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The body of this report is organised according 
to eight 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 report also integrates the Company’s sustainability 
performance, charting its performance to operate safely, 
responsibly and efficiently to deliver lasting economic 
benefits to the whole of Oman. It covers the economic, 
environmental and social impact of our performance. 
This report has been prepared in accordance with the 
GRI Standards: Core option.
This update 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 (UNGC), which 
we formally joined in January 2015. We remain firmly 
committed to the UNGC’s 10 principles on human 
rights, labour, environment and anti-corruption.
This report can also be viewed online 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 of Oman which is financially and 
administratively independent of us.
This annual report covers the 2019 calendar year and 
follows on from our previous Annual Sustainability 
Report for 2018, which was published in April 2019. It 
has not been externally assured but has been reviewed 
by the Ministry of Oil and Gas. It has also undergone the 
GRI Materiality Disclosures Service, where GRI Services 
reviewed that the GRI content index is clearly presented 
and the references for Disclosures 102-40 to 102-49 
align with appropriate sections in the body of the report. 
Wherever possible, we endeavour to measure our 
practices against national and international benchmarks, 
such as the ISO 14001 certification. Going forward, our 
intention is to seek full external assurance.
If you have any queries about this report, 
please contact us at 
corporatecommunications@pdo.co.om

Petroleum Development Oman LLC,
P.O. Box 81, Postal Code 100, Muscat,
Sultanate of Oman

ABOUT 
THIS REPORT
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The Company also continued to transform lives through 
targeted social investment in the key areas of health, 
safety and the environment, community infrastructure 
development as well as youth and female empowerment, 
all of which are fully aligned with the United Nations’ 
Sustainable Development Goals.
The year witnessed PDO’s highest oil production since 2005 
and the commissioning of the largest capital project in its 
history at Rabab Harweel, a world-class addition to its portfolio 
and a major source of sustainable income for the nation.
The delivery of such important strategic imperatives was 
underpinned by an unrelenting focus on safety, with PDO 
achieving a record safety performance.
I am pleased to report that talented Omanis were at the 
forefront of many of these success stories, and PDO now 
boasts record levels of nationals on its staff.
Across the full spectrum of its activities, the Company 
fulfilled or exceeded stakeholder expectations and 
targets, optimising operational practices, often through the 
deployment of new digital technologies and Lean business 
efficiency tools and techniques.
PDO will always strive to be a safe, efficient and responsible 
operator and protect the communities and environment 
in which it works. This report illustrates transparently the 
successes and challenges of this approach in 2019 and gives 
an insight into future developments.
I renew my pledge to Your Majesty that I will guide the oil 
and gas industry to the best of my ability through these 
testing times so that it continues to operate as a catalyst 
of economic change, prosperity and progress, to act as an 
enabler for sustainable development and to stand as an 
exemplar of best practice.
May Allah protect Your Majesty so that Oman may continue 
to progress on its path of peace, prosperity and stability 
under your visionary guidance and wise leadership.

Mohammed bin Hamad bin Saif Al Rumhy 
Minister of Oil and Gas and Chairman of the Board of Directors

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.
On behalf of all those who work in Oman’s oil and gas 
industry, I am honoured and privileged to affirm our full 
commitment and unstinting support to Your Majesty as you 
build on the outstanding legacy bequeathed by His Late 
Majesty, Sultan Qaboos bin Said.
These are challenging times for the entire nation. The COVID-19 
emergency, oil price instability, production restrictions, pressure 
on the public finances, climate change concerns, substantial 
technological disruption and continuing geopolitical instability 
have combined to create a testing environment. 
There is no doubt that the sector, as the Sultanate’s key 
engine for revenue, has adapted and must continue to adapt 
to meet these pressures. 
I am pleased to say that this report highlights the many 
ways PDO has successfully responded to the fast-changing 
business climate while supporting the Government as it 
pursues a path of economic development and diversification.
With confidence and conviction, the Company is well placed 
to become a fully-fledged energy provider, less reliant on state 
funding and with a greater emphasis on renewables, especially 
solar and wind. Given the afore-mentioned challenges, 
the Company is also turning every stone to address new 
economic realities and the global crude over-supply, by 
pursuing a Near Term Sustainability Programme (NTSP) that 
targets a 30% reduction in its full spectrum of activities and 
operational costs, whilst maintaining momentum. Indeed, 
at the time of writing this foreword, PDO is delivering the 
highest production it has achieved in the past 18 years.  
During 2019, PDO continued to embrace and pioneer 
energy conservation, low-carbon emission technologies and 
environmental sustainability in line with the Oman Energy 
Master Plan 2040.
This commitment was made reality with a host of exciting 
energy management initiatives, not least the expansion 
of landmark “green energy” installations, such as Miraah at 
Amal and the Nimr Reed Beds, and the construction of 
the 100-megawatt solar photo voltaic Independent Power 
Producer project at Amin.
PDO firmly believes that there is a huge opportunity for Oman 
to become a major hub of solar power and clean energy 
expertise, blessed with a propitious climate, advantageous 
logistical location and a growing alignment between industry, 
academia and Omani SMEs on research and development.
Throughout last year, there were also significant engagements 
with external stakeholders about the energy transition, which 
will shape both PDO’s and the country’s future, such as the 
United Nations Environment Programme and the Ministry of 
Environment and Climate Affairs.
Although there was a firm and clear focus on the future, 
it’s important to underline PDO’s excellent ongoing work to 
deliver added value to the nation. During 2019, it re-doubled 
its efforts to champion ICV, creating more than 21,000 new 
job and training opportunities for Omanis and ever more 
robust and reliable local supply chains.

CHAIRMAN’S 
FOREWORD
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The Company is owned by the Government of Oman 
(which has a 60% interest), the Shell Group (34% 
interest), Total (4% interest) and Partex (2% interest). 
Gas fields and processing plants are operated by PDO 
exclusively on behalf of the Government.

PDO is a limited liability company and operates on a 
no-profit, no-loss basis and is officially revenue-neutral. 
In 2019, PDO’s capital expenditure (Capex) was US$5.3 
billion and operating expenditure (Opex) was US$2 
billion.

On 1 January 1980, PDO was registered by Royal 
Decree as a limited liability company in the Sultanate.

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 headquarters is based at Mina Al Fahal in 
Muscat. 

We operate 192 producing oil fields, 52 gas fields, 29 
production stations, around 9,000 active wells, more than 
33,000 kilometres of pipelines and flowlines and 231 
operating units in our well engineering fleet, including 46 
rigs and 36 hoists.

Our mission is to find, develop and produce oil and gas 
safely, 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:

Petroleum Development Oman 
(PDO) is the leading exploration and 
production company in the Sultanate 
of Oman. We deliver the majority of 
the country’s crude oil production 
and natural gas supply, but above all 
we focus on delivering excellence, 
growth and sustainable value creation 
within and well beyond our industry. 

GRI 102-45

WHO
WE ARE



9 SUSTAINABILITY REPORT 2019   |  

• Primary, such as fields on natural flow and 
artificial lift

• Secondary, such as fields under water floods 
and pressure maintenance

• Tertiary, such as enhanced oil recovery (EOR), 
where we work to modify the physical/chemical 
properties of in-situ oil.

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. The 
three main methods we currently use are thermal, 
chemical and high pressure miscible gas injection.

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 in terms of 
the provision of oil revenues, domestic employment, 
staff and contractor training, the support and 
development of local businesses and community 
investment.

Underpinning this approach is our corporate vision 
which is “to be renowned and respected for the 

COLLABORATION

PERFORMANCE

ENGAGEMENT

RESPECT

I prioritise delivery
and continuous improvement,
and act as a Lean role model

I work proactively
across boundaries and
build partnerships 

I continuously engage,
listen and coach others 

I treat everyone fairly
and respectfully 
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The Managing Director’s Committee

It is headed by the Managing Director who is assisted 
by 15 other Directors, who are responsible for setting 
the technical, operational and financial standards, the 
allocation of staff and their development.

The MDC is answerable to the Board of Directors which 
provides objectives and guidelines to the Managing 
Director. The Board consists of thirteen members. 
There are six Government representatives, including the 
Chairman, the Minister of Oil & Gas, His Excellency Dr. 
Mohammed bin Hamad bin Saif Al Rumhy; and five who 
represent PDO’s private shareholders (Royal Dutch 
Shell, Total and Partex).

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 expectation of 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 

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 end of 2019, PDO had 8,828 staff and over 
70,000 contracting employees, a combined workforce 
made up of around 70 nationalities.

To underline our position as champion of workplace 
diversity and equality of opportunity, in 2019 the 
15-strong Managing Director’s Committee comprised 
three women directors - a beacon for both the industry 
and region. 

MANAGING DIRECTOR’S COMMITTEE 

The Managing Director’s Committee or MDC shares 
responsibility for the Company’s overall performance 
and business direction.

EXPLORATION

EVALUATION

DEVELOPMENT

OPERATIONS

MAINTENANCE

TRANSPORT

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 products 

THE SCOPE OF
PDO BUSINESS FROM

SHAREHOLDER INVESTMENT
TO DELIVERY OF

OIL AND GAS

GRI 102-45

Identify and
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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 and gradual transition to renewables 
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 demands 
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. It crystallises the basic rules, 
standards and behaviours necessary to achieve the core 
values of the Company. It provides requirements and 

guidance, expressed as clearly, concisely and consistently 
as is possible, within a single, company-wide document 
for all PDO employees on a number of enterprise-wide 
risk areas.

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

1. People and Safety

2. Fighting Corrupt Practices

3. Safeguarding Information and Assets

4. Communications Management

5. 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 for PDO.

In January 2015, PDO became the first national oil 
company in the Gulf to become a member of the 
United Nations Global Compact – the largest voluntary 
corporate social responsibility initiative in the world. 
Under the terms of the agreement, the Company is 
committed to supporting the UNGC’s 10 universal 
principles on human rights, labour, environment and anti-
corruption. We also produced our first Sustainability 
Report outlining in detail our commitment to ethical 
business, the community, environment, economy and our 
own staff, to back our application.
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PDO remains steadfastly committed to further 
strengthening its already rigorous internal controls and 
continuing its membership of the UNGC. We are also 
now committed to the United Nations’ Sustainable 
Development Goals.

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION

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

ABC policies and procedures are communicated on an 
ongoing basis to all staff. In 2019, more than 500 staff 
attended the PDO induction training for new joiners, 
which included a session related to ABC awareness. 
Approximately 150 staff attended specific training for 
Contract Holders, Contract Owners and Contract 
Engineers, which also covers ABC awareness. 

Further, as part of PDO’s vendor development initiatives, 
an awareness session for Omani Small and Medium 
Enterprises (referred to as Ta’zeez) was organised in 
2019, where amongst other areas SME companies were 
made aware about PDO’s ABC policies. Also, PDO has 
voluntarily conducted ABC training for the staff and 
management of the National Training Fund. 

A mandatory online ABC training programme was 
launched in January 2018. At the time of writing this 
report, 11,146 staff and contractor employees with 
access to PDO’s network have completed the online 
course.

All vendors registering with PDO continue to go through 
the ABC vendor due diligence process implemented in 
2014 which asks questions about their ABC compliance 
and involvement in any fraud, bribery or other ABC-
related concerns. This is supported by research 
conducted on the company concerned and its owners.

PDO also manages a mandatory online Conflict of 
Interest, Gifts, Hospitality and Travel and Confidentiality 
confirmation process. It requires all staff to declare 
their potential conflicts of interest as well as any gifts, 
hospitality or travel received or paid and confirm their 
commitment to confidentiality annually. The Conflict of 
Interest and Confidentiality process for 2019 resulted 
in a 0.16% non-compliance rate out of a total of 8,743 
active staff (those who joined before 1 December 
2019), and 5.1% non-compliance rate of the 3,366 
contractor staff with access to our network that were 
required to complete conflict of interest declarations 
and confidentiality confirmations. Consequences for 
non-compliance, including no access to offices and IT 
systems, have been communicated to Company and 
contractor staff.

Although no specific formal awareness or training 
sessions were extended to the Board and MDC in 2019, 
all members are fully aware of the ABC policies and 
procedures in place and the MDC is regularly appraised 
of ethics and compliance incidents and ongoing 
investigations. The MD and several Directors are active 
members of the Defalcation committee that reviews 
alleged and confirmed incidents of unethical and non-
compliant behaviours. Further, the Ethics and Behaviours 
department reports on a quarterly basis to the Board 
Audit and Internal Assurance Committees. They include 
providing committee members with statistics relating to 
our confidential whistleblowing hotline, investigations, 
conflicts of interest, ABC vendor due diligence, 
anonymous ABC contractor survey and information on 
any other ongoing ABC projects or initiatives.

No allegations of corruption involving PDO staff were 
reported and there were no ABC-related legal cases 
against PDO during the year.

In 2019, PDO reviewed and updated most of its ABC-
related policies and procedures. Most of the procedures 
were previously reviewed and updated between 2011 
and 2014. 

No grievances were raised through PDO’s confidential 
Blow-The-Whistle hotline in 2019.
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COST CONTROL 

Business efficiency is a strategic aim to ensure PDO’s long-term 
sustainability and deliver value to stakeholders. The Company 
further enhanced its rigorous cost management regime in light of 
the lower oil price environment.

Our 2019 capital expenditure (Capex) was US$5.3 billion and 
operating expenditure (Opex) was US$2 billion, which includes 
more than US$178 million in total cumulative savings. 

There were oil Capex savings of US$145 million, a 30% increase on 
2019, which came from a mix of drilling efficiencies, well optimisation 
and various project savings, and gas Capex savings of US$33 million. 

For 2020, the current capital budget is US$5,498 million, including 
approximately US$58 million of expected initial savings in total.

In 2019, the Company held 23 Cost Optimisation Reviews (CORs), 
which are focused, multi-day workshops where PDO, together 
with the relevant contractor, identified opportunities for efficiency 
enhancement and waste elimination. These identified a potential 
cost saving of US$36.4 million over a 3-4 year period. 

At time of writing this report, PDO was facing the ‘perfect storm’ entailing 
the concurrent macro-economic and health threat of the COVID-19 
pandemic, combined with a collapse in oil prices, and large national 
unemployment and exponentially rising debt. We have established 
several teams focused on the Near Term Sustainability Programme 
(NTSP) aimed at addressing a step change in structural cost reductions 
and productivity improvements on a far greater scale than achieved 
throughout the history of PDO, with a 30% unit cost reduction in every 
single activity, process and deliverable across the Company. 

Our CORs will continue to provide the platform for engaging with 
contractors to identify mutually sustainable, more resilient and more 
efficient ways of working. 

MEMBERSHIPS

PDO is a member of the:

• United Nations Global Compact
• Regional Clean Sea Organisation
• Gulf Co-operation Council (GCC) National Oil Company 

Steering Committee
• GCC Standardisation Organisation
• Oman Society for Petroleum Services (OPAL)
• International Association of Oil and Gas Producers (via Shell)
• International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association (IPIECA)

PDO has successfully completed 20 years since it became the first oil 
company in the Middle East to attain the ISO 14001 Environmental 
Management System Certification in 1999 (with recertification 
obtained also in 2019). It also successfully completed the first 
independent verification of its Greenhouse Gas (GHG) data for 
2017 and 2018 in accordance with ISO 14064 methodology and 
system for quantification, reporting and independent verification of 
GHG emissions that are reported externally and internally.
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economic diversification and environmental sustainability 
plans as we transition to becoming a fully-fledged energy 
company with a greater focus on renewables. 

The need to decarbonise the power market in the face 
of mounting climate change realities while ensuring we 
continue to meet rising energy demands both at home 
and abroad presents us with a significant challenge, but I 
am confident it is one we can meet.

PDO is fully committed to realising the recommendations 
contained in the Oman Energy Master Plan 2040 and 
believe there are huge opportunities for the Sultanate as 
we seek a greener future.

We will champion the call to quickly grow Omani 
low-carbon business chains which is critical to building 
sustainable momentum away from a dependence on 
fossil fuels, fostering greater In-Country Value (ICV) in 
terms of jobs, training and growth and attracting more 
foreign investment.

Key to this will be our ongoing adoption and leveraging 
of renewable energy solutions, digital and other new 
technologies, such as solar, wind and hydrogen, and 
stronger, closer research and development partnerships 
with academia and Omani SMEs.

Innovative initiatives include the “SparkLabs Energy 
Accelerator” which offers funding, co-working space and 
mentorship to help companies develop products and 
services for the energy sector.

The programme also provides access to a global network 
of entrepreneurs, venture capitalists, angel investors and 
executives, as well as the opportunity to test the viability 
of early solutions within the real-world setting of PDO’s 
operations.

It is an honour to present to Your Majesty 
Petroleum Development Oman’s Annual 
Sustainability Report for 2019, which charts 
our performance and activities in another 
challenging but record-breaking year.
First and foremost, I wish to pay tribute on behalf of all 
of our staff and contractors to His Late Majesty Sultan 
Qaboos bin Said, who did so much to lay the foundations 
of our ongoing success.

Through his wisdom, foresight and total dedication to 
Oman, he placed this country on a transformational path 
of sustainable development and has left a prosperous 
legacy for generations to come. 

He made five official visits to PDO and was immensely 
supportive of everybody who has worked here, both 
past and present. In turn, he was admired, revered and 
loved by our staff, both Omanis and expatriates, for his 
selfless commitment to the nation.

The best way we can honour his legacy is to keep 
on staying true to our vision (“to be renowed and 
respected for the excellence of our people and the 
value we create for Oman and all our stakeholders”) 
with emphasis on developing our people, pursuing of 
excellence in our processes and delivering value, truly 
going well and beyond the ‘extra mile’, as we continue to 
proudly serve this wonderful country and generate the 
revenues, the technology, the productivity, the duty of 
care and community support to ensure its future growth 
and prosperity.

This report contains many examples of such excellence 
in action delivered last year and how we tried to meet our 
stakeholder expectations, often exceeding performance 
goals across a wide range of asset and functional targets.

It also underscores our determination to stay the 
course and assist Your Majesty’s employment, education, 

MANAGING 
DIRECTOR’S 
FOREWORD
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Likewise, Ejaad, which we launched with the Ministry of 
Oil and Gas and The Research Council, to nurture greater 
collaboration and alignment between industry and academia, 
is going from strength to strength. To date, we have awarded 
eight joint projects to different universities to tackle some of 
our technical challenges.

Ejaad will play an invaluable role as it co-ordinates efforts to 
create a national strategy for hydrogen as a promising economic 
engine and builds a shared vision for the industry – integrating 
local and international ambitions.

We are also working with Omani technology company 
Innovation Technical Solutions to commercialise our in-house 
developed Nibras platform which enables the monitoring of the 
status and performance of wells, reservoirs and surface facilities.

In terms of renewables, our Miraah solar project at Amal, which 
harnesses the sun’s power for thermal enhanced oil recovery 
(EOR), shows just what can be achieved, and the second phase 
(delivering a total of 300 MWp) came on stream last year.

The project has an exemplary safety performance, clocking 
up more than five million LTI-free man-hours. On completion 
of both phases, it will produce an average of 2,000 tonnes 
of steam per day at midday under clear skies, cutting carbon 
emissions and freeing up valuable natural gas for other high-
value applications. 

The award-winning Amin project (100 MWp) also continues to 
make headlines in the global renewables industry, as it is the first 
utility-scale solar Independent Power Producer project (IPP) in 
Oman and the world’s first utility-scale solar project to have an 
oil and gas company as the sole wholesale buyer of electricity. 

The project has received one of the lowest tariffs in the history 
of solar IPPs worldwide after it received competitive bids from 
highly reputed developers in the renewable energy sector. 

Both of these ventures and many others, such as the solar car 
parks at Mina Al Fahal and Ministry of Oil and Gas, highlight the 
country’s outstanding potential in “green” energy.

PDO is committed to playing its full part in developing the 
nation as a renewable energy centre of excellence and sharing 
our expertise to drive the transition to a decarbonised future. 

During 2019, we also made substantial progress in terms of 
energy efficiency and water management, essential if we 
are to ensure the long-term economic and environmental 
sustainability of both the Company and the country.

There was an intensified drive to achieve the World Bank’s 
“Zero Routine Flaring by 2030” target well before the deadline. 
However, and not withstanding significant energy efficiency 
improvements on a unit production basis, we still need to do 
more to address the issue after a 7% increase in flaring in 2019, 
largely driven by the commissioning of new projects, and non-
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routine flaring incidents caused by equipment failure, not least the 
increasing water cut and water injection and disposal activities. 

This caused total greenhouse gas (GHG) volumes to slightly rise 
from 11.18 million tonnes in 2018 to 11.6 million in 2019.

The problem is being mitigated through improved reporting and 
greater target setting at field level, along with various projects 
which have already been commissioned such as the Hawqa 
Zauliyah Early Development Facility, the Central Gas Processing 
Plant Flash Gas Compressor Bypass and others. 

Meanwhile, the Nimr Reed Beds project was significantly 
expanded to handle 175,000 m3/d of produced water at a fraction 
of the energy intensity of conventional deep well disposal.

In continuance of our efforts to improve asset integrity and 
reduce the number of spills, we completed the replacement of 
more than 3,750 kilometres of flowlines and pipelines in 2019, 
with the number of spills per million tonne of oil production 
reducing to 0.52 compared with 0.65 in 2018 – a 20% decrease. 

There was a significant improvement in waste management 
compared to the 2018 performance, with a 30% fall in the 
generation of hazardous waste from 383,690 tonnes to 268,950 
tonnes, with Omani SMEs playing an increasing role in our recycling 
effort. Internally, we also ended the use of single-use plastic at 
our Mina Al Fahal headquarters and the PDO Ras Al Hamra 
Recreation Club as part of our Estidama environmental campaign.

These efforts will continue in tandem with hydrocarbon 
production which remains our core business for the foreseeable 



17 SUSTAINABILITY REPORT 2019   |  

future. Last year, we successfully continued on our production growth path, 
despite the current cash-constrained environment and ongoing oil price 
volatility. This resulted in a combined daily oil, gas and condensate output of 
1.210 million barrels of oil equivalent per day.

The average oil production was 616,380 bpd – the highest since 2005 – 
representing a 6,210 bpd increase on 2018. The average Government daily 
non-associated gas production during 2019 was 62.2 million cubic metres 
per day, which was in line with customer demand and commensurate with 
PDO’s role as swing producer. 

Condensate production was 77,950 bpd, almost 20% (more than 8,000 
bpd) higher than the 2018 average. This exceeded 94,000 bpd in the fourth 
quarter, driven by the start-up of the Rabab Harweel Integrated Project 
(RHIP), the largest in our history. 

The RHIP was completed after almost 50 million manhours without any 
Lost Time Injuries (LTIs), with the start-up in June 2019 two months ahead 
of schedule and over US$1 billion under budget. 

The project, with reserves of more than 500 million barrels of oil 
equivalent, represents a world-class addition to our portfolio, with half of 
its procurement cost spent within Oman, and a huge number of jobs and 
development opportunities for PDO, local suppliers and contractors.

The production push was underpinned in no small part by more than 
25,000 completion and well intervention activities, a record achieved with 
the same number of resources as in 2015 when we carried out some 
13,000 well entries.

PDO continues to identify and develop novel EOR technologies that have 
the potential to unlock difficult hydrocarbon resources, further reduce the 
technical costs of these developments and accelerate project delivery. 

This is being done through a series of dedicated laboratory and field-testing 
programmes in collaboration with local and international institutions, as well 
as screening third party off-the-shelf solutions. As a result of this collaboration, 
technologies such as foam, low tension gas, cyclic solvent injection have been 
tested in the laboratory and have shown positive results.  

The Exploration Directorate had a very successful year with new oil and gas 
bookings made across Block 6. A total of 136 million barrels of oil and 1.1 
trillion cubic feet (Tcf) of non-associated gas were booked as Commercial 
Contingent Resource volumes in 2019. We also achieved the lowest unit 
finding cost for oil in a decade at just US$1 per barrel.

Our 3D seismic Wide Azimuth (WAZ) acquisition using the state-of-the-
art technique of Ultra High Productivity continued in 2019. Approximately 
8,000 km2 surface area of seismic data was gathered in the Greater Nimr 
area in the South and Natih in the North.

The deployment of new technology, such as a trial of Beyond Visual Line of 
Sight remotely piloted aircraft to conduct in-field monitoring of wellheads, 
flowlines and overhead lines, has also reduced our HSE exposure.
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PDO has played a significant role in the industry’s ICV 
Blueprint Strategy since its launch in 2013, leading 43 
out of the 53 opportunities. Currently, 28 opportunities 
have been realised through a wide range of activities 
including the establishment of Omani factories, 
workshops, repair facilities and contracts offering in-
country engineering services, equipment and materials 
to the oil and gas sector. In 2019, we delivered 11 
manufacturing and service facilities, creating 200 jobs 
for locals.

As well as championing Omanisation across the country, 
I’m pleased to report that PDO’s Omanisation staff rate 
increased from 81% to 84% in 2019, another record. 
At the end of 2019, we employed 8,828 staff, of which 
7,436 were Omanis. There were 1,123 women on staff, 
including 1,061 Omanis, the highest number in PDO’s 
history. 

These figures are testament to the growing pool of Omani 
technical and non-technical talent, our efforts to attract, 
retain and develop nationals, and our comprehensive 
and innovative Diversity and Inclusion programme to 
make PDO the best place to work bar none. 

One notable example of this has been the success of our 
Maktabi remote working trial and we are now devising 
robust support systems to help the business better 
embrace such flexible work arrangements in the future.

Throughout the year, we committed to support 44 
new social investment projects totalling US$28.9 
million to benefit communities and boost sustainable 
development across the Sultanate. The package includes 
commitments in the key areas of health, safety and the 
environment, community infrastructure development 
as well as youth and female empowerment, all of which 
are fully aligned with the United Nations’ Sustainable 
Development Goals.

We are proud to retain our membership of the 
UN Global Compact, the world’s largest voluntary 
corporate social responsibility initiative. We remain 
committed to its 10 principles on human rights, 
the environment, labour and anti-corruption, and 
embedding them in our strategy, culture and day-to-
day operations. These principles underpin our core 
values and ethical approach to business and provide 
the framework in which our staff and contractors are 
encouraged and expected to operate.

Going forward, we aim to stay true to our strategic 
imperatives, while consistently seeking greater efficiency, 
striving to exceed expectations and implementing new 
technology as an enabler to safer, more responsible and 
productive operations. 

Our Geomatics department continued to build on its 
exceptional safety performance and has now registered 
a record 38 years without an LTI, despite working in 
some of the most challenging terrain and conditions in 
the world.

Indeed, as ever, safety remained our number one priority 
with an unrelenting focus on Goal Zero – no harm 
to people, environment and assets. We concluded the 
year with a record safety performance. The Lost Time 
Injury Frequency (LTIF) per million manhours worked 
dropped significantly from 0.15 to 0.10, a 33% fall, while 
the Total Recordable Case Frequency (TRCF) per million 
manhours worked also fell from 0.71 to 0.57. 

Sadly, the record was marred by two work-related fatal 
incidents involving contractors, reminding us of the 
fundamental necessity of compliance with our safety rules.

I’m pleased to report that the expansion of our in-
house Ihtimam and Frontline Safety Leadership (FLS) 
programmes has been universally welcomed and led to 
an improvement in communication, leadership and the 
overall safety culture. Ihtimam now covers 34 contractors 
and 17,500 personnel while 2,000 were FLS accredited.

On the process safety front, despite concerted efforts 
to improve our performance, there were six Tier 1 
incidents in 2019, double the number in 2018, although 
there was a fall in Tier 2 incidents from 32 to 29 over the 
same period. 

The statistics have underlined the necessity of our AI-
PS step-change programme, which involves 10 non-
negotiable Process Safety Fundamentals to increase 
compliance amongst the Wells, Operations and 
Engineering work streams. 

Meanwhile, approximately two thirds of our critical surface 
equipment are now covered by an exception-based 
surveillance programme featuring early alerts for deviations. 

Another key priority is In-Country Value as we strive 
to support Your Government’s efforts to diversify the 
economy, provide work for Omani jobseekers and build 
robust domestic supply chains. 

We delivered a record 21,012 job, training, re-
deployment, transfer and scholarship opportunities with 
our contracting community in both the oil and non-oil 
sectors. This exceeded our target and brought the total 
number of opportunities, which have been created since 
2011 when the National Objectives programme was 
launched, to more than 83,000.

At the same time, we maintained our drive to keep 
more of the wealth of the oil and gas industry in Oman, 
managing to retain a value in country of 46%. 
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With the advent of the Fourth Industrial Revolution, we 
are increasingly deploying digital systems, automation, 
artificial intelligence and data analytics alongside our 
well established Lean Management System to eliminate 
waste and transform the way we go about our business.

There are currently more than 50 ongoing digital 
projects across the organisation, including more than 
25 regarded as key future-centric technologies such as 
artificial intelligence, predictive analytics, robotics and 3D 
printing. 

Drone and smart mobility technologies are also gaining 
greater adoption, reducing HSE exposure in the field 
and facilitating faster communication between the Coast 
and Interior. These technologies are already making 
a substantive impact on our business in terms of risk 
mitigation and production optimisation. 

As we move to a new chapter in this nation’s illustrious 
history, we wish Your Majesty fortitude, vision and 
strength to build the next legacy for Oman and its 
people, and I know I can count on all of our people 
to work as hard as they can to support You and Your 
Government. 

     Raoul Restucci 
     Managing Director
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PDO is the central engine of Oman’s 
economy and its activities and performance 
directly impact the fortunes and futures of a 
rich diversity of stakeholders, including local 
communities, the Government, shareholders, 
customers, suppliers, regulatory bodies, 
municipal authorities, academia, non-
governmental organisations, the media, and, 
of course, employees and contractors.

OUR 
STAKEHOLDERS 
AND PRIORITY 
AREAS
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There was further engagement on the important subject 
with the Ministry of Environment and Climate Affairs 
and the United Nations Environment Programme, with 
a workshop on the green economy in Salalah.

The green economy was also discussed at one of three 
PDO Majlis thought leadership events, with the other two 
on knowledge management and talent development.

The second year of Khebra project provided 900 
government staff from 60 organisations with more than 
150 opportunities for on-the-job training and knowledge 
sharing sessions in different areas.

To strengthen stakeholder partnerships, PDO 
signed seven Memorandums of Understanding with 
organisations as diverse as the Ministry of Information, 
Omantel, the Omani Society of Intellectual Property 
and the Public Authority for Small and Medium 
Enterprise (SME) Development, Riyada.

PDO backed and hosted the “We are all Oman” 
campaign by the Ministry of Endowments and Religious 
Affairs, which aims to shed light on the preservation of 
authentic values and the peaceful co-existence of all 
nationalities in Oman.

To ensure our staff are acquainted with government 
initiatives and processes, we launched the Edhaat 
(Enlightenment) programme to educate and update 
them on key topics, with three sessions on the National 
Innovation Strategy, the Oman Census 2020 and the 
mega projects at the Duqm free zone. 

Our determination to be a good corporate citizen, which 
puts sustainability at the heart of all it does, necessitates 
that we regularly engage with our stakeholders to 
understand their needs, opinions and expectations, 
and any concerns they have about our business and its 
impacts.

PDO believes it is important to engage with our key 
stakeholders and honestly and clearly report on our 
achievements and activities, while at the same time 
receiving feedback from them as this helps us to 
respond to any concerns and continuously improve our 
performance.

Our reporting focuses on the economic, environmental 
and social challenges that matter most to our key 
stakeholders, and their feedback and information come 
from a variety of sources, including formal and informal 
face-to-face and telephone meetings, visits, workshops, 
surveys and online communication GRI 102-43 and GRI 
102-46).

Stakeholder engagement continues to play a vital part 
in building and protecting PDO’s reputation and there 
was a significant drive to enhance stakeholder relations 
with many activities completed and a wave of new ones 
introduced in 2019.

With mounting debate about climate change, PDO 
continued to engage on the issue and supported and 
participated in the seventh session of the Oman Energy 
Forum, which tackled the topic of global energy transition 
to renewable energy under the banner of “Turning 
Climate Change Challenges into Opportunities.” 
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The team also continues to conduct screening reports 
for new projects to identify potential community impacts 
and formulate action plans, such as possible social 
investment projects that could improve the quality of 
residents’ lives and provided assessments and information 
for around 50 projects during 2019.

Another key focus area is employment, and the team 
also collaborated with the Ministry of Manpower in 
Fahud to secure 116 jobs for locals. Road safety also 
remains a top priority and continuous efforts were made 
by the Community Relations department to mark all the 
graded roads in the concession area and reassess their 
maintenance plans. As such, the Company grades and 
re-sheets around 4,000 km of roads annually to improve 
safety for personnel and other motorists.

The team successfully handled critical community-related 
issues in the Marmul commercial and industrial area by 
successfully transferring the management of legacy local 
lands to the Ministry of Housing. And the control of 
electricity consumption and delivery was transferred to 
the Tanweer Rural Areas Electricity Company to address 
community concerns about power distribution.

Our Community Relations team is continuously working 
to enhance the relationship with external stakeholders 
in our concession area and with the locals living close to 
PDO operations. The team actively assesses the different 
types of impacts on communities and devises mitigation 
plans.

Any concerns or questions raised from the community 
side are assessed, then escalated to the concerned 
department in PDO for further investigation and an 
action plan is formed to address the issues. 

Meeting the essential needs of stakeholders in rural 
areas is paramount. For example, PDO delivers more 
than 400,000m3 water to local community houses and 
camel troughs annually. A study has been conducted to 
assess more sustainable ways of meeting the high water 
demand, such as the construction of reverse osmosis 
plants, and PDO has funded three of these in Shaleem, 
Wadi Arah and Qatbat-Sadhoon.

COMMUNITY RELATIONS
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Maintaining and enhancing PDO’s public profile and 
reputation continues to be one of the Company’s top 
priorities. In total, 2019 saw the publication of more 
than 50 press releases, the execution of more than 120 
media engagements, interviews and activities and almost 
daily social media updates on a wide variety of activities, 
topics and campaigns across the Company’s five social 
media platforms.

Indeed, social media remains a key focus for PDO to 
reach a wider audience and increase digital brand 
visibility. The Company’s LinkedIn page is the most 
followed Omani corporate account in the Sultanate with 
more than 270,000 followers. In addition, PDO has been 
able to grow exponentially on other platforms.

COMMUNICATION

50,000+
NUMBER OF FOLLOWERS

NUMBER OF SUBSCRIBERS

40,000+

15,000+

2,800+
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From ongoing engagement and inputs, we have drawn up our Materiality Matrix covering our major topics, the current potential 
impact on our business and level of concern to our stakeholders (GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44 and GRI 
102-46, GRI 102-47).

Stakeholder Key Issues Raised Our Response

Government, shareholders, State and 
Shura councils (via face-to-face and 
telephone meetings during the year)

In-Country Value (jobs, training, 
Omanisation)
Renewable Energy
Value Creation
Funding/Cost Control/Lean
Personal and Process Safety
Digital Disruption

See MD's Foreword, and sections 
on Exploration and Hydrocarbon 
Maturation, Hydrocarbon Production 
and Reservoir Management, In-Country 
Value, General Welfare, Environmental 
and Safety Performance, Environmental 
Sustainability and New Technology 

Employees (via online People Survey, 
town hall engagements, face-to-face 
meetings during the year, PDO Trade 
Union) 

Core Values
Diversity and Inclusion
Remote Working
People Development and Training
Omanisation
Operational Excellence
Quality Healthcare

See MD's Foreword, and sections on 
Operational Excellence, People and Staff 
Development, and General Welfare

Communities, including municipal 
authorities, governors, and walis (via 
face-to-face and telephone meetings 
during the year)

Job and Training Opportunities
Infrastructure Development
Social Investment
Environmental Stewardship

See MD's Foreword, and sections on 
In-Country Value, General Welfare, 
Environmental and Safety Performance, 
Environmental Sustainability and New 
Technology

NGOs (via face-to-face and 
telephone meetings during the year)

Need for Ongoing Support (both 
Financial and Non-Financial)

See MD's Foreword and section on 
General Welfare

Business partners and suppliers (via 
face-to-face and telephone meetings 
during the year)

Cost Control

Personal and Process Safety

In-Country Value

Contracting and Procurement (incl. 
Contract Optimisation Reviews)

Digital Disruption

See MD's Foreword and sections on 
In-Country Value, General Welfare, 
Environmental Sustainability and New 
Technology

SMEs (via face-to-face and telephone 
meetings during the year and new 
online Daleeli system)

Working with PDO

Technical and Financial Support

See MD's Foreword and section on 
In-Country Value

Academia (via face-to-face and 
telephone meetings during the year)

Employment Opportunities for 
Graduates

Closer Collaboration on Research and 
Development 

Digital Disruption

See MD's Foreword and sections 
on In-Country Value, Environmental 
Sustainability and New Technology

Customers (via face-to-face and 
telephone meetings during the year)

Reliable, Sustainable Delivery See MD's Foreword and sections 
on Exploration and Hydrocarbon 
Maturation, Hydrocarbon Production 
and Reservoir Management

Media Reliable and Regular Flow of  Timely, 
Relevant and Accurate Information

See this chapter and MD's Foreword
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Material Topic (including key topics) Topic Boundary (internal and external)

HSE Impact

• Safe Operation
• Environmental Sustainability
• Energy Management
• Water Management

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors 

Economic Performance

• In-Country Value
• Omanisation – Jobs, Training
• Economic Contribution
• Lean

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Sustainable Business Model
• Funding/Cost Control
• Continuous Business Improvement (Lean)
• Technical Innovation

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Operational Performance

• Exploration and Production

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Employee Satisfaction

• Training and Development
• Remuneration
• Employee Engagement
• Recruitment and Retention
• Employee Well-being (including Occupational Health and Safety)
• Diversity and Inclusion
• Remote Working

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Community Commitment

• Social Investment
• SME Support
• R&D Collaboration with Academia

PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Corporate Governance PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Business Ethics PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Supply Chain Management PDO (as a whole), Government, Community, 
Customers, Suppliers, Contractors

Customer Satisfaction PDO (as a whole), Government, Customers

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-46, GRI 102-47
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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 and appraising new reservoirs is 
entrusted to the Exploration Directorate. The 
field simulations and conceptual planning are 
done in PDO’s Field Development 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.

EXPLORATION 
AND 
HYDROCARBON 
MATURATION

2019
HIGHLIGHTS

• Booked 136 million barrels of 
contingent oil resources, largely 
in Raba East and Hazar South

• Booked 1.1 Tcf Commercial 
Contingent Resource (cCR) gas 
volumes, largely in Saih Rawl 
North West area

• Pioneered a trial of Beyond 
Visual Line of Sight (BVLOS) 
remotely piloted aircraft

• Lowest unit finding cost for oil 
in a decade at US$1 per barrel
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The core mission of exploration is to safely and efficiently explore 
and mature commercially viable hydrocarbon volumes in Block 6 
to create near-term value and long-term sustainability for PDO 
and our stakeholders. Even after 60 years of exploring in PDO’s 
concession area, new advances in seismic imaging, coupled with 
highly skilled and enthusiastic geoscientists and engineers, have 
enabled the continuous replenishment of produced resources.   

The Exploration Directorate had a very successful year with oil 
and gas bookings made across PDO’s concession area. A total of 
136 million barrels of oil and 1.1 trillion cubic feet (Tcf) of non-
associated gas (NAG) were booked as Commercial Contingent 
Resource (cCR) volumes in 2019.  The unit finding cost (UFC) of 
oil was reduced to US$1 per barrel, with an overall UFC of $0.9/
boe – an excellent performance. The unit technical cost of these 
discoveries was also highly competitive, with early wells already in 
production and full field development plans in progress.

The directorate safely drilled 26 wells in Block 6, and production 
from exploration wells was delivered as planned at a daily average 
rate of approximately 1,250 barrels, with further production 
expected from new exploration wells coming on stream in 2020.
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OIL MATURATION

The 2019 programme focused on opportunities that 
can support PDO’s production target for the coming 
10 years, and rejuvenate the oil portfolio using the latest 
seismic data to mature future drill-worthy segments 
for sustainability and growth. Significant oil and gas 
portfolios were evaluated in 2019 which will lead to 
increased drilling activity and expenditure in 2020.

Oil bookings for the year were in North Oman in 
the Shuaiba reservoir, and within the Gharif reservoir 
in Central Oman, and Ara reservoir in South Oman. 
Three major oil bookings were made in 2019, mainly 
in Raba East (45 million barrels), Shujairat (26 million 
barrels) and Hazar South (57 million barrels). Overall 
UFCs for oil were the lowest for more than a decade 
at US$1 per barrel.

GAS MATURATION

The Gas Exploration focus in 2019 was to replenish 
the portfolio, given the latest commercial actions in the 
Gas acreage. As a result, the exploration team managed 
to add 1.2 Tcf of risked ultimate recovery prospective 
portfolio. This addition was made across different plays 
spanning shallow to deep (Gharif, Barik, Miqrat and Pre-
Salt). Moreover, the Exploration team managed to book 
1.1 Tcf of gas cCR mainly from the Miqrat reservoir in 
the Saih Rawl North West (NW) discovery. Saih Rawl 
NW, proved to be a significant gas discovery with 

added contingent reserve volumes of 1 Tcf of gas and 
9.9 million barrels of condensate, which will be further 
developed during the forthcoming business plan.  The 
Amin formation also contributed to the booking in the 
Al Huwaisah area. 

Contingent resources were matured in Burhan West 
field with the completion of the field development plan. 
The Gas Asset have formed a Hydrocarbon Maturation 
(HCM) strategy, which will underpin future hydrocarbon 
maturation opportunities within the Asset. 

The Exploration team also successfully operated 
on behalf of our partner Shell in Blocks 10 and 11, 
demonstrating efficient application of the PDO service 
capabilities. Fracturing and testing operations were 
also conducted on behalf of Shell. Half of the 2019 gas 
drilling programme was conducted in Blocks 10 and 
11 (four deep wells in Manal, Tawf Dahm and Mabrouk 
West areas).  
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We will support the Ministry of Oil and Gas, Shell, and another of 
our partners and shareholders, Total, in developing our discovery at 
Mabrouk North East, which has potential reserves of 4.5 Tcf, one of 
the largest hydrocarbon finds in the world in 2018. 

This follows the signing of an interim agreement with the companies 
and the Oman Oil Company in February 2019 as we maintain our 
gradual transition from operator to service provider.

GEO-SOLUTIONS  
ACTIVITIES

3D seismic Wide Azimuth (WAZ) Acquisition utilising the state of 
art technique of Ultra High Productivity (UHP) initiated in 2018 
continued in 2019. Approximately 8,000 km2 surface area of seismic  
data was acquired in the Greater Nimr area in the South and Natih 
in the North. It took a record 27 hours to move the seismic camp, 
which houses more than 700 personnel, a distance of 546km from 
South Oman to Natih in the North. All operations in 2019 were 
undertaken safely without any Lost Time Injuries (LTI), significant asset 
damage or environment impact. Meanwhile, a 2D seismic programme 
covering  a total of 1,700km2 started in Block 42 as part of service 
provision to Shell and Oman Oil and Orpic Group (OQ), with the 
survey expected to be completed mid-January 2020. 

The Geomatics team maintained its excellent safety performance 
registering 38 years LTI free – a record for PDO. In addition, the 
team pioneered a trial of Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) 
remotely piloted aircraft to conduct visual surveillance of items such 
as wellheads, flowlines and overhead lines to enable a safer and more 
efficient form of in-field monitoring.

For 2020, the main focus for the Exploration Directorate will be to 
utilise the new 3D WAz seismic data to strengthen the portfolio of 
oil opportunities, test new higher risk plays and increase exploration 
efforts and drilling activity to sustain PDO’s growth agenda. 
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HYDROCARBON 
PRODUCTION 
AND RESERVOIR 
MANAGEMENT

Hydrocarbon Production and Reservoir 
Management aims to optimise 
production from existing oil and gas 
fields in such a way that short-term 
output is maximised without jeopardising 
production sustainability. 

2019
HIGHLIGHTS

• Combined oil, gas and 
condensate production of 
1.210 million Boepd

• Highest oil production since 
2005

• Record number of completion 
and well intervention activities

• Gas demand met for all key 
customers
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PDO continued its role as the country’s swing 
producer, requiring us to operate in a highly dynamic 
mode, frequently compensating for (unplanned) third 
party production variations.

During 2019, we successfully increased our oil 
production above its previous high in 2018, with an 
average oil production of 616,380 barrels per day (bpd), 
the highest since 2005. The increase was partly lower 
than planned due to an integrity incident in Marmul 
and weather-related reductions in asset availability. 
However, through rapid improvement intervention, 
this slow start was converted by the team to above 
target performance at year end. The South Directorate 
also recorded its highest ever monthly production 
performance. 

The average Government daily non-associated gas 
production during 2019 was 62.2 million m3/d, which 
was in line with lower customer demand, commensurate 
with PDO’s role as swing producer. 

Condensate production (a by-product from gas 
production) was 77,950 bpd, almost 20% (more than 
8,000 bpd) higher than the 2018 average, driven by the 
startup of the Rabab Harweel Integrated Project. As a 
result, condensate production in the fourth quarter of 
the year exceeded 94,000 bpd. 

The combined total average barrel of oil equivalent 
production per day (oil, condensate and gas) rose to 
1.210 million boe/d. 2020 will see continued production 
growth, in line with the ambition for a sustainable 
700,000 bpd production plateau.

WELL ENGINEERING

In 2018, Well Engineering Directorate managed to 
achieve the best ever recorded cost per meter in PDO’s 
history. This year, through effective implementation of 
continuous improvement methodology, and gap to 
potential, we managed to break our previous record 
with a reduction of 1%. This is an improvement of 
15% of our well’s duration gap to potential. At the 
same time, well engineering managed to sustain overall 
drilling efficiency (time to drill one meter) despite the 
increase in complexity.

Despite the various challenges, well engineering 
managed to deliver 620 wells adopting an efficient 
operational approach with a new drilling Non-
Productive Time (NPT) record of 8.2% achieved.  In 
addition, more than 25,000 CWI activities were carried 
out this year, which is considered to be the highest 
number recorded with the same number of resources.
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ENHANCED OIL 
RECOVERY (EOR)

PDO’s journey in growing the future EOR contribution 
to oil production continued in 2019. It is anticipated 
that by 2025 more than 19% of PDO’s production will 
come from EOR projects. PDO is currently operating 
a range of commercial-scale EOR projects including 
chemical EOR, miscible gas injection (MGI) and thermal 
applications. Further optimisation of the PDO portfolio 
and entry of new opportunities into the funnel has 
increased the production contribution from primary 
and secondary processes. 

19%

2025

2020

Primary

12%

38%
50%

45%

36%

Secondary EOR

FULL FIELD DEVELOPMENTS UNDER EOR 
PROCESSES

The Marmul Polymer phase 1 and phase 2 projects 
were commissioned in 2010 and 2015 respectively 
with a total contribution of 18.9 million barrels of oil 
to date. The average combined production gain from 
both phases in 2019 was around 8,500 bpd, the highest 
production gain recorded since the beginning of the 
project. Work is continuing on the third phase to 
further improve on execution readiness. The project 
will develop 61 million barrels of incremental oil, with 
first oil by Q2 2023. 

Gas injection in the Birba field has been ongoing for 
the past 26 years and has yielded an additional 50.1 
million barrels of oil with current field recovery factor 
of 22%. To-date, 6.23 billion cubic metres of gas has 
been injected and we are on target to achieve up to 
50% total recovery from infill horizontal drilling and 
additional gas injection.

The Harweel 2AB project (Zalzala field) started 
miscible gas injection (MGI) in earnest in April 2014 
and is currently injecting at a rate of 2.75 million cubic 
metres per day. To date, 4.72 billion m3 of gas have been 
injected. A clear response to the MGI process has been 
established in terms of incremental oil rates to date of 
around 19.8 million barrels (3.14 million m3), and target 
pressures above the minimum miscibility pressure 
across the field. The expected total recovery with MGI 
is about 50%.

Injection in Sakhiya field as part of the mini-flood project 
has continued since mid-2015 with high injectivity of 
up to 2.1 million m3/d from three injectors. To date, 
2.3 billion m3 of gas have been injected and a positive 
reservoir pressure response has been observed.

There was improved availability of heat recovery steam 
generators in Amal West and more once-through 
steam generators in Amal East, and a thermal response 
has now been demonstrated in both fields. Reservoir 
performance continues to improve with good cold 
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and thermal performance. So far, 349 wells have been 
drilled in the Amal West 3.3-acre infill project.  

FIELD TRIALS AND EOR 
RESEARCH

PDO is continuing to identify and develop novel 
EOR technologies that have the potential to unlock 
difficult hydrocarbon resources, further reduce the 
technical costs of these developments and accelerate 
project delivery. This is being done through a series of 
dedicated laboratory and field-testing programmes in 
collaboration with local and international institutions, 
as well as screening third-party, off-the-shelf solutions. 
As an output from these alliances, technologies such as 
foam, low-tension gas and cyclic solvent injection have 
been tested in the laboratory and have shown positive 
results.  Moving forward, we are exploring the most 
efficient and cost-effective methodology to trial these 
technologies in the fields.

Other research initiatives target cost reduction of 
our current and future EOR developments. Work is 
ongoing to expand surfactant polymer application 
for more viscous oil that, if successful, will allow for 
additional volumes to be matured. PDO is continuing 

with its focused effort on cost optimisation of the 
next phase of chemical floods allowing for robust 
technical and development costs in view of the high 
price volatility environment. Finally, PDO is investigating 
applicability of the DBOOM (Design-Build-Operate-
Own-Maintain) concept to EOR projects. This is being 
particularly pursued for the first phase of the Nimr A 
polymer project, with the lessons being immediately 
cascaded to Haima West polymer in line with the Lean 
and replication processes within PDO. 

In the last five to 10 years, various EOR technologies 
have further advanced in their development and 
several EOR projects and trials have been successfully 
conducted. This has generated valuable information 
from a field testing and field performance perspective, 
including operational learnings. 

In 2019, PDO’s hydrocarbon producing resource base 
was re-evaluated for its EOR potential. The portfolio 
refresh indicated the possibility of unlocking further 
reserves through EOR. The remaining difficult resource 
base can also be technically unlocked but require 
further research and development to lower the costs 
and tap into the more difficult volumes. Based on the 
analysis, a plan is being designed that supports the 
cost optimisation and defines reduction areas for such 
developments.
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OPERATIONS
EXCELLENCE

Operations excellence essentially refers 
to the top-class running, 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 safely through 
pipelines allows the Company to meet 
its production targets and reduce the 
cost of its operations.

• Expansion of Frontline Safety 
(FLS) Leadership and Ihtimam 
programmes

• Adoption of Shell Asset 
Management System

• Hazard Hunt initiative 
implemented across all 
directorates

• Pan-PDO Lean Transformation 
Launched, delivering US$250 
million in value

2019
HIGHLIGHTS
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barrier assessments (HBAs) for technical integrity were 
completed as scheduled. 

The development of an AI-PSM Learning Knowledge 
Base was completed, meaning the lessons from incidents, 
audits and HBAs are all now available at one location 
with a search function. 

All staff holding an HSE or process safety critical role are 
now registered and their competency requirements have 
been mapped and station-specific licensing is mandatory 
for frontline staff. The use of the AI-PS online training 
platform significantly grew with over 10,000 personnel 
now registered, with new courses being continually added.

ASSET REGISTER
VERIFICATION (ARV)  
PROJECT  

The ARV project to close gaps in Process Engineering 
Flow Schemes (PEFS) and the SAP Asset Register is 
ongoing and scheduled to finish at the end of 2021 
across all PDO assets. The ARV Project has also 
established effective defect prevention processes for 
operational and engineering changes that impact PEFS 
and the register. In 2020, the target is to identify critical 
manual isolation valves and non-return valves across 
PDO for maintenance and inspection.

ASSET MANAGEMENT  
SYSTEM  

PDO has adopted the Shell Asset Management System 
to make assets safer, more reliable and profitable. 
This marks a move from a compliance-based to 
a performance-based management system and 
incorporates a Continuous Improvement (CI) approach 
at its core.

It increases flexibility, process empowerment and 
performance measures using Lean methods, such as Goal 
Deployment and the CI Fundamentals programme. A 
phased approach spanning up to three years has been 
adopted to manage this change, with the first stage last year 
covering the management of threats and opportunities, 
maintenance execution and the management of 
equipment care at Fahud, Nimr, the Saih Rawl Central 
Processing Plant and the Mina Al Fahal Terminal.  

The lessons will be incorporated across all remaining 
assets next year.

We remain committed to making continuous 
improvements in Asset Integrity and Process Safety 
Management (AI-PSM) via the enhanced knowledge of 
staff and contractors and the latest tools, technologies 
and expertise to achieve our strategic goal - “Our Assets 
Are Safe and We Know It.”

Process safety incidents due to the unexpected release 
and/or ignition of hazardous liquids and gases could 
lead to fatalities and injuries, catastrophic damage to the 
environment and our facilities and huge reputational and 
financial impact.

Despite concerted efforts to improve our AI-PSM 
performance, there were six Tier 1 incidents in 2019, 
double the number in 2018, although there was a fall in 
Tier 2 incidents from 32 to 29 over the same period.

The statistics have underlined the necessity of our AI-
PS step-change programme, which involves 10 non-
negotiable Process Safety Fundamentals to increase 
compliance amongst the Wells, Operations and 
Engineering work streams.  

The AI-PS steering committee, led by the functional 
directors, now meets monthly to review progress and 
provide support as necessary. This has helped to create 
alignment, escalating issues, exploiting synergies and 
cross lessons between different work streams. 

Meanwhile, approximately two-thirds of our critical 
surface equipment is now covered by an exception-based 
surveillance programme featuring early alerts for deviations. 

Over 4,000 staff and thousands more contractors 
participated in more than 150 engagement sessions 
during the sixth annual Process Safety Day, which had 
the theme of “Learning from Incidents.”

We continue to leverage digital tools such as the in-
house built AI portal, which brings risk indicators from 
multiple systems together to give a clearer indication of 
cumulative risk and gives daily status updates. 

Assurance audits continue and level-3 assurances are 
also now digitalised using handheld devices for better 
control, with statuses available via the Nibras exception-
based surveillance platform. Meanwhile, four hardware 

ASSET INTEGRITY AND 
PROCESS SAFETY
MANAGEMENT

STAFF COMPETENCY
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FRONT LINE SAFETY (FLS) LEADERSHIP 

The FLS programme, launched in 2016 to boost the 
safety leadership skills of frontline supervisors, was 
expanded. 

The initiative targets ineffective and inadequate 
supervision in the field, often caused by a fear to speak 
up, organisational hierarchy and language barriers. The 
programme focuses on relationship building, inquiry and 
listening skills, intervention practice, job planning and 
preparation, and understanding the contributions an 
individual makes to safety.

After its successful implementation among Well 
Engineering and Project Delivery staff in Yibal Khuff, it 
was extended to the Oil North Project Delivery team 
and their contractors and across PDO operations, with 
the aim of ultimately encompassing all supervisors within 
the Operate and Maintain Lean value stream.

Around 55 FLS leaders from selected directorates were 
trained and certified, bringing the total to 100, and 46 
FLS workshops were held in 2019. These were attended 
by over 900 frontline supervisors, area leads, drilling 
and hoist supervisors, chief electricians and mechanics, 
and permit applicants and holders, bringing the total 
accredited, including contractor personnel, to 2,000.

OPERATIONAL SAFETY

The training has led to greater confidence and 
competence among supervisors in ensuring and enforcing 
a safe working environment and it is likely the FLS scheme 
will be rolled out across all staff and contractors.

STORED
ENERGY

WORKING
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HEIGHTS
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OBJECTS

MOVING 
VEHICLE/

MACHINERY

ENVIRONMENT 

TOXIC
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HAZARD HUNTING

During 2019, the Hazard Hunt programme was 
introduced across all directorates and included in all HSE 
monitoring plans at company and contractor levels to 
embed a “back-to-basics” hazard identification approach 
at all work sites, and specifically in 22 medium- and high-
risk contracts.

