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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. The report 
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 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 2020 calendar year and 
follows on from our previous Annual Sustainability 
Report for 2019, which was published in June 2020. It 
has not been externally assured but has been reviewed 
by the Ministry of Energy and Minerals. 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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CHAIRMAN’S
FOREWORD

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.

It is an honour to declare the steadfast support and unwavering 
dedication of all those who work in the Omani oil and gas sector 
and who share Your Majesty’s vision for the renewed renaissance, 
sustainable growth and development of our great nation.
Indeed, despite the testing environment created by the COVID-19 
outbreak, oil price instability, production restrictions, pressure on the 
public finances, climate change concerns and substantial technological 
disruption, PDO has stayed the course to ensure it meets it targets 
as the driver of the Sultanate’s economy.
It has fulfilled or exceeded stakeholder expectations and targets 
across the full spectrum of its activities, including environmental 
sustainability, project delivery, exploration, operational excellence, In-
Country Value and people development.
With thousands of staff working remotely because of the pandemic, 
the Company also impressively leveraged digital tools and systems to 
maintain business continuity and stakeholder engagement.
The agility and adaptability with which PDO personnel responded 
to the crisis and their willingness to continue to work collaboratively 
despite the testing circumstances are to be wholeheartedly 
commended.
I also applaud all those in the field who worked extended shift 
cycles, away from their families, to deliver for Oman and to maintain 
production and deliver on projects, including the Yibal Khuff mega 
project, the most technically complex in PDO’s history, which will 
come on stream this year and be a major revenue earner for the 
Sultanate.  
Talented Omani professionals were at the forefront of many of these 
success stories, and PDO now boasts its highest ever Omanisation 
level and number of female staff.
As the Company continued to deliver on its main mandate of oil 
and gas exploration and production, it also made great strides in its 
ambition to become a fully fledged energy concern and widening 
its remit beyond oil and gas with the establishment of Energy 
Development Oman (EDO) and PDO Services (PDO-S). 
PDO will always strive to be a safe, efficient and responsible operator 
and protect the communities and environment in which it works. 
This Sustainability Report illustrates transparently the successes and 
challenges of this approach in 2020 and the constant and concerted 
efforts made by staff and contractors alike to support the nation.
Managing Director Raoul Restucci has been critical to the success 
and development of PDO, and I wish to place on record my sincere 
gratitude for his outstanding leadership as he prepares to step 
down after almost 11 years of exceptional service to PDO and our 
beloved country.
I reaffirm my pledge to Your Majesty to ensure PDO and Oman’s oil 
and gas industry as a whole continue to give their best, no matter 
what the circumstances.
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 Energy and Minerals and Chairman of the Board of Directors
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WHO
WE ARE

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

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

PDO operates on a no-profit, no-loss basis and is officially 
revenue-neutral. In 2020, PDO’s capital expenditure 
(Capex) was US$4.4 billion and operating expenditure 
(Opex) was US$2 billion, for a total spend of US$6.4 
billion and more than US$1.1 billion below the approved 
budget for the year. 

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. 

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)
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We operate 205 producing oil fields, 64 gas fields, 
29 production stations, more than 8,400 active wells, 
more than 33,000 kilometres of pipelines and flowlines 
and 231 operating units in our well engineering fleet, 
including 49 rigs and 39 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 at the lowest possible environmental 
footprint through the application of a combination 
of world-leading well and reservoir management, the 
deployment of the latest innovative technology, and a 
comprehensive gamut of recovery mechanisms including:

• Primary, such as 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.

PERFORMANCE
I prioritise delivery

and continuous improvement,
and act as a Lean role model

ENGAGEMENT
I continuously engage,
listen and coach others 

COLLABORATION
I work proactively

across boundaries and
build partnerships 

RESPECT
I treat everyone fairly

and respectfully 

49Rigs

29Production 
stations

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

(GRI 102-45)
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The overall aim of our strategy is to maximise production 
and minimise the financial costs and environmental and 
social impact of our operations by following best oilfield 
practices. This means engaging efficiently, responsibly and 
above all safely in the exploration, production, development, 
storage and transportation of hydrocarbons.

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

Underpinning this approach is our corporate vision which 
is “to be renowned and respected for the excellence of 
our people and the value we create for Oman and all 
our stakeholders.” This means the continual development 
and growth of our people, leading performance across 
our business and adopting a continuous improvement 
mindset to ensure we protect our reputation, sustain 
progress, comply with standards and deliver value to all 
our stakeholders. 

At the end of 2020, PDO had 8,943 staff and over 
70,000 contracting employees, a combined workforce 
made up of over 60 nationalities.

To underline our position as champion of workplace 
diversity and equality of opportunity, in 2020 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.

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 PTTEP).

EXPANSION OUTSIDE BLOCK 6 

Guided by the overall aspiration to broaden PDO’s 
remit beyond its current mandate and exploit new areas 
of value creation for Oman, Energy Development Oman 
(EDO) and Petroleum Development Oman Services 
(PDO-S) have been established. The commercialisation 
of our services and transition to renewables – 
underpinned by the launch of these two companies 
– are transforming the very nature of PDO, and we 
aspire to establish new supply chains, enhancing value 
delivery and partnering with local enterprises to provide 
unrivalled propositions in support of the Oman 2040 
Vision principles of productivity and sustainability.

EXPLORATION

OPERATIONS

MAINTENANCE

TRANSPORT

develop oil & gas
opportunities 

Operate wells
and facilities 

Maintain wells
and facilities  

Transport, store
and deliver products

EVALUATION
Create and
evaluate oil & gas
development
opportunities 

THE SCOPE OF
PDO BUSINESS FROM

SHAREHOLDER INVESTMENT
TO DELIVERY OF

OIL AND GAS

DEVELOPMENT

Design, construct,
modify and abandon
wells and facilities 

Identify and

(GRI 102-45)
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About Energy Development Oman (EDO)

Energy Development Oman (EDO) was established 
through Royal Decree 128/2020 as a closed joint stock 
company, wholly owned by the Government of Oman, 
to fund the expansion of the PDO-operated Block 6 
concession area and the country’s energy offerings, 
including renewables.

EDO will be an independent, stand-alone entity, able 
to rely on internally generated cash flows and market 
financing to meet its capital requirements and will not 
be dependent on state backing. This autonomy will 
enable Oman to further progress energy (oil, gas and 
renewables) investments to generate future economic 
growth with reduced constraints.

EDO is being led by an interim team headed by PDO 
Finance Director Haifa Al Khaifi as the Chief Executive 
Officer.

About Petroleum Development Oman 
Services (PDO-S)

Petroleum Development Oman Services (PDO-S) was 
established as a limited liability subsidiary company of 
PDO in 2021 to commercialise PDO’s strong technical 
capabilities, inherent capacity and competitive edge 
in seven areas: upstream learning and development; 
exploration geo-solutions; health, safety and environment 
and logistics; field development planning; front-end 
engineering design (consultancy; project management 
consultancy; and innovative technologies.

PDO-S operates locally, regionally and internationally. 
Locally, PDO-S focuses on establishing new supply chains 
and complementing and filling capability gaps in the Omani 
market. Regionally and internationally, PDO-S offers 
conventional and niche services for clients who want to 
tap into PDO’s vast experience, expertise and resources.

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 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.
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They are the corporate shield that helps protect our 
reputation and it is the duty of every employee and 
contractor to ensure that we adhere to these principles 
and uphold and protect the reputation of our Company.

Following the core values and SGBP, the Code of 
Conduct (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. Combatting 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.

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

It is almost a decade since we commenced the roll-out 
and implementation of our Anti-Bribery and Corruption 
(ABC) strategy back in 2011, aimed at fostering a 
culture of zero tolerance towards acts of bribery and 
corruption. The strategy has assisted PDO in effectively 
combatting ABC challenges over the years, with the 
Company continuing to be a leader in ABC compliance 
across Oman.
Our staff are frequently reminded about our ABC 
policies and procedures, through training and employee 
wide communication on ABC topics during the year. In 
2020, approximately 200 new joiners attended PDO’s 
induction training, which includes a session on ABC 
awareness, while close to 70 staff completed PDO’s 
Contract Holder Certification Training, where they were 
coached on various important topics, including ABC.
In addition, as part of PDO’s efforts to train and develop 
Omani small and medium enterprises (SMEs), the fourth 
annual PDO Ta’zeez training programme for SMEs was 
held in October 2020, covering a wide range of themes 
including business ethics.
At the time of writing this report, approximately 11,400 
staff and contractors had completed our online ABC 
training programme, which was launched in January 2018 
with the aim of training all employees having access to 
PDO’s network on ABC and ethics. The Company is 
currently updating this programme and expects to launch 
the revised version in the first quarter of next year.
In line with our ABC vendor due diligence process 
that was rolled out in 2014, all vendors registering with 
PDO, both local and international, are screened for ABC 
compliance. This consists of a review of information 
provided by them in response to a series of questions 
about their ABC compliance and potential involvement 
in any fraud, bribery or other ABC-related concerns, 
with PDO carrying out further research on the suppliers 
and their owners, as part of the exercise.
We also manage an online Conflict of Interest (COI), 
Gifts, Hospitality and Travel and Confidentiality 
confirmation process, where staff and contractors 
are required to declare all potential COIs, as well as 
gifts, hospitality or travel received or paid during the 
year, while annually confirming their commitment to 
the uphold the Company’s confidentiality rules. The 
COI and Confidentiality process for 2020 resulted 
in 98.9% of employees conforming with the COI 
declaration requirements, and 98.5% of our contractor 
staff, with access to our IT infrastructure, also ensuring 
compliance. Consequences for non-adherence, 
including preventing access to our offices and IT 
systems, were communicated and applied to PDO and 
contractor staff as applicable.
Members of PDO’s Board and Managing Director’s 
Committee (MDC) are fully aware of our ABC 
policies and procedures, while the Managing Director 
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and selected MDC members are actively involved in 
reviewing outcomes of ethics and compliance incidents 
and investigations during the year. On a quarterly basis, 
the Board Audit Committee and Internal Assurance 
Committee are kept informed about key statistics and 
trends, arising from incidents reported for investigation 
using our confidential whistle-blowing channel, COIs, 
ABC vendor due diligence reviews and ABC contractor 
surveys, with information on ABC projects and initiatives 
also being shared with them.
A total of four staff grievances were raised, through our 
Blow-The-Whistle hotline in 2020. Two of the cases 
were investigated and adjudged to be unfounded, with 
the remaining two were referred to the relevant team in 
the People Directorate for review.
Various ABC policies and procedures were reviewed and 
updated during the year, including those for ABC vendor 
due diligence, gifts, hospitality and travel and PDO’s fraud 
response and investigation methodology.

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 the light of the lower oil price 
environment and COVID-19 constraints. 

While we responded robustly to both, we also used the 
economic climate to create an opportunity to challenge 
and significantly reduce costs, particularly third-party 
spend, using three value levers: demand, specification 
and price. This approach resulted in driving value up and 
costs down.

Our 2020 capital expenditure (Capex) was US$4.4 
billion, a 17% drop on 2019 (US$5.3 billion) while 
operating expenditure (Opex) remained stable at US$2 
billion. We achieved more than US$500 million in total 
cumulative savings, an increase of more than 180% from 
2019. This was mainly attributable to our Near-Term 
Sustainability programme (NTSP), which is aimed at 
addressing a step change in structural cost reductions 
and productivity improvements on a far greater scale 
than achieved throughout our history.

The programme’s mandate is to deliver US$1 billion cost 
savings in 2020-21, guided by multi-disciplinary portfolio 
teams for each spending portfolio. These have been 
tasked with carrying out deep-dive investigations, contract 
reviews and negotiations to deliver optimal value.

The teams were led by business functions and strongly 
supported by embedded contracting and procurement 
resources to achieve value, efficiency and targeted cost 
reductions. They were further supported by inputs from 
experts in finance, claims risk management, market 
intelligence and external entities to ensure an in-depth 
third-party spend analysis and challenge. 

As a result, the programme delivered the mandated US$1 
billion cost saving tracked to the bottom-line budget 
through more than 1,100 contract and non-contract-
related opportunities. The benefits of the programme 
extended beyond immediate cost savings into 
demonstrating the agility, corporate perseverance, and 
result-driven culture of PDO as a low unit cost operator.
As a result of the NTSP dialogue with contractors, 
around 800 new Omani jobs were also created.
In 2020, there were oil Capex savings of US$420 million, 
which came from a mix of NTSP revisions, drilling 
efficiencies, well optimisation and project savings, and gas 
Capex savings of US$96 million. 
For 2021, the current capital budget is US$4,916 million, 
including approximately US$135 million of expected 
initial savings in total.
In addition, the Company held 14 Cost Optimisation 
Reviews (CORs), which are focused, multi-day workshops 
where PDO, together with the relevant contractor, 
identified opportunities for efficiency enhancements and 
waste elimination. These identified a potential cost saving 
of US$16.7 million over a three/four-year period.
Our CORs will continue to provide the platform for 
engaging with contractors to identify mutually sustainable, 
more resilient and 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. GHG data for 2019 
and 2020 is currently in the process of being verified. 

13 SUSTAINABILITY REPORT 2020



MANAGING
DIRECTOR’S
FOREWORD

It is an honour to present to Your Majesty 
Petroleum Development Oman’s Annual 
Sustainability Report for 2020, which charts 
our performance and activities during a year of 
unprecedented challenge.
The COVID-19 pandemic has had a devastating impact 
globally and significantly affected the way PDO works.

However, despite the huge disruption, I am pleased to say 
that the resilience of our people and processes enabled us to 
maintain business continuity, protect our supply chains and still 
deliver on promise across the full spectrum of our operations.

In some cases, the outbreak has acted as a catalyst, accelerating 
trends which were already in motion, such as the adoption 
and use of digital tools and solutions which are allowing us to 
perform more safely and efficiently.

Throughout, the welfare of our staff and contractors remained 
paramount, with the introduction of strict self-isolation, 
quarantining, social distancing, mask wearing and personal 
hygiene measures. We also modified shift cycles to maintain 
production and employee safety, while asking the vast majority 
of our headquarters staff to work from home.

This was facilitated by a rapid upgrade of our IT infrastructure 
and capacity, although our Maktabi remote working project, 
which started in 2017, was invaluable in informing and 
ensuring a reasonably smooth transition.

Likewise, we expanded and enhanced our use of digital 
communication platforms such as Skype for Business and 
Cisco Webex to enable staff to continue to collaborate in vital 
areas such as production, project delivery, asset integrity and 
stakeholder engagement. We averaged in excess of 27,000 
video-conferences per month and maintained very high 
productivity levels throughout the year.

The widespread deployment and uptake of such software 
solutions and the committed and strong dedication of all 
employees meant the impact of COVID-19 was mitigated as 
much as possible.

The manner in which PDO rallied to the cause to help the 
nation in its hour of need was also truly impressive. We were 
able to offer significant medical, financial and logistical support 
for the national effort to combat the disease, with our Medical 
department working in close liaison with the Ministry of 
Health (MOH).
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In response to the global shortage of personal protective 
equipment (PPE) and ventilators, our Medical team 
shared a large portion of their PPE supplies, including 
face masks and shields, gloves and gowns with both 
government and non-government health institutions.

The Medical department also provided monetary 
backing for vaccination research conducted by the 
MOH. Other donated equipment to health institutions 
in Oman included digital laryngoscopes, ultrasound, 
ventilators, infrared thermometers, air purifiers, infusion 
pumps, syringes and cardiac monitors.

Overall, PDO pioneered the local manufacture and 
distribution of eight million face masks and more than 
150,000 litres of hand sanitiser to health institutions and 
other bodies across the country by the end of 2020.

In addition, the Company assisted in the preparation of 
a new field hospital at the old Muscat Airport, which 
was equipped for 100 patients in the first phase of the 
pandemic, and our medical laboratory supported MOH 
hospitals by analysing Coronavirus swab tests.

Despite the upheaval, restrictions on manpower 
movements and higher unscheduled deferment resulting 
from adverse weather, PDO was still able to post a 
strong combined oil, gas and condensate production 
performance of 1.254 million barrels of oil equivalent 
per day. This included average oil production of 601,530 
barrels per day (bpd). 

At the same time, the Well Engineering Directorate 
oversaw a record number of completion and well 
intervention activities (27,500), with 68% of our wells 
being rated in the top quartile, compared to our 
competitors.

There were some outstanding well delivery performances 
with our own Insourcing team at Nimr leading the way. 
In Q2 of last year, PDO rigs were placed first in the 
Shell Global ranking of 23 drilling contractors, and our 
own Rig 102 was selected by Shell Wells as “Land Rig 
of the Year 2020.” This was in recognition of its safety 
performance, significant well-over-well performance 
improvements, with no hold-ups on the last two wells in 
2020, and four consecutive drilling records.

Our Exploration Directorate also excelled itself, booking 
a total of 102 million barrels of oil and 0.5 trillion cubic 
feet of non-associated gas as Commercial Contingent 
Resource volumes in 2020. The directorate safely 
drilled 33 oil and gas exploration wells, up by 27% from 
2019. Several oil discovery wells were hooked up for 
production and early monetisation, resulting in the 
delivery of an average of more than 1,900 bpd.
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The Geomatics team maintained its excellent safety 
performance registering 39 years Lost Time Injury (LTI)-
free – a record for PDO. However, our overall 2020 safety 
performance fell too far short of where it should be for 
a world-class oil and gas operator. The various pockets 
of HSE excellence during the year were overshadowed 
by the loss of four contractor colleagues due to work-
related road traffic incidents. We also experienced 34 
LTIs, a 62% increase on 2019. 

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 
the cost of producing the required energy. 

We are committed to the Oman Energy Master Plan 
2040 as we seek to turn climate change realities into 
opportunities while at the same time working to meet 
rising energy demands. A key objective is to derive 30% 
of our power capacity from renewable sources by 2025.

This approach involves supporting moves to 
decarbonise the power market, quickly grow Omani 
low-carbon business chains, investigate and accelerate 
the development of solar, hydrogen and wind as low-

carbon alternatives, build investor confidence in large 
low-carbon projects and significantly improve energy 
efficiency.

Greenhouse gas (GHG) emissions continue to pose a 
big challenge. We still aim to eliminate routine flaring 
well before the World Bank target of 2030, and we have 
set ourselves the goal of net-zero emissions by 2050, 
with a significant step change by 2030, pledges which will 
fundamentally change how we operate. 

The Board has been fully supportive of our plans to 
tackle these issues, calling on us to take the lead in the 
industry and work with other operators in Oman to fulfil 
the decarbonisation agenda in alignment with the Paris 
Agreement and the global drive to combat climate change.

We aim to partner with customers, contractors and 
sectoral counterparts to identify, pilot and accelerate 
decarbonisation solutions, while constantly seeking low- 
and zero-carbon products to avoid, reduce, and mitigate 
emissions from energy use.

I’m pleased to report that in 2020, we made good 
progress in a number of areas of environmental 
performance, with falls in the number of GHG discharges, 
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spills per million tonnes of oil production and total waste 
generated, a 30% drop in the volume of gas flared and a 
halving of Tier-1 process safety incidents.

We are also making real progress in renewables such 
as solar, green hydrogen and wind energy, and the 
commissioning of the 100-megawatt Amin Solar Power 
Plant three months ahead of schedule is a real statement 
of intent of what can be achieved in Oman.

The Independent Power Producer (IPP) project provides 
energy for PDO’s Interior operations and is the world’s 
first utility-scale solar venture to have an oil and gas 
company as the sole buyer of electricity, with one of the 
world’s lowest tariffs at the time of the contract’s award.

The IPP builds on a succession of other “green” solutions, 
including the Miraah Solar project, which harnesses the 
sun’s power to generate steam for thermal enhanced oil 
recovery, and the Nimr Reed Beds project to address 
the deep-water disposal issue. 

To reflect the energy transition challenges, our Capital 
and Carbon Efficiency programme will simultaneously 
assess, benchmark and optimise both the unit cost 
and GHG emissions. This is with a view to operating 

at an US$18 a barrel (North Star) unit cost (which is 
competitive globally and allows us both to weather the 
current formidable budgetary challenges), and 2050 net-
zero GHG aspirations. 

The Near-Term Sustainability Programme, the capital 
efficiency drive and the Design, Build, Own, Operate, 
Maintain (DBOOM) initiative have reduced the 
cashflow burden on our shareholders, facilitated the 
rapid execution of projects and enabled the early 
monetisation of newly discovered hydrocarbon assets. 
We have identified a further 21 DBOOM projects: 10 
gas, four oil, four enhanced oil recovery polymer and 
three water treatment schemes. 

The Lean Continuous Improvement transformation has 
also enabled us to stay the course while at the same 
time challenging costs in response to the continuing 
pressures placed on the business by the volatile oil price 
environment. In 2020, our teams proposed an impressive 
8,000 improvement ideas. More than US$400 million 
in costs were avoided. We must continue to identify 
sustainable cost improvements and maintain a strong 
commercial and more competitive mindset.
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Our goal is not to do less, but to do a lot more for less. 
This means maximising cashflow without compromising 
long-term growth and continuing our level of activity but 
at a lower cost. We are implementing robust plans to 
ensure that we can operate successfully and meet our 
objectives in an increasingly challenging and complex 
world where resilience, flexibility and efficiency will be 
key drivers.

The onset of the Fourth Industrial Revolution will 
undoubtedly help in this direction and we are actively 
and constantly exploring the full potential of new 
technologies such as digitalisation, robotic process 
automation, artificial intelligence and data analytics to 
become a safer, more efficient and responsible business.

One such example introduced last year was the Well 
and Reservoir Energy Management project where we 
aim to reduce artificial lift power consumption through 
optimised design, deploying autonomous inflow control 
devices and new technology, phasing out gas lift wells, 
digitalising artificial lifting through energy efficiency 
tracking, and automating and applying data analytics to 
support the WRM decision making process.

In total, PDO deployed a record number of 10 game-
changing technologies in 2020 while also maintaining our 
focus on maximising value from more than 30 such trail-
blazing innovations in the past five years.

Although the Coronavirus placed constraints on parts of 
our business, PDO remained resolute in supporting In-
Country Value, creating more than 2,500 job and training 
opportunities for Omanis and investing US$306 million 
in small and medium enterprises.

We have now realised 31 of the 43 ICV Blueprint Strategy 
opportunities we have been leading on, including two 
in 2020 for low- and high-voltage motor maintenance 
and repair, and well stimulation and fracturing, as well as 
44 internal ones, worth a total value of US$4.2 billion. 
These opportunities have created more than 2,800 jobs 
and more than 60 facilities have been opened with over 
US$360 million invested in fixed assets.

Throughout the year, 26 social investment projects were 
completed, and we committed to support 48 new ones 
totalling US$4.74 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.
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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.
In summary, PDO has been able to perform well despite 
the challenges posed by COVID-19, lower oil prices and 
the current overall economic environment.
This will be my final Sustainability Report Foreword as 
I prepare to stand down after more than a decade as 
Managing Director. During my tenure, PDO has faced 
some severe challenges: a more competitive business 
environment, record oil price falls, growing financial 
constraints, mounting climate change realities, increased 
stakeholder scrutiny and public expectation, digital 
disruption and the devastating pandemic.
The Company has also undergone significant changes. At 
the end of last year, there was a record staff Omanisation 
level of 86% and the highest ever number of female 
employees; Lean is now deeply embedded in our 
operational fabric; technological innovation has led to step 
changes in performance; and the transition to renewables 
and commercialisation of our services – underpinned by 
the launch of Energy Development Oman and PDO-S – 
are transforming the very nature of the Company. 
On the whole, PDO is now safer, “greener,” more efficient, 
more competitive, more inclusive, more transparent and 
more accountable to stakeholders. Your Majesty’s wise 
leadership, the inspirational guidance of His Late Majesty, 
Sultan Qaboos bin Said, and the strong support of the 
Ministry of Energy and Minerals have been invaluable on 
that journey.
Likewise, I would like to pay a heartfelt tribute to the 
phenomenal desire of PDO’s staff and contractors to 
proudly serve Oman and deliver excellence and value 
to all our stakeholders, day in, day out. They have stood 
up to be counted during the most difficult of times and 
been resolute in their commitment to the country’s 
sustainable development and prosperity.
And it is that dedication that will ensure the future is a 
bright one. I am convinced that PDO will not only retain 
its position as Oman’s main economic engine but also 
firmly cement its reputation as a hub of global excellence 
and innovation for many years to come.

