجلازر،  الكربى، يف  املحلي 

م�ساهميها  عدد  بلغ  وقد  م�ساهمة،  �سركة  ب�سفتها  وال�سناعة  التجارة  وزارة 

1189 م�ساهمًا، مع راأ�س مال قدره 4 ماليني ريال ُعماين. و�ستخ�س�س ال�سركة 

جماالت عمل منا�سبة ل�سركة »اخلزائن« عندما تبداأ عملها مع الراعي الرئي�سي 

لها؛ �سركة اأوك�سيدنتال ُعمان. 

مليون   23.2 اخلم�س  الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  مال  راأ�س  اإجمايل  وبلغ 

ريال ُعماين، كما بلغ عدد امل�ساهمني فيها 9385 م�ساهمًا.

�سركات املجتمع املحلي الكربى والتعمني 

لتوظيف  ق�سوى  اأولوية  اإن�سائها  منذ  الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  اأعطت   

االمتياز.  مبنطقة  القاطنني  وخا�سة  بهم،  واالحتفاظ  وتطويرهم  الُعمانيني 

املجتمع  �سركات  من  �سركة  بكل  التعمني  ن�سب  التايل  البياين  الر�سم  ويو�سح 

املحلي الكربى، كما هي يف نهاية عام 2015م. ويبلغ متو�سط   التعمني ب�سركات 

امل�ستوى  هذا  لزيادة  كثب  عن  ال�سركة  وتعمل   ،٪71 الكربى  املحلي  املجتمع 

عرب تدريب ال�سكان املحليني من خالل برنامج االأهداف الوطنية، وخا�سة يف 

االأن�سطة االأ�سا�سية مثل اللحام واخلدمات امليكانيكية.
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�سباب ُعمانيون يحتفلون بتخرجهم من برنامج اللحام )6جي(

تعمني �سركات املجتمع املحلي الكربى لعام 2015م

القيمة الإجمالية مل�سروفات �سركات املجتمع املحلي الكربى و�سركات املجتمع 

املحلي خالل الأعوام 2012 - 2015م
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واال�سرتاطات  التجارية  التعامالت  يف  الالزمة  املهنية  وال�سلوكيات  التعاقد، 

تقدمي  املوؤ�س�سات من  لتمكني هذه  الالزمة، وذلك  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة 

عطاءات لالأعمال املطروحة بنجاح. 

املوؤ�س�سات  لت�سمل  التعاقد  اإجراءات  من  2015م  عام  يف  ال�سركة  عززت  كما 

ال�سغرية واملتو�سطة بت�سمينها يف م�ستندات املناق�سات التي تطرحها. ووا�سلت 

مديرية القيمة املحلية امل�سافة ا�ستخدام نظام ت�سجيل املوردين امل�سرتك، وهو 

النفط  جمال  يف  العاملة  لل�سركات  االأ�سا�سية  االحتياجات  لتلبية  هامة  اأداة 

اجتازوا  الذين  املوردين  كافة  جتمع  م�سرتكة  قاعدة  و�سع  خالل  من  والغاز، 

حلقة  مبثابة  االأداة  هذه  اأن  كما  ال�سناعة،  يف  امل�ستخدمة  االعتماد  اإجراءات 

و�سل م�ستمرة بني امل�سّغلني واملوردين ملعرفة فر�س ال�سراء املتوفرة.

ونظام ت�سجيل املوردين امل�سرتك هو نظام ت�سجيل عرب االإنرتنت يدفع مببادرات 

القطاع يف جمال القيمة املحلية امل�سافة من خالل وجود رابط متكامل ب�سيط 

امل�سّغلني.  مع  الفر�س  على  والتعرف  للبحث  الُعمانية  ال�سركات  جلميع  و�سل�س 

ب�سفة  حمليًا  م�سجل  مورد  اآالف   7 من  اأكرث  بيانات  ويحدث  النظام  ويراقب 

م�ستمّرة، منهم 1350 مورد م�سجلني لدى ال�سركة، مبا يف ذلك اأكرث من 400 

موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة.

والغاز  النفط  الّنظام حاليًا 16 م�سغاًل خا�سعًا الإ�سراف وزارة  وي�ستخدم هذا 

لعر�س الفر�س ملهند�سي العقود وم�سوؤويل العقود للبحث عن موردين جدد يف 

ال�سوق، والذين ميكن دعوتهم للم�ساركة يف تقدمي العطاءات.

�سركات املجتمع املحلي

خالل  من  املحلي  املجتمع  ل�سركات  دعمها  ال�سركة  وا�سلت  اآخر،  �سعيد  على 

وخالل  لل�سركة.  الرئي�سية  العقود  يف  ال�سركات  لهذه  خ�سي�سًا  اأعمال  حتديد 

عام 2015م، ا�ستفادت 190 �سركة ن�سطة من �سركات املجتمع املحلي من عقود 

االآبار  خدمات  مثل  خمتلفة  خدمات  مبوجبها  ال�سركات  هذه  وّفرت  ال�سركة، 

توفري  جانب  اإىل  ولوج�ستية،  مدنية  وهند�سية  وميكانيكية  كهربائية  وخدمات 

املجتمع  �سركات  نفذتها  التي  االأعمال  قيمة  وكانت  املعدات.  وتاأجري  العمالة 

املحلي خالل عام 2015م قد بلغت  176.4 مليون دوالر اأمريكي.

الُعمانية  ال�سركات  مع  التناف�س  املحلي يف  املجتمع  �سركات  بع�س  �ساركت  كما 

اإحدى  فازت  حيث  املفتوحة،  ال�سركة  مبناق�سات  للفوز  الرا�سخة  والدولية 

�سركات املجتمع املحلي بعقد مبا�سر مع ال�سركة لتقدمي خدمات لوج�ستية ونقل 

اأجهزة احلفر.

�سركات املجتمع املحلي الكربى

حتقق �سركات املجتمع املحلي الكربى االأربع، وهي �سركات م�ساهمة مغلقة تقدم 

منو  كفاءة  على  تركز  حيث  اأعمالها،  يف  جيدًا  تقدمًا  النفط،  حلقول  خدمات 

ل�سركات  مو�سعة  ال�سركة منح جماالت عمل  وقررت  التعمني.  وتعزيز  االأعمال 

املجتمع املحلي الكربى لتعزيز القوة املالية لهذه ال�سركات من خالل التو�سع يف 

اأن�سطة االأعمال االأ�سا�سية احلالية مبا يف ذلك اإتاحة فر�س منخف�سة املخاطر 

لها مثل توفري خدمات املياه.

اإىل �سركات املجتمع املحلي الكربى 585  للعقود امل�سندة  وتبلغ القيمة احلالية 

مليون دوالر اأمريكي. وكانت قيمة االأعمال التي نفذتها �سركات املجتمع املحلي 

الكربى خالل عام 2015م قد بلغت ما يعادل 96.3 مليون دوالر.

ويف نوفمرب عام 2015م، توّلت �سركة »ال�سوامخ« اأعمال �سيانة خطوط االأنابيب 

بو�سط منطقة االمتياز )6(؛ وبعد ا�ستحواذ �سركة »ال�سحاري خلدمات االآبار« 

خلدمات  »اأكري  الرنويجية  ال�سركة  من  ُعمان  يف  احلفر  كابالت  اأعمال  على 

االآبار« ا�ستحوذت اأي�سًا على وحدات الكابالت وم�سخات الهايدروكربونات غري 

احلم�سية يف ُعمان من �سركة »ميدو�سكو« التي تعمل يف �سيح رول وبهجة ومنر.

و�سادقت اللجنة التوجيهية ل�سركات املجتمع املحلي الكربى بال�سركة على هذه 

على  للتناف�س  الكربى  املحلي  املجتمع  ل�سركات  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  اخلطوة 

املناق�سات املفتوحة التي تطرحها ال�سركة، وذلك على قدم امل�ساواة مع مقدمي 

العطاءات االآخرين. كما ُت�سجع ال�سركة هذه ال�سركات للم�ساركة يف مناق�سات 

والغاز  النفط  قطاع  خارج  للنمو  فر�س  عن  للبحث  وكذلك  اأخرى  �سركات  مع 

بتوجيه من فريق العمل الوزاري.

تخرج جمموعة من ال�سباب الُعماين بنجاح من برنامج تدريب ا�ستمر 18 �سهرًا
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تهدف ا�سرتاتيجية ال�سركة للقيمة املحلية امل�سافة اإىل دعم �سركات املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وزيادة امل�سرتيات 

من ال�سلع واخلدمات املحلية، وحت�سني قدرات الكادر الوطني وال�سركات الُعمانية من اأجل �سمان حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة 

لل�سلطنة على املدى البعيد.

التوظيف والتدريب 

للُعمانيني،  العمل  فر�س  تعزيز  اإىل  الرامية  احلكومة  جهود  م�ساندة  اأجل  من 

ال�سركات  ا�ستيعاب مع  واإعادة  وتوظيف  تدريب  ال�سركة 7200 فر�سة  اأوجدت 

املتعاقدة معها، وهذا يعني اأنه مت اإيجاد اأكرث من 20 األف وظيفة منذ عام 2011م 

ن برنامج االأهداف الوطنية. وت�ستهدف هذه الفر�س الباحثني عن  عندما ُد�سِّ

تتطلب  وظائف  على  احل�سول  من  يتمكنوا  حتى  الُعماين،  ال�سباب  من  عمل 

والنجارين  وامليكانيكا  الكهرباء  فنيي  مثل  املهن،  من  عدد  يف  معينة  مهارات 

ومركبي االأنابيب وفنيي حديد الت�سليح وال�سباكني وفنيي تركيب ال�سقاالت.

وعالوة على ذلك، تاأّهل 195 من ال�سباب الُعماين كلّحامني مب�ستوى )6جي(، 

تدريبية  لدورة  اجتيازهم  بعد  وذلك  الدولية،  املعايري  وفق  م�ستوى  اأعلى  وهو 

�سركة  املتعاقدتني؛  ال�سركتني  لدى  ال�سباب  هوؤالء  و�سيعمل  �سهرًا.   20 مدتها 

احتاد املقاولني و�سركة الرتكي للم�ساريع، يف م�سروع رباب-هرويل العمالق.

 18 ا�ستمر  تدريب  برنامج  من  بنجاح  الُعماين  ال�سباب  من   362 تخرج  كما 

�سهرًا، فح�سل معظمهم على امل�ستوى الثاين من برنامج التاأهيل املهني الوطني 

وبرنامج جمل�س تدريب �سناعة االإن�ساءات، وبدوؤوا العمل مع ال�سركات املتعاقدة 

دقيقة  اأجهزة  وفنيي  وكهربائيني  كميكانيكيني  املهن  من  وا�سعة  جمموعة  يف 

وحلامني وفنيي تركيب اأنابيب.

وتدريب  عمل  فر�س  الإيجاد  الوطنية  لالأهداف  ال�سركة  برنامج  اإطار  ويف 

مع  تعاون  اتفاقية  ال�سركة  وقعت  عمل،  عن  الباحثني  للُعمانيني  م�ستدامة 

�سركة القمة للتجارة االإلكرتونية �س.م.م، التي ت�سرف على املبادرة املجتمعية 

بيانات رقمية مركزية ملطابقة  بناء قاعدة  اإىل  املبادرة  »جُميد«. وتهدف هذه 

بيانات الباحثني عن عمل من املوؤهلني وذوي اخلربة مع الوظائف ال�ساغرة يف 

القطاعني العام واخلا�س جمانًا.

للمواطنني من خالل  والتدريب  العمل  ال�سركة من جماالت فر�س  كما عززت 

توقيعها على �ستة عقود بقيمة 650 مليون دوالر اأمريكي خالل ال�سنوات الع�سر 

املقبلة. ومبوجب هذه العقود، تورد �سركات هند�سة عاملية 29 جهاز �سغط تعمل 

�س.م.م  �سيمن�س  هي  ال�سركات  وهذه  و�سيانتها؛  وتركيبها  املركزي  بالطرد 

القاب�سة  العاملية  الُعمانية  وال�سركة  �س.م.م،  الدولية  اإلكرتيك  جرنال  و�سركة 

اآند تربو �سفايتز  للخدمات البرتولية والطاقة املحدودة، و�سركائها مان ديزل 

اأي جي.

م�ساريع  من  م�سروعًا   11 يف  هذه  ال�سغط  اأجهزة  تركيب  يتم  اأن  املقرر  ومن 

ال�سركة، مبا يف ذلك م�ساريع جبال-خف العمالق واخلوير ومربوك واملرحلة 

املوردون  تعهد  وقد  ال�سغط.  لتعزيز  وكوثر  نهيدة  �سيح  م�سروعي  من  الثانية 

قدموها.  التي  العقود  خطط  وفق  املحلي  املحتوى  من  قدر  اأكرب  با�ستخدام 

و�سيوؤدي هذا اإىل توظيف وتدريب عدد من الُعمانيني يف وظائف هند�سية وفنية، 

وحتقيق اأكرب ا�ستفادة من ور�س ال�سيانة املوجودة لدى ال�سركة. 

كما وقعت ال�سركة مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة، يلتزم مبوجبها كال 

الطرفني بتوطيٍد اأكرب الأوا�سر التعاون يف جماالت التدريب والتعمني يف قطاع 

النفط والغاز وغريه من ال�سناعات.

املحلية  القيمة  جمال  يف  واإقليميًا  حمليًا  الرائدة  مبكانتها  معروفة  وال�سركة   

امل�سافة، وقد عملت جاهدة مع عدد من املوؤ�س�سات املحلية مبا يف ذلك املجل�س 

االأعلى للتخطيط وقطارات ُعمان واملنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم والهيئة 

املحتوى  الإدراج  القاب�سة  الكهرباء  و�سركة  التنمية  اأجل  من  لل�سراكة  الُعمانية 

املحلية  القيمة  خرباء  ا�ست�ساف  كما  لديها.  التوريد  عقود  بنود  �سمن  املحلي 

امل�سافة بال�سركة زوارًا من اخلارج لتقدمي امل�سورة للوفود الزائرة من دول مثل 

العراق و�سلطنة بروناي.

دعم ال�سركات الُعمانية

التوريد  اأ�سحى تعزيز �سال�سل  النفط،  اأ�سعار  ال�سائد النخفا�س  املناخ  يف ظل 

املحلية اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سى، وذلك ل�سمان جاهزية ال�سركة خلدمة 

الوطن بطريقة اأكرث فعاليًة وكفاءة. وم�ساندًة ل�سعي احلكومة لت�سجيع ال�سركات 

ال�سغرية واملتو�سطة، �سرعت ال�سركة يف تعزيز عدد من االآليات للت�سهيل على 

رّواد االأعمال الُعمانيني للقيام باأعمال لل�سركة.

اأبرمتها مع املوؤ�س�سات  اأنفقت ال�سركة 57 مليون دوالر اأمريكي على عقود  وقد 

وفنيًا،  وت�سغيليًا  ماليًا  دعمًا  لها  قّدمت  كما  املحلية،  واملتو�سطة  ال�سغرية 

ال�سدارة  ال�سركة حتتل  اأن  كما  ال�سركات.  كذلك يف جمال حوكمة  و�ساندتها 

بني ال�سركات املحلية يف توفري 35 فر�سة للقيمة املحلية امل�سافة يف قطاع النفط 

والغاز من اإجمايل 53 فر�سة وردت يف م�سودة تقرير ا�سرتاتيجية القيمة املحلية 

تغليف  م�ستلزمات  الفر�س  وت�سمل هذه  دي�سمرب 2013م.  ال�سادر يف  امل�سافة 

ال�سمامات.  وت�سنيع  املكربنة،  الفوالذ  اأنابيب  وتوفري  و�سمنتتها،  االأنابيب 

ووقعت ال�سركة اأي�سًا اتفاقًا ملدة عام مع اأربع �سركات ُعمانية �سغرية ومتو�سطة 

لتطويرها وا�ستخدامها لتنفيذ اأعمال الكهرباء يف خمتلف عملياتها.

وتركز برامج املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على التدريب والتوجيه وتخ�سي�س 

توعويتني  عمل  حلقتا  مت  وُنظِّ القدرات.  لبناء  ال�سعي  اإطار  يف  االأعمال  بع�س 

لل�سركات  اأخريان  حلقتان  ُخ�س�ست  كما  املحليني؛  املوّردين  وتطوير  لدعم 

املحلية التي مل تنجح يف تقدمي عطاءات لعقود ال�سركة وذلك الإك�سابها املهارات 

وعمليات  واملناق�سات  لل�سركة  الفنية  التعاقدية  املتطلبات  حول  واملعارف 
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القيمة املحلية امل�سافة 

• اإيجاد 7200 فر�سة تدريب وتوظيف واإعادة ا�ستيعاب.	

• اإ�سناد عقود اإىل �سركات م�سّجلة حملياً تزيد قيمتها عن اأكرث من 3.7 مليار دولر اأمريكي. 	

• اأكرث من 4 اآلف مواطن يعملون حالياً لدى �سركات املجتمع املحلي الكربى و�سركات املجتمع املحلي يف جمالت 	

مهنية خمتلفة.

• قيمة العقود امل�سندة ل�سركات املجتمع املحلي الكربى: 585 مليون دولر اأمريكي.	

• دولر 	 مليون   272.7 املحلي:  املجتمع  و�سركات  الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  مل�سروفات  الإجمالية  القيمة 

اأمريكي، بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014م.