The initiative was launched in 2016 to address an inability 
among some personnel to correctly identify risks and 
unsafe acts in the workplace.

Reports are submitted on a quarterly basis and made 
available to all contractors for knowledge sharing 
with information communicated in pictorial form to 
overcome language barriers and make it easier to spot 
and understand hazards.

PDO also developed an online catalogue enabling 
simple hazard scenarios to be downloaded and shared 
in worker engagements.

IHTIMAM

PDO’s in-house behaviour-based safety system Ihtimam 
(I Care), which was launched in 2018, was expanded 
from 14 contractors at the start of 2019 to 34 by the 
end of the year, with nine directorates overseeing 17,500 
users.

Sustainability reviews conducted for Al Turki, STS, Oil 
South Directorate Operations and PDO’s Insourcing staff 
have yielded promising feedback. There was a unanimous 
view that Ihtimam is preferable to other systems and 
that it has led to an improvement in communication,  
leadership and the overall safety culture. 

HSE IN CONTRACTS 

HSE IN CONTRACTS 

The Corporate HSE department continues to support 
the business through simplified HSE standards and 
procedures, simplified document access, personnel 
competence assurance and regular formal PDO contract 
staff and contractor engagements. 

PDO has established a robust HSE competence 
framework focusing currently on safety-critical positions, 
which continues to be rolled out across the organisation 
and contracting community to boost HSE competence.

HSE is firmly embedded in contracts, where minimum 
standards and expectations are clearly and simply 
laid out to ensure everybody is fully aware of their 
responsibilities. 

Robust HSE technical evaluations – fully aligned with 
international industry best practice – are carried out 
along with rigorous checks and risk assessment of sub-
contractor HSE maturity before work begins.

These are underpinned by “HSE In Contract” workshops, 
designed to support the mandatory contract and 
procurement requirements for PDO contract holders and 
others supporting the contract process, such as contract 
engineers and company site representatives. These attract 
around 125 contract holder personnel a year.  

Eighty staff supervising high- and medium-risk contacts 
also completed post-award, HSE and commercial/soft 
skills workshops in 2019.

These established programmes will continue in 2020 to 
ensure greater compliance, and renewed focus will be 
placed on contractors whose HSE management systems 
are deficient.
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This change has involved the sustained commitment 
of the Managing Director’s Committee, a world-
class behavioural change approach and the 
development of a multi-year programme which 
could be successfully adopted and applied in each 
and every corner of the business, from Exploration 
and Well Engineering, to Finance and People and 
Change. 

We believe the Pan-PDO Lean Transformation, 
which has been nominated for an Oman Petroleum 
and Energy Show award, is a truly world-class 
programme which could be replicated across any 
organisation and industry, helping to transform 
Oman as a nation. 

The capability, skills and lessons learned from the 
programme are already being used with great 
effect to support In-Country Value improvements 
at Government level, such as in the Ministry of 
Finance and Ministry of Environment and Climate 
Affairs.

LEAN BUSINESS EFFICIENCY

At the start of 2019, we took the ambitious decision to 
significantly scale up our Lean efforts and embark upon 
an organisation-wide Lean transformation by ensuring 
“everybody, every day, in every corner of the PDO 
organisation” was involved on the journey.

The “Pan-PDO Lean Transformation” is regarded as a key 
enabler for PDO to stay true to the corporate vision of 
becoming “renowned and respected for the excellence of 
our people and the value we create for Oman and all our 
stakeholders.” 

The approach involves developing a corporate roadmap 
and case for change, creating an environment where Lean 
can thrive and building Lean problem-solving capability and 
confidence across all teams.

The transformation focuses on three areas: training teams 
on Lean tools and techniques, embedding Lean behaviours, 
developing proficiency and using change management 
methodologies to sustain behavioural change.

There is a focus on five simple Lean fundamentals – 
Standardised Work, Visual Management, Team Huddles, CI 
Ideas and Leader Standard Work – to enable daily problem-
solving, build collaboration and engagement and drive change.

At the end of 2019, the first-year results of the Pan-PDO 
Lean Transformation have been impressive:

350
Over

Managers
Trained as Lean 

Managers

140
Over

Lean problem solvers trained

70
Over

Lean Coaches 
in place

100
Over

Lean projects 
completed

13
Six-Sigma green 

belt and black belt 
projects finished

70
Over

Additional Lean 
improvement 

events concluded

250M
Over US$

of value released
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v

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

PDO’s Knowledge Management (KM) programme 
continued to expand in 2019, with the goal of 
improving the identification, capture and application 
of collective learning, expertise and best practice for 
operational benefits. The programme expanded into 
new directorates, supported external organisations and 
achieved significant global recognition. 

HIGHLIGHTS 
INCLUDED THE 
FOLLOWING:

Best practices captured 
from over 250 projects 
across project delivery, 
well engineering, process 
safety and IT 

lessons learned 

Over

7,500 

Cost savings of US$18,000 per well

Delivery of the Enterprise Learning 
Knowledge Base as the single 
PDO-wide knowledge repository

60Conducted
over

knowledge-sharing sessions to 
staff and awareness training to 
over 100 Omani government 
personnel

Launched the first KM 
eLearning course in PDO

Over 1,000 PDO staff 
updated their online 
“People Profiles” to 
improve expertise searching  

Started the capture of knowledge 
from departing staff across projects 
and operations

Won regional and global 
KM awards becoming the first 
oil and gas company in the Gulf to 
scoop the MENA “MIKE” prize
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Successful project delivery – in its widest 
sense – is simply constructing and 
commissioning facilities on time, within 
budget and delivering the products 
as promised. In the short term, the 
Company is focused on producing oil 
and gas in as cost-efficient a way as 
possible from its existing fields, according 
to existing development plans. But, in 
the longer term, good project delivery 
becomes even more important as PDO 
brings on stream more complex sour 
and enhanced oil recovery projects, 
which require steam or chemicals to 
produce the oil.

PROJECT 
DELIVERY

2019
HIGHLIGHTS

• Production started at the Rabab 
Harweel Integrated Project

• Engineering and procurement 
completed at the Yibal Khuff project, 
with construction 90% finished

• Miraah Phase 2 came on stream

• Khulud tight gas station commissioned 

• Construction started on Marmul 
Polymer Phase 3

• New Project Delivery department 
launched

• All project delivery milestones 
completed
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start-up in August 2019, two months ahead of schedule 
and over US$1 billion under budget. 

The project, with reserves of more than 500 million 
barrels of oil equivalent, represents a world-class 
addition to our portfolio, with half of its procurement 
cost spent within Oman, and a significant number of jobs 
and development opportunities for PDO, local suppliers 
and contractors.

Around 200 Omani welders, certified to the highest 
international standard, have been assigned to work on 
the project with around 1,500 nationals engaged at the 
peak.

The facility is currently producing gas for export and 
injection, and condensate and oil from the Harweel 
reservoir. 

Our other mega project at Yibal Khuff, the most 
technically complex in our history, is also proceeding 
well. Engineering and procurement are complete, and at 
the end of the year 2019, construction was 90% finished. 
One key milestone was the successful routing of the 
permanent 33 kilovolt power supply to the main sub-
station.

The project, which is expected to be delivered well 
within budget, is on track to be brought on stream in Q1 
2021, producing around six million cubic metres of gas 
per day and around 10,000 bpd of oil.

Some 1,200 Omanis have been employed on site in the 
construction of the facilities, with a further 200 nationals 
deployed as fully qualified welders. Around US$240 
million has also been awarded to Omani companies for 
the provision of goods and services.

We continued with our endeavour to improve capital 
efficiency and deliver competitive projects with the 
launch of a new central Project Delivery department to 
achieve:

• Greater safety compliance, standardisation and 
consistency

• Enhanced resource optimisation

• Continuous focus on vendor performance through 
closer collaboration

• Faster decision making

• The application of best practice across a broad 
sweep of activities

• Improved knowledge sharing and management.

The move followed a re-organisation of PDO’s 
Engineering function and a merger with the existing 
Central Project Delivery team, with the aim of enabling 
higher productivity, delivering top quartile projects, while 
building rewarding and satisfying careers for our people, 
and maximising value for our shareholders and Oman.

The new organisation completed all its milestones, 
commissioning more than 50 projects post-
reorganisation, often facilitated by the greater adoption 
of Lean tools and techniques, such as Continuous 
Improvement and visual management boards.

The major highlight of the year was the production of 
the first gas from the Rabab Harweel Integrated Project 
(RHIP), the largest capital investment project in PDO’s 
history. 

The RHIP was completed with almost 50 million 
manhours without Lost Time Injuries (LTIs), with the 
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The second phase of the Miraah solar thermal enhanced 
oil recovery project at Amal (double the size of the first 
one) is currently at the commissioning stage, with full 
steam expected in February 2020.

The project has an exemplary safety performance, 
clocking up more than five million LTI-free man-hours. 
On completion of both phases, the project will produce 
an average of 2,000 tons of steam per day at midday 
under clear skies. There was also further progress on 
other key projects.

The first phase of the Khulud tight gas development, one 
of the deepest in the world stretching to 5,000 metres 
underground, is under execution. The station has been 
commissioned, with the aim of delivering an average 2.5 
million cubic metres of treated gas per day and 650m3/d 
of condensate.

The on-plot facility is being developed to international 
specifications by specialist module fabrication contractors 
who can use their standard module designs, leading to 
schedule optimisation and cost savings.

On-plot construction on the third phase of the Marmul 
Polymer project, which is to use chemicals for the 
recovery of heavy crude, also began.
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The development, being carried out under a long-term framework 
agreement with British engineering company Petrofac, involves 
engineering, procurement and construction for the extension of 
off-plot and on-plot production facilities associated with around 
500 producing and 75 injector wells.

The Project Delivery department managed to close out four Lean 
projects, including reducing the technical bid evaluation process 
for long-lead items from seven months to four and shortening 
approval cycle times.

Other efficiency measures included the introduction of a new 
capital expenditure work breakdown coding structure (WBS). 
The WBS is an essential project management element in the SAP 
system used to plan, execute and account for projects as part of 
our business processes. It constitutes a model of the tasks to be 
performed, showing the amount of work, time and cost involved to 
support the timely and on-budget delivery of projects.

This drive for greater productivity extended to our in-house Front 
End Engineering Design (FEED) Office which has continued on its 
journey to become an Engineering Design Centre of Excellence. 
This removed 95% of the discipline overlaps between the 
Engineering and FEED Office Management teams, leading to an 
efficiency gain of around 98%.  Some of its other key achievements 
in 2019 were: 

Developed  
PDO-first  

AIPSM 
Learnings from 
Incidents tool

Expanded its 
capability to 
include post-
engineering 
services

Completed

18
major projects

received core technical 
training and development 
in all engineering disciplines

More than

250
Omani engineers

A 15% increase 
in Omanisation 
to an overall 

59% Continuous Improvement ideas 
implemented 

More than 

100 
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IN-COUNTRY 
VALUE

PDO’s In-Country Value (ICV) 
strategy aims at supporting local 
community companies and small 
and medium-sized enterprises 
(SMEs), 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.

2019
HIGHLIGHTS

• Created more than 21,000 employment-
related opportunities in the oil and gas sector 
and beyond

• Delivered 11 manufacturing and service 
facilities, creating 200 jobs for locals 

• Total value of SLCC and LCC turnover for the 
full year: US$616 million – a 25% increase on 
2018 

• Collected a total of US$39 million as part of 
the 1.2% Training Fund levy from 520 contracts 

• Identified 34 goods and services opportunities 
with a market size of OMR 3.7 billion over the 
next 10 years through a cross-sector study
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JOBS AND TRAINING

PDO continued to support the job creation drive 
for young Omanis. To boost Omani employment and 
economic diversification, we delivered a record 21,012 
job, training, re-deployment, transfer and scholarship 
opportunities with our contracting community, 
exceeding our target. This included more than 14,000 
direct hires and almost 3,300 students in training-for-
employment schemes, and brings the total number 
of opportunities, which have been created since 
2011 when the National Objectives programme was 
launched, to more than 83,000. 

These opportunities are aimed at young Omani 
jobseekers so they can take up skilled employment in a 
range of oil and non-oil sector jobs such as:

ELECTRICIANS

MECHANICS

PIPE FITTERS

SCAFFOLDERS

MAINTENANCE
CREW

SHEET METAL
WORKERS

FABRICATORS

LIFTING 
OPERATORS

RECEPTIONISTS

WAITERS

KINDERGARTEN
TEACHERS

COOKS CASHIERS

STEEL FIXERSAIR CABIN CREW

WAREHOUSE
STAFF
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Over the year, more than 2,500 young Omanis 
graduated from our technical and non-technical 
training-for-employment programmes. The graduates 
underwent training lasting up to 18 months at a variety 
of training institutes and have taken up work with more 
than 150 different employers in a range of sectors and 
disciplines including information technology, security, 
marketing, sales and maintenance.

A total of 150 more Omanis are currently undergoing 
training to work as key quality assurance inspectors 
and quality engineering staff in the oil and gas sector. 
Upon passing the on-job training programme, the 
recruits will gain an internationally recognised oil and 
gas certification and take up full-time employment with 
the Intertek and DVN-GL inspection companies, both 
of which are considered to be leaders in their field.

GOODS AND SERVICES

We maintained our drive to keep more of the wealth 
of the oil and gas industry in Oman, managing to retain 
a value in country of 46%.

PDO has played a significant role in the industry’s ICV 
Blueprint Strategy since its launch in 2013, leading 43 
out of the 53 opportunities. Currently, 28 opportunities 
have been realised through a wide range of activities 
including the establishment of Omani factories, 
workshops, repair facilities and contracts offering in-
country engineering services, equipment and materials 
to the oil and gas sector.

In 2019, we delivered 11 manufacturing and service 
facilities, creating 200 jobs for locals.

Examples include:

OPERATIONS INSPECTION SERVICES 
CONTRACT

The key element of our agreement with Apave Gulf 
LLC and Hi-Tech Inspection Services LLC was the 
development of a local workforce in the fields of 
operations and inspection services. The targeted 
Omanisation percentage at the skilled level is around 
14% at the start with the aim of reaching 84% within 
seven years.

PROVISION OF ENGINEERING AND 
OPERATIONS SERVICES

The contract was awarded to Oman Engineering 
Procurement & Construction (OmEPC), a joint 
partnership between four Omani SMEs; Value 
Engineering Centre (VEC), Hamad Engineering Services 
(HES), Precision Engineering Consultancy (PEC) and 
Rock International. It is initially valid for three years, 
with an option to extend subject to work demand and 
performance.

The contract has a set of key performance indicators to 
develop Omani engineers and designers, enabling them 
to compete with international counterparts.

MOBILE WELL TESTING CONTRACT

This was awarded to Process Instruments LLC with an 
ICV element to reserve key operational positions, such 
as well test engineers, technicians and safety officers, 
for Omanis. The targeted Omanisation percentage at 
the skilled level is around 25% at the start with the aim 
of reaching 100% within five years. There will be a 77% 
Omanisation rate across all workforce categories.
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SUPPLY OF CONCRETE POLES 

This contract was awarded to Oman Poles LLC 
to provide a stable and continuous supply of locally 
manufactured concrete poles.

Key ICV objectives identified are encouraging the 
contractor to establish manufacturing units in Oman 
wherever practical without compromising HSE, quality 
and commerciality and to reach full Omanisation in 
management, professional, supervisory and skilled 
categories within five years. 

WELL HOOK-UPS

We established a well hook-up strategy in 2016 to 
support emerging local manufacturers related to 
two ICV opportunities; the provision of flanges and 
fasteners. The contract was awarded to three local 
contractors and began in October 2019, creating 
50 new jobs for Omanis with a plan to increase the 
number annually. In line with the strategy, the following 
three local companies were awarded the relevant 
scopes:

Omani 
Flange 
Production

30% 
of flange scope

70% 
of flange scope

100% 
  fastener scope

Solid Earth

Gulf 
Fasteners 

Nizwa Industrial Area

Barka Industrial Area

Rusail Industrial Area
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ICV CROSS-SECTOR STRATEGY 

To further our efforts to share ICV lessons across 
the main economic sectors in Oman, a contract was 
awarded to DAI Global LLC to carry out an ICV Cross-
Sector Strategy Study covering four main scopes:

• Resourcing and strategic alignment mobilisation

• Detailed demand and supply market analysis

• Identification/consolidation of ICV opportunities

• Drafting and roll-out of a national ICV strategy

We have supported the development of an ICV 
strategy for two sectors: Health and Utilities, the latter 
covering electricity and water. The project is part of 
a collaborative initiative with key public and private 
organisations such as the Ministry of Commerce and 
Industry, Ministry of Health, Ministry of Tourism and 
Madayn.

So far, we have identified 34 business opportunities 
with a market value of OMR 3.7 billion over the next 
10 years.

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

We signed an agreement with The Research Council to 
conduct research on the overall impact of the Fourth 
Industrial Revolution (4IR) on jobs in the oil and gas 
sector through Ejaad, the platform to boost research 
and collaboration between industry and academia in 
Oman. 

The study will explore the effect of 4IR on employment 
trends, stable, emerging and declining roles and job 
opportunities over the next five to 10 years in PDO 
and our direct contractor community.

It will also focus on building the Company’s competency 
framework for emerging jobs as well as provide 
capability building proposals, recommendations and 
implementation plans in relation to the current and 
future workforces of PDO and our contractors.
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs)

To support the Government’s quest to foster SMEs, we also supported the allocation 
of work opportunities to more than 60 SMEs which have been engaged with our 
direct contracts in different departments including HSE, ICV assurance and auditing, 
the Ras Al Hamra development project, waste management and infrastructure. PDO 
directly spent US$288 million on SMEs in 2019.

In partnership with SparkLabs and Phaze Ventures, the second cohort of entrepreneurs 
working in disruptive technologies were incubated at the Knowledge Oasis in Muscat. 
The seven start-ups were offered funding, co-working space and mentorship to help 
grow their businesses and develop cutting-edge products and services for the energy 
sector.

Furthermore, to boost entrepreneurial performance in the Sultanate, another wave of 
the tailor-made Ta’zeez (Enhance) programme to develop Omani SMEs was launched. 
Workshops were organised for 94 SMEs on a variety of business areas including ICT 
and technology which is in line with PDO’s push towards greater digitalisation. The 
sessions aimed to empower SMEs by enhancing their capabilities in doing business 
with PDO and improving their entrepreneurship skills.  

PDO also launched the Technology Incubation Programme (TIP) to accommodate its 
needs in ICT and digitalisation by SMEs and start-ups. In addition, training on the basics 
of accounting and commercial law was provided to more than 350 SMEs.

Moreover, seven ring-fenced opportunities were secured for SMEs specialising in 
technology and thermal recovery services and we awarded contracts to three others 
which have graduated from the Company’s Vendor Development programme.

Community Development 

LOCAL COMMUNITY CONTRACTORS (LCCS)

PDO continued to provide support to LCCs through a ring-fenced 10% scope in our 
main contracts, which is allocated to LCCs via an inter-bidding process. A total of 484 
LCCs had registered in the Joint Supplier Registration System (JSRS) up to the end of 
2019, with 73 new LCCs registering in 2019 alone.

These LCCs provide various services in oil and gas operations, such as civil engineering, 
equipment hiring, mechanical, electrical, manpower supply, logistics, waste management, 
road grading, steel structure and metal work equipment testing and painting. There are 
also 15 LCCs which have direct contracts with PDO and are considered as Matured 
LCCs. 

SUPER LOCAL COMMUNITY CONTRACTORS (SLCCS)

PDO has continued to support the development of SLCCs, which were established 
in 2010 to develop local communities in the oil and gas concession areas. These 
companies are registered as closed Omani shareholding companies owned by more 
than 9,730 shareholders who reside in Block 6. SLCCs provide a range of core oil and 
gas activities, including hoist operations, well intervention, pipeline maintenance, drill 
water services and flowline replacement.

Throughout 2019, SLCCs delivered shareholder benefits and generated employment 
and entrepreneurship opportunities for locals. All four SLCCs working under PDO 
- Al Baraka Oilfield Services, Al Haditha Petroleum Services, Al Sahari Oil Services 
and Al Shawamikh Oil Services - are focusing on growth, efficiency and business 
diversification to compete in the market in other business areas.
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To ensure that these companies continue to operate 
to the highest performance and ethical standards, PDO 
collaborated with the Oman Centre for Governance 
and Sustainability (OCGS) to develop a structured 
standard code of corporate governance with a vision 
to maximise the long-term value for SLCCs and their 
shareholders. This will include the development of a 
mandate for SLCCs to assist them in complying with 
corporate governance best practices and assist SLCC 
boards of directors and management in running their 
businesses strategically and effectively. 

The code should improve their decision-making 
processes, risk mitigation, business growth and 
sustainability and help to develop a culture of business 
accountability and transparency, as well as enhancing 
their know-how in protecting shareholder interests.

Several engagements and workshops on anti-bribery 
and Conflicts of Interest were also conducted with 
various SLCCs and matured LCCs as part of the 
governance process.

More than 85 contracts with PDO’s main and lead 
contractors and SLCCs were audited to ensure 
compliance with ICV requirements.

2019 FULL-YEAR SLCCs/LCCs SPEND 
(REVENUES)

The cumulative total contract value awarded for work 
to all four SLCCs has exceeded US$1.2 billion. In 2019, 
the total cumulative revenue from PDO contracts 
for SLCCs was more than US$145 million, the LCC 
spend was around US$212 million and Matured LCC 
expenditure was about US$258 million. The total 
SLCC/LCC turnover for the full year was around 
US$616 million – a near 25% increase on 2018. 

More than 4,800 Omanis are currently working with 
SLCCs and LCCs in different disciplines.

The following chart illustrates SLCC/LCC revenue 
growth over the last six years:
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Community Services

We work hard to support the sustainable development of 
communities in and around our concession area and to effectively 
handle critical community-related issues.

On the education front, PDO has worked with the Ministry of 
Education (MOE) and Ministry of Higher Education (MOHE) to 
sponsor 175 students as part of the Tawteen programme since 
its launch in 2017, so they can work as teachers in their own 
communities. 

We have continued to sponsor 160 students annually as part of 
our Community Scholarship Programme (CSP). In addition, the 
Company is collaborating with the MOE to fund entrepreneurship 
programmes, including exhibitions, workshops and computer 
applications, in various schools across Block 6 and Musandam.

PDO has also widened its efforts to spread local community 
awareness of the programmes with a special film and guideline 
leaflets so that a larger number of students can benefit.

1,300 CSP scholarships awarded since 2007

As part of our initiative to support Omani heritage and 
strengthen the partnership between PDO and the wider 
community, we signed a Memorandum of Understanding with 
the Wali of Shaleem and Juzur Al Halaniyat to construct a new 
camel racetrack in Shaleem as part of Saqr Area development 
project.

CONTRACTING AND PROCUREMENT

PDO’s contracting and procurement vision is to be a valued 
business partner for delivering the most competitive supply chain 
to the Company while supporting ICV. 

Our Contracting and Procurement function is constantly 
improving through a transformation programme that supports 
its vision by: 

• Increasing value delivery

• Reducing lead times

• Increasing material availability 

• Developing people capability. 

The current wave of the transformation journey began in 2018, 
and since then PDO has realised significant benefits including 
enhanced value, faster contracting, better material availability and 
tangible people capability improvements. 

To meet our future needs and sustain the continuous 
improvement efforts, we have added new focus areas including 
capital efficiencies, digitalisation and integrated supply chains.

In 2020, PDO plans to spend approximately US$6 billion, around 
80% of which will be on contractors and suppliers.

The following chart illustrates the SLCC, Matured 
LCC and LCC revenues in 2019:
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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 development of the 
nation.

PEOPLE 
AND STAFF 
DEVELOPMENT

2019
HIGHLIGHTS

• A record staff Omanisation level 

• Highest number of women on 
staff

• New record response to the 
annual People Survey 

• Completion of the Maktabi (My 
Office) remote working pilot
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STAFF 
NUMBERS EMPLOYEE  

ENGAGEMENT

There was a record response to our annual People Survey, with a 
participation rate of 87%, up from 81% in 2018. This improvement 
is a direct reflection of the commitment of team leaders and the 
120 people survey ambassadors to engage and energise PDO 
employees to share their thoughts and voice their opinions.

The survey is an invaluable tool for gauging employee sentiment, 
identifying areas for improvement and highlighting best practice. 
From the 7,165 surveys completed, there were improvements on 
the majority of areas covered where year-on-year comparisons 
could be made. PDO has sustained global top quartile results 
in four survey dimensions. In addition, there was an increase of 
favourable ratings in six out of the 11 survey dimensions with sharp 
improvements in Diversity and Inclusion (83%) and Team Leadership 
(77%). The introduction of “Supervisory Training” in 2017 is one of 
the many factors that contributed to the steady rise in the Team 
Leadership scores. 

PDO employees and contractors again participated in their team’s 
face-to-face follow-up sessions in response to the Survey. This 
allowed the Company to hear and understand the stories behind 
the numbers and to initiate solutions and measures that yield 
positive change and effective improvements.

PDO recognises an independent company trade union affiliated to 
the Omani General Federation of Trade Unions in line with the 
Omani Labour Law. Arrangements with the PDO Trade Union 
extend to “consultative rights.” The Terms of Reference (ToR) 
agreement which was signed between PDO and our Trade Union, 
documents the rights and obligations of both, with the objective of 
fostering a positive and constructive relationship between the two 
parties in their mutual pursuit of a harmonious and constructive 
employee relations climate. 

This recognition covers all directly operated PDO activities but 
does not extend to contractors and sub-contractors. The right to 
exercise freedom of association and the consultative arrangement 
with the PDO Trade Union are not considered to be at risk of 
either restriction or withdrawal.

DIVERSITY AND INCLUSION

Diversity and Inclusion (D&I) has always been recognised as a 
business imperative in a company with the maturity, size and 
complexity of PDO.

We define a fair workplace as one where people are treated 
equally without bias, favouritism or discrimination, and where the 
people processes are merit-based and provide opportunities based 
on ability and skills.

with 359 Omanis in senior 
positions

8,828 staff

The Omanisation rate 
increased from 81% to 84% 

There were 1,123 
women on staff

7,436
Omani staff

1,061
Omani women

1,454
Omani promotions

658  
Omanis hired

721  
Omani graduates

At the end of 2019, PDO had:
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D&I in PDO is comprised of four focus areas: anti-
harassment and anti-bullying, fairness, gender balance and 
communication. Each of these streams are championed 
by a director and supported by an appointed HR 
Business Partner, working group and the D&I Officer. 
The initiative is steered from the Managing Director and 
is sponsored by the People Director.

The overarching areas addressed corporately across the 
four streams include education, supporting structures, 
reporting and monitoring, policies and processes and 
communication.

A dedicated full-time D&I Officer works on raising 
awareness around the Company to tackle the three 
main pillars of fairness, gender balance and bullying and 
investigate complaints. Moreover, a confidential reporting 
hotline has been established for staff allowing them to 
report concerns.

One aspect of PDO’s gender balance aspiration is to 
have 20% females at all levels in all directorates by 2022. 
In Well Engineering and Operations, the goal is to reach 
5% with a ground-breaking initiative already deploying a 
total of 29 females in the field. 

To sustain this number, PDO has started to engage 
with other oil and gas organisations in order to create 
a female community in the Interior and lead to the 
employment of more women in the field in the national 
oil and gas sector.  

More than 1,900 employees have completed the D&I 
mandatory awareness course to date, representing close 
to 25% of the total number of PDO employees. 

There is now less reliance on the top-down approach to 
spreading D&I awareness as the business is now actively 
contributing with presentations, panels and role-playing 
exercises as the D&I culture builds. 

The Company has also developed a D&I pulse survey, 
with a focus on inclusion for the first time. Employees 
were given a platform to share what they believed were 
the barriers to inclusion and put forward suggestions for 
next steps, which have all been considered as part of the 
D&I strategy development.

TRAINING

A total of 1,913 staff have enrolled in our Graduate 
Development Programme (GDP), which was launched 
in 2013 to provide structured, on-the-job training, 
monitoring and assessment for Omanis who join the 
Company after graduating from universities or colleges 
with Bachelor degrees or above. It now covers more 
than 50 technical and non-technical disciplines, such as 
mechanical engineering, production operations, petro-
physics, geosciences, real estate commercial services 
and finance in business. Last year, the third batch of 350 
employees successfully qualified from the GDP.

PDO currently has 124 scholars and development staff 
studying at different degree levels in the UK, Australia, 
Canada, USA, Oman and the Netherlands. Seventy-five  
celebrated their graduation last year – the 31st graduation 
ceremony for sponsored graduates who successfully 
completed courses in a range of disciplines since we 
launched our flagship Scholarship Scheme in the 1980s.

The successful scholars studied subjects including 
exploration geophysics, oil and gas pipeline engineering, 
petroleum engineering, project management, information 
technology and business administration.
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We also offered 10 undergraduate scholarships through 
the Further Studies scheme in chemical engineering, 
electrical engineering, mechanical engineering and 
renewable energy. In addition, the Distance Learning 
Scheme annually supports 40 PDO staff to complete their 
BScs and MScs, allowing them to pursue their academic 
development while continuing their current work 
duties. There are currently 168 active employees on this 
scheme. The schemes are based on fair competition and 
have recently been automated to ensure transparency in 
the selection process of successful candidates. 

The PDO Learning and Development Centre continued 
to maximise the in-house delivery of courses to increase 
cost efficiency. We delivered more than 589 technical, 
non-technical, HSE and process safety courses, covering 
42,884 mandays.

As part of boosting the capability outside our organisation, 
the Wells Learning Centre, which is accredited by the 
International Well Control Forum (IWCF), delivered 
141 learning events to 1,039 candidates from PDO, 
local operators and contractors. This resulted in overall 
savings/incomes of almost US$1.4 million. The centre also 
introduced a wellhead course targeting well engineers.

REMOTE WORKING

The remote working Maktabi (My Office) project, 
launched in 2017, was expanded from a pilot for 16 staff 
to cover more than 400 employees from all functions. 
During the trial, which offers the flexibility for employees 
to either work from home and/or a designated hub, the 
following elements were measured:

• Employees performance and productivity

• Employees development

• Employees work-life balance

• Hub utilisation

• Cost savings and effectiveness

The results demonstrated that the Company is gradually 
embracing this type of flexible work arrangement. The 
vast majority of Maktabi participants said the initiative 
has helped them maintain a healthy work-life balance. 
In addition, the roll-out of Skype has improved virtual 
support and collaboration with supervisors.

As of January 2020, all coastal employees, including 
expatriates, are eligible to join Maktabi, subject to terms 
and conditions. The project team are currently formulating 
an improved overarching framework, which will provide 
guidance to employees as the Company prepares to fully 

embed this type of flexibility in working arrangements.  We will 
continue to explore innovative approaches to support greater 
flexibility in relation to where work is delivered from and part-
time working patterns and policies that support and underpin 
our D&I strategy and employee welfare. 

PAY AND CONDITIONS

PDO’s workforce predominantly consists of Omani nationals, 
with direct hire expatriates and secondees from Shell. The 
benefits provided to these groups reflect the policies and terms 
of employment for these employee classifications, guided by 
Omani Labour Law and the established standards in the national 
and expatriate employment market. Benefits provided to Shell 
secondees are largely aligned to Shell international mobility 
policies, with direct hire expatriate packages including benefits 
and allowances typical of expatriate contracts, such as home 
travel and educational support for children. 

PDO applies a basic 3% minimum annual pay increase subject 
to “good performance” for all nationals, in line with the Omani 
Labour Law. Whilst not required by law to non-nationals, PDO 
implements this standard across the board. All increases above 
the threshold are linked to performance and the employee’s 
salary relative to the maximum limit on their salary scale. All full-
time Omani employees are eligible for the PDO Pension Fund 
that provides a defined benefit, the final salary pension. This is not 
available to national locals employed on temporary contracts or 
non-national staff. A minimum notice period of a month is given 
for operational changes (GRI 102-41).

PARENTAL LEAVE

We enhanced our Maternity Leave and Benefits policy in 2018 
in line with our D&I strategy and our desire to be the employer 
of choice for females in the country. The maternity leave was 
increased from 70 to 112 calendar days. The Company also 
extended the provision of one nursing hour per working day 
granted to mothers with children up to six months old until the 
child reaches the age of one year. Throughout 2019, a total of 
252 female employees went on Maternity  leave, and 87 male 
employees went on Paternity leave.  
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GENERAL 
WELFARE

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

2019
HIGHLIGHTS

• Achieved a record safety 
performance

• Committed to 44 new social 
investment projects totalling 
US$28.9 million

• Launched the new Pan-
Concession Accommodation 
Strategy for enhanced worker 
welfare in the interior
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Safety remains PDO’s overarching priority with an 
unrelenting focus on Goal Zero – no harm to people, 
environment and assets.

The Company concluded 2019 with a record safety 
performance. The Lost Time Injury Frequency (LTIF) 
per million manhours worked dropped significantly 
from 0.15 to 0.10, a 33% fall, while the Total Recordable 
Case Frequency (TRCF) per million manhours 
worked also fell from 0.71 to 0.57. Unfortunately, the 
performance was marred by two work-related fatal 
incidents involving contractors.  

The annual exposure was 215.9 million manhours 
worked and 324.5 million kilometres driven. There was 
a slight increase in the Severe Motor Vehicle Incident 
Rate to 0.08, up from 0.06 in 2018.

ROAD SAFETY

PDO is committed to improving road safety both within 
our own boundaries and beyond and is regarded as a 
role model within the industry and across the country.

The Company invests heavily on initiatives to secure 
the safety of all road users in and out of our concession 
area.

Our dedicated Journey Management Control Centre, 
established in 2016, is helping to manage road 
exposure to an even greater degree, along with greater 
compliance, consequence management and coaching 
across both our staff and contractor vehicle fleet.

It has led to a 97% drop in the average monthly 
number of violations per vehicle (such as speeding 
or not wearing seat belts) to less than one, and is 
now monitoring more than 8,500 vehicles across 247 
contracts.  

The centre’s functionalities have been expanded to 
include e-journey management for PDO staff with a 
view to include contractors soon. We are also piloting 
in-cab cameras to improve fatigue management and a 
new “Guardian” system of checking driver behaviour 
in high-risk vehicles, as well as mandating contractors 
to introduce online monitoring and daily violation 
reporting.
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PDO launched a commuter bus scheme in the summer 
of 2013 to reduce the rate of road accidents by cutting 
the number of staff and contractors using private 
vehicles to get to and from work.

The service has expanded steadily and now covers 34 
hubs and 65 villages. Since its inception, it has carried 
608,402 passengers, including 191,141 PDO staff, and 
an average of 13,159 passengers a month now use 
it. According to the latest study, 83% of our staff are 
using one of the commuting modes provided by the 
Company.

PDO’s nationwide “Tell A Friend” campaign, which was 
launched in 2013, continued to spread a culture of road 
safety targeting areas such as responsible driving, speed 
management, mobile phone use, vehicle maintenance, 
seat belts and driving whilst fatigued.

This has been underpinned by driver forums, audits and 
compliances and other “hearts and minds” activities.

Despite our extensive efforts, there was a fatal rollover 
following a tyre blow-out in Q2 2019, the first fatal 
Motor Vehicle Incident in over 960 million kilometres 
driven across our operations.

SOCIAL INVESTMENT

As a responsible corporate citizen, PDO is committed 
to delivering meaningful social investment (SI) 
programmes that create sustainable benefits for Omani 
society in line with the United Nations’ Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Our focus throughout the year was on four 
social investment themes: learning and research, 
community infrastructure development, health, 
safety and environment (HSE), and youth and female 
empowerment (the latter supporting grassroots 
organisations in local initiatives).

We committed to 44 new social investment projects, 
totalling around US$28.9 million, including two joint 
projects with other operators through the Ministry of 
Oil and Gas’ Corporate Social Responsibility initiative, 
and additional amounts for previously committed 
projects.

These projects will have tangible impacts on the quality 
of life of thousands of people living in our concession 
area and beyond, including infrastructure development, 
training, and the provision of technology and 
equipment. A further US$1.2 million was distributed 
in sponsorships, grants and donations to support 
impactful initiatives from local organisations.

In addition, 22 SI projects were completed in 2019 
while a further eight were officially launched.
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Community 
Infrastructure 
Development

Youth and Female 
Empowerment 
and Civil  
Society  
Support

HSE

Learning 
and 
Research 
(Joint Fund 
Projects)

to create around 400 
job opportunities

8 fish 
markets

for civil society associations including Al Wusta 
Sports Club and Omani Women’s Association 
branches in Al Jazir and Haima 

3
buses

in Wadi Arrah and 
Qatbeet Sadhoon 

2 reverse 
osmosis 
plants 

19 public 
majlises

Construction of passenger building 
in Juzur Halaniyat 

Replacing iron water pipelines with 
non-corrosive plastic ones

Maintenance of Falaj Al Asgharain 
in Manah

Building sunshades for selling 
livestock and animal feed at Hamra 
Al Duru slaughterhouse

Construction of a water dam in 
Bahla

A dairy products factory in Taqah

Training programme on computerised sewing 
for 75 women, including 50 handicapped 

A CT scan 
machine 
in Haima

electronic beds  
for the Renal Dialysis 
Unit at Nizwa Hospital10

Building 5 vocational 
workshops for students 
with special needs at 
Al Wafa Rehabilitation 
Centres for Disabled 
Children

Construction of 
Outward Bound 
Oman Centre 
in Al Jabal Al 
Akhdhar 
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VIRTUAL REALITY LIBRARY

In an endeavour to improve the quality of education, 
PDO launched a Virtual Reality Library in collaboration 
with the Ministry of Education (MOE). This aims to 
enrich the school curriculum with a digital media library 
that includes national monuments displayed using VR 
technology through four-dimensional photography. It 
covers monuments, natural phenomena, handicrafts 
and a simulation model of an Omani village. The library 
is for all students and educational specialists in the 
country.

CONTRACTOR WELFARE

ACCOMMODATION FACILITIES

PDO has continued to improve the standards of 
its permanent accommodation camps (PACs) and 
temporary accommodation camps (TACs) in the 
Interior through internal specifications and inspections. 

These inspections are done annually by trained 
occupational health specialists who visit the camps 
and verify that our stringent stipulations are effectively 
implemented. 

Accommodation camps consist of sleeping, kitchen, 
ablution and recreational facilities. Compliance levels 
have improved significantly since the initial inspections 
were done in 2014 when only 23% of TACs were found 
compliant with the formal public health requirements. 

In 2019, a total of 76 inspections were carried out and 
80% of the accommodation facilities were compliant by 
Q4 of the year.

The graph below indicates the number of inspections 
and improvements that have occurred since 2014. 
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All deviations are immediately reported and corrective actions are closely monitored. 
Penalties are imposed if actions are not carried out.

This has impacted positively on the wellbeing of employees and contractors in the Interior, 
with improvements noted in food quality, laundry, accommodation, ablution and recreational 
facilities.

A PLAN FOR BETTER LIVING

A new Pan-Concession Accommodation Strategy (Manazil) project was launched, with the 
aim of transitioning from the current fragmented accommodation approach in the Interior 
to a fully integrated, standardised and outsourced model. 

The main goal is to integrate accommodation and facilities across the concession area to 
create an optimum healthy, pleasant, friendly and sustainable environment for all Interior 
PDO and contractor staff, providing nutritious food, improving sleep, offering recreation and 
promoting safety.

Each hub will consist of integrated accommodation complexes, including special female-only 
facilities, and boast clinics, offices and upgraded communal infrastructure. 

A key driver is to encourage local contractors and suppliers to be part of the project.

The aim is to issue the tender for work at all the locations by April 2020 with the award of 
contract by early 2021.

PROJECT PRISM

Project Prism is an industry-first initiative to improve contractor welfare standards for 
those working in the interior by embedding a duty of care mindset across the wider PDO 
contractor community.

The first phase was completed in 2018, with the conclusion of 90,000 interviews involving 
personnel from 200 Interior-based contractors and sub-contractors.

The second stage will aim to enhance PDO’s own processes and standards on employee 
welfare and make them the best in class. This will be achieved through a comprehensive 
analysis of the low-scoring areas and extensive engagements with all relevant stakeholders 
to ensure the conditions for success are in place. 
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Once the required processes are established, an 
improved and focused survey will be run for both 
company and contractor staff to benchmark PDO’s 
position in the industry, with the results available on a 
live dashboard for real-time monitoring. 

Discussions are ongoing with the Shell Welfare team 
to explore collaboration opportunities in the area of 
data analytics with the long-term vision of deriving 
meaningful predictive indicators from Prism data that 
could drive improvements in PDO’s key business areas. 

DISASTER RELIEF

PDO donated RO 166,000 to help victims of the 
humanitarian crisis in Yemen following a staff charity 
appeal.

Hundreds of employees contributed from their salaries 
to help relieve the suffering of victims by funding the 
donation of food and medical supplies.

MEDICAL CARE

PDO’s Medical Centre in Mina Al Fahal and 10 Interior 
clinics deliver high quality, integrated health care and a 
real value proposition for employees, their families and 
PDO pensioners. 

The centre prides itself on being a leader in providing a 
comprehensive range of services to address the needs 
of every patient. It also ensures support for secondary 
and tertiary care, mostly through external providers. 
The multi-disciplinary team includes 15 doctors and 48 
well-trained nurses, four qualified lab technicians, two 
physiotherapists, a clinical dietitian, two pharmacists 
and an administration team which keep the practice 
running smoothly. 

The MAF building boasts an occupational health 
department, a high-tech multi-disciplinary lab, a 
pharmacy, and vaccination, dietician and ante-natal 
services. There is also a medical emergency response 
with a fleet of 15 ambulances which not only serve 
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PDO but also the community at large. The facility includes in-
house specialised clinics, such as cardiac, endocrine, antenatal, 
ophthalmology and ear, nose and throat. The Medical team also 
manage a wellness services and exercise facility for both men 
and women.

In 2019, two centralised clinics in Harweel and Fahud began 
operating providing another dimension of health care for staff 
and contractors in the Interior. The aim is to build one centralised 
clinic in each hub offering integrated, co-ordinated and effective 
medical support and emergency response, thereby offering 
better care for employees with chronic medical conditions and 
potentially reducing non-accidental deaths. 

PDO’s medics are also involved in health promotion, training 
and education programmes and activities, and have conducted 
56 such activities in MAF and interior locations. Events in 2019 
included advice and sessions on psychological flexibility, drug 
and alcohol awareness, nutrition and featured an anti-smoking 
“Life is Beautiful Without Tobacco” event. In addition, 327 female 
employees and spouses participated in a mammogram screening 
event aimed at detecting the early stages of breast cancer.

The Medical department arranged a number of external training 
sessions covering various topics and attracting hundreds of 
medical professionals from different specialties, and its specialists 
attended regional wellbeing events.

It has continued to support Ministry of Health blood donation 
campaigns with more than 1,000 staff participating in sessions in 
2019, maintaining PDO’s ranking as the largest corporate blood 
donor in Oman.

CHILD LABOUR, FORCED 
WORKING AND INDIGENOUS 
RIGHTS

As a responsible employer, PDO does not employ staff below 
the age of 18 and, to the best of our knowledge, neither do 
our contractors. We also do not force or make compulsory any 
employment relationships within our organisation. In all cases, 
PDO applies, and enforces on its contractors, the complete 
application of the Omani Labour Law. There has not been any 
registered case against PDO or any of its contractors related 
to child labour or the exposure of young workers to hazardous 
work, neither through the Labour Inspection department of the 
Ministry of Manpower, nor from our Corporate Occupational 
Health department, which conducts frequent visits to the sites 
of the Company’s projects. There have been no incidents of 
violations involving the rights of indigenous peoples.  

83,420
Patient visits to PDO clinics

3,644
Antenatal consultations

2,139
Vaccinations for children and adults

15,700
Referred cases to private and 
government medical care facilities
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While oil and gas will continue to be 
fundamental to our energy mix, we 
are developing innovative renewable 
solutions to create new growth 
opportunities for the Company as well 
as for the nation. This gradual transition 
to a fully-fledged energy company 
also means leveraging new technology 
and greater collaboration, as well as 
improving our overall energy efficiency 
and water management.

ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY 
AND NEW 
TECHNOLOGY

2019
HIGHLIGHTS

• World-first solar power site to 
have an oil and gas company 
as the sole wholesale buyer of 
electricity on track for launch

• Significant improvements in 
energy efficiency and water 
management

• Nimr Reed Beds expanded

• Over 65 new technologies 
being matured
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RENEWABLE ENERGY

The greatest challenge, not only for PDO, but for mankind in the 21st century 
is powering the planet, while simultaneously trying to reduce carbon emissions 
and continue to lower the cost of producing the required energy. 

PDO is committed to the Oman Energy Master Plan 2040 as we seek to turn 
climate change challenges into opportunities while at the same time working to 
meet rising energy demands.

This means supporting moves to decarbonise the power market, quickly grow 
Omani low-carbon business chains, accelerate the development of hydrogen as 
a low-carbon alternative, build investors’ confidence in large low-carbon projects 
and significantly improve energy efficiency.

During 2019, we made further tangible strides in our transition to developing 
renewable energy sources, specifically solar. We are looking into further 
accelerating renewable energy innovation, finding new solutions and creating 
a sustainable energy ecosystem for the community, the country and the world 
at large.
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We continue to assess different types of energy 
sources, hydrogen and bio-fuels for deployment across 
PDO and with other stakeholders as part of the drive 
to reduce the nation’s dependence on fossil fuels and 
spur economic diversification. 

Here are some examples of our efforts in 
helping to foster a greener planet.

AMIN 100 MEGAWATT SOLAR PROJECT

The award-winning Amin project made headlines in 
the global renewables industry, as it is the first utility-
scale solar Independent Power Producer project (IPP) 
in Oman and the world’s first utility-scale solar project 
to have an oil and gas company as the sole wholesale 
buyer of electricity. 

The project has received one of the lowest tariffs in 
the history of solar IPPs worldwide after it received 
competitive bids from highly reputed developers in 
the renewable energy industry. This underlines the 
significant opportunity for Oman to produce low-cost 
solar power and supports the country’s outstanding 
potential in “green” energy.

 The site spans of 4 km2, the size of 480 football pitches, 
and will consist of more than 335,000 solar photo 
voltaic (PV) panels, producing enough energy to power 
15,000 homes. It is scheduled to operate commercially 
from May 2020 and marks a significant step in our 
transition to a fully fledged energy company which 
places a greater emphasis on renewables. The electricity 
supplied to PDO’s power system will contribute to off-
setting the use of natural gas for power generation and 
reduce greenhouse gas emissions by around 226,000 
tonnes annually, the equivalent of taking 23,000 large 
cars off the road annually.

PDO SOLAR AND STORAGE (HYBRID) 
SYSTEM

Many of our oil producing and water supply wells are 
using electrical submersible pumps (ESPs) to artificially 
lift liquids to the surface. The ESPs are operated by 
either diesel generators or on-grid power. A trial was 
initiated to replace the diesel generators with solar 
PV power, along with a hybrid storage system for two 
selected wells. This system is to be installed by Q3, 
2020 and once the pilot is deemed successful, will be 
implemented at all off-grid ESP wells. 

PDO SOLAR CAMP PROJECT

Our Infrastructure Power Systems department is 
delivering a solar plant project to supply our Interior 
camps. The initiative is part of an accelerated renewable 
energy scheme, reducing energy intake costs and 
cutting the volume of burned gas whilst addressing the 

Company’s sustainable development and environmental 
objectives. 

Four PDO camps – Saih Rawl, Yibal, Bahja and Nimr 
– have been earmarked to host solar installations 
with a total capacity of 5MWp. Our own Front End 
Engineering Design (FEED) Office is working on the 
project design to ensure the exposure of PDO young 
Omani engineers to the latest industry practices in the 
renewables market. 

CONCENTRATED SOLAR POWER (CSP)

After the successful operation of the Miraah solar-to-
steam project at Amal, PDO conducted a pre-feasibility 
study to understand further the technology’s potential 
for electrical power production.  

In addition, CSP offers longer-term power duration 
storage features which could be more competitive than 
conventional electrical battery technology.

We continue to look at different forms of thermal 
storage which can be converted later into electricity. 

RAS AL HAMRA VILLAS

After a pilot project to install 10 kilowatt solar PV 
technology at 10 villas in the Ras Al Hamra development 
project, we are looking at expanding its use in a further 
580 new low-rise residential buildings. 

MINISTRY OF OIL AND GAS SOLAR 
PROJECT

PDO managed and delivered a solar car park at the 
Ministry of Oil and Gas headquarters after successfully 
developing one at Mina Al Fahal (MAF) to power office 
buildings. The main objective is to offset the energy 
imported from the metered grid, set an example for 
other government buildings and eventually save gas for 
the wider economy. 

GREEN HYDROGEN

We have developed a phased roadmap to drive 
innovation and identify the technical and commercial 
viability of green hydrogen production and potential 
applications. This includes the use of solar hydrogen 
in our rigs to replace diesel generators, its production 
via water electrolysis using surplus electricity, hydrogen 
injection into gas pipelines and the commercialisation 
of a hydrogen feed to a local off-taker. 
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ENERGY EFFICIENCY

Improving energy efficiency is a key focus of PDO’s 
gas conservation strategy.  Efforts have been made 
to enhance energy efficiency via co-generation and 
waste heat recovery in our steam generation activities, 
resulting in the significant improvement of power 
generation efficiency. 

We aim to reduce the volume of gas required to 
produce one megawatt hour to 275 m3 by 2021, a 14% 
fall from 2010.

We completed the benchmarking for all our facilities in 
in Q1, 2019 to identify the gap in energy consumption 
per cluster. Based on this, PDO prioritised the 
deployment of the Energy Efficiency Surveillance Tool 
(EEST), which is live tool to indicate any operational 
equipment inefficiencies. This issues an alarm so any 
issue can be fixed in a timely manner. 

We also conducted a detailed energy assessment on 
four more facilities: Lekhwair, Harweel, the Government 
Gas Plant at Yibal and the Central Gas Processing Plant 
at Saih Rawl. This is an equipment-based study to 
identify energy efficiency optimisation opportunities in 
production stations. 

Implementing these initiatives will help achieve the set 
target for our Energy Efficiency Index.  The index is a 
measure of the actual energy consumption against the 
ideal required energy for the necessary processes at 
each production station.

In 2019, PDO saved around 48 megawatts and 46,000 
m3 of fuel gas a day with the above activities. 

2010 2019 2021

320m3 301m3
275m3

of gas was required 
to generate  

1 MWh

of gas was required 
to generate  

1 MWh

of gas will be required 
to generate  
1 MWh
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MANAGING AND SAVING 
ENERGY

PDO is reducing power consumption by monitoring 
and controlling the energy consumed at the Company’s 
real estate facilities. An energy audit for Coastal and 
Interior buildings is underway to professionally manage 
and control their usage of electricity and water.

The below steps were taken across PDO premises:

• Replacement of conventional lights with LED ones

• Optimising heating, ventilation and air conditioning 
and lighting power with respect to office working 
hours and occupancy

• Replacement of old low-efficiency machines with 
high-efficiency ones

• Installation of variable speed drives for machine 
rotary equipment

• Energy auditing each building and implementing 
energy-saving improvements.

These initiatives led to the equivalent of: 

5,231
mid-sized cars
removed from the 
roads for one year

Planting and 
growing of

407,390
trees over 10 years tonnes of waste 

recycled 
 instead of going to landfill

8,594
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WATER MANAGEMENT

PDO’s water management strategy was formulated in 
consultation with government ministries and follows 
three principles: Reduce, Re-Use and Re-Locate. 
Reduce refers to the need to cut the volume of 
produced water coming to the surface, water disposal 
and aquifer abstraction. Re-use is about increasing oil 
production or other beneficial purposes and Re-locate 
relates to transporting water from areas with an excess 
to those with a shortage. 

PRODUCED WATER USE

PDO currently produces close to 900,000 m³/d of 
produced water, which is set to exceed 1,000,000 
m³/d from 2020 onwards. Currently, 60% of this is re-
used for either pressure maintenance or EOR, and the 
remainder is sent to our award-winning Nimr Reed 
Wetlands project and deep disposal.  PDO continues 
to seek alternative methodologies for the cleaning and 
re-use, or disposal of produced water in a manner that 
consumes far less energy.

A snapshot of our key achievements in our journey 
towards water sustainability and re-use over the past 
decade is depicted in the figure below.

Re-used WI/cEOR 
60%

Sent to reed wetlands 
(reed beds)

18%

Deep disposal
22%

Before
2009

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

R&D activities 
started for 
re-use PW

Water injection

Disposal

RO reject 
re-use project 
in SR by FO

Reed beds 
expansion 
phase 3

Use of reject 
water for FW

PW re-use in 
drilling

Fahud Salt 
project awarded

Start of Nimr 
Bio-saline 
agriculture

Reed bed
(NWTP) phase 1

31 RO plants 
optimised to save 
aquifers

Joined Oman 
Strategic Research  
Committee

SWD = Zero

Relocation of Yibal 
water to Lekhwair to 
save Aquifer

Successful R&D re-use 
in brick making
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NIMR REED WETLANDS

The Nimr Water Treatment Plant underwent a third-
phase expansion in 2019 to treat an additional 60,000 
m3/d of produced water, bringing the total water 
processed via this remarkable wetland technology to 
175,000m³/d.

This will save an additional 15 MW of energy, which 
is equivalent to saving 40 million m³/year of gas. The 
wetland plant will contribute to a reduction of more 
than 225,000 tonnes of CO2 per annum as a result 
of the removal of gas-hungry conventional deep well 
disposal (DWD) pumps.

The project collected another prestigious accolade 
in a long series of awards, scooping the Award 
for Excellence in Climate Action during the Qatar 
Sustainability Summit 2019.  The project was recognised 
for its contribution to greening desert lands, innovative 
water solutions and reduction of GHG emissions.

FORWARD OSMOSIS AT SAIH RAWL

In a number of potable water reverse osmosis (RO) 
plants, PDO faces challenges related to the disposal 
of reject water, the increase in future water demand 

and an ever-continuing depletion of the aquifer in 
a water-scarce country. To address this, our Water 
Management team have proposed installing forward 
osmosis technology at Saih Rawl to treat the reject RO 
water and reduce its disposal by 40% with a view to 
replicating this elsewhere.

Raw
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YIBAL CAMP WETLAND

PDO also initiated a new environment-friendly Sewage Treatment Plant (STP) for the Yibal 
Camp, using various plant species to treat sewage without chemicals. This contributes positively 
to the environment, increases vegetation at the camp and leads to operational expenditure 
savings of 10%. 

REDUCING DOMESTIC WATER USE

We have managed to reduce the amount of water used at our MAF headquarters by 80% by 
fitting water-saving nozzles to taps. This saving represents 22% of the overall water consumption 
in the MAF area alone. 

NEW TECHNOLOGY

Responding to pressing technical challenges such 
as produced water management, energy efficiency, 
artificial lifting performance, EOR, well construction and 
completion and production measurement, PDO has 
continued its new technology deployment journey.

In 2019, over 65 new technologies were being matured, 
10 of which have been concluded and deployed. More 
than 30 technologies are currently undergoing field 
trials with 24 undergoing pre-field trial assessments.

One of the key technologies deployed is the autonomous 
inflow control device to reduce produced water. This 
reduces water-handling costs, enhances well productivity 
and is currently generating more than US$50 million of 
added value annually across PDO.  

We have also deployed Energy Efficiency Simulation 
Tool (EEST) technology to optimise the power 
consumption of power-intensive machinery such as 
turbines, compressors and pumps. 

With the advent of the Fourth Industrial Revolution, we 
are increasingly leveraging digital systems, automation, 
artificial intelligence and data analytics. In this regard, 

PDO has trialled long-range unmanned aerial systems 
called Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) drones, to 
collect and analyse vast amounts of data on various 
applications such as oil and gas leakage from pipelines 
and wellheads, road conditions, vehicle tracking, 
elevation and integrity of facilities. The BVLOS drone 
technology, the first if its kind to be deployed in 
Oman, will support the Company in having smart and 
fully digitised fields aiming to minimise risk exposure, 
reduce costs and enable a faster decision-making 
process.