Raoul Restucci 
Managing Director
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OUR 
STAKEHOLDERS 
AND PRIORITY 
AREAS

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 (GRI 102-40).

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 102-42, GRI 
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102-43 and GRI 102-46), the latter especially important 
during the COVID-19 lockdown.

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 despite 
the challenges posed by the spread of the pandemic.

During 2020, many of our stakeholder management 
initiatives were either cancelled or postponed, but we 
leveraged digital technology to maintain engagement. 
For example, we staged our first virtual PDO Majlis on 
“Achieving Organisational Excellence Through Lean” 
under the patronage of His Excellency Dr Said bin 
Mohammed Al-Saqri, Minister of Economy. The Majlis 
discussed how to embed Lean in the public and private 
sectors and successfully deploy it in all organisations. 

There was also ongoing liaison between the Medical 
department and the Ministry of Health (MOH) with 

regards to the pandemic, and between the PDO logistics, 
security departments and the Royal Oman Police (ROP) 
and the Ministry of Energy and Minerals (MOEM) over 
manpower movements and travel restrictions.

To sustain our strong relationships with our stakeholders, 
we also completed a stakeholder mapping refresh – an 
important step for the Company to establish common 
ground and create win-win opportunities for the 
community and the country.

With the 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 the global energy 
transition to renewables under the banner of “Turning 
Climate Change Challenges into Opportunities.” 
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COMMUNITY DEVELOPMENT 

Our Community Development department is continuously working to enhance the relationship with external 
stakeholders in our concession area and with the locals living close to PDO operations. It ensures that the communities 
living around our operations are supported in their sustainable development and their critical issues are handled 
effectively. The team actively assesses the different types of impacts on communities and devises mitigation plans.

They work with a variety of stakeholders including ministries, municipalities, walis and sheikhs.

2020 highlights included:

• Dealt with community-related issues linked to the Marmul commercial and industrial area
• Transferred the management of local lands in the Saqr area to the Ministry of Housing and Urban Planning 
• Transferred Marmul commercial area electricity to the Rural Areas Electricity Company (Tanweer)
• Worked closely with the Higher Education Admission Centre (HEAC) at the Ministry of Higher Education 

Research and Innovation to automate validation of the new intake of CSP students, saving around 30 days on 
the previous set-up

• Raised awareness of the CSP with exhibitions and marketing collateral
• Managed the automation of an online land allocation no objection certificate to avoid delay and maintain proper 

records.
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COMMUNICATION

Maintaining and enhancing PDO’s public profile and reputation continue to be one of the Company’s top priorities, 
especially during COVID-19. The Company ramped up its communications output to ensure staff and contractors 
were kept up to date with the latest trusted advice, information and news about how the Company was responding 
to the COVID-19 outbreak.

Dedicated web pages were set up on our external website and internal intranet along with a special email address for 
personnel to ask questions or raise concerns.

In total, 2020 saw the publication of more than 20 press releases, the execution of more than 110 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. It also 
played a role in disseminating information on the Company’s efforts to combat COVID-19. PDO’s LinkedIn page is the 
most followed Omani corporate account in the Sultanate with more than 351,000 followers, a 30% increase on 2019. 
In addition, PDO has been able to grow exponentially on other platforms with more than 87,900 followers on Twitter 
(a 67% increase compared to the previous year), 48,000 followers on Instagram and 16,500 followers on Facebook. 
Our YouTube channel has around 4,700 subscribers.

87,900+
NUMBER OF FOLLOWERS NUMBER OF SUBSCRIBERS

16,500+
4,700+48,000+
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From ongoing engagement and inputs, we have drawn up our Materiality Matrix covering our major aspects, 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, 
GRI 102-46 and GRI 102-47).

Stakeholder Key Issues Raised Our Response

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

In-Country Value (jobs, training, 
Omanisation)
Renewable Energy
Value Creation
Funding/ Cost Control/Lean
Personal and Process Safety
Digital Disruption
COVID-19- Management

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, Combatting 
COVID-19 

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

Core Values
Diversity and inclusion
Remote Working
People Development and Training
Omanisation
Operational Excellence
Quality Healthcare
COVID-19- Management

See MD’s Foreword, and sections on 
Operational Excellence, People and Staff 
Development and General Welfare, Combatting 
COVID-19

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

Job and Training Opportunities
Infrastructure Development
Social Investment
Environmental Stewardship
COVID-19- Management

See MD’s Foreword, and sections on In-Country 
Value, General Welfare, Environmental and Safety 
Performance and Environmental Sustainability 
and New Technology, Combatting COVID-19

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

Need for Ongoing Support (both 
Financial and Non-Financial)
COVID-19- Management

See MD’s Foreword and section on General 
Welfare, Combatting COVID-19

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

Cost Control
Personal and Process Safety
In-Country Value
Contracting and Procurement (incl. 
Contract Optimisation Reviews)
Digital Disruption
COVID-19- Management

See MD’s Foreword and sections on In-
Country Value, General Welfare, Environmental 
Sustainability and New Technology, Combatting 
COVID-19

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

Working with PDO
Technical and Financial Support
COVID-19- Management

See MD’s Foreword and section on In-Country 
Value, Combatting COVID-19

Academia (via face-to-face and 
telephone and video 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 and Environmental Sustainability and New 
Technology

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

Reliable, Sustainable Delivery See MD’s Foreword and sections on Exploration 
and Hydrocarbon Maturation and 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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GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-46 and GRI 102-47

Material Aspect (including key topics) Aspect Boundary (internal and external)

HSE Impact
·	 Safe Operation
·	 Environmental Sustainability
·	 Energy Management
·	 Water Management
·	 COVID-19- 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
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EXPLORATION AND 
HYDROCARBON 
MATURATION

2020 
HIGHLIGHTS
• Booked 102 million barrels of contingent oil 

resources from four plays across Block 6
• Booked 0.5 Tcf Commercial Contingent 

Resource (cCR) gas volumes, largely in the 
Simr discovery

• Low unit finding cost for oil of US$1.5 per 
barrel

• Goal Zero: completed five years LTI-free 
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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.

The core mission of our Exploration Directorate 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 our 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 directorate’s strong delivery focus helped complete 
another very successful year with oil and gas bookings made 
across Block 6 and from various plays from the core Shuaiba 
to the emerging Karim. A total of 102 million barrels of oil 
and 0.5 trillion cubic feet (Tcf) of non-associated gas (NAG) 
were booked as Commercial Contingent Resource (cCR) 
volumes in 2020.  The overall unit finding cost (UFC) was 
just US$1.4 per barrel of oil equivalent. The unit technical 
cost of these discoveries was also highly competitive, with 

early wells already in production and full field 
development plans underway. Significant oil and 
gas portfolios were evaluated in 2020 which will 
lead to an increased drilling activity programme 
in 2021.

The directorate safely drilled 33 oil and gas 
exploration wells, up by 27% from 2019. Several oil 
discovery wells were hooked up for production 
and early monetisation, resulting in the delivery 
of more than 1,900 barrels on average daily in 
2020, with peak production hitting around 2,500 
barrels per day (bpd) in November 2020. More 
exploration discovery wells will come on stream 
in 2021.
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OIL MATURATION

The 2020 oil maturation activity plan focused on 
opportunities that could be monetised early, in addition 
to supporting PDO’s production target for the coming 
decade. Considerable focus was put on rejuvenating and 
diversifying the oil portfolio using the latest 3D Wide 
Azimuth (WAZ) seismic data to identify and mature 
opportunities that allow short-term delivery and sustain 
long-term growth. 

Oil bookings for the year were in the Shuaiba reservoir 
in North Oman, within the Khuff reservoir in the centre 
of the country, and the Kareem and Ara reservoirs in the 
South. The core plays contributed to approximately 80% 
of the bookings with major discoveries made in Saleem, 
Rahiba, Faal, Al Hussain and Shujairat North. Two fields 
– Aqeeq South and Anzauz-Khuff – under the emerging 
plays theme, were also commercialised with discovery 
wells hooked up for early production. The overall UFC 
for oil was only US$1.5 per barrel.

GAS MATURATION

The Gas Exploration strategy was linked to proving the 
extension of the Gharif play to the North, specifically 
into the gas-prone areas, extend the core plays between 
the Burhaan and Simr fields and replenish the portfolio 
for long-term sustainability.

As a result, the Exploration team added 0.6 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, 
they booked 0.5 Tcf of gas cCR volume mainly from the 
Miqrat and Barik reservoirs in the Simr discovery.  

The team also continued to operate on behalf of our 
partner Shell in Blocks 10 and 11, demonstrating efficient 
application of PDO service capabilities. Fracturing and 
testing operations were also conducted on behalf of 
Shell. 
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GEO-SOLUTIONS ACTIVITIES

We continued 3D seismic WAZ acquisition utilising the 
state-of-the-art technique of Ultra High Productivity 
(UHP) initiated in 2018. In early January, the Natih 
3D WAZ seismic project in the north of Block 6 was 
completed. This was followed by work at Greater 
Lekhwair North where acquisition for the remainder of 
the year took place. This project ran from  January to May 
2020, after which the seismic crew went on long-term 
standby due to the revision of activity plans as a result 
of the COVID-19 pandemic. In total, 3,028 kilometres of 
3D WAZ were acquired in 2020. All operations during 
the year were undertaken safely without any Lost Time 
Injuries (LTIs), Life Saving Rule violations or significant 
asset damage or environmental impact. 

For 2021, 3D WAZ seismic data acquisition will 
recommence, and the safe mobilisation of the new seismic 
crew will be the focus of the directorate. A new wireless 
receiver technology will also be implemented, which 
will aim to support and strengthen the rejuvenation of 
the oil and gas portfolio of opportunities, test emerging 
higher risk plays and increase exploration drilling activity 
to sustain PDO’s growth agenda. 

In 2020, Exploration also made significant gains in 
progressing advanced workflows in seismic interpretation, 
both with the Shell strategic alliance and through PDO 
technology accelerator programmes. These workflows 
were used to open new plays, accelerate the pace of 
work through the automation of interpretations and 

advance the definition of subtle traps and detection of 
geobodies. The trials are set to continue in 2021.

The Geomatics team maintained its excellent safety 
performance registering 39 years LTI-free – a record for 
PDO. On the technical front, the team continued to act 
as a key enabler to the business through various core 
activities such as well location positioning, urban planning, 
facility inspections and subsidence monitoring. The team 
also maintained momentum in generating multiple smart 
geographic information system-based solutions that 
expedited greater efficiency and integration across the 
Company. 

One of the key highlights was an ‘occupancy web map’ 
which was developed in response to the management 
of the Coronavirus outbreak. This facilitated a better 
situational awareness of our response to the pandemic 
and allowed for a shared and live corporate picture of all 
related activities and personnel. 

Going forward, the team are currently working to deploy 
the Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) remotely 
piloted aircraft as a sustained service to conduct visual 
surveillance. This technology is viewed as a game changer 
to the way we conduct many of our monitoring and 
mapping activities of key infrastructure and is expected 
to have a positive impact on production, HSE, asset 
integrity and our emergency response.
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HYDROCARBON 
PRODUCTION 
AND RESERVOIR 
MANAGEMENT

2020 
HIGHLIGHTS
• Combined oil, gas and condensate 

production of 1.254 million boepd
• Highest condensate production ever
• Record number of completion and well 

intervention activities
• Good production performance despite 

imposed OPEC+ cuts, COVID-19 and 
higher unscheduled deferment resulting 
from adverse weather
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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.

We continued our role as the country’s swing 
producer, requiring us to operate in a highly dynamic 
mode, frequently compensating for (unplanned) third 
party production variations.

PDO delivered an impressive production 
performance in 2020 despite the challenges posed by 
COVID-19. The average oil production was 601,530 
barrels per day (bpd). Although lower than the 
planned year oil production target of 632,000 bpd, 
this was higher than the revised target of 514,000 
bpd following the production cut as per the OPEC+ 
agreement. 
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Condensate output (a by-product from gas 
production) was 106,680 bpd, almost 37% higher 
than the 2019 average and our best ever, while 
gas production was 67.91 million cubic metres 
per day (m3/d), consistent with export targets 
and lower (COVID-19-impacted) domestic 
demand.

The combined total average barrel of oil 
equivalent production per day (boepd) - oil, 
condensate and gas – rose to 1.254 million 
boepd. The coming years will see continued 
production growth, in line with our ambition for 
a sustainable 700,000 bpd production plateau.
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WELL ENGINEERING

In 2020, the Well Engineering Directorate delivered 
617 wells, achieving a new drilling Non-Productive 
Time (NPT) record of 6.7%, compared with the 8.2% 
in 2019, despite some adverse weather events and 
COVID-19 challenges. More than 4,800 hoist well and 
reservoir management (WRM) and 27,500 completion 
and well intervention (CWI) activities were carried out, 
considered to be the highest number recorded with the 
same number of resources. We ended the year by setting 
a new cost per metre record at US$1,066 with 68% 
of our wells being rated in the top quartile, compared 
to our competitors, and with 32% best-in-class through 
our relentless pursuit of Continuous Improvement and 
reducing the Gap to Potential (GtP).

In 2020, we applied the GtP concept for the first time to 
complex WRM activities carried out by hoists and CWI 
units. The Practical Problem Solving (PPS) methodology 
was used to permanently address underlying causes 
of rogue events identified by the Statistical Process 
Control tool. This and the GtP for rigs, hoists and CWI 
units have proven to be key enablers for performance 
improvements.

The Wells Portfolio Near-Term Sustainability programme 
(NTSP) team have compiled an opportunity register 
covering the entire spectrum of Wells activities including 
drilling, WRM, CWI, contracts and materials utilisation. 
More than 96% of the identified opportunities have 
been approved and implemented. And to make them 
sustainable, these improvements are being “hard-wired” 
into Well Cost Catalogue well types, our specifications, 
procedures and guidelines, as well as our drilling and 
workover programmes. Approximately 156 contracts 
have been renegotiated with 80% yielding favourable 
outcomes. A total of US$103 million savings were 
realised through the NTSP in 2020 alone, with an 
additional US$145 million savings expected in 2021.

In 2020, we built our Digitalisation Road Map towards 
achieving our 2030 digitalisation ambition. This covers 
four key aspects:

1- Process Digitalisation, addressing well design, 
advising on well work execution, business planning, 
digital knowledge management, HSE and assurance, 
as well as agility and change management

2- Digital Maturity, addressing the culture, 
operational model and capability building

3- Connectivity and Sensing, covering the 
connectivity between office and site, and surface 
and downhole, as well as mobility

4- Support, which covers people processes and 
business support.

ENHANCED OIL 
RECOVERY (EOR)

PDO’s journey in growing the future EOR contribution 
to oil production continued in 2020. It is anticipated that 
by 2030 around 36% 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. 

Primary Secondary EOR

2021

13%

46%

41%
2025

18%

44%

38%

2030

36%

25%

39%

EOR contribution to PDO oil production by 2030

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 oil contribution of 23 million barrels of 
oil to date. The combined production gain from both 
phases hit 8,933 bpd in September 2020, which is the 
highest production gain record since the beginning of the 
project in 2010. 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 27 years and has yielded an additional 62 million 
barrels of oil with a current field recovery factor of 23%. 
To date, 6.76 billion m3 gas have been injected and we 
are on target to achieve up to 50% total recovery from 
infill horizontal drilling and additional gas injection.
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The Harweel 2AB project (Zalzala field) started miscible 
gas injection (MGI) in earnest in April 2014 and is currently 
injecting at about 2.5 million m3/d. To date, 5.73 billion m3 
of gas have been injected. A clear response to the MGI 
process has been established in terms of incremental 
oil rates (incremental oil to date of around 24.3 million 
barrels - 3.86 million m3), and target pressures above 
the minimum miscibility pressure across the field. The 
expected total recovery with MGI is about 50%.

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

The Rabab Harweel integrated project (RHIP) 
commenced in June 2019. To date, 43 wells (15 injectors, 
28 producers) of the planned 55 wells (23 injectors, 32 
producers) have been drilled. Currently, gas recycling into 
the Rabab gas field has reached 5 million m3/d (with five 
Rabab injectors) while MGI into Sakhiya field was close 
to its 2020 target of approximately 6 million m3/d (with 
five  injectors in Sakhiya A3C and four in Sakhiya A2C). 

The Amal steam project continues to improve in all 
areas, and the year-average oil production for 2020 was 
2,676 m3/d (equivalent to around 16,832 bpd). There 
was a continued strong steam injection performance, 
with 2020 marking the highest annual average injection 
rate of around 12,112 tonnes per day.

There was also improved availability of heat recovery steam 
generators in Amal West and once-through steam generators 
in Amal East, with a thermal response being demonstrated 
in both fields. Reservoir performance continues to improve 
with good cold and thermal performance. A total of 37 
wells were drilled in the Amal West and Amal East 2020, 
taking the total to 386 wells so far. 

FIELD TRIALS AND EOR 
RESEARCH

PDO is continuing to identify and develop novel 
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, desktop studies 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 injection, surfactant foam, cyclic solvent injection, 
and polymer/water simultaneous injection have been 
tested in the laboratory and by desktop and have shown 
positive results. Furthermore, off-the-shelf and cheaper 
chemical formulations have shown promising results in 
the lab.  Moving forward, we are exploring the most 
efficient and cost-effective methodology to trial these 
technologies in the field.

In 2020, a new alkaline surfactant polymer (ASP) 
formulation was successfully tested in Marmul Al Khalata 
which utilised a different, more readily available alkaline and 
an optimised surfactant. The new formulation gave a good 
oil response resulting in a much-improved unit technical 
cost for the ASP project. Additionally, a scale inhibitor trial 
showed very positive results with no scale tendency at 
producing wells, which will simplify the operation and 
further reduce ASP full-field implementation.

Other research initiatives target cost optimisation 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 reducing costs on the next phase of chemical floods, 
allowing for robust technical and development costs in 
view of the high- price volatility environment. Finally, we are 
investigating the 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 our Lean 
and replication processes. It is envisaged that DBOOM 
will allow for faster field implementation through a phased 
development approach and reduce risk and cash exposure.   

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. It has also allowed for a much wider window 
of application and contributed to our aspirational target 
of a 700,000 bpd production plateau.
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OPERATIONS 
EXCELLENCE

2020 
HIGHLIGHTS
• Increased automation and digitalisation 

of Asset Integrity systems 
• Halved Tier-1 process safety incidents
• Achieved US$400 million Continuous 

Improvement benefits
• Trained nearly 40,000 on Ihtimam 

behaviour-based safety system
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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.

ASSET INTEGRITY 
AND PROCESS SAFETY 
MANAGEMENT

Asset Integrity-Process Safety Management (AI-PSM) 
is crucial to prevent the unexpected release and/or 
ignition of hazardous liquids and gases which could lead 
to fatalities and injuries, catastrophic damage to the 
environment and facilities, and huge reputational and 
financial impact.

The Company’s strategic goal is “Our Assets Are Safe 
and We Know It.”

We work in an industry that involves the operation 
of processes with flammable materials at high 
temperatures and pressures. Therefore, we strive at 
all times to avoid the unintentional or uncontrolled 
release of such hazardous compounds via proper 
AI-PSM throughout the complete life cycle of our 
facilities. 

We are constantly working to build on those 
procedures and practices which have proven 
successful but also to find even better ways to sustain 
and improve our AI-PSM performance.

There were three Tier-1 incidents, half the number in 
2019, and 15 on-plot and 18 off-plot Tier-2 incidents, 
indicating that we have a long journey ahead to reach 
our ambition of ‘Goal Zero,’ no harm to our people, 
environment or facilities.
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AI-PS STEP CHANGE PROGRAMME

The programme was launched in 2018 and is progressing 
well and is continuously monitored by the AI-PS steering 
committee and the Technical Director’s Group. The first 
goal to increase compliance via mandatory process safety 
fundamentals (PSFs) has reached a high stage of maturity 
across Wells, Operations and Engineering work streams. 
Meanwhile, Petroleum Engineering also embarked on its 
own AI-PS journey, with dedicated resources and their 
own specific PSFs.

The second goal of learning from incidents (LFIs) was 
also kick-started with full support from the Managing 
Director’s Committee. The assets are prioritising and 
developing their own specific plans to close LFI gaps to 
prevent repeated incidents. Both the PSF and LFI goals 
are both part of the corporate scorecard.  

AI-PS ASSURANCE 

To ensure AI-PS assurance addresses systemic issues, 
the 2020 focus for Level 2 assurances at Greater Birba, 
Kauther Gas Plant, and Lekhwair was on identifying areas 
of improvement in systems and processes. Findings 
included issues such as site leadership oversight and 
ownership to ensure timely closure or escalation of 
identified issues, alignment and optimisation of assurance 
tasks, and the increased use digital tools, such as hand-
held devices and the Nibras dashboard. All these issues 
now have a clear action owner and deliverables. 

CUMULATIVE RISK MANAGEMENT  

The AI portal, which brings together risk indicators 
from multiple systems to give a clearer indication of 
cumulative risk, continues to mature. The 2020 focus was 
on operationalising the portal, increasing the automation 
of the data to provide continuous cumulative risk 
indication, and integrating it more fully into daily, weekly, 
monthly and annual assurance processes.  Forty of the 
45 key AI-PS measures, part of the Letter of Assurance, 
were automated. This enables assessment and visibility 
of downgraded integrity situations, and supports 
accountability and decision making.

THE AIPSM LEARNING KNOWLEDGE 
BASE (AIPSM – LKB) 

This is a key repository of process-safety-related learnings 
from PDO’s recent history (from 2007 onwards) 
and is accessible to all staff.  It is based on an analysis 
of incidents to extract relevant lessons. It replaces the 
Incident Databook, which detailed specific incidents 
(“what happened”) but did not include the learnings 
from those events. There are over 600 learnings in the 

AISPM-LKB from various sources, including incidents, 
hardware barrier assessments and Level 2 audits, and it 
includes a workflow to incorporate future lessons.

STAFF COMPETENCY

As a result of COVID-19, the annual Process Safety Day 
sessions were held virtually for the first time. The theme 
was “Warning Signs” and the intention was to raise 
awareness of the significance of reporting and fixing 
minor problems in time to avoid major incidents. Over 
4,000 staff and many more contractors participated in 
100-plus engagement sessions using Skype and Webex. 
The participants had the opportunity to discuss the 
warning signs in their respective areas of the business, 
using 3D animated reflective learning videos and group 
exercises.  