اأهم منجزات العام
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بداأ احلقن بالغاز اخللوط يف املرحلة الثانية من م�سروع »هرويل اأ ب« يف اأبريل 

2014م مبعدل حمدود بلغ 1.7 مليون مرت مكعب يف اليوم، اإال اأّن معدل احلقن 

يناير  – منذ  يوميًا  مكعب  مرت  ماليني   5 – الق�سوى  �سعته  اإىل  لي�سل  ُرفع 

2015م بعد ا�ستبدال اأجهزة الف�سل. واأ�سبح لدى ال�سركة فهم اأو�سح الأ�ساليب 

امل�ستهدفة.  وال�سغوط  النفط  معدالت  زيادة  حيث  من  اخللوط  بالغاز  احلقن 

اأي�سًا تد�سني م�سروع النور التجريبي  اأهم منجزات العام يف هذا املجال  ومن 

للحقن بالغاز اخللوط احلم�سي )املرحلة 3اأ( مبوؤ�سرات مبدئية جيدة.

من جانب اآخر، �سرعت ال�سركة يف تطبيق اأ�سلوب ت�سريف النفط والغاز بفعل 

ود�ّسنت  2011م،  عام  اأواخر  منذ  علم  قرن  يف  احلرارة  با�ستخدام  اجلاذبية 

البخار(  الإنتاج  احلرارة  ا�سرتداد  )موّلد  للبخار  الثنائي  للتوليد  رابعة  وحدة 

و�سّغلتها عام 2015م. ويف العام ذاته اأي�سًا، مت حقن 2.8 مليون طن من البخار 

 1:3 مبعدل  النفط  من  برميل  ماليني   5.6 واإنتاج  النفطي،  �سعيبة  تكوين  يف 

دون  كان  العام  خالل  بالبخار  احلقن  اإجمايل  اأن  اإال  النفط.  اإىل  البخار  من 

الإنتاج  ا�سرتداد احلرارة  ت�سربات يف موّلد  اإىل  اأ�سا�سًا  التوقعات، ويرجع ذلك 

�سورة حا�سوبية لتقنية البيوت الزجاجية مل�سروع »مراآة«

البخار وحتديات على �سعيد اجلاهزية يف اآبار احلقن واآبار املياه. وقد و�سعت 

خطط لتعزيز االأداء يف عام 2016م. 

كافة  يف  التح�سن  اأمل  بحقل  البخار  توليد  م�سروع  وا�سل  اآخر،  �سعيد  على 

اإ�سابة م�سيعة  املجاالت، حيث حقق اأكرث من 22 مليون �ساعة عمل دون وقوع 

اإنتاج النفط من احلقل 1907 مرت مكعب  للوقت. ويف عام 2015م، بلغ معدل 

الهدف  فوق  اليوم  يف  مكعب  مرت   117 اأي  يوميًا(،  برميل  األف   12( اليوم  يف 

املحدد. اأما يف اأمل – غرب، ومع اإدخال حت�سينات على توفر مولدات البخار 

بن�سبة اأكرث من 90٪، فقد مت تركيز عملية حقن البخار يف عدد من املواقع والتي 

تبلغ م�ساحتها 10 اأفدنة، واأظهرت عملية احلقن احلراري جدواها االإيجابية يف 

احلقل. وكذلك يف اأمل – �سرق، فاق االأداء التوقعات مع حتقيق معدل جيد من 

االإنتاج البارد واأداء االأ�سلوب احلراري.
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اأ�سهر، وذلك با�ستخدام �سركات حملية على نطاق  يف اجلدول الزمني ب�سبعة 

االإن�ساءات بن�سبة 25٪. وقد  اأ�سفر عن حتقيق وفورات يف تكاليف  وا�سع، مما 

عمل حوايل 40 مهند�سًا �سابًا من ال�سركة وال�سركات املتعاقدة معها يف امل�سروع، 

مما اأتاح لهم الفر�سة لتطوير مهاراتهم يف الوظائف الفنية ب�سكل اأكرب. كما مت 

�سراء الكثري من املواد الالزمة للم�سروع كاالأنابيب وترو�س التبديل من موردين 

حمليني. 

حتمل  من  متكنها  مبرافق  مزودة  م�ستقلة  حمطة  بناء  العمل  جمال  وت�سّمن 

األف مرت مكعب يوميًا، وحتت �سغط حقن  تبلغ ذروتها 80  عمليات حقن مياه 

فقد  املحطة،  خارج  العمل  جمال  اأما  البئر.  راأ�س  عند  بار   90 –  60 مقداره 

اأنظمة  اإىل  باالإ�سافة  وامل�ستحلب،  املياه  لنقل  اأنابيب  3 خطوط  تركيب  ت�سمن 

توزيع واختبار الأربعني بئر حاقنة. و�سي�سيف امل�سروع 11.3 مليون مرت مكعب 

من االحتياطي، كما �سيحفز اإنتاج النفط لت�سل ذروته اإىل 3200 مرت مكعب. 

نفط  اأ�سعار  ت�سودها  بيئة  ظل  يف  التكلفة  حيث  من  الفاعلية  حت�سني  وبهدف 

اإجناز  جمال  يف  للعمل  جديدة  طرق  تطوير  على  ال�سركة  تعمل  منخف�سة، 

امل�ساريع مع الرتكيز على تب�سيط املعايري واإر�ساء مزيد من التعاون مع ال�سركات 

املتعاقدة مما �سي�سفر عن حتقيق احلد االأمثل لال�ستخال�س اإىل جانب حت�سني 

الفاعلية من حيث التكلفة.

وعلى �سعيد اآخر، اأ�ساف م�سروع تطوير راأ�س احلمراء العام املا�سي 241 وحدة 

�سكنية، منهيًا بذلك املرحلة االأوىل من امل�سروع.

ال�ستخال�ص املعزز للنفط

املعزز  اال�ستخال�س  م�ساريع  كافة  يف  قدمًا  بامل�سي  التزامها  ال�سركة  وا�سلت 

التي  امل�ساريع  هذه  لطبيعة  نظرًا  ولكن،  االقت�سادية.  التحديات  رغم  للنفط 

ت�ستنزف كميات كبرية من املوارد، اأجريت مراجعات مكثفة للجدوى التجارية 

والفنية لبع�س اأن�سطة اال�ستخال�س املعزز للنفط. وبعد اإعادة التقييم تبنّي اأنه 

االإنتاج  من   ٪25 من  باأكرث  للنفط  املعزز  اال�ستخال�س  ي�ساهم  اأن  املتوقع  من 

بحلول عام 2025م، بداًل من 33٪ بحلول عام 2023م. 

وت�سغل ال�سركة عددًا من امل�ساريع التجارية لال�ستخال�س املعزز للنفط ت�ستخدم 

يف  و�ست�ستمر  اخللوط.  بالغاز  واحلقن  واحلراري  الكيميائي  االأ�سلوب  فيها 

اإن�ساج تقنيات جديدة وواعدة يف جمال اال�ستخال�س املعزز للنفط من خالل 

جتربتها يف املختربات واحلقول.

وقد  �سنوات،  منذ خم�س  ب�سال�سة  مرمول  بالبوليمر يف  م�سروع احلقن  ويعمل 

اأنتج ما يربو على 10.3 ماليني برميل من النفط. وربطت املرحلة الثانية من 

امل�سروع بخط االإنتاج باإ�سافة 19 بئرًا حاقنة للبوليمر اإىل االآبار الـ27 القائمة، 

مع توقع زيادة االإنتاج هذا العام وانتهاء مرحلة اختيار الت�سور النهائي للمرحلة 

الثالثة. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، اأحرزت ال�سركة تقدمًا جيدًا يف امل�سروع التجريبي للبوليمر 

تعزز  اأن  �ساأنها  من  تقنية  وهي  مبرمول،  ال�سطحي  للتوتر  اخلاف�س  القلوي 

ا�ستخال�س النفط. وقد مت حقن املياه يف املواقع امل�ستهدفة لتحديد خط اأ�سا�س 

جيد، ويتوقع حقن البوليمر القلوي اخلاف�س للتوتر ال�سطحي قريبًا.

بالغاز اخللوط يف حقل  اأ�سلوب احلقن  اأ�سفر  املا�سية،  الـ22  ال�سنوات  وخالل 

بريبا عن اإنتاج 7.6 ماليني مرت مكعب )48 مليون برميل( اإ�سايف مقابل 720 

مليون مرت مكعب من الغاز الذي مت حقنه اإىل االآن، والعمل مي�سي قدمًا لتحقيق 

ن�سبة ا�ستخال�س ت�سل اإىل 42٪ من احلفر االأفقي البيني وحقن كميات اإ�سافية 

من الغاز. 

 

منظر حا�سوبي من عٍل لرتكيب مرافق »مراآة« يف حقل اأمل
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حققت ال�سركة اأغلب مراحل اإجناز امل�ساريع وفق اجلدول الزمني املو�سوع لها 

اأو قبله، مع حتقيق كافة املراحل خالل العام.

بعد النجاح الذي حققه امل�سروع التجريبي لتوليد البخار بالطاقة ال�سم�سية يف 

حقل اأمل – غرب، بداأت ال�سركة، بالتعاون مع �سريكها �سركة »جال�س بوينت 

العامل.  يف  الذروة  عند  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  اأكرب  على  العمل  يف  �سوالر«، 

و�ستبلغ الطاقة االإنتاجية مل�سروع »مراآة« 1021 ميجاواط من الطاقة احلرارية، 

و�سيعمل على ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لتوليد البخار بتكلفة ب�سيطة وكفاءة 

اأكرب لي�ستخدم بدوره يف اأ�ساليب اال�ستخال�س املعزز للنفط احلرارية. 

و�سيوفر امل�سروع بعد ا�ستكماله 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز 

للمنازل  الكهرباء  توفري  منها يف  اال�ستفادة  كمية ميكن  وهي  �سنويًا،  الطبيعي 

م�سروع  ي�ساهم  اأن  اأي�سًا  املتوقع  ومن  ُعمان.  يف  �سخ�س  اآالف   209 من  الأكرث 

األف طن  باأكرث من 300  الكربون  اأك�سيد  انبعاثات غاز ثاين  »مراآة« يف خف�س 

�سنويًا، وهو ما يعادل ما تنتجه 63 األف �سيارة. وقد ح�سل امل�سروع على جائزة 

اأبو ظبي الدويل للبرتول لعام 2015 نظري نهجه االبتكاري يف  معر�س وموؤمتر 

جمال توليد البخار.

والغاز  النفط  م�ساريع  يف  ملحوظًا  تقدمًا  ال�سركة  حققت  اآخر،  جانب  من 

العمالقة، حيث تهدف اإىل ا�ستثمار اأكرث من 10 مليارات دوالر اأمريكي خالل 

اإنتاجها من الهايدروكربونات على املدى  – 10 القادمة ال�ستدامة  ال�سنوات 5 

البعيد.

من  املتكامل  – هرويل  رباب  م�سروع  يف  ملمو�سًا  تقدمًا  ال�سركة  اأحرزت  كما 

حيث حمطة توليد الطاقة وو�سع القواعد وحفر االآبار وذلك بعد اإر�ساء عقود 

االإن�ساء. وتعمل حوايل 12 �سركة من �سركات املجتمع املحلي لتجهيز املوقع، مع 

االنتهاء من  والغاز من رباب، ومن املخطط  النفط من هرويل  تكامل عنا�سر 

امل�سروع يف عام 2019م.

يعد م�سروع رباب – هرويل املتكامل اأكرب م�سروع ا�ستثماري يف ال�سركة، وتقدر 

ويقوم  النفط.  مكافئ  من  برميل  مليون   500 من  باأكرث  فيه  االحتياطي  كمية 

امل�سروع بحقن الغاز اخللوط احلم�سي يف عدد من مكامن النفط واحلفاظ على 

ال�سغط بحقل مكثفات الغاز احلكومي والذي ي�ساهم اأي�سًا يف تلبية احتياجات 

ال�سلطنة ب�سكل عام من الغاز.

اأما م�سروع جبال – خف، وهو اأحد اأكرب امل�ساريع واأكرثها تعقيدًا من الناحية 

الفنية يف ال�سركة، فقد دخل ب�سال�سة مرحلة »التنفيذ« بعد موافقة امل�ساهمني 

على تطوير عدد من مكامن النفط والغاز احلم�سية واحل�سول على دعم من 

مكتب الت�ساميم الهند�سية االأولية بال�سركة يف الوقت نف�سه. ومن املخطط بدء 

عام  يف  النفط  من  كمية  اأول  اإنتاج  ويتوقع  العام،  هذا  خالل  االإن�ساء  عمليات 

األف برميل يوميًا،  اإىل 20  اأعلى متو�سط لالإنتاج  اأن ي�سل  2020م. كما يتوقع 

وو�سول معدل اإنتاج الغاز اإىل 6 ماليني مرت مكعب يوميًا خالل 18 عامًا.

نف�سها )برتوفاك( يف  املتعاقدة  ال�سركة  ا�ستخدام  اإيجابيات  االآن  وقد ظهرت 

– هرويل  رباب  م�سروع  امل�ستفادة من  الدرو�س  تطبيق  امل�سروعني حيث جرى 

املتكامل يف جبال – خف بكل �سال�سة وي�سر.

اآخر، متت بنجاح مرحلة الت�ساميم الهند�سية االأولية مل�سروع بدور  من جانب 

حقل  يف  املياه  حقن  اأ�سلوب  ال�ستخدام  خطط  مراجعة  االآن  ويجري  العمالق، 

والتي  »تي�سري«  اإ�سافية يف حقل  غاز  مكامن  ا�ستك�ساف  اإثر  مرة  الأول  حم�سي 

تخ�سع للتقييم حاليًا.

من  الثانية  املرحلة  املركزية  امل�ساريع  اإجناز  دائرة  ربطت  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

م�سروع تعزيز ال�سغط يف �سيح رول بخط االإنتاج، االأمر الذي مّكن من زيادة 

مل�سروع  االإن�سائية  االأعمال  بداأت  كما  الرئي�سي.  احلقل  من  اال�ستخال�س 

عام  من  الثالث  الربع  يف  الغاز  هند�سة  لدائرة  التابع  املكثفات  ا�ستخال�س 

عام  من  االأخري  الربع  يف  املوقع  اإىل  ال�سغط  اأجهزة  ت�سل  و�سوف  2015م، 

2016م.

العليا  �سعيبة  تكوين  يف  اخلوير  وم�سروع  جبال  حقل  تاأهيل  اإعادة  م�سروع  اأما 

فقد متت امل�سادقة على قرار اال�ستثمار النهائي لكليهما يف الربع الثاين والربع 

االأخري من عام 2015م على التوايل، و�ست�سند عقود االإن�ساءات يف هذا العام. 

العميق  الغاز  م�سروع  من  الثالثة  للمرحلة  النهائي  اال�ستثمار  قرار  اتخذ  كما 

العام. ويف  الثانية يف هذا  املرحلة  االأكرب من  القدر  اإكمال  يف مربوك، و�سيتم 

اأمني قبل املوعد املحدد  الوقت ذاته، مت ت�سغيل م�سروع احلقن باملياه يف حقل 

 يق�سد باإجناز امل�ساريع يف اأو�سع معنى له بناء املرافق وت�سغيلها يف الوقت املحدد ويف اإطار امليزانية املو�سوعة. فعلى املدى القريب، 

اإنتاج النفط والغاز بكلفة مالية فاعلة قدر الإمكان من حقولها احلالية وفقاً خلطط التطوير  �سيمكن هذا التوجه ال�سركة من 

القائمة. ولكن على املدى البعيد، �سيكت�سب هذا التوجه اأهمية اأكرب مع قيام ال�سركة بربط مرافق ال�ستخال�ص املعزز للنفط بخط 

الإنتاج. 
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اإجناز امل�ساريع

• بدء العمل يف م�سروع »مراآة« – اأكرب م�سروع للطاقة ال�سم�سية عند الذروة 	

يف العامل.

• و�سع الأ�س�ص مل�سروع رباب – هرويل.	

• دخول م�سروع جبال – خف مرحلة »التنفيذ«.	

• ربط املرحلة الثانية من م�سروع تعزيز ال�سغط ب�سيح رول بخط الإنتاج.	

اأهم منجزات العام
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برنامج ال�سيانة واجلاهزية والتنفيذ

والتنفيذ  واجلاهزية  لل�سيانة  برناجمها  تنفيذ  يف  ال�سركة  جهود  تتوا�سل 

وتر�سيخه لدى اجلميع.

بناء  على  ويرّكز  البعيد،  املدى  على  م�ستمر  الربنامج  هذا  فاإن  احلقيقة،  ويف 

وجاهزية  ال�سيانة  اأن�سطة  الإدارة  جدًا  منظم  منهج  وفق  املوؤ�س�سية  القدرات 

املوجودات.

معدالت  وتقليل  ال�سيانة،  تكاليف  من  احلد  يف  الربنامج  هذا  منافع  وتتجلى 

الثقافة  ت�سجيع  عن  ف�ساًل  لها،  املخطط  وغري  لها  املخطط  االإنتاج  تاأجيل 

و�سمان  ال�سيانة  تنفيذ  اإىل  و�سواًل  وقوعها،  قبل  املخاطر  لتجنب  اال�ستباقية 

جاهزية املوجودات.

يف  »ال�سيطرة«  م�ستوى  اإىل  للو�سول  االأ�س�س  و�سع  على  ال�سركة  وركزت 

2013/2012م قبل اإظهار قدرة ال�سركة على ا�ستدامة ثقافة ال�سيانة واجلاهزية 

والتنفيذ وحت�سينها، ثم الو�سول اإىل مرحلة الن�سج يف 2014/2013م. ومتكنت 

العمل  مثل  وتطبيقاته  »ليني«  نتيجة لرت�سيخ مبادئ  املا�سي،  العام  ال�سركة يف 

التي  القيمة  واإظهار  الثقافة،  هذه  تعزيز  زيادة  من  الفرق،  لروؤ�ساء  القيا�سي 

جتنيها من عمليات برنامج ال�سيانة واجلاهزية والتنفيذ.