In support of Omani inventions and prototypes, PDO 
has trialled wave glider technology, an autonomous 
vehicle customised by The Research Council (TRC) 
to carry out an environmental assessment of the 
marine environment within the bay at MAF. The 
trial has supported the TRC team to prove several 
concepts and to optimise the technology for further 
assessment applications within and outside the oil and 
gas industry.        

The New Technology team, is continuing its support 
to develop local academia by nurturing the Ejaad 
research and development platform to assist the 
industry. To date, we have awarded eight joint 
academia-industry projects to different universities to 
tackle some of our technical challenges.
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PDO is constantly striving to protect 
Oman’s environment and prevent 
pollution. In 2019, we improved 
environmental performance across 
many aspects, including oil spills and 
waste management. The achievements 
are summarised below.

• Substantial fall in oil spills

• Significant improvement in waste 
management

• PDO headquarters in Mina Al 
Fahal (MAF) and Ras Al Hamra 
Recreation Club (RAHRC) free 
from single-use plastic

• Completed greenhouse gas (GHG) 
data verification in accordance with 
international standards

ENVIRONMENTAL 
AND SAFETY 
PERFORMANCE

2019
HIGHLIGHTS
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SPILLS

In continuance of our efforts to improve integrity and reduce the number of oil spills, PDO 
completed the replacement of more than 3,750 kilometres of flowlines and pipelines in 
2019. 
The number of spills per million tonnes of oil production fell to 0.52 compared with 0.65 in 
2018 – a 20% decrease. However, the quantity spilled rose mainly due to relatively major leak 
incidents in Marmul and the MAF area. Despite this, the set targets for the year were achieved.
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GREENHOUSE GAS (GHG) 
EMISSIONS

Improving greenhouse gas (GHG) emission performance 
is a key pillar and one of the main drivers for our energy 
management efforts. In 2019, the Company managed to 
reduce the total GHG emissions growth by 2.36 million 
tonnes of CO2 equivalent, compared to the “business-
as-usual” (BAU) total emissions of 13.96 million 
tonnes of CO2 equivalent. This was achieved through 
the implementation of a number of flaring recovery 
initiatives, the third phase of the Nimr Wetland project 
and a series of waste heat recovery projects. However, 
an increase in flaring, largely driven by the commissioning 
of new projects, and non-routine flaring incidents caused 
by equipment failure, water cut and water injection and 
disposal activities, caused total GHG volumes to slightly 
rise from 11.18 million tonnes in 2018 to 11.6 million 
in 2019.
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Confirming the reliability, completeness and accuracy 
of the reported GHG data has become essential due 
to the changing landscape around climate change and 
increasing demands for carbon emission reductions. As 
such, PDO successfully completed the first independent 
verification of its GHG data. This was carried out in 
accordance with ISO 14064, an international standard 
that sets the requirement for quantification, reporting 
and independent verification of GHG emissions that are 
registered externally and internally. 

The independent authentication included a review of 
PDO’s emissions scope and calculations methodology 
as well as verification visits to PDO’s facilities at Fahud, 
Marmul, Nimr and MAF. The audit findings included a 
number of observations, corrections and improvement 
suggestions, which were carried out in a timely manner 
and PDO obtained the independent GHG verification 
statements for 2017 and 2018. The plan is to conduct 
this verification on a regular basis to achieve a reasonable 
level of assurance.

GAS FLARING

We continued our focus on flare reduction by 
setting short, mid and long-term targets including the 
commitment to the World Bank initiative to end routine 
flaring by 2030, before the deadline if possible.

One of the 2019 focus areas was improving flaring 
reporting, and all PDO flare stacks were mapped and 
analysed to identify any missing streams that were not 
being reported and/or metered. The flaring performance 
was also made more visible across the whole organisation 
through a newly launched dashboard.

In 2019, PDO flared 20.52 tonnes of gas for every 1,000 
tonnes of hydrocarbon produced. This 7% increase was 
mainly due to flaring during the start-up at the Rabab 
Harweel integrated project and some equipment failures 
at other facilities.

The challenge is being mitigated through various projects 
which have already been commissioned such as the 
Hawqa Zauliyah Early Development Facility, the Central 
Gas Processing Plant (CPP) Flash Gas Compressor 
Bypass and others. Additionally, PDO is planning more 
initiatives to meet the zero routine flaring commitment 
by 2030 and arresting the flaring increase.
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WASTE

There was a significant improvement in waste 
management compared to the 2018 performance, with 
a 30% fall in the generation of hazardous waste from 
383,690 tonnes to 268,950 tonnes.

This came after a substantial expansion in the effective 
handling of such waste. For instance, the total of oil-
based mud (OBM) cuttings treated increased to a 
monthly average of 5,358 m3 up from 4,341 m3 in 2018. 
Furthermore, volume of hydrocarbon-contaminated 
soil treatment was reduced because of regulatory 
approval to treat only high-contaminated soil (> 5%). 
Overall, 21,000 m3 of crude oil (excluding Nimr) was 
recovered from oily sludge. In parallel, PDO is planning 
to establish options to reuse treated contaminated 
soil as part of its construction activities to minimise 
the creation of additional borrow pits and its overall 
environmental footprint.

PDO also deployed less hazardous chemicals, such 
as replacing caustic soda with magnesium oxide and 
corrosive hydrochloric acid with Enzyme Plus without 
jeopardising production. 

With respect to the reuse and recycling of hazardous 
waste, around 7,818,000 m3 were recycled by Omani 
small and medium enterprises, such as Arab Lead, 
which recycles lead batteries. 

There was a 77% rise in the total of non-hazardous 
waste produced from 76,470 tonnes to 135,630 
tonnes.

In terms of waste reduction in drilling activities, the 
Company implemented sundry initiatives that have 
resulted in the reduction of the use of OBM by 30-
40% through in-house developed solutions such as 
high temperature and high performance water-based 
mud (WBM) and silicate mud. Furthermore, various 
measures were adopted to enhance the treatment 
of cuttings including vertical dryers, screen pulse 
technology and the thermal recovery process.

Mobile mud plant to transfer mud between locations

ENVIRONMENTAL 
PROJECTS IN 2019

As part of our five-year Environmental Strategy and 
Action Plan developed in 2015 (a key enabler to achieve 
the overall corporate objectives of sustainable growth, 
operational excellence and meeting sustainability 
commitments) a number of key projects were launched 
or accomplished last year.

SINGLE-USE PLASTIC 
CAMPAIGN

We continued to support the global initiative to 
eliminate the consumption of single-use plastic as 
part of our Estidama (Sustainability) environmental 
campaign. A taskforce worked with the Ministry of 
Environment and Climate Affairs (MECA) and the 
Environment Society of Oman to identify relevant best 
practice and options, and a number of strategies were 
developed. As a result, our headquarters and the PDO 
Ras Al Hamra Recreation Club (RAHRC) are now free 
from single-use plastic.

A proposal is currently being finalised by the Real Estate 
department to ensure implementation of sustainable 
solutions at our Interior locations.
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To promote sustainable thinking at a national level, 
PDO is also an active member of the MECA National 
Committee of Sustainable Lifestyle, which aims to 
develop strategic national plans to reduce the use of 
single-use plastic bags at shopping malls.

PAPER REDUCTION 
CAMPAIGN

As part of PDO’s efforts towards saving natural 
resources and driving environmental excellence in our 
operations, a paper reduction campaign was launched 
in early 2019 with the ambitious goal of halving paper 
consumption in our daily operations by the end of 
2019. The project included awareness sessions for staff 
and the identification of a number of control measures.
Since the start of the campaign, PDO has managed to 
save more than 600,000 pieces of papers compared to 
the same period in 2018.

700+
native trees 
planted during 
Oman Tree Day

580
mangroves 
planted at 
MAF

450
native plants 
planted 
at interior locations from 
January-August 2019

ASSURANCE AND 
SIMPLIFICATION OF 
PROCEDURES

In line with our strategy of simplifying and streamlining 
procedures, we launched posters succinctly 
summarising environmental compliance conditions 
for our projects and facilities. The posters, which 
come as part of our Continuous Improvement 
journey to increase the efficiency and effectiveness 
of environmental compliance systems, present the 
conditions in infographics and are limited to one page 
for each facility. They help ensure that the requirements 
are easily understood, measureable, fit for purpose and 
applicable to PDO operations, and follow the launch 
of a simplified booklet featuring the same information.

BIODIVERSITY 
SURVEY 

A joint project for a biodiversity assessment study 
in PDO was initiated following the signing of a 
Memorandum of Collaboration with the National Field 
Research Centre for Environmental Conservation in 
2018. The study aimed to identify and survey significant 
biodiversity areas in Block 6 starting with Nimr, and has 
led to the mapping of the biodiversity presence in the 
cluster. The next survey will be conducted in Marmul.

Other milestones included:

reusable water bottles 
to staff

Distributed 
more than

3,500

Monitored and 
maintained existing 
water dispensers to 
ensure a continuous 
supply of high-quality 
drinking water

Replaced more than

720,000
refuse bags per year at MAF 
with biodegradable ones

Conducted over 20 internal and external single-use 
plastic awareness sessions for more than 3,000 
personnel.
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Environmental Data

2013 2014 2015 2016* 2017** 2018** 2019**

Greenhouse gas emissions (GHGs) 
Total GHGs 
(million tonnes CO2 equivalent)

9.60 9.99 9.67 10.49 10.79 11.18 11.60

Greenhouse gas intensity ratio 
(tonne of CO2 equivalent / tonne of HC) 

0.171 0.178 0.168 0.183 0.199 0.218 0.223

Flaring
Flaring (upstream) 
(million tonnes flared)

0.84 0.84 0.72 0.88 1.19 1.21 1.29

Flaring intensity 
(Ton/1,000 tonnes of HC) 

25.10 25.10 20.85 12.86 17.90 19.07 20.52

Energy intensity 
Upstream 
(gigajoules per tonne production)

2.22 2.47 2.27 1.46 2.31 2.58 2.62

Acid gases and VOCs emissions per unit of HC production
Sulphur oxides (SOx) 
(tonnes per thousand tonnes)

2.97 3.07 2.39 1.03 2.50 2.63 2.32

Nitrogen oxides (NOx) 
(tonnes per thousand tonnes)

0.63 0.64 0.60 0.31 0.45 0.47 0.49

Volatile organic compounds (VOCs) 
(tonnes per thousand tonnes)

0.42 0.42 0.40 0.21 0.29 0.29 0.28

Spills and discharge 
# of oil spills > 1 barrel (0.16m3) per 
million tonnes of production 
[No/Mt production]

2.22 6.04 2.53 1.97 1.57 0.65 0.66

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

6.11 15.82 9.54 32.00 3.46 0.46 2.05

Oil in effluents to surface environment 
(OIW to sea) thousand tonnes

0.017 0.007 0.009 0.010 0.008 0.022 0.007

Water
Water consumed from desalination 
units (million cubic metres)

5.30 6.55 7.37 6.88 7.03 7.06 7.73

Produced water handled 1,000 m3/day 665.30 714.99 769.62 803.97 855.52 908.95 927.54
Produced water used for injection 
activities 1,000 m3/day

301.62 323.21 359.06 412.84 449.50 484.21 495.9

Produced water used for disposal 
activities 1,000 m3/day

307.69 348.96 334.33 348.81 336.96 329.22 300.18

Waste generation
Hazardous (thousand tonnes) 184.7 230.4 209.7 225.9 222.00 383.69 268.95
Non-hazardous (thousand tonnes) 25.0 27.5 34.6 41.5 62.15 76.47 135.63
Total waste (thousand tonnes) 209.7 257.9 244.3 267.4 284.15 460.15 404.58

* From 2016, data includes gas asset performance, while earlier years only present the data from oil assets except for total GHG and GHG intensity ratio 
which are estimated based on an ISO14064 audit.

** From 2017 onwards, emissions figures have been back-calculated based on an ISO14064 audit
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Safety Data

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fatalities

Total number 2 2 4 2 3 1 2 2

Employees 0 0 0 0 0 0 0 0

Contractors 2 2 4 2 3 1 2 2

Fatal Accident Rate (fatalities per 
100 million working hours, both 
employees and contractors)

1.25 1.17 2.17 1.08 1.56 0.44 0.93 0.93

Injuries 

Total recordable case frequency 
(TRCF) (All injuries per million 
working hours, both employees and 
contractors)

1.17 0.98 0.97 0.98 0.98 0.72 0.71 0.56

Lost Time Injury Frequency (LTIF) 
(Lost Time Injuries  per million 
working hours, both employees and 
contractors)

0.29 0.26 0.32 0.28 0.22 0.20 0.15 0.10

Motor vehicle incidents (MVI)

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

0.16 0.15 0.16 0.11 0.12 0.07 0.06 0.08

Process Safety 

Tier-1 incidents 11 13 22 11 8 13 3 6

Exposure

Million manhours worked 160 170.5 184.0 184.9 196.3 224.9 215.8 215.9

Million kilometres driven 252 251.1 262.2 278.2 300.5 314.1 314.4 324.5

Illnesses 

Total recordable occupational illness 
frequency (TROIF) 
(Illnesses per million working hours 
employee only)

1.7 0.17 0.13 0.13 0.06 0.57 0.69 0.07
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This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option.
For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for 
Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.

GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-1 Name of the organization No specific  COP 
requirement

8 Ministry of Oil and Gas

102-2 Activities, brands, products and 
services

” 8-10 Ministry of Oil and Gas

102-3  Location of headquarters ” 4 Ministry of Oil and Gas

102-4  Location of operations  ” 8 Ministry of Oil and Gas

102-5 Ownership and legal form ” 8-10 Ministry of Oil and Gas, 
Ministry of Finance

102-6 Markets served ” 31 Ministry of Oil and Gas, 
Ministry of Finance

102-7 Scale of the organization ” 8-10 Ministry of Finance, 
Ministry of Oil and Gas

102-8  Information on employees and 
other workers  

” 11 Ministry of Manpower

102-9 Supply chain ” -

102-10 Significant changes to the 
organisation and its supply chain

” 6,14-19 -

102-11 Precautionary Principle or 
approach

Principle 7 57, 59, 73 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

102-12  External initiatives Principles 1-10 4,13, 73 ISO 14001:2004 
ISO 55001:2014

102-13  External initiatives No specific COP 
requirement

15 -

GRI 102: 
Strategy

102-14 Statement from senior decision-
maker

Statement of 
continuing support 

6,14 -

102-15 Key impacts, risk and opportunities 24, 25 -

GRI 102: Ethics 
and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behaviour

Principle 10 2-13 -

GRI 102: Governance 102-18 Governance structure Principle 10 10 -

GRI 102: 
Stakeholder 
Engagement

102-40 List of stakeholder groups ” 24-25 -

102-41 Collective bargaining agreements  ” 55 Ministry of Manpower

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

” 24-25 -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

” 21, 24 -

102-44 Key topics/concerns raised ” 24 -

GRI CONTENT INDEX
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

GRI 102: 
Reporting 
Practice

102-45 Entries included in the 
consolidated financial statements

- 8-10 State Audit Institution, 
Ministry of Finance

102-46  Defining report content and 
topic Boundaries

No specific COP 
requirement

21, 24-25, 91 -

102-47  List of material topics ” 24-25 -

102-48  Restatements of information ” There have been no 
specific restatements

-

102-49 Changes in reporting ” There are no specific 
changes 

-

102-50 Reporting period Sphere of influence 4 -

102-51 Date of most recent previous 
report

” 4 -

102-52 Reporting cycle ” 4 -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

” 4 -

102-54 Claims of reporting in accordance 
with GRI standards

” 4, 80 -

102-55 GRI content index ” 80 -

102-56  External assurance ” 4 -

Material Topics

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16-17 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16-17 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16-17 -

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

No specific COP 
requirement

45-51 Ministry of Finance

201-2 Financial implications and other 
risks and opportunities due to climate 
change

Principle 7 65-71, 73-77 Ministry of Finance

201-3  Defined benefit plan obligations 
and other retirement plans

No specific COP 
requirement

53-55 Ministry of Finance

201-4 Financial assistance received from 
the government

No specific COP 
requirement

13 Ministry of Finance

Market Presence

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 53-54 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 53-54 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 18-19, 53-54 -

GRI 202: 
Market 
Presence 2016

202-2 Proportion of senior management 
hired from the local community

No specific COP 
requirement

10, 53 Ministry of Manpower



82 |   SUSTAINABILITY REPORT 2019

GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

Indirect Economic Impacts

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 21 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 21-22, 45-46, 58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 21-22, 45-46, 58 -

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-1  Infrastructure investments and 
services supported

No specific COP 
requirement

18-19, 21-22, 45-47, 58 Ministry of Social 
Development

203-2 Significant indirect economic 
impacts

No specific COP 
requirement

58-60 Ministry of Social 
Development

Procurement Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11, 45-51 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11, 45-51 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11, 45-51 -

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

No specific COP 
requirement

45-51 Ministry of Oil and Gas, 
Ministry of Manpower, 
Ministry of Finance

Anti-Corruption

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 12, 13 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 12, 13 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 12, 13 -

GRI 205: Anti-
Corruption 
2016

205-1 Operations assessed for risks 
related to corruption

Principle 10 12, 13 -

205-2 Communication and training on 
anti-corruption policies and procedures

Principle 10 12 -

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

Principle 10 12, 13 State Audit Institution

Anti-Competitive Behavior

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 12, 13 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 12, 13 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 12, 13 -

GRI 206: Anti-
Competitive 
Behavior 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive 
behavior, anti-trust, and monopoly 
practices

Principle 10 Not applicable. PDO is 
not engaged in anti-
competitive behavior, 
anti-trust or monopoly 
practices

-
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 67-69 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 67-69 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 67-69 -

GRI 301: 
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

Principles 7,8,9 66-69, 73-74, 78 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

301-3 Reclaimed products and their 
packaging materials

No specific COP 
requirement

Not applicable -

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16-17, 67-69 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16-17, 67-69 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16-17, 67-69 -

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organisation

Principles 8,9 65, 73-74, 78 -

302-3 Energy intensity Principles 8,9 65, 73-74, 78 -
302-4 Reduction of energy consumption Principles 8,9 16-17, 65-69, 73-74 Ministry of Environment 

and Climate Affairs
Water

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 67-69 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 67-69 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 67-69 -

GRI 303: 
Water 2016

303-1 Water withdrawal by source Principles 8, 9 67-69, 78 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

303-2 Water sources significantly affected 
by withdrawal of water

Principles 7, 8,9 67-69, 78 -

303-3 Water recycled and reused Principles 7, 8, 9 Not available -
Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 21-22, 67-69 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 21-22, 67-69 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 21-22, 67-69 -

GRI 304: Bio-
diversity 2016

304-3 Habitats protected or restored Principles 7, 8, 9 21-22, 67-69, 71 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16, 73-74 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16, 73-74 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16, 73-74 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1 Direct greenhouse gas (GHG)  
emissions (Scope 1)

Principles 7, 8, 9 73-74, 78 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

305-2 Energy indirect GHG emissions 
(Scope 2)

Principles 7, 8, 9 73-74, 78 -

305-3 Other indirect GHG emissions 
(Scope 3)

Principles 7, 8, 9 73-74, 78 -

305-4 GHG emissions intensity Principles 7, 8, 9 73-74, 78 -
305-5 Reduction of GHG emissions Principles 7, 8, 9 73-74, 78 -
305-6 Emissions of ozone-depleting 
substances (ODS)

Principles 7, 8, 9 78 -

305-7 NOx, SOx and other significant 
area emissions

Principles 7, 8, 9 78 -

Effluents and waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16, 73-74 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16, 73-74 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16, 73-74 -

GRI 306: 
Effluents and 
waste 2016

306-1 Water discharge by quality and 
destination

Principles 7, 8, 9 78 -

306-3 Significant spills  Principles 7, 8, 9 73-74, 78 -
Environmental Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 11 -

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and regulations

Principles 7, 8, 9 Not applicable -

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 51 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 51 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 51 -

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria

Principles 7, 8, 9 51 -

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 53, 54 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 53, 54 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 53, 54 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

No specific COP 
requirement

53 Ministry of Manpower

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

” 55 Ministry of Manpower, 
Ministry of Finance, 
Ministry of Oil and Gas

401-3 Parental leave ” 55 -

Labor/Management Relations

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 54-55 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 54-55 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 54-55 -

GRI 402: 
Labor/ 
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding 
operational changes

” 54-55 Ministry of Manpower

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 15 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 15 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 15 -

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2016

403-2 Type of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and total number of work-
related fatalities

” 15, 79 -

403-3 Workers with high incidence or 
high risk of diseases related to their 
occupation

” 53 -

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 54-55 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 54-55 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 54-55 -

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

” 54-55 -

404-2 Programmes for upgrading 
employee skills and transition assistance 
programmes

” 54-55 -

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career 
development reviews

” 54-55 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 53-54 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 53-54 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 53-54 -

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

No specific COP 
requirement

53-54 -

405-2 Ratio of basic salary and 
remuneration of women to men

Principle 6 55 -

Non-Discrimination

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10-11, 53-54 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10-11, 53-54 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10-11, 53-54 -

GRI 406: Non-
Discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

Principle 6 53-54 -

Freedom of Association and Collective Bargaining

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 59-60 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 59-60 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 59-60 -

GRI 407: 
Freedom of 
Association 
and Collective 
Bargaining 
2016

407-1 Operations and suppliers identified 
in which the right to exercise freedom of 
association and collective bargaining may 
be at risk

Principles 3,4,5,6 61 -

Child Labor

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 62-63 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 62-63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 62-63 -

GRI 408: 
Child Labor 
2016

408-1 Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of child labor    

Principles 3,4,5,6 62-63 Royal Oman Police, 
Ministry of Manpower

Forced or Compulsory Labor

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 62-63 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 62-63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 62-63 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

GRI 409: 
Forced or 
Compulsory 
Labor 2016

409-1 Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor

Principles 3,4,5,6 62-63 Royal Oman Police, 
Ministry of Manpower

Security Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 62-63 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 62-63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 62-63 -

GRI 410: 
Security 
Practices 2016

410-1 Security personnel trained in 
human rights policies or procedures

Principles 3, 4, 5, 6 Not available will 
endeavour to include in 
future reporting cycles 
as the next phase of 
Project Prism (p. 56) 
progresses 

-

Rights of Indigenous Peoples

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 62-63 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 62-63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 62-63 -

GRI 411: 
Rights of 
Indigenous 
Peoples 2016

411-1 Incidents of violations involving 
rights of indigenous peoples

Principles 1-2 Not applicable. There 
were no such incidents

Royal Oman Police

Human Rights Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 61-63 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 61-63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 61-63 -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject 
to human rights reviews or impact 
assessments

Principles 1-2 61-63 -

412-2 Employee training on human rights 
policies and procedures

No specific COP 
requirement

61-63 -

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 21-23 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 21-23 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 21-23 -

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments and 
development programmes

Principle 1 21-23 -

413-2 Operations with significant actual 
and potential negative impacts on local 
communities

Principle 1 Not applicable. There 
were no such instances

-
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Supplier Social Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 51 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 51 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 51 -

GRI 414: 
Supplier 
Social 
Assessment 
2016

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

Principles 1, 2 Not available. Will 
endeavour to include in 
future reporting cycles 
as the next phase of 
Project Prism (p. 56) 
progresses

-

Public Policy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 11 -

GRI 415: 
Public Policy 
2016

415-1 Political contributions No specific COP 
requirement

Not applicable. PDO 
does not make political 
donations

-

Marketing Communications

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 11 -

GRI 417: 
Marketing and 
Labeling 2016

417-1 Requirement for product and 
service information and labeling

No specific COP 
requirement

Not available. Will 
endeavour to have this 
information by next 
reporting cycle

PDO is subject to Omani 
law

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning product and service 
information and labeling

” Not applicable. There 
were no such incidents 
of non-compliance 
with regulations and 
voluntary codes 
concerning marketing 
communications

-

Customer Privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 11 -

GRI 418: 
Customer 
Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints 
concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data

” Not applicable. There 
were no substantiated 
complaints regarding 
breaches of customer 
privacy and losses of 
customer data

PDO is subject to Omani 
law
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Socioeconomic Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 11 -

GRI 419: 
Socioeconom-
ic Compliance 
2016

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic 
area

Principle 10 Not applicable. There 
were no such instances

State Audit Institution

Reserves

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 14 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 14 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 14 -

OG1 Volume and type of estimated proved 
reserves and production

Principles 7, 8, 9 16, 25, 33 Ministry of Oil and Gas

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 65 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 65 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 65 -

OG3 Total amount of renewable energy 
generated by source

Principles 7, 8, 9 65 -

Ecosystem Services Including Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 77 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 77 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 77 -

OG4 Number and percentage of significant 
operating sites in which biodiversity risk 
has been assessed and monitored

Principles 7, 8, 9 All significant operating 
sites have been 
subjected to rigorous 
environmental impact 
assessments

PDO fully co-operates 
with the Ministry of 
Environment and Climate 
Affairs
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

Effluents and Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 76 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 76 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 76 -

OG5 Volume and disposal of formation or 
produced water

Principles 7, 8, 9 69, 78 ISO 14001: 2004

OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon

Principles 7, 8, 9 69, 78 ISO 14001: 2004

OG7 Amount of drilling waste (drill mud and 
cuttings) and strategies for treatment and 
disposal

Principles 7,8,9 69, 78 ISO 14001: 2004

Indigenous Rights

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 21-22 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 21-22 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 21-22 -

OG9 Operations where indigenous 
communities are present or affected by 
activities and where specific engagement 
strategies are in place

Principle 1 21-22 Royal Oman Police

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10, 21-22 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10, 21-22 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10, 21-22 -

OG10 Number and description of significant 
disputes with local communities and 
indigenous peoples

Principle 1 Not applicable. There 
were no such instances

-

Involuntary Resettlement

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 10 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 10 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 10 -

OG12 Operations where involuntary 
resettlement took place, the number of 
households resettled in each and how 
their livelihoods were affected in the 
process

Principle 7 Not applicable. There 
were no such instances

-
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page Number(s) and/or direct answers) External Assurance

Asset Integrity and Process Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 35, 78 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 35, 78 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 35, 78 -

OG13 Number of process safety events, by 
business activity

Principle 7 35, 78 Ministry of Environment 
and Climate Affairs

Fossil Fuel Substitutes

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 67 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 67 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 67 -

OG14 Volume of biofuels produced and 
purchased meeting sustainability criteria

Principle 7 Not applicable. PDO 
does not produce 
biofuels for use in its 
operations or for third 
parties

ISO 14001-2004

Low Medium High Very High
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Visual representation of prioritisation of topics (GRI 102-46)
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PDO &  
iNNOVATEQ 

Won the “Digital Transformation Project of the Year” 
Award at the ADIPEC Excellence Awards 2019 for 
Digital Transformation of PDO’s Wells, Reservoirs, & 
Facilities Management through the Nibras Platform.

PDO’s Ras Al Hamra 
Development Project 

Received the “The Best Sustainable Project” Award at 
the Dossier Construction’s Infrastructure Awards & 
Summit 2019.

PDO and  
Bauer Nimr LLC 

Received the “Award for Excellence in Climate Action” 
from the GORDS’s Award Committee at the Qatar 
Sustainability Summit 2019. It was given for “Greenhouse 
gas reduction and sustainable development through 
wetland treatment solution at Oman.”

MDC Awards  

PDO Finance Director Haifa Al Khaifi was named  by 
International Finance magazine as the winner of their 
2019 Leadership Award – Best CFO - Oil & Gas. The 
objective of the Leaderships Awards is to recognise 
exceptional existing & aspiring leaders across the globe.

PDO Finance Director Haifa Al Khaifi received  the 
Women Leadership Award 2019 from the World 
Women Leadership Congress & Awards. The award 
recognises women leaders in organisations that 
empower & foster talent for future leaders.

PDO’s National 
Objectives Programme 

Won the OER Finance & HR Award 2019 for Excellence 
in Promoting National Talent Across Sectors.

PDO 

Won the Golden Ticket, which is part of the new Shell 
P&T Director’s Awards in the category World Class 
Capital Efficiency, for the excellent work done during 
the Rabab Harweel Integrated Project (RHIP).

Awarded by the Omani Society for Human Resources 
Management (OSHRM) as the Best Organisation for 
Leaders during the Fifth Annual OSHRM Conference.

Received the “Best Corporate Brand Award” at the 
MENAA Awards 2019 for its “Tawteen” programme 
which focuses on the development of local capabilities 
in the Education sector.

Winners of the MIKE Award (Most Innovative 
Knowledge Enterprise) for the MENA region, along 
with EY.

PDO Stars football team 

Won the Oman Corporate League for the second 
consecutive year.
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شركة تنمية نفط ُعمان وشركة 
“إنوفاتك”

فازتا بجائزة “م�ضروع العام للتحول الرقمي” يف حفل جوائز معر�ص وموؤمتر 
الرقمي  التحول  نظري  وذلك   ،2019 “اأديبك”  للبرتول  الدويل  ظبي  اأبو 
من�ضة  عرب  ُعمان  نفط  تنمية  �ضركة  يف  واملرافق  واملكامن  االآبار  اإدارة  يف 

“نربا�ص”.

مشروع تطوير رأس الحمراء التابع 
للشركة 

ح�ضد جائزة “اأف�ضل م�ضروع م�ضتدام” �ضمن جوائز دو�ضري من فئة البنية 
االأ�ضا�ضية لالإن�ضاءات 2019. 

شركة تنمية نفط ُعمان وشركة 
باور نمر ش م م 

فازتا بجائزة “التميز يف العمل املناخي” من جلنة منظمة اخلليج لالأبحاث 
والتطوير يف قمة قطر لال�ضتدامة 2019 نظري جهودهما يف “خف�ص الغازات 
امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري والتطوير امل�ضتدامة عن طريق م�ضروع 

االأرا�ضي الرطبة يف ال�ضلطنة”.

جوائز لجنة اإلدارة التنفيذية

ال�ضركة بجائزة  املالية يف  لل�ضوؤون  التنفيذية  املديرة  فازت هيفاء اخلايفية 
النفط  تنفيذي يف قطاع  الأف�ضل مدير   ”International Finance“ جملة 
يف الغاز 2019. ويتمثل هدف هذه اجلوائز يف تقدير القياديني اال�ضتثنائيني 

وامللهمني يف كافة اأرجاء العامل. 

كما ح�ضلت هيفاء اخلايفية على جائزة املراأة القيادية 2019من قبل موؤمتر 
وجوائز املراأة القيادية العاملي. تقدم اجلائزة للقياديات يف املوؤ�ض�ضات التي 

ت�ضهم يف متكني املواهب واحت�ضانها ل�ضنع قيادي امل�ضتقبل.

برنامج األهداف الوطنية بالشركة 

فاز بجائزة جملة “Oman Economic Review” للمالية واملوارد الب�ضرية 
2019 للتميز يف دعم املواهب الوطنية يف خمتلف القطاعات.

شركة تنمية نفط ُعمان 

امل�ضاريع  مدير  جوائز  من  جزء  هي  التي  الذهبية  باجلائزة  ال�ضركة  فازت 
م�ضتوى  املال على  راأ�ص  كفاءة  فئة  �ضل اجلديدة يف  �ضركة  والتكنولوجيا يف 

عاملي نظري العمل املميز الذي حتقق يف م�ضروع رباب-هرويل املتكامل. 

اجلمعية  جوائز  حفل  يف  للقادة”  موؤ�ض�ضة  “اأف�ضل  بجائزة  ال�ضركة  فازت 
العمانية الإدارة املوارد الب�ضرية ال�ضنوي اخلام�ص الذي اأقيم يف مركز ُعمان 

للموؤمترات واملعار�ص يف 11 دي�ضمرب 2019.

ح�ضلت ال�ضركة على جائزة “اأف�ضل عالمة موؤ�ض�ضية” يف حفل جوائز منطقة 
“توطني”  برنامج  وذلك عن   ،2019 واآ�ضيا  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق 

الذي يركز على تنمية الكفاءات املحلية يف قطاع التعليم.

ابتكارًا  املعرفية  املوؤ�ض�ضات  اأكرب  جائزة  يف  الفائزين  �ضمن  ال�ضركة  كانت 
)مايك( 2019 يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. 

فريق نجوم شركة تنمية نفط 
ُعمان لكرة القدم

فاز ببطولة عمان لل�ضركات لل�ضنة الثانية على التوايل.
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الجوائز 
والشهادات 

في 2019
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معايري موؤ�سر 
�ملبادرة �لعاملية 

الإعد�د �لتقارير 
�الإف�ساح

مبادئ �مليثاق 
�لعاملي لالأمم 

�ملتحدة
�ل�سفحة و/�أو �الإجابة 

�ل�سمان �خلارجي�ملبا�سرة

اإعادة التوطني غري الطوعية
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG12 العمليات حيث متت اإعادة التوطني غري

الطوعية، عدد االأ�ضر التي متت اإعادتها توطينها 
وكيف تاأّثرت �ضبل عي�ضهم يف هذه العملية

ال ينطبق. ال توجد مثل تلك املبداأ 7
احلاالت

-

جاهزية املوجودات و�شالمة العمليات
GRI 103: النهج 

اخلا�ص باالإدارة 
2016

-35، 78املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-35، 78املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-35، 78املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG13 عدد حوادث �ضالمة العمليات ح�ضب نوع

االأعمال
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 35، 78املبداأ 7

بدائل الوقود الأحفوري
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-67املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-67املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-67املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG14 حجم الوقود احليوي املنتج امل�ضرتى، م�ضتوفًيا

معايري اال�ضتدامة
ال ينطبق. ال�ضركة ال تنتج املبداأ 7

وقود حيوي ال�ضتخدامه 
يف عملياتها اأو ال�ضتخدام 

جهات اأخرى

اآيزو 2004-14001
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معايري موؤ�سر 
�ملبادرة �لعاملية 

الإعد�د �لتقارير 
�الإف�ساح

مبادئ �مليثاق 
�لعاملي لالأمم 

�ملتحدة
�ل�سفحة و/�أو �الإجابة 

�ل�سمان �خلارجي�ملبا�سرة

الطاقة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-65املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-65املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-65املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG3 اإجمايل كّمية الطاقة املتجّددة املوّلدة ح�ضب

امل�ضدر
-65املبادئ 7، 8، 9

خدمات النظام البيئي �شاملة التنّوع الأحيائي
GRI 103: النهج 

اخلا�ص باالإدارة 
2016

-77املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-77املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-77املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG4 عدد ون�ضبة املواقع الت�ضغيلية الهاّمة التي تخ�ضع

للتقييم والر�ضد ب�ضاأن املخاطر على التنّوع 
االأحيائي

جميع املواقع الت�ضغيلية املبادئ 7، 8، 9
الهامة خ�ضعت لتقييمات 

�ضارمة للتاأثري البيئي

تتعاون �ضركة تنمية نفط 
عمان مع وزارة البيئة وال�ضوؤون 

املناخية
النفايات ال�شائلة والنفايات 

GRI 103: النهج 
اخلا�ص باالإدارة 

2016

-76املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-76املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-76املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG5 حجم املياه اجلوفية اأو املياه امل�ضاحبة لالإنتاج

والتخّل�ص منها
اآيزو 14001:2004 69، 78املبادئ 7، 8، 9

OG6 حجم الهيدروكربونات املحروقة واملنفوثة يف
الهواء

اآيزو 14001:2004 69، 78املبادئ 7، 8، 9

OG7 حجم النفايات الناجتة عن احلفر )طني احلفر
وتراكم م�ضتخرجاته( وا�ضرتاتيجيات معاجلتها 

والتخّل�ص منها

اآيزو 14001:2004 69، 78املبادئ 7، 8، 9

حقوق ال�شّكان الأ�شليني
GRI 103: النهج 

اخلا�ص باالإدارة 
2016

-21-22املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-21-22املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-21-22املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG9 العمليات حيث تقيم املجتمعات االأ�ضلية اأو تتاأّثر

باالأن�ضطة وحيث تكون هناك ا�ضرتاتيجيات 
حمّددة للتعامل

�ضرطة عمان ال�ضلطانية21-22املبداأ 1

املجتمعات املحلية
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 21-22املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 21-22املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 21-22املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG10 عدد وو�ضف النزاعات الكبرية مع املجتمعات

املحّلية وال�ضّكان االأ�ضليني
ال ينطبق. ال توجد مثل تلك املبداأ 1

احلاالت
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معايري موؤ�سر 
�ملبادرة �لعاملية 

الإعد�د �لتقارير 
�الإف�ساح

مبادئ �مليثاق 
�لعاملي لالأمم 

�ملتحدة
�ل�سفحة و/�أو �الإجابة 

�ل�سمان �خلارجي�ملبا�سرة

GRI 103: النهج 
اخلا�ض بالإدارة 

2016

-51املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-51املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-51املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 414: تقييم 

املوّردين حول 
الآثار على املجتمع 

2016

414-1 ن�ضبة املوّردين اجُلدد الذين جرى 
ا�ضتق�ضاوؤهم با�ضتخدام معايري االآثار على 

املجتمع

غري متاحة. �ضن�ضعى املبادئ 1 - 2
الإدراجها يف دورة التقارير 
القادمة مع اإحراز تقدم يف 

م�ضروع املنظور )�ضفحة 56(

-

ال�شيا�شات العاّمة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 11املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 11املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 11املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 415

ال�شيا�شات العاّمة 
2016

415-1 القيمة االإجمالية للم�ضاهمات ال�ضيا�ضية 
ح�ضب البالد واملتّلقي/امل�ضتفيد

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

ال ينطبق. �ضركة تنمية 
نفط ُعمان ال تعمل تربعات 

�ضيا�ضية

-

التوا�شل لأجل الت�شويق
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 11املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 11املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 11املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 417

الت�شويق ت�شنيف 
املنتجات 2016

417-1 نوع معلومات املنتج واخلدمات املطلوبة 
مبقت�ضى اإجراءات املن�ضاأة ملعلومات وت�ضنيف 

املنتجات واخلدمات

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

غري متاحة. �ضن�ضعى 
الإدراجها يف دورة التقارير 

القادمة

تخ�ضع �ضركة تنمية نفط 
ُعمان للقانون العماين

417-3  اإجمايل حاالت عدم االلتزام بالّلوائح 
والقوانني الطوعية املتعّلقة بات�ضاالت الت�ضويق

ال ينطبق. ال توجد حاالت “
عدم االلتزام بالّلوائح 

والقوانني الطوعية املتعّلقة 
بات�ضاالت الت�ضويق

-

خ�شو�شية العمالء
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 11املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 11املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 11املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 418
خ�شو�شية 

العمالء 2016

418-1 اإجمايل عدد ال�ضكاوى بخ�ضو�ص خرق 
خ�ضو�ضية العمالء وفقدان بيانات العمالء

ال ينطبق. ال توجد �ضكاوى “
بخ�ضو�ص خرق خ�ضو�ضية 

العمالء وفقدان بيانات 
العمالء

تخ�ضع �ضركة تنمية نفط 
ُعمان للقانون العماين

المتثال القت�شادي والجتماعي
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 11املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 11املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 11املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 419

المتثال 
القت�شادي 

والجتماعي 2016

419-1 عدم االلتزام بالقوانني والّلوائح املتعّلقة 
باملجال االجتماعي واالقت�ضادي

ال ينطبق. ال توجد مثل تلك املبداأ 10
احلاالت

جهاز الرقابة املالية واالإدارية 
للدولة

الحتياطيات
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-14املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-14املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-14املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
OG1وزارة النفط والغاز16، 25، 33املبادئ 7، 8، 9حجم ونوع االحتياطات املوؤّكدة املقّدرة واالإنتاج
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ت�شغيل الأطفال
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-62-63املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-62-63املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-62-63املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 408: ت�شغيل 

الأطفال 2016
408-1  العلميات واملورّدون الذين تنطوي 

عليهم خماطر كبرية حلاالت ت�ضغيل االأطفال
�ضرطة عمان ال�ضلطانية، 62-63املبادئ 3، 4، 5، 6

وزارة القوى العاملة 
الت�شغيل الإجباري اأو الق�شري

GRI 103: النهج 
اخلا�ض بالإدارة 

2016

-62-63املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-62-63املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-62-63املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 409

الت�شغيل الإجباري 
اأو الق�شري 2016

409-1 العلميات واملورّدون الذين تنطوي 
عليهم خماطر كبرية حلاالت العمل االإجباري اأو 
الق�ضري والتدابري املتخذة لالإ�ضهام يف الق�ضاء 

الفعلي على العمل االإجباري اأو الق�ضري

�ضرطة عمان ال�ضلطانية، 62-63املبادئ 3، 4، 5، 6
وزارة القوى العاملة 

املمار�شات الأمنية
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-62-63املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-62-63املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-62-63املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 410

املمار�شات الأمنية 
2016

410-1  ن�ضبة اأفراد االأمن املدربني يف �ضيا�ضات 
واإجراءات حقوق االإن�ضان لدى املن�ضاأة ذات 

العالقة بالعمليات

غري متاحة. �ضن�ضعى املبادئ 3، 4، 5، 6
الإدراجها يف دورة التقارير 
القادمة مع اإحراز تقدم يف 

م�ضروع املنظور )�ضفحة 56(

-

حقوق ال�شّكان الأ�شليني
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-61-63املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-61-63املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-61-63املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 411: حقوق 
ال�شّكان الأ�شليني 

2016

411-1 اإجمايل عدد حاالت انتهاك حقوق 
ال�ضّكان االأ�ضليني والتدابري املتخذة يف هذا 

ال�ضاأن

ال ينطبق. ال توجد مثل تلك املبادئ 2-1
احلوادث

�ضرطة عمان ال�ضلطانية

التقييم يف حقوق الإن�شان
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-61-63املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-61-63املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-61-63املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 412

التقييم يف حقوق 
الإن�شان 2016

412-1 اإجمايل عدد العمليات ون�ضبتها التي 
خ�ضعت ملراجعة حقوق االإن�ضان اأو تقييم االآثار

-61-63املبادئ 2-1

412-2 التدريب يف �ضيا�ضات حقوق االإن�ضان 
واإجراءاتها

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

63-61-

املجتمعات املحلية
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-21-23املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-21-23املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-21-23املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 413

املجتمعات املحلية 
2016

413-1  ن�ضبة العمليات املنفذة من خالل اإ�ضراك 
املجتمع املحّلي، وتقييم االآثار وبرامج التنمية

-21-23املبداأ 1

413-2  العمليات ذات االآثار ال�ضلبية الفعلية 
واملحتملة اجل�ضيمة على املجتمعات املحّلية

ال ينطبق ال توجد مثل تلك املبداأ 1
احلاالت

-

تقييم املوّردين حول الآثار على املجتمع
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GRI 103: النهج 
اخلا�ض بالإدارة 

2016

-15املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-15املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-15املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 403

حة وال�شالمة  ال�شّ
املهنية 2016

403-2  نوع ومعّدل االإ�ضابات، االأمرا�ص 
املهنية، االأيام ال�ضائعة، والغياب، والعدد 

االإجمايل للحوادث املميتة املرتبطة بالعمل

“79 ،15-

403-3  عدد العمال الذين تعر�ضوا حلوادث 
كبرية اأو اأمرا�ص عالية اخلطورة مرتبطة بالعمل

“53-

التدريب والتعليم
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-54-55املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-54-55املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-54-55املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 404

التدريب والتعليم 
2016

404-1  متو�ّضط عدد �ضاعات التدريب يف العام 
للموّظف الواحد ح�ضب النوع االجتماعي وح�ضب 

فئة املوّظف

“55-54-

404-2  الربامج التي تدعم اإدارة املواهب 
والتعّلم مدى احلياة والتي من �ضاأنها دعم 

�ضالحية العمل امل�ضتمرة للموّظفني وم�ضاعدتهم 
يف خواتيم �ضريتهم املهنية

“55-54-

404-3  ن�ضبة املوّظفني الذين يح�ضلون على 
مراجعات منتظمة لتطوير االأداء وال�ضرية 

املهنية ح�ضب النوع االجتماعي وفئة املوّظف

“55-54-

التنّوع وت�شاوي الفر�ض
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-53-54املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-53-54املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-53-54املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 405: التنّوع 

وت�شاوي الفر�ض 
2016

405-1  تكوين هيئات احلوكمة وتفا�ضيل 
املوّظفني مقابل فئة املوّظف وفقًا للنوع 

االجتماعي، الفئة العمرية، الع�ضوية يف االأقّليات 
وموؤ�ّضرات التنّوع االأخرى

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

54-53-

405-2  معّدل الّراتب االأ�ضا�ضي واملكافاآت 
اخلا�ضة بالن�ضاء مقابل الرجال ح�ضب فئة املوّظف  

-55املبداأ-6

عدم التمييز
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10-11، 53-54املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10-11، 53-54املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10-11، 53-54املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 406: عدم 

التمييز 2016
406-1 اإجمايل عدد حاالت التمييز 

واالإجراءات الت�ضحيحية املتخذة
-53-54املبداأ-6

حّرية تكوين الحتادات اأو اجلمعيات والتفاو�ض اجلماعي  
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-59-60املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-59-60املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-59-60املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 407: حّرية 
تكوين الحتادات 

اأو اجلمعيات 
والتفاو�ض 

اجلماعي  2016

407-1 العمليات واملوّردون املحّددين، والذين 
قد يتعر�ضون اأو يقعون حتت خطر التعر�ص 

النتهاك حرياتهم يف تكوين االحتادات اأو 
اجلمعيات واملفاو�ضة اجلماعية، والتدابري 

املتخذة لدعم هذه احلقوق

-61املبادئ 3، 4، 5، 6
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النفايات ال�شائلة والنفايات
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-16، 73-74املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-16، 73-74املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-16، 73-74املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 306

النفايات ال�شائلة 
والنفايات2016

306-1  اإجمايل ت�ضريف املياه ح�ضب النوعية 
والوجهة

-78املبادئ 7، 8، 9

306-2  العدد واحلجم االإجمايل حلوادث 
الت�ضّرب الّرئي�ضية

-73-74، 78املبادئ 7، 8، 9

المتثال البيئي
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-10، 11املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-10، 11املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-10، 11املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 307

المتثال البيئي 
2016

-ال ينطبقاملبادئ 7، 8، 3079-1  عدم االلتزام بالقوانني والّلوائح البيئية

التقييم البيئي للموّردين
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-51املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-51املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-51املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 308

التقييم البيئي 
للموّردين 2016

308-1 ن�ضبة املوّردين اجلدد امل�ضتبعدين 
وفرزهم با�ضتخدام املعايري البيئية

-51املبادئ 7، 8، 9

ممار�شات الت�شغيل والعمل الاّلئق
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-53، 54املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-53، 54املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-53، 54املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 401

ممار�شات الت�شغيل 
والعمل الاّلئق 

2016

401-1  العدد واملعّدالت االإجمالية لت�ضغيل 
املوّظفني ودوران املوّظفني 

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة القوى العاملة53

401-2  املزايا املقدمة للموّظفني بدوام كامل 
والتي ال يح�ضل عليها املوّظفون املوؤّقتون اأو 

املوّظفون بدوام جزئي 

وزارة القوى العاملة، وزارة 55”
املالية، وزارة النفط والغاز

401-3  العائد للعمل ومعّدالت اال�ضتبقاء بعد 
اإجازة االأبّوة، ح�ضب النوع االجتماعي

“55-

العالقات بني الُعمال والإدارة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-54-55املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-54-55املبداأ 7 103-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-54-55املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 402

العالقات بني 
الُعمال والإدارة 

2016

402-1  احلد االأدنى لفرتة االإ�ضعار بخ�ضو�ص 
التغيريات الت�ضغيلية

وزارة القوى العاملة55-54“

حة وال�شالمة املهنية ال�شّ
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الطاقة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-16-17، 67-69املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-16-17، 67-69املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-16-17، 67-69املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 302

الطاقة 2016
-65، 73-74، 78املبادئ 8، 3029-1 ا�ضتهالك الطاقة داخل املوؤ�ض�ضة

-65، 73-74، 78املبادئ 8، 3029-3  كثافة الطاقة
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 16-17، 65-69، 73-74املبادئ 8، 3029-4  خف�ص ا�ضتهالك الطاقة

املياه
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-67-69املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-67-69املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-67-69املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 303: املياه 

2016
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 67-69، 78املبادئ 8، 3039-1 اإجمايل �ضحب املياه ح�ضب امل�ضدر

303-2  م�ضادر املياه التي تاأّثرت حلٍد كبري 
نتيجة ل�ضحب املياه

-67-69، 78املبادئ 7، 8، 9 

303-3 الن�ضبة والكّمية االإجمالية للمياه التي 
اأُعيد تدوريها وا�ضتخدامها

-ال يوجداملبادئ 7، 8، 9

التنّوع الأحيائي
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-21-22، 67-69املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-21-22، 67-69املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-21-22، 67-69املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 304: التنّوع 

الأحيائي 2016
304-3  املحميات التي متت حمايتها اأو اإعادة 

تاأهيلها
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 21-22، 67-69، 71املبادئ 7، 8، 9

النبعاثات
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-16، 73-74املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-16، 73-74املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-16، 73-74املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 305

النبعاثات 2016
305-1 االنبعاثات املبا�ضرة للغازات امل�ضّببة 

لظاهرة االحتبا�ص احلراري )النطاق 1(
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 73-74، 78املبادئ 7، 8، 9

305-2 االنبعاثات غري املبا�ضرة للغازات امل�ضّببة 
لظاهرة االحتبا�ص احلراري )النطاق 2(

-73-74، 78املبادئ 7، 8، 9 

305-3  االنبعاثات االأخرى غري املبا�ضرة 
للغازات امل�ضّببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري 

)النطاق 3(

-73-74، 78املبادئ 7، 8، 9

305-4  كثافة انبعاثات الغازات امل�ضّببة 
لظاهرة االحتبا�ص احلراري

-73-74، 78املبادئ 7، 8، 9

305-5  خف�ص انبعاثات الغازات امل�ضّببة 
لظاهرة االحتبا�ص احلراري

-73-74، 78املبادئ 7، 8، 9 

305-6  انبعاثات املواد امل�ضتنفدة لطبقة 
االأوزون

-78املبادئ 7، 8، 9

305-7 انبعاثات اأكا�ضيد النيرتوجني، اأكا�ضيد 
الكربيت، واالنبعاثات االأخرى

78املبادئ 7، 8، 9
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 :GRI 202
احل�شور يف ال�شوق 

2016

202-2  ن�ضبة االإدارة العليا من املجتمع املحّلي 
يف مناطق العمليات الهاّمة

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة القوى العاملة10، 53

الآثار القت�شادية غري املبا�شرة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-21املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-21-22، 45-46، 58املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-21-22، 45-46، 58املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 203: الآثار 
القت�شادية غري 

املبا�شرة 2016

203-1  تنمية اأثر ا�ضتثمارات الُبنى االأ�ضا�ضية 
واخلدمات املدعومة

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

 ،47-45 ،22-21 ،19-18
58

وزارة التنمية االجتماعية

ال توجد متطلبات 203-2 االآثار االقت�ضادية املهمة غري املبا�ضرة
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة التنمية االجتماعية60-58

ممار�شات امل�شرتيات
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-11، 45-51املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-11، 45-51املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-11، 45-51املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 204

ممار�شات 
امل�شرتيات 2016

ال توجد متطلبات 204-1 ن�ضبة االإنفاق على املوّردين املحّليني
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة النفط والغاز، وزارة 51-45
القوى العاملة، وزارة املالية

مكافحة الف�شاد
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-12، 13املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-12، 13املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-12، 13املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 205: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

205-1  اإجمايل عدد ون�ضبة العمليات التي 
خ�ضعت للتقييم ب�ضاأن املخاطر املت�ضلة بالف�ضاد 

واملخاطر الكبرية التي جرى حتديدها

-12، 13املبداأ-10

205-2 االت�ضال والتدريب حول �ضيا�ضات 
واإجراءات مكافحة الف�ضاد

-12املبداأ-10

205-3 حاالت الف�ضاد املوؤّكدة واالإجراءات 
املتخذة يف هذا ال�ضاأن

جهاز الرقابة االإدارية واملالية 12، 13املبداأ-10
للدولة

ال�شلوك امل�شاد للمناف�شة
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-12، 13املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-12، 13املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-12، 13املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
 :GRI 206

ال�شلوك امل�شاد 
للمناف�شة 2016

206-1  اإجمايل عدد االإجراءات القانونية 
�ضد ال�ضلوك املانع للمناف�ضة، خيانة االأمانة، 

واملمار�ضات االحتكارية ونتائجها

ال ينطبق. �ضركة تنمية املبداأ-10
نفط ُعمان ال ت�ضرتك 
يف ممار�ضات ال تت�ضم 

بالتناف�ضية والثقة واأن�ضطة 
االحتكار

-

املواد
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-67-69املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-67-69املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-67-69املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 301: املواد 

2016
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية 66-69، 73-74، 78املبادئ 7، 8، 3019-1 املواد امل�ضتخدمة ح�ضب الوزن اأو احلجم

301-2 ن�ضبة املنتجات املباعة ومواد التعبئة 
اخلا�ضة بها التي ا�ضرتدتها الفئة

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

-ال ينطبق
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102-45 القيود املدرجة يف القوائم املالية ملف التقرير
املوّحدة للموؤ�ّض�ضة

جهاز الرقابة االإدارية واملالية 10-8-
للدولة، وزارة املالية

102-46  عملية حتديد حمتوى التقرير وحدود 
اجلانب

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

91 ،25-24 ،21-

102-47  جوانب املواد املحددة يف العملية 
لتحديد حمتوى التقرير

“25-24-

-ال توجد اأي اإعادات حمددة“102-48 اإعادة بيانات املعلومات
102-49  التغيريات الهاّمة من فرتات اإعداد 

التقارير ال�ضابقة يف النطاق وحدود املجال
-ال توجد تغيريات حمددة “

-4جمال التاأثري102-50 فرتة اإعداد التقرير
-4“102-51  تاريخ اأحدث التقارير ال�ضابقة

-4“102-52 دورة اإعداد التقارير
102-53  حلقة التوا�ضل ب�ضاأن االأ�ضئلة املتعّلقة 

بالتقرير
“4-

102-54 مطالبات اإعداد التقرير وفقًا ملعايري 
موؤ�ضر املبادرة العاملية الإعداد التقارير

“80 ،4-

-80“102-55 موؤ�ضر املبادرة العاملية الإعداد التقارير
102-56 �ضيا�ضات وممار�ضات املن�ضاأة 

بخ�ضو�ص �ضعيها للتاأكيد اخلارجي
“4-

�جلو�نب �ملادية �ملحددة وحدودها
الأداء القت�شادي

GRI 103: النهج 
اخلا�ض بالإدارة 

2016

-16-17املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-16-17املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-16-17املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
GRI 201: الأداء 
القت�شادي 2016

201-1  القيمة االقت�ضادية املبا�ضرة املحققة 
واملوّزعة

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة املالية51-45

201-2  التداعيات املالية واملخاطر االأخرى 
والفر�ص الأن�ضطة املوؤ�ض�ضة نتيجة للتغرّي املناخي

وزارة املالية65-71، 73-77املبداأ-7

201-3 تغطية التزامات املوؤ�ّض�ضة املحددة حيال 
خّطة املزايا  وغريها من خطط التقاعد

ال توجد متطلبات 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة املالية55-53

ال توجد متطلبات 201-4  الدعم املايل امل�ضتلم من احلكومة
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة املالية13

احل�شور يف ال�شوق
GRI 103: النهج 

اخلا�ض بالإدارة 
2016

-53-54املبداأ 1037-1 �ضرح اجلوانب املادية املحددة وحدودها
-53-54املبداأ 1037-2  النهج اخلا�ص باالإدارة وعنا�ضره