All staff holding HSE or process-safety-critical roles, 
including those involved in the design, maintenance and 
operation of safety-critical elements, are now registered 
in an automated tool with defined competency 
requirements. In 2021, this tool will be migrated over 
to a SAP-based solution for enhanced management. 
Mandatory station-specific licensing was piloted in gas 
assets and will be replicated to other assets using a Lean 
approach. Our Risk Assessment Training programme 
has been completely revamped and is now delivered 
in-house. The use of online training platforms has risen 
significantly during the lockdown.
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OPERATING INTEGRITY 

Several initiatives are ongoing, such as the electronic 
Permit to Work system, resulting in significant savings 
and improved control of work and related assurances. 
An in-house platform was launched which includes 
alarm overrides, a facility upgrade management system 
and a statement of fitness. The operator standard tasks, 
daily routine and assurance activities are now uploaded 
and managed via hand-held devices which significantly 
increases effectiveness and allows compliance to be 
monitored in real time.

EXCEPTION-BASED SURVEILLANCE 

Around 80% of critical surface equipment are now 
covered by proactive process monitoring parameters 
providing early alerts for defects and deviations. 

ASSET MANAGEMENT SYSTEM (AMS)

There has been a significant shift in cross-functional 
collaboration since the adoption of the AMS and its 
integration with Continuous Improvement (CI) activities 
and processes. Currently, nine out of 13 AMS processes 
have been deployed, with three completely replicated 
across the board and another four being rolled out in 
13 assets. The AMS has also improved process safety 
with one early success coming in the Nimr cluster, 
where greater collaboration with contractors through 
the Manage Threats and Opportunities process led to 
the elimination of a potential threat in Karim West, with 
more benefits expected.

OPERATIONAL SAFETY 

FRONT LINE SAFETY (FLS) LEADERSHIP 

The Safety Leadership for Front line Supervisors (FLS) 
programme has helped establish a strong culture of care 
and safety, and contributed to a step change in HSE 
performance across the Well Engineering Directorate 
and at the Yibal Khuff project.

Since its inception in 2016, the FLS has become an 
exemplar of best practice for successful collaboration 
and partnership between the corporate HSE leadership 
and the line, with over 50 FLS facilitators in place. More 
than 120 workshops have been conducted, engaging 
over 2,800 PDO and contractor frontline supervisors.

One of the key success factors has been the involvement 
of senior line staff to lead and facilitate workshops with 
their own teams, demonstrating a visible leadership 
commitment to frontline supervisors.

The FLS programme continues to be rolled out and was 
extended to PDO’s surface operations in 2020. A new 
pool of FLS facilitators was successfully trained, which will 
help to expand the scheme.

IHTIMAM

Nearly 40,000 have now been trained on our in-house 
behaviour-based safety (BBS) system Ihtimam (I Care), 
which was launched in 2018, and now spans almost 60% 
of our entire organisation. 

There has been positive feedback from sustainability 
reviews conducted with 34 contractors and PDO 
departments, citing an improvement in communication, 
leadership and the overall safety culture.

A BBS verification assessment process was established 
to assess contractors who are using alternative BBS 
systems, and seven such evaluations were conducted.

HSE IN CONTRACTS 

The corporate HSE department continues to support 
the business through simplified HSE standards, 
procedures and document access, personnel 
competence assurance, and regular formal PDO staff 
and contractor engagements. HSE is firmly embedded 
in contracts, where minimum compliance standards and 
expectations are clearly stated.

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

More than 200 participants attended a total of 11 
workshop sessions, covering HSE in contracts, post-
award procedures and for contractor obligations.
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US$400
million

costs avoided

Equivalent of

80 full-time
staff freed for
value-added

tasks

154
CI ideas

implemented 451
Lean Projects
completed

188
Lean Managers

certified

120
Lean Practitioners
certified, bringing
the total to 326 

400
Team-based

problem solvers
trained

47
CI Coaches

attested

10
Lean Six-Sigma

Green Belts10
Lean Six-Sigma

Black Belts

Throughout 2020, PDO continued to strengthen its 
Lean and CI programme across the whole organisation. 
These provided a solid foundation to help many teams to 
transition seamlessly to virtual operations and maintain 
performance levels despite the disruption caused by the 
pandemic.

The CI Fundamentals programme, which empowers all 
teams with the ability to track, monitor and improve all 
critical processes on a daily basis, covered more than 200 
teams at the end of the year.

Over 8,000 improvement ideas were raised and 
evaluated, encompassing small daily incremental 
efficiency improvements to single ideas leading to 
significant savings. 

Throughout 2020, PDO continued to drive two parallel 
elements of its Lean and CI programme:

1) CI capability building (developing the CI skills and 
confidence in our staff)

2) Value delivery (generating value for our shareholders 
and Oman)

The results were impressive:

The capability, skills and lessons from 2020 were also used 
to further support In-Country Value improvements at 
government level, through PDO CI coaching and backing 
to ministries and the successful Ministry CI Secondment 
programme activities. Eight entities are currently being 
assisted by PDO with further outreach planned for 2021. 

The future sustainability of our CI transformation has 
been secured through the accelerated Omanisation 
of PDO’s CI function and the growing capabilities and 
development of local CI leaders of the future. 

In addition to the savings many improvement projects 
deliver, PDO has also started to shift its CI skills and 
capability to address wider business requirements in the 
area of safety, something which will remain a big focus 
in 2021. 

To sustain this high-level of business improvement 
performance and to strengthen our corporate CI culture, 
the Managing Director’s Committee sponsored the 
introduction of new Change Management techniques 
and skills. “Thriving In Change” is a game-changing 
framework which will equip teams and individuals to 
flourish and deliver more value from change. 

LEAN BUSINESS EFFICIENCY
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PDO’s Knowledge Management (KM) programme 
gathered momentum in 2020, with the goal of improving 
the identification, capture and application of collective 
learning, expertise and best practice for operational 
benefits. 

Highlights included:

We created four national Communities of Practice in 
partnership with the Ministry of Energy and Minerals 
and the Research Council through the Ejaad platform:

1) An Oman Water Hub connecting 67 water 
professionals and sharing expertise from 11 
governmental, academic and energy industry 
organisations to solve problems and stimulate 
innovation

2) An Oman Digitalisation Hub linking 25 members 
from three ministries, five companies and two 
universities

3) An Eidaad community providing students with the 
opportunity to impart their experiences on training 
internship schemes and facilitating support from 
supervisors and mentors

4) A network for KM professionals helping Ejaad to 
build an Omani KM capability and roadmap.

PDO continues to adopt contemporary best practice, 
such as exploring the use of artificial intelligence to 
search for information and help staff make faster, better 
business decisions. 

Moreover, our programme will progressively align with 
the recently published ISO KM standards.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Launching a Communities of Practice 
digital platform to enable experts to 
share knowledge, information and 
experiences and solve problems through 
the “collective mind of PDO”.

Capturing around 800 lessons 
from six years of Contract 
Optimisation Reviews for 
contract holders and contract 
engineers to build expertise and 
realise cost savings.

Amassing more than 1,000 lessons 
from Well Engineering and 
Project Delivery, taking the total 
number in the Company’s Learning 
Knowledge Base to over 9,400.
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PROJECT 
DELIVERY

2020 
HIGHLIGHTS
• Amin 100-megawatt Solar Plant project 

commissioned three months ahead of target
• Construction of Yibal Khuff virtually 

completed with Phase 1 utilities readied for 
operation

• Off-plot construction finished at Marmul 
Polymer Phase 3 Block 1 

• Completion of solar photovoltaic car park 
projects at Mina Al Fahal and the Ministry of 
Energy and Minerals

• Significant savings identified from stringent 
capital efficiency measures 
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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 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, and explores exciting renewable energy opportunities.

Despite the COVID-19 outbreak and the reduction 
in oil demand and price, our Project Delivery team 
stayed the course and further improved engineering 
efficiency programmes to achieve more with less. 

In such a constrained environment, with significant 
disruption to supply chains, vendor support and 
manpower movements, there was a shift in focus away 
from complex, expensive hydrocarbon projects (such 
as enhanced oil recovery ventures) to small expansion, 
repetitive ones.

We accelerated our Capital Efficiency programme 
from the end of 2023 to mid-2021 to become a more 
productive and agile delivery organisation, and actively 
tried to seek alternative solutions to combat current 
business conditions.

We have identified 21 projects for funding and 
execution through the DBOOM (Design-Build-
Own-Operate-Maintain) strategy: 10 gas, four 
oil, four enhanced oil recovery polymer and 
three water treatment schemes. 

A pan-PDO contracting strategy has been 
implemented, industry standards applied 
wherever possible, (for example, on water 
projects), and initiatives have been introduced 
to cut project lifecycles.

Moreover, we ramped up our deployment of 
Continuous Improvement (CI) and digitalisation 
measures to control costs and enhance 
performance.

Yibal Khuff Project
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There were still some notable highlights, especially on 
the green energy project front, including the start of 
commercial operations at our 100-megawatt (MW) 
Amin photovoltaic (PV) Power Plant, which was 
commissioned three months ahead of schedule. 

The Independent Power Producer renewable project 
provides power for our Interior operations and is one of 
the world’s first utility scale solar projects to have an oil 
and gas company as the sole buyer of electricity.

The installation was built and commissioned in record 
time, just under 12 months after signing the engineering, 
procurement and construction contract.

Construction of the Yibal Khuff project, the most 
technically complex in our history, was 96.3% complete 
at the end of 2020, with half of the overall commissioning 
completed to date.   

The project, which is expected to be delivered well 
within budget, had achieved 46 million Lost time Injury 
(LTI) free manhours over a two-year period at the time 
of writing.

It is on track to be brought on stream in Q3 2021, 
producing around six million cubic metres of gas per day 
and 10,000 barrels of oil per day.

Some 1,200 Omanis have been employed on site in the 
construction of the facilities, with a further 200 nationals 

The efficiency push has led to:

A US$1.1 billion reduction 
in portfolio unit development costs

A US$830 million
saving from the five-year 
oil programme window

The identification of additional 

US$700 million
Gap to Potential savings

Maturing US$200 million 
barrel of oil equivalent (boe) worth of 
projects through the concept selection 
stage at a unit technical cost of less than 
US$20 boe.

deployed as fully qualified welders. Around US$240 
million has also been awarded to Omani companies for 
the provision of goods and services.

The second phase of the Miraah solar thermal enhanced 
oil recovery project at Amal (double the size of the 
first one) reached the operation stage, with full steam 
production starting in July 2020. The project will produce 
an average of 2,000 tonnes of steam per day at midday 
under clear skies. 

PDO was able to complete the solar photovoltaic car 
park project at Mina Al Fahal with a production capacity 
exceeding 10 MW at peak output. This will meet a large 
part of the demand at our headquarters with any surplus 
being channelled into the grid.

The Company was also able to implement a similar 
project in the parking lots at the Ministry of Energy and 
Minerals with a number of local SMEs specialising in the 
field of renewable energy participating.

The first phase of the Khulud tight gas development, 
one of the deepest in the world stretching 5,000 metres 
underground, has started operations, with the station 
designed to handle an average 2.5 million m3/d gas and 
about 900m3/d of condensate.

The processing facility was developed to international 
specifications by specialist module fabrication contractors 

Amin photovoltaic Power Plant
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using their standard designs for schedule optimisation 
and cost savings, while PDO retained ownership and 
operational control.

This execution strategy, used for the first time in PDO, 
led to a 28% reduction in capital expenditure and is now 
being followed in other oil and gas projects.

The construction of the first off-plot block was 
completed at Marmul Polymer Phase 3 one month 
ahead of target to ready the facility for a pre-start-up 
audit, the energisation of the 132kV substation was 
achieved and the enhanced gas flotation tank erected. 

 The project, carried out under a long-term Engineering 
Procurement frame agreement, encompasses the 
extension of off- and on-plot facilities associated with 
around 500 production and 75 injector wells.

Despite the challenging heavy brown urban plan, the 
project has achieved an excellent safety performance 
with more than 5.7 million LTI-free manhours. 

Other success stories were the start-up of the Sadad 
North Early Development Facility – with the Condensate 
Stabilisation Unit skid made in Oman - and the Greater 
Saqr and Marmul Haima West waterflood projects 
moving into the execution phase.

Vital infrastructure and equipment continued to come 
into service, including Station C at the Fahud Compression 

project, two gas compressors at the Yibal Rejuvenation 
project, and pump replacement facilities at Marmul. The 
Yibal-Lekhwair Water Injection Pipeline project also 
completed all its engineering and procurement stages 
and is preparing for start-up.

Digitalisation helped maintain project delivery 
performance in the face of travel limitations, such as the 
online commissioning of steam turbine generator control 
systems at Yibal Khuff via remote vendor support.

There was also an acceleration of CI measures across 
the Project Delivery organisation, including on projects 
valued at under US$50 million, such as a Kaizen event 
on multiport selector valve (MSV) projects which 
identified 19 standard MSV packages for oil and gas 
assets. This resulted in a 20% engineering cost reduction 
of about US$12 million a year and a five-month schedule 
reduction leading to early oil monetisation of around 
567,000 barrels per year. 

In the future, greater digitalisation and shifting the project 
framework from deliverables-driven to information-
driven, will underpin people and process efficiency 
improvements by driving closer collaboration across 
teams. 
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IN-COUNTRY 
VALUE

2020 
HIGHLIGHTS
• Created more than 2,500 employment-

related opportunities for Omanis
• Omanised supply of vital PPE to fight 

COVID-19
• Increased SLCC/LCC turnover to 

US$677 million
• Invested US$306 million in SMEs – six 

per cent up on 2019
• Launched new five-year corporate ICV 

strategy
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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.

JOBS AND TRAINING 

PDO continued to support the job creation drive 
for Omanis. To boost national employment and 
economic diversification, we helped to deliver more 
than 2,500 job opportunities in different areas such as 
training for employment, redeployment, transferability 
and scholarship opportunities with our contracting 
community and our own internal recruitment. This 
included around 1,500 direct hires and other training 
schemes without employment such as the Community 
Scholarship and Eidaad internship programmes.

These opportunities help Omani jobseekers so 
they can take up skilled full-time employment 
in and out of the energy sector in jobs such as 
electricians, mechanics, pipe fitters, scaffolders, 
maintenance men, steel fixers, sheet metal 
workers, fabricators, lifting operators, warehouse 
staff, teachers, air cabin crew and cashiers. 

Through the Emdad contractor job creation and 
career conversion initiative, we embarked on a 
joint industrial project to work with Oman LNG 
and OQ to address the low Omanisation rate 
within turnaround activities, including inspection, 
maintenance and refitting, due to inconsistent 
and scattered demand across different oil and 
gas operators.
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We believe a turnaround company staffed 
primarily by Omanis with a sustainable 
business model creates a superior value 
proposition to the current system and will 
provide a significant number of new jobs for 
Omanis over the next five years, as well as 
improving safety and performance.

This Turnaround (TAR) project launched 
in 2019 is progressing well, with the three 
companies agreeing on the Omanisation 
start numbers and are working to conclude 
the supply and demand (PDO), training 
(OQ) and contracting and procurement 
requirements (OLNG). 

PDO also signed a four-year deal with Gulf 
Energy to employ 600 Omanis in its national 
and overseas operations. Every year, Gulf 
Energy will provide 150 opportunities for 
both experienced hires and fresh graduates, 
aligning with the Oman Vision 2040 with 
regards to the internationalisation of Omani 
talent.

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 34% against 31% in 2019 (different 
percentage was reported in 2019 SR due to 
change in reporting mechanism).

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. PDO has realised 31 of these, 
including two in 2020 for low- and high-
voltage motor maintenance and repair, and 
well stimulation and fracturing, as well as 44 
internal ones, worth a total value of US$4.2 
billion. These opportunities have created a 
total of 2,844 jobs and more than 60 facilities 
have been opened with more than US$360 
million invested in fixed assets.

Seven internal opportunities were achieved 
in 2020, including the manufacture of LED 
lights, instrument and calibration services 
and a corrosion lab. Other key projects 
progressing well are the local production of 
electric poles and manufacture of chemicals.

CORPORATE ICV STRATEGY 
2021-2025

Our new corporate ICV Strategy for the next five years tackles 
seven key themes as illustrated below:

Corporate ICV Strategy themes

MOCIIP COLLABORATION

We signed a Memorandum of Collaboration with the Ministry 
of Commerce, Industry and Investment Promotion (MOCIIP) to 
structure our ongoing and fruitful partnership, which includes our 
participation in the Tanfeedh programme on enhancing economic 
diversification.

This alliance is part of our commitment to move towards a more 
strategic level on our ICV journey by supporting significant co-
operation among public and private players in Oman. 

Localisation
of Goods, 

Services and 
Manpower

Technology, 
Digitalisation 
and Energy

Competency 
Framework

Assurance 
Framework and

Sustainability

Cross-Sector 
Collaboration

Procedures
and Guidelines

Operating 
Model and 

Organisational 
Structure

PDO & MOCIIP
Memorandum of

Collaboration

To support
realising the manufacturing 
opportunities stemming from 
Manufacturing Strategy 2040, Cross-sector
In-Country Value (ICV) Initiative and 
advanced manufacturing technologies 
through the 100-Initiatives

To support
the implementation of the 
Manufacturing Strategy 2040 
as part of the Sultanate Vision 
2040

To support
the development of the manufacturing 
sector and national economy of the 
Sultanate at large through the cross-sector 
In-Country Value (ICV) Initiative.

To support
the key enablers of advanced digital
production technologies and 
enhance the institutional capacity 
of stakeholders at all levels through 
the Industrial Date Platform.
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THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

A study into how disruptive technologies will impact 
PDO showed that nearly 95% of the change will be 
around job tasks, which will eventually require a significant 
upskilling effort for the majority of staff. It also highlighted 
the technology priorities for each business unit, and 
how manpower planning is becoming an essential 
element when implementing new digitalisation projects. 
A number of identified recommendations should take 
place in 2021.

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
(SMEs)

Empowering Omani SMEs is an important pillar of 
Oman Vision 2040, and we are becoming more focused 
on developing and training these businesses in various 
sectors. In 2020, more than 200 SMEs were registered 
as approved vendors with us, and we made a US$306 
million direct investment with them, a 6% increase on 
2019. 

SMEs which graduated from our Technology Incubation 
programme (TIP) delivered eight projects across different 
directorates. And in partnership with the Authority for 
SME Development (Riyada), we developed two SMEs to 
manufacture sanitisers in the battle against COVID-19.

Furthermore, to boost entrepreneurial performance in 
the Sultanate, another wave of the tailor-made Ta’zeez 
programme to develop Omani SMEs was launched. A 
total of 76 firms participated in the virtual sessions to 
learn how business is conducted in PDO and how they 
can contribute.

Three ring-fenced opportunities were secured for SMEs 
specialising in technology and we awarded contracts 
to two others which graduated from our 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 them via an inter-bidding process. A total 
of 520 LCCs had registered in the online Joint Supplier 
Registration System up to the end of 2020, with 42 new 
LCCs signing up in 2020 alone.
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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. 

A new LCC Omanisation strategy is being implemented 
with a dedicated jobs drive in all contracts valued at over 
US$10 million.

SUPER LOCAL COMMUNITY 
CONTRACTORS (SLCCs)

We sustained our backing for SLCCs, which were 
established in 2010 to further share the benefits of 
our industry with local communities in our concession. 
These firms 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 2020, 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 – maintained their focus on growth, efficiency 
and business diversification.

We floated three tender packages to Sakan Facility 
Management, the joint venture established by the SLCCs 
to diversify their income into new sectors, for a park and 
ride project, a motel development at Yibal and a forward 
osmosis plant.

We have extended contracts for Al Baraka and Al 
Shawamikh until 2029 and also assisted the formation of 

a new SLCC, Musandam, in initial discussions, consultancy 
and approvals. This has been transferred to MOCIIP for 
the issue of an initial purchase offer and other commercial 
and legal formalities.

To ensure that SLCCs continue to operate to the 
highest performance and ethical standards, PDO has 
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 includes 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. 

It is the first such framework for closed shareholding 
companies in Oman and will be replicated across the 
country. 

A business diversity and sustainability study has been 
initiated for SLCCs, which now have an Omanisation 
level of 72%.

2020 FULL-YEAR SLCCs/LCCs SPEND 
(REVENUES)

The cumulative total contract value awarded for work to 
all four SLCCs exceeded US$1.2 billion. In 2020, the total 
cumulative revenue from PDO contracts for SLCCs was 
more than US$157 million, the LCC spend was around 
US$253 million and Matured LCC expenditure was 
about US$285 million. The total SLCC/LCC turnover for 
the full year was around US$695 million.

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 10 years:
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The following chart illustrates the SLCC, Matured LCC and LCC revenues in 2020:
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COVID-19

As part of our endeavour to assist the nation during 
the pandemic, we supported the localisation of essential 
supplies, such as the domestic manufacture of hand 
sanitisers and masks.

We have produced 153,000 litres of cleanser and more than 
125,000 litres have been dispatched within our concession 
area and across the country to various destinations such 
as hospitals, government entities, schools and private 
enterprises. Our Production Chemistry team plan to 
produce a further 25,000 to 50,000 litres in the near future.

We worked with the Omani SME Proton International 
to produce more than eight million locally manufactured 
masks from August 2020, in line with Ministry of Health 
and World Health Organisation standards.  

Sanitiser Manufacturing

2SMEs - full exercise with Riyada

In Q3 2020

Paper
assessment

Virtual
Interview

153,000
litres have

been produced

more than 

125,000
litres of hand sanitiser
have been dispatched 

Have been dispatched within PDO concession area and 
across the country to various destinations such as 
hospitals, government entities, schools and private 
enterprises.

The team plan to produce

25,000 to 50,000 litres 
in near future.
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Have been dispatched within PDO concession area and 
across the country to various destinations such as 
hospitals, government entities, schools and private 
enterprises.

The team plan to produce

25,000 to 50,000 litres 
in near future.

PDO manufacturing of hand sanitiser
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COMMUNITY SERVICES

We worked with the Ministry of Education (MOE) 
and the University of Technology and Applied Sciences 
to sponsor the education of 50 students to become 
teachers so they can work in schools in their local 
towns and villages. This was part of the Tawteen 
initiative, which was launched in 2016 with the aim of 
supporting human capital development and increasing 
employment opportunities in some of the remoter 
parts of the country.

The initiative provides a four-year teacher scholarship 
and the total number of Tawteen students funded by 
PDO now stands at 225.

We continue to sponsor 150 students annually as part 
of our Community Scholarship programme (CSP) 
to help them into higher education, and more than 
1,300 such scholarships have been awarded since 
2007. We are also collaborating with the MOE to fund 
entrepreneurship programmes, including exhibitions, 
workshops and computer applications, in various 
schools across Block 6.

The Company signed an agreement with the MOE 
to fund 2,931 laptops for students in the concession 
area to facilitate remote learning during the lockdown 
and distributed protective supplies to educational 
establishments across the Sultanate. This included 
donating face masks, hand sanitisers and other PPE to 
schools in the wilayats of Haima and Al Jazer, covering 
more than 2,000 people.

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 which 
has six key dimensions:

·	 Increasing value delivery
·	 Improving business processes 
·	 Enhancing future ways of working 
·	 Improving on innovation 
·	 Enhancing focus on people and culture 
·	 Becoming pioneers in diversification.

Since its launch in 2018, the programme has delivered 
some significant improvements, including:

·	 Category management (covering third-party spend 
of approximately US$1.4 billion) 

·	 A market intelligence programme 
·	 A reduction in the variation-to-contract cycle time 

by 30% 
·	 Integrated Contract Optimisation Reviews and 

value stream mapping for value delivery 
·	 A new contract segmentation model and a post-

award contract management tool kit.
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PEOPLE 
AND STAFF 
DEVELOPMENT

2020 
HIGHLIGHTS
• A record staff Omanisation level 
• Highest number of women on staff
• Maktabi provided platform for thousands 

to work from home during COVID-19
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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.