العاملية يف نوفمرب املا�سي ارتفعت  ويف مراجعة خارجية قامت بها �سركة �سل 

درجات كافة املوجودات التي خ�سعت للتقييم، مقارنة بالتقييم املا�سي الأدائها 

يف جمال ال�سيانة واجلاهزية والتنفيذ؛ حيث جاءت مرافق النفط باخلوير يف 

املركز االأول ومرافق قرن علم يف املركز الثالث، حمققة درجات هي االأعلى على 

االإطالق التي مينحها الفريق العاملي لل�سيانة واجلاهزية والتنفيذ.

حمطة ميناء الفحل

ُمنحت غرفة التحكم باملحطة البحرية مبيناء الفحل – التي ت�سرف على �سحن 

330 مليون برميل من النفط �سنويًا – �سهادة اجلاهزية للت�سغيل SG5، مما 

وهي  الت�سغيل،  ل�سالمة  ال�سرورية  املتطلبات  من  االأدنى  احلد  تلبي  اأنها  يعني 

بذلك اأول وحدة يف ال�سركة حتظى بهذا التقدير.

االآمن،  الت�سغيل  ومعايري  االإنذارات،  كاإدارة  عنا�سر  ت�سعة  التقييم  وي�سمل 

وفعالية  وت�سّلمه،  العمل  وت�سليم  املختلفة،  املناوبات  موظفي  بني  والتوا�سل 

ت�ساريح العمل، والتقييم امل�ستمر للمخاطر، و�سجالت الت�سغيل، واإدارة الكفاءة 

والتوثيق.

وابتاعت ال�سركة اأي�سًا ثالث عوامات اإر�ساء منفردة، وثبتتها يف مواقعها، ومن 

�ساأن هذه اخلطوة اأن ت�سمن ا�ستمرار الت�سدير االآمن خلام النفط عرب امليناء 

خالل ال�سنوات االأربعني القادمة، ف�ساًل عن تاأمني ناقالت النفط عند ر�سّوها 

العوامات  هذه  وباإمكان  بالنفط.  ُت�سحن  ريثما  لذلك  املخ�س�سة  املناطق  يف 

املطلية حراريًا باالألومنيوم املقاوم لل�سداأ اأن تعمل ملدة 25 �سنة قادمة دون اأن 

حتتاج ل�سيانة يف حو�س جاف، وهيكلها حممّي بثالث طبقات، كما اأنها مزودة 

بنظام ملراقبة �سحن الناقالت ونظام لك�سف الت�سرب، ونظام للتحكم عن بعد 

ونقل البيانات املهمة وبيانات ال�سغط من عر�س البحر اإىل ال�ساحل.

كفاءة العمل وتطبيق »ليني«

احلايل  اأ�سلوبها  من  ال�سركة  عززت  النفط  الأ�سعار  احلاد  االنخفا�س  ظل  يف 

الإدارة التكاليف واإيجاد القيمة خللق بيئة عمل اأكرث فاعلية، وقل�ست يف الوقت 

نف�سه م�سروفاتها املخططة لعام 2016م مبقدار 1.6 مليار دوالر اأمريكي.

وبالتعاون مع ال�سركات املتعاقدة اغتنمت ال�سركة الفر�سة ملراجعة طريقة عملها 

حتديد  اأجل  من  املتعاقدة  ال�سركات  اأهم  مع  لقاءات  عقدت  وقد  ومعايريها. 

فر�س حت�سني القيمة وخف�س التكاليف باأ�سلوب تعاوين؛ مما اأف�سى اإىل جمع 

الكفاءة واالإنتاجية من �ساأنها توفري  التكاليف وحت�سني  لتوفري  نحو 300 فكرة 

450 مليون دوالر اأمريكي بني عامي 2015م و2020م. ويف الوقت نف�سه، نفذت 

ال�سركة 17 عملية مراجعة لال�ستغالل االأمثل للعقود )اأكرث مبقدار �سبع مرات 

عن امل�ستهدف( مع عدد من اأهم ال�سركات املتعاقدة، فتمكنت من حتديد فر�س 

حمتملة لتوفري ما يربو على 400 مليون دوالر خالل الفرتة بني عامي 2015م 

يف  وجدت  حيثما  منها  والتخل�س  الهدر  جوانب  حتديد  مثاًل  ت�سمل  و2020م، 

نطاقات العقود حتى تتواءم مع الغر�س منها وتقلل التكاليف على الطرفني.

تاأ�سي�س جلنة اخلرباء، وهدفها  والعامل االأهم الذي مّكن من تنفيذ ذلك هو 

اإدارة النقا�سات ب�ساأن النظر يف املعايري واملوا�سفات واالإجراءات ذات القيمة 

املرتفعة جدًا، واأهم فائدة هي اتخاذ القرارات حااًل دون اأي تاأجيل.

و�سهد عام 2015م �سعودًا يف وترية تطبيق ال�سركة الأ�ساليب »ليني« واأنظمتها 

والتخل�س  العمليات  تب�سيط  تاأمني  اأجل  من  با�ستمرار  العمل  اأن�سطة  لتح�سني 

اأو  القيمة«  »تيارات  �سابع  امل�ساريع  اإجناز  اأ�سبح جمال  املوارد؛ حيث  من هدر 

جماالت العمل، م�سبوقًا بتيارات اإجناز االآبار، واإدارة االآبار واملكامن، والت�سغيل 

وال�سيانة، والعقود وامل�سرتيات، واملوارد الب�سرية، وال�سحة وال�سالمة والبيئة.

ونفذت ال�سركة حتى االآن 115 م�سروعًا حت�سينيًا، يف حني ال يزال اأكرث من 100 

م�سروع طور التنفيذ مع اإر�ساء قواعد »ليني« بال�سركة.

وتدرب 2200 موظف من موظفي ال�سركة على اأ�ساليب »ليني« لرفع وعيهم بها، 

حني  يف  »ليني«،  ممار�سي  تدريب  برنامج  يف  موظف   200 م�ساركة  عن  ف�ساًل 

تدرب اأكرث من 250 مديرًا ورئي�س فريق وم�سرفًا �سمن برنامج مديري »ليني«. 

التح�سني  عمل  اإطار  وفق  يعملون  مدّربًا   18 ال�سركة  لدى  ذلك،  على  عالوة 

امل�ستمر للكفاءات متهيدًا العتمادهم مدربني يف جمال »ليني«.

كما عممت ال�سركة على تيار الت�سغيل وال�سيانة منهج العمل القيا�سي لروؤ�ساء 

الفرق، وهو اإطار عمل ي�ساعد روؤ�ساء الفرق على اإيجاد روتني له اأعلى قدر من 

نظام  كذلك  ود�سنت  واأاأمن.  واأ�سهل  اأ�سرع  يجعلها  مبا  اأعمالهم  على  التاأثري 

ي�ستخدمه  الذي  والتغيري  الب�سرية  املوارد  امل�ستمر« يف مديرية  التح�سني  »زمن 

كفاءة  حت�سني  بهدف  مديريتهم  يف  للعمل  موحدة  اإجراءات  لو�سع  املوظفون 

خمتلف االإجراءات الرئي�سية.

اإن تنامي �سيت ال�سركة حول ريادتها ُعمانيًا يف جمال »ليني« اأكدته الزيارات 

اأخرى ل�سركة �سل وموؤ�س�سات  التي قام بها م�سوؤولون كبار من فروع  التنويرية 

حملية حكومية وخا�سة لال�ستفادة من تطبيقات برنامج »ليني« بال�سركة، وقام 

بهذه الزيارات وفود من �سركات �سل قطر و�سل بروناي و�سل مار�سك ونيجرييا 

الُعمانية  وال�سركة  �سل،  ُعمان وغريهم من ممثلي  و�سل  امل�سال  الطبيعي  للغاز 

للغاز الطبيعي امل�سال، وكذلك من وزارة املالية ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

اللتني د�ّسنت ال�سركة م�سروعًا حت�سينيًا مع كل واحدة منهما.

»ليني«  مببادرة  االرتقاء  على  العليا  االإدارة  جلنة  وافقت  2015م  نوفمرب  ويف 

اإىل م�ستوى اأعلى بناء على »تنفيذ اأهداف التح�سني« وتنويع اأ�سكال التنفيذ من 

م�ساريع اإىل حلقات عمل »كايزن« وحل امل�سكالت عمليًا.
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مم برنامج تعمني الوظائف الفنية بحيث ي�سمن تعّرف  باالإ�سافة اإىل ذلك، �سُ

جاهزية  جمال  يف  االأ�سا�سية  اجلوانب  على  وامل�سغلني  الفنيني  املوظفني  كافة 

املوجودات و�سالمة العمليات وما تتطلبه من مهارات و�سهادات يف مرحلة مبكرة 

من م�سارهم املهني؛ واالأمر نف�سه ينطبق على برامج تدريب اخلريجني االأخرى.

اإىل جانب ذلك، اأُطلقت مبادرة ملنح ت�ساريح لكافة املوظفني الفنيني وامل�سغلني 

اأكفاء لت�سغيل  يف املنا�سب املهمة؛ مما �ساهم يف تعزيز �سمان وجود موظفني 

املعنيني  املوظفني  اأن  من  فقط  لي�س  يتاأكد  النظام  وهذا  و�سيانتها.  املرافق 

موؤهلني فنيًا، بل واأنهم يتحلون اأي�سًا مبهارات خا�سة متعلقة بجاهزية املوجودات 

و�سالمة العمليات جتعلهم م�سّغلني اأو فنيني »م�سّرح لهم«.

املوثوقية الت�سغيلية

املخطط  االإنتاج غري  تاأجيل  احتواء حاالت  ملحوظًا يف  تقدمًا  ال�سركة  �سهدت 

لها، وخف�س تكاليف ال�سيانة، والتقليل من التعّر�س ملخاطر ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة وحوادث �سالمة العمليات من خالل عملية حت�سني املوثوقية الت�سغيلية.

�سل  ب�سركة  ت�ستخدم  التي  املبدئية  العملية  هي  الت�سغيلية  املوثوقية  حت�سني  اإن 

وت�سنيفها،  وتقييمها  اإنذار  �سابق  بدون  تقع  التي  واحلاالت  احلوادث  لتحديد 

ح�سلت  ال�سياق  هذا  ويف  تكرارها.  لتفادي  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ول�سمان 

ثالث موجودات تابعة لل�سركة على اأعلى درجات تقييم املوثوقية على االإطالق 

ت�سجلها وحدات عمل �سل وهو م�ستوى »ال�سيطرة«، حمققة م�ستوى جديدًا من 

املركزية  الغاز  حمطة  تقييم  درجة  بلغت  فقد  وكفاءته؛  الت�سغيل  �سالمة  حيث 

تفوق  الدرجات  وهذه   .٪77 بلغت  بدرجة  وفهود  مرمول  حمطتا  تبعتها   ،٪80

كثريًا درجة 60٪ املعتمدة كحد اأدنى للو�سول اإىل م�ستوى »ال�سيطرة«.

• املركزية 	 الغاز  حمطة  يف  واملكثفات  الغاز  اإنتاج  تاأجيل  معدل  انخف�س 

من  انخف�س  حيث  يوميًا،  النفط  مكافئ  من  برميل   19300 مبقدار 

32800 برميل من مكافئ النفط يوميًا يف عام 2012م اإىل 13500 برميل 

حرق  تقليل  ذلك  على  وترتب  2015م،  عام  يف  يوميًا  النفط  مكافئ  من 

الغازات نظرًا لتوفر املزيد من الغاز الطيار. عالوة على ذلك فاإن ازدياد 

2014م  عام  يف   ٪68 من  نهيدة  �سيح  حقل  يف  التوربينية  االأجهزة  توفر 

انعكا�س  هو  2015م  عام  يف   ٪95 اإىل 

االأ�سباب اجلذرية، وتنفيذ  مبا�سر جلودة عملية حتليل 

االإجراءات، مما �ساهم بنحو 8 ماليني مرت مكعب من الغاز يوميًا، ويعادل 

ذلك توفري نحو 350 مليون دوالر يف عام 2015م.

• الت�سغيلية 	 املوثوقية  حت�سني  عملية  �ساهمت  االمتياز  منطقة  جنوب  يف 

وعملية حتليل االأ�سباب اجلذرية يف حل م�سكلة تكرار تعطل معدات �سخ 

احتمال  اإىل  يوؤدي  مما  متزامن،  وقت  يف  العميقة  الطبقات  اإىل  املياه 

حدوث عطل يف كافة حقول رميا اأثناء االإيقاف املوؤقت للعمليات. ونتيجة 

برميل   17200 اإنتاج  تاأجيل  احتمال  تفادي  من  ال�سركة  متكنت  لذلك 

األف   23 البالغة  الت�سحيحية  ال�سيانة  تكاليف  توفري  عن  ف�ساًل  يوميًا، 

دوالر اأمريكي �سنويًا.

• غري 	 تاأجيل  حالة  تفادي  من  الفرق  متكنت  االمتياز  منطقة  �سمال  يف 

 100 بنحو  تقدر  وفورات  وحققت  مكعب،  مرت   1500 الإنتاج  لها  خمطط 

من  التخل�س  خالل  من  الت�سحيحية  ال�سيانة  تكاليف  من  دوالر  األف 

تكرار العطل الذي وقع يف م�سخات �سبكة حقن املياه مبحطة االإنتاج يف 

حقل اخلوير اأثناء التحويل الكهربائي.

متابعة  تتيح  االإنرتنت  �سبكة  عرب  مراقبة  اأداة  ُد�سنت  2015م  عام  وخالل 

التميز يف جمال العمليات من م�ستوى املجموعة العنقودية اإىل م�ستوى ال�سركة 

باأكملها، وهو ما �ساهم يف جمع الكثري من املعلومات حول مقايي�س االأداء مقارنة 

مبوؤ�سرات االأداء الرئي�سية للتميز يف جمال العمليات.

ومن االأمثلة على التعاون بني خمتلف التخ�س�سات واملديريات اعتماد ت�سّور 

ميّكن  الذي  كوثر  بحقل  الغاز  ملحطة  املوجودات  جاهزية  ت�سغيل  نوافذ  نظام 

من املراقبة امل�ستمرة للمرافق واإطالق االإنذار عند وجود اأي ُمهدد جلاهزيتها 

اأي خطر  الِفرق على جمابهة  ي�ساعد  ال�سوائل؛ مما  تركيبة  تغريات يف  نتيجة 

الناجمة جراء حدوث  التكاليف  وقوعها، ويحد من  قبل  املحطة  على جاهزية 

اأي ت�سرب. ويجري العمل حاليًا على تعميم هذا الربنامج على كافة موجودات 

ال�سركة بهدف اإ�سافة كل مرفق اإىل النظام املذكور قبل نهاية عام 2017م. 
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على  ت�ساعد  حيث  ال�سركة؛  ال�ستدامة  �سرورية  واالآمنة  املوثوقة  العمليات  اإن 

العمل.  وت�سهم يف ح�سولها على ت�سريح  باالإنتاج،  املتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء 

جمال  يف  االأداء  لتح�سني  مكثفة  مبادرة  ال�سركة  د�سنت  2015م  عام  ويف 

املبادرات  من  جمموعة  كذلك  ونفذت  العمليات.  و�سالمة  املوجودات  جاهزية 

كالتدريب املح�ّسن لتقليل عدد حوادث �سالمة العمليات، وهو ما انعك�س اإيجابًا 

على النتائج؛ حيث انخف�س عدد احلوادث من امل�ستوى )1( يف جمال جاهزية 

العمليات مبقدار 54٪ )10 حوادث يف 2015م مقابل 22  و�سالمة  املوجودات 

حادثًا يف 2014م(.

و�سملت هذه املبادرات:

• تدقيق جمموعة املدير الفني على جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات 	

جماالت  وحتديد  املوجودات،  من  واحدة  كل  �سمان«  »ر�سالة  ملراجعة 

التح�سني.

• اإقامة حلقات نقا�سية )حو�س ال�سمك( التي يقدمها م�سوؤولون اإداريون، 	

حت�سني  بهدف  ال�سركة  عمليات  مواقع  يف  العليا،  االإدارة  جلنة  كاأع�ساء 

التعرف على الدرو�س امل�ستفادة من حوادث �سالمة العمليات، وتعميمها 

على ال�سركة.

• تد�سني ال�سجل االإلكرتوين لبيانات جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات، 	

وذلك لتوثيق املعارف والدرو�س امل�ستفادة من حوادث �سالمة العمليات.

• اإتاحة التدريب عرب االإنرتنت على جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات 	

»التميز يف جمال العمليات« ا�سطالح يق�سد به اأعلى درجات ال�سيانة وال�سالمة لكافة املن�ساآت ال�سطحية بال�سركة. واإّن احلفاظ على 

ا�ستمرار عمل امل�سخات واأجهزة ال�سغط ووحدات املعاجلة وا�ستمرار تدفق النفط والغاز يف الأنابيب ميّكن ال�سركة من بلوغ اأهداف 

الإنتاج وخف�ص تكاليف العمليات.

اخلا�سة  واالإن�ساءات  الت�ساميم  �سالمة  عن  امل�سوؤولني  للمهند�سني 

مبوجودات ال�سركة.

• عقد اأكرث من 70 حلقة عمل وتدريب يف جمال جاهزية املوجودات و�سالمة 	

العمليات، ا�ستفاد منها اأكرث من ثالثة اآالف موظف من ال�سركة، واآالف 

غريهم من موظفي ال�سركات املتعاقدة، وذلك يف الن�سخة الثانية من يوم 

�سالمة العمليات الذي تعقده ال�سركة.