-18-19، 53-54املبداأ 1037-3  تقييم النهج اخلا�ص باالإدارة 
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مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير

�أُعد هذ� �لتقرير وفقًا ملعايري موؤ�سر �ملبادرة �لعاملية الإعد�د �لتقارير 
معايري موؤ�سر 

�ملبادرة �لعاملية 
الإعد�د �لتقارير 

�الإف�ساح
مبادئ �مليثاق 
�لعاملي لالأمم 

�ملتحدة
�ل�سفحة و/�أو �الإجابة 

�ل�سمان �خلارجي�ملبا�سرة

GRI 101: �لتاأ�سي�ش ٢٠١6
االإف�ضاحات العامة

 :GRI 102
الإف�شاحات العامة 

2016

ال توجد متطلبات 102-1  ا�ضم املوؤ�ض�ضة 
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

وزارة النفط والغاز8

102-2   العالمات التجارية، واملنتجات 
واخلدمات االأ�ضا�ضية

وزارة النفط والغاز10-8“

وزارة النفط والغاز4“102-3  موقع املقر الّرئي�ضي للموؤ�ض�ضة
وزارة النفط والغاز8“102-4  موقع العمليات الّرئي�ضية

وزارة النفط والغاز، وزارة 8-10“102-5  طبيعة امللكية وال�ضكل القانوين
املالية

وزارة النفط والغاز، وزارة 31“102-6 االأ�ضواق امل�ضتفيدة
املالية

وزارة املالية، وزارة النفط 8-10“102-7 حجم املوؤ�ض�ضة
والغاز 

وزارة القوى العاملة11“102-8 اإجمايل عدد املوّظفني
-“102-9   اأن�ضطة �ضل�ضلة التوريد باملوؤ�ض�ضة

-6، 19،14“102-10  التغيريات املهّمة خالل فرتة التقرير
وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية57، 59، 73املبداأ 1027-11  تنفيذ النهج االحرتازي

اآيزو: 414001:2004، 73،13املبادئ 1-10  102-12 مبادرات خارجية
اآيزو: 55001:2014

ال توجد متطلبات 102-13    مبادرات خارجية
حمددة لالإبالغ عن 

التقدم املحرز

15-

102-14  كلمة الرئي�ص التنفيذي اأو رئي�ص ال�شرتاتيجية
جمل�ص االإدارة

-6، 14بيان با�ضتمرار الدعم

-24، 10225-15  االآثار واملخاطر والفر�ص الرئي�ضية
الأخالقيات 

والنزاهة
102-16   الئحة قواعد ال�ضلوك والئحة االأخالق 

املهنية اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة
-2-13املبداأ 10

-10املبداأ 10210-18   هيكل احلوكمة اخلا�ص باملوؤ�ض�ضةاحلوكمة

اإ�شراك اأ�شحاب 
ال�شاأن

102-40   جمموعات اأ�ضحاب ال�ضاأن يف 
املوؤ�ض�ضة

“25-24-

102-41  ن�ضبة اإجمايل عدد املوظفني 
امل�ضمولني يف اتفاقيات التفاو�ص اجلماعي

وزارة القوى العاملة55“

-24-25“102-42  حتديد واختيار اأ�ضحاب ال�ضاأن
102-43   نهج اإ�ضراك اأ�ضحاب ال�ضاأن 

وا�ضتجابة ال�ضركة
“24 ،21-

102-44   املوا�ضيع/االهتمامات الّرئي�ضية 
املُثارة من خالل اإ�ضراك اأ�ضحاب ال�ضاأن ورد 

ال�ضركة

“24-
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بيانات �ل�سالمة- �سركة تنمية نفط ُعمان 
20122013201420152016201720182019

الوفيات

22423122العدد االإجمايل

00000000املوّظفون  

22423122ال�ضركات املتعاقدة 

�ضاعة  مليون   100 لكل  )الوفيات  املميتة  احلوادث  معّدل 
عمل، املوّظفون وال�ضركات املتعاقدة( 

1.251.172.171.081.560.440.930.93

االإ�ضابات 

)كل  للت�ضجيل  القابلة  احلوادث  اإجمايل  تكرار  معّدل 
وال�ضركات  املوّظفون  عمل،  �ضاعة  مليون  لكل  االإ�ضابات 

املتعاقدة( 
1.170.980.970.980.980.720.710.56

معدل تكرار االإ�ضابات امل�ضيعة للوقت )االإ�ضابات امل�ضيعة 
وال�ضركات  املوّظفون  عمل،  �ضاعة  مليون  لكل  للوقت 

املتعاقدة(  
0.290.260.320.280.220.200.150.10

حوادث املركبات

معّدل تكرار حوادث املركبات اخلطرية  

)احلوادث امل�ضيعة للوقت واحلاالت التي ت�ضتدعي املعاجلة 
العادي، وحوادث  العمل  اأداء  املانعة عن  الطّبية واحلاالت 

تدهور املركبات لكل مليون كم مقطوع �ضياقة(

0.160.150.160.110.120.070.060.08

�ضالمة العمليات 

1113221181336 حوادث امل�ضتوى-1

التعر�ص 

160170.5184.0184.9196.3224.9215.8215.9مليون �ضاعة عمل  

252251.1262.2278.2300.5314.1314.4324.5مليون كم قطعت �ضياقة

االأمرا�ص  

معدل تكرار اإجمايل االأمرا�ص املهنية القابلة للتبليغ

)االأمرا�ص لكل مليون �ضاعة عمل، املوظفون فقط(
1.70.170.130.130.060.570.690.07
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الغازات  ال�ضنوات املا�ضية بيانات املوجودات النفطية با�ضتثناء جمموع  الغاز، بينما �ضملت  اأداء موجودات  من عام 2016، ت�ضمل بيانات   *
امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري ومعدل كثافتها التي قدرت بناء على تدقيق اآيزو14064

من عام 2017 ف�ضاعدًا، اأعيد ح�ضاب اأرقام االنبعاثات بناء على تدقيق اآيزو14064  **

�لبيانات �لبيئية-�سركة تنمية نفط ُعمان
201320142015*2016**2017**2018**2019

انبعاثات الغازات امل�ضّببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري 

اإجمايل االنبعاثات املبا�ضرة للغازات امل�ضّببة لظاهرة االحتبا�ص 
احلراري )مليون طن من مكافئ ثاين اأك�ضيد الكربون(

9.609.999.6710.4910.7911.1811.60

معّدل كثافة الغازات امل�ضّببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري )طن من 
مكافئ ثاين اأك�ضيد الكربون/طن من الهايدروكربون(  

0.1710.1780.1680.1830.1990.2180.223

حرق الغاز

0.840.840.720.881.191.211.29حرق الغاز )ال�ضق العلوي( )ماليني االأطنان املحروقة(

25.1025.1020.8512.8617.9019.0720.52كثافة حرق الغاز )طن/1000 من الهايدروكربونات(  

كثافة الطاقة

2.222.472.271.462.312.582.62ال�ضق العلوي )جيجاجول لكل طن من االإنتاج(

انبعاثات الغاز احلم�ضي واملركبات الع�ضوية املتطايرة لكل وحدة من الهايدروكربونات املنتجة 

2.973.072.391.032.502.632.32اأكا�ضيد الكربيت )طن لكل األف طن(

0.630.640.600.310.450.470.49اأكا�ضيد النيرتوجني )طن لكل األف طن(

0.420.420.400.210.290.290.28املركبات الع�ضوية املتطايرة )طن لكل األف طن(

الت�ضّربات والت�ضريف 

عدد حوادث الت�ضّرب النفطي < 1 برميل )0.16 مرت مكّعب( لكل 
مليون طن من االإنتاج ]العدد/مليون طن من االإنتاج[

2.226.042.531.971.570.650.66

كّمية النفط املت�ضّرب  < 1 برميل )0.16 مرت مكّعب( لكل مليون 
طن من االإنتاج ]مليون طن من االإنتاج[

6.1115.829.5432.003.460.462.05

املخّلفات ال�ضائلة من النفط اإلى البيئة ال�ضطحية )النفط املختلط 
مع املاء اإلى البحر( األف طن

0.0170.0070.0090.0100.0080.0220.007

املياه

5.306.557.376.887.037.067.73املياه امل�ضتهلكة من وحدات التحلية )مليون مرت مكّعب(

665.30714.99769.62803.97855.52908.95927.54املياه امل�ضاحبة لالإنتاج 1000 مرت مكعب يف اليوم

املياه امل�ضاحبة لالإنتاج امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة احلقن 1000 مرت 
مكعب يف اليوم    

301.62323.21359.06412.84449.50484.21495.9

املياه امل�ضاحبة لالإنتاج امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة الت�ضريف )1000مرت 
مكعب يف اليوم(    

307.69348.96334.33348.81336.96329.22300.18

توليد النفايات

184.7230.4209.7225.9222.00383.69268.95خطرة )األف طن(

25.027.534.641.562.1576.47135.63غري خطرة )األف طن(

209.7257.9244.3267.4284.15460.15404.58اإجمايل النفايات )األف طن(
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من األشجار 
المحلية

ال�ضجرة  يوم  اأثناء  زرعت 
العماين

من أشجار 
المانغروف 

زرعت في 
ميناء الفحل

من األشجار 
المحلية زرعت 

يف مواقع العمليات من يناير اإلى 
اأغ�ضط�ص 2019

ع�ضو  ال�ضركة  فاإن  ال�ضلطنة،  م�ضتوى  على  امل�ضتدام  التفكري  ت�ضجيع  وبغية 
البيئة  لوزارة  التابعة  امل�ضتدامة  احلياة  لنمط  الوطنية  اللجنة  يف  ن�ضط 
الوطنية  اال�ضرتاتيجية  اخلطط  تطوير  اإلى  تهدف  التي  املناخية،  وال�ضوؤون 
ت�ضتخدم ملرة واحدة يف مراكز  التي  البال�ضتيكية  االأكيا�ص  ا�ضتخدام  لتقليل 

الت�ضوق.

حملة تخفيض استخدام الورق

بالتميز  قدمًا  والدفع  الطبيعية،  املوارد  توفري  يف  ال�ضركة  جهود  اإطار  يف 
مطلع  يف  الورق  ا�ضتخدام  خف�ص  حملت  د�ضنت  عملياتها،  مواقع  يف  البيئي 
الن�ضف  الورق مبقدار  ا�ضتهالك  يتمثل يف خف�ص  بهدف طموح  عام 2019 
تنفيذ حلقات توعية  امل�ضروع  بنهاية عام 2019. و�ضمل  اليومية  يف عملياتنا 
للموظفني وو�ضع عدد من االإجراءات الرقابية. ولقد ا�ضتطاعت ال�ضركة-منذ 
بدء احلملة- اأن توفر اأكرث من 600 األف قطعة من الورق مقارنة باملدة ذاتها 

يف عام 2018.

 

ضمان اإلجراءات وتبسيطها

ال�ضركة  د�ضنت  وتب�ضيطها،  االإجراءات  لت�ضهيل  ا�ضرتاتيجيتنا  مع  ان�ضجامًا 
امل�ضاريع  يف  البيئية  باملعايري  االلتزام  ا�ضرتاطات  باإيجاز  تلخ�ص  مل�ضقات 
للتح�ضني  رحلتنا  اإطار  يف  تاأتي  التي  املل�ضقات-  هذه  وتعر�ص  واملرافق، 
اأنظمة االلتزام باملعايري البيئية وكفاءتها- ال�ضروط  امل�ضتمر لتعزيز فعالية 
يف ر�ضومات تو�ضيحية، وال تتخطى �ضفحة واحدة لكل مرفق. كما اإنها ت�ضاعد 
وميكن  منها،  للغر�ص  ومنا�ضبة  مفهومة  اال�ضرتاطات  كون  من  التاأكد  على 
قيا�ضها وتطبيقها يف عمليات ال�ضركة، وتبع ذلك تد�ضني كتيب مب�ضط يعر�ص 

املعلومات نف�ضها. 

التنّوع األحيائي

ال�ضركة  االأحيائي يف  للتنوع  تقييمية  بداأ يف م�ضروع م�ضرتك الإجراء درا�ضة 
عقب توقيع مذكرة تعاون مع املركز الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ 
البيئة يف عام 2018. وهدفت تلك الدرا�ضة اإلى حتديد مناطق م�ضح التنوع 
االأحيائي املهمة يف منطقة االمتياز رقم 6، وبدء يف منر حيث و�ضعت خريطة 
يف  التايل  امل�ضح  و�ضيقام  العنقودية.  املجموعة  يف  املوجود  االأحيائي  للتنوع 

مرمول.

و�ضملت االإجنازات االأخرى ما يلي:

+ ٧٠٠ 45٠ 58٠

٣5٠٠

٧٢٠

توزيع اأكرث من

علبة مياه قابلة الإعادة 
اال�ضتخدام ملوظفي ال�ضركة

مر�قبة موزعات �ملياه 
�حلالية و�سيانتها ل�سمان 

�لتوريد �مل�ستمر ملياه �سرب 
عالية �جلودة

ألفًا

ا�ضتبدال اأكرث من

من اأكيا�ص النفايات �ضنويًا يف ميناء 
الفحل بتلك القابلة للتحلل احليوي

تنظيم اأكرث من 20 حلقة توعية داخلية وخارجية للبال�ضتيك 

امل�ضتخدم ملرة واحدة الأكرث من 3 �آالف موظف
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المخلفات

 ،2018 عام  اأداء  مع  مقارنة  النفايات  اإدارة  يف  كبري  حت�ضن  هناك  كان 
اإلى  طنًا   383690 من  اخلطرة  املخلفات  اإنتاج  يف   %30 يبلغ  انخفا�ص  مع 

268950 طنًا. 

ولقد متخ�ص ذلك اإثر التو�ضع الكبري يف التعامل املجدي مع تلك املخلفات. 
على �ضبيل املثال، ارتفع جمموع فتات احلفر املعالج للطني الزيتي اإلى معدل 
�ضهري يبلغ 5358 مرتًا مكعبًا مقارنة مع 4341 مرتًا مكعبًا يف عام 2018، 
باالإ�ضافة اإلى ذلك، خف�ضت كميات معاجلة الرتبة امللوثة بالهيدروكربونات 

جراء املوافقة التنظيمية ملعاجلة الرتبة عالية التلوث فقط )اأكرث من %5(.

األف مرت مكعب من النفط اخلام )با�ضتثناء منر(  واإجمااًل، ا�ضتخل�ص 21 
من احلماأة الزيتية. بالتوازي مع ذلك، تخطط ال�ضركة لو�ضع خيارات الإعادة 
ا�ضتخدام الرتبة امللوثة املعاجلة يف اإطار اأن�ضطتها البيئية لتقليل اإيجاد مزيد 

من احلفر وب�ضمتها البيئية عمومًا.

ا�ضتبدال  ت�ضمل  خطورة  اأقل  كيميائية  مواد  اأي�ضًا  ال�ضركة  ا�ضتخدمت  كما 
واحلم�ص  املغني�ضيوم،  باأك�ضيد  ال�ضوديوم(  )هيدروك�ضيد  الكاوية  ال�ضودا 

الهيدروكربوين امل�ضبب للتاآكل مع االأنزمي دون تعري�ص االإنتاج للخطر.

وفيما يتعلق باإعادة ا�ضتخدام املخلفات اخلطرة واإعادة تدويرها، فقد اأعادت 
املوؤ�ض�ضات العمانية ال�ضغرية واملتو�ضطة- مثل العربية للر�ضا�ص، التي تعيد 
تدوير البطاريات التي حتتوي على الر�ضا�ص- تدوير حوايل 7818000 مرت 

مكعب.

وارتفع اإجمايل املخلفات غري اخلطرة املنتجة بن�ضبة 77% من 76470 طنًا 
اإلى 135630 طنًا.

ومن حيث خف�ص املخلفات يف اأن�ضطة حفر االآبار، طبقت ال�ضركة مبادرات 
متنوعة ت�ضببت يف خف�ص ا�ضتخدام الطني الزيتي القاعدة بن�ضبة %40-30 
عن طريق حلول مطورة داخليًا ت�ضمل درجات احلرارة العالية واالأداء العايل 
ال�ضركة  تبنت  ذلك،  اإلى  باالإ�ضافة  والطني اجلريي.  القاعدة  املائي  للطني 
العمودية،  املجففات  فيها  مبا  احلفر  فتات  معاجلة  لتعزيز  خمتلفة  تدابري 

وتكنولوجيا "�ضكرين بلز" وعملية ا�ضتخال�ص النفط باالأ�ضلوب احلراري.

 

المشاريع البيئية في 2019

يف  طورت  التي  التنفيذ  وخطة  اخلم�ضية  البيئية  ا�ضرتاتيجيتنا  اإطار  يف 
لل�ضركة  الرئي�ضية  االأهداف  لتحقيق  اأ�ضا�ضيان  عامالن  )وهما   ،2015 عام 
فقد  اال�ضتدامة(  بالتزامات  والوفاء  العمليات  يف  والتميز  النمو  ال�ضتدامة 

د�ضن عدد من امل�ضاريع الرئي�ضية اأو اأجنزت يف العام املن�ضرم.

حملة الحد من البالستيك 
المستخدم لمرة واحدة 

الذي  البال�ضتيك  ا�ضتهالك  للحد من  العاملية  املبادرة  اإلى  ال�ضركة  ان�ضمت 
�ُضّكل  اإذ  “ا�ضتدامة”.  البيئية  حملتنا  اإطار  يف  وذلك  واحدة  مرة  ي�ضتخدم 
فريق عمل مب�ضاركة وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية وجمعية البيئة العمانية 
لتحديد اأف�ضل املمار�ضات والبدائل ذات ال�ضلة وطورت عدة ا�ضرتاتيجيات، 
احلمراء  راأ�ص  ومركز  لل�ضركة  الرئي�ضي  املقر  فاإن  اجلهود،  لتلك  ونتيجة 

الرتفيهي اأ�ضبحا ِخلوًا االآن من البال�ضتيك امل�ضتخدم ملرة واحدة. 

تنفيذ  ل�ضمان  العقارات  لدائرة  على مقرتح  االآن  االأخرية  اللم�ضات  وتو�ضع 
حلول م�ضتدامة يف مناطق عملياتنا. 

وحدة الطني املتنقلة لنقل الطني بني املواقع
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جميع الموجودات باستثناء حرق الغاز الختبار ا�بار موجودات النفط فقط باستثناء حرق الغاز الختبار ا�بار

@ مالحظة: من عام ٢٠١٧ فصاعد� تشمل نتائج حرق الغاز جميع الموجودات وحرق الغاز الختبار ا�بار

�أد�ء حرق �لغاز
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العمل كالمعتاد إجمالي انبعاثات الغازات
المسببة لالحتباس الحراري

انخفاض انبعاثات
الغازات المسببة

لالحتباس الحراري

االحتبا�ص  لظاهرة  امل�ضببة  للغازات  امل�ضجلة  البيانات  موثوقية  تاأكيد  اإن 
تقلب  اإلى  بالنظر  عنه  حميد  ال  اأمرًا  اأ�ضبح  ودقتها  واكتمالها  احلراري 
امل�ضهد حول التغري املناخي، وزيادة متطلبات خف�ص االنبعاثات الكربونية. 
ومن ثم، اأكملت ال�ضركة بنجاح اأول حتقق م�ضتقل لبياناتها للغازات امل�ضببة 
اآيزو 14064، وهو  لظاهرة االحتبا�ص احلراري، ولقد نفذ ذلك وفقًا ملعيار 
معيار عاملي لتحديد متطلبات التقدير الكمي واالإبالغ والتحقق امل�ضتقل من 

انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري امل�ضجلة خارجيًا وداخليًا.

وت�ضمن ذلك التوثيق مراجعة لنطاق انبعاثات ال�ضركة ومنهجية ح�ضابها اإلى 
وميناء  ومنر  ومرمول  فهود  يف  ال�ضركة  مرافق  اإلى  تفتي�ضية  زيارات  جانب 
والت�ضحيحات  املالحظات  من  عدد  عن  التدقيق  نتائج  واأ�ضفرت  الفحل، 
ومقرتحات للتح�ضني، التي نفذت يف الوقت املنا�ضب، وحت�ضلت ال�ضركة على 
لعامي 2017 و2018.  امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري  الغازات  بيانات 
م�ضتوى  لتحقيق  منتظم  اأ�ضا�ص  على  التوثيق  هذا  يجرى  اأن  املخطط  ومن 

�ضمان م�ضتدام وواقعي يف امل�ضتقبل.

حرق الغاز

لقد وا�ضلنا تركيزنا على خف�ص حرق الغاز عن طريق و�ضع اأهداف ق�ضرية 
الإنهاء  الدويل  البنك  مببادرة  االلتزام  فيها:  مبا  املدى  وبعيدة  ومتو�ضطة 

احلرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030 قبل املوعد املحدد اإن اأمكن ذلك. 

 ،2019 عام  يف  الرتكيز  جماالت  من  الغاز  حرق  عن  االإبالغ  حت�ضني  وكان 
كما ح�ضرت جميع م�ضاعل حرق الغاز يف ال�ضركة وحللت لتحديد اأي تيارات 
اأكرث  اأي�ضًا  الغاز  حرق  اأداء  واأ�ضبح  حت�ضب،  مل  اأو  عنها  يبلغ  مل  مفقودة 

و�ضوحًا يف كافة اأرجاء ال�ضركة بف�ضل لوحة املتابعة املد�ضنة حديثًا. 

من  طن  األف  لكل  الغاز  من  طن   20.52 ال�ضركة  حرقت   ،2019 عام  يف 
الهايدروكربونات املنتجة، وهذه الزيادة البالغة 7% اأتت اأ�ضا�ضًا جراء حرق 
الغاز اأثناء ت�ضغيل م�ضروع “رباب – هرويل” املتكامل، ويع�ص اأعطال املعدات 

يف مرافق اأخرى.  

وقد خفف حدة ذلك التحدي ت�ضغيل م�ضاريع خمتلفة ت�ضمل مرفق التطوير 
املبكر يف حوقة زولية، و ت�ضريف الغاز الوم�ضي من جهاز ال�ضغط يف املحطة 
من  ملزيد  ال�ضركة  تخطط  �ضبق،  ملا  باالإ�ضافة  ال�ضغط.   ملعاجلة  املركزية 
املبادرات لتلبية التزام اإيقاف احلرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030 واحلد 

من زيادة حرق الغاز.

�نبعاثات �لغاز�ت �مل�سببة لظاهرة �الحتبا�ش �حلر�ري يف �ل�سركة ٢٠١3-٢٠١٩
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كمية التسرب النفطي أكثر من برميل (0.16 متر مكعب) لكل مليون طن من ا�نتاج

عدد حاالت التسرب النفطي أكثر من (٠٫١٦ متر مكعب) لكل مليون طن من ا�نتاج

التسرب النفطي

موا�ضلة جلهودنا لتح�ضني اجلاهزية واحلد من عدد حاالت الت�ضرب النفطي، اأكملت ال�ضركة ا�ضتبدال اأكرث من 3750 كيلومرت 
من خطوط التدفق وخطوط االأنابيب يف عام 2019.

و�ضهد عدد حاالت الت�ضرب النفطي لكل مليون طن من النفط املنتج انخفا�ضًا بن�ضبة 20% و�ضواًل اإلى 0.52 مقارنة مبعدل 
0.65 يف عام 2018، بيد اأن كمية الت�ضرب النفطي فد ارتفعت جراء حوادث الت�ضرب الكبرية ن�ضبيًا يف مرمول ومنطقة ميناء 

الفحل. ولكن تلك الظروف مل حتل دون حتقيق االأهداف املو�ضوعة للعام.

انبعاثات الغازات المسّببة لظاهرة 
االحتباس الحراري 

اإن حت�ضني اأداء انبعاثات الغازات امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري يعد 
عام  الطاقة، يف  الإدارة  الرئي�ضية يف جهودنا  دوافعنا  واأحد  اأ�ضا�ضية  ركيزة 
الغازات  النبعاثات  االإجمايل  النمو  تخفي�ص  ال�ضركة  ا�ضتطاعت   ،2019
امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري مبقدار 2.36 مليون طن مبكافئ ثاين 
اأك�ضيد الكربون، مقارنة مع االنبعاثات الكلية عند “العمل كاملعتاد” البالغة 

13.96 مليون طن مبكافئ ثاين اأك�ضيد الكربون.

بداًل  الغاز  ا�ضتخال�ص  مبادرات  من  عدد  تطبيق  بف�ضل  ذلك  حتقق  ولقد 
من حرقه، واملرحلة الثالثة من م�ضروع منر لالأرا�ضي الرطبة، و�ضل�ضلة من 
م�ضاريع ا�ضرتجاع احلرارة املهدرة، بيد اأن زيادة حرق الغاز املدفوع اأ�ضا�ضًا 
اأعطال  جراء  الروتيني  غري  احلرق  وحوادث  اجلديدة،  امل�ضاريع  بت�ضغيل 
ذلك  كل  منها،  والتخل�ص  وحقنها  املياه  كميات  تقلي�ص  واأن�ضطة  املعدات، 
امل�ضببة لظاهرة  للغازات  االإجمالية  الكميات  ارتفاع طفيف يف  اإلى  اأدى  قد 
مليون يف  اإلى 11.6  مليون طن يف 2018  االحتبا�ص احلراري من 11.18 

عام 2019.
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

 األداء في مجال 
البيئة والسالمة

�نخفا�ش كبري يف عدد حاالت �لت�سرب �لنفطي  •

حت�سن كبري يف �إد�رة �لنفايات   •

خلو �ملقر �لرئي�سي لل�سركة يف ميناء �لفحل ومركز ر�أ�ش   •

�حلمر�ء �لرتفيهي من �ملو�د �لبال�ستيكية �لتي ت�ستخدم 

ملرة و�حدة.

لظاهرة  �مل�سببة  �لغاز�ت  بيانات  من  �لتحقق  �إكمال   •

�الحتبا�ش �حلر�ري وفقًا للمعايري �لدولية.

ومنع  العمانية  البيئة  ل�ضون  �ضعيها  عن  ال�ضركة  تفرت  ال 
التلوث، ويف عام 2019، جنحنا يف حت�ضني اأدائنا البيئي 
واإدارة  النفطي  الت�ضرب  �ضملت  كثرية  اأ�ضعدة  على 

النفايات.

وفيما يلي تلخي�ص الأبرز االإجنازات.
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مركز جبال لالأر�ش �لرطبة 
ابتداأت ال�ضركة كذلك مبحطة جديدة و�ضديقة للبيئة ملعاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي يف مركز جبال با�ضتخدام ف�ضائل متنوعة من 
النباتات ملعاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي دون ا�ضتخدام مواد كيميائية.  وي�ضاهم ذلك اإيجابيًا يف البيئة ويزيد من الغطاء النباتي 

يف املركز، و�ضيوؤدي اإلى حتقيق وفورات يف امل�ضروفات الت�ضغيلية بن�ضبة %10.

تقليل ��ستخد�م �ملياه يف مقر �ل�سركة
لقد ا�ضتطعنا تقليل كمية املياه امل�ضتخدمة يف مقرنا الرئي�ضي يف ميناء الفحل بن�ضبة 80% عن طريق تركيب فوهات موفرة للمياه 

على �ضنابري املياه.  وميثل ذلك توفري 22% من اال�ضتهالك الكلي للمياه يف منطقة ميناء الفحل فقط.

التكنولوجيا الجديدة

اإلى مواجهة التحديات الفنية امللحة من  اإطار امل�ضاعي احلثيثة الرامية  يف 
اال�ضطناعي،  الرفع  واأداء  الطاقة،  وكفاءة  لالإنتاج  امل�ضاحبة  املياه  مثل 
واال�ضتخال�ص املعزز للنفط، وبناء االآبار واإكمالها، وقيا�ص االإنتاج، كل ذلك 
قد جعل ال�ضركة توا�ضل رحلتها يف تطبيق التكنولوجيا اجلديدة يف جماالت 

عملها. 

حني  يف  الن�ضج،  مرحلة  احلديثة  التقنيات  من   65 بلغت   ،2019 عام  ويف 
اكتملت 10 تقنيات منها وطبقت. ومير اأكرث من 30 تقنية مبرحلة التجارب 

امليدانية، يف حني تخ�ضع 24 تقنية للتقييمات التجريبية ما قبل امليدانية.

التلقائي  بالتدفق  التحكم  اأجهزة  تقنية  املطبقة  االأ�ضا�ضية  التقنيات  ومن 
املياه،  معاجلة  تكاليف  من  ذلك  ويخف�ص  لالإنتاج.  امل�ضاحبة  املياه  لتقليل 
ويعزز من اإنتاجية االآبار، وُيوجد حاليًا اأكرث من 50 مليون دوالر اأمريكي من 

القيمة امل�ضافة �ضنويًا يف �ضتى اأرجاء ال�ضركة. 

اأمثل  ا�ضتغالل  لتحقيق  الطاقة  كفاءة  مراقبة  اأداة  تكنولوجيا  طبقنا  كما 
التوربينات،  مثل  من  العايل  اال�ضتهالك  ذات  االآالت  يف  الطاقة  ال�ضتهالك 

واأجهزة ال�ضغط، وامل�ضخات.

متزايد  ب�ضكل  ن�ضتخدم  اأ�ضبحنا  الرابعة،  ال�ضناعية  الثورة  بزوغ فجر  ومع 
البيانات.  والت�ضغيل االآيل والذكاء اال�ضطناعي وحتليالت  الرقمية  االأنظمة 

ويف هذا ال�ضاأن، جربت ال�ضركة اأنظمة الطائرات بدون طيار البعيدة املدى، 
التي تعرف بالطائرات خارج حدود الروؤية جلمع كميات كبرية من البيانات 
خطوط  من  والغاز  النفط  ت�ضرب  مثل  من  التطبيقات  خمتلف  يف  وحتليلها 
االأنابيب وروؤو�ص االآبار، وحاالت الطرق، وتتبع املركبات، واالرتقاء باملرافق 

وجاهزيتها.

ال�ضركة يف  ال�ضلطنة-  اأر�ص  على  نوعها  من  -االأولى  التقنية  و�ضتدعم هذه 
التعر�ص  من  يقلل  مما  بالكامل  رقميًا  تدار  ذكية  حقول  المتالك  �ضعيها 
التخاذ  اأ�ضرع  عملية  من  وميكن  التكاليف،  ويخف�ص  ال�ضالمة،  ملخاطر 

القرارات. 

ويف �ضياق دعم ال�ضركة لالبتكارات والنماذج االأولية العمانية، جربت ال�ضركة 
وحركة  ال�ضم�ضية  بالطاقة  تعمل  روبوتية  اأداة  عن  عبارة  جديدة  تكنولوجيا 
البحرية  للبيئة  بيئي  تقييم  الإجراء  العلمي  البحث  جمل�ص  �ضممها  االأمواج 
�ضمن مرفاأ ميناء الفحل. ولقد دعمت التجربة فريق جمل�ص البحث العلمي 
الإثبات العديد من املفاهيم، وا�ضتغالل التكنولوجيا يف مزيد من التطبيقات 

التقييمية �ضمن قطاع النفط والغاز وخارجه.

القطاع  لتطوير  دعمه  تقدمي  عن  اجلديدة  التكنولوجيا  فريق  يفرت  وال 
االأكادميي املحلي عن طريق تغذية من�ضة “اإيجاد” للبحث والتطوير مل�ضاعدة 
ال�ضناعة باأكملها. ولقد اأ�ضندنا حتى اليوم عقودًا لثمانية م�ضاريع م�ضرتكة 
بع�ص  للتعامل مع  اإلى خمتلف اجلامعات  وال�ضناعة  االأكادميي  القطاع  بني 

حتدياتنا الفنية.
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م�سروع �الأر��سي �لرطبة بنمر
�ضهدت حمطة منر ملعاجلة املياه املرحلة التو�ضعية الثالثة يف 2019 ملعاجلة 60 
األف مرت مكعب يف اليوم اإ�ضافية من املياه امل�ضاحبة لالإنتاج، لتبلغ كمية املياه 
املعاجلة بهذه التقنية املميزة لالأرا�ضي الرطبة 175 األف مرت مكعب يف اليوم.

ومن املوؤمل اأن توّفر هذه اخلطوة نحو 15 ميجاواط من الطاقة، اأي ما يوازي 
االأر�ص  حمطة  و�ضت�ضاهم  عام.  كل  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون   40 توفري 
�ضنويًا  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  األف طن من  اأكرث من 225  الرطبة يف خف�ص 

نتيجة لال�ضتغناء عن م�ضخات التخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة.

ولقد تلقى امل�ضروع تكرميًا مرموقًا اآخر يف قائمة تطول من اجلوائز، ليحرز 
لال�ضتدامة  قطر  قمة  خالل  املناخي  العمل  يف  التميز  جائزة  املرة  هذه  يف 
2019.  حيث كرم امل�ضروع مل�ضاهمته يف ت�ضيري ال�ضحراء القاحلة ب�ضاطًا 
للتعامل مع املياه، وخف�ص انبعاثات الغازات  اإبداعية  اأخ�ضر، واإيجاد حلول 

امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري.

�لتنا�سح �الأمامي يف �سيح رول
ال�ضاحلة  للمياه  العك�ضي  التنا�ضح  حمطات  من  عدد  يف  ال�ضركة  تواجه 
لل�ضرب حتديات تتعلق بالتخل�ص من املياه املرجتعة، وزيادة الطلب امل�ضتقبلي 
م�ضادر  ذي  بلد  يف  اجلوفية  املياه  طبقات  ا�ضتنزاف  وموا�ضلة  املياه،  على 

�ضحيحة للمياه.

التنا�ضح  تقنية  تطبيق  املياه  الإدارة  فريقنا  اقرتح  �ضبق،  ما  مع  وللتعامل 
االأمامي يف �ضيح رول ملعاجلة املياه املرجتعة من حمطات التنا�ضح العك�ضي 
مناطق  يف  ذلك  لتكرار  خطة  وهناك   ،%40 بن�ضبة  منها  التخل�ص  وتقليل 

اأخرى. 

خمطط العملية املقرتحة

المياه
غير المعالجة

المياه المعالجة بتقنية
التناضح امامي

محطة التناضح
العكسي

نظام التخلص
من المياه

محطة التناضح
ا�مامي
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تخزين المياه
الصالحة للشرب

الموجود الجديدمفتاح المخطط:
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 يعاد استخدامها في أنشطة
االستخالص المعزز للنفط

 تنقل إلى مشروع نمر
لألراضي الرطبة

 يتخلص منها في
الطبقات العميقة

قبل
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

بدأت أنشطة البحث 
والتطوير �عادة 
استخدام المياه 

المصاحبة ل�نتاج

التخلص من المياه في 
الطبقات الضحلة = صفر

االستغالل ا�مثل لـ ٣١ محطة 
بتقنية التناضح العكسي 

لتوفير المياه الجوفية

االنضمام إلى لجنة البحوث 
االستراتجية العمانية

نقل مياه جبال إلى الخوير 
لتوفير المياه الجوفية

نجاح أنشطة البحث 
والتطوير في إعادة استخدام 

المياه في صناعة الطوب

إعادة استخدام المياه المرتجعة 
في سيح رول باستخدام تقنية 

التناضح ا�مامي

استخدام المياه 
المرتجعة 

إسناد مشروع 
ملح فهود

مستنقعات القصب االصطناعية 
(محطة معالجة المياه في نمر) 

إعادة استخدام المياه المرحلة ا�ولى
المصاحبة ل�نتاج في 

عمليات الحفر

بدء الزراعة 
الملحية العضوية 

في نمر
المرحلة الثالثة من توسيع 

مشروع مستنقعات القصب 
االصطناعية

حقن المياه

التخلص من المياه

إدارة المياه

اأعدت ا�ضرتاتيجية اإدارة املياه يف ال�ضركة بالت�ضاور مع الوزارات احلكومية، 
مرتكزة على ثالثة مبادئ: التخفي�ص، واإعادة اال�ضتخدام والنقل.

امل�ضاحبة  املياه  كميات  تقلي�ص  اإلى  احلاجة  اإلى  “تخفي�ص”  مبداأ  وي�ضري 
اإلى ال�ضطح، والتخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة،  لالإنتاج التي تخرج 
وا�ضتنزاف طبقات املياه.  و“اإعادة اال�ضتخدام” يتعلق بزيادة اإنتاج النفط اأو 
بع�ص االأغرا�ص االأخرى ذات النفع، اأما مبداأ “النقل” فيق�ضد به نقل املياه 

من املناطق ذات الفائ�ص اإلى تلك التي تعاين من �ضح املياه. 

��ستخد�م �ملياه �مل�ساحبة لالإنتاج
تنتج ال�ضركة حاليًا قرابة 900 األف مرت مكعب يف اليوم من املياه امل�ضاحبة 
لالإنتاج التي يتوقع اأن تزيد على مليون مرت مكعب يف اليوم اعتبارًا من هذا 
للمحافظة على  املياه حاليًا  تلك  ا�ضتخدام 60% من  ويعاد  العام ف�ضاعدًا. 
ال�ضغط اأو اال�ضتخال�ص املعزز للنفط، فيما ير�ضل الباقي منها اإلى امل�ضروع 
الذي ح�ضد عدة جوائز، اأي م�ضروع منر لالأرا�ضي الرطبة، والتخل�ص منها 
احلثيث  وبحثها  الدوؤوب  �ضعيها  توا�ضل  ال�ضركة  لكن  العميقة.  الطبقات  يف 
اأو  ا�ضتخدامها  اإعادة  اأو  لالإنتاج  امل�ضاحبة  املياه  لتنقية  بديلة  اأ�ضاليب  عن 

التخل�ص منها باأ�ضلوب اأقل ا�ضتهالكًا للطاقة.

 وجتدون يف ال�ضكل التايل ملحة الإجنازاتنا الرئي�ضية يف رحلتنا نحو ا�ضتدامة 
املياه واإعادة ا�ضتخدامها على مدى العقد املن�ضرم. 

٪6٠

٪١8

٪٢٢
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إدارة الطاقة وتوفيرها

امل�ضتهلكة  الطاقة  مبراقبة  الطاقة  ا�ضتهالك  تخفي�ص  اإلى  ال�ضركة  ت�ضعى 
يف  للطاقة  تدقيق  االآن  ويجري  العقارية.   ال�ضركة  مرافق  يف  بها  والتحكم 
واملياه  للكهرباء  ا�ضتعمالها  الإدارة  العمليات  ومناطق  الفحل  ميناء  مباين 

والتحكم بها بكل احرتافية. 

ولقد اتخذت اخلطوات االآتية يف خمتلف اأرجاء مباين ال�ضركة:

.LED ا�ضتبدال االإنارات التقليدية باإنارات  •

تعزيز اأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وطاقة االإ�ضاءة املتعلقة ب�ضاعات   •
العمل املكتبية. 

ا�ضتبدال االآالت القدمية املنخف�ضة التكلفة باأخرى ذات كفاءة اأعلى.   •

تركيب حمركات متغرية ال�ضرعة على املعدات الدوارة.  •

تدقيق الطاقة يف كل مبنى وتطبيق حت�ضينات توفري الطاقة.   •

وقد اأدت تلك املبادرات اإلى حتقيق ما يعادل:

 

5٢٣١
انخفا�ضًا مبقدار ما تنفثه

�ضيارة متو�ضطة احلجم من 
االنبعاثات يف الطرق �ضنويًا

4٠٧٣٩٠85٩4
زراعة

�سجرة خالل ١٠ �سنو�ت

اإعادة تدوير

طنًا من �ملخلفات بداًل 
من طمرها
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201020192021

 ٢٧5 متراً مكعبًا  ٣٠١ متراً مكعبًا  ٣٢٠ متراً مكعبًا 
 من الغاز مطلوبة لتوليد

ا ميجاواط/ ساعة
 من الغاز مطلوبة لتوليد

ا ميجاواط/ ساعة
 من الغاز لتوليد
ا ميجاواط/ ساعة

كفاءة الطاقة

ال�ضرتاتيجية  الرئي�ضية  الرتكيز  حماور  اأحد  الطاقة  كفاءة  حت�ضني  يعد 
احلفاظ على الغاز.  لقد بذلت جهود تعزيز كفاءة الطاقة من خالل التوليد 
الثنائي وا�ضرتجاع احلرارة املهدرة يف اأن�ضطتنا الإنتاج البخار، مما جنم عنه 

حت�ضينات كبرية يف كفاءة اإنتاج الطاقة.

ونهدف اإلى تقليل كمية الغاز املطلوبة الإنتاج ميجاواط واحد يف ال�ضاعة اإلى 
275 مرتًا مكعبًا بحلول عام 2021، وهي ن�ضبة انخفا�ص تبلغ 14% مقارنة 

مع عام 2010.

ولقد اأكملنا و�ضع معيار جلميع مرافقنا يف الربع االأول لعام 2019 لتحديد 
مكامن النق�ص يف ا�ضتهالك الطاقة لكل جمموعة عنقودية. وبناء على هذا، 
تنقل  اأداة  وهي  اأولوية،  الطاقة  كفاءة  مراقبة  اأداة  تطبيق  ال�ضركة  اأعطت 
بيانات حية لالإ�ضارة اإلى اأي عيوب يف الكفاءة الت�ضغيلية للمعدات.  وت�ضدر 

هذه االأداة اإنذارًا مما ميكن من اإ�ضالح اأي عطل يف الوقت املنا�ضب.

كما اأجرينا تقييمًا مف�ضاًل للطاقة الأربعة مرافق اأخرى: يف اخلوير وهرويل 
�ضيح  يف  املركزية  الغاز  معاجلة  وحمطة  جبال  يف  احلكومي  الغاز  وحمطة 
لفر�ص  االأمثل  اال�ضتغالل  لتحديد  املعدات  على  مبنية  درا�ضة  وهذه  رول. 

كفاءة الطاقة يف حمطات االإنتاج.

ملوؤ�ضر كفاءة  املو�ضوع  الهدف  املبادرات على حتقيق  و�ضي�ضاعد تطبيق هذه 
الكمية  مقابل  يف  الفعلي  الطاقة  ال�ضتهالك  مقيا�ص  املوؤ�ضر  وذلك  الطاقة، 

املثالية املطلوبة من الطاقة للعمليات ال�ضرورية يف كل حمطة اإنتاج. 

يف عام 2019، اأ�ضفر تطبيق تلك االأن�ضطة عن توفري ال�ضركة ملا يقارب 48 
ميجاواط، و46 األف مرت مكعب من غاز الوقود يف اليوم. 
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وجتدون هاهنا بع�ش �الأمثلة على جهودنا يف �مل�ساعدة على �إيجاد 
كوكب �أكرث �خ�سر�رً�.

م�سروع �أمني �لذي ينتج ١٠٠ ميجاو�ط من �لطاقة 
�ل�سم�سية

مل�ضادر  العاملي  القطاع  عناوين  جوائز،  ح�ضد  الذي  اأمني،  م�ضروع  ت�ضدر 
يف  ال�ضم�ضية  للطاقة  م�ضتقل  �ضخم  منتج  اأول  لكونه  املتجددة  الطاقة 
ال�ضلطنة، واأول م�ضروع �ضخم للطاقة ال�ضم�ضية يف العامل ت�ضرتي كل اإنتاجه 

�ضركة نفط وغاز.

امل�ضتقلني  املنتجني  تاريخ  يف  التعرفات  اأقل  اأحد  على  امل�ضروع  ح�ضل  ولقد 
تناف�ضية  عطاءات  له  قدمت  اأن  بعد  العامل،  م�ضتوى  على  ال�ضم�ضية  للطاقة 
يوؤكد على  اإن هذا  املتجددة.  الطاقة  ال�ضيت يف قطاع  من مطورين ذائعي 
ويدعم  التكلفة  منخف�ضة  طاقة  الإنتاج  لُعمان  املتاحة  الكبرية  الفر�ضة 

اإمكانيات ال�ضلطنة املده�ضة يف جمال “الطاقة اخل�ضراء”.

وميتد امل�ضروع على م�ضاحة 4 كم2 ويقدر حجمه بـ 480 ملعبًا لكرة القدم، 
وت�ضمل املعدات التي �ضرتكب اأكرث من 335 األف قطعة من االألواح ال�ضم�ضية 
ال�ضوئية، مما ينتج طاقة تكفي لـ 15 األف منزل. ومن املخطط اأن يبداأ يف 
اإلى  ت�ضغيله جتاريًا يف مايو 2020، و�ضيمثل خطوة مهمة يف م�ضرية حتّولنا 

�ضركة طاقة بالكامل مع الرتكيز ب�ضكل اأكرب على م�ضادر الطاقة املتجددة.

يف  ال�ضركة  يف  الطاقة  لنظام  امل�ضروع  يوفرها  الني  الكهرباء  و�ضت�ضاهم 
انبعاثات  و�ضتخف�ص  الطاقة،  الإنتاج  الطبيعي  الغاز  ا�ضتخدام  عن  التوقف 
الغازات امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري بنحو 226 األف طن �ضنويًا، وهو 

ما يعادل ما تنفثه 23 األف مركبة كبرية على الطريق �ضنويًا. 

�لطاقة �ل�سم�سية يف �ل�سركة ونظام �لتخزين )�لهجني(
ت�ضتخدم الكثري من اآبارنا املنتجة للنفط واملزودة للمياه امل�ضخات االنغمارية 
امل�ضخات  وت�ضغل  ال�ضطح.  اإلى  ا�ضطناعيًا  ال�ضوائل  لرفع  الكهربائية 

االنغمارية الكهربائية باملولدات التي تعمل على الديزل اأو �ضبكة الطاقة. 

ال�ضم�ضية  الطاقة  باألواح  الديزيل  مولدات  ا�ضتبدال  جتربة  يف  ابتدئ  ولقد 
اإلى جانب نظام تخزيني هجني يف بئرين خمتارتني، ومن املزمع اأن يركب 
التجريبي  امل�ضروع  تكلل  واإن   ،2020 لعام  الثالث  الربع  بحلول  النظام  هذا 
بالنجاح ف�ضيطبق يف جميع اآبار امل�ضخات االنغمارية الكهربائية التي تعمل 

على حمركات الديزل. 

م�سروع �لطاقة �ل�سم�سية يف �ملر�كز �ل�سكنية لل�سركة
للطاقة  حمطة  اإجناز  على  للطاقة  االأ�ضا�ضية  البنية  اأنظمة  دائرة  تعمل 
وهذه  بالطاقة.  العمليات  مناطق  يف  املوظفني  مراكز  لتزويد  ال�ضم�ضية 
تكاليف  وتخفي�ص  املتجددة  للطاقة  املت�ضارع  الربنامج  من  جزء  املبادرة 
اأهداف  مع  التعامل  نف�ضه  االآن  ويف  املحروق،  الغاز  كميات  وتقليل  الطاقة 

التنمية امل�ضتدامة يف ال�ضركة واالأهداف البيئية.

ومنر-  وبهجة،  وجبال،  رول،  �ضيح  وهي  لل�ضركة-  مراكز  اأربع  حددت  وقد 
ال�ضتيعاب من�ضاآت الطاقة ال�ضم�ضية بقدرة اإجمالية تبلغ 5 ميجا واط.  ويعمل 
تعرف  ل�ضمان  امل�ضروع  ت�ضميم  على  االأولية  الهند�ضية  للت�ضاميم  مكتبنا 
املهند�ضني العمانيني ال�ضباب يف ال�ضركة على اأحدث ممار�ضات ال�ضناعة يف 

�ضوق م�ضادر الطاقة املتجددة.

�لطاقة �ل�سم�سية �ملركزة
عقب الت�ضغيل الناجح مل�ضروع “مراآة” ال�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية يف توليد 
البخار يف حقل اأمل، اأجرت ال�ضركة درا�ضة جدوى مبدئية لتحقيق مزيد من 

الفهم لالإمكانيات التقنية الإنتاج الطاقة الكهربائية. 

ف�ضاًل عما �ضبق، توفر الطاقة ال�ضم�ضية املركزة ميزات تخزين الطاقة على 
املدى الطويل التي قد تت�ضم بقدر اأكرب من التناف�ضية مقارنة مع تكنولوجيا 

بطاريات الطاقة الكهربائية التقليدية. 

وما زلنا ن�ضتك�ضف طرقًا جديدة لتخزين الطاقة احلرارية قد حتول الحقًا 
اإلى طاقة كهربائية. 

فلل ر�أ�ش �حلمر�ء 
األواح الطاقة ال�ضم�ضية بقدرة 10 كيلوفولت  بعد امل�ضروع التجريبي لرتكيب 
يف 10 فلل يف م�ضروع تطوير منطقة راأ�ص احلمراء، فاإنا نتطلع االآن لتو�ضيع 

ا�ضتخدامها لت�ضمل 580 مبنى �ضكنيًا جديدًا منخف�ص االرتفاع.

م�سروع �لطاقة �ل�سم�سية يف وز�رة �لنفط و�لغاز
يف  ال�ضم�ضية  بالطاقة  الكهرباء  توليد  م�ضروع  تنجز  اأن  ال�ضركة  ا�ضتطاعت 
يف  جناحها  اإثر  والغاز  النفط  لوزارة  الرئي�ضي  املقر  يف  ال�ضيارات  مواقف 
بالطاقة.   املكتبية  املباين  لتزويد  الفحل  ميناء  يف  له  م�ضابه  م�ضروع  تطوير 
ويتمثل الهدف الرئي�ضي لهذا امل�ضروع يف موازنة الطاقة امل�ضتوردة من �ضبكة 
يف  ي�ضهم  مما  االأخرى  احلكومية  للمباين  قدوة  وليكون  املفوترة،  الكهرباء 

نهاية املطاف يف توفري الغاز لالقت�ضاد الكلي. 

�لهيدروجني �الأخ�سر
لقد طورنا خارطة طريق ذات مراحل للدفع قدمًا باالبتكار وحتديد اجلدوى 
الفنية والتجارية الإنتاج الهيدروجني االأخ�ضر والتطبيقات املحتملة.  ويت�ضمن 
اأجهزة حفر  ال�ضم�ضية وطاقة الهيدروجني يف  ذلك ا�ضتخدام مزيج الطاقة 
الكهربائي  التحليل  طريق  عن  واإنتاجها  الديزل،  مولدات  ال�ضتبدال  االآبار 
للمياه با�ضتخدام الكهرباء الفائ�ضة، وحقن الهيدروجني يف خطوط انابيب 

الغاز، والت�ضويق التجاري لوقود الهيدروجني لدى م�ضرت حملي. 



 I     65تقرير االستدامة لعام 2019 م

االستدامة   البيئية 
والتكنولوجيا 

الطاقة المتجددةالجديدة

العامل  اإمداد  هو  جمعاء  الب�ضرية  يواجه  بل  ال�ضركة  يواجه  والع�ضرين  احلادي  القرن  يف  حتد  اأكرب  اإن 
الطاقة  اإنتاج  تكلفة  الكربونية وموا�ضلة تخفي�ص  االنبعاثات  تقليل  ال�ضعي نحو  بالطاقة، ويف احلني ذاته 

املطلوبة. 

وال�ضركة ملتزمة باملخطط العام للطاقة يف ُعمان 2040 يف حني ن�ضعى الغتنام حتديات التغري املناخي 
وحتويلها اإلى فر�ص، ويف االآن نف�ضه العمل لتلبية متطلبات الطاقة املتزايدة.

انبعاثات  �ضال�ضل عمل عمانية ذات  وتطوير  الطاقة،  �ضوق  الكربون من  اإزالة  ويعني ذلك دعم خطوات 
كربونية منخف�ضة باأ�ضرع ما ميكن، وت�ضريع تطوير تقنيات الهيدروجني لتكون بدياًل منخف�ص الكربون، 
الطاقة حت�ضينًا  الكربون وحت�ضني كفاءة  املنخف�ضة  الكبرية  امل�ضاريع  امل�ضتثمرين يف  ثقة  بناء  ف�ضاًل عن 

كبريًا. 

وخالل عام 2019، حققنا تقدمًا ملحوظًا يف م�ضرية حتّولنا نحو تطوير م�ضادر الطاقة املتجددة ال �ضيما 
الطاقة ال�ضم�ضية، ونتطلع قدمًا نحو زيادة ت�ضريع االبتكار يف جمال الطاقة املتجددة والك�ضف عن حلول 

جديدة، واإيجاد منظومة للطاقة امل�ضتدامة للمجتمع وللبالد وللعامل اأجمع.

و�ضنوا�ضل تقييم االأنواع املختلفة مل�ضادر الطاقة وا�ضتخدام غاز الهيدروجني والوقود احليوي يف خمتلف 
اإطار دافعية تقليل اعتماد البالد على الوقود االأحفوري  اأرجاء ال�ضركة ومع اأ�ضحاب ال�ضاأن االآخرين يف 

وحفز التنويع االقت�ضادي.
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

االستدامة   البيئية 
والتكنولوجيا 

الجديدة

�أول م�سروع الإنتاج �لكهرباء بالطاقة �ل�سم�سية   •
�مل�سرتي �حل�سري الإنتاجه هو �سركة نفط وغاز 

يف �لطريق �ل�سحيح لتد�سينه. 

حت�سينات كبرية يف كفاءة �لطاقة و�إد�رة �ملياه.  •

تو�سع م�سروع �الأر��سي �لرطبة بنمر  •

�إن�ساج �أكرث من 65 تكنولوجيا جديدة  •

اأ�ضا�ضيًا من منظومة  �ضحيح اأن النفط والغاز �ضيظالن جزءًا 

الطاقة يف ال�ضركة اإال اأننا �ضنطّور اأي�ضًا حلواًل اإبداعية للطاقة 

املتجددة الإيجاد فر�ص جديدة للنمو لل�ضركة وللبالد على حد 

�ضواء.

اأي�ضًا  يعني  بالكامل  طاقة  �ضركة  اإلى  التدريجي  االنتقال  هذا 

اال�ضتفادة من التكنولوجيا اجلديدة واإر�ضاء مزيد من التعاون 

اإلى جانب حت�ضني كفاءة الطاقة واإدارة املياه عمومًا. 
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الوالدة، والعيون، واالأذن، واالأنف، واحلنجرة، وت�ضرف الدائرة الطبية كذلك 
على مرفق خلدمات اللياقة البدنية للجن�ضني.  

لتوفرا  بالعمل  وفهود  هرويل  يف  مركزيتان  عيادتان  بداأت   ،2019 عام  ويف 
يف  معها  املتعاقدة  وال�ضركات  ال�ضركة  ملوظفي  ال�ضحية  للرعاية  اآخر  بعدًا 
مناطق العمليات. ويتمثل الهدف يف اإن�ضاء عيادة مركزية يف كل مركز تقدم 
ثم  ومن  الطارئة،  للحاالت  ومواجهة  وفاعاًل  ومن�ضقًا  متكاماًل  طبيًا  دعمًا 
تقليل  ورمبا  املزمنة  املر�ضية  احلاالت  ذوي  للموظفني  اأف�ضل  رعاية  تقدمي 

حاالت الوفاة غري املرتبطة باحلوادث.

وتظل التوعية ال�ضحية والتثقيف ال�ضحي جزءًا ال يتجزاأ من مهام الدائرة 
التدريب  برامج  من  وا�ضعة  جمموعة  يف  الطبي  الطاقم  و�ضارك  الطبية. 
العمليات،  ومناطق  الفحل  ميناء  يف  ن�ضاطًا   56 بلغت  ال�ضحية  والتوعية 
و�ضملت الفعاليات التي قدمتها الدائرة خالل عام 2019 امل�ضورة ال�ضحية 
وجل�ضات يف املرونة البدنية، والوعي مبخاطر الكحول واملخدرات، والتغذية، 
وفعالية ملكافحة التدخني بعنوان “احلياة اأجمل بال تبغ”. ف�ضاًل عما �ضبق، 
للثدي  ال�ضعاعي  الت�ضوير  فعالية  املوظفني يف  وزوجات  �ضارك 327 موظفة 

الرامية اإلى اكت�ضاف املراحل املبكرة من �ضرطان الثدي.