STAFF NUMBERS

At the end of 2020, PDO had 8,943 staff, of 
which 7,687 were Omanis. The Omanisation rate 
increased from 84% to a record 86%. There were 
1,173 women on staff, including 1,061 Omanis. A 
total of 443 nationals were hired in the year and the 
total number of Omani graduates was 111. 

1,173
Women

Including 1,061 Omanis

7,687
Omani staff

The Omanisation rate 
increased from 84% to 86%. 

111
Omani graduates

443
Omanis hired

8,943
staff

1,173
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Including 1,061 Omanis

7,687
Omani staff

The Omanisation rate 
increased from 84% to 86%. 

111
Omani graduates

443
Omanis hired

8,943
staff
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Findings suggested mid-low motivation levels as well as serious concerns about working conditions that may have 
impacted the transition back to our work sites. Several measures were initiated to assuage this sentiment by minimising 
any possible risks. These had a positive impact on staff outlook, reflected in our annual People Survey (conducted in 
August 2020), which generated top quartile results despite the pandemic.

As displayed in the demographics data above, diversity of respondents is considered to be representative.

Gender

18% 82%

Male Female
Type of Hire

18% 5% 77%

Omani Direct Shell
Normal Base

76.47%23.53%

Field Work Office Work
Current Base

Work From Home
PDO Field Office

73.33%22.2% 4.47%

Normal Location
Coastal Area Qarn Alam

Fahud Harweel

5.39%
3.68%

2.82% 72.98%
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EMPLOYEE ENGAGEMENT

Due to the widespread impact of COVID-19 on our operations, we launched a survey in May 2020 to measure the 
impact on our employees’ wellbeing and morale. This also informed PDO’s leadership on the steps to take to mitigate 
any negative consequences and prepare for the transition back to work at our facilities.

There was a 37% participation rate¸ with 3,157 responses, summarised in the following table.

Demographics
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10% 20% 30% 40% 50% 60%

Strongly Agree

Somehow Agree

Somehow Disagree

Strongly Disagree

Agree

Disagree

Neutral

Findings
• Based on the text analysis we found that majority of positive text responses are contradictory to scale input
• Majority of conditional statement suggest the introduction of the following measures in order to resume office/field duty:
 1. Communication of COVID-19 guidelines/policy/procedures
 2. Introduction of detection technology
 3. Increase of COVID-19 awareness packs
 4. Increased availability of protective equipment (masks and gloves)
 5. Revisiting of field logistics
 6. Managed gradual return.

I feel safe to return to the office/field

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Negative

Positive

Conditional/Suggestive

Neutral

0%

39% 19%

39% 19%

12%

3% 1%

7%

Categorisation
Neutral responses:
comments that are impartial or not relevant to statement

Positive responses:
supportive responses that indicate readiness to resume office/field duty

Conditional/suggestive responses:
conditional responses that suggest introduction of certain measures in order to resume office/field duty

Negative responses:
responses that indicate unwillingness to resumes office/field duty

Coastal Field
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The annual survey is a trusted mechanism to gauge 
employee sentiment and we place great importance on 
responding meaningfully to its feedback. For example, we 
launched and successfully implemented a professional 
career ladder, and introduced a corporate coaching 
practice to embed a coaching culture across the 
organisation. These initiatives all contributed to significant 
improvements in the 2020 People Survey scores.

There was an 83% response rate, slightly lower than in 
2019, but impressive given the circumstances, and the 
overall trend showed a continued improvement in 10 
dimensions, with a top quartile rating in eight categories, 
the highest results being for Organisational Leadership 
and Reputation. 

Moving forward, we intend to: 

• Implement the full professional career ladder to 
positively impact staff development across all salary 
groups

• Continue capitalising on currently available coaching 
support offered through the People Directorate 
to leaders to further enhance team leadership 
practices

• Apply an improved Diversity and Inclusion strategy 
and governance model with an emphasis on 
enhancing the culture of engagement and inclusion 
in all that we do.

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, and there was an even 
greater focus in 2020 as a result of the Coronavirus crisis.

PDO’s diversity is evident in its staff demographics. The 
Company employs 8,943 staff, 14% of which are non-
Omanis drawn from 63 nationalities. The remaining 86% 
are Omanis from all 11 governorates, and there are 1,173 
female staff. Due to this diversity, PDO recognised that 
developing an inclusive culture was crucial to business 
success. 

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.

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 a dedicated D&I 
Officer. The initiative is steered by the Managing Director 
and sponsored by the People Director.
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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 the 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 union are not considered to 
be at risk of either restriction or withdrawal.
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The overarching areas addressed corporately across the 
four streams include education, supporting structures, 
reporting and monitoring, policies and processes and 
communication.

The 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 
grievances. Moreover, a confidential D&I intranet site 
has been established for staff allowing them to report 
concerns and submit D&I ideas. We have observed that 
the majority of reports were made via the HR Business 
Partners or the appointed Company D&I Officer, which 
suggests that employees feel empowered by PDO’s 
stance and focus on D&I matters.

One aspect of PDO’s gender balance aspiration is to 
have a ratio of 20% females at all levels in all directorates 
by 2022. In the Well Engineering and Operations 
Directorates, the goal is to reach 5% with a ground-
breaking initiative already deploying a total of 58 women 
(the number having almost doubled from 2019) in the 
field, 51 of whom are technicians, engineers and technical 
supervisors. The remaining seven include nurses and 
HSE advisers. 

Due to COVID-19, the mandatory full-day face-to-
face D&I course ceased. However, virtual awareness 

sessions were conducted across the Company keeping 
D&I consistently visible and embedded as a palpable 
business imperative, which has subsequently led to 
enhanced engagement at all levels of the organisation. 
There are notably more requests from the various PDO 
communities for the D&I awareness sessions, as well 
as for specific strategies. The traction for D&I initiatives 
comes from all directorates and we are now no longer 
relying solely on a top-down approach.

PDO is serious about leveraging the current remote 
working environment to embed a culture of feedback 
loops and learning. We are developing a series of online 
modular courses that bring D&I to life as part of our 
‘culture and inclusion’ journey.  Our first module will be 
on the ‘online culture’ and its links to inclusive behaviours 
that align with our organisational values. 

Our broader view and understanding of inclusion 
have also resulted in new partnerships with safety and 
operational excellence teams. Furthermore, our inclusive 
practice was very visible this year during the pandemic, in 
terms of supporting our expat employees, those with sick 
dependants and mothers with no support for childcare. 

The latest People Survey showed that, despite all the 
challenges in 2020, our overall D&I scores have been 
sustained at 83%. Over the course of our D&I journey we 
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have improved by 13 points since 2015 and are currently 
two points away from being rated as top quartile. 

The impact of our approach has garnered international 
recognition, and we scooped the “Oil and Gas Inclusion 
and Diversity Company” award at the prestigious 
ADIPEC Awards in 2020.

TRAINING

More than 1,900 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 77 technical and non-technical disciplines across 15 
different business functions, such as Human Resources, 
Contracts and Procurement, Engineering, Operations, 
Exploration, Health and Safety, Information and 
Digitalisation and Finance in business. 

In 2020, PDO had 65 scholars and development 
staff studying at different degree levels in the UK, 
Australia, Canada, USA, the Netherlands and Oman. 
Forty celebrated their graduation last year – the 32nd 
graduation ceremony for sponsored graduates 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, mechanical engineering, reservoir 
evaluation management, and petroleum and natural gas 
engineering.

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 169 active employees on this scheme.
As part of our corporate social responsibility mission and 
our continued support for Omani society, we continued 
to sponsor the top five students from all public schools 
to be enrolled in the Sultan School. Currently, we are 
funding 29 students there.
The PDO Learning and Development Centre continued 
to maximise the in-house delivery of courses to increase 
cost efficiency. We delivered more than 264 technical, 
non-technical, HSE and process safety courses, covering 
24,761 mandays.
As part of boosting the capability outside our 
organisation, the Wells Learning Centre, which is 
accredited by the International Well Control Forum, 
delivered 117 learning events to 639 candidates 
from PDO, local operators and contractors, despite 
COVID-19 restrictions. This resulted in overall savings 
of almost US$567,000.

REMOTE WORKING

The Maktabi (My Office) remote work initiative was 
launched in 2017 as part of testing new ways of working 
in PDO, with just over 300 employees participating by 
the end of the trial. 

The scheme created an understanding and general 
acceptance within the Company culture of the concept 
of remote working and the various benefits it can provide.
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In January 2020, all coastal 
employees were eligible to 
participate in Maktabi as a work 
option, subject to specific terms and 
conditions, something which placed 
us in good stead for the outbreak 
of COVID-19 and mandatory social 
distancing measures. By mid-2020, 
almost all coastal employees were 
enabled to work away from the 
office by a prompt upgrading of our 
IT infrastructure.

As a result, employees continued 
supporting business operations 
and services despite the constraints 
imposed by the pandemic. With 
safety as the number one priority, 
Maktabi enabled all employees 
to not only work virtually from 
their homes but to do so without 
compromising work quality or 
productivity. 

We are currently entering a new 
phase where we are preparing for 
a post-COVID-19 environment, 
and where the option of working 
remotely will be embedded into 
our Employee Value Proposition 
and not solely implemented as a 
result of necessity. Staff will have a 
choice about where they work in a 
way which optimises their individual 
productivity and accommodates 
personal circumstances, which 
will contribute to enhanced 
engagement and motivation. While 
the Company prepares for the 
future, it also intends to increase 
the guidance and support for more 
junior and new staff in what is likely 
to be another year impacted by the 
Coronavirus. 

The journey towards this new way 
of working involves an integrated 
effort across the Company, and 
will require a change in mindset on 
the part of the organisation as a 
whole. This will entail a relationship 
based on trust between those in 
management and supervisory roles 
and their staff, as well as a better 
understanding of how to measure, 
manage and support individual 
productivity. 

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 for 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, 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. 
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GENERAL 
WELFARE

2020 
HIGHLIGHTS
• Major effort to protect staff, contractors 

and the community from COVID-19
• Committed to 48 new social investment 

projects
• Project to build 15 accommodation 

villages for workers progressed 
• Journey Management Control Centre 

wins top award
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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.

Safety remains PDO’s overarching priority with an 
unrelenting focus on Goal Zero – no harm to people, 
environment and assets.

In 2020, this commitment was tested to an even 
greater extent with the outbreak of COVID-19 and 
the need for us to do all we could to protect our 
staff, their dependants, our contractors and the wider 
community from the terrible disease.

In 2020, the Lost Time Injury Frequency (LTIF) per 
million manhours worked increased from 0.1 to 0.17, 
while the Total Recordable Case Frequency (TRCF) 
per million manhours stayed at 0.56. Unfortunately, 
there were four work-related fatal incidents involving 
contractors.  

The number of manhours worked and 
kilometres driven both fell – as a result 
of the pandemic – to 203.7 million 
manhours and 323.7 million kilometres, 
and the Severe Motor Vehicle Incident 
Rate rose to 0.18, compared to 0.08 in 
2019 (according to safety data).
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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 
our 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. 

In addition to our extensive efforts to support the nation 
during the pandemic (see the COVID-19 chapter), our 
Medical department was at the forefront of the drive 
to prepare and care for suspected cases and raise staff 
awareness to control the disease’s spread. The team 
supervised the implementation of precautions – for 
example, on social distancing, hand washing, mask 
wearing, quarantining and self-isolation - and ensured 
the availability of the necessary medical supplies across 
our operational area. They also issued regular advice 
to directorates and contractors and played a key role 
in PDO’s COVID-19 Response Committee, providing 
guidance, updated data and daily statistics. And a system 
of daily tracking and follow-up was launched to monitor 
and care for employees who tested positive, especially 
those categorised in high-risk groups.

The team helped allocate rooms for quarantine and 
self-isolation in the Interior for employees, contractors 
and locals and liaised closely with the Ministry of Health 
to secure vaccination doses for our people. They 
also arranged internal training and an online session 
conducted by a psychotherapist on “Mental Health 
and Coping During COVID-19.” Additionally, as part 
of the Employee Assistance programme, psychological 
counselling and support in external centres were 
extended to include our contractor community.

Some of the most significant COVID-19 statistics in 
PDO in 2020:

ROAD SAFETY

PDO is committed to improving road safety both within 
Block 6 and beyond and is regarded as a role model 
within the industry and across the country, and building 
industry capacity for effective road safety management 
through co-operation with other operators was our goal 
throughout 2020.

Our Journey Management Control Centre (JMCC) is 
recognised as a paragon of best practice and received 
further recognition with the Oman Society for Petroleum 
Services (OPAL) award for “Excellence in HSE” for 2020. 

The JMCC team monitors up to 8,000 vehicles, and more 
than 15,000 drivers in daily operations and has achieved 
98% driver compliance with road safety requirements 
since its introduction in 2016.

To optimise surveillance and mitigate human error, 
the JMCC aims to digitalise the analytics to produce 
live driving data, embed the electronic safe journey 
management system, and focus on fatigue management.

PDO continued to utilise the commuter bus scheme 
and quickly applied new safety measures to prevent the 
spread of COVID-19, including continuous disinfection 
of buses and strict social distancing on board. 

The service covers 34 hubs and 65 villages. Since its 
inception, it has carried 702,741 passengers, including 
213,191 PDO staff, with an average of 9,038 passengers 
a month during 2020.

Despite our extensive efforts, motor vehicle incidents 
sadly led to three fatalities and five LTIs in 2020, with 
one death involving private commuting.

Under the OPAL umbrella, we actively participated in a 
revision of the SP2000 road safety standard to further 
enhance personal safety through improved vehicle 
management systems to monitor driver behaviour. We 
are also standardising the stability control and anti-lock 
braking systems in our fleet and lashing equipment to 
improve load safety.  

8
Deaths due to 

COVID-19

1,597
Patients testing 

positive

4,220
Total samples 

collected

1,594
Recoveries

1,164
Samples collected 

for travel
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Community 
Infrastructure 
Development

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 48 new social investment projects, 
totalling around US$4.74 million, including two joint 

projects with other operators through the Ministry of 
Energy and Minerals 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, 26 SI projects were completed in 2020 as 
detailed below: 

Construction of Haima 
slaughterhouse and livestock 
market

Construction of Hamra Adduru’a 
slaughterhouse

Construction of Marsooded 
reverse osmosis plant 

Construction of Dama wa Ta’een 
walk path

Maintenance of Kubut camel track 

Maintenance of 
Falaj Al Asfal 

Geographic Information System 
lab, Al Sharqiya

Eight NGO projects:

The Association for the Welfare of 
Handicapped Children (Furnishing 
and maintenance of Al Musana and 
Barka branches)

Omani Bahjah Orphan Society-
Salalah (Training 115 widows on 
kindergarten education, real estate 
brokerage and mobile phone 
maintenance)

Oman Down Syndrome Association 
(Omani Academy for Special Skills)

Special Olympics (Leadership 
training programme for 20 people 
with special needs)

Outward Bound Oman (Next 
Generation course) for 98 
participants within two years

Oman Lawyers Association 
(Training programme on legal 
ethics) 

Oman Autism Society (Four 
initiatives targeting autistic 
people, their families and some 
of the association’s members, and 
enhancing the association’s digital 
services)

Omar Bin Al Khattab Institute for 
the Blind (Training and materials for 
soap and pottery making)

Youth and Woman 
Empowerment 
and Civil Society 
Support
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SI STRATEGY REFRESH

We updated our Social Investment Strategy to maintain our position as a good corporate citizen and neighbour to the 
communities in which we operate. 

The new strategy absorbed input from various local and global sources to ensure it reflects the true needs of those 
communities in line with the Oman Vision 2040, while at the same time aligning with global trends and goals. Accordingly, 
SI themes were selected, such as community infrastructure development with key enablers, such as our Continuous 
Improvement/Lean approach, innovation and competent SI staff. The aim is to develop prosperous communities and 
become an SI centre of excellence that yields a high SI return on investment.

Health

Provision ambulances for Al Jazir 
and Haima Hospitals

Provision of specialist equipment for 
Al Jazir and Haima Hospitals

Echocardiography machine for 
Al Nahdha Hospital in Muscat

51 adjustable plinths (beds) for 
physiotherapy and rehabilitation 
treatment

Provision of CT scan machine for 
Masirah Hospital

Construction of classrooms at Al Khairan School

Provision of electronic devices to Higher Admission Centre 

Provision of electronic devices to Sinaw Innovation HallLearning and 
Research 

Samail Park: In an endeavour to provide safe and suitable spaces for community 
gatherings and entertainment, PDO opened Samail Park, which will benefit more 
than 35,000 people. 

It consists of greenspaces, a children’s playground with recreational equipment and 
prayer rooms, and includes 82 motion sensor solar-powered lights to illuminate the 
park at night.

EnvironmentHealth & Safety

Education & 
Science

Prosperous 
Communities

Enhanced
Reputation

Centre of
Excellence

Good Neighbour 
and Citizen

Sustainability Social Innovation SI Competency

High SROI

Water

Youth & Women 
Empowerment

Energy 
Management

Civil Society 
Organisations

• Senior Management Commitment
• Strong Governance (SIC [MEM] and SGDC)
• Clear screening and evaluation criteria
• Allocated resources in place (policy, organisation,

procedures, tools…etc.)
• PMC Support
• SI Impact Measurement and Assurance
• Government and Stakeholders Support

CI/LEAN

Community 
Welfare

“Community Success is PDO’s Success”

SI Themes

Key Enablers

PDO aims to be a responsible corporate citizen and 
good neighbour by creating sustainable benefits for 
local communities as well as broader Omani society

PDO Vision

Oman Vision 2040
(National Priorities)

Local Community
Needs

UN SDG 2030

SI Excellence
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CONTRACTOR 
WELFARE

PROJECT MANAZIL

Project Manazil, which aims at transitioning from the 
current fragmented accommodation approach in the 
Interior to a fully integrated, standardised and outsourced 
model, continued on track. The intention is to build 15 
greenfield “villages” with an emphasis on worker welfare, 
which is being prioritised in all respects within the design, 
built environment and operating framework. 

The key principles of Manazil are to provide quality of 
sleep, nutritious food, connections to home (with Wi-fi 
coverage across each village), recreation and amenities, 
full facilities for women and a safe environment. 
Additionally, the project differentiators include providing 
retail and leisure facilities such as cafes and food outlets 
and promoting sustainability, along with unique ICV 
opportunities for Omani farms and fisheries to build a 
local food supply chain to cater for the hubs.

A tender for the work was issued to the market in May 
2020 and technical submissions were received at the end 
of October. Technical appraisals have been completed 
and commercial tenders will be invited in March 2021. 

The plan is to award contracts by June subsequent 
to which the design phase will commence. After 
the completion of this phase, construction will take 
approximately three years and the first batch of 
accommodation villages should be in operation from 
Q2 2024. 

PROJECT PRISM

Project Prism, an industry-first initiative to improve 
welfare standards for those working in the interior by 
embedding a duty of care mindset, completed its first 
phase in 2018 with the conclusion of 90,000 interviews 
involving personnel from 200 interior-based contractors 
and sub-contractors. The second stage aims to ensure 
that PDO’s own processes and standards on employee 
welfare are the best in class, through comprehensive 
analysis of low-scoring areas, identification of various 
welfare policies and initiatives, and extensive engagements 
with all relevant stakeholders.

Once the required standards 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 to facilitate quicker 
intervention on, and prevention of, welfare violations. 

PDO will continue to coach and share welfare best 
practices with low-scoring contractors and call for action 
plans detailing their commitment to improve, as well as 
assess the effectiveness of such actions.

In the midst of this perfect storm, we aim to pave the way 
for contractors to become self-sufficient and continue 
driving improvements in worker welfare. 

DISASTER RELIEF

Hundreds of staff contributed generously to appeals 
to help the victims of the devastating explosion in 
the Lebanon in August and of the floods in Sudan 
in September with PDO donating a total of OMR 
130,000, which was then matched by the Company. The 
money raised was handed over to Oman Charitable 
Organisation to fund food and medical supplies. 

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 Labour, 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.

65 SUSTAINABILITY REPORT 2020



COMBATTING 
COVID-19

2020 
HIGHLIGHTS
• Significant medical, financial and logistical 

support for national effort to combat 
COVID-19

• Extended shift cycles to maintain production 
and employee safety

• IT infrastructure bolstered to enable mass 
home working and seamless communications
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The COVID-19 pandemic 
drastically impacted Oman and 
PDO. In response, we redoubled 
our efforts to support the nation, 
while launching company-wide 
moves to safeguard the welfare 
of our staff and contractors and 
the continuity of our business 
operations. 

MEDICAL 

As the world first learned about COVID-19, our Medical 
department liaised with the Ministry of Health (MOH) 
over the management of the crisis, the exchange of the 
latest information, and monetary, scientific research and 
logistical support.

We launched a huge effort at our clinics at Mina Al Fahal 
(MAF) and in the Interior to combat the spread of the 
Coronavirus, with healthcare resources re-prioritised 
to focus on the disease and those patients potentially 
impacted and the more serious and urgent medical 
conditions (see General Welfare chapter).

In response to the global shortage of personal 
protective equipment (PPE) and ventilators, our 
Medical team shared a large portion of their PPE 
supplies, including face masks and shields, gloves 
and gowns with both government and non-
government health institutions.

The team also communicated with local suppliers 
to provide medical equipment to support the 
MOH and ensure adequate PPE stocks within 
our concession area. They extended help to more 
than 20 hospitals, 30 health centres and polyclinics 
and over 15 other health institutions, such as the 
national blood bank, MOH store and Central 
Public Health Laboratory, where two of our senior 
lab technicians were assigned to work full time.
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In addition, PDO assisted in the preparation of a new field 
hospital at the old Muscat Airport, which was equipped 
for 100 patients in the first phase of the pandemic. 

Our own medical laboratory supported MOH hospitals 
by analysing Coronavirus swab tests and providing 
the most advanced GeneXpert testing machines with 
reagents and swabs. 

The Medical department also provided monetary 
backing for vaccination research conducted by the MOH 
and donated eight Plasma Thawer DH8 machines to 
help boost blood and plasma donations. Other donated 
equipment to health institutions in Oman included 
digital laryngoscopes, ultrasound, ventilators, infrared 
thermometers, air purifiers, infusion pumps and syringes 
and cardiac monitors.

Overall, PDO pioneered the local manufacture and 
distribution of eight million face masks and around 
150,000 litres of hand sanitiser to health institutions and 
other bodies across the country by the end of 2020.

Other donated items included:

The PDO Sports Hall was equipped with 100 beds to 
provide medical care for mild and moderate COVID-19 
patients reducing the pressure on MOH hospitals. 
Additionally, 150 rooms with catering services were 
provided at the Ras Al Hamra Recreation Centre to 
manage quarantine cases and support MOH medical 
staff working directly with Coronavirus cases. 

NEW STRUCTURES 
AND SYSTEMS

At the start of the outbreak, we made the decision to 
reduce operations in the Interior to only essential activities 
to ensure the safety of our people and operations, whilst 
sustaining production, maintaining the integrity of our 
assets and protecting our community and environment.

A new emergency Coronavirus Response Committee 
was set up under the leadership of Asset Director Khamis 
Al Saadi, comprising representatives from the corporate 
Emergency Response Management team, the Assets, 
Medical, Contracting and Procurement, Information and 
Digitalisation and Infrastructure and Operations, Safety, 
People, Legal and Communications.

This worked closely with the national Supreme Committee, 
implementing protective measures and ensuring contractors 
were fully aligned. It oversaw a staff education programme 
on the virus, an established quarantine process and a 
detailed business continuity plan to ensure we had the right 
people in the right place and our overarching commitment 
to safety was not compromised.