• تقدمي 11 حلقة للتوعية بجوانب جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات يف 	

مواقع العمليات، ا�ستفاد منها 170 موظفًا من ال�سركة، و366 موظفًا من 

الدائم  »ال�سعور  حول  حلقة   28 عقد  اإىل  باالإ�سافة  املتعاقدة،  ال�سركات 

وا�ستفاد  مب�سقط،  ال�سركة  مقر  يف  املخاطر«  اإدارة  ب�ساأن  االرتياح  بعدم 

منها نحو 500 موظف.

• ا�ستبدال خطوط اأنابيب متاآكلة داخل املحطة وخارجها.	

�ستتوا�سل اجلهود خالل عام 2016م من خالل اإحداث نقلة اإيجابية يف قدرات 

والتزام  املبا�سر،  والتوجيه  املح�سنة  التدريب  برامج  عرب  العمليات  موظفي 

بال�سركة 197  التحق  وقد  امل�ستفادة من احلوادث.  للدرو�س  اأكرث  وتبادل  اأكرب 

متدربًا وخريجًا خالل عام 2015م، كما ان�سم نحو 1450 ُعمانيًا اإىل برنامج 

تهدف  دورات  يتلقون  الفنية حيث  الوظائف  تعمني  وبرنامج  تطوير اخلريجني 

اإىل �سمان تعزيز كفاءة املوظفني وجدارتهم باإدارة املرافق احلالية وامل�ستقبلية 

و�سيانتها.

فريق املحطة البحرية يف ميناء الفحل مع بع�س اأع�ساء جلنة االإدارة العليا
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التميز يف جمال العمليات

• انخفا�ص كبري يف عدد احلوادث من امل�ستوى )1( يف جمال جاهزية املوجودات 	

و�سالمة العمليات.

• تقلي�ص كبري ملعدلت تاأجيل الإنتاج بف�سل عملية حت�سني املوثوقية الت�سغيلية.	

• موجودات ال�سركة حت�سد تقييماً عاملياً على متيزها يف �سالمة الت�سغيل.	

اأهم منجزات العام
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ويف �سياق تطوير املوارد الب�سرية �سي�ساعد ا�ستثمار راأ�سمايل بقيمة 160 مليون 

بال�سركة  االآبار  مهند�سي  مهارات  لتطوير  تدريبي  برنامج  اإطالق  على  دوالر 

على  العملية  واخلربات  القدرات  بناء  على  الرتكيز  مع  الت�سغيل،  جمال  يف 

فيما يخ�س  �سفافة  الربنامج معايري  اأن يحدد  اأي�سًا  املوؤمل  ومن  العمل.  راأ�س 

التكاليف واالأداء يف جمال الت�سغيل، ف�ساًل عن ت�سريع تطبيق التقنيات اجلديدة 

واختبارها.

هند�سة الآبار: منوذج على الكفاءة

مع  التكلفة  حيث  من  املثلى  الفعالية  لتحقيق  املراجعة  اأن�سطة  �ساهمت  لقد 

ال�سركات املتعاقدة معنا على حتقيق وفورات كبرية على �سعيد عقود اخلدمات 

وعقود املواد على حد �سواء.

وت�ستثمر مديرية هند�سة االآبار واللوج�ستيات 350 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا 

توفري  من  املديرية  متكنت  2014م  عام  ومنذ  املواد.  من  عديدة  اأنواع  ل�سراء 

18 مليون دوالر اأمريكي من خالل حتديث املواد واإعادة ا�ستخدامها والتخل�س 

مراجعة  على  تنطوي  التي  الذكية،  بالعقود  العمل  و�ساهم  الهدر.  من م�سادر 

اأ�سعار املواد كل �ستة اأ�سهر، وتعميم العمل بنظام اإدارة جرد املواد يف حت�سني 

�سمان توفر املواد، ويف الوقت نف�سه التقليل بقدر كبري من عملية اجلرد واملواد 

املرتاكمة، وتكللت هذه اخلطوة حتى االآن بتوفري 27 مليون دوالر اأمريكي، ف�ساًل 

عن توقع توفري 53 مليون دوالر اأمريكي اأخرى خالل عام 2016م.

وقد كانت اأ�ساليب »ليني« من العوامل الرئي�سية التي مّكنت من جتاوز التحديات 

الراهنة عرب اإيجاد قيمة اأكرب للعمالء داخل ال�سركة وخارجها، وللبالد عمومًا. 

ويعد تطبيق هذه االأ�ساليب اأحد االأهداف اال�سرتاتيجية ملديرية هند�سة االآبار 

واللوج�ستيات التي متكنت خالل العامني املن�سرمني من اإحراز تقدم يف �ستى 

وبناء  الثقافة  وتر�سيخ  االأهداف  – كتنفيذ  القيمة  – تيارات  »ليني«  جماالت 

وحتقيق  الناجحة  التجارب  تعميم  عن  ف�ساًل  امل�ستمر،  والتطوير  القدرات 

اال�ستدامة.

اإن تطبيق »ليني« هو حمل اهتمام عرب كافة امل�ستويات، حتى اإن ال�سركة د�سنت 

ال�سركة  فريق من موظفي  ي�سّغلها  والتي  االآبار  ل�سيانة  بها  من�ستها اخلا�سة 

بهدف تعزيز ب�ساطة العمليات وزيادة االإنتاجية.

اآخر  ا�سرتاتيجي  هدف  وهو  املوظفني،  كفاءة  حفز  اإىل  تهدف  مبادرة  ويف 

العمل  اإجراءات  اأمتتة  �سعيد  على  كبريًا  تقدمًا  املديرية  حققت  للمديرية، 

الأن�سطة  يتفرغوا  حتى  املهند�سني  على  العبء  تخفيف  يعني  ما  وهو  املتكررة؛ 

اأخرى ت�سيف قيمة للعمل.

اأهم منجزات هند�سة الآبار

• اإكمال 40 مليون �ساعة عمل	

• قطع 111 مليون كيلومرت �سياقة يف العام	

• تنفيذ 502 عملية نقل الأجهزة احلفر مل�سافة اإجمالية قدرها 14058 كم	

• حفر 603 اآبار )ت�سمل اآبار املياه( 	

• ا�ستخدام 115 األف طن مرتي من الفوالذ	

• تنفيذ 4057 ن�ساطًا	

• تنفيذ 13199 ن�ساطًا لتجهيز االآبار و�سيانتها	

• تنفيذ 1756 عملية �سمنتة )با�ستثناء االأن�سطة احلرارية(	

• اآبار و73 وحدة 	 ت�سغيل 157 وحدة )50 جهاز حفر و34 من�سة �سيانة 

لتجهيز االآبار و�سيانتها(

• اإبرام 164 عقدًا	

21



املوجودات يف  موثوقية  على  اإدخال جمموعة حت�سينات  عام 2015م يف  خالل 

عدد من اأهم مراحل العمليات، و�ستوا�سل ذلك يف امل�ستقبل.

وحاليًا، تعتزم ال�سركة ت�سريع الو�سول اإىل معدل اإنتاج جديد للنفط يكون ثابتًا 

عام  قبل  يوميًا  برميل  األف   600 مبقدار  وذلك  البعيد،  املدى  على  وم�ستدامًا 

2019م من اأجل دعم الدخل.

مديرية هند�سة الآبار تدعم جهود الإنتاج

يف خ�سم بحث ال�سركة عن م�سادر جديدة للنفط �ستمكنها من بلوغ املعدالت 

لكن  التنامي،  يف  االآبار  حفر  اأن�سطة  ا�ستمرت  الدخل،  وحتقيق  امل�ستهدفة 

االآبار  هند�سة  مديرية  حفرت  وقد  عالية.  بكفاءة  تنفيذها  على  احلفاظ  مع 

واللوج�ستيات 574 بئر نفط وغاز ا�ستك�سافية ومنتجة، وذلك بزيادة بلغت ٪15 

عن عام 2014م، مبا يف ذلك حفر اأ�سرع بئر يف تاريخ ال�سركة )1289 مرتًا يف 

3.25 اأيام( نتيجة للجهود التعاونية املدفوعة مببادئ »ليني« يف حقل اأمل، مما 

مّكن من توفري نحو ربع التكلفة املخطط لها.

حتقيق  من  واللوج�ستيات  االآبار  هند�سة  مديرية  متكنت  2015م  عام  وخالل 

وفورات يف جمال اإجناز االآبار بلغت 26 مليون دوالر مقابل امليزانية املعتمدة، 

عاماًل  اأ�سبحت  »ليني«  تطبيقات  واأن  خ�سو�سًا  الكفاءة،  تعزيز  بف�سل  وذلك 

اأف�سل  وا�ستخدام  االآبار  لت�ساميم  اأمثل  وا�ستغالل  اأكرب  لتحقيق قيمة  اأ�سا�سيًا 

للموارد وو�سع ا�سرتاتيجيات تعاقدية مبتكرة.

تطوير  اآبار  من  اأمتار   10 كل  حفر  مدة  تقلي�س  من  اأي�سًا  املديرية  ومتكنت 

النفط من 2.2 �ساعة اإىل �ساعتني، وحفرت 1267 كيلومرتًا )اأكرث مبقدار 179 

كيلومرتًا عن عام 2014م(، مع احلد يف الوقت نف�سه من كلفة حفر املرت مبقدار 

3٪. وعمومًا، �ساهمت هذه اجلهود التح�سينية يف زيادة االإنتاج مبقدار 6٪ عن 

امل�ستهدف من االآبار اجلديدة مع توفري 5٪ من امليزانية املخطط لها.

من جانب اآخر، اأدى اال�ستغالل االأمثل لالآبار واإعادة تاأهيلها وفق اإدارة مب�ستوى 

عاملي لالآبار واملكامن اإىل رفع االإنتاج مبقدار 92600 برميل يوميًا، مع تقلي�س 

اأوقات توقف االإنتاج من 16.2٪ اإىل 11.6٪ يف �سمال منطقة االمتياز من عام 

مهمة مبقدار  كل  تنفيذ  تكلفة  انخفا�س  عن  ف�ساًل  2015م،  عام  اإىل  2014م 

.٪15

 

االآبار  جتهيز  جمال  يف  ن�ساطًا   13199 املديرية  نفذت  ذلك،  على  عالوة 

متعلقًا  ن�ساطًا   4057 واأجنزت  مرة،   502 احلفر  اأجهزة  ونقلت  و�سيانتها، 

اأدارت 157 وحدة ت�سغيل: 50 جهاز  مبن�سات �سيانة االآبار، ويف الوقت نف�سه 

حفر، و34 من�سة �سيانة اآبار، و73 وحدة من وحدات جتهيز االآبار و�سيانتها.

اإ�سافة اإىل ذلك، د�ّسنت ال�سركة الأول مرة منذ 20 عامًا من�ستْي �سيانة تابعتني 

لها، وذلك �سمن مبادرة جديدة لتحقيق قيمة حملية م�سافة تهدف اإىل بناء 

املهارات الُعمانية يف جمال هند�سة االآبار واحلفر. كما �ستد�ّسن ال�سركة خالل 

عامي 2016م و2017م �سبعة اأجهزة حفر ومن�سات �سيانة جديدة تابعة لها يف 

�سياق م�سروعها لتوطني املوارد داخل ال�سركة.
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ينطوي جمال اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن على اأن�سطة خمتلفة تهدف اإىل الإنتاج من حقول النفط والغاز القائمة بطريقة 

تعزز اإىل اأمثل حد من الإنتاج على املدى القريب دون الإ�سرار بالإنتاج على املدى البعيد. ومن هذه الأن�سطة: جمع بيانات الإنتاج 

من الآبار وحتليلها، ومقارنتها مع توقعات خطط تطوير احلقول، وموازنة معدلت اإنتاج النفط وحقن املياه، وتعديل خطط تطوير 

احلقول، و�سيانة الآبار وجتديدها. وعموماً، يهتم جمال اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن اإما بجعل الآبار واملكامن تعمل وفق 

اخلطط اأو مواءمة خطط تطوير احلقول لتعك�ص الظروف احلقيقية لالآبار واملكامن، كما يهتم بحل امل�سكالت اأو احليلولة دون 

وقوعها يف الآبار واملكامن والتي قد تقلل من معدلت ال�ستخال�ص من احلقل يف نهاية املطاف.

لقد حققت ال�سركة معداًل قيا�سيًا جديدًا يف اإنتاج النفط والغاز واملكثفات خالل 

عام 2015م بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يف اليوم، وياأتي ذلك يف 

ظل تركيزها التام على اإيجاد القيمة. وبلغ متو�سط اإنتاجها اليومي من النفط 

588937 برمياًل يف اليوم، اأي بنحو 14 األف برميل يوميًا فوق امل�ستهدف، وهو 

اأعلى معدل الإنتاج النفط حتققه ال�سركة منذ عام 2005م.

املدى  يف  االإنتاج  على  املكثف  الرتكيز  عقب  امل�سّرفة  النتيجة  هذه  وحتققت 

اأ�سعار النفط. وُتعزى كفاءة  القريب من قبل كافة التخ�س�سات يف ظل تدين 

االإنتاج من املوجودات احلالية اإىل االإدارة املمتازة لالآبار واملكامن واملرافق التي 

النفط  اإنتاج  كان  لقد  اال�ستثناء.  على  املبنية  املراقبة  �سرامة  بف�سل  حتققت 

التي  الناجحة  اال�ستك�سافية  االآبار  من  حتديدًا  وا�ستفاد  حقًا،  باهرًا  اجلديد 

اكت�سفت خالل عام 2015م بعد ربطها بخط االإنتاج خالل العام. اإن اال�ستغالل 

واخلوير  هرويل  ملحطات  املوؤقت  االإغالق  من  املبكر  واالنتهاء  للفر�س  االأمثل 

ورميا �ساهما اأي�سًا يف تعزيز االإنتاج االإجمايل.

على  املتنامي  املحلي  الطلب  تلبية  اإىل  الرامية  جلهودها  ال�سركة  تكثيف  ومع 

الغاز بلغ اإنتاج الغاز غري امل�ساحب 83 مليون مرت مكعب يوميًا، وذلك بزيادة 

الطيبة  النتائج  على  يدّل  مما  امل�ستهدف،  املعدل  عن  مكعب  مرت  مليون  بلغت 

اأهم مراحل  التي طالت عددًا من  املوجودات  املهمة على موثوقية  للتح�سينات 

العمليات خالل عام 2015م.

من  اأقل  وهو  يوميًا،  برمياًل   82894 املكثفات  اإنتاج  بلغ  االآخر،  اجلانب  ويف 

امل�ستهدف نظرًا اإىل اأن ن�سبة الغاز اإىل املكثفات جاءت اأقل من املتوقع، ف�ساًل 

ال�سركة  �سرعت  ولذلك  املوجودات.  جاهزية  يف  حتديات  من  ذلك  رافق  عما 
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ً /ملیون برمیل من مكافئ النفط2015:1,288اإلنتاج في  یومیا
ً /ألف برمیل588.9 :النفط الخام• یومیا
ً /ألف برمیل82.9 :المكثفات• یومیا
ً /ألف برمیل من مكافئ النفط522.1: الغاز غیر المصاحب• یومیا
ً /ألف برمیل من مكافئ النفط94.2:الغاز المصاحب• یومیا
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اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن

• حتقيق معدلت اإنتاج قيا�سية من النفط والغاز واملكثفات.	

• حتقيق اأعلى اإنتاج من النفط منذ عام 2005م.	

• حفر 574 بئراً – 15٪ اأكرث من عام 2014م.	

• حفر اأ�سرع بئر يف تاريخ ال�سركة.	

اأهم منجزات العام
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من جانب اآخر، ا�ستمرت عمليات ا�ستك�ساف النفط غري التقليدي وتقييمه يف 

اأن هذه الفر�سة  اأغلبية االآبار التقييمة اإىل  عام 2015م. واأ�سارت النتائج من 

لي�ست جذابة جتاريًا يف الوقت احلايل مقارنة بالعديد من الفر�س االأخرى يف 

البيئة  باحل�سبان  االأخذ  ومع  النتائج،  اإىل  وبالنظر  بال�سركة.  االمتياز  منطقة 

اجلديدة الأ�سعار النفط، فقد اتخذ قرار باإيقاف امل�سروع.

والإن�ساج امل�ساريع يف قطاع الغاز، ا�ستمر الرتكيز على االأحوا�س النا�سجة مع 

الرتكيز على جتديد نطاق العمل وتنويع االأن�سطة. وكانت بيانات امل�سح الزلزايل 

»ال�سمتي  الزلزايل  امل�سح  تقنية  من  اجلديد  اجليل  با�ستخدام  االأبعاد  ثالثي 

نطاق عمل  اإجناز  نحو  رئي�سيًا  م�ساعدًا  موؤخرًا  ُجمعت وعوجلت  التي  الوا�سع« 

حمدث يف حو�سي غابة وفهود. كما يجري تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية يف حو�س 

امللح بجنوب منطقة االمتياز بالقرب من اكت�ساف »تي�سري« حيث تنفذ ال�سركة 

حاليًا عملية جديدة للم�سح الزلزايل.

لعام  ال�سدارة  موقع  غرب«  جنوب  »مربوك  اكت�ساف  تبواأ  اآخر،  �سعيد  على 

2015م يف اكت�سافات قطاع الغاز )0.38 تريليون قدم مكعب من االحتياطيات 

»بارك«  واكت�سف احلقل يف حميط حقل مربوك يف مكمنْي  الواعدة جتاريًا(. 

و�ستغذي  الن�سج.  تطوير  مرحلة  العميق  مربوك  م�سروع  وي�سهد  و»مقراط«. 

2018م.  عام  يف  مربوك  حقل  تطوير  من  الثالثة  املرحلة  املكت�سفة  الكميات 

تطبيق  بعد  املنطقة  يف  الفر�س  من  املزيد  اإن�ساج  يجري  ذلك،  على  عالوة 

ا�سرتاتيجية تركز على زيادة الطاقة االإنتاجية على مقربة من حمطة املعاجلة 

املركزية ب�سيح رول.