نظمت الدائرة عدة جل�ضات خارجية للتدريب ا�ضتملت على مو�ضوعات طبية 
متنوعة وا�ضتقطبت اأعدادًا كبرية من املهنيني يف املجال الطبي من خمتلف 
املثالية  الدائرة كذلك يف فعاليات موؤمتر ال�ضحة  التخ�ض�ضات.  و�ضاركت 

اخلليجي.

بالدم،  التربع  حمالت  يف  ال�ضحة  لوزارة  دعمها  الطبية  الدائرة  ووا�ضلت 
بالدم  التربع  اأكرث من 1000 موظف يف حمالت  و�ضارك خالل عام 2019 
مما حافظ على ت�ضدر ال�ضركة لقائمة اجلهات املتربعة بالدم على م�ضتوى 

ال�ضلطنة.   

عمل األطفال والعمل القسري 
وحقوق السكان األصليين

نظرًا لكون ال�ضركة �ضاحب عمل يتحلى بامل�ضوؤولية، فاإنها ال توظف االأ�ضخا�ص 
الذين تقل اأعمارهم عن 18 �ضنة واإلى حد علمنا يعتمد املتعاقدين معنا النهج 
موؤ�ض�ضتنا.   داخل  اإلزامية  عمل  عالقات  اأي  نلزم  اأو  نفر�ص  ال  كما  نف�ضه.  
ويف جميع احلاالت، تطبق ال�ضركة، وتفر�ص على املتعاقدين معها، التطبيق 
الكامل لقانون العمل العماين.  ومل ت�ضجل اأية حالة بحق ال�ضركة اأو اأي من 
ال�ضباب لالأعمال  العمال  تعري�ص  اأو  االأطفال  بعمل  املتعاقدين معها متعلقة 
اخلطرة، ال من خالل دائرة تفتي�ص العمل بوزارة القوى العاملة وال من دائرة 
ال�ضحة املهنية بال�ضركة التي جتري زيارات متكررة ملواقع م�ضاريع ال�ضركة. 

كما مل ت�ضجل اأي حالة النتهاك حقوق ال�ضّكان االأ�ضليني.  

١5٧٠٠

8٣4٢٠
عدد زيارات املر�ضى لعيادات ال�ضركة

٣644
ا�ضت�ضارات ما قبل الوالدة

٢١٣٩
تطعيمات االأطفال والرا�ضدين

احلاالت التي اأحيلت ملوؤ�ض�ضات 
طبية خا�ضة وحكومية ١٩
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لكل  ومركز  حم�ضن  ا�ضتطالع  �ضيجرى  املطلوبة،  العمليات  توؤ�ض�ص  اإن  وما 
يف  ال�ضركة  مكانة  لقيا�ص  معها  املتعاقدة  وال�ضركات  ال�ضركة  موظفي  من 
ال�ضناعة، و�ضتكون النتائج متاحة على لوحة اإدارة مبا�ضرة للمراقبة االآنية. 

مع  التعاون  فر�ص  ا�ضتك�ضاف  على  امل�ضروع  بتنفيذ  املكلف  الفريق  ويعكف 
فريق �ضل للرعاية يف جمال حتليل البيانات مع روؤية بعيدة املدى ال�ضتخال�ص 
اإلى  توؤدي  اأن  ميكن  التي  “املنظور”  بيانات  من  م�ضتمدة  تنبوؤية  موؤ�ضرات 

حت�ضينات يف جماالت عمل ال�ضركة الرئي�ضية.  

اإلغاثة عند الكوارث

االأزمة  ل�ضحايا  العون  يد  ملد  عماين  ريال  األف   166 مببلغ  ال�ضركة  تربعت 
االإن�ضانية يف اليمن عقب النداء الذي وجهته ال�ضركة لكافة املوظفني مل�ضاعدة 

�ضحايا تلك االأزمة.

فقد تربع مئات املوظفني بجزء من رواتبهم لرفع املعاناة عن ال�ضحايا عن 
طريق توفري اللوازم الغذائية والطبية.

الرعاية الصحية

يبدي مركز ال�ضركة الطبي مبيناء الفحل والعيادات الع�ضر املوزعة يف مناطق 
العمليات، التزامه بتقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية املتكاملة عالية اجلودة 

ملوظفي ال�ضركة ومن يعولونهم واملتقاعدين. 

حاجة  تلبي  �ضاملة  �ضحية  خدمات  توفري  يف  رائدًا  بكونه  املركز  ويفخر 
الثانوية  الطبية  الرعاية  خدمات  على  ح�ضولهم  ت�ضمن  كما  مري�ص،  كل 
االأحيان.  غالب  وذلك من خالل جهات عالجية خارجية يف  والتخ�ض�ضية 
ويتكون الطاقم الطبي من 15 طبيبًا وطبيبة و48 ممر�ضًا وممر�ضة مدربني، 
الطبيعي،  العالج  اأخ�ضائيي  من  واثنني  موؤهلني،  خمترب  فنيي  واأربعة 
واأخ�ضائي تغذية �ضريرية، واثنني من ال�ضيادلة، وفريق اإداري يحافظ على 

�ضري العمل ب�ضال�ضة.

التخ�ض�ضات،  املهنية، وخمتربًا حديثًا متعدد  لل�ضحة  ق�ضمًا  املركز  وي�ضم 
و�ضيدلية، وخدمات التح�ضني والتغذية وما قبل الوالدة. وهناك اأي�ضًا خدمة 
ال  التي  اإ�ضعاف  �ضيارة   15 من  مكون  باأ�ضطول  الطبية  للطوارئ  اال�ضتجابة 
املركز  يحتوي  كما  اأجمع،  املجتمع  ت�ضمل  بل  ال�ضركة  تقت�ضر خدماتها على 
على عيادات تخ�ض�ضية من مثل عيادات القلب، والغدد ال�ضماء، وما قبل 

١٩
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ويبلغ فورًا عن جميع حاالت عدم االلتزام وُتتابع االإجراءات الت�ضحيحية عن كثب، وتفر�ص غرامات اإن مل تنفذ االإجراءات 
الت�ضحيحية املطلوبة.

وقد اأثر ذلك اإيجابيًا يف رفاهية املوظفني وموظفي ال�ضركات املتعاقدة يف مناطق العمليات، حيث لوحظت حت�ضينات يف نوعية 
االأطعمة ويف غ�ضيل املالب�ص ويف ال�ضكن واأماكن الو�ضوء ومرافق الرتفيه.

خطة ملعي�سة �أف�سل
د�ضن م�ضروع امل�ضاكن املتكاملة مبناطق العمليات يف ال�ضركة )منازل( بغية التحول من النهج املجزاأ احلايل لل�ضكن يف مناطق 

العمليات اإلى منوذج اإقامة متكامل وقيا�ضي وي�ضتعني مب�ضادر خارجية.

ويتمثل الهدف الرئي�ضي يف اإيجاد تكامل بني امل�ضاكن واملرافق يف �ضتى اأرجاء منطقة االمتياز الإيجاد بيئة �ضحية وممتعة وودية 
وم�ضتدامة جلميع موظفي ال�ضركة وال�ضركات املتعاقدة معها يف مناطق العمليات، وتوفري وجبات مغذية، وحت�ضني جودة النوم، 

اإلى جانب مرافق الرتفيه وتعزيز ال�ضالمة. 

اأ�ضا�ضية  وبنية  ومكاتب  عيادات  وي�ضم  باملوظفات،  مرافق خا�ضة  فيها  متكاملة مبا  �ضكنية  مركز من جممعات  كل  و�ضيتكون 
جمتمعية مطورة.

ومن دوافع امل�ضروع االأ�ضا�ضية ت�ضجيع املتعاقدين واملوردين املحليني على اأن يكونوا جزءًا من امل�ضروع. 

ومن املخطط اأن ت�ضدر مناق�ضة امل�ضروع جلميع املواقع بحلول �ضهر اإبريل 2020 واأن ي�ضند العقد يف مطلع عام 2021. 

م�سروع �ملنظور
 م�ضروع “املنظور” هو مبادرة اأولى من نوعها يف ال�ضناعة تهدف اإلى حت�ضني معايري الرعاية ملن يعملون يف مناطق العمليات، 

وذلك من خالل غر�ص ثقافة حتمل امل�ضوؤولية لدى كافة موظفي ال�ضركات املتعاقدة. 

واأكملت املرحلة االأولى من امل�ضروع يف عام 2018باإجراء 90 األف مقابلة مع موظفي 200 �ضركة متعاقدة معنا اأو متعاقدة من 
الباطن تعمل يف مناطق العمليات.

و�ضرتمي املرحلة الثانية من م�ضروع املنظور اإلى حت�ضني اإجراءات ال�ضركة املتعلقة برعاية العاملني وجعلها االأف�ضل من نوعها. 
و�ضيحقق ذلك عن طريق حتليل �ضامل ملجاالت التقييم املنخف�ص وحلقات توا�ضل مكثفة مع جميع اأ�ضحاب ال�ضاأن ذوي ال�ضلة 

ل�ضمان توفر مقومات النجاح.
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مكتبة �لو�قع �الفرت��سي
االفرتا�ضي  الواقع  مكتبة  ال�ضركة  د�ضنت  التعليم،  جودة  حت�ضني  نحو  �ضعيًا 
املناهج  اإثراء  اإلى  املكتبة  تلك  وتهدف  والتعليم.  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع 
با�ضتخدام  تعر�ص  وطنية  معامل  تت�ضمن  رقمية  و�ضائط  مبكتبة  املدر�ضية 
املعامل  على  املكتبة  وحتتوي  االأبعاد.  الرباعية  االفرتا�ضي  الواقع  تقنية 
االأثرية، والظواهر الطبيعية، وال�ضناعات احلرفية، ومنوذج حماكاة لقرية 

عمانية، و�ضي�ضتفيد منها جميع الطالب وخمت�ضي التعليم يف البالد.

رعاية موظفي الشركات 
المتعاقدة

�ملر�فق �ل�سكنية
وا�ضلت ال�ضركة جهودها لتح�ضني م�ضتوى امل�ضاكن الدائمة واملوؤقتة يف مناطق 

العمليات من خالل تنفيذ موا�ضفات داخلية واإجراء حمالت التفتي�ص.

عام  كل  مرة  املهنية  ال�ضحة  جمال  يف  خمت�ضون  يجريها  احلمالت  وتلك   
امل�ضددة نفذت  ال�ضركة  اإجراءات  اأن  للتاأكد من  ال�ضكن  حيث يزوون مراكز 

تنفيذًا فعااًل.  

ومرافق  للو�ضوء  واأماكن  ومطبخ  للنوم  مرافق  من  ال�ضكن  مراكز  وتتكون   
للرتفيه.  وحت�ضنت م�ضتويات االمتثال حت�ضنًا كبريًا منذ حملة التفتي�ص االأولى 
التي اأجريت عام 2014 حينما وجد اأن 23% فقط من مراكز االإقامة املوؤقتة 

ملوظفي ال�ضركات املتعاقدة تلتزم بال�ضروط الر�ضمية لل�ضحة العامة.      

وخالل 2019، بلغ عدد حمالت التفتي�ص التي اأجريت 76 حملة، ونتيجة لذلك 
اأ�ضبحت ن�ضبة 80% من مرافق االإيواء ممتثلة بحلول الربع الرابع من عام 

 .2019

ويظهر الر�ضم البياين اأدناه عدد حمالت التفتي�ص والتح�ضينات التي طراأت 
منذ عام 2014.
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بناء مبنى للركاب يف مطار جزر �حلالنيات

��ستبد�ل �أنابيب �ملياه �حلديدية باأنابيب بال�ستيكية 
غري قابلة للتاآكل

١٩ جمل�سًا عامًا

�سيانة فلج �الأ�سغرين يف والية منح

 بناء مظالت �سم�سية لبيع �ملا�سية وعلف �حليو�نات 
يف مق�سب حمر�ء �لدروع 

�مل�ساهمة يف بناء �سد و�دي �سو�سة يف والية بهال

تطوير �لبنية 
�الأ�سا�سية 

للمجتمعات �ملحلية

متكني �ملر�أة 
و�ل�سباب ودعم 

�ملجتمع �ملدين

�ل�سحة 
و�ل�سالمة 

و�لبيئة

�لبحث و�لتطوير 
)م�ساريع م�سرتكة 

�لتمويل(

 الإيجاد حوايل 400 
فر�ضة وظيفية  

�أ�سو�ق 
لل�سمك

 من حمطات
�لتنا�سح �لعك�سي
يف وادي عارة وقتبيت �ضدحون

حمطة للتنا�سح 
�لعك�سي 

ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين مبا فيها نادي الو�ضطى 
الريا�ضي وفرعي جمعية املراأة العمانية يف واليتي 

اجلازر وهيماء

م�سنع ملنتجات �الألبان يف والية طاقة

 برنامج تدريبي على �خلياطة �لرقمية �سمل75 
�مر�أة منهن 5٠�مر�أة من ذوي �الحتياجات 

�خلا�سة

جهاز �لت�سوير 
�ملقطعي �ملحو�سب 

يف م�ست�سفى 
هيماء

�أ�سّرة �إلكرتونية يف وحدة غ�سيل �لكلى 
يف م�ست�سفى نزوى

 بناء 5 ور�ش عمل مهنية 
للطالب ذوي �الحتياجات 
�خلا�سة يف مر�كز �لوفاء 
لتاأهيل �الأطفال �ملعاقني 

بناء مركز “�أوتورد 
باوند ُعمان” يف 
�جلبل �الأخ�سر

8
٢
١٩

٣

١٠

حافالت
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معدل  من  للحد   2013 �ضيف  يف  النقل  حافالت  م�ضروع  ال�ضركة  ود�ّضنت 
حوادث الطرق بتقليل عدد املوظفني واملتعاقدين الذين ي�ضتخدمون املركبات 

اخلا�ضة للتنقل من العمل واإليه.

وقد تو�ضعت هذه اخلدمة با�ضطراد وتغطي حاليًا 34 مركزًا و65 قرية. ومنذ 
انطالق هذه اخلدمة ا�ضتخدمها 608402 م�ضافر من �ضمنهم 191141 من 
درا�ضة  اأحدث  وح�ضب  ال�ضهر.  يف  م�ضافرًا   13159 مبعدل  ال�ضركة  موظفي 
من  و�ضيلة  ي�ضتخدمون  ال�ضركة  موظفي  من   %83 اأن  تبني  ال�ضركة  اأجرتها 

و�ضائل النقل اجلماعي التي توفرها ال�ضركة.

والتي  الطريق،  على  لل�ضالمة  “ت�ضمع مني”  وا�ضلت حملة  اأخرى  ومن جهة 
ال�ضالمة  ثقافة  ن�ضر  ال�ضلطنة،  م�ضتوى  على   2013 عام  ال�ضركة  د�ضنتها 
ال�ضرعة و�ضيانة  واإدارة  ال�ضياقة مب�ضوؤولية  املرورية م�ضتهدفة جماالت مثل 
ال�ضعور  اأثناء  ال�ضياقة  وجتنب  �ضليم  ب�ضكل  االأمان  حزام  وربط  املركبات 

باالإجهاد. 

وعززت تلك اجلهود منتديات ال�ضائقني وحمالت التدقيق وااللتزام وغريها 
من االأن�ضطة التي ت�ضتهدف ك�ضب القلوب والعقول.

اإن اجلهود الكبرية التي بذلناها مل حتل دون وقوع حادث تدهور مميت نتيجة 
انفجار اإحدى االإطارات يف الربع الثاين لعام 2019، وهو اأول حادث مروري 
اأرجاء مواقع  مميت بعد قطع م�ضافة 960 مليون كيلومرت مربع يف خمتلف 

عملياتنا.

االستثمار االجتماعي

مع حتلي ال�ضركة بروح املواطنة احلقة، فاإنها تلتزم بتقدمي برنامج لال�ضتثمار 
مع  الُعماين متا�ضيًا  للمجتمع  م�ضتدامة  فوائد  اإيجاد  ي�ضاهم يف  االجتماعي 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة.

البحث  االجتماعي:  لال�ضتثمار  جماالت  اأربعة  على  العام  خالل  ركزنا 
والبيئة،  وال�ضالمة  وال�ضحة  للمجتمع،  االأ�ضا�ضية  البنية  وتطوير  والتعليم، 
تنفيذ  يف  االأهلية  اجلهات  بدعم  ُيعنى  )االأخري  واملراأة  ال�ضباب  ومتكني 

املبادرات املحلية(.

بلغت  اإجمالية  بتكلفة  ا�ضتثماريًا  م�ضروعًا   44 بدعم  العام  خالل  والتزمنا 
اأمريكي، ت�ضمل م�ضروعني م�ضرتكني مع م�ضغلني  حوايل 28.9 مليون دوالر 
اإلى  االجتماعية،  للم�ضوؤولية  والغاز  النفط  وزارة  مبادرة  طريق  عن  اآخرين 

جانب مبالغ اإ�ضافية �ضرفت على م�ضاريع التزم بها �ضابقًا. 

الآالف  املعي�ضي  امل�ضتوى  جودة  يف  امللمو�ص  االأثر  امل�ضاريع  لتلك  و�ضيكون 
املواطنني القاطنني يف منطقة امتيازنا وخارجها مبا يف ذلك تطوير البنية 
اأنفقت  ذلك،  اإلى  اإ�ضافة  واملعدات.  التقنيات  وتوفري  والتدريب  االأ�ضا�ضية 
وِهبات  وِمَنح  رعاية  مبادرات  هيئة  على  اأمريكي  دوالر  مليون  ال�ضركة 1.2 
لدعم مبادرات موؤثرة نفذتها جمعيات اأهلية، ف�ضاًل عما �ضبق، فقد اأكملنا 
ثمانية  اال�ضتثمار االجتماعي يف عام 2019، ود�ضنا ر�ضميًا  22 من م�ضاريع 

م�ضاريع اأخرى.
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تت�ضدر ال�ضالمة قائمة اأولويات ال�ضركة مع الرتكيز بال هوادة على حتقيق 
الهدف ال�ضفري الذي يق�ضي بعدم اإحلاق �ضرر بالنا�ص والبيئة واملوجودات.

يف عام 2019، حققت ال�ضركة �ضجاًل قيا�ضيًا يف جمال ال�ضالمة، اإذ انخف�ص 
معدل تكرار احلوادث امل�ضيعة للوقت لكل مليون �ضاعة عمل من 0.15 اإلى 
0.1، وهو انخفا�ص قدره 33%. كما انخف�ص معدل تكرار اإجمايل احلوادث 
اأن مما  اإال  اإلى 0.57.  �ضاعة عمل من 0.71  مليون  لكل  للت�ضجيل  القابلة 
لدى  بالعمل  مت�ضالن  مميتان  حادثان  �ضابه  قد  االأداء  هذا  اأن  له  يوؤ�ضف 

ال�ضركات املتعاقدة معنا.

اأما م�ضتويات التعر�ص ال�ضنوية فقد بلغت 215.9 مليون �ضاعة عمل و324.5 
معدل  يف  ي�ضرية  زيادة  ال�ضركة  �ضهدت  كما  �ضياقة.  ُقطعت  كيلومرت  مليون 
احلوادث املرورية املروعة اخلطرية اإذ بلغت 0.08 مقارنة مع 0.06 يف عام 

 .2018

السالمة على الطريق

اميتازها  منطقة  داخل  الطريق  على  ال�ضالمة  بتح�ضني  ال�ضركة  تلتزم 
وخارجها. وهي يف ذلك تعد مثااًل يحتذى �ضمن ال�ضناعة ويف كافة اأرجاء 

البالد.

ال�ضركة بكرثة يف مبادرات متنوعة ل�ضمان �ضالمة جميع مرتادي  وت�ضتثمر 
الطرق داخل منطقة امتيازها وخارجها.

يف  د�ضن  لل�ضركة-الذي  التابع  الرحالت  باإدارة  التحكم  مركز  وي�ضاهم 
عام 2016- يف اإدارة خماطر الطريق على نحو اأكرب، مع حتقيق قدر اأكرب 
وال�ضركات  ال�ضركة  موظفي  لدى  والتدريب  العواقب،  واإدارة  االلتزام،  من 

املتعاقدة معنا.

وقد اأ�ضفر هذا املركز عن انخفا�ص بن�ضبة 97% يف متو�ضط عدد املخالفات 
لكل مركبة يف ال�ضهر )كال�ضرعة الزائدة اأو عدم ربط حزام االأمان( لي�ضل 
اإلى اأقل من خمالفة واحدة فقط. وير�ضد املركز االآن حركة اأكرث من 8500 

مركبة من اأ�ضطول ال�ضركة وال�ضركات املتعاقدة معها يف 247 عقدًا.    

بهدف  اإلكرتونيًا  ال�ضركة  رحالت  اإدارة  لت�ضمل  املركز  وظائف  وو�ضعت 
ت�ضوير  اآالت  تركيب  جنرب  كما  املتعاقدة.   ال�ضركات  على  قريبًا  تعميمها 
“حرا�ضة” جديد للتحقق من  اإدارة االإرهاق، ونظام  داخل ال�ضيارة لتح�ضني 
اإلزام  اإلى جانب  العالية  املخاطر  املركبات ذات  قيادة  اأثناء  ال�ضائق  �ضلوك 
ال�ضركات املتعاقدة بتد�ضني نظام اإلكرتوين للمراقبة واالإبالغ عن املخالفات 

اليومية. 
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩
الرعاية العامة

• حتقيق �سجل قيا�سي يف جمال �ل�سالمة على �لطريق

م�ساريع  من  جديدً�  م�سروعًا   44 بتنفيذ  �اللتز�م   •

�ال�ستثمار �الجتماعي بقيمة ٢8.٩ مليون دوالر �أمريكي

يف  �جلديدة  �ل�ساملة  �لت�سكني  ��سرت�تيجية  تد�سني   •

مناطق �المتياز لتعزيز رعاية �لعاملني يف مناطق �لعمليات 

من  يتجزاأ  ال  جزءًا  البيئة  و�ضون  املوظفني  رعاية  تعد 

االإطار  يف  وثيقة  اأعلى  وهي  ال�ضركة،  يف  العمل  مبادئ 

على  قط  بالر�ضا  ال�ضركة  ت�ضعر  ولن  لل�ضركة.  االإداري 

يكن  مل  ما  الطموحة  خططها  بها  تنفذ  التي  الطريقة 

يفيد  النا�ص و�ضالمتهم ومبا  باأ�ضلوب يراعي �ضحة  ذلك 

البيئي  الرثاء  وبطريقة حتافظ على  املجاورة  املجتمعات 

للبالد.
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االأكادميية مع موا�ضلة مهام العمل يف الوقت ذاته. ويبلغ حاليًا عدد الذين 
يوا�ضلون درا�ضاتهم باالنت�ضاب 168 موظفًا، وكال الربناجمني مبنيني على 
مناف�ضة من�ضفة وقد اأ�ضبحا يداران اآليًا ل�ضمان ال�ضفافية يف عملية اختيار 

املر�ضحني الناجحني.

ووا�ضل مركز التدريب والتطوير جهوده يف زيادة الدورات التدريبية الداخلية 
التكاليف،  ال�ضركة الرامية لتحقيق الكفاءة يف �ضبط  اإطار ا�ضرتاتيجية  يف 
حيث نظم اأكرث من 589 دورة فنية وغري فنية، يف جماالت ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة، و�ضالمة العمليات، ا�ضتثمر فيها 42884 يوم عمل.

ويف �ضياق جهود ال�ضركة لتو�ضيع قدرات ال�ضركات املتعاقدة معها اإلى جانب 
امل�ضغلني االآخرين يف قطاع النفط والغاز يف ال�ضلطنة، نظم مركز التدريب 
 141  )IWCF( االآبار  ملراقبة  الدويل  املنتدى  من  املعتمد  االآبار،  لهند�ضة 
فعالية تدريب �ضملت 1039 مر�ضحًا من ال�ضركة وال�ضركات االأخرى العاملة 
حتقيق  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  املتعاقدة،  وال�ضركات  والغاز  النفط  قطاع  يف 
وفورات اإجمالية تكاد تبلغ 1.4 مليون دوالر اأمريكي، كما ا�ضتحدث املركز 

دورة يف معدات راأ�ص البئر ا�ضتهدفت مهند�ضي االآبار.

العمل عن بعد

بعد اأن بداأ بو�ضفه م�ضروعًا جتريبيًا مل ي�ضم �ضوى 16 موظفًا يف دائرتني، 
تو�ضع م�ضروع “مكتبي” للعمل عن بعد ليغطي اأكرث من 400 موظف من جميع 

الدوائر منذ تد�ضينه يف عام 2017.

واأثناء جتربة امل�ضروع، الذي يوفر مرونة للموظفني يف اختيار مكان عملهم 
�ضواء من املنزل اأو اأي مكان اآخر، قي�ضت العنا�ضر االآتية:

اأداء املوظفني واإنتاجيتهم  •

تطوير املوظفني  •

التوازن بني متطلبات العمل ومقت�ضيات احلياة االجتماعية  •

اال�ضتفادة من املركز  •

توفري التكاليف والفعالية  •

ولقد اأظهرت النتائج اأن ال�ضركة تتبنى تدريجيًا هذا النوع املرن من ترتيب 
العمل. اإذ عربت الغالبية العظمى من امل�ضاركني يف م�ضروع “مكتبي” عن اأن 
العمل  املبادرة قد �ضاعدتهم على احلفاظ على توازن �ضحي بني متطلبات 
برنامج  تعميم  ح�ّضن  �ضبق،  عما  ف�ضاًل  االجتماعية.  احلياة  ومقت�ضيات 

“�ضكايب” الدعم االفرتا�ضي والتعاون مع امل�ضرفني.

واعتبارًا من يناير 2020 ميكن جلميع املوظفني يف ميناء الفحل مبن فيهم 
املحددة،  واالأحكام  ال�ضروط  على  بناء  “مكتبي”  بنظام  االلتحاق  الوافدين 
توجيهًا  �ضيتيح  �ضامل  حم�ضن  عمل  اإطار  حاليًا  امل�ضروع  فريق  وي�ضوغ 
يف  كليًا  املرونة  من  النوع  هذا  لت�ضمن  ال�ضركة  ت�ضتعد  حني  يف  للموظفني 

ترتيبات عملها.  

العمل  مواقع  يف  اأكرب  مرونة  لتحقيق  مبتكرة  طرق  ا�ضتك�ضاف  و�ضنوا�ضل 
ومعرفة الفر�ص ومناذج العمل بدوام جزئي للت�ضديد على اأهمية ا�ضرتاتيجية 

ال�ضركة يف جمال التنوع واالندماج وحتقيق الرعاية للموظفني. 

األجور والشروط

جانب  اإلى  ال�ضركة  يف  العاملة  االأيدي  من  االأعظم  ال�ضواد  العمانيون  ميثل 

�ضل.   �ضركة  من  واملعارين  مبا�ضرة  عقود  مبوجب  يعملون  الذين  الوافدين 

يف  العمل  و�ضروط  ال�ضيا�ضات  املجموعات  لهذه  تدفع  التي  الفوائد  وتعك�ص 

ال�ضركة باال�ضرت�ضاد بقانون العمل العماين وامل�ضتويات املعمول بها يف �ضوق 

العمل لتوظيف املواطنني وغري املواطنني. تكون الفوائد التي تدفع للمعارين 

من �ضركة �ضل معادلة حلد كبري للفوائد املن�ضو�ص عليها يف �ضيا�ضات التنقل 

املدفوعة  املخ�ض�ضات  حزمة  وتكون  العاملية،  �ضل  �ضركة  يف  بها  املعمول 

والعالوات متمايزة عن  الفوائد  فيها  بعقود مبا�ضرة مبا  العاملني  للوافدين 

عقود العمالة الوافدة مثل ال�ضفر لبالدهم وعالوة الدرا�ضة الأطفالهم.  

االأ�ضا�ضي  الراتب  �ضنوية يف  زيادة  املواطنني  املوظفني  ال�ضركة جلميع  متنح 

بن�ضبة 3% كحد اأدنى، وحُتدد ح�ضب “االأداء اجليد” للفرد، وذلك متا�ضيًا مع 

قانون العمل الُعماين. ورغم اأن هذا ال�ضرط ال ينطبق يف القانون على غري 

املواطنني، اإال اأن ال�ضركة متنح هذه الزيادة لكافة املوظفني. وترتبط جميع 

باأق�ضى حد  مقارنة  وراتبه  املوظف  باأداء  الن�ضبة  تفوق هذه  التي  الزيادات 

يف نطاق راتبه. 

ويحق جلميع املوظفني العمانيني بدوام كامل احل�ضول على ع�ضوية �ضندوق 

التقاعد.  بعد  معا�ص حمدد  على  االأع�ضاء  يح�ضل  بحيث  بال�ضركة  التقاعد 

وتعطى  املواطنني.  غري  اأو  موؤقتة  بعقود  للموظفني  الع�ضوية  هذه  تتاح  وال 

فرتة اإ�ضعار مدتها �ضهر واحد كحد اأدنى عند حدوث تغيريات يف املتطلبات 

.)GRI 102-41( الت�ضغيلية

إجازة األبوين

الفوائد  و�ضيا�ضة  االأمومة  اإجازة  على  حت�ضينات   2018 يف  ال�ضركة  اأجرت 

جهة  تكون  اأن  يف  ال�ضركة  ورغبة  واالندماج  التنوع  ا�ضرتاتيجية  مع  متا�ضيًا 

العمل االأف�ضل بالن�ضبة للن�ضاء يف عمان.  واأف�ضت هذه التح�ضينات اإلى زيادة 

ال�ضركة �ضاعة  يومًا. كما منحت  اإلى 112  االأمومة من 70  اإجازة  اأيام  عدد 

للر�ضاعة لكل يوم عمل لالأمهات الالئي لديهن اأطفال لغاية �ضتة اأ�ضهر وحتى 

املوظفات  بلغ عدد  وطوال عام 2019  واحدًا من عمره.  عامًا  الر�ضيع  يبلغ 

الالئي اأخذن اإجارة االأمومة 252، يف حني اأخذ 87 موظفًا اإجازة لالأبوة.
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وتتاألف عملية التنوع واالندماج يف ال�ضركة من اأربعة جماالت للرتكيز هي: 
واالت�ضاالت  والتوازن  واالإن�ضاف،  التنمر،  ومكافحة  التحر�ص،  مكافحة 
اأحد تلك املجاالت ويدعمه م�ضت�ضار  بني اجلن�ضني.  ويرتاأ�ص مدير تنفيذي 
املوارد الب�ضرية املعني وفريق عمل وم�ضوؤول التنوع واالندماج. وقد جاءت هذه 
املبادرة بتوجيه من املدير العام لل�ضركة، وتراأ�ضتها املديرة التنفيذية للموارد 

الب�ضرية. 

م�ضتوى  على  االأربع  التيارات  لها  تطرقت  التي  االأولوية  ذات  املجاالت  ومن 
وال�ضيا�ضات  واملراقبة،  واالإبالغ  العمل،  هياكل  ودعم  التعليم،  ال�ضركة: 

والعمليات واالت�ضاالت.

ولقد خ�ض�ص م�ضوؤول للتنوع واالندماج بدوام كامل للعمل على رفع الوعي يف 
ال�ضركة للتعامل مع ركائزه الثالث الرئي�ضية: العدالة والتوازن بني اجلن�ضني 
واحلد من التنمر، والتحقيق يف ال�ضكاوى املتعلقة بها، عالوة على ذلك، اأتيح 

للموظفني “خط �ضاخن” لتمكينهم من االإبالغ عن اأي �ضكوى بكل �ضرية.  

وتتطلع ال�ضركة يف جمال التوازن بني اجلن�ضني اأن تبلغ ن�ضبة املوظفات %20 
يف جميع م�ضتويات املديريات بحلول عام 2022.  وقد بداأت مديريتي هند�ضة 
االآبار والعمليات بتنفيذ مبادرتهما االإبداعية الرامية اإلى رفع ن�ضبة املوظفات 

اإلى 5%، وقد بلغ جمموع املوظفات يف حقول النفط حتى االآن 29 موظفة.

ويف اإطار جهود ال�ضركة يف ا�ضتدامة العدد املتزايد من املهند�ضات يف حقول 
النفط، بداأت يف التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات النفط والغاز االأخرى الإيجاد جمتمع 
يف  املوظفات  من  مزيد  توظيف  اإلى  �ضيوؤدي  العمليات  مناطق  يف  ن�ضوي 

احلقول يف قطاع النفط والغاز يف البالد. 

بالتنوع  التوعية  دورة  موظف   1900 على  يربو  ما  االآن  حتى  اأكمل  ولقد 
ملوظفي  االإجمايل  العدد  من   %25 قرابة  ميثل  مما  االإلزامية،  واالندماج 

ال�ضركة.

املنهجية  على  اأقل  ا�ضتنادًا  العام  هذا  والتوعية  التعليم  جماال  �ضهد  ولقد 
ت�ضاهم  حيث  واالندماج،  بالتنوع  التوعية  لن�ضر  الهرم  اأعلى  من  التنازلية 
ومتارين  التو�ضيحية  العرو�ص  خالل  من  اجلهود  هذه  يف  بن�ضاط  الدوائر 

تقم�ص االأدوار يف �ضبيل بناء ثقافة التنوع واالندماج. 

كما طورت ال�ضركة ا�ضتطالعًا لقيا�ص نب�ص التنوع واالندماج ركز فيه على 
التي  العقبات  مل�ضاركة  من�ضة  للموظفني  اأتيح  ولقد  مرة،  الأول  االندماج 
تواجههم يف االندماج، واالإدالء باقرتاحاتهم للم�ضي قدمًا، وقد عد كل ذلك 

يف اإطار تطوير ا�ضرتاتيجيتنا للتنوع واالندماج. 

التدريب

ن  ُد�ضِّ والذي  اخلريجني،  تطوير  بربنامج  موظفًا   1913 من  اأكرث  التحق 
منظم  وتقييم  ومراقبة  العمل  راأ�ص  على  تدريب  لتوفري   2013 عام  يف 
اجلامعات  من  التخرج  بعد  بال�ضركة  يلتحقون  الذين  العمانيني  للموظفني 
اأكرث  االآن  الربنامج  ويغطي  فوقها،  ما  اأو  البكالوريو�ص  ب�ضهادات  والكليات 
االإنتاج  وعمليات  امليكانيكية  كالهند�ضة  فني  وغري  فنيًا  تخ�ض�ضًا   50 من 
والبرتوفيزياء وعلوم االأر�ص واخلدمات العقارية التجارية وال�ضوؤون املالية، 
تدريبهم  موظفًا   350 من  املكونة  الثالثة  الدفعة  اأكملت  املا�ضي  العام  ويف 

بنجاح يف برنامج تطوير اخلريجني.

درجات  لنيل  يدر�ضون  تطويريًا  وموظفًا  مبتعثًا   124 حاليًا  ال�ضركة  ولدى 
جامعية خمتلفة يف ُعمان واململكة املتحدة واأ�ضرتاليا وكندا والواليات املتحدة 
اخلريجني  من   31 الدفعة  بتخريج  املا�ضي  العام  احتفلت  وقد  وهولندا، 
الدار�ضني على نفقة ال�ضركة، منذ اأن د�ضنت ال�ضركة برناجمها املرموق للمنح 

الدرا�ضية يف ثمانينيات القرن املن�ضرم.

اجليوفيزياء  اخلريجون:  در�ضها  التي  التخ�ض�ضات  قائمة  و�ضملت 
واإدارة  النفط،  وهند�ضة  والغاز،  النفط  اأنابيب  وهند�ضة  اال�ضتك�ضافية، 

امل�ضاريع، وتقنية املعلومات واإدارة االأعمال.

منح   10 تقدمي  مع  موظفيها  تطوير  لدعم  م�ضوارها  ال�ضركة  وا�ضلت  كما 
والهند�ضة  الكيميائية،  الهند�ضة  تخ�ض�ص  يف  اجلامعية  لل�ضهادة  درا�ضية 

الكهربائية، والهند�ضة امليكانيكية، واأنظمة الطاقة املتجددة.

كما دعمت من خالل الربنامج ال�ضنوي للدرا�ضة عن بعد 40 موظفًا للح�ضول 
على �ضهادات البكالوريو�ص واملاج�ضتري، وذلك بتمكينهم من متابعة درا�ضتهم 
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359 منهم يشغلون مناصب عليا

88٢8 موظفًا

 ارتفع معدل التعمين
من 81% إلى %84

بلغ عدد الموظفات 1123

٧4٣6 
موظفًا عمانيًا

١٠6١ 
موظفة عمانية

١454 
ترقية للموظفين العمانيين

 658 
عمانيًا وظفوا خالل العام

 ٧٢١ 
خريجًا عمانيًا

 إشراك الموّظفين

 %81 من   ،%87 بلغت  قيا�ضية  م�ضاركة  ن�ضبة  املوظفني  اآراء  ا�ضتطالع  �ضجل 
الفرق  روؤ�ضاء  مبا�ضر اللتزام  انعكا�ص  اإال  التح�ضن  وما هذا  يف عام 2018. 
موظفي  باإ�ضراك   120 عددهم  البالغ  املوظفني  اآراء  ا�ضتطالع  و�ضفراء 

ال�ضركة وحتفيزهم على م�ضاركة ت�ضوراتهم واالإدالء باآرائهم.

ويعد هذا اال�ضتطالع اأداة ال تقدر بثمن ملعرفة اآراء املوظفني وحتديد املجاالت 
اإلى  وبالنظر  املمار�ضات.  اأف�ضل  على  والرتكيز  التح�ضني  ت�ضتدعي  التي 
ا�ضتمارات اال�ضتطالع التي اأكملت والتي بلغ عددها 7165 ا�ضتمارة، وجدنا 
حت�ضنًا يف معظم املجاالت التي �ضملها اال�ضتطالع مبا ميكن عقد مقارنات 
على اأ�ضا�ص كل �ضنة.  ولقد ا�ضتدامت ال�ضركة م�ضتوى عامليًا يف نتائج اأربعة 
اأبعاد لال�ضتطالع. كما اأظهر اال�ضتطالع زيادة اإيجابية يف �ضتة من جمموع 
بيئة  التنوع واالندماج يف  اأبعاد اال�ضتطالع مع حت�ضن كبري يف  بعدًا من   11
“التدريب االإ�ضرايف”  اإن ا�ضتحداث  العمل )83%( وقيادة الفريق )%77(.  
يف عام 2017 يعد اأحد العوامل الكثرية التي اأ�ضهمت يف االرتفاع املطرد يف 

نتائج قيادة الفريق. 

اللقاءات  يف  اأخرى  مرة  معها  املتعاقدة  وال�ضركات  ال�ضركة  موظفو  و�ضارك 
اآراء  ا�ضتطالع  لعملية  ا�ضتجابة  فرقهم  تعقدها  والتي  لوجه  وجهًا  املبا�ضرة 
الآراء  لال�ضتماع  فر�ضة  لل�ضركة  يتيح  اأن  االإجراء  هذا  �ضاأن  ومن  املوظفني، 
املوظفني وفهمها امل�ضتنبطة من االأرقام ثم املبادرة يف اإيجاد احللول واتخاذ 

التدابري التي تف�ضي اإلى تغيري اإيجابي وحت�ضينات فعالة.

لعمال  العام  االحتاد  اإلى  تنت�ضب  م�ضتقلة  عمال  نقابة  بوجود  ال�ضركة  تقر 
�ضلطنة ُعمان وذلك متا�ضيًا مع قانون العمل الُعماين، وي�ضمل التعاون القائم 
اتفاقية  ال�ضركة  ووقعت  اال�ضت�ضارية”.  “احلقوق  العمال  ونقابة  ال�ضركة  بني 
م�ضتهدفة  الطرفني  لكال  والواجبات  توثق احلقوق  املوظفني  هامة مع جلنة 
لتوفري مناخ متناغم  بينهما يف �ضياق �ضعيهما  اإيجابية وبناءة  متتني عالقة 

وبناء لعالقة ال�ضركة مبوظفيها.

وي�ضمل هذا االإقرار كافة اأن�ضطة ال�ضركة التي تديرها مبا�ضرة فقط، دون اأن 
ي�ضمل ال�ضركات املتعاقدة اأو تلك املتعاقدة من الباطن. اإن احلق يف ممار�ضة 
حرية تكوين اجلمعيات والرتتيبات اال�ضت�ضارية مع النقابة العمالية بال�ضركة 

غري معر�ص خلطر التقييد اأو االإلغاء.

 التنوع واالندماج

لطاملا نظر اإلى التنوع واالندماج باأنه �ضرورة عمل يف �ضركة تنمية نفط ُعمان 
التي تت�ضم بقدر كبري من الن�ضوج واحلجم والتعقيد.

امل�ضاواة  املوظفون  يجد  العمل عادلة حيث  بيئة  تكون  ال�ضركة،  ومن منظور 
يف التعامل دون حتيز اأو متييز اأو تفرقة، وحيث توّزع االأعمال بينهم ح�ضب 

الكفاءة وتتاح اأمامهم الفر�ص ح�ضب قدراتهم ومهاراتهم.

أعداد الموظفين
في نهاية عام 2019، أصبح لدى الشركة:
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

الموارد البشرية 
وتطوير الموظفين

• حتقيق �سجل قيا�سي يف معدل �لتعمني

• حتقيق �أعلى عدد من �ملوظفات بال�سركة

• حتقيق �أعلى معدل م�ساركة يف ��ستطالع �آر�ء �ملوظفني 

�ل�سنوي 

• �كتمال م�سروع “مكتبي” �لتجريبي للعمل عن بعد  

يتمتعون  اأهم عن�ضر فيها، وهم  ال�ضركة هم  اإن موظفي 
منهم  العظمي  والغالبية  عالية،  وكفاءات  مبهارات 

عمانيني.

من  به  يتمتعون  وما  جانبهم  من  اجلماعي  االلتزام  اإن 
التنمية  ا�ضتدامة  يف  �ضي�ضهم  ما  هو  وخربات  مهارات 

امللحوظة التي ت�ضهدها ال�ضلطنة.
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خدمات المجتمع

اإننا نعمل جاهدين لدعم التنمية امل�ضتدامة للمجتمعات املحلية التي تقع يف منطقة 
امتيازنا اأو خارجها وللتعامل بفاعلية مع الق�ضايا املجتمعية البالغة االأهمية. 

وعلى �ضعيد التعليم، عملت ال�ضركة مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل 
بهدف دعم تاأهيل 175 طالبًا -يف اإطار برنامج “توطني” منذ تد�ضينه يف عام 2017- 

لي�ضبحوا معلمني بحيث يت�ضنى لهم العودة للعمل يف مدار�ص مدنهم وقراهم.

ووا�ضلنا رعايتنا ل 160 طالبًا �ضنويًا يف اإطار برنامج املنح الدرا�ضية الأبناء املجتمع 
برامج  لتمويل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  ال�ضركة  تتعاون  ذلك،  عن  ف�ضاًل  املحلي. 
ريادة االأعمال مبا فيها املعار�ص والور�ص وتطبيقات احلا�ضوب يف مدار�ص خمتلفة يف 

منطقة امتيازنا رقم 6 وحمافظة م�ضندم. 

كما �ضاعفت ال�ضركة جهودها يف ن�ضر الوعي بني املجتمعات املحلية بالربامج املوفرة 
عن طريق فيلم خا�ص ون�ضرات توجيهية لي�ضتفيد منها عدد اأكرب من الطالب. 

وفرت ١3٠٠ منحة يف برنامج �ملنح �لدر��سية الأبناء �ملجتمع �ملحلي منذ 
عام ٢٠٠7

ويف اإطار مبادراتنا لدعم الرتاث العماين وتنمية العالقة بني ال�ضركة واملجتمع، فقد 
وقعنا مذكرة تفاهم مع وايل �ضليم وجزر احلالنيات لبناء م�ضمار جديد ل�ضباقات 

الهجن يف �ضليم، يف اإطار م�ضروع تطوير منطقة �ضقر.

�لعقود و�مل�سرتيات
اإن روؤية العقود وامل�ضرتيات يف ال�ضركة تتمثل يف اأن تكون �ضريك عمل يكن له التقدير 
اأن  الوقت ذاته  لل�ضركة ويف  بتناف�ضية كبرية  تت�ضم  توريد  �ضل�ضلة  لتحقيق  واالحرتام 

تدعم القيمة املحلية امل�ضافة.

وال تفرت دائرتنا للعقود وامل�ضرتيات عن التح�ضن باتباع برنامج حتويلي يدعم روؤيتها 
ويرتكز على: 

•  زيادة القيمة املحققة       

•  تقليل مدة اإجناز املهام 

•  زيادة وفرة املواد 

•  تطوير قدرات املوظفني 

وقد ابتداأت املرحلة احلالية من رحلة التحول يف 2018، وحققت ال�ضركة من حينها 
اأف�ضل  موارد  ووفرة  اأ�ضرع،  تعاقدية  واإجراءات  معززة،  قيمة  فيها  كبرية مبا  فوائد 

وحت�ضينات ملمو�ضة لقدرات املوظفني. 

جماالت  اأ�ضفنا  امل�ضتمر،  التح�ضني  جهود  وا�ضتدامة  امل�ضتقبلية  متطلباتنا  ولتلبية 
للرتكيز مبا فيها كفاءات راأ�ص املال، والتحول الرقمي، و�ضال�ضل التوريد املتكاملة. 

وتخطط ال�ضركة يف عام 2020 الإنفاق حوايل 6 مليارات دوالر اأمريكي، و�ضيخ�ض�ص 
حوايل 80% من ذلك املبلغ لل�ضركات املتعاقدة واملوردين.

٠
١٠٠
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٢٥٨
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شركات المجتمع
المحلي

شركات المجتمع
المحلي الراسخة

في السوق

شركات المجتمع
المحلي الكبرى

المجموع
(دوالر أمريكي)

املحلي  املجتمع  �ضركات  عائدات  منو  التايل  البياين  الر�ضم  يو�ضح 
الكربى، و�ضركات املجتمع املحلي و�ضركات املجتمع املحلي الرا�ضخة يف 

ال�ضوق يف عام 2019:
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ووفق  االأداء  من  م�ضتوى  اأعلى  على  ال�ضركات  تلك  عمل  ا�ضتمرار  ول�ضمان 
مدونة  لو�ضع  واال�ضتدامة  للحوكمة  ُعمان  مع مركز  تعاونا  اأخالقية،  قواعد 
موحدة منظمة حلوكمة ال�ضركات ابتغاء تعزيز القيمة طويلة االأجل ل�ضركات 
اأ�ضا�ضية  مهمة  تطوير  ذلك  و�ضي�ضمل  وم�ضاهميها،  الكربى  املحلي  املجتمع 
ل�ضركات املجتمع املحلي الكربى مل�ضاعدتها على االلتزام باأف�ضل ممار�ضات 
بطريقة  اأعمالهم  الإدارة  اإدارتها  ملجال�ص  العون  يد  ومد  ال�ضركات،  حوكمة 

ا�ضرتاتيجية وفاعلة.

و�ضتح�ضن تلك املدونة من عمليات اتخاذ القرار، وتخفيف االأ�ضرار، ومناء 
بامل�ضاءلة  تت�ضم  عمل  ثقافة  تطوير  يف  وامل�ضاعدة  وا�ضتدامتها،  االأعمال 

وال�ضفافية، اإلى جانب تعزيز خربتها يف حماية م�ضالح امل�ضاهمني. 

الر�ضوة  مبكافحة  املتعلقة  وامل�ضاركات  العمل  حلقات  من  عدد  اأجري  كما 
وت�ضارب امل�ضالح مع جمموعة متنوعة من �ضركات املجتمع املحلي الكربى 

و�ضركات املجتمع املحلي الرا�ضخة يف ال�ضوق يف اإطار عملية احلوكمة. 

و�ضركات  الرئي�ضيني  ال�ضركة  متعاقدي  مع  عقدًا   85 من  اأكرث  دقق  ولقد 
املجتمع املحلي الكربى ل�ضمان امتثالهم ملتطلبات القيمة املحلية امل�ضافة. 

�إنفاق �سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى/ �سركات �ملجتمع 
�ملحلي خالل عام ٢٠١٩ باأكمله )�لعائد�ت(

املجتمع  ل�ضركات  اأ�ضندت  التي  للعقود  الكلية  الرتاكمية  القيمة  جتاوزت   
املحلي الكربى االأربع 1.2 مليار دوالر اأمريكي. ويف عام 2019، بلغ املجموع 
مع  املربمة  العقود  من  الكربى  املحلي  املجتمع  �ضركات  لعائدات  الرتاكمي 
�ضركات  نفقات  بلغت  فيما  اأمريكي،  دوالر  مليون   145 من  اأكرث  ال�ضركة 
�ضركات  نفقات  وبلغت  اأمريكي،  دوالر  مليون   212 حوايل  املحلي  املجتمع 
املجتمع املحلي الرا�ضخة يف ال�ضوق حوايل 258 مليون دوالر اأمريكي، يف حني 
الكربى/�ضركات  املحلي  املجتمع  �ضركات  لعائدات  االإجمالية  القيمة  بلغت 
– وهي زيادة تقارب  العام  اأمريكي خالل  املجتمع املحلي 616 مليون دوالر 

25% عن 2018.

الكربى  املحلي  املجتمع  �ضركات  مع  ُعماين   4800 من  اأكرث  حاليًا  ويعمل 
و�ضركات املجتمع املحلي يف تخ�ض�ضات خمتلفة.

يو�ضح الر�ضم البياين التايل منو عائدات �ضركات املجتمع املحلي الكربى/ 
�ضركات املجتمع املحلي على مدى ال�ضنوات ال�ضت املا�ضية:
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�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة
دعمًا مل�ضاعي احلكومة الرامية لت�ضجيع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، خ�ض�ضت ال�ضركة فر�ضًا للعمل التجاري لـ 60 
موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة التي دخلت يف عقود مبا�ضرة يف خمتلف الدوائر يف ال�ضركة منها ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة، 
وال�ضمان والتدقيق يف جمال القيمة املحلية امل�ضافة، وم�ضروع تطوير منطقة راأ�ص احلمراء، واإدارة النفايات والبنية 

االأ�ضا�ضية. واأنفقت ال�ضركة مبا�ضرة 288 مليون دوالر اأمريكي على املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف عام 2019.

جمال  يف  العاملني  االأعمال  رّواد  من  الثانية  املجموعة  ال�ضركة  تبنت  فن�ضرز”  و“فيز  “�ضباركالبز”  مع  وبال�ضراكة 
املبتكرات التقنية الثورية يف واحة املعرفة مب�ضقط.  ويقدم الربنامج التمويل للموؤ�ض�ضات ال�ضبع النا�ضئة، ومكانًا م�ضرتكًا 

للعمل والتوجيه املهني للم�ضاعدة يف مناء اأعمالها وتطوير اأحدث اخلدمات واملنتجات لقطاع الطاقة واأكرثها تطورًا. 

وعالوة على ذلك ومن اأجل تعزيز اأداء رواد االأعمال يف ال�ضلطنة، د�ضنت ال�ضركة موجة اأخرى من برنامج )تعزيز( 
�ضغرية  موؤ�ض�ضة  لـ94  عمل  حلقات  نظمت  وقد  العمانية،  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  قدرات  لتطوير  التدريبي 
ومتو�ضطة يف جماالت �ضتى �ضملت تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت والتقنيات التي اأتت ان�ضجامًا مع دافعية ال�ضركة 
نحو حتقيق مزيد من التحول الرقمي. وهدفت تلك احللقات اإلى تعزيز قدرات تلك املوؤ�ض�ضات يف التعامل التجاري مع 

ال�ضركة اإ�ضافة اإلى حت�ضني مهاراتها الريادية.

)TIP( لتلبية احتياجاتها يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت  كما د�ضنت ال�ضركة برنامج تبني التكنولوجيا 
والتحول الرقمي عن طريق املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة واملوؤ�ض�ضات النا�ضئة. ف�ضاًل عما �ضبق، وفرت ال�ضركة تدريبًا 

على اأ�ضا�ضيات املحا�ضبة والقانون التجاري الأكرث من 350 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة. 

واال�ضتخال�ص  التكنولوجيا  بخدمات  املخت�ضة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  خم�ض�ضة  فر�ص  �ضبع  اأمنت  كما 
احلراري، واأ�ضندنا عقودًا لثالث موؤ�ض�ضات اأخرى تخرجت من برنامج ال�ضركة لتطوير املوردين.

تطوير المجتمع 

�سركات �ملجتمع �ملحلي
وا�ضلت ال�ضركة دعمها ل�ضركات املجتمع املحلي من خالل تخ�ضي�ص جمال بن�ضبة 10% من عقودها الرئي�ضية يعر�ص 
على �ضركات املجتمع املحلي عرب نظام التناق�ص الداخلي، وبلغ عدد �ضركات املجتمع املحلي امل�ضجلة يف نظام الت�ضجيل 

امل�ضرتك للموردين 484 �ضركة حتى نهاية عام 2019 حيث �ضجلت 73 �ضركة جديدة خالل العام املن�ضرم فقط.

وا�ضتئجار  املدنية  الهند�ضة  مثل  والغاز  النفط  عمليات  يف  خمتلفة  خدمات  املذكورة  املحلي  املجتمع  �ضركات  وتقدم 
املعدات وامليكانيكا والكهرباء وا�ضتقدام االأيدي العاملة واخلدمات اللوج�ضتية. وح�ضلت 15 من هذه ال�ضركات اأي�ضًا 

على عقود مبا�ضرة مع ال�ضركة مما يوؤكد و�ضولها اإلى مرحلة الن�ضج التجاري.

�سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى 
وا�ضلت ال�ضركة جهودها يف دعم تطوير �ضركات املجتمع املحلي الكربى التي د�ضنت يف 2010 لتطوير املجتمعات املحلية 
يف مناطق امتياز النفط والغاز. وت�ضجل هذه ال�ضركات بو�ضفها �ضركات م�ضاهمة مغلقة وتعود ملكيتها الأكرث من 9730 
م�ضاهمًا يعي�ضون يف منطقة االمتياز رقم 6، وتقدم هذه ال�ضركات جمموعة من االأن�ضطة االأ�ضا�ضية يف جمال النفط 

والغاز منها عمليات من�ضات �ضيانة االآبار و�ضيانة خطوط االأنابيب وخدمات مياه احلفر وا�ضتبدال خطوط التدفق. 

وطوال عام 2019، قدمت هذه ال�ضركات منافع عديدة للم�ضاهمني واأوجدت فر�ص توظيف وفر�ضًا لرواد االأعمال من 
قاطني هذه املناطق. وتخطو جميع �ضركات املجتمع املحلي الكربى االأربع - وهي �ضركة الربكة خلدمات حقول النفط، 
و�ضركة احلديثة للخدمات البرتولية، و�ضركة ال�ضحاري خلدمات النفط، و�ضركة ال�ضوامخ خلدمات النفط - بخطوات 
واثقة نحو االأمام مع تركيز اأكرب على حتقيق النمو والكفاءة وتنويع االأعمال لتدخل غمار املناف�ضة مع جماالت العمل 

االأخرى.
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��سرت�تيجية �لقيمة �ملحلية �مل�سافة �لتي ت�سمل عدة 
قطاعات

لتعزيز جهودنا يف م�ضاركة الدرو�ص امل�ضتفادة من رحلة القيمة امل�ضافة مع 
 DAI “ القطاعات االقت�ضادية الرئي�ضية يف ال�ضلطنة، منحنا عقدًا ل�ضركة
global LLC” لتنفيذ درا�ضة ا�ضرتاتيجية القيمة املحلية امل�ضافة ت�ضمل عدة 

قطاعات وتغطي اأربعة جماالت:

ح�ضد املوارد واملواءمة اال�ضرتاتيجية  •

حتليل مف�ضل للعر�ص والطلب يف ال�ضوق  •

حتديد/تعزيز فر�ص القيمة املحلية امل�ضافة  •

�ضياغة ا�ضرتاتيجية وطنية للقيمة املحلية امل�ضافة وتطبيقها  •

هما:  قطاعني  يف  امل�ضافة  املحلية  للقيمة  ا�ضرتاتيجية  تطوير  دعمنا  ولقد 
مبادرة  من  اإال جزء  هو  ما  امل�ضروع  وهذا  واملياه.  الكهرباء  وقطاع  ال�ضحة 
التجارة  وزارة  مثل  من  رئي�ضية  وخا�ضة  حكومية  موؤ�ض�ضات  مع  تعاونية 
للمناطق  العامة  املوؤ�ض�ضة  ال�ضياحة،  ووزارة  ال�ضحة،  ووزارة  وال�ضناعة، 

ال�ضناعية )مدائن(.