More than
200,000 

surgical masks

More than
40,000 
surgical gowns

More than
22,000 
non-sterile gloves

More than
260 
medical goggles

More than
4,000 
intensive care 
surgical gowns

More than
60,000 

disposable respirators

More than
13,000 
medical visors
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At the start of February, a taskforce 
was created in the Contracting and 
Procurement department to identify, assess 
and then mitigate the impact of Coronavirus 
on our supply chains, including that from 
China, which was the first country to be 
hit. In response, this team procured supplies 
from alternative manufacturers, re-planned, 
drew on surplus stocks, accelerated buying 
and co-operated with other operators to 
secure vital materials and equipment.

CHANGING 
WORK 
ARRANGEMENTS

We adopted new work patterns to limit 
our exposure to the virus and control 
its transmission as much as possible. All 
Interior staff and contractors were asked 
to continue working a double shift to 
minimise transport movements between 
the Interior and Coast, supporting the 
principle of ‘stay safe and contain.’ The 
extended working applied to Interior 
employees on both 28/28 and 15/13 
work cycles. This was temporarily 
extended to three weeks on, three weeks 
off. Meanwhile, those on rest days off site 
were told to remain where they were. 

At the same time, minimum staff 
representation levels were introduced 
at the MAF coastal offices, with many 
PDO personnel working from home for 
the first time, focusing on value-add and 
essential tasks. 

Our hi-tech Collaborative Work 
Environments came into their own 
as effective communication channels 
between Coastal staff and colleagues in 
the Interior with visits no longer permitted 
as the lockdown kicked in.

As the situation gradually improved, 
we implemented a phased return to 
work with planned staff schedules, an 
obligatory online induction, daily health 
self-assessments, colour-coded seating 
arrangements, mandatory mask wearing 
and strict social distancing. By the end of 
the year, MAF office staffing levels had 
risen from 25% to a maximum of 35%.
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REMOTE WORKING

We quickly extended our Maktabi (My Home) remote 
working scheme to comply with social distancing and 
lockdown restrictions whilst ensuring business continuity.

Priority for remote computer access was first given to 
the 800-plus critical users who were identified by each 
function in collaboration with the Coronavirus Response 
Committee. 

However, the corporate IT infrastructure and capacity 
were speedily upgraded by the Information and 

Digitalisation department (IDD) and laptops issued 
to enable thousands more to do their jobs away from 
the office. By the end of 2020, around 7,890 staff and 
contractors had been given the ability to work from 
home via access to the PDO network and IT systems.

Digital tools including Skype for Business, Cisco Webex 
and WhatsApp groups have also played their part 
in enabling quick and easy audio, video conferencing 
and instant messaging communications between key 
colleagues in different locations.

IDD COVID-19 
ACHIEVEMENTS
• Enabled more than 7,890 staff and 

contractors to work from home

• Recorded a peak of 78,228 peer-to-peer 
sessions on Skype on a single day

• Upgraded the internet lease line from 
500 Mbps to 1 Gbps 

• Procured an additional 3,500 home 
access tokens taking the total to 8,200

• Boosted the Maktabi-type access Secure 
Sockets Layer Virtual Private Network 
(SSL VPN) infrastructure from 1,000 to 
5,000 users

• Enhanced the Citrix Thin Client 
infrastructure from 500 to 1,750 
connections and provided 40 servers to 
bear the additional load.
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COMMUNICATIONS

PDO ramped up its communications output to ensure 
staff and contractors were kept up to date with the latest 
trusted advice, information and news about how the 
Company was responding to the COVID-19 outbreak.

Dedicated web pages were set up on our external 
website and internal intranet along with a special email 
address for personnel to ask questions or raise concerns.

The first-ever online Al Hewar townhall engagement 
sessions were held between senior management and 

staff, and regular updates were posted on our social 
media platforms and by SMS text message, as well as the 
regular internal e-mails on the subject.

By the end of the year more than 120 COVID-specific 
updates had been posted on our external website, 
covering a range of issues including work, health, travel, 
quarantine and HR advice.
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ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY 
AND NEW 
TECHNOLOGY

2020 
HIGHLIGHTS
• Landmark 100-megawatt Amin Solar 

Power Plant started commercial 
operations

• Wind farm test sites erected
• New strategy to reduce artificial lift 

power consumption launched
• Second phase of Mina Al Fahal solar car 

park completed
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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.

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 the cost of producing the required 
energy. 

We are committed to the Oman Energy Master Plan 
2040 as we seek to turn climate change realities into 
opportunities while at the same time working to 
meet rising energy demands. A key objective is to 
derive 30% of our power capacity from renewable 
sources by 2025.

This approach involves supporting 
moves to decarbonise the power 
market, quickly grow Omani low-
carbon business chains, investigate and 
accelerate the development of solar, 
hydrogen and wind as low-carbon 
alternatives, build investor confidence 
in large low-carbon projects and 
significantly improve energy efficiency.
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Here are some examples of our efforts to help foster a 
greener planet in 2020:

AMIN 100-MEGAWATT SOLAR PROJECT 

Our ground-breaking 100-megawatt Amin Photovoltaic 
(PV) Power Plant started commercial operations in May, 
having been successfully commissioned three months 
ahead of schedule.

The Independent Power Producer (IPP) renewable 
energy project, located near Nimr, provides power to 
PDO’s Interior operations and is the world’s first utility-
scale solar venture to have an oil and gas company as the 
sole buyer of electricity.

The Amin IPP is also the first utility-scale PV power plant 
in Oman and has one of world’s lowest tariff at the time 
of award for such a project, which spans 23 years.

The US$94 million facility covers an area of 4km2 and 
produces up to 100 megawatts of electricity directly 
from sunlight through solar panels, as an alternative to 
natural gas. The generated energy is sufficient to power 
15,000 homes and could result in an annual carbon 
dioxide emission reduction of more than 225,000 
tonnes – equivalent to taking 23,000 cars off the road. 
It is also expected to provide an annual equivalent fuel 
saving of 95.5 million m3 of gas.

The project has successfully secured European Union 
carbon credit registration, helping to facilitate the 
implementation of PDO’s ambitious energy transition 
plans and pave the way for other opportunities to offset 
CO2 emissions.

Reflecting the Sultanate’s ambitions to be at the forefront 
of the latest renewable energy developments, the facility 
uses state-of-the-art technology including bifacial PV 
modules and a single axis tracker with backtracking 
facilities that follow the trajectory of the sun in order to 
maximise energy production.

Omani goods and services represented 
around a quarter of the total project 
construction costs including site 
establishment, local manufacturing and 
material supply.

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 progressing to build a further 580 new low-
rise residential buildings, infrastructure and landscaping.

THERMAL STORAGE 

Energy storage is considered as the main challenge in 
the renewable resource sector due to the mismatch 
between the power supply and demand and the 
high cost of conventional electrical batteries. With 
that in mind, we recently completed a study into the 
opportunities for thermal storage which can be later 
converted into electricity.

GREEN HYDROGEN

We continue to explore this exciting opportunity in the 
renewable space and our immediate goal is to pilot green 
hydrogen technologies by demonstrating a multiple MW 
solar hydrogen production system via water electrolysis 
for two main applications: 

1- Injecting hydrogen into the gas grid to attempt to 
minimise by “time-shifting” the energy production 
from a solar power plant

2- Replacing conventional heavy-duty vehicles with 
hydrogen fuel cell vehicles.
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GEOTHERMAL ENERGY

We have initiated a pre-feasibility study with a Japanese 
company to explore the geothermal potential in our 
concession area with a view to using it for power 
generation, desalination, cooling or heating.  This involves 
a survey of all PDO clusters to look for high temperature 
wells and choose the best candidate to use the earth’s 
heat for different applications.

1MW HQ SOLAR PLANT

We are building an on-site solar demonstration 
installation next to our Muscat headquarters. The main 
objective is to raise awareness of the importance of the 
energy transition. The design uses PV modules which 
can generate electricity on both sides to increase power 
production. The plant is expected reduce CO2 emissions 
by 1,500 tonnes annually.

MAF CAR PARK PHASE TWO 

We completed the second phase of the Mina Al Fahal 
solar car park project, in partnership with an Omani SME 
to fit PV panels over parking lots at the Learning and 
Development Centre, and the Bait Saih Al Maleh and 
Computer buildings, with a total 2.85 MWp capacity. 
The installation will cut the electricity bill by almost OMR 
200,000, as well as reduce CO2 discharges by 2,621 
tonnes annually. 

WIND ENERGY 

PDO is aiming to commission its first wind farm by 2023 
as part of the transition to renewable energy.

A feasibility study covering the technical, environmental 
and economic viability of wind power has been 

conducted by an international consultancy and identified 
six potential sites for the complex in the south of the 
concession area at Nimr, Amal, Amin and Harweel.

The initial target capacity of each site has been set at 
10 MW with the flexibility to scale up or down. Met 
masts have been erected at each location to gather wind 
speed, temperature and humidity data over at least a 
12-month period before deciding on next steps.

ENERGY EFFICIENCY

Energy efficiency is a key focus of our gas conservation 
strategy. Efforts to enhance this have been made via 
co-generation and waste heat recovery in our steam 
generation activities, resulting in a 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 2019 to identify the gap in energy consumption per 
cluster. Based on this, PDO prioritised the deployment of 
the live Energy Efficiency Surveillance Tool (EEST), which 
indicates any operational equipment inefficiencies in real 
time. This issues an alarm so any issue can be fixed in a 
prompt manner. 

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

2010 2017 2021

320m3
301m3

275m3of 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 our premises:

·	 Replacement of conventional lights by LED ones
·	 Optimising heating, ventilation and air conditioning 

and lighting power in respect to office working 
hours and occupancy

·	 Replacement of old low-efficiency machines to 
high-efficiency ones

·	 Installation of variable speed drives to machine 
rotary equipment

·	 Energy auditing each building and implementing 
power-saving improvements.

These initiatives led to the equivalent of: 

WELL AND RESERVOIR 
ENERGY MANAGEMENT 

In 2020, PDO introduced a strategy to reduce artificial 
lift power consumption without affecting oil production 
or pump run life. Well lifting currently consumes about 
30% of our power but we are targeting a 10% reduction 
of artificial lift power consumption by 2030.

The focus is on maximising the wells power efficiency 
for the main artificial lift type of electric submersible, 
booster, progressive cavity and gas lift pumps. The Well 
and Reservoir Energy Management project aims at: 

·	 Converting to lower power demanding artificial lift 
methods (such as RotaFlex)

·	 Optimising artificial lift design
·	 Deploying autonomous inflow control devices and 

new technology
·	 Phasing out gas lift wells
·	 Digitalising artificial lifting through energy efficiency 

tracking in Nibras and the EEST 
·	 Enhancing the artificial lift database to include 

energy consumption tracking and visualisation
·	 Automating and applying data analytics to support 

the WRM decision making process.

Planting and 
growing of

407,390
trees over 10 years

tonnes of 
waste recycled 
 instead of going to 

landfill

8,594

5,231
mid-sized cars
removed from the 
roads for one year
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R&D activities 
started for 
re-use PW

RO reject re-use 
project in SR by FO

Completed 
successfully Biosaline 
agriculture

Full recycling of 
Blowdown & 
Condensate in Steam 
Generation in QA

PW Reuse use in 
drilling

Start of Nimr 
Biosaline 
agriculture Pilot

Nimr Reedbed
phase 1

31 RO plants optimised 
to save aquifers

Synergised effort of 
R&D joined Oman 
Strategic Research  
Committee

Successful R&D Reuse 
in brick making

Reedbeds expansion 
phase 3

Zero Shallow Water 
disposal

Relocation of Saih Rawl 
Water to Tibr for Oil 
Extraction

Kicked off QA 
Hypersaline Reuse 
Project for Industrial Salt

Rima water treatment 
project for agriculture 
awarded

Till

2009

2010

2014

2015

2016

2017

2018 2020

2019

Avialable Solutions
Water Injection &
Disposal

Water Management Sustainability Journey Achievements

WATER MANAGEMENT 

The purpose of water management in PDO is to enable 
sustainable oil production. This is achieved by responsible 
aquifer resource management and embracing a long-
term strategy founded on three principles: Reduce, 
Reuse and Relocate. Reduce refers to the need to cut 
the volume of produced water coming to the surface, 
water disposal and aquifer abstraction. Reuse is about 
maximising the use of water in oil recovery for other 
beneficial purposes; and Relocate relates to transporting 
water from areas with an excess supply to those with a 
shortage.

PRODUCED WATER USE

PDO currently generates about 850,000 m³/d of 
produced water, which is set to exceed 1,000,000 m³/d 
from 2021 onwards. Currently, 64% of this is reused 
either for pressure maintenance or chemical enhanced 
oil recovery, while the remainder is sent to the Nimr 
Reed Beds and deep disposal. We continue to seek 
alternative methodologies for the treatment, reuse and 
disposal of produced water in a manner that consumes 
far less energy. 

PDO has come a long way in effectively managing produced water in the last decade. A snapshot of our key 
achievements in the journey towards water sustainability and reuse is shown in the figure below.
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NIMR WETLANDS WATER REUSE IN 
BIOSALINE AGRICULTURE 

PDO is determined to manage water as a valuable 
resource rather than a nuisance where technically and 
economically feasible. Examples include the third phase 
of the Nimr Reed Beds project, which has added a 
further 75,000 m3/d to the plant’s handling capacity on 
top of the existing 115,000 m3/d. 

Other initiatives targeting brackish produced water, 
with a salinity less than seawater, are mainly focused at 
Marmul and Rima, while those geared to water which 
has salinity similar or higher than seawater are centred at 
Bahja, Fahud and Qarn Alam. 

In the North, projects will address water reuse for 
potential salt making while in the South the water will be 
potentially be channelled for agricultural purposes.  

RELOCATION PROJECTS

Meanwhile, an ambitious water relocation project is 
being commissioned to channel produced water from 
Yibal to Lekhwair through a 118km pipeline network. 
This will mean a cut in water use from the Fars aquifer 
and a 50% reduction in deep disposal at Yibal. 

A second water disposal reduction scheme is also being 
considered to transfer produced water from Saih Rawl 
to Tibr, where 11,000 m3/d will be required for injection 
for the second phase of the Tibr Haushi development.

NIMR WETLANDS BIOSALINE 
AGRICULTURE PROJECT

A year-long research project to assess the use of polymer-
contaminated produced water from chemical EOR for 
potential use in biosaline agriculture was concluded at 
Nimr in 2020. 

Six salt-tolerant crop species were selected and 
subjected to a range of polymer concentrations and 
water specifications to assess the impact on their growth, 
health, yield and quality.

A recommendation has now been made to proceed with 
a commercialisation opportunity for the Conocarpus 
Lancifolius tree and the Jojoba shrub.

Form
Plant 

species
Max yield 

(t/Ha/year)
Year Technical risk

End product 
market

Annual

Cotton 3.5 2020 Medium to high Crop not selected

Ricinus 
communis - 2020

High due to know 
tolerance to 
salinity increase

Crop not selected

Grasses Pasapalum 
vaginatum 24.6 2020 Low Market research

Perennial 
trees

Conocarpus 
lancifolius 11.5 2020 Low

Market for charcoal 
manufacturers in 
Oman

Eucalyptus 
camaldulensis 0.5 2020 Medium

Market for charcoal 
manufacturers in 
Oman

Jojoba n/a After 
3 years

Low to medium 
as the yield and 
oil quality is not 
being assessed yet

NATOIL as SME

FORWARD OSMOSIS AT SAIH RAWL 

The Water Management team initiated a project to 
install forward osmosis technology in Saih Rawl to treat 
reverse osmosis (RO) reject water with the aspiration 
of replicating this to other sources of RO reject streams.

Raw
water

Raw
water

FO
water

RO plant

Disposal System
FO plant

FO
 p

er
m

ea
te

RO
 r

ej
ec

t
Portable Water

Storage

RO permeate

ExistingLegend: New

Forward osmosis schematic

The key aims are to:

·	 Reduce disposal volume by 40% and increase 
overall recovery

·	 Make savings from drilling an additional water 
supply well

·	 Cut the need to abstract additional aquifer water to 
meet future demand.

RIMA WATER TREATMENT PROJECT  

A project was awarded to the French Suez utilities 
company in 2020 to combine reed beds with a natural 
remediation system to deal with produced water at Rima. 
The green scheme will negate the need for 40,000 m3/d 
being channelled into energy-intensive deep disposal.
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NEW TECHNOLOGY

PDO has been successful in tackling key corporate 
challenges by continuously exploring and qualifying new 
technologies while accelerating value generation from 
proven and deployed ones. Behind this success is a well-
proven methodology and value-based approach that we 
have developed over more than 30 years of experience 
in new technology implementation. 

Over the past five years, 32 successful technologies have 
been deployed to address each of our 10 corporate 
challenge themes. These themes include HSE, well and 

reservoir management, sand management, artificial 
lifting, well construction, water management, reservoir 
characterisation, energy efficiency, facilities management 
and production measurement.

We are actively and constantly exploring the full potential 
of Fourth Industrial Revolution technologies such as 
digitalisation, robotics, artificial intelligence, automation 
and data analytics to become a safer, more efficient and 
responsible business.

Corporate Challenge
Theme

Total

WRM

Sand Management

Artificial Lift

Well Construction

Water Management

Reservoir Characterisation

HSE

Energy Efficiency

Facilities Management

Production Measurement

32

3

2

2

4

3

1

4

3

6

2

28

7

2

4

4

-

2

1

2

4

2

10

3

-

2

1

1

-

-

-

1

2

65+

19

1

6

3

5

4

-

2

18

7

Deployed
Technologies

Technologies
Under Trial

Technologies
in Front End

In Market
Screening
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The challenge any organisation faces with deployed 
technologies is to ensure an effective realisation of 
the planned value across all business areas. We have 
established processes and systems to plan, track and 
drive the deployment of these proven technologies, 
focusing on the value realised rather than the 
number of scopes achieved from the successful trial 
deployment to full deployment. In 2020, five game-
changing technologies helped to realise more than 
US$200 million, including autonomous inflow control 
device (AICD) technology, with the delivery scope of 
more than 132 wells and 95 well installations before 
the full deployment contract was set. 

In 2020, a record number of 10 technologies were 
deployed after a successful trial, tackling various 
corporate challenges such as HSE, energy management, 
artificial lifting and well construction. 

One such was rig performance analytics, which uses 
machine learning and robotic process automation to 
optimise drilling operations. The trial has proven this 
technology to enhance the avoidance of non-productive 
time and drilling optimisation by 10%, avoid incidents and 
improve data quality to 97%. 

Three other successful technology deployments related 
to the environmental treatment of hydrocarbon-
contaminated soil and oil-based mud cuttings, and the 
recovery of oil from heavy sludge. These achieved a crude 
recovery rate of 77% with a hydrocarbon contamination 
level of less than one per cent, helping to save around 
US$5.4 million a year.  

Another technological feat was the ongoing deployment 
of Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) drones. These 
state-of-the-art unmanned aerial vehicles can fly up 
to 10 hours and carry out surveillance activities on 
different assets such as wellheads, powerlines, pipelines 
and remote stations. Potential benefits include early leak 
detection, reducing driving hours, cutting deferment and 
avoiding the need for physical site surveys. 

PDO also concluded the trial of a new type of motor for 
ESP systems that will help enhance the reliability of the 
pumps with a power saving of 10%. The initial deployment 
plan targets 30% of the ESP population, leading to an 
energy cost reduction of over US$7 million a year. 

Other completed pilots included robotics for the 
ultrasonic testing (UT) inspection of elevated lines and 
automatic tank cleaning systems, and a dispersion cube 
technology to enhance exploration data interpretation.

DEPLOYED TECHNOLOGIES 

4

2016

2

2017

8

2018

8

2019

10

2020

Technologies Deployed per Year
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INITIATED TRIALS

Twelve new trials were initiated in 2020 as a result 
of rigorous market analysis and a rapid contracting 
and procurement process. These tests were for 
pressing technical challenges such as produced water 
management, energy efficiency, artificial lifting, EOR, well 
construction and production measurement. 

One of these was the reeled ESP system that is intended 
to replace the conventional ESPs. There are many 
advantages expected out of this technology including 
reducing intervention times, eliminating the need for well 
site preparation and enhancing ESP system reliability. If 
proven and successfully deployed, the estimated value 
generation would be over US$44 million over a three-
year span. 

We also trialled polyethylene at elevated temperatures 
as a flowline liner. If successful, this could lead to a cost 
saving of more than US$180 million over the 20-year 
lifetime of carbon steel flowlines.

And to address our production measurement challenge, 
a pilot was initiated for a new type of water cut meter 
based on microwave technology that will enhance 
measurement uncertainty to only +/-1%. The potential 
business value of this technology is estimated to be more 
than US$60 million over a three-year span.

We are keen to build local capability on this journey 
and are working with Omani SMEs on two trials - 
involving artificial intelligence and machine learning - on 
a metering uncertainty tool and well test optimisation. 
The first could help PDO avoid financial risks of over 
US$100 a million a year, and the second could generate 
a saving of over US$8 million over the next five years. 

RESEARCH AND 
DEVELOPMENT

The New Technology team is continuing its support to 
develop local academia by nurturing the Ejaad research 
and development platform to assist the sector. To date, 
we have awarded 13 joint academia-industry projects 
to different universities to tackle some of our technical 
challenges.

These have been prioritised based on their relevance 
to key challenges such as energy efficiency, water 
management, EOR and bioenergy, with the generation 
of value-add products from waste streams being a key 
goal in 2020.

Two such bioenergy projects were funded via Ejaad. The 
first involved the use of date pits for biodiesel production 
to blend with conventional diesel in PDO engines; and 
the second was the use of produced water to grow 
algae for fertilisers and biodiesel production.

Moving forward, we believe that our corporate challenges 
are being well addressed by a healthy new technology 
maturation funnel. We are sustaining and improving our 
current performance through CI tools and enhancing 
technology networks and partnerships. In addition, there 
will be increasing focus on leveraging both proven and 
disruptive digitalisation technologies to unlock a plethora 
of new opportunities.
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ENVIRONMENTAL 
AND SAFETY 
PERFORMANCE

2020 
HIGHLIGHTS
• Falls in number of oil spills, greenhouse 

gas emissions and total waste
• 30% drop in volume of gas flared
• Improved waste management 

performance
• Launched a project to plant 10 million 

wild trees with the Environment 
Authority 

• Halved paper usage two months ahead 
of schedule
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Spills KPIs 

PDO is constantly striving to protect 
Oman’s environment and prevent 
pollution. In 2020, we improved 
our environmental performance 
across many aspects, including oil 
spills and waste management. The 
achievements are summarised below.

SPILLS 

The number of spills per million tonnes of oil 
production fell to 0.49 compared to 0.66 in 
2019 – a 26% decrease. However, the quantity 
of oil spilled rose mainly due to a leak in a new 
unhooked well in the Lekhwair cluster. Despite 
this, the set targets for the year were achieved.

Oil spill key performance indicators
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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 energy 
management efforts within PDO. 

In 2020, we managed to cut 0.7 million tonnes of carbon 
dioxide emissions bringing cumulative GHG reductions 
in PDO for the past eight years close to 2.77 million 
tonnes due to the implementation of various gas flaring, 
renewable energy, production water management and 
energy efficiency projects. Our total GHG intensity fell 
by 6% from 0.223 to 0.21 tCO2e/tHC (as indicated in 
the GHG Intensity graph below).

To bring additional focus and drive continuous 
improvement, we have now set up an Energy 
Management (EM) and GHG MDC sub-committee for 
regular reviews, the development of dedicated roadmaps 
for major GHG sources and the establishment of EM 
and GHG working teams and focal points at asset level. 
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Furthermore, work is continuing to identify additional 
emission reduction opportunities across all activities with 
the aim of having detailed GHG reduction projects and 
initiatives at the asset and cluster levels.