النجاح يف امل�سوحات الزلزالية

عمل لدى مديرية اال�ستك�ساف طاقمان من اأطقم امل�سوحات الزلزالية يف عام 

عدة  واأجنزا  �سا�سعة،  م�ساحات  من  بيانات  على  �ساهما يف احل�سول  2015م 

اجليل  با�ستخدام  االأبعاد  ثالثية  ال�سخمة  الزلزالية  البيانات  من  جمموعات 

اجلديد من تقنية »ال�سمتي الوا�سع«، مبا يف ذلك تغطية كتلتي »هيماء �سمال« اأ 

و ب احلافلتني بالتحديات، ومناطق رباب-ثليالت-قهارير مبرمول. ومن اأبرز 

االإجنازات خالل عام 2015م ترقية نهج احل�سول على البيانات من ا�ستخدام 

30 األف قناة اإىل 60 األف قناة. واأ�سفر هذا التحول الذي �سابته التحديات عن 

حتقيق وفورات كبرية يف الوقت والتكلفة للح�سول على البيانات دون امل�سا�س 

اأكرب  واحدة من  اإجناز  اإىل  الكفاءة  امل�ستمر يف  التح�سن  واأدى هذا  بنوعيتها. 

كميات امل�سح الزالزايل واأعالها جودة با�ستخدام تقنية نقل االإ�سارات الزلزالية 

امل�ستخرج  الغاز  عمل  نطاق  لتحويل  ت�ستخدم  التي  والهوي�سة  جبال  منطقة  يف 

من املكامن العميقة يف املنطقة. وعلى الرغم من زيادة التعر�س للمخاطر، مت 

احلفاظ على معايري ال�سحة وال�سالمة والبيئة ال�سارمة. وقد ترجم ذلك على 

اأر�س الواقع فريق اجليوماتك�س الذي اأكمل 34 عامًا دون اأي اإ�سابات م�سيعة 

للوقت.
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اإيجاد  اال�ستك�ساف من  ا�سرتاتيجية مديرية  رئي�سيًا يف  العام حتواًل  �سهد هذا 

الكميات اإىل حتقيق القيمة الأ�سحاب ال�ساأن، مع اإر�ساء عالقة عمل اأوثق تزداد 

عن  ذلك  واأ�سفر  والتنفيذ.  التخطيط  جانبي  يف  ال�سركة  موجودات  مع  متانة 

ذروته  وبلغ يف  اال�ستك�سافية،  االآبار  العام من  يوميًا خالل  برميل  اإنتاج 2500 

5 اآالف برميل يوميًا بنهاية العام. كما اأ�سافت املديرية اإىل االحتياطي حوايل 

الغاز، كموارد  تريليون قدم مكعب من  النفط و0.38  109 ماليني برميل من 

واعدة جتاريًا، كما ح�سلت على بيانات للم�سح الزلزايل ملنطقة مب�ساحة 8650 

»ال�سمتي  الزلزايل  امل�سح  تقنية  من  اجلديد  اجليل  با�ستخدام  مربع  كيلومرت 

بئرًا   27 حفرت  واإجمااًل،   .)6( االمتياز  منطقة  يف  االأبعاد  ثالثي  الوا�سع« 

ا�ستك�سافية. 

ومن اجلوانب التي �ساهمت ب�سورة رئي�سية يف رحلة التحول االنتقال اإىل اأ�سلوب 

ذات  العنا�سر  وا�ستهداف  اجليولوجي،  التكوين  اأو  املو�سوع  على  املبني  العمل 

فرق  مع  وبالتعاون  املبكر.  واالإنتاج  التطوير  يف  للم�ساهمة  االأكرب  االحتمالية 

التطوير، جرى اإن�ساج هذه الفر�س وحتقيقها.

من  برميل  مليون   44.5( �سمال«  »�سداد  يف  اأهمية  االكت�سافات  اأكرث  وجاء 

خالل  )من  النفط  من  كمية  اأول  ت�سليم  مع  جتاريًا(،  الواعدة  االحتياطيات 

حفر  من  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  يف  �سداد(  حقل  يف  االإنتاج  مبحطة  االآبار  ربط 

وقد  بهجة-رميا.  فريق  مع  والوثيق  املبكر  للتعاون  نتيجة  ا�ستك�سافية،  بئر  اأول 

الن�سج  مرحلة  بلغ  تكوين  حتت  جديد  تكوين  على  االأعني  اال�ستك�ساف  فتح 

اال�ستك�سايف وعلى مقربة من من�ساأة لالإنتاج.

يف  النمو  ا�ستهداف  يف  2015م  عام  خالل  اال�ستك�ساف  مديرية  ا�ستمرت  كما 

تكوين  يف  والتقييم  اال�ستك�ساف  حمالت  تنفيذ  خالل  من  اجلديدة  التكوينات 

احلملة  وا�ستهدفت  واأفق.  اخلوير  حقلي  يف  االمتياز  منطقة  ب�سمال  »�سّمر« 

االآبار  يف  مرة  الأول  �سوهدت  التي  العالية  النفاذية  ذات  ال�سحلة  املكامن 

»�سّمر«  يف  حفرت  التي  االآبار  اأول  واأظهرت  العلوي.  �سعيبة  بتكوين  التطويرية 

الذي ال  النفط اجلاف  يوميًا من  األف برميل  اإىل  اإنتاج مبدئية ت�سل  معدالت 

حتقيق  فر�س  وتعظيم  للبيانات  الديناميكي  اجلمع  ولدعم  رطوبة.  تخالطه 

الدخل يف وقت مبكر ُتربط االآبار اال�ستك�سافية يف »�سّمر«، التي تظهر احتمالية 

يعجل  اأن  املتوقع  ومن  االإنتاج.  يف  لت�سهم  باملرافق  م�ستدامة،  ب�سورة  االإنتاج 

رئي�سيًا يف  م�ساهمًا  يكون  واأن  االإنتاج يف اخلوير،  تو�سيع حمطة  قرار  امل�سروع 

حتقيق طموح ال�سركة الإنتاج 600 األف برميل يوميًا خالل ال�سنوات املقبلة. 

املكامن  على  العثور  اأي  احلقول:  تطوير  خلطط  امل�ساحبة  اجلوفية  الأن�سطة  على  الهايدروكربونات  وحتقيق  ال�ستك�ساف  يركز 

والغاز  النفط  بها  �سين�ساب  التي  الطريقة  حماكاة  يف  والدقة  وخ�سائ�سها  وتراكيبها  حجمها  وتقييم  للهايدروكربونات  احلاوية 

ا�ستخال�ص  بها  ميكن  التي  الكيفية  – يف  الغمو�ص  وحالت  البيانات  �سوء  – يف  التقرير  ثم  ومن  الآبار،  اإىل  ال�سخور  ثنايا  يف 

ف�ساًل  واملحاكاة  التقييم  عمليات  اأما  ال�ستك�ساف.  مبديرية  مناطة  اجلديدة  املكامن  اكت�ساف  مهمة  اإن  منها.  الهايدروكربونات 

اإنه املركز الذي ميّكن معظم  عن الدرا�سات الأولية، فتجري يف مركز الدرا�سات املرموق التابع لل�سركة واملخ�س�ص لهذا الغر�ص. 

مهند�سي املكامن وجيولوجيي الإنتاج يف ال�سركة من التخطيط ب�سكل �سليم للم�ستقبل دون اأن ي�سرفهم ذلك عن متطلبات الإنتاج 

على املدى القريب.

طاقم امل�سح الزلزايل مبديرية اال�ستك�ساف
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ال�ستك�ساف وحتقيق الهايدروكربونات

• اكت�ساف كميات كبرية من النفط يف »�سداد �سمال«.	

• اإ�سافة 109 ماليني برميل من الحتياطيات الواعدة للنفط.	

• اإ�سافات احتياطيات الغاز الواعدة تخطت ال�سقف امل�ستهدف لتبلغ 0.38 تريليون قدم مكعب.	

• زيادة كمية النفط املوجود يف مكانه بن�سبة 2٪ لي�سل اإىل 67.8 مليار برميل.	

• زيادة كمية الغاز املوجود يف مكانه بن�سبة 4٪ لي�سل اإىل78.2 تريليون قدم مكعب.	

• حفر 27 بئراً ا�ستك�سافية. 	

اأهم منجزات العام
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هذا االلتزام رفيع امل�ستوى لكفاءة الطاقة وتر�سيدها ير�سخ من مكانة ال�سركة 

بو�سفها م�سغاًل يتوخى الريادة البيئية، وهي �سمعة تدعمها م�ساريع مثل م�سروع 

م�ستنقعات الق�سب يف منطقة منر الذي يعالج حاليًا حوايل 760 األف برميل من 

املياه امل�ساحبة لالإنتاج يوميًا بتكلفة قليلة مقارنة بالتكاليف الباهظة للعملية 

التقليدية للتخل�س من املياه يف الطبقات العميقة. واإجمااًل، بحلول نهاية عام 

لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه  من  برميل  مليون   98 حوايل  امل�سروع  عالج  2015م، 

وا�ستخل�س حوايل 500 األف برميل من النفط منذ بدء عملياته يف اأكتوبر عام 

2010م. 

اإن ال�سركة موؤ�س�سة كبرية، وهناك جمال وا�سع خلف�س كمية النفايات الناجمة 

عن عملياتنا، ومن املاأمول اأن ي�سفر تد�سني حملة »احلد من ا�ستخدام املوارد... 

اإعادة ا�ستخدامها... اإعادة تدويرها«، يف اإطار مبادرة »بيئتنا« التي ت�ستهدف 

ال�سركة  داخل  جذرية  تغريات  عن  الُعماين،  واجلمهور  واملتعاقدين  املوظفني 

وخارجها. 

نعمل  التي  الطريقة  اال�ستدامة يف  الإ�سفاء مزيد من  وتت�سافر جهودنا جميعًا 

النفط  اإنتاج  اإىل  ن�ستخدمها  التي  واملواد  واملياه  الطاقة  كمية  حيث  من  بها، 

مثااًل  نكون  اأن  ناأمل  نرميها.  التي  الورقية  االأكواب  عدد  اإىل  و�سواًل  والغاز، 

الأننا  مماثلة  تدابري  اتخاذ  اإىل  ال�سلطنة  يف  االأخرى  ال�سركات  يدفع  يحتذى 

اأن  فمعًا، ميكننا جميعًا  و�سونها؛  البيئة  م�سوؤولية احلفاظ على  نتحمل  جميعًا 

نحدث نقلة نوعية.

وي�سرين  التلوث،  ومكافحة  الُعمانية  البيئة  ل�سون  با�ستمرار  جاهدين  ون�سعى 

اأن اأورد يف ثنايا هذا التقرير اأن ال�سركة حققت يف العام املا�سي تقدمًا كبريًا 

�سملت  املهمة  التحديات  من  �سل�سلة  يف  البيئة  جمال  يف  اأدائها  يف  وملمو�سًا 

احلراري  االحتبا�س  لظاهرة  امل�سببة  الغازات  وانبعاثات  النفطية  الت�سربات 

وحرق الغاز واإدارة النفايات. 

وتظل ال�سركة ملتزمة ب�سمان تنفيذ جميع عملياتنا واأن�سطتنا بطريقة م�ستدامة 

بيئيًا وطبقًا للقوانني الُعمانية. و�سن�سعى جاهدين لي�س فقط لاللتزام باللوائح 

الوطنية والدولية فح�سب، بل اأي�سًا التفوق عليها وو�سع معايري اأعلى حيثما كان 

ممكنًا. 

التناف�سي والتميز العملياتي  ومن بني حتدياتنا الرئي�سية حتقيق النمو واالأداء 

واإجناز امل�ساريع ويف الوقت ذاته، اإدارة االآثار االجتماعية واالقت�سادية والبيئية 

يف  �ساعدنا  التقرير  هذا  واإعداد  فعالة.  اإدارة  والغاز  النفط  باإنتاج  املرتبطة 

ال�سحة  جمال  يف  اأدائنا  مراقبة  اإن  حيث  بذلك،  القيام  كيفية  على  الرتكيز 

وال�سالمة والبيئة بطريقة فعالة و�سفافة باالإ�سافة اإىل التح�سني امل�ستمر اأمران 

�سروريان للنمو امل�ستدام لل�سركة. 

جمال  يف  املتكاملة  العمالقة  امل�ساريع  تطوير  النمو  لهذا  املهمة  اجلوانب  ومن 

النفط والغاز حيث نهدف اإىل ا�ستثمار اأكرث من 10 مليارات دوالر اأمريكي خالل 

الهايدروكربونات  من  ال�سركة  اإنتاج  على  للحفاظ  القادمة  الـ10-5  ال�سنوات 

على املدى البعيد.

وو�سع  الطاقة  توليد  حمطة  اإن�ساء  يف  ملمو�سًا  تقدمًا  ال�سركة  اأحرزت  كما 

القواعد وحفر االآبار مل�سروع رباب – هرويل املتكامل وعملت حوايل 12 �سركة 

املخطط  ومن  الكبري.  املوقع  جتهيز  على  بنجاح  املحلي  املجتمع  �سركات  من 

االنتهاء من تكامل وحدات م�سروع هرويل للنفط وم�سروع رباب للغاز يف عام 

2019م. اأما م�سروع جبال – خف، وهو اأحد اأكرب امل�ساريع واأكرثها تعقيدًا من 

وقد ظهرت  »التنفيذ«.  مرحلة  ب�سال�سة  دخل  فقد  ال�سركة،  الفنية يف  الناحية 

اإيجابيات ا�ستخدام ال�سركة املتعاقدة نف�سها )برتوفاك( للم�سروعني مع  االآن 

يف  املتكامل  – هرويل  رباب  م�سروع  من  امل�ستفادة  الهند�سية  الدرو�س  تطبيق 

جبال – خف.

بو�سفنا  �سمعتنا  على  للمحافظة  اأي�سًا  جاهدين  عملنا  2015م،  عام  وطوال 

التقرير بني دفتيه عددًا  �سركة تراعي مقت�سيات املواطنة احلقة، وي�سم هذا 

من االإجنازات التي تربز بكل فخر م�ساهمة موظفينا يف املجتمع برمته.

العاملي  امليثاق  للعمل وع�سويتنا يف  وبغية املحافظة على ترخي�سنا االجتماعي 

ومقت�سيات  اجلوار  حق  ملراعاة  لتطلعاتها  وفية  ال�سركة  ظلت  املتحدة،  لالأمم 

املواطنة احلقة، وتعهدت بتقدمي الدعم املايل ملجموعة من املبادرات املجتمعية 

الت�سويقي  والدعم  التدريب  من  ومزيد  املدار�س  بناء  ذلك  يف  مبا  والتعليمية، 

مواطنة   300 اأكرث من  االآن  درب حتى  الذي  االجتماعي  ُعمان«  »بنات  مل�سروع 

واأتاح  اليدوية،  احلرف  من  متنوعة  جمموعة  على  املحدود  الدخل  ذوات  من 

من  املزيد  املبادرة  اكت�سبت  وقد  معي�ستهن.  م�ستوى  لتح�سني  لهن  الفر�سة 

الزخم مع التوقيع على عدد من العقود التجارية، مبا يف ذلك توقيع عقود مع 

ال�سوق احلرة - م�سقط و�سل�سلة لولو هايرب ماركت. ومما اأثلج �سدري خ�سو�سًا 

تد�سني م�سروع »بادر« الذي ي�سمح ملوظفينا بالتطوع بخرباتهم واأوقاتهم لثماين 

جمعيات وموؤ�س�سات خريية جمانًا.

ولذلك يحظى  ال�سركة،  اأهم عن�سر يف  يظل موظفونا  دائمًا،  وكما هو احلال 

نظمت  ال�سياق،  هذا  ويف  ق�سوى.  باأهمية  معارفهم  وتطوير  مهاراتهم  �سقل 

ال�سركة خالل العام الفائت اأكرث من 440 دورة تدريبية فنية وغري فنية، وفعالية 

يف جمال ال�سحة وال�سالمة و�سالمة العمليات، م�ستثمرة 326 األف �ساعة عمل 

التدريبية  الدورات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من  الب�سرية  مواردها  تطوير  يف 

واحللقات التعليمية.

الفنية.  الفنية وغري  الوظائف  برنامج تطوير اخلريجني على جميع  ُعمم  وقد 

تعليمية  دورات  بتقدمي  عمله  اجلديد  االآبار  لهند�سة  التدريب  مركز  ويوا�سل 

نوعية يف جميع املجاالت للمهنيني ذوي اخلربة والزوار على حد �سواء.

من  كادر  مع  الُعمانيني  املوظفني  من  قيا�سي  عدد  االآن  ال�سركة  لدى  ويعمل 

املهنيني ذوي االأداء الرفيع وامل�ستعدين واملوؤهلني ليحلوا حمل الوافدين، ولي�س 

هناك من �سبب يحول دون و�سول ن�سبة التعمني بال�سركة اإىل 90٪ بحلول عام 

2019-2020م. وال مراء يف اأن م�ساركتهم يف مهمة تعظيم القيمة وتقليل الهدر 

حتى االآن مثرية لالإعجاب، وال يخاجلني اأدنى �سك يف اأن هذه امل�ساهمة �ستمّكن 

ال�سركة من اأن ت�سبح اأ�سد �سالبة واأقوى عزمًا واأكرث فعالية عندما تهب رياح 

التح�سني. 