ولقد حددنا حتى االآن 34 فر�ضة عمل جتاري بقيمة �ضوقية تبلغ 3.7 مليار 
ريال عماين على مدى ال�ضنوات الع�ضر القادمة.

�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة 
وقعت ال�ضركة اتفاقية مع جمل�ص البحث العلمي الإجراء بحث على االأثر الكلي 
الذي حتدثه الثورة ال�ضناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز عرب 
النفط  �ضناعة  بني  والتعاون  االأبحاث  بتعزيز  تعنى  من�ضة  وهي  “اإيجاد”، 

والغاز والقطاع االأكادميي يف ال�ضلطنة. 

و�ضت�ضتك�ضف الدرا�ضة تاأثري الثورة ال�ضناعية الرابعة على اجتاهات التوظيف 
واالأدوار الثابتة والنا�ضئة واملتال�ضية والفر�ص الوظيفية يف غ�ضون 5 اإلى 10 

�ضنوات قادمة يف ال�ضركة وال�ضركات املتعاقدة معها.

كما �ضرتكز على بناء اإطار للكفاءات يف ال�ضركة للوظائف النا�ضئة اإلى جانب 
توفري مقرتحات بناء القدرات، والتو�ضيات، وخطط التنفيذ املتعقلة بالقوى 

العاملة احلالية وامل�ضتقبلية يف ال�ضركة وال�ضركات املتعاقدة معها. 
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توفري �الأعمدة �الإ�سمنتية
وم�ضتمر  ثابت  توريد  لتوفري  م”  م  �ص  بولز  “عمان  ل�ضركة  العقد  هذا  منح 

الأعمدة اإ�ضمنتية م�ضنعة حمليًا. 

وحتث اأهداف القيمة املحلية امل�ضافة املحددة ال�ضركة املتعاقدة على تاأ�ضي�ص 
االإخالل مبعايري  اأينما كان ذلك عمليًا دون  ال�ضلطنة  وحدات ت�ضنيعية يف 
ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة واجلودة والت�ضويق، والو�ضول اإلى م�ضتوى التعمني 
خم�ص  غ�ضون  يف  واملاهرة  واالإ�ضرافية  واملهنية  االإدارية  الفئات  يف  التام 

�ضنوات. 

ربط �الآبار بخط �الإنتاج
لقد و�ضعنا يف عام 2016 ا�ضرتاتيجية الربط بخط االإنتاج لدعم امل�ضنعني 
القيمة املحلية امل�ضافة:  يتعلق بفر�ضتني من فر�ص  النا�ضئني فيما  املحليني 
يف  حملية  �ضركات  ثالث  اإلى  العقد  اأ�ضند  وقد  والفلنجات.  املثبتات  توفري 
لزيادة  ف�ضاًل عن خطة  للعمانيني  وظيفة جديدة   50 موجدًا   2019 اأكتوبر 
ال�ضركات  منحت  اال�ضرتاتيجية،  تلك  مع  وان�ضجامًا  �ضنويًا،  العدد  ذلك 

املحلية الثالث االآتية نطاقات العمل املتعلقة:

م�ضنع ُعمان الإنتاج 
الفلنجات

�ضركة �ضلد

�ضركة اخلليج للمثبتات

من نطاق عمل الفلنجات

من نطاق عمل املثبتات

املوقع: منطقة بركاء ال�ضناعية

املوقع: منطقة الر�ضيل ال�ضناعية

املوقع: منطقة نزوى ال�ضناعية

٪٣٠

٪٧٠

٪١٠٠

من نطاق عمل الفلنجات
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من  العمانيني  ال�ضباب  من   2500 من  اأكرث  تخرج  العام،  مدار  وعلى 
واجلدير  الفني،  وغرب  الفني  ب�ضقيها  بالتوظيف  املقرون  للتدريب  براجمنا 
اإلى 18�ضهرًا يف  اأكملوا تدريبًا ا�ضتمر فرتة ت�ضل  اأن اخلريجني قد  بالذكر 
العمل لدى 150 �ضركة خمتلفة يف جمموعة  بدوؤوا يف  معاهد خمتلفة، وقد 
والت�ضويق  واالأمن  املعلومات  تقنية  فيها  مبا  والتخ�ض�ضات  القطاعات  من 

واملبيعات وال�ضيانة.

اأ�ضا�ضية  باأدوار  لتاأهيلهم لال�ضطالع  للتدريب  اآخرين  ويخ�ضع 150 عمانيًا 
والغاز،  النفط  قطاع  يف  جودة  ومهند�ضي  اجلودة  �ضمان  مفت�ضي  بو�ضفهم 
وبناء على اجتياز برنامج التدريب على راأ�ص العمل، �ضيح�ضل املتدربون على 
بدوام  وظائف  و�ضيتقلدون  والغاز،  النفط  قطاع  يف  دوليًا  به  معرتف  موؤهل 
�ضركتان  وهما   ،”DVN-GL“ و   ”Intertek“ الفح�ص  �ضركتي  يف  كامل 

رائدتان يف جمالهما.

البضائع والخدمات

من  باملزيد  باالحتفاظ  االلتزام  يف  التحديات  رغم  قدمًا  ال�ضركة  وم�ضت 
عوائد قطاع النفط والغاز يف ُعمان، فتمكنا من االحتفاظ بن�ضبة 46% من 

القيمة يف البالد.
القيمة املحلية امل�ضافة يف  ال�ضركة بدور هام يف ا�ضرتاتيجية  اأ�ضهمت  ولقد 
زمام  تتبواأ  اإذ   ،2013 عام  يف  عنها  اللثام  اأميط  التي  والغاز  النفط  قطاع 
الريادة بتنفيذها 43 فر�ضة من اأ�ضل 53 فر�ضة، ولقد حققت ال�ضركة حاليًا 
امل�ضانع  اإن�ضاء  فيها:  االأن�ضطة مبا  وا�ضعة من  �ضل�ضلة  فر�ضة من خالل   28
الُعمانية وعقود توفري خدمات هند�ضية ومعدات  والور�ص ومرافق الت�ضليح 

ومواد لقطاع النفط والغاز من داخل البالد.

ويف عام 2019، اأجنزنا 11 مرفقًا ت�ضنيعيًا وخدميًا مما اأوجد 200 وظيفة 
للمواطنني. 

ومن اأمثلة ذلك:

عقد خدمات فح�ش �لعمليات 
Hi-“ و   ”Apave Gulf �ضركتي”  مع  اتفاقيتنا  من  الرئي�ضي  العن�ضر  اإن 

عاملة حملية يف جمال  قوة  تطوير  كان  م  م  �ص  الفح�ص  Tech” خلدمات 

م�ضتوى  يف  امل�ضتهدفة  التعمني  ن�ضبة  وتبلغ  والفح�ص،  العمليات  خدمات 
84% يف غ�ضون  اإلى  ت�ضل  اأن  على  البداية  14% يف  املاهرة حوايل  العمالة 

�ضبع �ضنوات. 

توفري �خلدمات �لهند�سية و�لت�سغيلية
وامل�ضرتيات،  واالإن�ضاءات  الهند�ضة  خلدمات  عمان  ل�ضركة  عقد  اأ�ضند 
مركز  هي:  ومتو�ضطة  �ضغرية  موؤ�ض�ضات  اأربع  ت�ضم  ت�ضامنية  �ضركة  وهي 
لال�ضت�ضارات  واالتقان  الهند�ضية،  للخدمات  وحمد  القيمة،  الهند�ضة 
الهند�ضية، و�ضخور الدولية. وهذا العقد �ضالح ابتداء لثالث �ضنوات، مع 

خيار متديده بناء على الوفاء مبتطلبات العمل واالأداء.

ويت�ضمن هذا العقد جملة من موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضية لتطوير املهند�ضني 
وامل�ضممني العمانيني مبا ميكنهم من املناف�ضة مع نظرائهم الدوليني.  

عقد �ختبار �الآبار �ملتنقلة 
وت�ضمن  م”  م  �ص  ان�ضرتومنت�ص  برو�ض�ص   “ �ضركة  اإلى  العقد  هذا  اأ�ضند 
الت�ضغيلية  الوظائف  بتخ�ضي�ص  يق�ضي  امل�ضافة  املحلية  للقيمة  عن�ضرًا 
ال�ضالمة  والفنيني وم�ضوؤويل  االآبار  اختبار  ت�ضمل مهند�ضي  التي  الرئي�ضية 
للعمانيني، وتبلغ ن�ضبة التعمني امل�ضتهدفة يف م�ضتوى العمالة املاهرة حوايل 
�ضنوات،  خم�ص  خالل   %100 ن�ضبة  اإلى  الو�ضول  هدف  مع  بدايًة،   %25

و�ضيبلغ معدل التعمني 77% يف كل فئات العمل. 
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فنيي الكهرباء

الميكانيكيين

مثبتي ا�نابيب

مركبي السقاالت

موظفي الصيانة عمال الصفائح
المعدنية

المصنعين

مشغلي
عمليات الرفع

موظفي االستقبال

النادلين

معلمات
رياض ا�طفال

المحاسبينالطباخين

مثبتي الصلب مضيفي الطيران

موظفي
المستودعات

التوظيف والتدريب

اإيجاد  حلملة  دعمها  ال�ضركة  وا�ضلت  البالد،  يف  التعمني  جلهود  رفدًا 
العمانيني  توظيف  تعزيز  يف  امل�ضاعدة  وبغية  العمانيني،  لل�ضباب  الوظائف 
والتنويع االقت�ضادي حققت ال�ضركة رقمًا قيا�ضيًا وجتاوزت الهدف املو�ضوع 
درا�ضية  ومنح  ونقل  ا�ضتيعاب  واإعادة  وتدريب  عمل  فر�ضة   21012 باإيجاد 
بالتعاون مع ال�ضركات املتعاقدة معها، و�ضمل ذلك اأكرث من 14 األف فر�ضة 
توظيف مبا�ضر وحوايل 3300 طالب يف برامج التدريب املقرون بالتوظيف، 
ُد�ّضن  عندما   2011 عام  منذ  فر�ضة  األف   83 من  اأكرث  اإيجاد  يعني  وهذا 

برنامج االأهداف الوطنية.

لال�ضطالع  عمل  عن  الباحثني  العمانيني  ال�ضباب  الفر�ص  تلك  وا�ضتهدفت 
باأدوار مهارية يف �ضل�ضلة من الوظائف داخل قطاع النفط وخارجه من مثل:
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

القيمة المحلية 
المضافة

�لنفط  قطاع  يف  بالت�سغيل  مقرونة  فر�سة  �ألف   ٢١ من  �أكرث  �إيجاد   •
و�لغاز وخارجه

�إجناز ١١ مرفقًا ت�سنيعيًا وخدميًا �أوجدت ٢٠٠ وظيفة للمو�طنني.   •

�لُكربى  �ملحّلى  �ملجتمع  �سركات  لعائد�ت  �الإجمالية  �لقيمة  بلغت   •
 - �أمريكي  دوالر  مليون   6١6 كله:  �لعام  يف  �ملحّلي  �ملجتمع  و�سركات 

بزيادة ن�سبتها ٢5% عن عام ٢٠١8.

جمع �إجمايل 3٩ مليون دوالر �أمريكي يف �إطار �سريبة �سندوق �لتدريب   •
�لبالغة ن�سبتها ١.٢% من 5٢٠ عقدً�.

مليار   3.7 يبلغ  �سوقي  بحجم  و�خلدمات  للب�سائع  فر�سة   34 حتديد   •
ريال عماين على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �لقادمة عن طريق در��سة �سملت 

عدة قطاعات.

املحلية  للقيمة  ال�ضركة  ا�ضرتاتيجية  تهدف 
املحلي  املجتمع  �ضركات  دعم  اإلى  امل�ضافة 
وزيادة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات 
املحلية،  واخلدمات  ال�ضلع  من  امل�ضرتيات 
وحت�ضني قدرات الكادر الوطني وال�ضركات 
فوائد  حتقيق  �ضمان  اأجل  من  الُعمانية 
املدى  على  لل�ضلطنة  م�ضتدامة  جتارية 

البعيد.
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اأما دائرة اإجناز امل�ضاريع فقد ا�ضتطاعت اإجناز اأربعة من م�ضاريع “ليني” مبا 
فيها تقليل عملية التقييم الفنية للعطاءات ذات العنا�ضر الطويلة من �ضبعة 

اأ�ضهر اإلى اأربعة، وتخفي�ص الوقت الكلي للموافقة.

و�ضملت تدابري الفاعلية االأخرى ا�ضتحداث هيكل جديد لتعزيز توزيع العمل 
يف امل�ضروفات الراأ�ضمالية. وميثل هيكل ترميز توزيع العمل عن�ضرًا حيويًا يف 
اإدارة امل�ضاريع يف نظام “�ضاب” الذي ي�ضتخدم لتخطيط امل�ضاريع وتنفيذها 
تنفيذها،  املزمع  للمهام  منوذجًا  يكون  وهو  عملياتنا.  اإطار  يف  وتقديرها 
ويعر�ص كمية العمل والوقت والكلفة املت�ضمنة لدعم اإجناز امل�ضاريع يف الوقت 

املنا�ضب ويف حدود امليزانية املر�ضودة.

الهند�ضية  للت�ضاميم  مكتبنا  طالت  قد  االإنتاج  لتعزيز  الدافعية  هذه  اإن 
للتميز يف جمال  لي�ضبح مركزًا  اأكمل رحلته  والذي  داخليًا  امل�ضمم  االأولية 
االأعمال بني فرق  اأزال ذلك 95% من تداخالت  الهند�ضية. وقد  الت�ضاميم 
اإدارة الهند�ضة ومكتب الت�ضاميم الهند�ضية االأولية حمققًا زيادة يف الكفاءة 

بلغت حوايل %98. 

ومن اإجنازاته الرئي�ضية االأخرى يف عام 2019 ما ياأتي:

اإكمال

١8٢5٠

٪5٩
١٠٠

م�ضروعًا رئي�ضيًا

ح�ضل اأكرث من

مهند�سًا عمانيًا

على تدريب وتطوير فني 
اأ�ضا�ضي يف جميع تخ�ض�ضات 

الهند�ضة

زيادة يف ن�ضبة التعمني 
بلغت 15% لي�ضل 

املجموع اإلى

طبقت اأكرث من

فكرة من اأفكار التح�ضني امل�ضتمر

تطوير اأولى الدرو�ص 
امل�ضتفادة من اإدارة 
جاهزية املوجودات 

و�ضالمة العمليات من 
اأداة احلوادث

تو�ضيع قدراته 
لت�ضمل 

اخلدمات ما 
بعد الهند�ضية
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وهذا امل�ضروع يحظى باأداء مثايل لل�ضالمة اإذ اأكمل اأكرث من 5 ماليني �ضاعة 
عمل بدون اأي اإ�ضابة م�ضيعة للوقت. وعند اكتمال مرحلتي امل�ضروع، �ضينتج 
معدل األفي طن من البخار يوميًا يف منت�ضف اليوم عندما يكون اجلو �ضحوًا.

كما اإن هناك مزيدًا من التقدم يف م�ضاريع رئي�ضية اأخرى. فها هي املرحلة 
االأولى من تطوير الغاز يف املكامن الكتيمة يف خلود تدخل حيز التنفيذ، وهو 
اأحد اأعمق املكامن يف العامل، اإذ ي�ضل عمقه اإلى 5 اآالف مرت حتت ال�ضطح، 
وقد �ضغلت املحطة بغية حتقيق معدل 2.5 مليون مرت مكعب من الغاز املعالج 

يوميًا و650 مرت مكعب يف اليوم من املكثفات.

وتعمل االآن �ضركات متعاقدة خبرية يف جمال تركيب الوحدات على تطوير 
اأن  ال�ضركات  لتلك  الدولية، وميكن  للموا�ضفات  وفقًا  املحطة  املرافق داخل 
االأمثل  اال�ضتغالل  اإلى  يوؤدي  مما  للوحدات  القيا�ضية  ت�ضاميمها  ت�ضتخدم 

للجدول الزمني وحتقيق وفورات يف التكاليف.

م�ضروع  من  الثالثة  املرحلة  يف  املحطة  داخل  االإن�ضاءات  كذلك  بداأت  وقد 
الغمر بالبوليمر يف مرمول املتمثل يف ا�ضتخدام املواد الكيميائية ال�ضتخال�ص 

النفط اخلام الثقيل. 

“برتوفاك”  الربيطانية  الهند�ضة  �ضركة  به  ت�ضطلع  الذي  التطوير  وهذا 
مبوجب اتفاقية اإطارية بعيدة املدى يتاألف من اأعمال الهند�ضة وامل�ضرتيات 
املرتبطة  وداخلها  املحطة  خارج  االإنتاج  مرافق  اأعمال  لتو�ضيع  واالإن�ضاءات 

باإدارة حوايل 500 بئر منتجة و75 بئر حاقنة. 
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وقد وا�ضلت ال�ضركة م�ضاعيها الرامية اإلى حت�ضني كفاءة راأ�ص املال واإجناز 
الإجناز  جديدة  مركزية  دائرة  تد�ضني  يف  جتلت  بالتناف�ضية  تت�ضم  م�ضاريع 

امل�ضاريع لتحقيق: 

• مزيد من االمتثال ملتطلبات ال�ضالمة واملعايرة واالن�ضجام. 

•  تعزيز اال�ضتغالل االأمثل للموارد

•  موا�ضلة الرتكيز على اأداء املوردين عن طريق تعاون وثيق.

•  اتخاذ قرارات اأ�ضرع

•  تطبيق اأف�ضل املمار�ضات يف نطاق وا�ضع من االأن�ضطة. 

•  حت�ضني تبادل املعرفة واالإدارة. 

ال�ضركة ودجمها مع  الهند�ضة يف  اإعادة هيكلة دائرة  تبع هذه اخلطوة  وقد 
اأعلى،  اإنتاجية  متكني  بغية  احلايل  املركزية  امل�ضاريع  اإجناز  دائرة  فريق 
اأدوار وظيفية جمزية  توفري  نف�ضه  االآن  بارزة، ويف  واإجناز م�ضاريع ف�ضلية 

ومر�ضية ملوظفينا وتعزيز القيمة مل�ضاهمينا ولل�ضلطنة. 

وقد اأكمل الهيكل التنظيمي اجلديد كل اأهدافه البارزة و�ضغل اأكرث من 50 
“ليني”  الأدوات  اأكرب  تنٍب  �ضهلها  ما  عادة  التي  تنظيمه  اإعادة  بعد  م�ضروعًا 

واأ�ضاليبها التي ت�ضمل التح�ضني امل�ضتمر ولوحات االإدارة الب�ضرية. 

اأول كمية من الغاز يف م�ضروع  اإنتاج  اأما االإجناز االأبرز للعام فقد متثل يف 
اأكمل  ولقد  ال�ضركة.  راأ�ضمايل يف  اأكرب م�ضروع  املتكامل،  – هرويل”  “رباب 
م�ضروع “رباب – هرويل” املتكامل ما يقارب 50 مليون �ضاعة عمل من دون 
حادثة م�ضيعة للوقت، وبدء يف ت�ضغيله يف اأغ�ضط�ص 2019 متقدمًا ب�ضهرين 

على اجلدول الزمني، واأقل مبليار دوالر اأمريكي عن امليزانية املر�ضودة. 

برميل  مليون   500 على  تزيد  احتياطات  ي�ضم  الذي  امل�ضروع،  هذا  وميثل 

ن�ضف  اأنفقت  وقد  حمفظتنا،  اإلى  امل�ضتوى  عاملية  اإ�ضافة  النفط،  مبكافئ 
تكلفة م�ضرتياته يف ال�ضلطنة، ف�ضاًل عن العدد اجلم من الفر�ص الوظيفية 
املتعاقدة  وال�ضركات  املحليني  واملوردين  لل�ضركة  اأوجدها  التي  والتطويرية 

معنا. 

فقد عني قرابة 200 حلام عماين معتمدين وحا�ضلني على اأعلى معيار دويل 
للعمل يف امل�ضروع فيما ا�ضرتك 1500 مواطن يف ذروة اأعماله.

مكمن  من  والنفط  واملكثفات  واحلقن،  للت�ضدير  الغاز  حاليًا  املرفق  وينتج 
هرويل. 

اأ�ضد امل�ضاريع تعقيدًا  “جبال-خف” - وهو  اأما م�ضروعنا العمالق االآخر يف 
فقد  و�ضاق،  قدم  على  يجري  فهو  ال�ضركة-  تاريخ  يف  الفنية  الناحية  من 
االأعمال  اكتمال  ن�ضبة  بلغت  حني  يف  وامل�ضرتيات  الهند�ضة  اأعمال  اكتملت 
االإن�ضائية 90% يف اأواخر عام 2019، ومن االإجنازات الرئي�ضية تزويد املحطة 

الفرعية الرئي�ضية مبقدار ثابت من الطاقة يبلغ 33 كيلو فولت.

وهذا امل�ضروع، الذي يحرز تقدما ح�ضنًا �ضمن امليزانية املو�ضوعة، يف امل�ضار 
 6 قرابة  ليحقق   2021 لعام  االأول  الربع  يف  االإنتاج  بخط  لربطه  ال�ضحيح 
ماليني مرت مكعب من الغاز يوميًا وحوايل 10 اآالف برميل من النفط يوميًا. 

ويعمل يف املوقع حوايل 1200 عماين يف اأعمال اإن�ضاء املرافق باالإ�ضافة اإلى 
200 مواطن يعملون ب�ضفتهم حلامني معتمدين وموؤهلني متامًا. وقد اأ�ضندت 
اإلى �ضركات عمانية لتوفري الب�ضائع  اأمريكي  عقود بقيمة 240 مليون دوالر 

واخلدمات.

املعزز  لال�ضتخال�ص  ال�ضم�ضية  للطاقة  “مراآة”  مل�ضروع  الثانية  املرحلة  اأما 
للنفط باالأ�ضلوب احلراري يف حقل اأمل )وهي �ضعف حجم املرحلة االأولى( 
يف  البخار  اإنتاج  بدء  املتوقع  ومن  املبدئي  الت�ضغيل  مرحلة  يف  دخلت  فقد 

فرباير 2020.
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩
إنجاز المشاريع

بدء �الإنتاج يف م�سروع “رباب – هرويل” �ملتكامل   •

 – “جبال  م�سروع  يف  و�مل�سرتيات  �لهند�سة  �أعمال  �كتمال   •
خف”، فيما �كتملت �أعمال �الإن�ساء بن�سبة ٩٠%.

ربط �ملرحلة �لثانية من م�سروع “مر�آة” بخط �الإنتاج.   •

ت�سغيل حمطة �لغاز يف �ملكامن �لكتيمة يف خلود.  •

بدء �الأعمال �الإن�سائية يف �ملرحلة )3( من م�سروع �لغمر   •
بالبوليمر يف مرمول.

تد�سني د�ئرة جديدة الإجناز �مل�ساريع  •

�كتمال �أبرز �أعمال �إجناز �مل�ساريع  •

هو   - العام  مبعناها   - للم�ضاريع  الناجح  االإجناز 
املحدد  الوقت  وت�ضغيلها يف  املرافق  ت�ضييد  باخت�ضار: 
ويف اإطار امليزانية املو�ضوعة، وت�ضليم املنتجات ح�ضب 

املتفق عليه.

النفط  اإنتاج  على  ال�ضركة  ترّكز  القريب،  املدى  فعلى 
حقولها  من  االإمكان  قدر  فاعلة  مالية  بكلفة  والغاز 
على  ولكن  القائمة،  التطوير  خلطط  وفقًا  احلالية 
مع  اأكرب  اأهمية  التوجه  هذا  �ضيكت�ضب  البعيد،  املدى 
ومرافق  حم�ضية  م�ضاريع  االإنتاج  بخط  ال�ضركة  ربط 
البخار  وتتطلب  تعقيدًا  اأكرث  للنفط  معزز  ا�ضتخال�ص 

واملواد الكيميائية الإنتاج النفط.
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إدارة المعرفة

مل يفرت برنامج اإدارة املعرفة يف ال�ضركة عن التو�ضع يف عام 2019 وا�ضعًا 
هدفًا يتمثل يف حت�ضني حتديد الدرو�ص امل�ضتفادة واخلربات واأف�ضل 
املمار�ضات اجلماعية وا�ضتيعابها وتطبيقها لتحقيق فوائد ت�ضغيلية. 

خارجية  موؤ�ض�ضات  ودعم  اأخريني  مديريتني  لي�ضمل  الربنامج  تو�ضع  ولقد 
وحقق تقديرًا عامليًا كبريًا.

وتشمل أبرز 
إنجازاته ما يأتي:
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فلسفة “ليين”/ الكفاءة في العمل

يف مطلع عام 2019 اتخذنا قرارًا طموحًا بتو�ضيع نطاق جهودنا يف تطبيق 
مع  ال�ضركة  اأرجاء  كافة  يف  املنهجية  تطبيق  يف  وال�ضروع  “ليني”  منهجية 
�ضمان اأن يكون “ كل �ضخ�ص يف كل يوم ويف كل زاوية من ال�ضركة” م�ضاركًا 

يف هذه الرحلة. 
اأ�ضا�ضيًا  م�ضاعدًا  عاماًل  “ليني”  ملنهجية  ال�ضاملة  ال�ضركة  رحلة حتول  وتعد 
لل�ضركة لتظل وفق روؤيتها املتمثلة يف: “اأن ي�ضار اإليها بالبنان مبا لديها من 

مواهب ب�ضرية متميزة وما حتققه من فوائد لُعمان والأهلها وذوي ال�ضاأن.”

وتت�ضمن املنهجية تطوير خارطة طريق موؤ�ض�ضية ومناخًا للتغيري واإيجاد بيئة 
القدرات والثقة على حل امل�ضكالت وفق  “ليني” وبناء  تزدهر فيها منهجية 

منهجية “ليني” يف جميع فرق ال�ضركة.

“ليني”  اأدوات  الفرق على  تدريب  التحول على ثالثة جماالت:  وتركز رحلة 
واأ�ضاليبها، وت�ضمني �ضلوكيات “ليني”، وتطوير الكفاءات، وا�ضتخدام اأ�ضاليب 

اإدارة التغيري ال�ضتدامة التغيريات ال�ضلوكية.

وهناك تركيز على خم�ص اأ�ض�ص مي�ضرة لـ“ليني” وهي: العمل املوحد، واالإدارة 
العمل  ومنهجية  امل�ضتمر،  التح�ضني  واأفكار  ال�ضريعة،  واللقاءات  الب�ضرية، 
اأوا�ضر  اليومية وبناء  القيا�ضي لروؤ�ضاء الفرق، للم�ضاعدة يف حل امل�ضكالت 

التعاون وال�ضراكة والدفع قدمًا بالتغيريات.

التحول  رحلة  لتطبيق  االأولى  ال�ضنة  وهي   2019 عام  �ضم�ص  اأفلت  اإن  وما 
ال�ضاملة ملنهجية “ليني” يف ال�ضركة برمتها حتى اأ�ضفر عن نتائج مده�ضة:

يف  التنفيذية  االإدارة  جلنة  من  م�ضتدامًا  التزامًا  التغيري  ذلك  �ضمل  وقد 
ميتد  برنامج  وتطبيق  ال�ضلوكي،  للتغيري  امل�ضتوى  عاملية  ومنهجية  ال�ضركة، 
العمل،  اأركان  من  ركن  كل  يف  بنجاح  وتطبيقه  تبنيه  ميكن  �ضنوات  لعدة 
بدءًا مبديريتي اال�ضتك�ضاف وهند�ضة االآبار وانتهاء مبديرتي املالية واملوارد 

الب�ضرية. 

ال�ضركة -والذي قد ر�ضح  “ليني” يف  ال�ضامل منهجية  التحول  باأن  نوؤمن  اإنا 
جلائزة موؤمتر ومعر�ص ُعمان للنفط والطاقة - برنامج عاملي امل�ضتوى حقًا 
وميكن تعميمه يف خمتلف اأرجاء اأي موؤ�ض�ضة و�ضناعة اأخرى، مما ي�ضاعد يف 

حتويل عمان باأكملها.  

هذا  من  امل�ضتفادة  والدرو�ص  واملهارات  القدرات  ا�ضتغالل  يف  بدء  ولقد 
الربنامج لدعم حت�ضينات القيمة املحلية امل�ضافة على امل�ضتوى احلكومي من 

مثل وزارة املالية ووزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية.
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حتديد مكامن �خلطر
د�ضن يف عام 2019 برنامج حتديد مكامن اخلطر يف كافة املديريات و�ضمن 
ال�ضركة  م�ضتويي  على  والبيئة  وال�ضالمة  لل�ضحة  املراقبة  خطط  جميع  يف 
يف  االأ�ضا�ضيات”  اإلى  “العودة  منهجية  لت�ضمني  معها،  املتعاقدة  وال�ضركات 
اأخطار  ذا  عقدًا   22 يف  وخ�ضو�ضًا  العمل  مواقع  جميع  يف  املخاطر  حتديد 

متو�ضطة وعالية. 

وقد اأطلقت هذه املبادرة يف عام 2016 للتعامل مع عدم قدرة بع�ص املوظفني 
على التحديد ال�ضحيح للمخاطر واملمار�ضات غري االآمنة يف بيئة العمل. 

و�ضلمت التقارير ب�ضورة ف�ضلية واأتيحت جلميع ال�ضركات املتعاقدة لتبادل 
اللغة  عقبات  لتجاوز  تو�ضيحية  �ضور  هيئة  على  املعلومات  نقلت  اإذ  املعرفة 

وجعلها من الي�ضر مبكان يف حتديد املخاطر وفهمها. 

للمخاطر  ب�ضيطة  ت�ضورات  يت�ضمن  اإلكرتونيًا  دلياًل  ال�ضركة  طورت  كما 
وميكن تنزيله وم�ضاركته يف حلقات التوا�ضل مع العاملني. 

برنامج “�هتمام”
تو�ضع برنامج “اهتمام” لل�ضالمة املبنية على ال�ضلوك يف ال�ضركة الذي د�ضن 
يف عام 2018 لي�ضمل 14 �ضركة متعاقدة يف مطلع عام 2019 و34 �ضركة يف 

اآخره، وت�ضرف 9 مديريات على 17500 م�ضتخدم. 

و�ضركة  الرتكي  �ضركة  اأجرتها  التي  اال�ضتدامة  مراجعات  اأ�ضفرت  ولقد 
وموظفي  اجلنوب  نفط  مديرية  عمليات  وفريق  اخلا�ضة،  الفنية  اخلدمات 
ال�ضركة لال�ضتعانة بامل�ضادر الداخلية عن اإفادات واعدة. اإذ اأجمعت االآراء 
على اأن برنامج “اهتمام” هو االأف�ضل مقارنة مع اأنظمة اأخرى، وقد اأدى اإلى 

حت�ضينات يف جماالت التوا�ضل والقيادة وثقافة ال�ضالمة عمومًا.

�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة يف �لعقود
وا�ضلت دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف ال�ضركة دعمها لالأعمال بانتهاج 

اإجراءات ومعايري مب�ضطة لل�ضحة وال�ضالمة والبيئة واحل�ضول على الوثائق 
بطريقة اأي�ضر و�ضمان كفاءات املوظفني وحلقات التوا�ضل املنتظمة والر�ضمية 

بني موظفي ال�ضركة امل�ضوؤولني عن العقد وال�ضركات املتعاقدة. 

وال�ضالمة  ال�ضحة  جمال  يف  للكفاءات  متينًا  اإطارًا  ال�ضركة  اأ�ض�ضت  ولقد 
�ضيكمل  والتي  االأهمية  ال�ضديدة  ال�ضالمة  وظائف  على  حاليًا  يركز  والبيئة 
كفاءات  لتعزيز  املتعاقدة معها  وال�ضركات  ال�ضركة  اأرجاء  كافة  تطبيقها يف 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة.

اإن ق�ضايا ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة اأ�ضبحت جزءًا ال يتجزاأ من العقود حيث 
اأن  ل�ضمان  وي�ضر  و�ضوح  بكل  والتوقعات  امل�ضتويات  من  االأدنى  احلد  و�ضع 

يدرك اجلميع م�ضوؤولياتهم متامًا.

مع  تامة  مبوائمة  والبيئة-  وال�ضالمة  لل�ضحة  متينة  فنية  تقييمات  وتنفذ 
�ضارمة  فحو�ضات  جانب  اإلى  ال�ضناعة-  هذه  يف  دولية  ممار�ضة  اأف�ضل 
وتقييم للمخاطر يف عمليات ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف ال�ضركات املتعاقدة 

من الباطن قبل بدء العمل.

العقود”  يف  والبيئة  وال�ضالمة  “ال�ضحة  عمل  حلقات  يف  ذلك  جتلى  وقد 
العقود  مل�ضوؤويل  وامل�ضرتيات  للعقود  االإلزامية  اال�ضرتاطات  لدعم  امل�ضممة 
العقود  مهند�ضي  مثل  من  العقود  عمليات  يدعم  ممن  وغريهم  ال�ضركة  يف 
 125 حوايل  احللقات  تلك  وت�ضتقطب  العمل.  مواقع  يف  ال�ضركة  وممثلي 

م�ضوؤول عقد من موظفي ال�ضركة �ضنويًا. 

كما اأكمل 80 موظفًا من الذين ي�ضرفون على العقود ذوات اخلطر املتو�ضط 
والعايل حلقات العمل يف جماالت ما بعد اإ�ضناد العقد، وال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة، واملهارات التجارية وال�ضخ�ضية يف عام 2019.

و�ضت�ضتمر هذه الربامج املتبعة يف عام 2020 ل�ضمان قدر اأكرب من االمتثال، 
و�ضيو�ضع تركيز جديد على ال�ضركات املتعاقدة ذات االأنظمة التي تعاين من 

اأوجه الق�ضور يف اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة.
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برنامج �ملهار�ت �لقيادية يف جمال �ل�سالمة للم�سرفني 
�ملبا�سرين

و�ضع برنامج املهارات القيادية يف جمال ال�ضالمة للم�ضرفني املبا�ضرين الذي 
للم�ضرفني  ال�ضالمة  جمال  يف  القيادة  مهارات  لتعزيز   2016 عام  يف  د�ضن 

املبا�ضرين. 

يف  االإ�ضراف  يف  الكفاءة  وتدين  الق�ضور  جوانب  الربنامج  هذا  وي�ضتهدف 
التنظيمي،  والهرم  االإبالغ،  من  اخلوف  عن  تنتج  ما  عادة  والتي  احلقول، 
ومهارات  االآخرين،  مع  العالقات  بناء  على  الربنامج  ويركز  اللغة،  وعوائق 
للوظيفة،  واال�ضتعداد  والتخطيط  التدخل،  وممار�ضة  واال�ضتماع،  التحقيق 

وا�ضتيعاب طبيعة م�ضاهمة الفرد يف جمال ال�ضالمة.

ولقد تو�ضع بعد تطبيقه الناجح بني موظفي هند�ضة االآبار واإجناز امل�ضاريع 
ال�ضمال  نفط  مديرية  يف  امل�ضاريع  اإجناز  فريق  لي�ضمل  “جبال-خف”،  يف 
وال�ضركات املتعاقدة معهم ويف خمتلف اأرجاء عمليات ال�ضركة بغية اأن ي�ضم 

جميع امل�ضرفني يف نهاية املطاف �ضمن جمال “ليني” للت�ضغيل وال�ضيانة. 

وقد درب قرابة 55 من امل�ضرفني املبا�ضرين من مديريات خمتارة وح�ضلوا 
اأقيمت 46 حلقة عمل يف برنامج  ليبلغ جمموعهم 100، وقد  على �ضهادات 

املهارات القيادية يف جمال ال�ضالمة للم�ضرفني املبا�ضرين يف عام 2019.

وم�ضوؤويل  املبا�ضرين  امل�ضرفني  من   900 يفوق  ما  العمل  حلقات  ح�ضر  وقد 
الكهربائيني  والفنيني  االآبار  �ضيانة  ومن�ضات  احلفر  وم�ضريف  املناطق 
ليبلغ جمموع  وحامليها  الرتاخي�ص  ومقدمي طلب  الرئي�ضيني  وامليكانيكيني 

املعتمدين منهم اإلى جانب موظفي ال�ضركات املتعاقدة 2000 موظف.

بيئة  اأكرب يف �ضمان  ثقة وكفاءة  امل�ضرفني  اكت�ضاب  اإلى  التدريب  اأدى  ولقد 
يف  القيادية  املهارات  برنامج  يطبق  اأن  املحتمل  ومن  وتفعيلها،  اآمنة  عمل 
جمال ال�ضالمة للم�ضرفني املبا�ضرين على جميع موظفي ال�ضركة وال�ضركات 

املتعاقدة معها. 

السالمة في مجال العمليات
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جاهزية الموجودات وسالمة 
العمليات

واإدارة  املوجودات  باإدخال حت�ضينات م�ضتمرة يف جاهزية  ال نزال ملتزمني 
�ضالمة العمليات من خالل املعرفة املعززة للموظفني واملتعاقدين واال�ضتفادة 
اال�ضرتاتيجي  هدفنا  لتحقيق  واخلربات  والتقنيات  االأدوات  اأحدث  من 

“موجوداتنا اآمنة ونحن على بينة من ذلك”. 

اأو اال�ضتعال غري  اإن حوادث �ضالمة العمليات الناجتة عن حوادث الت�ضرب 
اإ�ضابات وحوادث مميتة،  اإلى  تقود  قد  والغازات اخلطرة  لل�ضوائل  املتوقعة 
وقد حتدث اأ�ضرارًا وخيمة يف البيئة ومرافقنا، ف�ضاًل عن التاأثري الكبري على 

�ضمعتنا وتاأثريها املايل. 

على الرغم من اجلهود املتكاتفة التي بذلت يف �ضبيل حت�ضني اأداء جاهزية 
املوجودات واإدارة �ضالمة العمليات، وقعت �ضتة حوادث من امل�ضتوى )1( يف 
اأن احلوادث من امل�ضتوى  اإال  عام 2019 وهو �ضعف ما وقع يف عام 2018، 

)2( قد انخف�ضت من 32 اإلى 29 حادثًا يف املدة نف�ضها. 

برناجمنا  يف  نوعية  نقلة  الإحداث  امللحة  احلاجة  االإح�ضاءات  اأكدت  ولقد 
ل�ضالمة  اأ�ض�ص   10 يت�ضمن  الذي  العمليات  و�ضالمة  املوجودات  جلاهزية 
االآبار  اأعمال  جماالت  �ضمن  االمتثال  لتعزيز  حولها  نقا�ص  ال  العمليات 

والعمليات والهند�ضة.

التي  العمليات،  و�ضالمة  املوجودات  جلاهزية  التوجيهية  اللجنة  وجتري 
املحرز  التقدم  ملراجعة  �ضهرية  اجتماعات  حاليًا  الدوائر،  مديرو  يقودها 
وت�ضعيد  موائمة  اإيجاد  يف  ذلك  �ضاعد  ولقد  احلاجة.  عند  الدعم  وتوفري 
الق�ضايا وا�ضتغالل اأوجه التاآزر وتعميم الدرو�ص امل�ضتفادة يف جماالت العمل 

املختلفة. 

اأ�ضبح ما يقارب ثلثي معداتنا ال�ضديدة االأهمية الأن�ضطة  ويف الوقت نف�ضه، 
يعطي  الذي  اال�ضتثناء  على  املبنية  املراقبة  برنامج  �ضمن  مغطى  ال�ضطح 

اإنذارات مبكرة للمخالفات.

كفاءة الموظفين

�ضارك اأكرث من 4 اآالف من موظفي ال�ضركة وال�ضركات املتعاقدة معها فيما 
يزيد على 150 حلقة توا�ضل خالل اليوم ال�ضنوي ال�ضاد�ص ل�ضالمة العمليات 

الذي اتخذ من مو�ضوع “الدرو�ص امل�ضتفادة من احلوادث” عنوانًا له.

نحن نوا�ضل اال�ضتفادة من االأدوات الرقمية، كالبوابة االإلكرتونية جلاهزية 
املوجودات امل�ضممة داخليًا التي جتلب موؤ�ضرات اخلطر من اأنظمة متعددة 
م�ضتجدات  واإعطاء  الرتاكمي  للخطر  اأو�ضح  موؤ�ضر  لتوفري  جنب  اإلى  جنبًا 

احلالة اليومية. 

فيما ا�ضتمرت عمليات تدقيق ال�ضمان وحولت ال�ضمانات من امل�ضتوى )3( 
يف  املتاحة  احلاالت  مع  التحكم  لتح�ضني  حممولة  اأجهزة  با�ضتخدام  رقميًا 

اأكملت  نف�ضه،  الوقت  ويف  “نربا�ص”.  اال�ضتثناء  على  املبنية  املراقبة  من�ضة 
خطط  كما  الفنية  باجلاهزية  املتعلقة  الربجميات  حلواجز  تقييمات  اأربعة 

لها.

امل�ضتفادة من جاهزية  الدرو�ص  التعلم من  اأكمل كذلك تطوير قاعدة  ولقد 
اأن جميع الدرو�ص امل�ضتفادة  املوجودات واإدارة �ضالمة العمليات، مما يعني 
من احلوادث وعمليات التدقيق والتقييمات كلها متاحة االآن يف مكان واحد 

وبخا�ضية بحث. 

واأ�ضبح االآن جميع املوظفني الذين ي�ضطلعون بوظائف بالغة االأهمية متعلقة 
و�ضعت  وقد  م�ضجلني،  العمليات  �ضالمة  اأو  والبيئة  وال�ضالمة  بال�ضحة 
معينة  ملحطات  الرتخي�ص  اأ�ضبح  كما  منهم  املطلوبة  الكفاءة  ا�ضرتاطات 
عرب  التدريب  من�ضة  ا�ضتخدام  منا  لقد  املبا�ضرين.  للموظفني  اإلزاميًا 
االنرتنت على جاهزية املوجودات و�ضالمة العمليات منوًا كبريًا اإذ بلغ عدد 
من �ضجلوا فيها االآن من املوظفني ما يفوق 10 اآالف، وت�ضاف دورات جديدة 

اإلى تلك املن�ضة على نحو م�ضتمر.

مشروع التحقق من سجل 
الموجودات

يجري العمل االآن على م�ضروع التحقق من �ضجل املوجودات الإغالق الفجوات 
يف نظام هند�ضة العمليات ونظام “�ضاب” ل�ضجل املوجودات على قدم و�ضاق 

ومن املزمع اأن يكتمل يف اأواخر عام 2021 يف جميع موجودات ال�ضركة. 
كما اأن�ضاأ هذا امل�ضروع عمليات فاعلة لتاليف العيوب يف التغيريات الت�ضغيلية 
ويف  املوجودات،  و�ضجل  العمليات  هند�ضة  نظام  على  توؤثر  التي  والهند�ضية 
عام 2020، يتمثل الهدف يف حتديد �ضمامات العزل اليدوية البالغة االأهمية 
و�ضمامات االجتاه الواحد يف خمتلف اأرجاء ال�ضركة الإجراء عمليات ال�ضيانة 

والفح�ص.

نظام إدارة الموجودات 

اآمنة  املوجودات  جلعل  �ضل  �ضركة  يف  املوجودات  اإدارة  نظام  ال�ضركة  تبنت 
واأكرث موثوقية وربحية، وميثل ذلك انتقااًل من االإدارة املبنية على االمتثال 
اإلى تلك املبنية على االأداء ويت�ضمن منهجية للتح�ضني امل�ضتمر يف �ضميمها. 

با�ضتخدام  االأداء  وتدابري  العمليات  ومتكني  املرونة  زيادة  النظام  ويتيح 
التح�ضني  اأ�ضا�ضيات  وبرنامج  االأهداف  تنفيذ  مثل  من  “ليني”  اأ�ضاليب 
امل�ضتمر، وتبنت ال�ضركة منهجية ذات مراحل متتد لثالث �ضنوات الإدارة هذا 
التغيري، وقد طبقت املرحلة االأولى يف العام املا�ضي و�ضملت اإدارة التهديدات 
والفر�ص، وتنفيذ ال�ضيانة، واإدارة العناية باملعدات يف فهود، ومنر، وحمطة 
و�ضتعمم  الفحل.  الت�ضدير مبيناء  رول، وحمطة  �ضيح  املركزية يف  املعاجلة 

جميع الدرو�ص امل�ضتفادة يف جميع املوجودات املتبقية يف العام القادم. 
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

التمّيز في مجال 
العمليات

جمال  يف  �لقيادية  �ملهار�ت  برنامج  تو�سيع   •
�ل�سالمة للم�سرفني �ملبا�سرين

• تبني نظام �إد�رة �ملوجود�ت يف �سركة �سل

كافة  يف  �خلطر  مكامن  حتديد  مبادرة  تطبيق   •
�ملديريات

“ليني”  ملنهجية  �ل�ساملة  �لتحول  رحلة  تد�سني   •
حمققة قيمة بلغت ٢5٠ مليون دوالر �أمريكي

اأعلى  به  يق�ضد  ا�ضطالح  العمليات”  جمال  يف  “التميز 
ال�ضطحية  املن�ضاآت  لكافة  وال�ضالمة  ال�ضيانة  درجات 
امل�ضخات  عمل  ا�ضتمرار  على  احلفاظ  واإّن  بال�ضركة، 
واأجهزة ال�ضغط ووحدات املعاجلة وا�ضتمرار تدفق النفط 
والغاز يف االأنابيب وفق قواعد ال�ضالمة ميّكن ال�ضركة من 

بلوغ اأهداف االإنتاج وخف�ص تكاليف العمليات.
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جّيد من االأداء البارد واحلراري. حتى االآن، حفرت 349 بئرًا يف حقل اأمل 
غرب للحفر البيني على م�ضاحة 3.3 فدانًا. 

التجارب الميدانية والبحوث في 
مجال االستخالص المعزز للنفط

لال�ضتخال�ص  جديدة  تقنيات  عن  بحثها  ال�ضركة  توا�ضل  نف�ضه  االآن  ويف 
تكتنفها  اللثام عن م�ضادر هايدروكربونية  اإماطة  �ضاأنها  للنفط من  املعزز 
التطورات، وذلك عرب �ضل�ضلة من  الفنية لهذه  التكاليف  التحديات، وتقليل 
برامج االختبار املخربية وامليدانية بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية 
اإلى جانب درا�ضة حلول االأطراف اخلارجية اجلاهزة. ونتيجة لهذا التكاتف، 
اختربت تقنيات مثل الرغوة وغاز منخف�ص التوتر واحلقن باملذيب احللقي 
يف املخترب واأظهرت نتائج اإيجابية. ويف حني من�ضي قدمًا، فاإننا ن�ضتك�ضف 
يف  التقنيات  تلك  لتجربة  التكلفة  حيث  من  وجمدية  كفاءة  ذات  منهجية 

احلقول. 

لتطورات  للتكلفة  االأمثل  اال�ضتغالل  االأخرى  البحثية  املبادرات  وت�ضتهدف 
اال�ضتخال�ص املعزز للنفط احلالية وامل�ضتقبلية.  ويجري العمل على تو�ضيع 
تطبيق البوليمر اخلاف�ص للتوتر ال�ضطحي على النفط اللزج الذي، لو كتب 
احلايل،  الوقت  ويف  اإ�ضافية.   كميات  الإن�ضاج  الفر�ضة  �ضيتيح  النجاح،  له 
ز خلف�ص التكاليف للمرحلة التالية من عمليات الغمر  يجري بذل جهد مرَكّ
مما   – ال�ضطحي  للتوتر  اخلاف�ص  القلوي  والبوليمر  البوليمر  الكيميائي- 
يف  احلاد  التقلب  اإلى  بالنظر  دقيقة  وتطويرية  تقنية  تكاليف  عن  ي�ضفر 

االأ�ضعار.  واأخريًا، تبحث ال�ضركة اإمكانية تطبيق فكرة )�ضمم، ابِن، متلك، 
ن( يف م�ضاريع اال�ضتخال�ص املعزز للنفط، ولقد اتبع ذلك على وجه  �ضغل، �ضُ
حيث  )اأ(  بالبوليمر  للحقن  منر  م�ضروع  من  االأولى  املرحلة  يف  اخل�ضو�ص 
عممت الدرو�ص امل�ضتفادة مبا�ضرة مع حقل هيماء غرب للحقن بالبوليمر مبا 

ين�ضجم مع منهجية “ليني” وتكرار العمليات يف ال�ضركة.

تقنيات  من  العديد  تقدمت  املا�ضية،  الع�ضر  اإلى  اخلم�ص  ال�ضنوات  ويف 
م�ضاريع  من  عدد  وتكلل  تطويراتها،  يف  للنفط  املعزز  اال�ضتخال�ص 
اال�ضتخال�ص املعزز للنفط وجتاربه بالنجاح. وقد اأوجد ذلك معلومات قيمة 
من ناحية اختبار احلقول واأدائها مبا فيها الدرو�ص امل�ضتفادة من العمليات 

الت�ضغيلية.

يف  للهايدروكربونات  املنتجة  املوارد  قاعدة  تقييم  اأعيد   ،2019 عام  ويف 
حمفظة  جتديد  واأ�ضار  للنفط.  املعزز  اال�ضتخال�ص  اإمكانية  لبحث  ال�ضركة 
بف�ضل  اإ�ضافية  احتياطيات  عن  اللثام  اإماطة  احتمالية  اإلى  ال�ضركة 
اإماطة اللثام فنيًا عن قاعدة املوارد  اال�ضتخال�ص املعزز للنفط، كما ميكن 
لتقليل  والتطوير  البحث  من  مزيدًا  يتطلب  ذلك  ولكن  املتبقية،  ال�ضعبة 
وا�ضتنادًا  اال�ضتخراج.  حيث  من  االأ�ضعب  الكميات  اإلى  والو�ضول  التكاليف 
اإلى التحليالت، ت�ضمم خطة االآن لدعم اال�ضتغالل االأمثل للتكاليف وحتديد 

جماالت خف�ص التكاليف لتلك التطويرات.
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االستخالص المعزز للنفط

للنفط  املعزز  اال�ضتخال�ص  م�ضاهمة  زيادة  يف  ال�ضركة  رحلة  ا�ضتمرت 
ت�ضاهم م�ضاريع  اأن  النفط يف عام 2019. ومن املرجح  اإنتاج  امل�ضتقبلية يف 
عام  بحلول  ال�ضركة  اإنتاج  من   %19 من  باأكرث  للنفط  املعزز  اال�ضتخال�ص 
2025؛ فحاليًا ت�ضّغل ال�ضركة �ضل�ضلة من م�ضاريع اال�ضتخال�ص املعزز للنفط 
مب�ضتويات جتارية، وت�ضمل اال�ضتخال�ص باالأ�ضلوب الكيميائي واأ�ضلوب احلقن 
ملحفظة  االأمثل  اال�ضتغالل  زيادة  اإن  احلراري.  واالأ�ضلوب  اخللوط  بالغاز 
ال�ضركة ودخول فر�ص جديدة يف ُقمع م�ضاريع حتقيق االحتياطي قد زاد من 

م�ضاهمة االإنتاج من عمليات اال�ضتخال�ص االأولية والثانوية.

%١٩
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االستخالص المعزز للنفطالثانويا�ولي

�أن�سطة تطوير حقول بالكامل يف �إطار عمليات 
�ال�ستخال�ش �ملعزز للنفط

دخل م�ضروعي املرحلة 1 و2 من احلقن بالبوليمر يف مرمول مرحلة الت�ضغيل 
يف عامي 2010 و2015 على التوايل باإجمايل م�ضاهمة نفطية قدرها 18.9 
مليون برميل حتى االآن.  وخالل عام 2019 بلغ متو�ضط اإنتاج املرحلتني 8500 
اإنتاج م�ضجل منذ بدء امل�ضروع.  وي�ضتمر  اأعلى معدل  برميل يف اليوم، وهو 
اأن  املوؤمل  للتنفيذ، ومن  الثالثة لزيادة حت�ضني اال�ضتعداد  العمل يف املرحلة 

كمية  اأول  ينتج  اأن  على  النفط،  من  اإ�ضايف  برميل  مليون   61 امل�ضروع  ينتج 
بحلول الربع الثاين من عام 2023. 

وا�ضتمرت عملية حقن الغاز يف حقل بريبا طوال 26 �ضنة املا�ضية، وحققت 
من  اإجمايل  ا�ضتخال�ص  عامل  مع  النفط  من  اإ�ضافية  برميل  مليون   50.1
احلقل قدره 22%.  حتى اليوم، حقن 6.23 مليار مرت مكعب من الغاز، ونحن 
يف طريقنا لتحقيق هدفنا املتمثل يف ا�ضتخال�ص ما ي�ضل اإلى 50% من احلفر 

البيني االأفقي وحقن كميات اإ�ضافية من الغاز.

زلزلة(  اأ ب” )حقل  الثانية  “املرحلة  م�ضروع هرويل  بداأ  عالوة على ذلك، 
بحقن الغاز اخللوط يف اإبريل 2014، وبلغ معدل احلقن حاليًا 2.75 مليون 
الغاز.   من  مكعب  مرت  مليار   4.72 حقن  اليوم،  وحتى  يوميًا،  مكّعب  مرت 
من  اإ�ضافية  معدالت  �ضكل  يف  اخللوط  بالغاز  احلقن  عملية  نتيجة  وجتلت 
اليوم 19.8مليون برميل )3.14  النفط االإ�ضايف حتى  النفط )بلغت كمية 
من  االأدنى  احلد  فوق  امل�ضتهدفة  ال�ضغط  ومعدالت  مكعب(،  مرت  مليون 
ال�ضغط الالزم لالختالط يف كل اأرجاء احلقل، ومن املتوقع اأن يبلغ اإجمايل 

اال�ضتخال�ص باأ�ضلوب احلقن بالغاز اخللوط نحو %50.

اأما احلقن يف حقل �ضخية - الذي ياأتي �ضمن م�ضروع الغمر امل�ضغر - فلم 
يتوقف منذ منت�ضف عام 2015، مع احلقن مبعدالت عالية ت�ضل اإلى 2.1 
 2.3 اليوم حقن  وحتى  حاقنة.   اآبار  ثالث  من  اليوم  مكعب يف  مليون مرت 
مليار مرت مكعب من الغاز، وقد لوحظ جتاوب �ضغط املكمن اإيجابًا مع تباطوؤ 

معدل اال�ضتنزاف.

ويف حقل اأمل غرب حت�ضنت ن�ضبة توفر مولدات البخار باحلرارة امل�ضرتجعة، 
كال  واأظهر  �ضرق،  اأمل  حقل  يف  الدورة  وحيدة  البخار  مولدات  من  واملزيد 
احلقلني ا�ضتجابة حرارية، ف�ضاًل عن ا�ضتمرار حت�ّضن اأداء املكمن مع م�ضتوى 
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تذبذب  ملواءمة  عليه  يعتمد  الذي  املنتج  بو�ضفها  دورها  ال�ضركة  وا�ضلت 

العر�ص والطلب يف البالد، مما تطلب منا العمل يف و�ضع ديناميكي للغاية، 

وكثريًا ما نعو�ص عن تقلب االإنتاج )غري املخطط له( جلهة خارجية.  