PDO is currently focusing on reporting Scope 1 and 
2 emissions. Scope 3 emissions occur along the value 
chain of products or services and they fall outside of 
the Company’s direct control and ownership which may 
result in possible uncertainties and potential uncontrolled 
data reporting. PDO may consider mapping out scope 
3 emissions from various upstream oil and gas activities 
by identifying applicable Scope 3 categories and aligning 
with the existing GHG reporting methodology. 

ASSURANCE AND VERIFICATION OF 
GHG DATA

We have awarded a three-year contract to conduct 
detailed and independent assurance and verification 
of GHG data annually in accordance with ISO 14064 
methodology and system. This is to help in maintaining 
robust and transparent GHG accounting and reporting 
process.

The detailed assessment and verification will be 
done into two stages. Firstly, the verification body will 

perform an assessment of GHG data and information 
management systems and controls. The second stage 
includes sampling, verification of GHG data and 
information, preparation of a final report with a list of 
findings and areas for improvements, and preparation of 
an assurance statement.

LEKHWAIR LEAK DETECTION AND 
REPAIR (LDAR) SURVEY 

Unintended gas and vapour leaks may occur during the 
process of producing, processing, and transporting oil 
and gas. These fugitive emissions can lead to the loss of 
valuable resources, environmental and health damage 
and process safety incidents. 

PDO has piloted drones equipped with optical gas 
imaging sensors to identify off-plot leaks in an area of 
one square kilometre. The trial, conducted through a 
local SME, covered 14 wells and sections of pipelines 
in the Lekhwair area. An LDAR survey was also carried 
out at the Production Station and Government Gas 
Plant using a forward-looking infrared camera (which is 
able to identify leaks which are invisible to the naked 
eye) and a flame ionisation detector to measure a leak 
concentration in parts per million for the subsequent 
quantification of fugitive emissions.
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GAS FLARING

In 2020, we sustained our flare reduction focus by setting 
short-, medium- and long-term targets including retaining 
our commitment to the World Bank “Zero Routine 
Flaring By 2030” initiative. In addition, the flare limit 
target stayed part of the 2021 corporate scorecard to 
drive the entire organisation towards the flare reduction 
objective.

We flared 14.37 tonnes of gas for every 1,000 tonnes 
of hydrocarbon produced - 30% lower than 2019. This 
was achieved through the commissioning of new flare 
reduction projects such as the Sadad Early Development 
Facility, Rabab Harweel integrated project stabilisation 
and various flare waiver improvement to limit non-
routine flaring.

A PDO ALARP (as low as reasonably practicable) tool 
guideline was also endorsed to ensure a timely escalation 
for flare waiver compliance. 
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reusable water 
bottles to staff

Distributed 
more than

3,500

More than

720,000
trash bags per year are 
being replaced with 
biodegradable ones at 
Mina Al Fahal

More than 3,000 people attended 
20 plastic awareness sessions and roadshows, 
which took place across our business, other oil 
and gas operators and institutions.

WASTE

Although there was a moderate rise in the amount of 
hazardous waste generated, there was a 4.7% fall in the 
overall volume of waste generated, and a 24% drop in 
non-hazardous waste, while the treatment rate remained 
at or above the monthly target, except for contaminated 
soil. 

There was an improvement in waste management 
performance compared to 2019. In terms of non-
hazardous waste, around 1,750 tonnes were recycled by 
six Omani SMEs in 2020, which included wood, plastic, 
metal and cartons.

After a joint study with the Environment Authority and 
Sultan Qaboos University, we began a trial to establish 
a standardised reuse option for contaminated soil with 
a total petroleum hydrocarbon level of less than four 
per cent in road construction. This should not only 
reduce the contaminated soil stockpile but also minimise 
the creation of additional borrow pits and our overall 
environmental footprint. 

Around 70,680 barrels of crude oil (excluding Nimr) 
was recovered from oily sludge. Other reuse and recycle 
initiatives for hazardous waste were carried out in 
conjunction with Omani SMEs, including for batteries, 
empty drums and plastic. 

ENVIRONMENTAL 
PROJECTS 

PDO unveiled a new five-year Environmental Strategy 
and Action Plan to sustain the journey towards achieving 
our overall corporate objectives of sustainable growth, 
operational excellence and meeting our sustainability 
commitments. In line with the environmental strategy 
objectives of “compliance and assurance, partnership 
and collaboration and maximising value,” a number of 
key projects were accomplished in 2020.

SINGLE-USE PLASTIC 
CAMPAIGN

We continued to cut consumption of single-use 
plastic in our operations, after launching the campaign 
in 2018.  A dedicated PDO taskforce is working with 
the Environment Authority and Environment Society 
of Oman to identify relevant best practice, recycling 
opportunities and other alternatives. Thousands of 

eco-friendly bags were distributed to staff and we are 
exploring opportunities to manufacture these locally to 
replace plastic ones.

PDO’s headquarters and the Ras Al Hamra Recreation 
Club are both now free from single-use plastic, and 
catering vendors have been asked to stop supplying such 
products.

We have also launched “No Plastic” zones with 
permanent posters in different areas at Coastal offices 
and single-use plastic has been banned at most corporate 
events.

  Key figures:
 

More than 

40,000 
eco-friendly bags 
were distributed
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PAPER REDUCTION 
CAMPAIGN

We launched a “No Paper” campaign in 2019 and 
achieved the target of halving our paper use in October 
2020, two months ahead of schedule.

The project started with awareness campaigns and 
roadshows for all PDO staff to explain the objectives and 
highlight issues around the unnecessary consumption of 
paper and the steps that would be taken to minimise 
its use.

These included:

·	 Implementing digital signatures (including those on 
employment contracts) for internal use by staff and 
contractors

·	 Providing tablets for trainees, so all training materials 
are digital instead of hard copies

·	 Introducing a “No Paper” virtual management 
dashboard to track and monitor the paper 
consumption performance of all directorates on a 
monthly basis.

The total paper reduction was the equivalent of saving 
more than 300 trees, conserving around 50 million 
litres of water and cutting CO2 emissions used in its 
manufacture by 50%.

BEST AVAILABLE 
TECHNIQUE PROJECT 

A number of opportunities were identified to reduce 
our emissions and overall impact on the environment, 
including water use, wastewater, soil and groundwater 
under a project to find the best available techniques in 
our activities and operational methods. These will be 
studied further for possible implementation.

ASSURANCE AND 
SIMPLIFICATION OF 
PROCEDURES

In line with our strategy of simplifying and streamlining 
procedures, we launched posters succinctly summarising 
the 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, measurable, fit 
for purpose and applicable to our 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 work is 
ongoing at the Marmul cluster and will continue to cover 
all our clusters.

Survey
Findings

Large mammals
>30 recorded

Small mammals
>3 types

Insects
>11 types

Birds
>60 recorded

Plants
>100 types

Unknown
Species

88 PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN



NATIONAL INITIATIVE FOR PLANTATION OF 
10 MILLION WILD TREES

PDO and the Environment Authority launched the 
National Initiative for the Plantation of 10 Million Wild 
Trees on 8 January during the celebration of Oman 
Environment Day. This initiative will continue for 10 years 
to:

·	 Increase and improve vegetation cover
·	 Raise societal awareness about environmental 

conservation 
·	 Maximise ecosystem services (carbon emission 

reduction, carbon sink and ICV).

Collaboration
with external
stakeholders 

Rehabilitation and
expansion of

existing nurseries 

Construction
of several

new nurseries

Plantation of
different types of
Omani wild trees

Seeds collection
and storage 

Seedlings
distribution

Raising
environmental

awareness 

EXTERNAL COLLABORATION 
Meeting stakeholder expectations is one of the major priorities affecting our business direction and is a major 
component of sustainable development collaboration agreements with key stakeholders. Structured engagements and 
joint projects to ensure that we understand and predict present and future issues and opportunities are crucial in this 
respect. The below infographic represents and summarises key 2020 engagements with external stakeholders: 

Biogas production 
from NWTP project

Biodiesel production 
from Palm dates seed

Methane production and another high value 
product from Algae 

NORM Management Wave Glider Trial

Kafaa Project: To identify opportunities for 
water and energy saving in Fahud cluster 
Petroleum Development Oman

PDO
MAFW&WR

Waste to Energy Feasibility Study

Non-Hazardous waste
contract awarded

NORM Management

Waste recycling workshop

MoU with MAFW&WR

National Team on PW
Reuse Opportunities 

Joint researches

Working to develop Oman
green economy strategy

Conducted virtual sessions on methane
emissions for oil & gas sector

Development of Waste
Minimization Guidelines

More than 200 training session 
provided and several joint lean 
project implemented in EA

Launching Green award focusing 
on best environmental initiative 
to reduce plastic pollution

Environmental labs with focus 
on odour issues and waste 
reuse options

Renewed MoU with EA

Nimr Biodiversity study

Marmul Biodiversity Survey

Reuse of Rima produced water for 
One Million Palm Trees project
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ENVIRONMENTAL DATA - PDO

2014 2015 2016* 2017** 2018** 2019** 2020**

Greenhouse gas emissions (GHGs) 

Total GHGs (million tonnes CO2 equivalent) 9.99 9.67 10.49 10.79 11.18 11.60 10.87

Greenhouse gas intensity ratio (tonne of CO2 
equivalent / tonnes of HC) 0.178 0.168 0.183 0.199 0.218 0.223 0.210

Flaring

Flaring (upstream) (million tonnes flared) 0.84 0.72 0.88 1.19 1.21 1.29 0.96

Flaring intensity (tonne/1,000 tonnes of HC) 25.10 20.85 12.86 17.90 19.07 20.52 14.37

Energy intensity 

Upstream (gigajoules per tonne production) 2.47 2.27 1.46 2.31 2.58 2.62 2.67

Acid gases and VOCs emissions per unit of HC production

Sulphur oxides (SOx) (tonnes per thousand tonnes) 3.07 2.39 1.03 2.50 2.63 2.32 1.90

Nitrogen oxides (NOx) (tonnes per thousand 
tonnes) 0.64 0.60 0.31 0.45 0.47 0.49 0.44

Volatile organic compounds (VOCs) (tonnes per 
thousand tonnes) 0.42 0.40 0.21 0.29 0.29 0.28 0.23

Spills and discharge 

# of oil spills > 1 barrel (0.16m3) per million tonnes 
of production [No/Mt production] 6.04 2.53 1.97 1.57 0.65 0.66 0.49

Quantity of oil spilled > 1 barrel (0.16m3) per 
million tonnes of production [t/Mt production] 15.82 9.54 32.00 3.46 0.46 2.05 5.36

Oil in effluents to surface environment 
(OIW to sea) thousand tonnes 0.007 0.009 0.010 0.008 0.022 0.007 0.007

Water

Water consumed from desalination units 
(million cubic metres) 6.55 7.37 6.88 7.03 7.06 7.73 6.50

Produced water handled 1,000 m3/day 714.99 769.62 803.97 855.52 908.95 927.54 856.86

Produced water used for injection activities 
1,000 m3/day 323.21 359.06 412.84 449.50 484.21 495.9 504.87

Produced water used for disposal activities 
1,000 m3/day 348.96 334.33 348.81 336.96 329.22 300.18 206.85

Waste generation

Hazardous (thousand tonnes) 230.4 209.7 225.9 222.00 383.69 268.95 282.45

Non-hazardous (thousand tonnes) 27.5 34.6 41.5 62.15 76.47 135.63 102.97

Total waste (thousand tonnes) 257.9 244.3 267.4 284.15 460.15 404.58 385.42

*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 - PDO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fatalities 

Total number 2 2 4 2 3 1 2 2 4

Employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contractors 2 2 4 2 3 1 2 2 4

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 1.96

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 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 0.2 0.15 0.1 0.17

Motor vehicle incidents (MVI) 

Serious MVI frequency 

0.16 0.15 0.16 0.11 0.12 0.07 0.06 0.08 0.18(LTI, MTC, RWC and roll-over MVI 
incidents per million km driven)

Process Safety  

Tier-1 incidents 11 13 22 11 8 13 3 6 4

Exposure

Million manhours worked 160 170.5 184 184.9 196.3 224.9 215.8 215.9 203.7

Million kilometres driven 252 251.1 262.2 278.2 300.5 314.1 314.4 324.5 323.7

Illnesses 

Total recordable occupational illness 
frequency (TROIF)

1.7 0.17

 

0.13 0.13 0.06 0.57 0.69 0
(Illnesses per million working hours 
employee only) 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) External Assurance

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-1 Name of the organisation No specific  COP 
requirement

8 Ministry of Energy and 
Minerals

102-2 Activities, brands, products and 
services

” 8-10 Ministry of Energy and 
Minerals

102-3  Location of headquarters ” About This Report Ministry of Energy and 
Minerals

102-4  Location of operations  ” 8-10 Ministry of Energy and 
Minerals

102-5 Ownership and legal form ” 8-10 Ministry of Energy and 
Minerals, Ministry of Finance

102-6 Markets served ” 31 Ministry of Energy and 
Minerals, Ministry of Finance

102-7 Scale of the organisation ” 8-10 Ministry of Finance, Ministry 
of Energy and Minerals

102-8  Information on employees and 
other workers  

” 10 Ministry of Labour

102-9 Supply chain ” 51 -

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

” 6,14-19 -

102-11 Precautionary Principle or 
approach

Principle 7 61-62, 67, 83-87 Environment Authority

102-12  External initiatives Principles 1-10 About This Report, 
13, 84-85

ISO 14001:2004 
ISO 55001:2014

102-13  External initiatives No specific COP 
requirement

15 -

Strategy 102-14 Statement from senior decision-
maker

Statement of 
continuing support 

6,14 -

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

Ethics and 
Integrity

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

Principle 10 4, 8-13 -

Governance 102-18 Governance structure Principle 10 10 -

Stakeholder 
Engagement

102-40 List of stakeholder groups ” 20, 24-25 -

102-41 Collective bargaining agreements  ” 59 Ministry of Labour

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

” 20, 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) External Assurance

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

20-21, 24-25, 103 -

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 About This Report -

102-51 Date of most recent previous 
report

” About This Report -

102-52 Reporting cycle ” About This Report -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

” About This Report -

102-54 Claims of reporting in accordance 
with GRI standards

” About This Report, 
92

-

102-55 GRI content index ” 92 -

102-56  External assurance ” About This Report -

Material Topics

Economic Performance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 14-19 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 14-19 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 14-19 -

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 73-81, 83-89 Ministry of Finance

201-3  Defined benefit plan obligations 
and other retirement plans

No specific COP 
requirement

53-59 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 53-58 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 53-58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 18-19, 53-58 -

GRI 202: 
Market 
Presence 2016

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

No specific COP 
requirement

10, 53 Ministry of Labour
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

Indirect Economic Impacts

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 20-21 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 20, 45-46, 63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 20-22, 45-46, 63 -

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-1  Infrastructure investments and 
services supported

No specific COP 
requirement

18-19, 20-22, 45-47, 63 Ministry of Social 
Development

203-2 Significant indirect economic 
impacts

No specific COP 
requirement

63-65 Ministry of Social 
Development

Procurement Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11-12, 45-51 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12, 45-51 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12, 45-51 -

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

No specific COP 
requirement

45-51 Ministry of Energy and 
Minerals, Ministry of 
Labour, 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 External Assurance

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 75-78 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 75-78 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 75-78 -

GRI 301: 
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

Principles 7,8,9 74-75, 83-85, 90 Environment Authority

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, 75-78 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16-17, 75-78 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16-17, 75-78 -

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organisation

Principles 8,9 73, 83-86, 90 -

302-3 Energy intensity Principles 8,9 73, 83-86, 90 -
302-4 Reduction of energy consumption Principles 8,9 16-17, 73-78, 83-85 Environment Authority

Water

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 75-78 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 75-78 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 75-78 -

GRI 303: 
Water 2016

303-1 Water withdrawal by source Principles 8, 9 75-78, 90 Environment Authority
303-2 Water sources significantly affected 
by withdrawal of water

Principles 7, 8,9 75-78, 90 -

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 20-22, 75-78 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 20-22, 75-78 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 20-22, 75-78 -

GRI 304: Bio-
diversity 2016

304-3 Habitats protected or restored Principles 7, 8, 9 20-22, 75-78 Environment Authority

Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16, 84-85 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16, 84-85 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16, 84-85 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

GRI 305: 
Emissions 
2016

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

Principles 7, 8, 9 84-85, 90 Environment Authority

305-2 Energy indirect GHG emissions 
(Scope 2)

Principles 7, 8, 9 84-85, 90 -

305-3 Other indirect GHG emissions 
(Scope 3)

Principles 7, 8, 9 84-85, 90 -

305-4 GHG emissions intensity Principles 7, 8, 9 84-85, 90 -
305-5 Reduction of GHG emissions Principles 7, 8, 9 84-85, 90 -
305-6 Emissions of ozone-depleting 
substances (ODS)

Principles 7, 8, 9 90 -

305-7 NOx, SOx and other significant 
area emissions

Principles 7, 8, 9 90 -

Effluents and waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16-17, 87 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16-17, 87 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16-17, 87 -

GRI 306: 
Effluents and 
waste 2016

306-1 Water discharge by quality and 
destination

Principles 7, 8, 9 90 -

306-3 Significant spills  Principles 7, 8, 9 83, 90 -
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, 58 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 53, 58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 53, 58 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

No specific COP 
requirement

53 Ministry of Labour

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

” 59 Ministry of Labour, 
Ministry of Finance, 
Ministry of Energy and 
Minerals

401-3 Parental leave ” 59 -

Labor / Management Relations

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 54-59 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 54-59 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 54-59 -

GRI 402: 
Labor / 
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding 
operational changes

” 54-59 Ministry of Labour

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16 -

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

” 16, 91 -

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

” 61 -

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 58 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 58 -

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

” 58 -

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

” 58 -

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

” 58 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 56-58 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 56-58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 56-58 -

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

No specific COP 
requirement

56-58 -

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

Principle 6 59 -

Non-Discrimination

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11-12, 56-58 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12, 56-58 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12, 56-58 -

GRI 406: Non-
Discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

Principle 6 56-58 -

Freedom of Association and Collective Bargaining

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 -

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 56 -

Child Labor

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 -

GRI 408: 
Child Labor 
2016

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

Principles 3,4,5,6 65 Royal Oman Police, 
Ministry of Labour

Forced or Compulsory Labor

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 -
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page 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 65 Royal Oman Police, 
Ministry of Labour

Security Practices

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 -

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. 65) 
progresses 

-

Rights of Indigenous Peoples

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 -

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 65 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 65 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 65 -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

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

Principles 1-2 65 -

412-2 Employee training on human rights 
policies and procedures

No specific COP 
requirement

65 -

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 20-23 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 20-23 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 20-23 -

GRI 413: Local 
Communities 
2016

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

Principle 1 20-23 -

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

Principle 1 Not applicable. There 
were no such instances

-

99 SUSTAINABILITY REPORT 2020



GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

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. 65) 
progresses

-

Public Policy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11-12 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12 -

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 11-12 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12 -

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 11-12 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12 -

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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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

Socioeconomic Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11-12 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11-12 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11-12 -

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 14, 27-28, 31 Ministry of Energy and 
Minerals

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 73 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 73 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 73 -

OG3 Total amount of renewable energy 
generated by source

Principles 7, 8, 9 73 -

Ecosystem Services Including Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 88-89 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 88-89 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 88-89 -

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 Environment 
Authority
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GRI Standard Disclosure UNGC Principle Page External Assurance

Effluents and Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 16-17, 87 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 16-17, 87 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 16-17, 87 -

OG5 Volume and disposal of formation or 
produced water

Principles 7, 8, 9 77-78 ISO 14001: 2004

OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon

Principles 7, 8, 9 77-78 ISO 14001: 2004

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

Principles 7,8,9 77-78 ISO 14001: 2004

Indigenous Rights

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 22 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 22 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 22 -

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

Principle 1 22 Royal Oman Police

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 11, 20-22 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11, 20-22 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11, 20-22 -

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 11 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 11 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 11 -

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 External Assurance

Asset Integrity and Process Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 35-36, 91 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 35-36, 91 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 35-36, 91 -

OG13 Number of process safety events, by 
business activity

Principle 7 35-36, 91 Environment Authority

Fossil Fuel Substitutes

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its boundaries

Principle 7 75 -

103-2 The management approach and its 
components

Principle 7 75 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Principle 7 75 -

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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بيانات ال�سالمة- �سركة تنمية نفط ُعمان 

201220132014201520162017201820192020

         الوفيات

224231224العدد االإجمايل

000000000املوّظفون  

224231224ال�سركات املتعاقدة 

 100 لكل  مميتة  )حادثة  املميتة  احلوادث  معدل 
ال�سركات  اأو  ال�سركة  موظفي  �سواء  عمل  �ساعة  مليون 

املتعاقدة(
1.251.172.171.081.560.440.930.931.96

         الإ�سابات 

)كل  للت�سجيل  القابلة  احلوادث  اإجمايل  تكرار  معّدل 
االإ�سابات لكل مليون �ساعة عمل، املوّظفون وال�سركات 

املتعاقدة( 
1.170.980.970.980.980.720.710.560.56

)االإ�سابات  للوقت  امل�سيعة  االإ�سابات  تكرار  معدل 
املوّظفون  عمل،  �ساعة  مليون  لكل  للوقت  امل�سيعة 

وال�سركات املتعاقدة(  
0.290.260.320.280.220.20.150.10.17

         حوادث املركبات

معّدل تكرار حوادث املركبات اخلطرية  

0.160.150.160.110.120.070.060.080.18
ت�ستدعي  التي  واحلاالت  للوقت  امل�سيعة  )احلوادث 
العمل  اأداء  عن  املانعة  واحلاالت  الطّبية  املعاجلة 
العادي، وحوادث تدهور املركبات لكل مليون كم مقطوع 

�سياقة(

         �سالمة العمليات 

11132211813364 حوادث امل�ستوى-1

         التعر�ش  

160170.5184184.9196.3224.9215.8215.9203.7مليون �ساعة عمل  

252251.1262.2278.2300.5314.1314.4324.5323.7مليون كيلومرت قطعت �سياقة

         الأمرا�ش  

معدل تكرار اإجمايل االأمرا�ص املهنية القابلة للتبليغ
1.70.17

 
0.130.130.060.570.690

0.07)االأمرا�ص لكل مليون �ساعة عمل، املوظفون فقط(
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البيانات البيئية-�سركة تنمية نفط ُعمان

20142015*2016**2017**2018**2019**2020

انبعاثات الغازات امل�سببة لظاهر الحتبا�ش احلراري  

اإجمايل االنبعاثات املبا�سرة للغازات امل�سّببة لظاهرة االحتبا�ص 
9.999.6710.4910.7911.1811.6010.87احلراري )مليون طن من مكافئ ثاين اأك�سيد الكربون(

 معّدل كثافة الغازات امل�سّببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري )طن 
0.1780.1680.1830.1990.2180.2230.210من مكافئ ثاين اأك�سيد الكربون/طن من الهايدروكربون(  

حرق الغاز

0.840.720.881.191.211.290.96حرق الغاز )ال�سق العلوي( )ماليني االأطنان املحروقة(
25.1020.8512.8617.9019.0720.5214.37كثافة حرق الغاز )طن/ 1000 طن من الهايدروكربونات(  

كثافة الطاقة 

2.472.271.462.312.582.622.67ال�سق العلوي )جيجاجول لكل طن من االإنتاج(

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

3.072.391.032.502.632.321.90اأكا�سيد الكربيت )طن لكل األف طن(
0.640.600.310.450.470.490.44اأكا�سيد النيرتوجني )طن لكل األف طن(