راوؤول ري�ستو�سي

املدير العام

مار�س 2016
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ويف الوقت نف�سه، متكنت ال�سركة خالل العام – وبالعمل عن كثب مع ال�سركات 

ا�ستيعاب  واإعادة  وتدريب  عمل  فر�سة   7200 اإيجاد  من   – معها  املتعاقدة 

مت  فر�سة  األف   20 من  اأكرث  اأن  يعني  وهذا  عمل،  عن  الباحثني  للمواطنني 

2011م،  عام  ال�سركة  يف  الوطنية  االأهداف  برنامج  تد�سني  منذ  اإيجادها 

ا�سرت�سادًا بالتوجيهات ال�سامية جلاللتكم.

مليارات   3.7 من  اأكرث  قيمتها  بلغت  عقودًا  ال�سركة  اأ�سندت  اآخر،  جانب  من 

دوالر اأمريكي ل�سركات وطنية، ف�ساًل عن توفري املزيد من الدعم املايل والفّني 

والت�سغيلي واالإداري ل�سركات املجتمع املحلي الكربى و�سركات املجتمع املحلي، 

اأمريكي  دوالر  مليون   235 ال�سركات  هذه  نفذتها  التي  االأعمال  قيمة  وبلغت 

اآالف مواطن يف  اأكرث من 4  ال�سركات  املا�سي، ويعمل حاليًا يف هذه  العام  يف 

با�سطراد  املناف�سة  على  قدرتها  ال�سركات  هذه  وتبني  التخ�س�سات.  خمتلف 

لي�س على ال�سعيد الوطني فح�سب، بل اأي�سًا على ال�سعيد الدويل. 

ناأمل  وبالتايل  للم�ستقبل،  املفتاح  هما  البالد  وثروة  ال�سركة  اأداء  ا�ستدامة  اإن 

امل�ساريع  واإجناز  االحتياطيات  من  املزيد  باإ�سافة  القوي  �سجلنا  ُي�سهم  اأن 

لتحقيق  العام  االأداء  كان  لقد  �سلبة.  اأر�سية  على  وقوفنا  يف  املا�سي  العام  يف 

الهايدروكربونات جيدًا من حيث االحتياطيات املقدرة واملوارد الواعدة جتاريًا 

مبعدالت اأعلى بكثري من امل�ستويات امل�ستهدفة. وحتقق اأهم اكت�ساف نفطي يف 

حقل »�سداد �سمال« )44.5 مليون برميل من املوارد املجدية جتاريًا(، الذي فتح 

االآفاق لتكوين جديد حتت تكوين بلغ مرحلة الن�سج اال�ستك�سايف، وبالقرب من 

من�ساأة لالإنتاج. وباالإ�سافة اإىل ذلك زاد اإجمايل كمية النفط املوجود يف مكانه 

بن�سبة 2٪، لت�سل اإىل 67.8 مليار برميل، وزاد اإجمايل كمية الغاز املوجود يف 

مكانه بن�سبة 4٪ لت�سل اإىل 78.2 تريوليون قدم مكعب، والف�سل يف ذلك يعود 

اإىل العمل املمتاز يف اال�ستك�ساف واإدارة املكامن.

للوحدة  بالن�سبة  فنية منخف�سة  تكلفة  ا�ستهداف م�ساريع ذات  اإىل  وباالإ�سافة 

لكل من النفط والغاز، مت�سي مديرية اال�ستك�ساف قدمًا للتبكري يف ربط اأكرب 

متزايد مع فرق  نحو  والعمل عن كثب على  املجدية،  امل�ساريع  عدد ممكن من 

املوجودات. وقد اأتاح هذا التعاون للمديرية امل�ساهمة بحوايل 2500 برميل من 

االإنتاج ما يقرب من  العائدات من ذلك  املا�سي، وعو�ست  العام  يوميًا  النفط 

ن�سف االأموال التي اأنفقتها املديرية يف اأن�سطة احلفر واختبار الفر�س.

وعمومًا، اأجنز برنامج ا�ستك�ساف النفط م�ساريع جتارية باأكرث من 100 مليون 

فيعمل  الغاز،  �سعيد  على  اأما  للتطوير.  القابلة  االإ�سافية  الكميات  من  برميل 

فريق اال�ستك�ساف على ت�سريع تاريخ ربط االكت�سافات بخط االإنتاج عن طريق 

تنفيذ الت�سورات الهند�سية يف وقت مبكر، والطلب امل�سبق للمواد التي ت�ستغرق 

مما  اأمني،  مثل  الرئي�سية،  اجليولوجية  التكوينات  فهم  وتعميق  طويلة  فرتة 

ي�ساعد على حفر االآبار يف املواقع االأمثل. و�سوف ت�ستمر مديرية اال�ستك�ساف يف 

خططها لت�سريع ربط االآبار بخط االإنتاج واإجناز امل�ساريع بتكلفة فنية منخف�سة 

مما ي�سهم يف ربحية ال�سركة يف هذه االأوقات الع�سيبة. 

الزلزالية  البيانات  اال�ستك�ساف جمموعات  لنجاح  الرئي�سية  الركائز  ومن بني 

من  يعد  بع�سها  اأن  حيث  االأبعاد،  ثالثي  الوا�سع  ال�سمتي  الزلزايل  امل�سح  من 

اأحدث البيانات واأعالها جودة يف العامل. يف املا�سي، كان اإي�سال املنتجات اإىل 

ت�سريع  نعمل حاليًا على  لكننا  �سهرًا،  ي�ستغرق 18  الزلزالية  البيانات  مف�سري 

هذا حتى يتمكنوا من احل�سول على اأف�سل البيانات ال�ستخدامها يف م�ساريعهم 

اأ�سرع  يف  امل�ساريع  اأف�سل  تقدمي  على  قدرتنا  وحت�سني  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 

وقت.

اإجناز  مراحل  غالبية  املركزية  امل�ساريع  اإجناز  فريق  حقق  نف�سه،  الوقت  ويف 

امل�ساريع ح�سب اجلدول الزمني اأو قبله، مع اإجناز كافة امل�ساريع خالل العام. 

للطاقة  العمالق  »مراآة«  مل�سروع  التاريخي  االإعالن  ت�سدر  اآخر،  جانب  من 

ُعمان  وو�سع  العامل،  اأنحاء  ال�سحف يف جميع  اأمل عناوين  ال�سم�سية يف حقل 

الغاز يف  ا�ستهالك  الرواد يف احلد من  بو�سفها من  العاملي  االهتمام  بوؤرة  يف 

اال�ستخال�س املعزز للنفط باالأ�سلوب احلراري خ�سو�سًا واإدارة الطاقة عمومًا.

واإىل جانب امل�ساعدة على حتويل هذا الغاز الثمني اإىل اال�ستخدامات ال�سناعية 

والتجارية وال�سكنية االأخرى، فاإن لدى م�سروع »مراآة« القدرة على توليد قيمة 

جماالت  ويف  التوريد  �سل�سلة  تطوير  يف  جديدة  فر�س  واإيجاد  لُعمان،  كبرية 

الت�سنيع والتوظيف والتدريب. وثمة خطط لتوطني �سل�سلة التوريد قيد التطوير 

حاليًا، مبا يف ذلك اإن�ساء م�سنع حملي يف ال�سلطنة.
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املزيد  �سنوجه  فاإننا  اأف�سل،  ب�سورة  ال�سركة  يف  ال�سالمة  ثقافة  تر�سيخ  وبغية 

االهتمام  زيادة  مع  واالحرتام،  والتدخل  باالمتثال  التحلي  على  الرتكيز  من 

التدريب  برامج  وتب�سيط  احلوادث  عن  االإبالغ  حت�سني  يدعمها  التي  بالكفاءة 

الدورات  امل�ساركني يف  اإيجابية من  اإفادات  بالفعل  تلقت  والتي  اأ�سمل،  وجعلها 

موؤخرًا.  طورت  والتي  والنقا�س  امل�ساركة  عن�سر  عليها  يغلب  التي  الب�سرية 

الدرو�س من احلوادث وتد�سني  تعلم املزيد من  ن�ستمر يف  اأن  اأي�سًا  ومن املهم 

ووجود  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  للتحقيق يف حوادث  واأكفاأ  اأب�سط  اإجراءات 

اأداة اإلكرتونية لالإبالغ عن حوادث جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات �سوف 

يقلل من البريوقراطية وحت�سني مدى التحقيقات وتو�سيع نطاقها.

يف هذه االأوقات الع�سيبة، من املهم االآن اأكرث من اأي وقت م�سى العمل ب�سكل 

وثيق مع املتعاقدين، لي�س فقط لدفع املزيد من الكفاءة واالإنتاجية ولكن اأي�سًا 

من  نتوقع  اأن  ميكننا  وال  وخارجها.  عملياتنا  �سائر  يف  اأف�سل  عمل  بيئة  خللق 

التزامًا  نظهر  مل  ما  و�سركاتهم  لل�سركة  لديهم  ما  اأف�سل  يقدموا  اأن  االأفراد 

مماثاًل لهم. ولهذا ال�سبب، وبعد التجربة الناجحة، �سرعت ال�سركة يف تنفيذ 

م�سروع »املنظور«، وهو اأول درا�سة من نوعها يف ال�سناعة، و�ست�سمل اأكرث من 30 

األف موظف لدى ال�سركات املتعاقدة.

حتديد  اإىل  �سنوات،  ثالث  ملدة  ي�ستمر  الذي  التقييمي،  الربنامج  هذا  يهدف 

مقابالت  وجُترى  املعايري.  ورفع  ب�ساأنها  املعارف  وتبادل  املمار�سات  اأف�سل 

املوا�سيع، مبا يف  وا�سعة من  ال�سرية حول جمموعة  ت�سمن  للموظفني بطريقة 

وتوفري  وال�سكن  والغذاء  الطبية  والرعاية  والتدريب  واالأجور  ال�سالمة  ذلك 

به  القيام  ينبغي  الذي  ال�سواب  هو  امل�سروع  الب�سرية يف احلقول. هذا  املوارد 

االأخالقية،  الناحية  من  �سيء،  كل  قبل  ولكن  والتجارية  العملية،  الناحية  من 

ويراعي  باالإن�ساف  يتحلى  م�سّغاًل  بو�سفها  ال�سركة  �سمعة  مع  متامًا  وين�سجم 

مبادئ ال�سلوك املهني وبحكم ع�سويتها يف امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، وهو 

اأكرب مبادرة طوعية للم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات يف العامل.

املحلية  للقيمة  برناجمنا  موا�سلة  اأن  اإال  االقت�سادي  الركود  �سغوط  ورغم 

لل�سناعة  م�ستدامة  قاعدة  لبناء  م�سى،  وقت  اأي  من  اأهّم  اأ�سحت  امل�سافة 

الُعمانية والقطاع اخلا�س قادرة على املناف�سة على ال�ساحة الدولية واالحتفاظ 

باملزيد من ثروة هذه ال�سناعة يف ال�سلطنة.

ال�سركات  ومكافاأة  تكرمي  يف  اأذكى  ي�سبحوا  اأن  امل�سغلني  جميع  على  ويتعني 

التي توؤ�س�س �سال�سل توريد ُعمانية وتنفذ خطط ووعود القيمة املحلية امل�سافة 

اال�سرتاتيجية اجلديدة  بيد  االأخذ  اإن  التجارية.  العقود  املقدمة يف مناق�سات 

حتى  �سنوات  ي�ستغرق  اأن  ميكن  العالية  القيمة  ذات  املحلية  التوريد  و�سال�سل 

للتطوير  برنامج  اأي  يف  اأ�سا�سية  لبنة  تظل  ولكنها  الن�سج،  مرحلة  اإىل  ت�سل 

والتنويع يف �سناعتنا. بيد اأنه ال ينبغي تبني القيمة املحلية امل�سافة باأي ثمن؛ 

فيجب اأن تخ�سع القيمة املحلية امل�سافة للتقييم على اأ�سا�س كل حالة على حدة، 

و�سوف نركز على اإ�سناد العقود لل�سركات التي تقدم يف خطط عرو�سها اأعلى 

ن�سبة يف القيمة املحلية امل�سافة على مدى فرتة العقد بتكلفة تناف�سية ومقبولة 

اأو اأي منهما.

ويجب على املوردين واملتعاقدين اأن ينظروا يف الكيفية التي ميكنهم من خاللها 

يتعني  بذلك،  القيام  اأجل  ومن  عليها،  واحلفاظ  الُعمانية  املواهب  ا�ستقطاب 

عليهم تقدمي مزايا وظيفية جذابة. وال تزال هناك اأمامنا فر�سة كبرية لتدريب 

املزيد من املواطنني على املهارات املهنية، ولكن بنف�س القدر يتعني على اأرباب 

العمل النظر يف الكيفية التي ميكنهم من خاللها اال�ستثمار يف التقنيات وال�سلع 

واخلدمات التي من �ساأنها ا�ستقطاب ال�سباب يف البالد.

ور�سدها  امل�سافة  املحلية  القيمة  قيا�س  حت�سني  من  متكنا  2015م،  عام  ويف 

وت�سهيل التدابري للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الُعمانية مبا يتيح لها القيام 

االأنظمة  وتعزيز  والتدريب  العمل  حلقات  خالل  من  معنا،  جتارية  باأعمال 

االإلكرتونية للتعاقد مع البائعني واإجراءات امل�سرتيات.

جلنة االإدارة العليا
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ونعمل بالتعاون مع املتعاقدين معنا، دون اأي اإلزام، على حتديد املجاالت التي 

املا�سي،  العام  ففي  ولهم؛  لنا  الفائدة  يحقق  مبا  كفاءتها  نح�ّسن  اأن  ميكن 

اأجرينا 17 عملية مراجعة لال�ستغالل االأمثل للعقود مع التوجه الإجراء املزيد 

يف امل�ستقبل.

اأكرب،  تاأمني موافقة موظفينا واملتعاقدين معنا على العمل بكفاءة  اأن  وال ريب 

ورمبا تغيري اأمناط العمل التي ا�ستمرت مدة طويلة ولكنها غري فعالة، كان اأمرًا 

حا�سمًا، وكان برنامج »ليني« الديناميكي للتح�سني امل�ستمر بالغ االأهمية يف هذا 

واإبعاد  العمليات  وتب�سيط  االزدواجية،  من  التخل�س  منا  ا�ستلزم  مما  ال�ساأن، 

اإجراءات العمل التي تبدد اجلهود.

وكانت جهودنا لتعزيز الكفاءة �ساملة، وما تد�سيننا حلملتنا »لكل ريال قيمته«، 

وهي مبادرة وا�سعة النطاق تركز على االدخار والكفاءة يف جميع اأنحاء ال�سركة 

- و�سواًل اإىل كمية االأوراق التي نطبعها – اإال خطوة اأخرى يف هذا ال�سياق. وقد 

اكت�سبت هذه احلملة زخمًا مطردًا، مع التاأكيد على اأن اجلميع يتحمل م�سوؤولية 

التعامل مع اأموال ال�سركة وكاأنها اأموالهم اخلا�سة.

ومن املهم التاأكيد على اأن اأيًا من هذه اجلهود مل يكن على ح�ساب االلتزامات 

واإنتاجهما.  والغاز  النفط  ال�ستك�ساف  االأ�سا�سية  اأن�سطتنا  تتجاوز  التي  االأو�سع 

االأهم وكذلك  ال�سركة  اأولويات  للمواطنني من  الوظيفية  الفر�س  اإيجاد  ويبقى 

احلال بالن�سبة ال�ستدامة الدعم املقدم للمجتمع، يف حني اأن التدابري اجلديدة 

خلف�س الهدر منطقية باملعنى االجتماعي والبيئي واملايل.

وطوال عام 2015م، كان اجلميع يف ال�سركة عاقدين العزم على موا�سلة امل�سرية 

يف اإيجاد قيمة م�ستدامة جلميع اأ�سحاب ال�ساأن، يف الوقت الذي يوا�سلون فيه 

عام  يف  النهج  هذا  و�سنتبع  التكاليف،  �سبط  ت�ستهدف  �سارمة  تدابري  اتخاذ 

2016م ونحن ن�سعى جاهدين لتقدمي املزيد بتكلفة وجهد اأقل للت�سدي لتاأثري 

العر�س  وق�سايا  م�ستمر،  تغري  ال�سوق يف حالة  وتظل  النفط.  اأ�سعار  انخفا�س 

والطلب احلالية ميكن اأن تعني اأننا قد ن�سطر اإىل اإعادة تقييم خططنا، ولكن 

اجلزء االأكرب من برناجمنا يظل متينًا رغم انخفا�س االأ�سعار.

و�سرعنا يف التبكري بربط م�ساريعنا بخط االإنتاج، حيثما يكون ذلك جمديًا من 

اأن  �ساأنها  من  التي  اال�سرتاتيجية  ا�ستثماراتنا  ووا�سلنا  االقت�سادية،  الناحية 

االأن�سطة غري  للتخل�س من  �سعينا جاهدين  كما  امل�ستقبل،  ال�سلطنة يف  تخدم 

العجز  معاجلة  اإىل  الرامية  جهودها  يف  الر�سيدة  احلكومة  مل�ساعدة  املجدية 

املايل. 

ومع تزايد ال�سغوط والطلبات، ي�سرين اأن اأ�سري يف هذا التقرير اإىل اأن ال�سركة 

خالل  واملكثفات  والغاز  النفط  اإنتاج  اإجمايل  يف  جديدًا  قيا�سيًا  معداًل  حققت 

عام 2015م بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يف اليوم، وي�سمل هذا 

االإجمايل متو�سط اإنتاجها اليومي من النفط البالغ 588937 برمياًل، اأي بنحو 

حتققه  النفط  الإنتاج  معدل  اأعلى  وهو  امل�ستهدف،  فوق  يوميًا  برميل  األف   14

ال�سركة منذ عام 2005م. وحاليًا، نعتزم ت�سريع الو�سول اإىل معدل اإنتاج جديد 

للنفط يكون ثابتًا وم�ستدامًا على املدى البعيد، وذلك مبقدار 600 األف برميل 

يوميًا قبل عام 2019م من اأجل دعم الدخل.