خالل عام 2019، جنحنا يف موا�ضلة م�ضار منونا مبا يفوق اأعلى معدل يف 

اأعلى  اإنتاج 616380 برمياًل من النفط يف اليوم، الذي يعد  عام 2018 مع 

معدل منذ 2005. وقد كانت تلك الزيادة اأقل من املخطط لها جراء احلادثة 

املتعلقة باجلاهزية يف مرمول وتاأثريات االأنواء املناخية يف وفرة املوجودات. 

ولكن من خالل التدخل التح�ضيني ال�ضريع �ضري الفريق هذه البداية املتعرثة 

اأداء فاق الهدف املو�ضوع يف نهاية العام. وقد حققت مديرية اجلنوب  اإلى 

اأعلى اإنتاج �ضهري لها على االإطالق.

فيما بلغ متو�ضط اإمدادات الغاز غري امل�ضاحب احلكومي خالل عام 2019 

من  الطلب  تدين  مع  ان�ضجامًا  يوميًا،  مكعب  مرت  مليون   62.2 مقداره  ما 

الزبائن ودور ال�ضركة يف االإنتاج بالتواوؤم مع تذبذب العر�ص والطلب. 

وبلغ اإنتاج املكثفات )وهي منتج ثانوي من اإنتاج الغاز( 77950 برمياًل يوميًا 

مقارنة  اليوم(  يف  برميل  اآالف   8 يفوق  )مبا   %20 تبلغ  تكاد  ارتفاع  بن�ضبة 

مبتو�ضط عام 2018، مدفوعًا ببدء ت�ضغيل م�ضروع “رباب –هرويل” املتكامل. 

لذلك تخطى اإنتاج املكثفات يف الربع الرابع من العام حاجز 94 األف برميل 

يوميًا.

وبلغ متو�ضط اإجمايل االإنتاج اليومي )النفط واملكثفات والغاز( 1.21 مليون 

االإنتاج  يف  مطردًا  منوًا   2020 عام  و�ضي�ضهد  يوميًا.  النفط  مبكافئ  برميل 

ان�ضجامًا مع طموح اإيجاد معدل اإنتاج ثابت وم�ضتدام يبلغ 700 األف برميل 

يوميًا.

هندسة اآلبار

لتكلفة  االإطالق  اأف�ضل �ضجل على  االآبار حتقيق  ا�ضتطاعت مديرية هند�ضة 
الفاعل  التطبيق  بف�ضل  العام،  هذا  ويف  ال�ضركة.  تاريخ  يف  واحد  مرت  حفر 
االحتمالية”،  اإلى  الفجوة  “من  وا�ضرتاتيجية  امل�ضتمر  التح�ضني  ملنهجية 
بلغت  انخفا�ص  ن�ضبة  بتحقيق  ال�ضابق  القيا�ضي  رقمنا  نتجاوز  اأن  ا�ضتطعنا 
1%، وهو ما يعني ن�ضبة حت�ضن بلغت 15% الآبارنا يف فرتة �ضد الثغرات من 
اأو املطلوب، كما ا�ضتطاعت املديرية ا�ضتدامة  االأداء الفعلي لالأداء املحتمل 
كفاءة عامة من حيث الوقت الالزم حلفر مرت واحد على الرغم من تزايد 

تعقيد نطاق اأعمال احلفر.
بئرًا   620 اإجناز  من  باملديرية  اأحدقت  التي  الكثرية  التحديات  متنع  ومل   
عن  التوقف  وقت  ن�ضبة  فيها  بلغت  فاعلة  ت�ضغيلية  منهجية  تبني  طريق  عن 
االإنتاج اأثناء احلفر 8.2%. كما نفذت املديرية 25 األف عملية ل�ضيانة االآبار 

واإكمالها، وهو اأعلى رقم م�ضجل بعدد املوارد نف�ضه.
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أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

إنتاج 
الهايدروكربونات 

وإدارة المكامن

• بلغ �إجمايل �إنتاج �لنفط و�لغاز و�ملكثفات ١.٢١ مليون 
برميل مبكافئ �لنفط يوميًا.

• حتقيق �أعلى �إنتاج للنفط منذ عام ٢٠٠5

• حتقيق رقم قيا�سي من �أن�سطة �إكمال �الآبار و�سيانتها

• تلبية متطلبات �لغاز جلميع �مل�ستهلكني �لرئي�سيني

ينطوي جمال اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن على 
اأن�ضطة خمتلفة تهدف اإلى االإنتاج من حقول النفط والغاز 
القائمة بطريقة تعزز اإلى اأمثل حد من االإنتاج على املدى 

القريب دون االإ�ضرار با�ضتدامة االإنتاج.
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و�ضندعم وزارة النفط والغاز و�ضركة �ضل واآخر من �ضركائنا وم�ضاهمينا �ضركة توتال يف تطوير 
اكت�ضافنا يف حقل مربوك �ضمال �ضرق الذي تبلغ احتياطياته املحتملة 4.5 تريليون قدم مكعبة، 

وهو اأحد اأكرب االكت�ضافات الهيدروكربونية يف العامل يف عام 2018.

وقد تبع ذلك توقيع اتفاقية مرحلية مع ال�ضركات و�ضركة النفط العمانية يف فرباير 2019 يف 
حني نحتفظ فيه بتحولنا التدريجي من م�ضغل اإلى مزود خدمات. 

أنشطة الحلول الجيولوجية

ا�ضتمر يف عام 2019جمع بيانات امل�ضح الزلزايل ثالثي االأبعاد بتقنية امل�ضح ال�ضمتي الوا�ضع 
وقد   .2018 عام  يف  د�ضنت  التي  العالية  فوق  لالإنتاجية  احلديثة  التقنية  فيه  ي�ضتخدم  الذي 
جمعت امل�ضوحات الزلزالية من م�ضاحة تكاد تبلغ 8 اآالف كيلومرت مربع يف منطقة منر الكربى 
نقل مركز  ا�ضتغرق  ولقد  االمتياز،  منطقة  �ضمال  نتيه يف  ومنطقة  االمتياز  منطقة  يف جنوب 
اأكرث من  فيه  يقطن  الذي  املركز  وهو  �ضاعة فقط،  بلغ 27  قيا�ضيًا  رقمًا  الزلزالية  امل�ضوحات 
700 موظف، ويبعد م�ضافة 546 كيلومرت من جنوب منطقة االمتياز اإلى نتيه يف �ضمال منطقة 
االمتياز. وقد نفذت جميع العمليات يف عام 2019 وفق قواعد ال�ضالمة دون حوادث م�ضيعة 
للوقت اأو اإحلاق �ضرر كبري باملوجودات اأو التاأثري يف البيئة. ويف الوقت نف�ضه، بدء يف برنامج 
للم�ضوحات الزلزالية ثنائي االأبعاد ي�ضمل م�ضاحة تبلغ 1700 كيلومرت مربع يف منطقة االمتياز 
رقم )42( يف اإطار توفري اخلدمات ل�ضركة �ضل وجمموعة النفط العمانية واأوربك )اأوكيو(، 

ويتوقع اأن يكتمل امل�ضح يف منت�ضف يناير 2020.

وقد حافظ فريق اجليوماتيكا على اأدائه املتميز يف جمال ال�ضالمة حيث �ضجل 38 عامًا دون اأي 
حادثة م�ضيعة للوقت – مما يعد رقمًا قيا�ضيًا لل�ضركة، ف�ضاًل عما �ضبق، حقق الفريق الريادة 
بتجربته الناجحة لطائرة بدون طيار خارج حدود الروؤية الإجراء مراقبة ب�ضرية ملعدات معينة 
من مثل روؤو�ص االآبار، وخطوط التدفق، وخطوط الكهرباء العلوية للم�ضاعدة على اإيجاد �ضورة 

اأكرث اأمانًا وكفاءة للمراقبة امليدانية. 

وخالل عام 2020، �ضين�ضب تركيز مديرية اال�ضتك�ضاف اأ�ضا�ضًا على ا�ضتخدام بيانات امل�ضح 
واختبار  النفط،  لتعزيز حمفظة فر�ص  الوا�ضع  ال�ضمتي  امل�ضح  بتقنية  االأبعاد  الزلزايل ثالثي 
واأن�ضطة  املبذولة يف جمال اال�ضتك�ضاف  تكوينات جديدة ذات خماطر عالية، وزيادة اجلهود 

احلفر من اأجل احلفاظ على م�ضرية النمو يف ال�ضركة.
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إنضاج النفط
االإنتاج  معدالت  دعم  فيها  ميكن  التي  الفر�ص  على   2019 برنامج  ركز 
املحفظة  ولتجديد  املقبلة،  الع�ضر  ال�ضنوات  مدى  على  لل�ضركة  امل�ضتهدفة 
القطاعات  اإن�ضاج  اأجل  الزلزالية، من  البيانات  اأحدث  با�ضتخدام  النفطية 
قيمت  كما  والنمو،  اال�ضتدامة  لتحقيق  امل�ضتقبل  يف  احلفر  ت�ضتحق  التي 
حمفظات كبرية للنفط والغاز يف عام 2019 مما �ضتوؤدي اإلى زيادة اأن�ضطة 

احلفر وامل�ضاريف يف عام 2020.

وحتققت احتياطيات النفط خالل العام يف �ضمال منطقة االمتياز يف مكمن 
�ضعيبة، واأي�ضًا يف مكمن غريف يف و�ضط منطقة االمتياز، ومكمن عارة يف 
النفط يف  رئي�ضية من  اإ�ضافات  االمتياز، وقد حتققت ثالث  جنوب منطقة 
عام 2019 اأ�ضا�ضًا يف رابا �ضرق )45 مليون برميل( و�ضجريات )26 مليون 
برميل( وحزار جنوب )57 مليون برميل(. وعمومًا، كانت تكلفة ا�ضتك�ضاف 
اأمريكيًا  دوالرًا  بلغت  اإذ  اأكرث من عقد  مدار  االأقل على  النفط  الوحدة من 

واحدًا لكل برميل. 

إنضاج الغاز

كان الرتكيز يف ا�ضتك�ضاف الغاز يف عام 2019 على جتديد املحفظة بالنظر 
لذلك  ونتيجة  الغاز؛  امتياز  منطقة  يف  التجارية  االإجراءات  اأحدث  اإلى 
ا�ضتطاع فريق اال�ضتك�ضاف اأن ي�ضيف 1.2 ترليون قدم مكعبة من االحتياطي 
امل�ضتخل�ص يف اآخر املطاف. وقد حتققت هذه االإ�ضافة يف تكوينات متنوعة 
ما بني ال�ضحلة والعميقة منها )يف غريف، وبارك، ومقراط، والطبقات حتت 

امللحية(.

عالوة على ذلك، ا�ضتطاع فريق اال�ضتك�ضاف اإ�ضافة 1.1 تريليون قدم مكعبة 
اأ�ضا�ضًا من مكمن مقراط يف اكت�ضاف  من املوارد املجدية جتاريًا من الغاز 
�ضيح رول �ضمال غرب، وقد اأثبت �ضيح رول �ضمال غرب باأنه اكت�ضاف مهم 
للغاز اإذ اأ�ضاف كميات واعدة من االحتياطيات بلغت 1 تريليون قدم مكعبة 

من الغاز و9.9 مليون برميل من املكثفات التي �ضتخ�ضع ملزيد من عمليات 
التطوير يف خطة العمل القادمة، كما اأ�ضهم تكوين اأمني يف االحتياطات يف 

منطقة الهوي�ضة. 

وقد بلغت موارد واعدة مرحلة الن�ضج يف حقل برهان غرب باكتمال خطة 
تطوير احلقل، وعلى �ضعيد اآخر، و�ضعت موجودات الغاز ا�ضرتاتيجية حتقيق 
امل�ضتقبلية  الهايدروكربونات  اإن�ضاج  فر�ص  �ضتعزز  التي  الهايدروكربونات 

�ضمن املوجودات.

يف  �ضل  �ضركة  �ضريكنا  عن  بالنيابة  بنجاح  اال�ضتك�ضاف  فريق  عمل  وقد 
لقدرات  الفاعل  التطبيق  على  يوؤكد  مما  و)11(،   )10( االمتياز  منطقتي 
عن  بالنيابة  والفح�ص  الت�ضديع  عمليات  اأجريت  كما  اخلدمية.  ال�ضركة 
يف   2019 عام  يف  الغاز  اآبار  حفر  برنامج  ن�ضف  اأجري  ولقد  �ضل،  �ضركة 
منطقتي االمتياز )10( و)11( )حيث حفرت 4 اآبار عميقة يف مناطق منال، 

وطوف دهم، ومربوك غرب(.
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جتاريًا  املجدية  النفط  كميات  ا�ضتك�ضاف  يف  تتمثل  لال�ضتك�ضاف  االأ�ضا�ضية  املهمة  اإن 
قيمة  الإيجاد   6 رقم  امتيازنا  منطقة  يف  وذلك  ال�ضالمة  قواعد  ووفق  بكفاءة  واإن�ضاجها 
من  عامًا   60 م�ضي  رغم  ال�ضاأن.  واأ�ضحاب  لل�ضركة  االأجل  طويلة  وا�ضتدامة  االأمد  قريبة 
اال�ضتك�ضافات يف منطقة امتياز ال�ضركة، اإال اأن التطورات اجلديدة يف امل�ضوحات الزلزالية 
ال�ضركة  العالية واملتحم�ضني مكنت  اإلى جانب علماء اجليولوجيا واملهند�ضني ذوي املهارات 

من تعوي�ص مواردها املنتجة با�ضتمرار. 

وكان هذا العام عامًا ناجحًا ومميزًا ملديرية اال�ضتك�ضاف فقد اأ�ضافت احتياطيات جديدة 
اإلى االحتياطي يف عام  للنفط والغاز يف خمتلف اأرجاء منطقة االمتياز. واأ�ضافت املديرية 
الغاز غري  تريليون قدم مكعبة من  النفط و1.1  2019 ما جمموعه 136 مليون برميل من 
النفط  من  الوحدة  ا�ضتك�ضاف  تكلفة  وخف�ضت  جتاريًا،  جمدية  موارد  بو�ضفها  امل�ضاحب 
لتبلغ دوالرًا اأمريكيًا واحدًا لكل برميل، وعمومًا بلغت تكلفة اال�ضتك�ضاف للوحدة 0.9 دوالر 
اأمريكي للربميل مبكافئ النفط؛ وهذا اأداء مميز. كما اأن التكلفة الفنية لهذه االكت�ضافات 
ذات تناف�ضية عالية، وقد ربطت االآبار االأولية بخط االإنتاج، ويف الوقت ذاته، �ضرعت ال�ضركة 

يف اإعداد اخلطط املتكاملة لتطوير احلقول.

وقد حفرت املديرية 26 بئرًا يف منطقة امتيازنا رقم 6 وفق قواعد ال�ضالمة، واأنتجت االآبار 
اال�ضتك�ضافية-كما هو خمطط لها- 1250 برمياًل يوميًا يف املتو�ضط، مع توقع تنامي االإنتاج 

من االآبار اال�ضتك�ضافية اجلديدة التي �ضرتبط بخطوط االإنتاج يف 2020.
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االستكشاف 
وتحقيق 

الهايدروكربونات

أهم منجزات عام

٢٠ ١٩

�إ�سافة ١36 مليون برميل من مو�رد �لنفط �لو�عدة   •
�إىل حد كبري من حقل ر�با �سرق وحز�ر جنوب. 

�لغاز  �إ�سافة ١.١ تريليون قدم مكعبة من كميات   •
�أ�سا�سي من منطقة �سيح  �ملجدية جتاريًا على نحو 

رول �سمال غرب.

�لريادة يف جتربة طائرة بدون طيار خارج حدود   •
�لروؤية.

حتقيق �أقل تكلفة ال�ستك�ساف �لوحدة للنفط على   •
مد�ر �لعقد بلغت دوالرً� �أمريكيًا و�حدً� لكل برميل.

االأن�ضطة  على  الهايدروكربونات  وحتقيق  اال�ضتك�ضاف  يركز 
على  العثور  اأي  احلقول:  تطوير  خلطط  امل�ضاحبة  اجلوفية 
وتراكيبها  حجمها  وتقييم  للهايدروكربونات  احلاوية  املكامن 
بها  �ضين�ضاب  التي  الطريقة  حماكاة  يف  والدقة  وخ�ضائ�ضها 
 – النفط والغاز يف ثنايا ال�ضخور اإلى االآبار، ومن ثم التقرير 
يف �ضوء البيانات وحاالت الغمو�ص – يف الكيفية التي ميكن بها 

ا�ضتخال�ص الهايدروكربونات منها.  

مناطة مبديرية  وتقييمها  املكامن اجلديدة  اكت�ضاف  مهمة  اإن 
الدرا�ضات  عن  ف�ضاًل  املحاكاة  عمليات  اأما  اال�ضتك�ضاف. 
وهو  لل�ضركة،  التابع  احلقول  تطوير  مركز  يف  فتجرى  االأولية، 
املركز الذي ميّكن معظم مهند�ضي املكامن وجيولوجيي االإنتاج 
اأن  دون  للم�ضتقبل  �ضليمًا  تخطيطًا  التخطيط  من  ال�ضركة  يف 

ي�ضرفهم ذلك عن متطلبات االإنتاج على املدى القريب.
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نطاق �لعنا�سر )�لّد�خلي و�خلارجي(�جلانب �ملادي )مبا يف ذلك �ملو��سيع �لرئي�سية(

�الآثار �ملرتتبة على �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة  
• العمليات االآمنة

• اال�ضتدامة البيئية  
• اإدارة الطاقة 

• اإدارة املياه

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة 

�الأد�ء �القت�سادي
• القيمة املحلية امل�ضافة

• التعمني – التوظيف، التدريب
• امل�ضاهمة االقت�ضادية

• “ليني”

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة

منوذج �لعمل �مل�ستد�م
• التمويل / �ضبط التكاليف

• التح�ضني امل�ضتمر للعمل – “ليني”
• االبتكار الفّني

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة

�الأد�ء يف جمال �لعمليات 
• اال�ضتك�ضاف واالإنتاج 

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة

ر�سا �ملوظفني
• التدريب والتطوير 

• االأجور
• اإ�ضراك املوّظفني

• التوظيف واحلفاظ على املوّظفني
• رعاية املوّظفني )مبا يف ذلك ال�ضحة وال�ضالمة املهنية(

• التنوع واالندماج 
• العمل عن بعد

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة

�لتز�منا جتاه �ملجتمع 
• اال�ضتثمار االجتماعي

• دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة
• التعاون مع القطاع االأكادميي يف جمال البحث العلمي والتطوير

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة�حلوكمة يف �ل�سركة

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة�أخالقيات �لعمل

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والعمالء، واملوّردون، وال�ضركات املتعاقدة�إد�رة �سل�سلة �لتوريد

ال�ضركة )بالكامل(، واحلكومة، والعمالءر�سا �لزبائن

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-46, GRI 102-47
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 �الإجر�ء�ت �لتي �تخذناها�لق�سايا �لرئي�سية �ملثارة�أ�سحاب �ل�ساأن
احلكومة وامل�ضاهمون وجمل�ص الدولة وجمل�ص 

ال�ضورى )عن طريق املقابالت املبا�ضرة والهاتفية 
خالل العام(

القيمة املحلية امل�ضافة )الوظائف، التدريب، التعمني(
الطاقة املتجددة  

اإيجاد القيمة  
التمويل / �ضبط التكاليف / “ليني”

�ضالمة االأ�ضخا�ص و�ضالمة العمليات
الت�ضتت الرقمي/املتغريات التي يفر�ضها التحول الرقمي

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام، واالأق�ضام 
حول اال�ضتك�ضاف وحتقيق الهايدروكربونات، واإنتاج 

الهايدروكربونات، واإدارة املكامن، والقيمة املحّلية امل�ضافة، 
والرعاية العامة، واالأداء يف جمايل �ضون البيئة وال�ضالمة، 

واال�ضتدامة البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة

املوظفون )عن طريق ا�ضتطالع اآراء املوظفني 
اإلكرتونيًا، م�ضاركات االجتماعات املفتوحة، 

املقابالت املبا�ضرة خالل ال�ضنة، نقابة العاملني يف 
ال�ضركة(  

القيم االأ�ضا�ضية
التنوع واالندماج 

العمل عن بعد
تطوير املوظفني وتدريبهم

التعمني 
التميز يف جمال العمليات
حية اجلّيدة الّرعاية ال�ضّ

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�ضام حول التمّيز 
يف العمليات، وتطوير قدرات االأفراد واملوّظفني والرعاية 

العامة

املجتمعات مبا يف ذلك ال�ضلطات البلدية واملحافظني 
والوالة )عن طريق املقابالت املبا�ضرة والهاتفية 

خالل العام(

فر�ص التوظيف والتدريب 
تطوير البنية االأ�ضا�ضية

اال�ضتثمار االجتماعي
الريادة البيئية

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام، واالأق�ضام حول 
القيمة املحّلية امل�ضافة، والرعاية العامة، واالأداء يف جمايل 

�ضون البيئة وال�ضالمة، واال�ضتدامة البيئية، والتكنولوجيا 
اجلديدة

اجلمعيات االأهلية  )عن طريق املقابالت املبا�ضرة 
والهاتفية خالل العام(

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام  وق�ضم الرعاية العامةاحلاجة اإلى الدعم امل�ضتمر )�ضواء املايل اأو غري املايل(

�ضركاء العمل واملوّردون )عن طريق املقابالت 
املبا�ضرة والهاتفية خالل العام(

�ضبط التكاليف
�ضالمة االأ�ضخا�ص و�ضالمة العمليات

القيمة املحلية امل�ضافة
العقود وامل�ضرتيات )مبا يف ذلك مراجعة اال�ضتغالل االأمثل 

للعقود( 
الت�ضتت الرقمي/املتغريات التي يفر�ضها التحول الرقمي

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام، واالأق�ضام حول 
القيمة املحّلية امل�ضافة، والرعاية العامة، واال�ضتدامة 

البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة )عن طريق 
املقابالت املبا�ضرة والهاتفية خالل العام(

العمل مع ال�ضركة
الدعم الفني واملايل

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام وق�ضم القيمة املحلية 
امل�ضافة

القطاع االأكادميي )عن طريق املقابالت املبا�ضرة 
والهاتفية خالل العام(

فر�ص التوظيف للخريجني
التعاون الوثيق يف جمال البحث والتطوير

الت�ضتت الرقمي/املتغريات التي يفر�ضها التحول الرقمي 

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام وق�ضم القيمة املحلية 
امل�ضافة، واال�ضتدامة البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة

الزبائن )عن طريق املقابالت املبا�ضرة والهاتفية 
خالل العام(

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�ضام اإجناز موثوق به وم�ضتدام
حول اال�ضتك�ضاف وحتقيق الهايدروكربونات، واإنتاج 

الهايدروكربونات، واإدارة املكامن  

تدفق معلومات دقيقة ومالئمة يف حينها وب�ضورة منتظمة و�ضائل االإعالم
وموثوقة

يرجى االطالع  على كلمة املدير العام

ومن خالل التوا�ضل القائم واالإفادات التي ت�ضلنا، ر�ضمنا م�ضفوفة اجلوانب املادية التي تغطي جوانبنا الرئي�ضية، واالأثر احلايل املحتمل على عملنا، وم�ضتوى اأهميته بالن�ضبة لذوي 
.)GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44 and GRI 102-46, GRI 102-47(ال�ضاأن بعملنا. 
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+50000
عدد المتابعين

عدد المشتركين 

+40000
+15000

+2800

يزال  ال  املجتمع  يف  وتعزيزهما  و�ضمعتها  ال�ضركة  �ضورة  على  احلفاظ  اإن 
اإحدى اأولويات ال�ضركة. يف املجمل، �ضهد عام 2019 ن�ضر اأكرث من 50 بيانًا 
�ضحفيًا لل�ضركة، وتنفيذ اأكرث من 120 م�ضاركة اإعالمية، ومقابالت واأن�ضطة، 
وحتديثات يومية على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي حول جمموعة وا�ضعة من 
االأن�ضطة واملو�ضوعات واحلمالت عرب من�ضات التوا�ضل االجتماعي اخلم�ص 

لل�ضركة.

لل�ضركة  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضي  تركيز  حمل  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  وتظل 
الرقمية؛  هويتها  ح�ضور  وتعزيز  اجلمهور،  من  اأكرب  عدد  اإلى  للو�ضول 
موؤ�ض�ضي عماين يف  اأكرث ح�ضاب  هو  اإن”  “لينكد  موقع  ال�ضركة يف  فح�ضاب 
ال�ضلطنة يزيد عدد متابعيه على 270 األف �ضخ�ص. واإلى جانب ذلك، منت 

ح�ضابات ال�ضركة يف مواقع التوا�ضل االجتماعي االأخرى ب�ضرعة.

االتصاالت



I    تقرير االستدامة لعام 2019 م 22

تقييم خمتلف  ن�ضاطه يف  ال�ضركة، ف�ضاًل عن  قريبًا من عمليات  القاطنني 
اأنواع االآثار على املجتمعات املحلية، و�ضياغة خطط تخفيفية للتعامل مع هذه 

االآثار.

اإلى  رفعها  قبل  للتقييم  املجتمع  جهة  من  ت�ضاوؤالت  اأو  خماوف  اأي  فتخ�ضع 
الدوائر املعنية ملزيد من التحقيق، وتعد لها خطة عمل للتعامل معها.

بالغ  اأمر  الريفية  املناطق  يف  ال�ضاأن  لذوي  االأ�ضا�ضية  املتطلبات  تلبية  اإن 
االأهمية؛ على �ضبيل املثال: تنقل ال�ضركة اأكرث من 400 األف مرت مكعب من 
املاء �ضنويًا اإلى منازل املجتمعات املحلية واأحوا�ص اإبلهم، وقد اأجريت درا�ضة 
اإن�ضاء  مثل  املياه من  املرتفع على  الطلب  لتلبية  ا�ضتدامة  اأكرث  لتقييم طرق 
حمطة حتلية املياه بالتنا�ضح العك�ضي، وقد مولت ال�ضركات ثالث حمطات 

منها يف �ضليم ووادي عارة وقتبات-�ضدحون.

االآثار  لتحديد  اجلديدة  للم�ضاريع  م�ضحية  تقارير  اإعداد  الفريق  ويوا�ضل 
اال�ضتثمار  م�ضاريع  ت�ضمل  اإجرائية  خطط  و�ضياغة  املجتمع،  على  املحتملة 
مناطق  من  قريبًا  القاطنني  حياة  جودة  حت�ضني  ميكنها  التي  االجتماعي 
العمليات، وقد وفر الفريق تقييمات ومعلومات الأكرث من 50 م�ضروعًا يف عام 

.2019

وكان التوظيف من جماالت الرتكيز االأخرى التي تعاون فيها الفريق مع وزارة 
القوى العاملة يف فهود لتاأمني 116 وظيفة للمواطنني.

تطوير  دائرة  وبذلت  االأولويات  راأ�ص  على  املرورية  ال�ضالمة  ظلت  وقد 
املجتمعات املحلية جهودًا م�ضتمرة لر�ضم خارطة بجميع الطرق املمهدة يف 
منطقة امتياز ال�ضركة، واإعادة تقييم خطط �ضيانتها. لذلك متهد ال�ضركة 
ال�ضالمة  لتاأمني  عام  كل  الطرق  من  كيلومرت  اآالف   4 نحو  تعبيد  وتعيد 

للموظفني وغريهم من مرتادي تلك الطرق.

البالغة  املحلي  باملجتمع  املتعلقة  الق�ضايا  مع  التعامل  يف  الفريق  جنح  كما 
اإدارة  نقل  طريق  عن  مرمول  يف  وال�ضناعية  التجارية  املنطقة  يف  االأهمية 
ا�ضتهالك  يف  التحكم  اأما  االإ�ضكان.  وزارة  اإلى  القدمية  املحلية  االأرا�ضي 
“تنوير”  الريفية  املناطق  كهرباء  �ضركة  اإلى  اأوكل  فقد  وتوفريها  الكهرباء 

للتعامل مع خماوف املجتمع املحلي املتعلقة بتوزيع الكهرباء.

عالقات المجتمع
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وهنا   – املواَطنة احلقة  ملتزمة مبقت�ضيات  �ضركة  نكون  اأن  على  اإن عزمنا 
تاأتي اال�ضتدامة يف �ضميم كل ما نعمله – يلزمنا بالتوا�ضل املنتظم مع ذوي 
اإزاء  وخماوفهم  وتوقعاتهم  واآرائهم  احتياجاتهم  ال�ضتيعاب  بعملنا  ال�ضاأن 

اأن�ضطتنا وتاأثريها عليهم.

اإذن، فال�ضركة تدرك اأهمية التوا�ضل مع اأبرز ذوي ال�ضاأن، واالإف�ضاح لهم 
انطباعاتهم  اإلى  ت�ضتمع كذلك  اأن  واأن�ضطتها، على  اإجنازاتها  ب�ضفافية عن 
واآرائهم مبا يعينها على التعامل مع اأي اأمر يقلقهم، واال�ضتمرار يف حت�ضني 

اأدائها.

وتركز تقاريرنا على التحديات االقت�ضادية والبيئية واالجتماعية التي تهم 
اإفاداتهم ومعلوماتهم من م�ضادر  وتاأتي من  اأكرث من غريها،  ال�ضاأن  ذوي 
والزيارات  الهاتفي  والتوا�ضل  الر�ضمية  غري  املبا�ضرة  كاللقاءات  متعددة 

وحلقات العمل وا�ضتطالعات الراأي والتوا�ضل عرب االإنرتنت

)GRI 102-43 and GRI 102-46(

وال تزال اللقاءات مع ذوي ال�ضاأن ت�ضهم اإ�ضهامًا حيويًا يف بناء �ضمعة ال�ضركة 
ال�ضاأن من  اأ�ضحاب  لتعزيز عالقاتنا مع  دافع مهم  وكان هناك  وحمايتها، 
اجلديدة  االأن�ضطة  من  �ضل�ضلة  اأجنزت  التي  االأن�ضطة  من  كبري  عدد  خالل 

التي ا�ضتحدثت يف عام 2019.

يف  الدخول  ال�ضركة  وا�ضلت  املناخي،  التغري  حول  النقا�ص  حدة  تزايد  ومع 
للطاقة  عمان  منتدى  من  ال�ضابعة  احللقة  يف  و�ضاركت  الق�ضية  هذه  �ضلب 
الذي عر�ص اإلى مو�ضوع التحول العاملي نحو م�ضادر الطاقة املتجددة واتخذ 

“مواجهة حتديات تغري املناخ و�ضناعة الفر�ص” عنوانًا له.

كما كان هناك م�ضاركة اأخرى يف هذا املو�ضوع املهم متثلت يف تنظيم ال�ضركة 
بالتعاون مع وزارة البيئة وال�ضوؤون املناخية وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة حلقة 

عمل يف االقت�ضاد االأخ�ضر يف �ضاللة.

وقد نوق�ص االقت�ضاد االخ�ضر اأي�ضًا يف اأحد جمال�ص ال�ضركة احلوارية فيما 
تطرق املجل�ضني االآخرين اإلى اإدارة املعرفة وتطوير املواهب. 

للتدريب على  اأكرث من 150 فر�ضة  الثاين مل�ضروع خربة فقد وفر  العام  اأما 
راأ�ص العمل وحلقات تبادل املعارف لـ900 موظف حكومي من 60 موؤ�ض�ضة يف 

�ضتى املجاالت. 

ولغر�ص تعزيز ال�ضراكات مع ذوي ال�ضاأن، وقعت ال�ضركة �ضبع مذكرات تفاهم 
العمانية  واجلمعية  وعمانتل،  االإعالم،  وزارة  وهي:  متنوعة  موؤ�ض�ضات  مع 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لتنمية  العامة  والهيئة  الفكرية،  للملكية 

“ريادة”.

و�ضاركت ال�ضركة يف دعم حملة وزارة االأوقاف وال�ضوؤون الدينية “كلنا ُعمان” 
والتعاي�ص  االأ�ضيلة  القيم  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإلى  ترمي  التي  وا�ضت�ضافتها 

ال�ضلمي جلميع اجلن�ضيات على اأر�ص ال�ضلطنة.

د�ضنا  وعملياتها،  احلكومية  باملبادرات  دراية  على  موظفينا  كون  ول�ضمان 
ونظمت  الرئي�ضية،  املوا�ضيع  باآخر  وحتديثهم  لتعريفهم  “اإ�ضاءات”  برنامج 
ثالث حلقات تناولت موا�ضيع اال�ضرتاتيجية الوطنية لالبتكار، وتعداد ُعمان 

2020، وامل�ضاريع ال�ضخمة يف املنطقة احلرة يف الدقم.

يعمل فريق تطوير املجتمعات املحلية بال�ضركة با�ضتمرار لتعزيز ال�ضراكة مع 
ذوي ال�ضاأن خارج ال�ضركة يف منطقة امتيازنا، ومع اأبناء املجتمعات املحلية 
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العماين،  لالقت�ضاد  الرئي�ضي  الدافع  ال�ضركة  تعّد 
وتوؤثر اأن�ضطتها واأداوؤها تاأثريًا مبا�ضرًا يف دخل �ضريحة 
وا�ضعة من ذوي ال�ضاأن وم�ضتقبلهم، كاملجتمعات املحلية 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية وامل�ضاهمني والزبائن واملزّودين 
واملوؤ�ض�ضات  البلدية  وال�ضلطات  التنظيمية  واجلهات 
االإعالمي،  والقطاع  االأهلية  واجلمعيات  االأكادميية 

وبالطبع املوظفني وال�ضركات املتعاقدة.

ذوو الشأن 
ومجاالت األولوية 
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بهذه املبادئ يعزز قيمنا االأ�ضا�ضية واأخالقيات عملنا، ويزودنا باالإطار الذي ت�ضجع ال�ضركة 
موظفيها وموظفي ال�ضركات املتعاقدة معها على العمل وفق مقت�ضياته كما هو متوقع منهم. 

اإلى  الدائم  ال�ضعي  مع  اال�ضرتاتيجية،  مقت�ضياتنا  على  احلفاظ  اإلى  ن�ضعى  قدمًا،  وبامل�ضي 
اجلديدة  التكنولوجيا  من  واال�ضتفادة  التوقعات  لتجاوز  وال�ضعي  الكفاءة  من  املزيد  حتقيق 

كعامل م�ضاعد ل�ضمان اأعلى م�ضتوى من ال�ضالمة وامل�ضوؤولية واالإنتاجية يف عملياتنا.

اأ�ضبحنا ن�ضتخدم ب�ضكل متزايد االأنظمة الرقمية  الرابعة،  الثورة ال�ضناعية  ومع بزوغ فجر 
الإدارة  الرا�ضخ  اإلى جانب نظامنا  البيانات،  والذكاء اال�ضطناعي وحتليالت  االآيل  والت�ضغيل 

منهجية “ليني” للق�ضاء على الهدر واإحداث نقلة نوعية يف الطريقة التي نوؤدي بها عملنا. 

تعترب  اأكرث من 25 منها  ال�ضركة،  اأنحاء  اأكرث من 50 م�ضروعًا رقميًا يف جميع  وينفذ حاليًا 
التنبوؤية  والتحليالت  اال�ضطناعي  الذكاء  مثل  امل�ضتقبل  حول  تتمحور  رئي�ضية  تكنولوجيات 

والربامج الروبوتية والطباعة الثالثية االأبعاد. 

كما اكت�ضبت تقنيات الطائرات بدون طيار والتنقل الذكي مزيدًا من التطبيق، مما اأدى اإلى 
تقليل التعر�ص ملخاطر ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف احلقل وت�ضهيل االت�ضال ب�ضكل اأ�ضرع بني 
ميناء الفحل ومناطق العمليات، وقد بداأت هذه التقنيات بالفعل يف اإحداث تاأثري جوهري على 

اأعمالنا فيما يتعلق بتخفيف املخاطر وا�ضتغالل االإنتاج اال�ضتغالل االأمثل.

ونحن نقف على اأعتاب مرحلة مهمة من تاريخ ُعمان املو�ضى باالأجماد لنكتب ف�ضاًل جديدًا يف 
م�ضرية البناء التي قادها جاللة ال�ضلطان قابو�ص بن �ضعيد بن تيمور- طيب اهلل ثراه- خالل 50 
عامًا، ال ي�ضعنا اإال اأن نتمنى جلاللتكم كل التوفيق وال�ضداد لقيادة البالد نحو االنطالقة الثانية 
واالزدهار  التقدم  من  املزيد  الويف  و�ضعبه  العزيز  البلد  لهذا  لتحققوا  املباركة،  النه�ضة  من 
واخلري العميم. موؤكدين جلاللتكم اأن منت�ضبي ال�ضركة �ضيبذلون ق�ضارى جهدهم للم�ضاهمة 

يف هذه امل�ضرية الظافرة م�ضرت�ضدين بتوجيهاتكم ال�ضديدة وروؤاكم احلكيمة. 

ر�وؤول ري�ستو�سي
املدير العام
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ووا�ضلنا جمعنا لبيانات امل�ضح الزلزايل ثالثي االأبعاد با�ضتخدام تقنية 
امل�ضح ال�ضمتي الوا�ضع يف عام 2019، وقد جمعت امل�ضوحات الزلزالية 
منر  منطقة  يف  مربع  كيلومرت  اآالف   8 تقارب  �ضطحية  م�ضاحة  على 
منطقة  �ضمال  يف  نتيه  ومنطقة  االمتياز،  منطقة  جنوب  يف  الكربى 

االمتياز.

كما اإن تطبيق التكنولوجيا اجلديدة، من مثل طائرة بدون طيار خارج 
التدفق  وخطوط  االآبار  لروؤو�ص  ميدانية  مراقبة  الإجراء  الروؤية  حدود 
ال�ضحة  ملخاطر  تعر�ضنا  من  خف�ص  قد  العلوية،  الكهرباء  وخطوط 

وال�ضالمة والبيئة. 

يف  اال�ضتثنائي  اأدائها  على  البناء  يف  اجليوماتيكا  دائرة  وا�ضتمرت 
جمال ال�ضالمة، فقد �ضجلت االآن رقمًا قيا�ضيًا يتمثل باإكمال 38 عامًا 
بدون اأي حادثة م�ضيعة للوقت رغم اأن الفريق يعمل و�ضط بع�ص اأق�ضى 

الظروف اجلغرافية يف العامل.

وال �ضك يف اأن ال�ضالمة تت�ضدر قائمة اأولويات ال�ضركة مع الرتكيز بال 
�ضرر  اإحلاق  بعدم  يق�ضي  الذي  ال�ضفري  الهدف  على حتقيق  هوادة 
بالنا�ص والبيئة واملوجودات. وقد اأنهينا العام بتحقيق رقم قيا�ضي يف 
االأداء يف جمال ال�ضالمة؛ اإذ انخف�ص معدل تكرار احلوادث امل�ضيعة 
للوقت لكل مليون �ضاعة عمل من 0.15 اإلى 0.10، وهو انخفا�ص قدره 
33%، كما انخف�ص معدل تكرار اإجمايل احلوادث القابلة للت�ضجيل لكل 

مليون �ضاعة عمل من 0.71 اإلى 0.57.

اإال اأن مما يوؤ�ضف له اأن هذا االأداء قد �ضابه حادثان مميتان مت�ضالن 
املا�ضة  بال�ضرورة  يذكرنا  مما  معنا،  املتعاقدة  ال�ضركات  لدى  بالعمل 

لاللتزام بقواعدنا يف جمال ال�ضالمة.

تو�ضع برناجمينا امل�ضممني داخليًا:  اأن  اأعلن  اأن  ومن دواعي �ضروري 
ال�ضالمة  جمال  يف  القيادية  املهارات  وبرنامج  “اهتمام”،  برنامج 
يف  حت�ضن  اإلى  واأدى  عاملي،  برتحيب  حظي  قد  املبا�ضرين  للم�ضرفني 
التوا�ضل والقيادة وثقافة ال�ضالمة عمومًا، فقد اأ�ضبح “اهتمام” يغطي 
اعتمد 2000 موظف يف  �ضركة متعاقدة و17500 موظف يف حني   34

برنامج املهارات القيادية يف جمال ال�ضالمة للم�ضرفني املبا�ضرين.

وعلى �ضعيد �ضالمة العمليات، على الرغم من اجلهود املتكاتفة التي 
 )1( امل�ضتوى  من  حوادث  �ضتة  وقعت  اأدائنا،  حت�ضني  �ضبيل  يف  بذلت 
اأن احلوادث من  اإال  يف عام 2019 وهو �ضعف ما وقع يف عام 2018، 

امل�ضتوى )2( قد انخف�ضت من 32 اإلى 29 حادثًا يف املدة نف�ضها. 

ولقد اأكدت االإح�ضاءات احلاجة امللحة الإحداث نقلة نوعية لربناجمنا 
جلاهزية املوجودات و�ضالمة العمليات الذي يت�ضمن 10 اأ�ض�ص ل�ضالمة 
العمليات ال نقا�ص حولها لتعزيز االمتثال �ضمن جماالت اأعمال االآبار 

والعمليات والهند�ضة.

االأهمية  �ضديدة  معداتنا  ثلثي  يقارب  ما  اأ�ضبح  نف�ضه،  الوقت  ويف 
اال�ضتثناء  على  املبنية  املراقبة  برنامج  �ضمن  مغطى  ال�ضطح  الأن�ضطة 

الذي يعطي تنبيهات مبكرة للمخالفات. 

ومن اأولوياتنا الرئي�ضية االأخرى هي القيمة املحلية امل�ضافة ونحن ن�ضعى 
وتوفري  االقت�ضاد،  لتنويع  الر�ضيدة  حكومتكم  جهود  لدعم  جاهدين 
فر�ص التوظيف للعمانيني الباحثني عن عمل وبناء �ضال�ضل توريد حملية 
وتدريب  عمل  فر�ضة   21012 باإيجاد  قيا�ضيًا  رقمًا  حققنا  فقد  متينة، 
املتعاقدة  ال�ضركات  مع  بالتعاون  درا�ضية  ومنح  ونقل  ا�ضتيعاب  واإعادة 
معنا داخل القطاعات النفطية وخارجها، وقد فاق ذلك هدفنا ال�ضنوي 
برنامج  تد�ضني  منذ  اأوجدت  التي  للفر�ص  االإجمايل  بالعدد  وو�ضل 

االأهداف الوطنية يف عام 2011 الأكرث من 83 األف فر�ضة.

االلتزام  يف  التحديات  رغم  قدمًا  ال�ضركة  م�ضت  نف�ضه،  الوقت  ويف 
باالحتفاظ باملزيد من عوائد قطاع النفط والغاز يف ُعمان، فتمكنا من 

االحتفاظ بن�ضبة 46% من القيمة امل�ضافة يف البالد. 

ولقد �ضاهمت ال�ضركة بدور هام يف ا�ضرتاتيجية القيمة املحلية امل�ضافة 
الريادة  زمام  وتولت   ،2013 يف  تد�ضينها  منذ  والغاز  النفط  لقطاع 
بتنفيذها 43 فر�ضة من اأ�ضل 53. حاليًا، حققت 28 فر�ضة من خالل 
ومرافق  والور�ص  امل�ضانع  اإن�ضاء  فيها  االأن�ضطة مبا  وا�ضعة من  �ضل�ضلة 
لقطاع  ومواد  ومعدات  هند�ضية  خدمات  وفر  مما  الُعمانية  الت�ضليح 
مرفقًا   11 اأجنزنا   ،2019 عام  ويف  البالد.  داخل  من  والغاز  النفط 

ت�ضنيعيًا وخدميًا موجدة 200 وظيفة للعمانيني. 

اأن  اأعلن  اأن  في�ضرين  البالد،  اأرجاء  كافة  يف  للتعمني  دعمنا  ظل  ويف 
معدل التعمني يف ال�ضركة فد ارتفع من 81% اإلى 84% يف 2019، وهو 
ملوظفي  االإجمايل  العدد  بلغ  نهاية عام 2019،  اآخر. ويف  قيا�ضي  رقم 
ال�ضركة 8828 موظفًا، 7436 منهم عمانيون، كما بلغ عدد املوظفات 

1123 موظفة منهن 1061 ُعمانية، وهو اأعلى رقم يف تاريخ ال�ضركة. 

وما تلك االأرقام اإال �ضهادة على املجموعة املتزايدة للمواهب العمانية 
الفنية وغري الفنية، وجهودنا يف ا�ضتقطاب املواطنني واالحتفاظ بهم 
جلعل  واالندماج  للتنوع  واالإبداعي  ال�ضامل  وبرناجمنا  وتطويرهم، 

ال�ضركة اأف�ضل مكان للعمل على االإطالق. 

للعمل عن  التجريبي  البارزة على ذلك، جناح م�ضروعنا  االأمثلة  ومن 
بعد “مكتبي”، ونعمل االآن على تطوير اأنظمة دعم متينة جلعل العمل 

قاباًل لرتتيبات اأكرث مرونة يف امل�ضتقبل. 

االجتماعي  اال�ضتثمار  م�ضاريع  من   44 بدعم  التزمنا  العام،  وخالل 
الإفادة  اأمريكي  دوالر  مليون   28.9 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  اجلديدة 
البالد.  اأرجاء  �ضتى  يف  امل�ضتدامة  التنمية  وتعزيز  املحلية  املجتمعات 
وال�ضالمة  لل�ضحة  الرئي�ضية  املجاالت  يف  التزامات  ذلك  وت�ضمن 
ال�ضباب  متكني  عن  ف�ضاًل  للمجتمع  االأ�ضا�ضية  البنية  وتطوير  والبيئة 
واملراأة مبا يتما�ضى متامًا مع اأهداف التنمية امل�ضتدامة لالأمم املتحدة.

املتحدة؛  لالأمم  العاملي  امليثاق  يف  بع�ضويتنا  باحتفاظنا  اأي�ضًا  ونفخر 
التطوعية  االجتماعية  للم�ضوؤولية  العامل  يف  مبادرة  اأ�ضخم  يعد  الذي 
يف  االتفاق  لهذا  الع�ضرة  باملبادئ  ملتزمة  ال�ضركة  وتظل  لل�ضركات. 
وت�ضمينها  الف�ضاد  ومكافحة  والعمل  والبيئة  االإن�ضان  حقوق  جماالت 
ال�ضركة  والتزام  اليومية.  وعملياتها  وثقافتها  ا�ضرتاتيجيتها  اإطار  يف 
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انخفا�ضًا يف  �ضهد  اإذ  اأداء عام 2018،  النفايات مقارنة مع  اإدارة  كما كان هناك حت�ضن كبري يف 
ن�ضبة اإنتاج املخلفات اخلطرة بلغت 30% من 383690 طنًا اإلى 268950 طنًا، ذلك ف�ضاًل عن الدور 
املتزايد الذي توؤديه املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف جهودنا الإعادة التدوير، ولقد توقفنا داخليًا 
راأ�ص  ونادي  الفحل  ميناء  يف  الرئي�ضي  مقرنا  يف  واحدة  ملرة  امل�ضتخدم  البال�ضتيك  ا�ضتخدام  عن 

احلمراء الرتفيهي التابع لل�ضركة يف اإطار حملتنا البيئية “ا�ضتدامة”. 

اإنتاج الهايدروكربونات الذي �ضيظل حمور عملنا يف امل�ضتقبل  و�ضت�ضتمر هذه اجلهود بالتوازي مع 
القريب، ويف العام املا�ضي، وا�ضلنا بنجاح م�ضار منو اإنتاجنا، على الرغم مما تت�ضم به البيئة احلالية 
من نق�ص يف املبالغ النقدية، وا�ضتمرار تذبذب اأ�ضعار النفط، واأ�ضفر ذلك عن حتقيق اإجمايل اإنتاج 

النفط والغاز واملكثفات بلغ 1.210 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا. 

وبلغ متو�ضط اإنتاج النفط اأعلى معدالته منذ 2005؛ فقد اأنتجنا 616380 برمياًل يوميًا، وهو ما ميثل 
زيادة على عام 2018 قدرها 6210 براميل يوميًا، وبلغ متو�ضط اإمدادات الغاز غري امل�ضاحب اليومي 
احلكومي خالل عام 2019 ما مقداره 62.2 مليون مرت مكعب يوميًا، مبا يتفق مع طلب العمالء ودور 

ال�ضركة يف التواوؤم مع تذبذب الطلب يف ال�ضوق. 

يف حني بلغ اإنتاج املكثفات 77950 برمياًل يف اليوم، وهو ميثل زيادة بن�ضبة 20% )اأكرث من 8 اآالف 
برميل يوميًا( على متو�ضط عام 2018. ولقد تخطى ذلك 94 األف برميل يف اليوم يف الربع الرابع 

مدفوعًا ببدء ت�ضغيل م�ضروع “رباب – هرويل” املتكامل، اأكرب م�ضاريع النفط والغاز يف تاريخنا.

ولقد اأكمل هذا امل�ضروع قرابة 50 مليون �ضاعة عمل من دون اأي حادثة م�ضيعة للوقت، وابتدئ يف 
امليزانية املر�ضودة مبقدار مليار  واأقل من  املوعد املحدد،  يونيو 2019 قبل �ضهرين من  ت�ضغيله يف 

دوالر اأمريكي. 

وميثل هذا امل�ضروع- الذي تفوق احتياطاته 500 مليون برميل مبكافئ النفط- اإ�ضافة عاملية امل�ضتوى 
الفر�ص  من  كبريًا  عددًا  واأوجد  ال�ضلطنة،  يف  م�ضرتياته  تكلفة  ن�ضف  اأنفقت  وقد  حمفظتنا،  اإلى 

الوظيفية والتطويرية لل�ضركة واملوردين املحليني وال�ضركات املتعاقدة معنا. 

وعززت دفعة االإنتاج تعزيزًا كبريًا بعد اإكمال 25 األفًا من اأن�ضطة اإكمال االآبار و�ضيانتها، وهو رقم 
قيا�ضي حقق بعدد املوارد نف�ضها مقارنة مع عام 2015 عندما نفذنا 13 األفًا من اأن�ضطة االآبار تقريبًا. 

�ضاأنها  من  للنفط  املعزز  لال�ضتخال�ص  جديدة  تقنيات  عن  بحثها  ال�ضركة  توا�ضل  نف�ضه  االآن  ويف 
اإماطة اللثام عن م�ضادر هايدروكربونية تكتنفها التحديات، وتقليل التكاليف الفنية لهذه التطورات، 

وت�ضريع اإجناز امل�ضاريع. 

وذلك عرب �ضل�ضلة من برامج االختبار املخربية وامليدانية بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية اإلى 
جانب ت�ضخي�ص حلول اجلهات االأخرى اجلاهزة، ونتيجة لهذا التكاتف، اختربت تقنيات مثل الرغوة 

وغاز منخف�ص التوتر وحقن املذيب احللقي يف املخترب واأظهرت نتائج اإيجابية.

وكان هذا العام عامًا ناجحًا ومميزًا ملديرية اال�ضتك�ضاف، فقد اأ�ضافت احتياطيات جديدة للنفط 
والغاز يف خمتلف اأرجاء منطقة امتيازنا رقم 6. واأ�ضافت املديرية اإلى االحتياطي يف عام 2019 ما 
جمموعه 136 مليون برميل من النفط و1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز غري امل�ضاحب بو�ضفها 
مل  اإذ  العقد،  مدار  على  للنفط  الوحدة  ا�ضتك�ضاف  تكلفة  اأدنى  حققنا  كما  جتاريًا.  جمدية  موارد 

تتجاوز دوالرًا اأمريكيًا واحدًا لكل برميل. 
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وهو اأمر اأ�ضا�ضي ل�ضمان حتقيق ا�ضتدامة اقت�ضادية وبيئية على املدى البعيد لل�ضركة وللبالد. 

وكان هناك دافعية مركزة لتحقيق هدف مبادرة البنك الدويل الإيقاف احلرق الروتيني للغاز 
بحلول 2030 قبل هذا املوعد بكثري؛ بيد اأننا-على الرغم من التح�ضينات الكبرية على كفاءة 
الطاقة على م�ضتوى اإنتاج الوحدة- ما زلنا نحتاج لعمل الكثري للتعامل مع هذه الق�ضية بعدما 
ارتفعت ن�ضبة حرق الغاز مبقدار 7% يف عام 2019، يقودها اأ�ضا�ضًا ت�ضغيل م�ضاريع جديدة، 
وحوادث احلرق غري الروتيني للغاز التي جنمت عن اأعطال املعدات وزيادة اأن�ضطة تخفي�ص 

املياه وحقنها والتخل�ص منها. 

االحتبا�ص  لظاهرة  امل�ضببة  الغازات  كميات  اإجمايل  يف  طفيفة  زيادة  اإلى  ذلك  اأدى  وقد 
احلراري من 11.18 مليون طن يف عام 2018 اإلى 11.6 مليون طن يف عام 2019.

متنوعة  وم�ضاريع  االأعطال  عن  االإبالغ  حت�ضني  طريق  عن  حاليًا  امل�ضكلة  هذه  حدة  وتخفف 
الغاز  معاجلة  وحمطة  زولية،  حوقة  يف  املبكر  التطوير  مرفق  مثل  من  الت�ضغيل  حيز  دخلت 
املركزية، و ت�ضريف الغاز الوم�ضي من جهاز ال�ضغط يف املحطة املركزية ملعاجلة ال�ضغط 

وغريها.

األف   175 مع  ليتعامل  كبريًا  تو�ضعًا  الرطبة  لالأرا�ضي  منر  م�ضروع  تو�ضع  نف�ضه،  الوقت  ويف 
مرت مكعب يف اليوم من املياه امل�ضاحبة لالإنتاج مما اأدى اإلى تخفي�ص ا�ضتهالك الطاقة وفق 

الطريقة التقليدية للتخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة. 

ويف �ضبيل موا�ضلة جهودنا لتح�ضني اجلاهزية واحلد من عدد حاالت الت�ضرب النفطي، اأكملت 
ال�ضركة ا�ضتبدال اأكرث من 3750 كيلومرت من خطوط التدفق وخطوط االأنابيب يف عام 2019، 
مع انخفا�ص عدد حاالت الت�ضرب النفطي لكل مليون طن من اإنتاج النفط اإلى 0.52 مقارنة 

مع 0.65 يف 2018، وهو انخفا�ص قدره %20. 
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وااللتقاء  االأعمال،  رواد  �ضبكات عاملية من  لتكوين  الربنامج فر�ضة  يتيح  كما 
اأ�ضحاب راأ�ص املال، وامل�ضتثمرين املالك، والروؤ�ضاء التنفيذيني،  بامل�ضتثمرين 
�ضمن  االأولية  احللول  �ضالحية  الختبار  املتاحة  الفر�ضة  اغتنام  عن  ف�ضاًل 

االإطار احلقيقي لعمليات �ضركة تنمية نفط ُعمان.

والغاز  النفط  وزارة  مع  بالتعاون  د�ضناها  التي  “اإيجاد”  من�ضة  فاإن  وباملثل، 
والقطاع  ال�ضناعة  بني  واملواءمة  التعاون  لتعزيز  العلمي  البحث  وجمل�ص 
االأكادميي تزداد على مر االأيام قوة. فحتى اليوم، لقد اأ�ضندنا ثمانية م�ضاريع 

م�ضرتكة اإلى جامعات خمتلفة للتعامل مع بع�ص حتدياتنا الفنية. 

“اإيجاد” يف دور رائد يف تن�ضيق اجلهود الإيجاد ا�ضرتاتيجية  و�ضت�ضهم من�ضة 
وطنية للهيدروجني ليكون مبنزلة حمرك اقت�ضادي واعد، وبناء روؤية م�ضرتكة 

لل�ضناعة تتمثل يف دمج الطموحات املحلية والدولية. 

كما اإننا نعمل مع �ضركة التكنولوجيا العمانية “انوفاتك” لال�ضتفادة جتاريًا من 
من�ضة “نربا�ص” املطورة داخليًا يف �ضركتنا التي متكن من مراقبة حالة االآبار 

واملكامن ومرافق اأن�ضطة ال�ضطح واأدائها.