0.420.400.210.290.290.280.23املركبات الع�سوية املتطايرة )طن لكل األف طن(

الت�سّربات والت�سريف  

برميل )0.16 مرت مكّعب(   1 > النفطي  الت�سّرب  عدد حوادث 
لكل مليون طن من االإنتاج ]العدد/مليون طن من االإنتاج[

6.042.531.971.570.650.660.49

كّمية النفط املت�سّرب < 1 برميل )0.16 مرت مكّعب( لكل مليون 
طن من االإنتاج ]طن/مليون طن من االإنتاج[

15.829.5432.003.460.462.055.36

)النفط  ال�سطحية  البيئة  اإلى  النفط  من  ال�سائلة  املخّلفات 
0.0070.0090.0100.0080.0220.0070.007املختلط مع املاء اإلى البحر( األف طن

املياه

6.557.376.887.037.067.736.50املياه امل�ستهلكة من وحدات التحلية )مليون مرت مكّعب(
يف  مكعب  مرت   1000 مبعدل  املعاجلة  لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه 

714.99769.62803.97855.52908.95927.54856.86اليوم

املياه امل�ساحبة لالإنتاج امل�ستخدمة يف اأن�سطة احلقن 1000مرت 
323.21359.06412.84449.50484.21495.9504.87مكعب يف اليوم    

الت�سريف  اأن�سطة  يف  امل�ستخدمة  لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه 
1000348.96334.33348.81336.96329.22300.18206.85مرت مكعب يف اليوم

توليد النفايات

230.4209.7225.9222.00383.69268.95282.45خطرة )األف طن(
27.534.641.562.1576.47135.63102.97غري خطرة )األف طن(

257.9244.3267.4284.15460.15404.58385.42اإجمايل النفايات )األف طن(

من عام 2016، ت�سمل البيانات اأداء موجودات الغاز، يف حني �سملت ال�سنوات املا�سية بيانات املوجودات النفطية فقط با�ستثناء اإجمايل غازات االحتبا�ص احلراري   *
.ISO14064 ومعدل كثافتها والتي تقدر بناء على تدقيق

.ISO14064 من 2017 ف�ساعدًا، حتت�سب معدالت االنبعاث بناء على تدقيق  * *
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المبادرة الوطنية لزراعة 1٠ ماليين شجرة 

د�سنت ال�سركة بالتعاون مع هيئة البيئة املبادرة الوطنية لزراعة 10 ماليني 
�سجرة يف 8 يناير احتفااًل بيوم البيئة العماين، و�ست�ستمر هذه املبادرة ملدة 

10 �سنوات، وتهدف اإلى:

زيادة الغطاء النباتي وحت�سينه 	·

رفع الوعي املجتمعي حول احلفاظ على البيئة  	·

تعزيز خدمات النظام البيئي )خف�ص االنبعاثات الكربونية، وامت�سا�ص  	·
الكربون، والقيمة املحلية امل�سافة(

¿CÉ°ûdG …hP ™e ¿hÉ©àdG 

ácô°ûdG êQÉN

á«dÉ◊G πJÉ°ûŸG ójóŒ 

É¡à©°SƒJh

πJÉ°ûŸG øe OóY AÉæH 

Iójó÷G 

áØ∏àfl ´GƒfCG áYGQR 

ájÈdG QÉé°TC’G øe 

á«fÉª©dG

É¡æjõîJh QhòÑdG ™ªL

»YƒdG iƒà°ùe ™aQ 

»Ä«ÑdG

äÓà°ûdG ™jRƒJ

التعاون الخارجي 

اإن تلبية توقعات ذوي ال�ساأن هي اإحدى االأولويات الرئي�سية التي توؤثر على توجه عملنا، كما تعد عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف اتفاقيات التعاون يف جمال التنمية امل�ستدامة 
مع ذوي ال�ساأن.  لذلك فاإن امل�ساركات املنظمة وامل�ساريع امل�سرتكة التي ت�سمن فهمنا للق�سايا والفر�ص احلالية وامل�ستقبلية والتنبوؤ بها حتتل اأهمية كربى يف هذا 

ال�سدد. ويبني ال�سكل التو�سيحي التايل ملخ�سًا للم�ساركات الرئي�سية مع ذوي ال�ساأن من خارج ال�سركة يف 2020:

PDO

MAFW&WR

تقديم أكثر من 200 جلسة تدريبية 
وتنفيذ العديد من مشاريع "لين" 

في هيئة البيئة

تجديد مذكرة التفاهم 
مع هيئة البيئة

تدشين الجائزة الخضراء التي تركز 
على أفضل المبادرات البيئية 

لتقليل التلوث البالستيكي

مختبرات بيئية مع التركيز على 
قضايا الروائح وخيارات إعادة 

استخدام النفايات

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة 
الزراعية والسمكية وموارد المياه

دراسة جدوى تحويل النفايات إلى طاقة

إسناد عقد إدارة النفايات غير الخطرة

إدارة المواد المشعة طبيعي¤

ورشة إعادة تدوير النفايات

العمل على تطوير استراتيجية االقتصاد 
ا©خضر في ُعمان

عقد جلسات افتراضية حول انبعاثات 
الميثان لقطاع النفط والغاز

تطوير إرشادات تقليل النفايات

دراسة التنوع ا©حيائي في نمر

دراسة التنوع ا©حيائي في مرمول

إعادة استخدام المياه المصاحبة ل´نتاج في 
حقل ريما في مشروع زراعة المليون نخلة

تشكيل فريق وطني الستكشاف 
فرص إعادة استخدام المياه 

المصاحبة ل´نتاج

إنتاج الغاز الحيوي من 
مشروع نمر ل¹راضي 

الرطبة

مشروع كفاء: تحديد فرص توفير المياه 
والطاقة في مجموعة فهود الحقلية في 

الشركة

إنتاج وقود الديزل 
الحيوي من نوى التمر

بحوث مشتركة

إدارة المواد
إنتاج الميثان ومنتج آخر عالي القيمة من الطحالبالمشعة طبيعي¤ تجربة جهاز اÀبحار ا¿لي

)wave glider(
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حملة الحد من استخدام الورق

د�سنا حملة “احلد من ا�ستخدام الورق” يف عام 2019 وحققنا هدفنا املتمثل 
من  �سهرين  قبل  اأي   ،2020 اأكتوبر  يف  للن�سف  الورق  ا�ستخدام  تقليل  يف 

املوعد املحدد. 

وقد بداأنا امل�سروع بحمالت وعرو�ص توعوية لكافة موظفي ال�سركة لتو�سيح 
االأهداف وت�سليط ال�سوء على الق�سايا املرتبطة باال�ستهالك غري ال�سروري 

للورق واخلطوات التي ميكن اتخاذها لتقليل اال�ستخدام.

وت�سمل هذه اخلطوات:

لي�ستخدمها  العمل(  التوقيع على عقود  توقيعات رقمية )ت�سمل  تطبيق  	·

موظفو ال�سركة وال�سركات املتعاقدة معها داخليًا

توفري اأجهزة لوحية للمتدربني لتكون كافة مواد التدريب رقمية بداًل من  	·

الن�سخ الورقية

بهدف  الورق”  ا�ستخدام  من  “للحد  افرتا�سية  اإدارة  لوحة  ا�ستحداث  	·

اأ�سا�ص  على  الورق  ا�ستهالك  يف  بال�سركة  املديريات  كافة  اأداء  متابعة 
�سهري

 300 من  اأكرث  حماية  يعادل  الورق  ا�ستهالك  يف  خف�ص  من  حققناه  ما  اإن 
�سجرة وتوفري حوايل 50 مليون لرت من املياه اإلى جانب خف�ص انبعاثات غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون امل�ستخدم يف الت�سنيع بن�سبة %50.

مشروع أفضل التقنيات 
المتاحة

على  العام  وتاأثريها  عملياتنا  من  االنبعاثات  لتقليل  الفر�ص  من  عدٌد  ُحدد 
واملياه  والرتبة  ال�سحي  ال�سرف  ومياه  املياه  ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  البيئة 
اأن�سطتنا  يف  املتوفرة  التقنيات  اأف�سل  الإيجاد  م�سروع  اإطار  يف  اجلوفية 

واالأ�ساليب الت�سغيلية، و�ستدر�ص هذه الفر�ص للنظر يف اإمكانية تنفيذها.

ضمان اإلجراءات وتبسيطها

مل�سقات  د�سنا  وتب�سيطها،  االإجراءات  لت�سهيل  ا�سرتاتيجيتنا  مع  ان�سجامًا 
هذه  وت�ستعر�ص  ومرافقنا،  مل�ساريعنا  البيئي  االمتثال  �سروط  تلخ�ص 
كفاءة  رفع  بهدف  امل�ستمر  التح�سني  رحلة  اإطار  نفذت يف  التي  املل�سقات- 
بيانية مقت�سرة على  ر�سوم  ال�سروط يف  وفاعليتها-  البيئي  االمتثال  اأنظمة 
�سفحة واحدة لكل مرفق. وت�سهم هذه املل�سقات يف التاأكد من اأن املتطلبات 
�سهلة الفهم وقابلة للقيا�ص وتفي بالغر�ص وميكن تطبيقها يف عملياتنا، كما 

تبع ذلك تد�سني كتيب مب�سط ي�سم املعلومات ذاتها.

استطالع التنّوع األحيائي 

بداأت ال�سركة م�سروعًا م�سرتكًا الإجراء درا�سة تقييمية للتنوع االأحيائي عقب 
توقيع مذكرة تعاون مع املركز الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة 
املهمة يف  االأحيائي  التنّوع  اإلى حتديد جماالت  الدرا�سة  وتهدف  يف 2018. 
عنها  نتج  وقد  منر،  منطقة  من  بدءًا  ودرا�ستها   )6( رقم  امتيازنا  منطقة 
تخطيط وجود التنّوع االأحيائي يف جمموعة احلقول يف منر. وال يزال العمل 
لي�سمل  و�سي�ستمر  مرمول،  يف  احلقول  جمموعة  يف  م�ستمرًا  الدرا�سة  بهذه 

كافة املجموعات احلقلية يف ال�سركة.
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وفرت ال�سركة 
للموظفني اأكرث من 

 3500
قارورة ماء قابلة 

الإعادة اال�ستخدام

ا�ستبدلت ال�سركة اأكرث من 

720 األف 
كي�ص قمامة ت�ستخدم �سنويًا 

باأكيا�ص قابلة للتحلل البيولوجي 
يف ميناء الفحل

ح�سر ما يفوق 3 اآالف �سخ�ص 20 جل�سة وعر�سًا 
للتوعية مبخاطر البال�ستيك اأقيمت يف خمتلف اأرجاء �سركتنا ولدى 

م�سغلي النفط والغاز واملوؤ�س�سات االأخرى.

النفايات

رغم ارتفاع كمية اإنتاج النفايات اخلطرة بدرجة متو�سطة، �سهدنا انخفا�سًا 
يف   %24 بن�سبة  وانخفا�سًا  الناجتة،  النفايات  اإجمايل  يف   %4.7 بن�سبة 
النفايات غري اخلطرة، يف حني ظل معدل املعاجلة �سمن املعدل امل�ستهدف 

�سهريًا اأو اأعلى منه با�ستثناء الرتبة امللوثة.

كما �سهدنا حت�سنًا يف اأداء اإدارة النفايات مقارنة مع عام 2019. فمن حيث 
تدوير  ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سات  �ست  اأعادت  اخلطرة،  غري  النفايات 
وال�سناديق  واملعادن  والبال�ستيك  اخل�سب  على  حتتوي  طنًا   1750 حوايل 

الكرتونية خالل عام 2020.  

عقب اإجراء درا�سة م�سرتكة مع هيئة البيئة وجامعة ال�سلطان قابو�ص، بداأنا 
جتربة العتماد خيار موحد الإعادة ا�ستخدام الرتبة امللوثة مع م�ستوى كلي من 
النفط يقل عن ن�سبة 4% يف اإن�ساء الطرق. ولن يقت�سر نفع ذلك على احلد 
من اأكوام الرتبة امللوثة، بل من �ساأنه اأي�سًا اأن يقلل من اإن�ساء حفر اإ�سافية 

الأخذ مواد الردم كالرتبة واحل�سى وكذلك من ب�سمتنا البيئية عمومًا. 

وا�ستخل�ص حوايل 70680 برمياًل من النفط اخلام )عدا منر( من احلماأة 
واإعادة  اخلطرة  النفايات  ا�ستخدام  اإعادة  مبادرات  واأجريت  الزيتية. 
تدويرها بالتعاون مع موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة عمانية، وي�سمل ذلك اإعادة 

تدوير البطاريات والرباميل الفارغة والبال�ستيك. 

المشاريع البيئية 

اأماطت ال�سركة اللثام عن ا�سرتاتيجية وخطة عمل بيئية جديدة ملدة خم�ص 
�سنوات للحفاظ على رحلتنا نحو حتقيق االأهداف الرئي�سية لل�سركة ال�ستدامة 
مع  وان�سجامًا  اال�ستدامة.  بالتزامات  والوفاء  العمليات  يف  والتميز  النمو 
 - والتعاون  وال�سراكة   - وال�سمان  “االلتزام  البيئية:  اال�سرتاتيجية  اأهداف 
عام  الرئي�سية خالل  امل�ساريع  من  ال�سركة جملة  اأجنزت  القيمة”،  وتعظيم 

.2020

حملة الحد من البالستيك 
األحادي االستخدام 

وا�سلنا خف�ص ا�ستخدام البال�ستيك االأحادي اال�ستخدام يف عملياتنا عقب 
اإطالق حملة تدعو لذلك يف عام 2018.  وقد ُعنّي فريق خمت�ص للعمل مع 
هيئة البيئة وجمعية البيئة العمانية لتحديد اأف�سل املمار�سات وفر�ص اإعادة 
االأكيا�ص  من  اآالف  ُوزعت  كما  ال�سلة.  ذات  البدائل  من  وغريها  التدوير 
ال�سديقة للبيئة على املوظفني، ون�ستك�سف حاليًا فر�ص ت�سنيع هذه االأكيا�ص 

حمليًا ال�ستبدال االأكيا�ص البال�ستيكية.

من  خاليني  الرتفيهي  احلمراء  راأ�ص  ونادي  لل�سركة  الرئي�سي  املقر  واأ�سبح 
التغذية  خدمات  موردي  من  طلبنا  كما  اال�ستخدام،  االأحادي  البال�ستيك 

التوقف عن توفري منتجات البال�ستيك االأحادي اال�ستخدام.

و�سع  مع  البال�ستيك”  ا�ستخدام  “عدم  مناطق  د�سنا  ذلك،  على  عالوة 
مل�سقات دائمة يف مواقع خمتلفة يف مكاتبنا مبيناء الفحل، ومنعنا ا�ستخدام 

البال�ستيك االأحادي اال�ستخدام يف اأغلب فعاليات ال�سركة.

اأبرز االأرقام:

وزعت ال�سركة اأكرث من 

40 األفًا من االأكيا�ص 
ال�سديقة للبيئة 
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حرق الغاز

اأهداف  خالل  من  الغاز  حرق  خف�ص  على  تركيزنا  وا�سلنا   ،2020 عام  يف 
مببادرة  بالتزامنا  االحتفاظ  ذلك  يف  مبا  املدى  وبعيدة  ومتو�سطة  قريبة 
البنك الدويل الإيقاف احلرق الروتيني للغاز بحلول 2030. واإلى جانب ذلك، 
ظل هدفنا للحد من احلرق جزءًا من �سجل اأدائنا لعام 2021 للدفع قدمًا 

بال�سركة كلها نحو حتقيق هدفها املتمثل يف خف�ص حرق الغاز.

الهايدروكربون  من  طن  األف  لكل  الغاز  من  طنًا   14.37 ال�سركة  وحرقت 
املنتج - وذلك اأقل بن�سبة 30% عن عام 2019. وقد حققنا ذلك من خالل 
“ب�سداد”  املبكر  التطوير  ت�سغيل م�ساريع جديدة خلف�ص احلرق مثل مرفق 
تقليل  يف  خمتلفة  وحت�سينات  املتكامل  هرويل”   - “رباب  م�سروع  وا�ستقرار 

حرق الغاز للحد من احلرق غري الروتيني.

واعُتمد دليل اأداة “عند اأدنى م�ستوى ممكن عمليًا” ل�سمان زيادة االمتثال 
خلف�ص حرق الغاز يف الوقت املنا�سب. 
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أداء الحــد من حرق الغاز ٢٠١٣-٢٠٢٠

جميع الموجودات باستثناء حرق الغاز الختبار ابارموجودات النفط فقط باستثناء حرق الغاز الختبار ابار

@ من ٢٠١٧، تتضمن نتائج حرق الغاز كافة عمليات حرق الغاز للموجودات واختبار ابار.

كثافة الحرق (طن لكل ألف طن من الهايدروكربونات) حرق الغاز (الشق العلوي) (مليون طن)
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زيادة على ذلك، نوا�سل العمل على حتديد فر�ص اإ�سافية خلف�ص االنبعاثات 
خلف�ص  مف�سلة  ومبادرات  م�ساريع  اإيجاد  بغية  اأن�سطتنا  اأرجاء  خمتلف  يف 

غازات االحتبا�ص احلراري على م�ستوى املوجودات وجمموعات احلقول.

االحتبا�ص  انبعاثات غازات  االإبالغ عن  تركز حاليًا على  ال�سركة  اأن  وُيذكر 
على  النطاق )3(  انبعاثات  و)2(. وحتدث  النطاقني )1(  احلراري �سمن 
ال�سيطرة  نطاق  خارج  وتقع  اخلدمات  اأو  للمنتجات  القيمة  �سل�سلة  طول 
وامللكية املبا�سرة لل�سركة، لذلك يكتنف االإبالغ عنها حاالت غمو�ص حمتملة 
يف  ال�سركة  تنظر  وقد  االأرجح.  على  للرقابة  خا�سعة  غري  بيانات  وتقارير 
العلوي  ال�سق  اأن�سطة  النطاق )3( من خمتلف  الدقيق النبعاثات  التخطيط 
للنفط والغاز من خالل حتديد فئات هذا النطاق القابلة للتطبيق ومواءمتها 

مع املنهجية احلالية لالإبالغ عن الغازات امل�سببة لالحتبا�ص احلراري.

التاأكد من بيانات الغازات امل�سّببة لظاهرة الحتبا�ش 

احلراري والتحقق منها

اأ�سندنا عقدًا مدته ثالث �سنوات للتاأكد من بيانات الغازات امل�سّببة لظاهرة 
اآيزو-14064  ملنهجية  وفقًا  �سنويًا  منها  والتحقق  احلراري  االحتبا�ص 
حل�ساب  و�سفافة  حمكمة  عملية  على  احلفاظ  اإلى  ذلك  ويهدف  ونظامها، 

الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري واالإبالغ عنها.  

االأولى  املرحلة  ففي  مرحلتني؛  يف  التف�سيلي  والتحقق  التقييم  و�سيجرى 

�سُتجري اجلهة امل�سوؤولة عن التحقق تقييمًا لبيانات الغازات امل�سّببة لظاهرة 
تنطوي  حني  يف  وال�سوابط.  املعلومات  اإدارة  واأنظمة  احلراري  االحتبا�ص 
املرحلة الثانية على اأخذ عينات والتحقق من بيانات الغازات امل�سّببة لظاهرة 
بالنتائج  قائمة  مع  نهائي  تقرير  واإعداد  ومعلوماتها  احلراري  االحتبا�ص 

وجماالت التح�سني وكذلك اإعداد بيان �سمان. 

اإجراء م�سح للك�سف عن الت�سرب واإ�سالحه يف اخلوير 

النفط  اإنتاج  عملية  خالل  والبخار  للغاز  متوقعة  غري  ت�سربات  حتدث  قد 
اإلى  الهاربة  االنبعاثات  هذه  توؤدي  اأن  وميكن  ونقلهما،  ومعاجلتهما  والغاز 
فقدان موارد ثمينة واالإ�سرار بالبيئة وال�سحة، بل ميكن اأن توؤدي اأي�سًا اإلى 

وقوع حوادث متعلقة ب�سالمة العمليات. 

اختربت ال�سركة طائرات بدون طيار جمهزة مب�ست�سعرات الت�سوير ال�سوئي 
للغاز من اأجل حتديد حوادث الت�سرب خارج املحطات مل�ساحة واحد كيلومرت 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإحدى  اأجرتها  -التي  التجربة  هذه  غطت  وقد  مربع. 
واملتو�سطة املحلية- 14 بئرًا وق�سمًا من خطوط االأنابيب يف منطقة اخلوير. 
االإنتاج وحمطة  واإ�سالحه يف حمطة  الت�سرب  للك�سف عن  اأجري م�سح  كما 
)التي  التطلعية  االأ�سعة حتت احلمراء  با�ستخدام كامريات  الغاز احلكومي 
ميكنها حتديد الت�سربات التي ال ترى بالعني املجردة( وكا�سف التاأين باللهب 
لقيا�ص ترّكز الت�سرب يف جزء يف املليون للتقدير الكمي الالحق لالنبعاثات 

الهاربة.
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كثافة الغازات المســّببة لظاهرة االحتباس الحراري

العمل كالمعتادانخفاض كثافة غاز ثاني أكســيد الكربونا�جمالي
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@ تشمل كثافة الغازات المسّببة لظاهرة االحتباس الحراري موجوداتنا للنفط والغاز وُتحسب بناء على بيع الهايدروكربونات  
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انبعاثات الغازات المسّببة 
لظاهرة االحتباس الحراري 

اإن حت�سني اأدائنا يف انبعاثات الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري 
جمال  يف  نبذلها  التي  للجهود  الرئي�سية  دوافعنا  واأحد  اأ�سا�سية  ركيزة  يعد 

اإدارة الطاقة. 

ويف عام 2020، ا�ستطعنا خف�ص انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون مبعدل 
امل�سببة  للغازات  الرتاكمية  االنخفا�سات  اقرتبت  ثم  ومن  مليون طن،   0.7
املا�سية  الثمان  ال�سنوات  خالل  ال�سركة  يف  احلراري  االحتبا�ص  لظاهرة 
والطاقة  الغاز  حرق  تقليل  م�ساريع  تنفيذ  خالل  من  طن  مليون   2.77 من 
وانخف�ست  الطاقة.  وكفاءة  النفط  الإنتاج  امل�ساحبة  املياه  واإدارة  املتجددة 
كثافة اإجمايل انبعاثات الغازات امل�سّببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري بن�سبة 
من  الكربون/طن  اأك�سيد  ثاين  مكافئ  من  طن   0.21 اإلى   0.223 من   %6

الهايدروكربونات كما يو�سح الر�سم البياين اأدناه.

وابتغاء تعزيز الرتكيز على هذا املجال وقيادة املزيد من التح�سينات، �سكلنا 
االإدارة  تتبع جلنة  االحتبا�ص احلراري  وغازات  الطاقة  الإدارة  فرعية  جلنة 
خمت�سة  طريق  خارطات  وتطوير  املنتظمة  املراجعات  الإجراء  التنفيذية 
وحلقات  فرق  وتاأ�سي�ص  احلراري  االحتبا�ص  لغازات  الرئي�سية  للم�سادر 

ات�سال الإدارة الطاقة وغازات االحتبا�ص احلراري على م�ستوى املوجودات.