املتنامي  املحلي  الطلب  تلبية  اإىل  الرامية  تكثيف جهودنا  مع  ذاته،  الوقت  ويف 

وذلك  يوميًا،  مكعب  مرت  مليون   83 امل�ساحب  غري  الغاز  اإنتاج  بلغ  الغاز  على 

بزيادة بلغت مليون مرت مكعب عن املعدل امل�ستهدف. اأما على اجلانب االآخر، 

فقد بلغ اإنتاج املكثفات 82894 برميل يوميًا، وهو اأقل من امل�ستهدف نظرًا اإىل 

اأقل من املتوقع، ف�ساًل عما رافق ذلك من  اأن ن�سبة الغاز اإىل املكثفات جاءت 

حتديات يف جاهزية املوجودات. 

وحتقت هذه النتيجة امل�سّرفة عقب الرتكيز املكثف على االإنتاج يف املدى القريب 

من قبل كافة التخ�س�سات يف ظل تدين اأ�سعار النفط، واالإدارة املمتازة لالآبار 

واملكامن واملرافق، واإنتاج النفط من االآبار اجلديدة، وربط االآبار اال�ستك�سافية 

الناجحة التي اكت�سفت خالل العام بخط االإنتاج ف�ساًل عن اال�ستغالل االأمثل 

لتنفيذ االإغالق املوؤقت.

اجلل�سات  خالل  من  النفقات  جميع  على  فيه  هوادة  ال  تقييمًا  ال�سركة  اأجرت 

للعقود،  االأمثل  اال�ستغالل  ومراجعات  املتعاقدين،  مع  النطاق  وا�سعة  التعاونية 

وتكثيف برناجمنا لتطبيق اأ�ساليب »ليني« للتح�سني امل�ستمر. ومن املهم اأن نوؤكد 

اأن لدينا االآن عددًا من الفر�س الكبرية لتنفيذ العمل ب�سكل اأكفاأ وتقليل الهدر.

ويف حقيقة االأمر، �ساعدتنا البيئة احلالية ومكنتنا من حتدي الو�سع الراهن. 

2016م  لعام  نفقاتنا  خف�سنا  القريب،  املدى  على  النقدية  ال�سيولة  ولزيادة 

بـمقدار 1.6 مليار دوالر، و�سوف نحتاج اإىل موا�سلة حتديد املزيد من فر�س 

خف�س التكاليف يف ظل العجز املايل للبالد وما ي�ستلزمه ذلك من اللجوء اإىل 

االقرتا�س.

و�سنوا�سل  منونا،  خطط  على  احلفاظ  من  متكنا  اأننا  ذلك،  من  االأهم  ولعل 

ال�سعي بن�ساط لت�سريع امل�ساريع التي ميكن اأن تدر املزيد من العوائد، مع التبكري 

اال�ستخال�س  مبعدالت  والو�سول  االإنتاج،  بخط  والفر�س  االكت�سافات  ربط  يف 

اإىل الربع االأعلى، وتلبية متطلبات احلكومة من الغاز، واإجناز امل�ساريع ح�سب 

ال�ساأن و�سمان  اأ�سحاب  الوفاء بتوقعات  اجلدول الزمني املتفق عليه، و�سمان 

ال�سالمة  على  الرئي�سي  تركيزنا  على  �سلبًا  التكاليف  �سبط  خطط  تاأثري  عدم 

الفردية و�سالمة العمليات.

الب�ساطة هي املحرك  باأن  يف هذا ال�سدد االأخري، نحن نعتقد اعتقادًا جازمًا 

الرئي�سي لنظام �سالمة متني، وهذا هو ال�سبب الذي حدا بنا اإىل ت�سهيل قواعد 

واملوظفني  املتعاقدة  لل�سركات  ميكن  حتى  واملمار�سات  والتدريب  ال�سالمة 

ال�سحة  جتاه  املب�سط  النهج  هذا  مواءمة  وجتري  لها.  واالمتثال  ا�ستيعابها 

وال�سالمة والبيئة املبني على ال�سلوك مع تركيز حم�سن على التعلم من الدرو�س 

ال�سارمة  ال�سالمة  بقواعد  اأف�سل  نحو  على  وااللتزام  احلوادث  امل�ستفادة من 

التي تطبقها ال�سركة.

من  حت�سن  قد  للوقت  امل�سيعة  االإ�سابات  تكرار  معدل  اأن  ال�سدر،  يثلج  ومما 

0.32 يف عام 2014م اإىل 0.28 يف عام 2015م لكل مليون �ساعة عمل. ومع 

 - ال�سفري  الهدف  حتقيق  اأردنا  اإذا  العمل  من  الكثري  اأمامنا  يزال  ال  ذلك، 

الذي يق�سي بعدم اإحلاق �سرر بالنا�س واملوجودات والبيئة. ومما يدعو للحزن 

ني يف حادثني مرتبطني بالعمل يف العام املا�سي  واالأ�سى، اإزهاق روَحي �سخ�سَ

لوحظ هذا خ�سو�سًا يف طاقم هند�سة  وقد  للوقت.  اإ�سابة م�سيعة   51 ووقوع 

املتعاقدة وحمدودية  ال�سركات  لدى  العمالة  ا�ستقرار  قو�س عدم  االآبار، حيث 

خربتها جهودنا للدفع قدمًا بتح�سني االمتثال والتدخل.

»جاهزية  حلوادث  االأول  امل�ستوى  حوادث  معدل  انخفا�س  فاإن  املقابل،  ويف 

املوجودات و�سالمة العمليات« بن�سبة 54٪ هو دليل قوي على ما ميكن حتقيقه 

عند حت�سني التدريب، وزيادة الوعي، والرتكيز ال�سارم على الر�سد واالمتثال 

واالإبالغ.
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تقرير  ال�سامي  جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن  والفخر  ال�سرف  دواعي  ملن  اإنه 

اال�ستدامة ل�سركة تنمية نفط ُعمان لعام 2015م، الذي يتناول اأداءنا واأن�سطتنا 

يف عام اكتنفته ال�سعوبات وطوقته التحديات.

ويقف هذا التقرير خري �ساهد على اجلهود امل�سنية التي بذلتها ال�سركة العام 

الفائت للعمل وفق قواعد ال�سالمة، وبطريقة من�سفة تراعي امل�سوؤولية وتتوخى 

الوقت ذاته  باأ�سرها ويف  لل�سلطنة  اقت�سادية م�ستدامة  لتحقيق فوائد  الكفاءة 

التخفيف من تاأثرينا على البيئة واملجتمع باأ�سره. 

 

ومع االنخفا�س احلاد يف اأ�سعار النفط العاملية الذي خّيم على اأفكارنا واأفعالنا، 

ي�سرين اأن اأوؤكد يف �سياق هذا التقرير اأن ال�سركة متكنت من الوفاء بالتوقعات، 

ويف كثري من احلاالت التفوق عليها، مبختلف مناحي عملها واأن�سطتها.

ومبا اأننا اأكرب �سركة منتجة للنفط والغاز يف البالد، فاإن موظفينا على دراية 

تامة بالدور الذي ي�سطلعون به املتمثل يف توليد املوارد والدخل املطلوب لرفد 

يزداد  الذي  االقت�سادي  الو�سع  رغم  بذلك  والتزامهم  الُعماين،  االقت�ساد 

حتديًا اأمر يدعو لالإعجاب حقًا. 

لقد كانت االحتفاالت املتوجة بالبهجة وال�سرور 

العيد  مبنا�سبة  ال�سركة  اأرجاء  كافة  يف 

والتي  املجيد  واالأربعني  اخلام�س  الوطني 

بال�سركة  املوظفني  من  اآالف  فيها  �سارك 

فيها عن  معها معربين  املتعاقدة  وال�سركات 

باجلميل  وعرفانهم  ووالئهم  حبهم  مدى 

جلاللتكم �سهادة اأخرى على ت�سميمهم على 

الوطن يف  لدعم  وم�ساعفتها  تاآزر جهودهم 

هذه االأوقات الع�سيبة. 

على �سعيد اآخر، كانت زيارة اأع�ساء جمل�س 

وكالء  ال�سعادة  واأ�سحاب  املوقر  الوزراء 

للموظفني،  كبريًا  حافزًا  لل�سركة  الوزارات 

تقديرهم  عن  الكرام  ال�سيوف  اأعرب  فقد 

التي  للجهود  املتوا�سل  ودعمهم  واهتمامهم 

جديدة  انطالقة  الإ�سفاء  املوظفون  يبذلها 

الوطني  االقت�ساد  يف  التنوع  عجلة  لدفع 

بحيث ال تنح�سر يف �سناعة النفط والغاز بل 

تتجاوز ذلك اإىل اآفاق اأرحب.

هدف  هو  عملنا  ا�ستدامة  �سمان  اأن  يف  ريب  وال 

بعيد املدى لل�سركة، ولكن بيئة اأ�سعار النفط املنخف�سة 

الراهن.  الوقت  لال�ستدامة يف  املحورية  االأهمية  اأي�سًا  اأبرزت  احلالية 

والدويل، فقد خ�سعت  الوطني  امل�ستويني  االآخرين على  امل�سغلني  �ساأن  و�ساأنها 

ال�سركة الختبار قا�ٍس ب�سبب �سغوط الركود االقت�سادي الناجمة عن الفائ�س 

من االإنتاج العاملي وتزايد القلق ب�ساأن النمو االقت�سادي.

لقد �سعينا جاهدين طوال عام 2015م، للعمل ب�سكل اأكفاأ والتخل�س من الهدر 

التي  تقوي�س اجلهود  اأو  ال�سالمة  ال�ساملة يف جمال  اأولويتنا  التاأثري على  دون 

نبذلها الإيجاد القيمة لدعم التقدم واالزدهار الوطني.

اأكرث  ب�سورة  التكاليف  على  رقابة  لفر�س  هوادة  بال  جاهدين  ن�سعى  ونحن 

العمل  لتنفيذ  الكبرية  الفر�س  وقت م�سى، وحددنا عددًا من  اأي  �سرامة من 

البيئة احلالية متكننا من حتدي الو�سع  اأن  اأكفاأ وتقليل الهدر. والواقع  ب�سكل 

ويتوخى  واإنتاجية  فعالية  اأكرث  عمل  منوذج  الإيجاد  الفر�سة  واغتنام  الراهن 

نعمل  اأننا  ُعمان« من خالل �سمان  اإىل »خدمة  »ليني«. ونحن بحاجة  اأ�ساليب 

جميعًا للتخل�س من عدم الكفاءة وجوانب الهدر ابتداًء من النفقات التقديرية 

وانتهاًء بت�سغيل اأجهزة �سيانة االآبار وغريها من املوارد.

كلمة املدير العام
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يف  االلتزام  تغطي  اأ�سا�سية  اأق�سام  خم�سة  اإىل  القواعد  ُق�ّسمت  الغر�س،  لهذا 

اجلوانب التالية: 

1. املوظفون وال�سالمة 

2. مكافحة ممار�سات الف�ساد

3. حماية املعلومات واملوجودات

4. اإدارة االت�ساالت

5. التجارة املحلية والدولية

واالإجراءات  ال�سيا�سات  من  اأي  اأو  القواعد  هذه  الأحكام  خرق  اأي  يوؤدي  وقد 

االأ�سخا�س  على  وخيمة  عواقب  اإىل  عملياتنا  حتكم  التي  واالأنظمة  والقوانني 

املعنيني واأي�سًا على ال�سركة. 

وتلتزم ال�سركة بتعزيز اإجراءات الرقابة الداخلية ال�سارمة فعليًا واحلفاظ على 

ع�سوية امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، وهي مبادرة تهدف اإىل ت�سجيع ال�سركات 

يف خمتلف اأنحاء العامل على تبني �سيا�سات م�ستدامة وم�سوؤولة اجتماعيًا. 

مكافحة الر�سوة والف�ساد

يف عام 2011م، انتهجت ال�سركة خطة �ساملة ملكافحة الر�سوة والف�ساد تهدف 

اأثبتت  وقد  والف�ساد.  الر�سوة  مع  بحال  تت�سامح  ال  ثقافة  غر�س  اإىل 

هذه اخلطة فعاليتها يف جمابهة التحديات املتعددة، ووا�سلت ال�سركة 

ريادتها يف التزامها مبكافحة الر�سوة والف�ساد يف ال�سلطنة.

وخالل العام املن�سرم، ظلت التحقيقات الداخلية امل�سوؤولية الرئي�سية 

تقدمي  م�سوؤولية  اأي�سًا  يتوىل  الذي  املهنية  ال�سلوكيات  بفريق  املنوطة 

حيالها  املتخذة  االإجراءات  ب�ساأن  تقارير  واإعداد  التحقيقات  نتائج 

ورفعها لل�سركة وجهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة، عندما يقت�سي 

القانون ذلك.

لل�سركات  الواجبة  للعناية  االإلزامي  اآخر، وا�سل الربنامج  من جانب 

العام  خالل  املحتملة  املخاطر  حتديد  يف  جناحه  معنا  املتعاقدة 

املا�سي، وهو برنامج مت تطبيقه يف عام 2014م بهدف حتديد ومراقبة 

حاالت ت�سارب امل�سالح اأو عدم االلتزام من قبل ال�سركات املتعاقدة 

يف  ت�سجيل  على  احل�سول  بطلب  تقدمت  التي  املحتملة  اأو  امل�سجلة 

قائمة املوردين. 

اإلكرتونية لت�سارب امل�سالح  اإلزامية  اإدارة عملية  ال�سركة  كما تتوىل 

والهدايا وال�سيافة والنقل وال�سفريات التي حتتم على جميع املوظفني 

االإعالن عن ت�سارب امل�سالح املحتمل لهم، باالإ�سافة اإىل اأي هدايا 

عدم  ن�سبة  وبلغت  اإليهم.  مقدمة  اأو  مدفوعة  �سفريات  اأو  �سيافة  اأو 

االلتزام بعملية االإبالغ عن ت�سارب امل�سالح لعام 2015م نحو ٪0.5 

ت�سارب  عن  االإعالن  اإكمال  منه  مطلوبًا  موظفًا   8730 اأ�سل  من 

امل�سالح. 

تو�سيحية  ال�سركة يف عام 2015م عرو�سًا  اإىل ذلك، قدمت  اإ�سافة 

اإطار  يف  موظفًا   373 ح�سرها  والف�ساد  الر�سوة  مبكافحة  خا�سة 

برنامج ا�ستيعاب املوظفني اجلدد.

للتوعية  حم�سًنا  برناجًما  ال�سركة  اإعداد  2013م  عام  �سهد  كما 

ال�سركات  اإىل  مقدمة  ر�سمية  توعية  جل�سات  ت�سمن  اخلارجية 

التزامها  على  ال�سركة  اأكدت  اجلل�سات  هذه  اأثناء  ويف  الرئي�سية.  املتعاقدة 

مبكافحة الر�سوة والف�ساد. و�سمل برنامج التوعية ال�سركات املتعاقدة ال�سغرية 

واملتو�سطة، وا�ستمر خالل عام 2015م.

وبهدف توفري من�سة منا�سبة للموردين للتعبري عن اآرائهم وخماوفهم، وا�سلت 

املتعاقدة معها،  ال�سركات  �سركة من  اإجراء مقابالت مبا�سرة مع 23  ال�سركة 

بداأتها عام 2014م من خالل �سركة ا�ست�سارات خارجية وا�ستبيانات ال يف�سح 

اال�ستبيان  نتائج  و�ستجمع  مورد.  األفي  على  ُوّزعت  هويته  عن  امل�سارك  فيها 

لتخ�سع للتحليل يف الربع االأول من عام 2016م.

اال�ستثمار  لربنامج  للمخاطر  تقييم  2015م  عام  يف  اأجري  اآخر،  جانب  من 

املتعلقة  املخاطر  حتديد  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  مديرية  مل�ساعدة  االجتماعي 

بال�سلوك املهني التي قد تطراأ يف اأن�سطة اال�ستثمار االجتماعي وترتيبها ح�سب 

الفعالة  احللول  اأف�سل  تطوير  يف  املحددة  املخاطر  �ساهمت  وقد  االأولوية. 

وامل�ستدامة والتي ميكن تطبيقها ب�سهولة من اأجل معاجلة هذه املخاطر اأو احلد 

منها اأو التقليل من تاأثريها.
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جيولوجية ال�سلطنة التي تت�سم بالتعقيد وتكتنفها التحديات. واالأ�ساليب الثالثة 

الرئي�سية التي ت�ستخدمها يف الوقت احلايل هي: احلرارية والكيميائية والغازية. 

يتمثل الهدف الرئي�سي ال�سرتاتيجية ال�سركة يف الو�سول باالإنتاج اإىل اأق�سى حد 

وخف�س التكاليف املالية لالإنتاج واالأثر البيئي واالجتماعي لعملياتنا من خالل 

بفاعلية  العمل  يعني  ما  وهو  والغاز.  النفط  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  اتباع 

اال�ستك�ساف  اأن�سطة  يف  ال�سالمة  على  املحافظة  كله  هذا  وفوق  وم�سوؤولية، 

واالإنتاج والتطوير والتخزين ونقل الهايدروكربونات. 

وت�سعى ال�سركة للقيام مب�سوؤولياتها جتاه املجتمع وذلك باأن تاأخذ يف احل�سبان 

التي  القرارات  كافة  يف  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية  االعتبارات  كافة 

وفر�س  املحلية،  العمل  فر�س  واإيجاد  للنفط،  عوائد  تتخذها من حيث حتقيق 

وتطويرها،  املحلية  االأعمال  ودعم  املتعاقدة،  وال�سركات  للموظفني  التدريب 

ف�ساًل عن اال�ستثمار االجتماعي. 