ال�ضم�ضية  للطاقة  “مراآة”  م�ضروع  فاإن  املتجددة،  الطاقة  م�ضادر  جانب  ويف 
للنفط  املعزز  لال�ضتخال�ص  ال�ضم�ضية  الطاقة  ي�ضتعمل  الذي   - اأمل  حقل  يف 
باالأ�ضلوب احلراري- يظهر ما ميكننا حتقيقه، وقد ربطت املرحلة الثانية )مما 

ي�ضل باإنتاج الطاقة اإلى 300 ميجاواط( بخط االإنتاج يف العام املن�ضرم.

خم�ضة  من  اأكرث  حقق  فقد  ال�ضالمة،  جمال  يف  مثايل  باأداء  امل�ضروع  ويتمتع 
مرحلتي  اكتمال  وفور  للوقت،  م�ضيعة  حادثة  اأي  بدون  عمل  �ضاعة  ماليني 
النهار  منت�ضف  يوميًا يف  البخار  من  معدل 2000 طن  �ضينتج  فاإنه  امل�ضروع، 
عندما يكون اجلو �ضحوًا، و�ضيقل�ص من االنبعاثات الكربونية، و�ضيوفر كمية 

ثمينة من الغاز الطبيعي لتطبيقات اأخرى ذات قيمة عالية. 

احلائز على جوائز، والذي ينتج 100 ميجاواط   – “اأمني”  و�ضيوا�ضل م�ضروع 
من الطاقة - ت�ضدره لعناوين ال�ضحف يف �ضناعة الطاقة املتجددة العاملية، 
لكونه اأول منتج �ضخم م�ضتقل للطاقة يف ال�ضلطنة، واأول م�ضروع �ضخم للطاقة 

ال�ضم�ضية يف العامل ت�ضرتي كل اإنتاجه من الكهرباء �ضركة نفط وغاز. 

امل�ضتقلة  املرافق  تاريخ  يف  املعدالت  اأدنى  اأحد  املقرتحة  تعرفته  كانت  ولقد 
من  بالتناف�ضية  ات�ضمت  عطاءات  وتلقى  العامل،  م�ضتوى  على  للطاقة  املنتجة 

مطورين ذائعي ال�ضيت يف قطاع الطاقة املتجددة. 

الإنتاج  ال�ضيارات  مواقف  ا�ضتغالل  مثل  من  الكثري  وغريهما  امل�ضروعني  وكال 
يربز  ذلك  كل  والغاز،  النفط  ووزارة  الفحل  ميناء  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة 

االإمكانيات املده�ضة للبالد يف جمال الطاقة اخل�ضراء.

وال�ضركة ملتزمة بالقيام بدورها الكامل يف امل�ضاعدة على تطوير البالد لتكون 
مركزًا للتميز يف جمال الطاقة املتجددة وم�ضاركة خرباتها للدفع قدمًا بعملية 

االنتقال اإلى م�ضتقبل خال من الكربون. 

ويف عام 2019، حققنا كذلك تقدمًا كبريًا من حيث كفاءة الطاقة واإدارة املياه، 
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مقدمة 
المدير العام

اأ�شع  اأن  ي�شرفني  اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة  مولي 
بني يديكم بكل فخر تقرير ال�شتدامة ال�شنوي لعام 
عام  خالل  واأن�شطتنا  اأداءنا  ي�شتعر�ض  الذي   ،2019
اكتنفته التحديات ولكنه كان عاماً ا�شتثنائياً حققنا 

فيه عدداً من الأرقام القيا�شية.
وبادئ ذي بدء، ال ي�ضعني اإال اأن اأ�ضيد بالنيابة عن موظفينا وموظفي 
ال�ضركات املتعاقدة معنا بجاللة �ضلطاننا الراحل ال�ضلطان قابو�ص بن 
�ضعيد بن تيمور-طيب اهلل ثراه وطاب به الرثى- الذي مل يدخر و�ضعًا 
يف �ضبيل اإر�ضاء اأ�ض�ص النجاحات القائمة التي ن�ضتظل بظاللها الوارفة. 

اأن  فبف�ضل حكمته وبعد نظره وتفانيه التام يف خدمة ُعمان، ا�ضتطاع 
وترك  امل�ضتدامة،  التنمية  نحو  التحول  طريق  على  البالد  هذه  ي�ضع 

وراءه اإرثًا زاهرًا ال يبلى على تعاقب االأجيال واالأحقاب.

ولقد تف�ضل-طيب اهلل ثراه- بزيارة ال�ضركة خم�ص مرات، ولطاملا كان 
لقد  املقابل،  ويف  واحلا�ضر،  املا�ضي  يف  هنا  عمل  من  لكل  داعم  خري 
كان موظفونا-العمانيون منهم والوافدون- يكنون له م�ضاعر االإعجاب 
هذا  خدمة  يف  اأثرة  �ضائبة  ت�ضبه  مل  الذي  لتفانيه  واملحبة  والتقدير 

الوطن العزيز. 

وال اأجد �ضبياًل لتكرمي هذا االإرث العظيم الذي تركه لنا اإال يف موا�ضلة 
االلتزام احلق بروؤيتنا )يف اأن ي�ضار اإلينا بالبنان مبا لدينا من مواهب 
ال�ضاأن(،  وذوي  والأهلها  لُعمان  قوائد  من  نحققه  وما  متميزة،  ب�ضرية 
مع تركيز ال يخبو على تطوير موظفينا، وال�ضعي وراء التميز يف كافة 
اإلى  ا�ضتطعنا  كلما  اإ�ضايف  جهد  بذل  يف  بل  القيمة،  وحتقيق  عملياتنا 
واعتزاز،  فخر  بكل  االأبي  الوطن  هذا  خدمة  يف  لن�ضتمر  �ضبياًل  ذلك 
وحتقيق املزيد من العائدات، وتثوير التقنيات، وتقدمي واجب الرعاية، 

ودعم املجتمع املحلي ليوا�ضل طريقه نحو النماء واالزدهار. 

اإن هذا التقرير ي�ضتعر�ص اأمثلة عديدة لذلك التميز املج�ضد على اأر�ص 
الواقع خالل العام املن�ضرم، وكيف ا�ضتطعنا تلبية توقعات ذوي ال�ضاأن، 
املوجودات  من  وا�ضعة  �ضل�ضلة  يف  االأداء  اأهداف  جتاوزنا  ما  وغالبًا 

والتخ�ض�ضات الوظيفية.

بخطط  ا�ضرت�ضادًا  قدمًا  امل�ضي  يف  عزمنا  على  تاأكيد  خري  اإنه  كما 
االقت�ضادي،  والتنويع  والتعليم  بالتوظيف  املتعلقة  ال�ضامية  جاللتكم 
وا�ضتدامة البيئة، متا�ضيًا مع نهجنا التطوري بالتحّول تدريجيًا اإلى �ضركة 

طاقة بالكامل، مع م�ضاعفة الرتكيز على م�ضادر الطاقة املتجددة.  

اإن احلاجة اإلى اإزالة الكربون من �ضوق الطاقة يف مواجهة حقائق التغري 
املناخي، ويف الوقت نف�ضه �ضمان تلبية متطلبات الطاقة املتزايدة �ضواء 
داخل ُعمان وخارجها ت�ضعنا اأمام حتد كبري ولكني واثق بقدرتنا على 

جتاوزه.

اإنا ملتزمون متامًا بتحقيق التو�ضيات الواردة يف املخطط العام للطاقة 
يف ُعمان 2040، ونعتقد باأن هناك فر�ضًا كبرية لل�ضلطنة يف �ضعينا نحو 

م�ضتقبل اأكرث خ�ضرة.

و�ضنتبنى نداء االإ�ضراع يف تطوير �ضال�ضل االأعمال العمانية املنخف�ضة 
يف  م�ضتدامة  وترية  بناء  يف  االأهمية  بالغ  بدور  ت�ضطلع  التي  الكربون 
معزل عن االعتماد على الوقود االأحفوري، وتعزيز قيمة حملية م�ضافة 
اأكرب من حيث اإيجاد الوظائف والتدريب والنمو وا�ضتقطاب املزيد من 

اال�ضتثمار االأجنبي. 

الطاقة  حلول  من  واال�ضتفادة  امل�ضتمر  تبنينا  االأ�ضا�ضي  من  و�ضيكون 
من  احلديثة  التقنيات  من  وغريها  الرقمية،  والتقنيات  املتجددة، 
البحث  و�ضراكات  والهيدروجني،  الرياح  ال�ضم�ضية وطاقة  الطاقة  مثل 
واملوؤ�ض�ضات  االأكادميي،  القطاع  مع  تكاتفًا  واالأكرث  االأقوى  والتطوير 

ال�ضغرية واملتو�ضطة العمانية. 

وت�ضمل املبادرات االإبداعية "SparkLabs Energy Accelerator" التي 
والتوجيه  للعمل  م�ضرتكًا  ومكانًا  النا�ضئة،  للموؤ�ض�ضات  التمويل  تقدم 
املهني للم�ضاعدة يف مناء اأعمالها وتطوير اأحدث اخلدمات واملنتجات 

لقطاع الطاقة.
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اأمريكي،  دوالر  مليار   5.3 لل�ضركة  الراأ�ضمالية  امل�ضروفات  بلغت   2019 عام  ويف 
وامل�ضروفات الت�ضغيلية 2 مليار دوالر اأمريكي، الذي يت�ضمن اأكرث من 179 مليون دوالر 

اأمريكي من الوفورات املرتاكمة االإجمالية.

اأمريكي،  بلغت 145 مليون دوالر  النفطية  الراأ�ضمالية  وحققت وفورات يف امل�ضروفات 
واال�ضتغالل  كفاءة عمليات احلفر،  نتاج مزيج من  والتي جاءت  تبلغ %30  زيادة  وهي 
االأمثل لالآبار وخمتلف وفورات امل�ضاريع، ف�ضاًل عن وفورات يف امل�ضروفات الراأ�ضمالية 

للغاز بلغت 33 مليون دوالر اأمريكي.

لعام 2020، بلغت امليزانية الراأ�ضمالية احلالية 5498 مليون دوالر اأمريكي، مبا يف ذلك 
ما يقرب من 58 مليون دوالر اأمريكي من اإجمايل الوفورات املبدئية املتوقعة.

للعقود، وهي  االأمثل  اأي�ضًا 23 مراجعة لال�ضتغالل  ال�ضركة  اأجرت  وخالل عام 2019، 
عبارة عن حلقات عمل مركزة ت�ضتمر لعدة اأيام، حيث حتدد ال�ضركة واملتعاقد املعني 
حمتملة  وفورات  املراجعات  هذه  وحددت  الهدر.  على  والق�ضاء  الكفاءة  تعزيز  فر�ص 
هذا  كتابة  حني  ويف  �ضنوات،   4 اإلى   3 خالل  اأمريكي  دوالر  مليون   36.4 اإلى  ت�ضل 
التقرير، فاإن ال�ضركة كانت تواجه عا�ضفة مدوية اأحدثتها جائحة كوفيد-19، وانطوت 
على تهديدين بالغني لالقت�ضاد الكلي وال�ضحة يف اآن معًا، ف�ضاًل عما رافقها من انهيار 
اأ�ضعار النفط، وارتفاع معدل الباحثني عن عمل، وت�ضاعف م�ضتوى الدين. ولقد �ضكلنا 
عدة فرق للرتكيز على برنامج اال�ضتدامة القريبة املدى الذي ي�ضتهدف  اإحداث نقلة 
نوعية يف خف�ص التكاليف وحت�ضينات االإنتاج على نطاق وا�ضع مل ت�ضهد له ال�ضركة مثياًل 
من قبل طوال تاريخها؛ اإذ �ضتخف�ص تكلفة الوحدة بن�ضبة 30% يف كل ن�ضاط اأو عملية 

ن�ضطلع بها يف �ضتى اأرجاء ال�ضركة.

ال�ضركات  الإ�ضراك  من�ضة  لتوفري  للعقود  االأمثل  لال�ضتغالل  مراجعاتنا  و�ضت�ضتمر 
املتعاقدة لتحديد طرق عمل متبادلة اأكرث ا�ضتدامة ومرونة وكفاءة من ذي قبل.

�لع�سوية يف �ملنظمات �الإقليمية و�لدولية
ال�ضركة ع�ضو يف املنظمات التالية:

امليثاق العاملي لالأمم املتحدة  •
املنظمة االإقليمية للمحافظة على نظافة البحار  •

اللجنة التوجيهية ل�ضركات النفط الوطنية بدول جمل�ص التعاون اخلليجي  •
هيئة التقيي�ص لدول جمل�ص التعاون اخلليجي  •
اجلمعية العمانية للخدمات النفطية )اأوبال(  •

الرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز )عن طريق �ضل(  •
جمعية احلفاظ على البيئة يف �ضناعة النفط الدولية   •

ويذكر اأن ال�ضركة قد اأكملت ع�ضرين عامًا منذ اأن اأ�ضبحت اأول �ضركة نفط يف ال�ضرق 
االأو�ضط حت�ضل على �ضهادة اجلودة العاملية “اآيزو 14001” يف جمال االإدارة البيئية يف 
اأكملت  اأخرى يف عام 2019(. كما  عام 1999 )كما ح�ضلت على ال�ضهادة ذاتها مرة 
ال�ضركة بنجاح اأول توثيق م�ضتقل لبياناتها للغازات امل�ضببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري 
ونظامها   ”14064 “اآيزو  للمعايري  الدولية  املنظمة  ملنهجية  وفقًا  و2018   2017 لعامي 
للتقدير الكمي واالإبالغ والتوثيق امل�ضتقل النبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري امل�ضجلة 

خارجيًا وداخليًا.



I    تقرير االستدامة لعام 2019 م 12

املبادئ  بدعم  ال�ضركة  تلتزم  االتفاق  ومبوجب  لل�ضركات.   التطوعية 
الع�ضرة املتعلقة بحقوق االإن�ضان والعمال والبيئة ومكافحة الف�ضاد. ويف 
�ضياق ال�ضعي للح�ضول على هذه الع�ضوية اأ�ضدرت ال�ضركة اأول تقرير 
ا�ضتدامة يف تاريخها؛ حيث وثقت فيه تفا�ضيل التزامها اإزاء اأخالقيات 

العمل واملجتمع والبيئة واالقت�ضاد وموظفيها.  

فعليًا  ال�ضارمة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  بتعزيز  ال�ضركة  وتلتزم 
ونحن  املتحدة.  لالأمم  العاملي  امليثاق  لدى  ع�ضويتها  على  واحلفاظ 

ملتزمون االآن اأي�ضًا باأهداف التنمية امل�ضتدامة لالأمم املتحدة. 

مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد
يف عام 2011م، انتهجت ال�ضركة خطة �ضاملة ملكافحة الر�ضوة والف�ضاد 
وقد  والف�ضاد.  الر�ضوة  مع  بحال  تت�ضامح  ال  ثقافة  غر�ص  اإلى  تهدف 
ووا�ضلت  املتعددة،  التحديات  فعاليتها يف جمابهة  اأثبتت هذه اخلطة 

ال�ضركة ريادتها يف التزامها مبكافحة الر�ضوة والف�ضاد يف ال�ضلطنة.  

جمال  يف  واإجراءاتها  �ضيا�ضاتها  لن�ضر  با�ضتمرار  ال�ضركة  وت�ضعى 
مكافحة الر�ضوة والف�ضاد لكافة موظفيها، ففي عام 2019، ح�ضر اأكرث 
الذي  اجلدد  للموظفني  لل�ضركة  التعريفي  التدريب  موظف   500 من 
ت�ضمن حلقة مرتبطة بالوعي يف جمال مكافحة الر�ضوة والف�ضاد، وقد 
ومالكي  العقود  مل�ضوؤويل  خم�ض�ضًا  تدريبًا  موظفًا   150 قرابة  ح�ضر 
العقود ومهند�ضي العقود وقد ت�ضمن اأي�ضًا التوعية يف جمال مكافحة 

الر�ضوة والف�ضاد.

وعالوة على ذلك، ويف اإطار مبادرات ال�ضركة لتطوير املوردين نظمت 
حلقة توعوية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة )ي�ضار اإليها بـ“تعزيز”( 
اإليها  تطرقت  التي  املجاالت  �ضمن  من  كان  حيث   ،2019 عام  يف 
ال�ضركة  تطوعت  كما  ال�ضركة،  والف�ضاد يف  الر�ضوة  �ضيا�ضات مكافحة 
بتنفيذ تدريب يف مكافحة الر�ضوة والف�ضاد ملوظفي ال�ضندوق الوطني 

للتدريب واإدارته.

ومل يقت�ضر االأمر عند هذا احلد، بل د�ضن برنامج تدريبي اإلكرتوين 
اإلزامي ملكافحة الر�ضوة والف�ضاد يف يناير 2018.  ويذكر اأنه قد اأكمل 
الذين  املتعاقدة  ال�ضركات  وموظفي  املوظفني  من   11146 التدريب 

لديهم اإمكانية الو�ضول اإلى �ضبكة ال�ضركة اأثناء كتابة هذا التقرير.

كما خ�ضع جميع املوردين لدى ال�ضركة الإجراءات احليطة الواجبة على 
املوردين ذات ال�ضلة مبكافحة الر�ضوة والف�ضاد يف عام 2014. وتطرح 
اأ�ضئلة حول امتثالهم ملكافحة الر�ضوة والف�ضاد والتورط يف  االإجراءات 
املتعلقة مبكافحة  املخاوف  اأو غريها من  ر�ضوة  اأو  احتيال  اأي عمليات 
الر�ضوة والف�ضاد. ودعم هذا بحث اأجري على ال�ضركات املعنية ومالكها. 

بت�ضارب  تتعلق  اإلكرتونية  اإلزامية  عملية  اإدارة  ال�ضركة  تتولى  كما 

امل�ضالح والهدايا وال�ضيافة والنقل وال�ضفريات التي حتتم على جميع 
املوظفني االإعالن عن ت�ضارب امل�ضالح املحتمل لهم، باالإ�ضافة اإلى اأي 
تاأكيد  اإليهم، وكذلك  اأو مقدمة  اأو �ضفريات مدفوعة  اأو �ضيافة  هدايا 
االإبالغ  بعملية  االلتزام  عدم  ن�ضبة  وبلغت  �ضنويًا.  بال�ضرية  التزامهم 
عن ت�ضارب امل�ضالح لعام 2019م نحو 0.16% من اأ�ضل 8743 موظفًا 
معدل  من  و%5.1   )2019 دي�ضمرب   1 قبل  ان�ضموا  )الذين  ن�ضطًا 
لديهم  الذين  املتعاقدة  ال�ضركات  موظفي  من   3366 لـ  االمتثال  عدم 
اإمكانية الو�ضول اإلى �ضبكتنا ومطلوب منهم اإكمال االإعالن عن ت�ضارب 
وال�ضركات  ال�ضركة  موظفو  اأُبلغ  وقد  ال�ضرية.  وتاأكيدات  امل�ضالح 
املتعاقدة باالإجراءات املتبعة بحق من مل ميتثل بذلك مبن فيهم من مل 

يكن له اإمكانية الو�ضول اإلى املكاتب اأو اأنظمة تقنية املعلومات. 

تدريبية  دورات  اأو  ر�ضمية  دورات  اأي  تنظم  مل  اأنه  من  الرغم  وعلى 
 ،2019 عام  يف  التنفيذية  االإدارة  وجلنة  االإدارة  جمل�ص  اإلى  حمددة 
فاإن جميع االأع�ضاء على علم تام ب�ضيا�ضات واإجراءات مكافحة الر�ضوة 
والف�ضاد املعمول بها. وتقّيم جلنة االإدارة التنفيذية احلوادث املرتبطة 
بال�ضلوكيات املهنية واالمتثال وكذلك التحقيقات القائمة. كما اإن املدير 
العام لل�ضركة وعدد من املدراء هم اأع�ضاء ن�ضطني يف جلنة االختال�ص 
التي تتولى النظر يف احلوادث املزعومة واملوؤكدة املتعلقة بال�ضلوكيات 
غري املهنية وعدم االمتثال. يرفع ق�ضم ال�ضلوكيات املهنية تقاريره على 
اأ�ضا�ص ربع �ضنوي اإلى جلنة التدقيق وي�ضمل ذلك تزويدها باالإح�ضاءات 
وت�ضارب  والتحقيقات،  ال�ضرية،  املخالفات  عن  االإبالغ  باآلية  املتعلقة 
ال�ضلة  ذات  املوردين  على  الواجبة  احليطة  واإجراءات  امل�ضالح، 
مكافحة  حول  املتعاقدين  اآراء  وا�ضتطالع  والف�ضاد،  الر�ضوة  مبكافحة 
مبادرات  اأو  م�ضاريع  من  وغريها  الهوية  ذكر  دون  والف�ضاد  الر�ضوة 

مكافحة الر�ضوة والف�ضاد امل�ضتمرة.   

ال�ضركة، ومل  اأحد موظفي  فيه  تورط  بالف�ضاد  ادعاء  اأي  يبلغ عن  ومل 
ال�ضركة  �ضد  والف�ضاد  الر�ضوة  مبكافحة  مت�ضلة  قانونية  ق�ضايا  ترفع 

خالل العام. 

ويف عام 2019، راجعت ال�ضركة وحدثت معظم �ضيا�ضاتها واإجراءاتها 
املتعلقة مبكافحة الر�ضوة والف�ضاد، وقد روجعت معظم تلك االإجراءات 

وحدثت �ضابقًا ما بني عامي 2011 و2014.

ومل ترث اأي تظلمات من خالل اخلط ال�ضاخن لالإبالغ عن املخالفات يف 
ال�ضركة يف عام 2019.

�سبط �لتكاليف 
على  ال�ضركة  ا�ضتدامة  ل�ضمان  ا�ضرتاتيجي  هدف  العمل  كفاءة  اإن 
املدى البعيد واإيجاد القيمة الأ�ضحاب ال�ضاأن، لذلك عززت ال�ضركة من 

نظامها ال�ضارم الإدارة التكاليف يف �ضوء انخفا�ص اأ�ضعار النفط.   
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�ملبادئ �لعامة للعمل وقو�عد �ل�سلوك �ملهني يف �ل�سركة 
عليها  تقوم  التي  االأ�ض�ص  ال�ضركة  يف  للعمل  العامة  املبادئ  تعد 
توؤكد  التي  املبادئ  وهي  ال�ضركة،  يف  االأعمال  واأن�ضطة  ا�ضرتاتيجيات 
على االأمانة والنزاهة والعدالة يف كافة اجلوانب املتعلقة بعمل ال�ضركة، 
على  ويجب  واملوردين.  املتعاقدة  ال�ضركات  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا 
ال�ضركة اأن تقوم ب�ضوؤونها وفق هذه املبادئ؛ فاالآخرون يحكمون علينا 
عندما  �ضمعتنا  على  املحافظة  باأهمية  نوؤمن  ونحن  عملنا،  خالل  من 
يت�ضرف كل منا وفق هذه القوانني واملعايري االأخالقية املحددة يف بيان 

املبادئ العامة للعمل.  

يتمثل هدف ال�ضركة يف العمل يف جمال ا�ضتك�ضاف الهايدروكربونات 
اإلى  التحول تدريجيًا  اإلى جانب  واإنتاجها وتطويرها وتخزينها ونقلها 
وم�ضوؤولة.  وفاعلة  اآمنة  بطريقة  ُعمان  �ضلطنة  يف  املتجددة  الطاقة 
املنافع  تعزيز  بهدف  االأداء  معايري  اأعلى  حتقيق  اإلى  ال�ضركة  وت�ضعى 

بعيدة املدى للم�ضاهمني واملوظفني واملجتمع الُعماين باأ�ضره.   

املفتوحة  املناق�ضات  اأ�ضا�ص  على  ال�ضركة  يف  التعاقد  �ضيا�ضة  وتعتمد 
فر�ص  توفري  مع  �ضفافة  اإجراءات  وفق  ذلك،  اأمكن  ما  متى  التناف�ضية، 
تعر�ص-  ال  وال�ضركة  املوؤهلني.  واملوردين  املتعاقدين  لكافة  مت�ضاوية 
بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة-  اأية ر�ضاوى، وال حتث على عر�ضها، 
االأعمال  لت�ضهيل  مبالغ  اأي  ذلك  يف  مبا  دفعها،  وال  ا�ضتالمها  تقبل  وال 
املتعاقدة معنا  وال�ضركات  ونطلب من موظفينا  االأ�ضكال،  �ضكل من  باأي 
املوظفني  من  ويتوقع  نف�ضه.   االأ�ضلوب  اتباع  لديهم  والعاملني  وموردينا 
توخي اأق�ضى درجات احلذر حتى يتجنبوا و�ضع اأنف�ضهم موا�ضع ال�ضبهات 

بحيث ي�ضطرون اإلى رد جميل معني بطريقة ت�ضر مب�ضالح ال�ضركة. 

الآخرين  اأو  لهم  �ضخ�ضية  م�ضالح  حتقيق  عدم  املوظفني  على  ويجب 
التي يح�ضلون عليها  املعلومات  ب�ضبب  اأو  ال�ضركة  وراء عملهم يف  من 
نظرًا لطبيعة عملهم يف ال�ضركة. على املوظفني االإبالغ عن اأي م�ضلحة 
خارجية ميكن اأن توؤدي ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر اإلى حدوث ت�ضارب 

يف امل�ضالح اأو توؤدي اإلى ا�ضرتاكهم يف عالقات جتارية مع ال�ضركة.   

كافة  على  تنطبق  وهي  املبادئ،  هذا  على  امل�ضاهمون  �ضادق  وقد 
القرارات التي تتخذها ال�ضركة، وكذلك على ال�ضلوك الفردي املتوقع 

من كافة املوظفني عند قيامهم باأي مهمة عمل نيابة عن ال�ضركة. 

ومن  �ضمعتها،  حماية  يف  ي�ضاعد  الذي  ال�ضركة  درع  هي  املبادئ  هذه 
من  التاأكد  معها  املتعاقدة  وال�ضركات  ال�ضركة  موظفي  جميع  واجب 

االلتزام بهذه املبادئ وتبنيها وحماية �ضمعة ال�ضركة.

وحتدد القيم االأ�ضا�ضية واملبادئ العامة للعمل وقواعد ال�ضلوك املهني 
ب�ضمعة  ت�ضر  اأن  ميكن  التي  املواقف  جتنب  بها  ميكننا  التي  الو�ضائل 
على  ت�ضاعد  التي  والو�ضائل  املعايري  حتدد  كما  ال�ضركة،  اأو  املوظف 
اإّن  ال�ضركة.  عمل  جوانب  كافة  يف  والعدالة  واالأمانة  النزاهة  �ضمان 
قواعد ال�ضلوك املهني مطبقة على كافة موظفي ال�ضركة بال ا�ضتثناء، 
وينبغي عليهم جميعًا العمل يف اإطار هذه القواعد وال�ضوابط. وتتوقع 

ال�ضركة ال�ضيء نف�ضه يف عالقاتها مع املتعاقدين واملوردين. 

فقط  لي�ص  االلتزام،  على  م�ضتقباًل  وجناحها  ال�ضركة  �ضمعة  وتتوقف 
فتمتع  االأخالقية؛  املعايري  باأعلى  اأي�ضًا  ولكن  واالأنظمة  بالقوانني 
ال�ضركة ب�ضمعة طيبة من ناحية النزاهة يعد من العنا�ضر التي ال تقدر 
بثمن.  وتدعم قواعد ال�ضلوك املهني اجلهود التي تقوم بها ال�ضركة من 
اأجل حماية هذا العن�ضر، كما اأن هذه القواعد حتدد املبادئ واملعايري 
وال�ضلوكيات االأ�ضا�ضية الالزمة لتحقيق القيم االأ�ضيلة لل�ضركة. وعالوة 
وثيقة  يف  الالزم  والتوجيه  املتطلبات  القواعد  هذه  توفر  ذلك،  على 
كافة  على  ت�ضري  ومتنا�ضق  وخمت�ضر  وا�ضح  ب�ضكل  م�ضاغة  واحدة 
تتعر�ص  اأن  التي ميكن  العامة  لتغطي جمموعة من املخاطر  املوظفني 

لها ال�ضركة.    

تغطي  اأ�ضا�ضية  اأق�ضام  خم�ضة  اإلى  القواعد  ُق�ّضمت  الغر�ص،  لهذا 
االلتزام يف اجلوانب التالية: 

1. املوظفون وال�ضالمة 

2. مكافحة ممار�ضات الف�ضاد

3. حماية املعلومات واملوجودات

4. اإدارة االت�ضاالت

5. التجارة املحلية والدولية

ال�ضيا�ضات  من  اأي  اأو  القواعد  هذه  الأحكام  خمالفة  اأي  توؤدي  ورمبا 
واالإجراءات والقوانني واالأنظمة التي حتكم عملياتنا اإلى عواقب وخيمة 

على االأ�ضخا�ص املعنيني واأي�ضًا على ال�ضركة. 

نفط  �ضركة  اأول  ُعمان  نفط  تنمية  �ضركة  اأ�ضبحت   2015 يناير  يف 
لالأمم  العاملي  امليثاق  ع�ضوية  على  حت�ضل  اخلليج  منطقة  يف  وطنية 
االجتماعية  للم�ضوؤولية  العامل  يف  مبادرة  اأ�ضخم  يعد  الذي  املتحدة؛ 
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جلنة االإدارة التنفيذية

GRI 102-45

وت�ضعى ال�ضركة للقيام مب�ضوؤولياتها جتاه املجتمع با�ضتهدافها احل�ضول 
كافة  احل�ضبان  يف  تاأخذ  باأن  وذلك  للعمل،  اجتماعي  ت�ضريح  على 
التي  القرارات  كافة  يف  والبيئية  واالجتماعية  االقت�ضادية  االعتبارات 
تتخذها من حيث حتقيق عوائد من النفط والغاز، واإيجاد فر�ص العمل 
املتعاقدة،  ال�ضركات  وموظفي  للموظفني  التدريب  وفر�ص  للمواطنني، 

ودعم االأعمال املحلية وتطويرها، ف�ضاًل عن اال�ضتثمار االجتماعي. 

ومما يوؤكد على هذا االأ�ضلوب روؤية ال�ضركة وهي: “اأن ي�ضار اإلينا بالبنان 
مبا لدينا من مواهب ب�ضرية متميزة وما نحققه من فوائد لُعمان والأهلها 
القطاع،  م�ضتوى  على  رائد  اأداء  حتقيق  يعني  وهذا  ال�ضاأن.”  وذوي 
والتطوير امل�ضتمر ملوظفينا يف خمتلف االأن�ضطة التي نقوم بها، وباأهمية 
وا�ضتدامة  �ضمعتنا  حماية  ي�ضمن  مبا  عملياتنا  يف  امل�ضتمر  التح�ضني 
تقدمنا وااللتزام باأف�ضل املعايري وحتقيق القيمة لكافة اأ�ضحاب ال�ضاأن.  

يف نهاية عام 2019، و�ضل عدد املوظفني يف ال�ضركة اإلى 8828 موظفًا، 
املتعاقدة،  ال�ضركات  مع  يعملون  موظف  األف   70 من  اأكرث  عن  ف�ضاًل 

وينتمون اإلى حوايل 70 جن�ضية خمتلفة.

ويف  العمل  بيئة  يف  التنوع  حتقيق  يف  وريادتنا  متيزنا  على  دليل  واأكرب 
املكونة  التنفيذية  االإدارة  جلنة  اأن  هو  للجميع  مت�ضاوية  فر�ص  توفري 

من 15 مديرًا �ضمت يف ع�ضويتها خالل عام 2019 ثالث ن�ضاء – وهو 
على  ولكن  فح�ضب،  والغاز  النفط  �ضناعة  م�ضتوى  على  لي�ص  اإجناز 

م�ضتوى املنطقة كلها. 

جلنة �الإد�رة �لتنفيذية 
ُتّعد جلنة االإدارة التنفيذية بال�ضركة م�ضوؤولة عن االأداء العام لل�ضركة 

وت�ضيري اأن�ضطتها.

ويرتاأ�ص اللجنة املدير العام، ويعاونه 15 مديرًا تتمثل م�ضوؤوليتهم يف 
وتطوير  املوظفني  وتوزيع  واملالية  والت�ضغيلية  الفنية  املعايري  حتديد 

مهاراتهم.   

م�ضارها  وتوجيه  اللجنة  متابعة  م�ضوؤولية  ال�ضركة  اإدارة  يتولى جمل�ص 
االإدارة من  ويتكون جمل�ص  التوجيهية.   واملبادئ  باالأهداف  وتزويدها 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ومنهم  احلكومة  ميثلون  منهم  �ضتة  ع�ضوًا،   13
معايل الدكتور حممد بن حمد الرحمي، وزير النفط والغاز، وخم�ضة 
امللكية  الهولندية  �ضل  )�ضركة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  ميثلون  اأع�ضاء 

و�ضركة توتال و�ضركة بارتك�ص(.

 جمال عمل ال�ضركة من
 ا�ضتثمار امل�ضاهمني اإلى

ت�ضليم النفط والغاز

التقييم
اإيجاد فر�ص تطوير النفط 

والغاز وتقييمها

التطوير
ت�ضميم االآبار واملرافق 

واإن�ضائها وتعديلها 
والتخلي عنها

العمليات
ت�ضغيل االآبار واملرافق

ال�شيانة
�ضيانة االآبار واملرافق

النقل
نقل االإنتاج 

وتخزينه وت�ضليمه

ال�شتك�شاف
حتديد فر�ص النفط 

والغاز وتطويرها
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والغاز املتنوعة من حيث اأحجامها ومكامنها ونوعية الهايدروكربونات 
اإلى  ون�ضعى  ن�ضجها.   ومعدالت  تطويرها  وطرق  عليها  حتتوي  التي 
العديد  الهايدروكربونات من خالل تطبيق  ا�ضتخال�ص  حت�ضني عامل 
من التقنيات عاملية امل�ضتوى يف اإدارة االآبار واملكامن واملرافق، وتوظيف 
اأحدث احللول التقنية املبتكرة اإلى جانب اآليات �ضاملة لال�ضتخال�ص 

ت�ضمل ما يلي:

اال�ضتخال�ص االأويل – مثل التدفق الطبيعي والرفع اال�ضطناعي    •

اال�ضتخال�ص الثانوي – مثل الغمر باملياه واملحافظة على ال�ضغط    •

اال�ضتخال�ص الثالثي – مثل اال�ضتخال�ص املعزز للنفط، حيث تعمل     •
على تعديل اخل�ضائ�ص الفيزيائية/الكيميائية للنفط يف املكامن. 

املعزز  اال�ضتخال�ص  جمال  يف  عامليًا  رائدة  ال�ضركة  اأ�ضبحت  لقد 
للنفط الذي جلاأت اإليه ب�ضبب و�ضول موجوداتها اإلى مرحلة الن�ضج، 
وتكتنفها  بالتعقيد  تت�ضم  التي  ال�ضلطنة  جيولوجية  طبيعة  عن  ف�ضاًل 
الوقت  يف  ت�ضتخدمها  التي  الرئي�ضية  الثالثة  واالأ�ضاليب  التحديات. 
احلايل هي: احلرارية والكيميائية واحلقن بالغاز اخللوط حتت �ضغط 

عايل. 

يتمثل الهدف الرئي�ضي ال�ضرتاتيجية ال�ضركة يف الو�ضول باالإنتاج اإلى 
اأق�ضى حد، وخف�ص التكاليف املالية لالإنتاج، واحلد من االأثر البيئي 
يف  املمار�ضات  اأف�ضل  اتباع  خالل  من  وذلك  لعملياتنا،  واالجتماعي 
جمال النفط والغاز.  وهو ما يعني العمل بفاعلية وم�ضوؤولية، وفوق هذا 
الهايدروكربونات  ا�ضتك�ضاف  اأن�ضطة  يف  ال�ضالمة  على  املحافظة  كله 

واإنتاجها وتطويرها وتخزينها ونقلها. 

192

231
46

36

52

حمطة اإنتاج29
كيلومرت من خطوط 

االأنابيب وخطوط التدفق
حقاًل نفطيًا 

منتجًا

وحدة ت�ضغيلبئر ن�ضطة

جهاز حفر

من�ضة ل�ضيانة االآبار

حقاًل غازيًا

9 اآالف

<33 األف

GRI 102-45

�لتعاون
اأعمل باأ�ضلوب ا�ضتباقي يف 

خمتلف الظروف واأبني ال�ضراكات

�الأد�ء
اأعطي االأولوية لالإجناز 

والتح�ضني امل�ضتمر، واأعمل 
كقدوة يف تطبيق "ليني"

�مل�ساركة
اأعمل دائمًا على امل�ضاركة 

مع االآخرين واال�ضتماع 
اإليهم وتوجيههم

�الحرت�م
اأعامل اجلميع بقيم 

امل�ضاواة واالحرتام
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لمحة عن 
الشركة 

يف  الرائدة  ال�شركة  هي  ُعمان  نفط  تنمية  �شركة 
جمال ا�شتك�شاف النفط والغاز واإنتاجهما يف �شلطنة 
الأكرب  الن�شبة  اإنتاج  عن  م�شوؤولون  فنحن  ُعمان؛ 
ولكن  البالد.  الطبيعي يف  والغاز  اخلام  النفط  من 
الأهم من ذلك اأننا نركز على حتقيق التميز والنمو 
وخارجها  �شناعتنا  داخل  م�شتدامة  قيمة  واإيجاد 

على حد �شواء.

�ضل )34  باملائة( وجمموعة  ال�ضلطنة )60  وال�ضركة مملوكة حلكومة 
باملائة( و�ضركة توتال )4 باملائة( و�ضركة بارتك�ص )2 باملائة(. وت�ضّغل 
عن  نيابة  املعاجلة  وحمطات  الغاز  حقول  معظم  ح�ضريًا  ال�ضركة 

احلكومة. 

اإال  اأرباحًا مبا�ضرة  اأنها ال حتقق  امل�ضوؤولية رغم  �ضركة حمدودة  وهي 
 2019 عام  ويف  امل�ضروفات.   �ضبط  يف  عالية  مب�ضوؤولية  تتحلى  اأنها 
اأمريكي،  دوالر  مليار   5.3 لل�ضركة  الراأ�ضمالية  امل�ضروفات  بلغت 

وامل�ضروفات الت�ضغيلية 2 مليار دوالر اأمريكي. 

بو�ضفها  �ضلطاين  ال�ضركة مبوجب مر�ضوم  �ضجلت  يناير 1980   1 ويف 
�ضركة حمدودة امل�ضوؤولية يف �ضلطنة ُعمان.

كمية  اأول  على  ُعرث  وقد  1951م،  عام  اال�ضم  بهذا  ال�ضركة  و�ُضمّيت 
ال�ضركة  وتعمل  النفط يف عام 1962م يف حقل جبال.  اقت�ضادية من 
على ت�ضدير النفط من منطقة امتيازها املعروفة باملنطقة )6(، والتي 
ويقع  كيلومرت مربع، منذ عام 1967م.  تبلغ م�ضاحتها حوايل 90874 

مقرنا الرئي�ضي يف ميناء الفحل مبحافظة م�ضقط.     

اإنتاج  حمطة  و29  غازيًا  حقاًل  و52  منتجًا  نفطيًا  حقاًل   192 ون�ضغل 
خطوط  من  كيلومرت  األف   33 من  واأكرث  ن�ضطة  بئر  اآالف   9 وحوايل 
بهند�ضة  اأ�ضطولنا  يف  ت�ضغيل  وحدة  و231  التدفق  وخطوط  االأنابيب 

االآبار مبا يف ذلك 46 جهاز حفر و36 من�ضة ل�ضيانة االآبار.

وتتمثل مهمة ال�ضركة يف اكت�ضاف النفط والغاز وتطويرهما واإنتاجهما 
وفق قواعد ال�ضالمة وبطريقة م�ضوؤولة ومربحة من اأجل امل�ضاهمة يف 
حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف ال�ضلطنة حتى تعم الفائدة كافة اأ�ضحاب 
ال�ضاأن، كما اأّن ال�ضركة هي التي ت�ضرف على امل�ضدر الرئي�ضي للدخل 
الوطني يف ال�ضلطنة، وتعّد من اأكرب املوؤ�ض�ضات التي ت�ضتوعب العمالة يف 
القطاع اخلا�ص يف ال�ضلطنة. وتدير ال�ضركة العديد من حقول النفط 

GRI 102-45
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مجلس 
اإلدارة  

األعضاء 
الممثلون 
للحكومة

معايل �لدكتور حممد بن 
حمد بن �سيف �لرحمي 

وزير النفط والغاز
رئي�ص جمل�ص االإدارة

�سعادة نا�سر بن خمي�ش �جل�سمي 
وكيل وزارة املالية   

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

�سعادة �سامل بن نا�سر �لعويف
وكيل وزارة النفط والغاز 

     

�لدكتور �سلمان بن حممد �ل�سيدي  
املدير العام الإدارة اال�ضتثمارات 

البرتولية 
وزارة النفط والغاز

�لفا�سل م�سلم بن حماد قطن
املدير العام للدخل

وزارة املالية               

�لفا�سل م�سعب بن عبد�هلل �ملحروقي   
ممثل احلكومة  

�لفا�سل �سامي �إ�سكندر 
�ضركة �ضل الهولندية امللكية

)حتى مار�ش ٢٠١٩(

�لفا�سل جري�لد �سكومتان *
�ضركة �ضل الهولندية امللكية

)من �أبريل ٢٠١٩(

�لفا�سلة �نت�سار �لكندية
�ضل- ُعمان

�لفا�سل وليد هادي
�ضل- ُعمان

�لفا�سل �ستيفن مايكل  
توتال، فرن�ضا 

�لفا�سل د. �أنطونيو كو�ستا �سيلفا   
امل�ضوؤول التنفيذي ل�ضركة بارتك�ص

�لفا�سل ر�وؤول ري�ستو�سي
املدير العام

�ضركة تنمية نفط ُعمان

�لفا�سلة هيفاء �خلايفية
املديرة التنفيذية لل�ضوؤون املالية  

�ضركة تنمية نفط ُعمان

مقررة المجلسالممثل التنفيذي

األعضاء الممثلون 
للشركات المساهمة

* حلت حمله الفا�ضلة زوي يونوفيت�ص يف مار�ص 2020م
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عام  ففي  العزيز.  الوطن  لهذا  م�ضافة  قيمة  لتحقيق  ال�ضركة  به  ت�ضطلع  التي 
القيمة املحلية امل�ضافة موجدة  الريادة يف  ال�ضركة جهودها يف  2019، �ضاعفت 
اأكرث من 21 األف فر�ص عمل وتدريب جديدة للعمانيني، و�ضالل توريد حملية اأكرث 

متانة وموثوقية من ذي قبل.
با�ضتثماراتها  املعي�ضية  احلياة  حت�ضني  ال�ضركة  وا�ضلت  اآخر،  �ضعيد  على 
االجتماعية التي توخت املجاالت الرئي�ضية يف ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة وتطوير 
البنية االأ�ضا�ضية للمجتمعات املحلية، ف�ضاًل عن متكني ال�ضباب واملراأة، وكل ذلك 

وفق موائمة تامة مع اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة. 
اأكرب  وت�ضغيل  منذ عام 2005،  لل�ضركة  نفطي  اإنتاج  اأعلى  العام  �ضهد هذا  ولقد 
م�ضروع راأ�ضمايل يف تاريخها يف "رباب-هرويل" الذي ميثل اإ�ضافة عاملية امل�ضتوى 

اإلى اأن�ضطة ال�ضركة، وم�ضدرًا رئي�ضيًا للدخل امل�ضتدام للبالد.
على  هوادة  بال  تركيز  وراءه  كان  املهمة  اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  تلك  حتقيق  اإن 

قواعد ال�ضالمة، اإذ حققت ال�ضركة رقمًا قيا�ضيًا يف االأداء يف جمال ال�ضالمة. 
ومما يثلج ال�ضدر اأن املواهب العمانية كانت يف طليعة الكثري من ق�ض�ص النجاح 

هذه، وال�ضركة االآن تفخر مب�ضتوى التعمني القيا�ضي يف موظفيها. 
ال�ضاأن  ذوي  توقعات  جتاوزت  بل  ال�ضركة  حققت  اأن�ضطتها،  اأطياف  �ضتى  ويف 
تطبيق  طريق  عن  عادة  الت�ضغيلية  املمار�ضات  ا�ضتغالل  حم�ضنة  واأهدافهم 

التقنيات الرقمية اجلديدة ومنهجية "ليني" لتح�ضني كفاءة االأعمال وتقنياتها. 
ويراعي  ال�ضالمة  قواعد  وفق  يعمل  م�ضغاًل  لت�ضبح  دومًا  جاهدة  ال�ضركة  �ضت�ضعى 
فيها.   نعمل  التي  والبيئة  املجتمعات  حماية  عن  ف�ضاًل  امل�ضوؤولية،  ويتوخى  الكفاءة 
ال�ضركة وما واجهته  التي حققتها  ال�ضفافية النجاحات  التقرير مبنتهى  ويربز هذا 
من حتديات يف عام 2019، ف�ضاًل عن اجلهود الهائلة التي يبذلها موظفوها وموظفو 
ال�ضركات املتعاقدة معها يومًا اإثر يوم لدعم م�ضرية التنمية يف هذا الوطن العزيز.  

�ضناعة  لدعم  و�ضعي  ما يف  كل  بذل  اأوا�ضل  �ضوف  باأنني  ال�ضامي  ملقامكم  واأتعهد 
النفط والغاز يف ال�ضلطنة يف هذه االأوقات التي تكتنفها التحديات، والتاأكد من اأن 
القطاع يظل القوة الدافعة مل�ضرية الرقي واالزدهار واال�ضتقرار يف البالد، واأن يكون 

خري داعم للتنمية امل�ضتدامة واأن يكون مثااًل يحتذى يف انتهاج اأف�ضل املمار�ضات.
ونت�ضرع اإلى الباري عز وجل اأن َيحفظ جاللتكم، واأن ُينعم عليكم مبوفور ال�ضحة 
والعافية، واأن ُيدميكم ذخرًا و�ضندًا لُعمان لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار 

ل�ضعبها االأبي يف ظل روؤيتكم ال�ضديدة وقيادتكم احلكيمة. 

حممد بن حمد بن �سيف �لرحمي
وزير النفط والغاز ورئي�ص جمل�ص االإدارة

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
ي�ضرفني اأن اأعرب - نيابة عن كل العاملني يف قطاع النفط والغاز - عن التزامنا 
التام ودعمنا غري املحدود ملقامكم ال�ضامي موالنا ح�ضرة �ضاحب اجلاللة، يف 
حني توا�ضلون فيه م�ضرية البناء على االإرث اخلالد الذي خلفه جاللة ال�ضلطان 

قابو�ص بن �ضعيد بن تيمور-طيب اهلل ثراه.
الطوارئ  بالبالد جمعاء. بدءًا بحالة  اإن هذه حلظات م�ضوبة بتحديات حتدق 
النفط،  اأ�ضعار  وتذبذب  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ص  جائحة  اأحدثتها  التي 
التغري  وخماوف  العامة،  املالية  امل�ضروفات  على  وال�ضغط  االإنتاج،  وقيود 
بعدم  وانتهاء  الرقمي،  التحول  يفر�ضها  التي  الكبرية  والتغريات  املناخي، 
"عا�ضفة مدوية" مل يعهد  اأوجد  اال�ضتقرار اجليو�ضيا�ضي امل�ضتمر. كل ذلك قد 

بها من قبل، وو�ضع ال�ضركة على املحك. 
االقت�ضاد  عجلة  لدفع  الرئي�ضي  املحرك  بو�ضفه   - القطاع  هذا  باأن  جرم  وال 
وتوفري االيرادات يف البالد - ما انفك يتاأقلم مع تلكم ال�ضغوطات و�ضيظل على 

املنهاج نف�ضه. 
وي�ضرين القول باأن هذا التقرير يربز �ضتى الطرق التي واجهت فيها �ضركة تنمية 
نفط ُعمان بنجاح بيئة العمل التي ما فتئت تتغري، ويف االآن نف�ضه وا�ضلت دعمها 
حلكومتكم الر�ضيدة يف م�ضاعيها نحو التنمية االقت�ضادية والتنويع االقت�ضادي.

ونحن على ثقة تامة وقناعة را�ضخة باأن ال�ضركة تتبواأ مكانة توؤهلها الأن ت�ضبح 
مع  احلكومي  التمويل  على  اعتمادها  خمف�ضة  بالكامل،  للطاقة  موفرة  �ضركة 
وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة  املتجددة ال�ضيما  الطاقة  يخبو على م�ضادر  ال  تركيز 
�ضبيل  تاألو جهدًا يف  ال  ال�ضركة  فاإن  املذكورة،  التحديات  تلك  الرياح. ويف ظل 
التعامل مع احلقائق االقت�ضادية اجلديدة وفرط اإمدادات اخلام العاملية، وذلك 
باتباع برنامج اال�ضتدامة القريبة املدى الذي يتوخى خف�ص االإنفاق بن�ضبة %30 
يف كافة اأطياف اأن�ضطة ال�ضركة وتكاليفها الت�ضغيلية، ويف الوقت نف�ضه احلفاظ 
على زخم العمل. وال ريب يف اأن ال�ضركة - حني كتابة هذه التوطئة- حتقق اأعلى 

معدل اإنتاج لها يف اآخر 18 عامًا. 
الطاقة،  حفظ  جمال  يف  وريادتها  تبنيها  ال�ضركة  وا�ضلت   ،2019 عام  خالل 
وتقنيات ذات انبعاثات منخف�ضة للكربون، واال�ضتدامة البيئية مبا يتما�ضى مع 

خمطط ُعمان العام للطاقة 2040.
مبادرات  من  �ضائقة  جمموعة  بف�ضل  ملمو�ضًا  واقعًا  ري  �ضُ قد  االمتثال  هذا  اإن 
اإدارة الطاقة، منها على �ضبيل املثال تو�ضيع من�ضاآت "الطاقة اخل�ضراء" املميزة 
كم�ضروع "مراآة" يف حقل اأمل، وم�ضرع منر لالأرا�ضي الرطبة، وبناء اأول م�ضروع 
ملنتج م�ضتقل للطاقة يف حقل اأمني، يعمل باالألواح ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية وتبلغ 

�ضعته اإنتاجه 100 ميجاواط.
الأن ت�ضبح مركزًا  بفر�ضة جليلة  ُعمان حتظى  باأن  اليقني  توقن حق  ال�ضركة  اإن 
للطاقة ال�ضم�ضية وركنًا مكينًا خلربات الطاقة النظيفة مبا حباها اهلل به من مناخ 
موؤات، وموقع لوج�ضتي مميز، ف�ضاًل عن تنامي املواءمة بني ال�ضناعة والقطاع 

االأكادميي واملوؤ�ض�ضات العمانية ال�ضغرية واملتو�ضطة يف جمال البحث والتطوير.
ال�ضاأن  ذوي  مع  املهمة  اللقاءات  من  العديد  عقدت  املن�ضرم،  العام  وطوال 
اخلارجيني يف جمال التحول نحو الطاقة الذي �ضري�ضم مالمح م�ضتقبل ال�ضركة 
اأولئك برنامج االأمم املتحدة للبيئة ووزارة البيئة  والبالد على حد �ضواء، ومن 

وال�ضوؤون املناخية. 
اإن الرتكيز الرا�ضخ والبني على امل�ضتقبل يجب اأال يحول دون اإبراز العمل املميز 

تَْوِطَئة رئيس 
مجلس اإلدارة 
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المحتويات

تَْوِطَئة رئيس مجلس 
اإلدارة

مقدمة المدير العام لمحة عن الشركة مجلس اإلدارة  

ذوو الشأن ومجاالت 
األولوية

إنجاز المشاريع

االستدامة البيئية 
والتكنولوجيا الجديدة

األداء في مجال البيئة 
والسالمة

 الجوائز والشهادات
في 2019

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير

القيمة المحلية 
المضافة

الموارد البشرية 
وتطوير الموظفين

الرعاية العامة

االستكشاف وتحقيق 
الهايدروكربونات

إنتاج الهايدروكربونات 
وإدارة المكامن

التمّيز في مجال 
العمليات
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�أولوية  ذ�ت  جماالت  ثمان  وفق  �لتقرير  هذ�  تبويب  يجيء 
با�ستمر�ر  �ل�سركة  وتهدف  �ل�سركة،  عمل  �إجر�ء�ت  يف  مدرجة 
جهة  من  مل�ساهميها  و�لغاز  �لنفط  �إنتاج  بني  �لتو�زن  حتقيق  �إىل 

و�سون �لبيئة ودعم �ملجتمع من جهة �أخرى.   

مو�ضحًا  اال�ضتدامة،  جمال  يف  ال�ضركة  اأداء  العام  هذا  تقرير  يغطي  كما 
الكفاءة  وتتوخى  بامل�ضوؤولية  وتتحلى  ال�ضالمة  تراعي  بطريقة  للعمل  �ضعيها 
االآثار  التقرير  هذا  ويغطي  قاطبة.  لعمان  دائمة  اقت�ضادية  فوائد  الإيجاد 
االقت�ضادية والبيئية واالجتماعية وفقًا لالإ�ضدار الرابع )جي 4( من اإطار 
التقارير،  الإعداد  العاملية  املبادرة  طورته  الذي  اال�ضتدامة  تقارير  اإعداد 

ح�ضب امل�ضتوى االأ�ضا�ضي. 

يدلل هذا التقرير على التزامنا بال�ضفافية واالأمانة يف كل تعامالتنا، 
الذي  بالتقدم  املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق  الإبالغ  ن�ضتخدمه  و�ضوف 
يناير  يف  امليثاق  هذا  ع�ضوية  اإلى  ان�ضمامها  منذ  ال�ضركة  اأحرزته 
العاملي  امليثاق  مببادئ  را�ضخًا  التزامًا  ملتزمني  برحنا  وما   .2015

الع�ضرة يف جمال حقوق االإن�ضان والعمل والبيئة ومكافحة الف�ضاد.  

االإنرتنت  على  ال�ضركة  موقع  من  التقرير  هذا  على  االطالع  وميكن 
www.pdo.co.om وعلى ال�ضبكة االإلكرتونية الداخلية للموظفني.

عن التقرير 

الدولية  اجلهات  من  معتمدة  لدينا  الفنية  التخ�ض�ضات  معظم  اإن 
جهاز  ينفذه  �ضنوي  لتدقيق  برمتها  ال�ضركة  وتخ�ضع  املعنية  واملحلية 
عن  واإداريًا  ماليًا  م�ضتقلة  جهة  وهو  للدولة،  واالإدارية  املالية  الرقابة 

ال�ضركة. 

يغطي هذا التقرير ال�ضنوي ال�ضنة التقوميية 2019 وياأتي انطالقًا من 
اإبريل  يف  ن�ضر  الذي   ،2018 لعام  ال�ضابق  ال�ضنوي  اال�ضتدامة  تقرير 
والغاز،  النفط  وزارة  راجعته  ولكن  عليه خارجيًا،  ُي�ضادق  2019. مل 
للمبادرة  االإر�ضادية  املبادئ  وفق  املادية  امل�ضائل  لفح�ص  خ�ضع  كما 
العاملية الإعداد التقارير. وحيثما كان ممكنًا، �ضعينا جاهدين ملعايرة 
اجلودة  �ضهادة  مثل  والدولية،  الوطنية  املعايري  مقابل  ممار�ضاتنا 
للح�ضول  النية  لدينا  االأمام،  اإلى  وبالتطلع  “اآيزو-14001”.  العاملية 

على م�ضادقة خارجية بالكامل.       

بنا على:  االت�ضال  التقرير، ميكن  ا�ضتف�ضار حول  اأي  لديكم  كان  واإن 
corporatecommunications@pdo.co.om

�سركة تنمية نفط عمان �ش م م
�ضندوق الربيد: 81، الرمز الربيدي: 100، م�ضقط،

�ضلطنة عمان





حضرة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق 

المعظم -حفظه اهلل ورعاه-
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