ومما يوؤكد على هذا االأ�سلوب روؤية ال�سركة وهي: »اأن ي�سار اإلينا بالبنان مبا لدينا 

من مواهب ب�سرية متميزة وما نحققه من فوائد لُعمان والأهلها وذوي ال�ساأن«. 

وهذا يعني حتقيق اأداء رائد على م�ستوى ال�سناعة والتطوير امل�ستمر ملوظفينا 

يف خمتلف االأن�سطة التي نقوم بها وباأهمية التح�سني امل�ستمر يف عملياتنا مبا 

ي�سمن حماية �سمعتنا واملحافظة على التقدم وااللتزام باأف�سل املعايري وحتقيق 

القيمة لكافة اأ�سحاب ال�ساأن. 

يف وقت اإعداد هذه املطبوعة، و�سل عدد املوظفني يف ال�سركة اإىل اأكرث من 8880 

األف موظف يعملون لدى ال�سركات املتعاقدة،  اأكرث من 40  موظفًا، ف�ساًل عن 

وينتمون اإىل ما يربو على 60 جن�سية خمتلفة. 

توفري  ويف  العمل  بيئة  يف  التنوع  حتقيق  يف  وريادتنا  متيزنا  على  دليل  واأكرب 

فر�س مت�ساوية للجميع هو اأن جلنة االإدارة العليا املكونة من 15 مديرًا �سمت 

لي�س على م�ستوى  اإجناز  – وهو  ن�ساء  يف ع�سويتها خالل عام 2015م خم�س 

�سناعة النفط والغاز فح�سب، ولكن على م�ستوى املنطقة كلها.

املبادئ العامة للعمل وقواعد ال�سلوك املهني يف ال�سركة 

ا�سرتاتيجيات  عليها  تقوم  التي  االأ�س�س  ال�سركة  يف  للعمل  العامة  املبادئ  تعد 

والنزاهة  االأمانة  على  توؤكد  التي  املبادئ  وهي  ال�سركة  يف  االأعمال  واأن�سطة 

مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  بعمل  املتعلقة  اجلوانب  كافة  يف  والعدالة 

وفق  ب�سوؤونها  تقوم  اأن  ال�سركة  على  ويجب  واملوردين.  املتعاقدة  ال�سركات 

باأهمية  نوؤمن  ونحن  عملنا،  علينا من خالل  يحكمون  فاالآخرون  املبادئ؛  هذه 

واملعايري  القوانني  هذه  وفق  منا  كل  يت�سرف  عندما  �سمعتنا  على  املحافظة 

االأخالقية املحددة يف بيان املبادئ العامة للعمل. 

يتمثل هدف ال�سركة يف العمل يف جمال ا�ستك�ساف الهايدروكربونات واإنتاجها 

وم�سوؤولة.  وفاعلة  اآمنة  بطريقة  ُعمان  �سلطنة  يف  ونقلها  وتخزينها  وتطويرها 

وت�سعى ال�سركة اإىل حتقيق اأعلى معايري االأداء بهدف تعزيز املنافع بعيدة االأمد 

للم�ساهمني واملوظفني واملجتمع الُعماين باأ�سره. 

وتعتمد �سيا�سة التعاقد يف ال�سركة على اأ�سا�س املناق�سات املفتوحة التناف�سية، 

لكافة  مت�ساوية  فر�س  توفري  مع  �سفافة  اإجراءات  وفق  ذلك،  اأمكن  ما  متى 

املتعاقدين واملوردين املوؤهلني. وال�سركة ال تعر�س وال حتث على عر�س اأي ر�ساوي 

وال تقبل ا�ستالمها وال دفعها مبا يف ذلك اأي مبالغ لت�سهيل االأعمال باأي �سكل 

من االأ�سكال، ونطلب من موظفينا وال�سركات املتعاقدة معنا وموردينا والعاملني 

لديهم اتباع االأ�سلوب نف�سه. ويتوقع من املوظفني توخي اأق�سى درجات احلذر 

جميل  رد  اإىل  ي�سطرون  بحيث  ال�سبهات  موا�سع  اأنف�سهم  و�سع  يتجنبوا  حتى 

معني بطريقة ت�سر مب�سالح ال�سركة. 

من  الآخرين  اأو  لهم  �سخ�سية  م�سلحة  على  يح�سلوا  ال  باأن  املوظفون  ويلتزم 

وراء عملهم يف ال�سركة اأو ب�سبب املعلومات التي يح�سلون عليها ب�سبب طبيعة 

اأن  اأي م�سلحة خارجية ميكن  اإبالغها عن  اأّن عليهم  عملهم يف ال�سركة، كما 

توؤدي ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإىل حدوث ت�سارب يف امل�سالح اأو توؤدي اإىل 

ا�سرتاكهم يف عالقات جتارية معها. 

وقد �سادق امل�ساهمون على هذا املبادئ، وهي ُمطبقة يف كافة القرارات التي 

تتخذها ال�سركة، وكذلك على ال�سلوك الفردي املتوقع من كافة املوظفني عند 

عن  نيابة  عمل  مهمة  باأي  قيامهم 

ال�سركة. 

الذي  ال�سركة  درع  هي  املبادئ  هذه 

�سمعتها، ومن واجب  ي�ساعد يف حماية 

وال�سركات  ال�سركة  موظفي  جميع 

املتعاقدة معها التاأكد من االلتزام بهذه 

املبادئ وتبنيها وحماية �سمعة ال�سركة. 

وحتدد القيم االأ�سا�سية واملبادئ العامة 

للعمل وقواعد ال�سلوك املهني الو�سائل التي ميكننا بها جتنب املواقف التي ميكن 

ت�ساعد  التي  والو�سائل  املعايري  ال�سركة، كما حتدد  اأو  اأن ت�سر ب�سمعة املوظف 

على �سمان النزاهة واالأمانة والعدالة يف كافة جوانب عمل ال�سركة. واإّن قواعد 

وينبغي عليهم  ا�ستثناء،  ال�سركة بال  املهني مطبقة على كافة موظفي  ال�سلوك 

جميعًا العمل يف اإطار هذه القواعد وال�سوابط. وتتوقع ال�سركة ال�سيء نف�سه يف 

عالقاتها مع املتعاقدين واملوردين. 

بالقوانني  لي�س فقط  ال�سركة وجناحها م�ستقباًل على االلتزام،  وتتوقف �سمعة 

طيبة  ب�سمعة  ال�سركة  فتمتع  االأخالقية؛  املعايري  باأعلى  اأي�سًا  ولكن  واالأنظمة 

من ناحية النزاهة يعد من العنا�سر التي ال تقدر بثمن. وتدعم قواعد ال�سلوك 

املهني اجلهود التي تقوم بها ال�سركة من اأجل حماية هذا العن�سر، كما اأن هذه 

القيم  لتحقيق  الالزمة  االأ�سا�سية  وال�سلوكيات  واملعايري  املبادئ  القواعد حتدد 

والتوجيه  املتطلبات  القواعد  هذه  توفر  ذلك،  على  وعالوة  لل�سركة.  االأ�سيلة 

الالزم يف وثيقة واحدة م�ساغة ب�سكل وا�سح وخمت�سر ومتنا�سق ت�سري على 

كافة املوظفني لتغطي جمموعة من املخاطر العامة التي ميكن اأن تتعر�س لها 

ال�سركة. 

 ¢Uôa ójó–
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¬ª«∏°ùJh ¬æjõîJh

±É°ûµà°S’G º««≤àdG ôjƒ£àdG äÉ«∏ª©dG áfÉ«°üdG π≤ædG

$
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�سركة تنمية نفط ُعمان هي اأكرب �سركة يف ال�سلطنة ال�ستك�ساف النفط والغاز 

الغاز  من  ال�سلطنة  اإنتاج  وكل  اخلام  النفط  من   ٪70 زهاء  وتنتج  واإنتاجهما، 

الطبيعي تقريبًا. وت�سغل ال�سركة ح�سريًا معظم حقول الغاز وحمطات املعاجلة 

نيابة عن احلكومة. 

بقية  تتوزع  حني  يف  ال�سركة،  اأ�سهم  من   ٪60 ن�سبة  ال�سلطنة  حكومة  ومتتلك 

االأ�سهم بني �سركة �سل الهولندية امللكية )34٪(، و�سركة توتال )4٪(، و�سركة 

بارتك�س )2٪(. وتعمل ال�سركة على اأ�سا�س عدم حتقيق مكا�سب وعدم حتقيق 

خ�سائر وهي ر�سميًا حيادية العائد. 

اقت�سادية  اأول كمية  وقد ُعرث على  اال�سم عام 1951م،  بهذا  ال�سركة  و�ُسمّيت 

من النفط يف عام 1962م يف حقل جبال. وتعمل ال�سركة على ت�سدير النفط 

من منطقة امتيازها، التي تبلغ م�ساحتها حوايل 90874 كيلومرت مربع املعروفة 

باملنطقة )6(، منذ عام 1967م. 

بطريقة  واإنتاجهما  وتطويرهما  والغاز  النفط  اكت�ساف  اإىل  ال�سركة  تهدف 

ال�سلطنة  امل�ستدامة يف  التنمية  امل�ساهمة يف حتقيق  اأجل  ومربحة من  م�سوؤولة 

التي ت�سرف على  ال�سركة هي  اأّن  ال�ساأن. كما  اأ�سحاب  الفائدة كافة  حتى تعم 

التي  املوؤ�س�سات  اأكرب  من  وتعّد  ال�سلطنة،  الوطني يف  للدخل  الرئي�سي  امل�سدر 

من  العديد  ال�سركة  وتدير  ال�سلطنة.  يف  اخلا�س  القطاع  يف  العمالة  ت�ستوعب 

احلقول املتنوعة من حيث احلجم واالحتياطي ونوعية النفط وطريقة التطوير 

ومعدل الن�سج. ون�سعى اإىل حت�سني عامل اال�ستخال�س للمواد الهايدروكربونية 

من خالل تطبيق العديد من التقنيات الرائدة يف اإدارة احلقول واملكامن وتطوير 

حلول تقنية مبتكرة واآليات �ساملة لال�ستخال�س ت�سمل ما يلي:

• ال�ستخال�ص الأويل – مثل التدفق الطبيعي والرفع اال�سطناعي 	

• ال�ستخال�ص الثانوي – مثل الغمر باملياه واملحافظة على ال�سغط 	

• ال�ستخال�ص الثالثي – مثل اال�ستخال�س املعزز للنفط. 	

الذي  للنفط  املعزز  اال�ستخال�س  عامليًا يف جمال  رائدة  ال�سركة  اأ�سبحت  لقد 

طبيعة  عن  ف�ساًل  الن�سج،  مرحلة  اإىل  موجوداتها  و�سول  ب�سبب  اإليه  جلاأت 

ملحة عن ال�سركة
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 Ú°ù–h  ájƒb  á«∏fi  ójQƒJ  π°SÓ°S  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe  áæ£∏°ùdG  ‘

 É‡ á«ªgCG ÌcCG ¿ƒµJ ¿CG øµÁ ’ ,á«∏ëŸG äÉcô°ûdGh Ú«fÉª o©dG äGQób
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.OÓÑdG ‘

 ºµ«∏Y  º©æoj  ¿CGh  ,ºµàdÓL  ßØënj  ¿CG  πLh  õY  …QÉÑdG  ¤EG  ´ô°†àfh

 ≥«≤ëàd  ¿Éª o©d  kGóæ°Sh  kGôNP  ºµÁóoj  ¿CGh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒÃ

.áª«µ◊G ºµJOÉ«b πX ‘ »HC’G É¡Ñ©°ûd QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸG

 

»fiôdG ∞«°S øH óªM øH óªfi

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQh RÉ¨dGh §ØædG ôjRh

الفا�سلة �سلمى بنت حممد العوفية

مديرة دائرة عوائد النفط

وزارة املالية

هيثم بن يو�سف الزدجايل

رئي�س ق�سم ح�سابات التقاعد بدائرة احل�سابات

وزارة املالية

كري�ستوفر بريز

�سركة �سل - ُعمان

فرانك ليمنك

�سركة �سل، هولندا

دي ال ري فينرت

�سركة �سل للبرتول املحدودة

الفا�سلة هيفاء اخلايفية

مديرة مديرية ال�سوؤون املالية

راوؤول ري�ستو�سي

املدير العام

الدكتور اأنطونيو كو�ستا �سيلفا

�سركة بارتك�س

�ستيفن مايكل

�سركة توتال، فرن�سا

الدكتور �سالح بن علي العنبوري

مدير عام اإدارة اال�ستثمارات البرتولية

وزارة النفط والغاز

مقرر املجل�ساملمثل التنفيذي

الأع�ساء املمثلون لل�سركات امل�ساهمة

الأع�ساء املمثلون للحكومة

معايل الدكتور حممد بن حمد بن �سيف الرحمي

وزير النفط والغاز، رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة نا�سر بن خمي�س اجل�سمي

وكيل وزارة املالية، نائب رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة �سامل بن نا�سر العويف 

وكيل وزارة النفط والغاز

جمل�س

الإدارة
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 ‘ ácô°ûdG ájDhQ πãªàJ

Iõ«ªàe ájô°ûH ÖgGƒe øe Éæjód ÉÃ ¿ÉæÑdÉH Éæ«dEG QÉ°ûj ¿CG

¿CÉ°ûdG …hPh É¡∏gCGh ¿Éª©d óFGƒa øe ¬≤≤ëf Éeh

Petroleum Development Oman

@pdo.oman

PetroleumDevelopmentOmanPDO

PDOChannel

 Éª«a ácô°ûdG º¡°SCG øe (%60) áÑ°ùf ≈∏Y Ω1974 ΩÉY ‘ ¿Éª oY áæ£∏°S áeƒµM â∏°üM

 ¢ùµJQÉHh ,(%4) ∫ÉJƒJh ,(%34) á«µ∏ŸG ájóædƒ¡dG π°T ácô°T ÚH º¡°SC’G á«≤H âYRƒJ

 ácô°T  É¡àØ°üH  ÊÉ£∏°S  Ωƒ°Sôe  ÖLƒÃ  ácô°ûdG  â∏ qé o°S  Ω1980  ôjÉæj  1  ‘h  .(%2)

 .¿Éª oY áæ£∏°S ‘ á«dhDƒ°ùŸG IOhófi

 äGAGôLEG ‘ áLQóe iƒ°üb ájƒdhCG äGP á©Ñ°S ä’É› ≥ah ôjô≤àdG Gòg ÖjƒÑJ A»éjh

 RÉ¨dGh  §ØædG  êÉàfEG  ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤–  QGôªà°SÉH  ácô°ûdG  ±ó¡à°ùJh  .ácô°ûdG  πªY

 .iôNCG á¡L øe ™ªàéŸG ºYOh áÄ«ÑdG ¿ƒ°Uh á¡L øe É¡«ªgÉ°ùŸ

 AGOCG º°Sôj …òdG ,áeÓ°ùdGh áÄ«ÑdG ∫É› ‘ ácô°ûdG AGOCG ΩÉ©dG Gòg ôjô≤J »£¨j Éªc

 OÉéjE’ IAÉØµdG ≈NƒàJh á«dhDƒ°ùŸÉH ≈∏ëàJh áeÓ°ùdG »YGôJ á≤jô£H πª©∏d ácô°ûdG

 á«Ä«ÑdGh á«YÉªàL’G QÉKB’G øe ∞«ØîàdG ¬JGP âbƒdG ‘h ¿Éª o©d áªFGO ájOÉ°üàbG óFGƒa

 .äÉjóëàdG ¬ØæàµJ …OÉ°üàbG ñÉæe ‘ É¡JÉ«∏ª©d

 IOÉaE’ ¬eóîà°ùf ±ƒ°Sh ÉæJÓeÉ©J πc ‘ áfÉeC’Gh á«aÉØ°ûdÉH ÉæeGõàdG ≈∏Y ôjô≤àdG Gòg πdój

 ájƒ°†Y ¤EG É¡eÉª°†fG òæe ácô°ûdG ¬JRôMCG …òdG Ωó≤àdG ¿CÉ°ûH IóëàŸG ·CÓd »ŸÉ©dG ¥Éã«ŸG

 .Ωô°üæŸG ΩÉ©dG øe ôjÉæj ‘ ¥Éã«ŸG Gòg

 ≈∏Yhwww.pdo.co.om  âfÎfE’G ≈∏Y ácô°ûdG ™bƒe ≈∏Y ôjô≤àdG Gòg ≈∏Y ´ÓW’G øµÁ

 .ÚØXƒª∏d á«∏NGódG á«fhÎµdE’G áµÑ°ûdG

 á«dhódG  äÉ¡÷G ÖfÉL øe Ióªà©e Éæjód á«æØdG  äÉ°ü°üîàdG  º¶©e ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 ájQGOE’Gh á«dÉŸG áHÉbôdG RÉ¡L ÖfÉL øe ≥«bóà∏d É¡àeôH ácô°ûdG ™°†îJh ,á«æ©ŸG á«∏ëŸGh

 .kÉjQGOEGh kÉ«dÉe ácô°ûdG øY π≤à°ùŸG ádhó∏d

                             :≈∏Y Éæ©e π°UGƒàdG ºµæµÁ ,ôjô≤àdG ∫ƒM QÉ°ùØà°SG …CG ºµjód ¿Éc ádÉM ‘

corporatecommunications@pdo.co.om

.QÉ«∏e ∞dCG = ¿ƒ«∏jÎdGh ,¿ƒ«∏e ∞dCG =QÉ«∏ŸG ¿CG á¶MÓe ≈Lôj ôjô≤àdG Gòg ¥É«°S ‘
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