@مصادر أخرى

@مصادر أخرى

توليد الطاقة

التنفيس

النقل

النقل

االنبعاثات الهاربة والتخزين
االنبعاثات

االنبعاثات الهاربة والتخزين

توليد الطاقة

غاز الوقود المحلي

غاز الوقود المحلي

العمل كالمعتاد

حرق الغاز
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خفض انبعاث غازات
٢٫٧٧االحتباس الحراري 

إجمالي انبعاثات الغازات المســببة لظاهرة االحتباس الحراري لعام ٢٠٢٠

إجمالي انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري

حرق الغاز
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 مؤشــرات ا�داء الرئيسية للتسرب النفطي

عدد حوادث التسرب النفطي > ١ برميل لكل مليون طن من ا�نتاجكمية النفط المتسّرب > ١ برميل لكل مليون طن من ا�نتاج

�سعيها  عن  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  تفرت  ال 
عام  ويف  التلوث،  ومنع  العمانية  البيئة  ل�سون 
على  البيئي  اأدائنا  حت�سني  يف  جنحنا   ،2020
واإدارة  النفطي  الت�سرب  �سملت  اأ�سعدة كثرية 
النفايات. وفيما يلي تلخي�ص الأبرز االإجنازات.

التسرب النفطي 

النفط  من  طن  مليون  لكل  النفطي  الت�سرب  حاالت  عدد  انخف�ص 
اإلى 0.49 مقارنة مبعدل 0.66 يف عام 2019- وهو  املنتج و�سواًل 
انخفا�ص بن�سبة 26%، بيد اأن كمية النفط املت�سرب ارتفعت، وُيعزى 
ذلك غالبًا اإلى الت�سرب الذي حدث يف البئر اجلديدة التي مل ُتربط 
من  وبالرغم  اخلوير.  يف  احلقول  جمموعة  يف  بعُد  االإنتاج  بخط 

ذلك، فقد جنحنا يف حتقيق االأهداف املحددة.
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األداء في مجال البيئة 
والسالمة

وانبعاثات  النفطي  الت�سرب  حاالت  عدد  يف  انخفا�ص  	·
الغازات امل�سببة لالحتبا�ص احلراري واإجمايل النفايات

انخفا�ص بن�سبة 30% يف كمية الغاز املحروق 	·

حت�سن يف اأداء اإدارة النفايات 	·

تد�سني م�سروع املبادرة الوطنية لزراعة 10 ماليني �سجرة  	·
بالتعاون مع هيئة البيئة 

من  �سهرين  قبل  الن�سف  اإلى  الورق  ا�ستخدام  خف�ص  	·
املوعد املحدد

أهم منجزات عام
2020
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التجارب التقنية الجديدة

ال�سوق  اثنتا ع�سرة جتربة تقنية جديدة يف عام 2020 نتيجة لتحليل  بداأت 
يف  رغبة  االختبارات  هذه  وتاأتي  ال�سريعة.  وال�سراء  التعاقد  وعملية  الدقيق 
لالإنتاج،  امل�ساحبة  املياه  اإدارة  مثل  امللحة  الفنية  التحديات  مع  التعامل 
واإن�ساء  للنفط،  املعزز  واال�ستخال�ص  اال�سطناعي،  والرفع  الطاقة،  وكفاءة 

االآبار، وقيا�ص االإنتاج.

الكهربائية  االنغمارية  للم�سخات  امللتفة  االأنابيب  نظام  ذلك  بني  من  وكان 
الذي يهدف اإلى ا�ستبدال امل�سخات االنغمارية الكهربائية التقليدية. وهناك 
واإزالة  التدخل،  اأوقات  كتقليل  التقنية  هذه  من  املتوقعة  املزايا  من  العديد 
احلاجة اإلى اإعداد موقع البئر، وتعزيز موثوقية نظام  امل�سخات االنغمارية 
الكهربائية. واإن اأثبتت هذه التقنية جدواها وُطبقت بنجاح، ف�ستحقق قيمة 

تقدر باأكرث من 44 مليون دوالر اأمريكي على مدى ثالث �سنوات.

خلطوط  كبطانة  مرتفعة  حرارة  درجات  يف  اإيثيلني  البويل  اأي�سًا  وجربنا 
اإلى توفري يف التكاليف يزيد على 180  التدفق. واإذا جنح ذلك، فقد يوؤدي 
اأمريكي على مدى متو�سط عمر خطوط التدفق امل�سنوعة من  مليون دوالر 

الفوالذ الكربوين الذي ميتد اإلى 20 عامًا. 

وملجابهة التحدي الذي نواجهه يف قيا�ص االإنتاج، �ُسرع يف جتربة لنوع جديد 
�ست�سع حاالت  التي  امليكروويف  تكنولوجيا  على  املعتمدة  املياه  من عدادات 
عدم اليقني يف القيا�ص عند م�ستوى +/- 1% فقط. وتقدر القيمة التجارية 
ثالث  مدى  على  اأمريكي  دوالر  مليون   60 من  باأكرث  التقنية  لهذه  املحتملة 

�سنوات.

نحن حري�سون على بناء القدرات املحلية يف هذه الرحلة ونعمل مع املوؤ�س�سات 
اال�سطناعي  الذكاء  ت�سمالن   - جتربتني  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  العمانية 
الق�سوى  اال�ستفادة  وحتقيق  اليقني  عدم  قيا�ص  اأداة  على   - االآيل  والتعلم 
من اختبار االآبار. وقد تتيح اأوالهما لل�سركة جتنب املخاطر املالية التي تزيد 
 على 100 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا، اأما الثانية فقد حتقق وفورات تتجاوز

8 ماليني دوالر اأمريكي على مدى ال�سنوات اخلم�ص املقبلة.

البحث العلمي والتطوير

يوا�سل فريق التكنولوجيا اجلديدة دعمه لتطوير االأو�ساط االأكادميية املحلية 
وقد  القطاع.  مل�ساعدة  »اإيجاد«  والتطوير  البحث  من�سة  رعاية  خالل  من 
االأكادميي  والقطاع  ال�سناعة  بني  م�سرتكًا  م�سروعًا   13 االآن  حتى  اأ�سندنا 

جلامعات خمتلفة ابتغاء اإيجاد احللول لبع�ص حتدياتنا الفنية امللّحة.

مثل  الرئي�سية  بالتحديات  �سلتها  على  بناًء  امل�ساريع  هذه  ترتيب  كان  وقد 
كفاءة الطاقة واإدارة املياه واال�ستخال�ص املعزز للنفط والطاقة احليوية، مع 
اعتبار توليد منتجات ذات قيمة م�سافة من املخلفات هدفًا رئي�سيًا يف عام 

.2020

»اإيجاد«.  من�سة  خالل  من  احليوية  الطاقة  م�ساريع  من  اثنني  ُمول  وقد 
مع  ملزجه  احليوي  الديزل  الإنتاج  التمر  نوى  با�ستخدام  منهما  االأول  يتعلق 
الديزل التقليدي يف حمركات ال�سركة، اأما الثاين فيتمثل يف ا�ستخدام املياه 
امل�ساحبة الإنتاج النفط لزراعة الطحالب الإنتاج االأ�سمدة والديزل احليوي.

مع  يتعامل  اجلديد  التكنولوجيا  اإن�ساج  قمع  اأن  نعتقد  قدمًا،  وبامل�سي 
اأدائنا احلايل بل  حتديات �سركتنا تعاماًل جيدًا، ونحن ملتزمون با�ستدامة 
حت�سينه باالإفادة من اأدوات التح�سني امل�ستمر وتعزيز ال�سبكات وال�سراكات 
التكنولوجية. اإ�سافة اإلى ذلك، �سيزداد الرتكيز على اال�ستفادة من تقنيات 
التحول الرقمي املثبتة واملثرية الإماطة اللثام عن جمموعة كبرية من الفر�ص 

اجلديدة.
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اإن التحدي الذي تواجهه اأي موؤ�س�سة مع التقنيات املطبقة هو �سمان التحقيق 
عمليات  اأن�ساأنا  لقد  العمل.  جماالت  جميع  يف  لها  املخطط  للقيمة  الفاعل 
واأنظمة لتخطيط تطبيق هذه التقنيات التي اأثبتت جدواها وتتبعه وقيادته، 
مع تركيز ال يخبو على القيمة املحققة عو�سًا عن عدد النطاقات التي حتققت 
من التطبيق التجريبي الناجح اإلى التطبيق الكامل. ويف عام 2020، �ساعدت 
اأمريكي مبا يف  دوالر  مليون  اأكرث من 200  موؤثرة يف حتقيق  تقنيات  خم�ص 
ذلك تقنية جهاز التحكم يف التدفق التلقائي، مع نطاق ت�سليم الأكرث من 132 

بئرًا و95 من�ساأة لالآبار قبل حتديد عقد التطبيق الكامل.

ويف عام 2020، ُطبق عدد قيا�سي من التقنيات اجلديدة بلغ 10 تقنيات اإثر 
التجارب الناجحة للتعامل مع حتديات ال�سركة املختلفة مثل اإدارة الطاقة، 

وال�سحة وال�سالمة والبيئة، والرفع اال�سطناعي، واإن�ساء االآبار. 

كان اأحد هذه التقنيات هو حتليالت اأداء جهاز احلفر الذي ت�ستخدم التعلم 
االآيل واأمتتة العمليات الروبوتية لتح�سني عمليات احلفر. وقد اأثبتت التجربة 
اأن هذه التقنية تعزز جتنب وقت التوقف عن االإنتاج وحت�سن عمليات احلفر 
جودة  وحت�سني  احلوادث  جتنب  يف  م�ساهمتها  عن  ف�ساًل   ،%10 بن�سبة 

البيانات بن�سبة ت�سل اإلى %97.

وهنالك ثالث عمليات تطبيق ناجحة للتقنيات تتعلق باملعاجلة البيئية للرتبة 
وا�ستخال�ص  القاعدة،  الزيتي  وفتات طني احلفر  بالهايدروكربونات  امللوثة 
للنفط اخلام  ا�ستخال�ص  الثقيلة. وقد حقق ذلك معدل  النفط من احلماأة 
مما  املائة،  يف  واحد  من  اأقل  هايدروكربوين  تلوث  م�ستوى  مع   %77 بن�سبة 

�ساعد على توفري حوايل 5.4 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا.

بدون  للطائرات  امل�ستمر  التطبيق  هو  االأخرى  التقنية  االإجنازات  بني  ومن 
الطريان  املتطورة  املركبات اجلوية  لهذه  الروؤية، وميكن  طيار خارج حدود 
ملدة ت�سل اإلى ع�سر �ساعات وتنفيذ اأن�سطة املراقبة ملوجودات خمتلفة مثل 

البعيدة.  واملحطات  االأنابيب،  وخطوط  الكهرباء،  وخطوط  االآبار،  روؤو�ص 
وت�سمل الفوائد املحتملة من تطبيق هذه االأنظمة الك�سف املبكر عن الت�سرب، 
اإلى  احلاجة  وجتنب  االإنتاج،  تاأجيل  من  واحلد  ال�سياقة،  �ساعات  وتقليل 

اإجراء م�سوحات فعلية للمواقع.

امل�سخات  الأنظمة  املحركات  من  جديد  نوع  جتربة  اأي�سًا  ال�سركة  واأنهت 
االنغمارية الكهربائية �سي�ساعد على تعزيز موثوقية امل�سخات وتوفري الطاقة 
امل�سخات  جمموع  من   %30 االأولية  التطبيق  خطة  وت�ستهدف   .%10 بن�سبة 
 االنغمارية الكهربائية مما يوؤدي اإلى تخفي�ص تكاليف الطاقة مبا يربو على

7 ماليني دوالر اأمريكي �سنويًا.

باملوجات  للفح�ص  الروبوتات  املكتملة  االأخرى  التجريبية  امل�ساريع  و�سملت 
االأوتوماتيكية  ال�سهاريج  تنظيف  واأنظمة  املرتفعة  للخطوط  ال�سوتية  فوق 

وتقنية مكعب الت�ستت لتعزيز تف�سري البيانات اال�ستك�سافية.

التقنيات المطبقة
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التكنولوجيا الجديدة

خالل  من  الرئي�سية  املوؤ�س�سية  التحديات  مواجهة  يف  ال�سركة  جنحت 
اال�ستك�ساف امل�ستمر للتقنيات اجلديدة وتاأهيلها مع ت�سريع توليد القيمة من 
التقنيات املثبتة واملطبقة. ويقف وراء هذا النجاح منهجية موثوقة ونهج قائم 
تنفيذ  يف  اخلربة  من  عامًا   30 من  اأكرث  مدار  على  طورناهما  القيمة  على 

التكنولوجيا اجلديدة.

ناجحة  تقنية   32 من  اأكرث  طبقنا  املا�سية،  اخلم�ص  ال�سنوات  مدى  وعلى 
للتعامل مع التحديات الفنية امللحة يف ع�سرة جماالت وهي: ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة، واإدارة االآبار واملكامن، واإدارة الرمال، والرفع اال�سطناعي، واإن�ساء 
املرافق،  واإدارة  الطاقة،  وكفاءة  املكامن،  وتو�سيف  املياه،  واإدارة  االآبار، 

وقيا�ص االإنتاج.

لتقنيات  الكاملة  االإمكانات  ا�ستك�ساف  على  وبا�ستمرار  بن�ساط  نعمل  نحن 
والذكاء  والروبوتات  الرقمي  التحول  مثل  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
اأماًنا  اأكرث  �سركة  لن�سبح  البيانات  وحتليالت  االآيل  والت�سغيل  اال�سطناعي 

وكفاءة وم�سوؤولية.

التحديات المؤسسية
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إدارة ا�بار والمكامن

إدارة الرمال

الرفع االصطناعي

إنشاء ا�بار

إدارة المياه

خصائص المكامن

الصحة والسالمة والبيئة

كفاءة الطاقة

إدارة المرافق

قياس ا�نتاج

المجموع

79 تقرير االستدامة لعام 2020 م 



اإعادة ا�ستخدام املياه من م�سروع منر لالأرا�سي الرطبة 

يف الزراعة امللحية

قلق  م�سدر  ال  ثمينًا  موردًا  باعتبارها  املياه  اإدارة  على  عازمة  ال�سركة  اإن 
حيثما يكون ذلك ممكنًا فنيًا واقت�ساديًا. ومن اأمثلة ذلك املرحلة الثالثة من 
م�سروع منر لالأرا�سي الرطبة التي اأ�سافت 75 األف مرت مكعب يف اليوم اإلى 

�سعة معاجلة املياه يف املحطة البالغة 115 األف مرت مكعب يف اليوم. 

تقل  التي  لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه  ت�ستهدف  التي  االأخرى  املبادرات  تركز 
حني  يف  ورميا،  مرمول  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  البحر،  مياه  ملوحة  عن  ملوحتها 
ترتكز املياه ذات امللوحة املماثلة ملياه البحر اأو التي تفوقها يف بهجة وفهود 

وقرن علم.

يف  امللح  ل�سناعة  املياه  ا�ستخدام  اإعادة  اإمكانية  امل�ساريع  �ستبحث  وعمومًا 
حني من املحتمل اأن تتوجه امل�ساريع يف جنوب منطقة االمتياز نحو االأغرا�ص 

الزراعية.

م�ساريع نقل املياه

ويف الوقت نف�سه، يجري تنفيذ م�سروع طموح لنقل املياه امل�ساحبة لالإنتاج 
من حقل جبال اإلى حقل اخلوير عرب �سبكة اأنابيب بطول 118 كم. وهذا يعني 
بن�سبة 50% من  وتخفي�ص  فار�ص اجلويف  املياه من خزان  ا�ستخدام  خف�ص 

احلاجة اإلى التخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة يف جبال. 

ويُنظر حاليًا يف م�سروع ثاٍن لتخفي�ص التخل�ص من املياه لنقل املياه امل�ساحبة 
اإلى  حاجة  هناك  �ستكون  حيث  ترب  حقل  اإلى  رول  �سيح  حقل  من  لالإنتاج 
11000 مرت مكعب يوميًا للحقن للمرحلة الثانية من تطوير حقل ترب حو�سي.

م�سروع الزراعة احليوية لالأرا�سي الرطبة يف منر 

لالإنتاج  امل�ساحبة  املياه  ا�ستخدام  لتقييم  عام  ملدة  بحثي  م�سروع  اكتمل 
امللوثة بالبوليمر من اال�ستخال�ص املعزز للنفط باالأ�سلوب الكيمائي للنظر يف 

ا�ستخدامها يف الزراعة امللحية يف منر يف عام 2020.

من  ملجموعة  وخ�سعت  امللوحة  تتحمل  املحا�سيل  من  اأنواع  �ستة  واختريت 
ون�سارتها  منوها  على  تاأثريها  لتقييم  املياه  وموا�سفات  البوليمر  تركيزات 

واإنتاجيتها وجودتها.

وخل�ص ذلك اإلى تقدمي تو�سية للم�سي قدمًا يف فر�سة ت�سويق �سجرة الدم�ص 
و�سجرية   )Conocarpus Lancifoliush العلمي:  )اال�سم  ال�سناين 

الهوهوبا.

الهيئة
الأنواع 

النباتية

اأق�سى عائد 

)طن لكل 

هكتار �سنويًا(

�سوق املنتج النهائياملخاطر الفنيةال�سنة

املحا�سيل 
ال�سنوية

مل ُيخرَت املح�سولمتو�سطة اإلى مرتفعة3.52020القطن

2020-اخلروع
عالية نظرًا لقابلية 

التحمل لزيادة 
امللوحة

مل ُيخرَت املح�سول

البحث عن �سوقمنخف�سة24.62020النجيل االأ�سرتايلاالأع�ساب

االأ�سجار 
املعمرة

الدم�ص ال�سناين 
)الكرف�ص(

منخف�سة11.52020
�سوق ُم�سّنعي الفحم 

يف ُعمان
اأوكالبتو�ص 

كمالديولن�س�ص 
)الكينا(

متو�سطة0.52020
�سوق ُم�سّنعي الفحم 

يف ُعمان

ال ينطبقالهوهوبا
بعد 3 
�سنوات

منخف�سة اإلى 
متو�سطة الأن املردود 

وجودة الزيت مل 
ُيقيَّما بعد

ا�ستخال�ص الزيوت 
الطبيعية بالعمل مع 

اإحدى املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة

التنا�سح الأمامي يف �سيح رول

�سرع فريق اإدارة املياه يف تطبيق تقنية التنا�سح االأمامي يف �سيح رول ملعاجلة 
يف  ذلك  تكرار  طموح  مع  العك�سي  التنا�سح  حمطات  من  املرجتعة  املياه 

م�سادر اأخرى للمياه املرجتعة من حمطات التنا�سح العك�سي.

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:

المياه
غير المعالجة
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خمطط التنا�سح االأمامي

وتتمثل االأهداف الرئي�سية يف:
تقليل كمية املياه املتخل�ص منها بن�سبة 40% وزيادة اال�ستخال�ص الكلي.  ·

حتقيق وفورات من خالل حفر اآبار اإ�سافية الإمدادات املياه.  ·
لتلبية  االإ�سافية  املياه اجلوفية  ا�ستنزاف طبقات  اإلى  تقلي�ص احلاجة   ·

الطلب امل�ستقبلي.

م�سروع معاجلة املياه يف رميا

 ُمنح م�سروع ل�سركة �سويز الفرن�سية للمرافق يف عام 2020 لدمج اأحوا�ص 
الق�سب مع نظام للمعاجلة الطبيعية للتعامل مع املياه امل�ساحبة لالإنتاج يف 
األف  اإلى حتويل 40  حقل رميا. و�سوف يلغي هذه امل�سروع االأخ�سر احلاجة 
مرت مكعب يف اليوم اإلى عمليات التخل�ص يف الطبقات العميقة التي ت�ستهلك 

طاقة عالية.
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≈àM

2009

2010

2014

2015

2016

2017

20182020

2019

كانت الحلول 
المتاحة هي حقن 

المياه والتخلص منها

المرحلة ا�ولى من مشروع 
نمر ل�راضي الرطبة 

بدء المشروع التجريبي 
للزراعة الملحية 

العضوية في نمر

إعادة االستخدام الكامل 
للمياه المكثفة والمصرفة 

في إنتاج البخار في قرن علم

مشروع إعادة استخدام المياه 
المرتجعة في سيح رول باستخدام 

تقنية التناضح ا�مامي

إكمال مشروع الزراعة 
الملحية العضوية بنجاح

إعادة استخدام المياه المصاحبة 
ل¡نتاج في عمليات الحفر

بدء أنشطة البحث والتطوير 
¥عادة استخدام المياه 

المصاحبة ل¡نتاج

االستغالل ا�مثل لـ٣١ محطة للتناضح 
العكسي لتوفير المياه الجوفية

نجاح أنشطة البحث والتطوير 
في إعادة استخدام المياه 

في صناعة الطوب

نقل المياه من سيح رول 
إلى تبر الستخراج النفط

بدء مشروع قرن علم 
¥عادة استخادم المياه 

شديدة الملوحة في إنتاج 
الملح الصناعي

إسناد عقد مشروع ريما 
لمعالجة المياه 

لتستخدم في الزراعة

المرحلة الثالثة من توسيع 
مشروع ا�راضي الرطبة في نمر

التوقف تمام² عن التخلص من 
المياه في الطبقات الضحلة

االنضمام إلى لجنة البحوث 
االستراتيجية العمانية

إدارة المياه

تتمثل غاية اإدارة املياه يف ال�سركة من متكني اإنتاج م�ستدام للنفط. ويتحقق 
طويلة  ا�سرتاتيجية  وتبني  اجلوفية  للموارد  م�سوؤولة  اإدارة  خالل  من  ذلك 
والنقل.  اال�ستخدام  واإعادة  التخفي�ص،  مبادئ:  ثالثة  على  مرتكزة  املدى 
امل�ساحبة  املياه  كميات  تقلي�ص  اإلى  احلاجة  اإلى  “التخفي�ص”  مبداأ  وي�سري 
اإلى ال�سطح، والتخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة،  لالإنتاج التي تخرج 
وا�ستنزاف طبقات املياه. اأما “اإعادة اال�ستخدام” فيتعلق بتعظيم اال�ستفادة 
من املياه يف ا�ستخال�ص النفط اأو بع�ص االأغرا�ص االأخرى ذات النفع، واأما 
“النقل” فيُعنى بنقل املياه من املناطق ذات الفائ�ص اإلى تلك التي تعاين من 

�سح املياه.

ا�ستخدام املياه امل�ساحبة لالإنتاج

تنتج ال�سركة حاليًا قرابة 850 األف مرت مكعب يف اليوم من املياه امل�ساحبة 
هذا  من  اعتبارًا  اليوم  يف  مكعب  مرت  مليون  تتجاوز  اأن  يتوقع  التي  لالإنتاج 
للمحافظة على  املياه حاليًا  تلك  ا�ستخدام 64% من  ويعاد  العام ف�ساعدًا، 
ير�سل  فيما  الكيميائي،  باالأ�سلوب  للنفط  املعزز  اال�ستخال�ص  اأو  ال�سغط 
الباقي منها اإلى م�سروع منر لالأرا�سي الرطبة اأو للتخل�ص منها يف الطبقات 
اأ�ساليب  عن  احلثيث  وبحثها  الدوؤوب  �سعيها  توا�سل  ال�سركة  لكن  العميقة. 
بديلة لتنقية املياه امل�ساحبة لالإنتاج اأو اإعادة ا�ستخدامها اأو التخل�ص منها 

باأ�سلوب اأقل ا�ستهالكًا للطاقة.

لقد قطعت ال�سركة �سوطًا طوياًل يف االإدارة الفاعلة للمياه امل�ساحبة لالإنتاج يف العقد املا�سي. وجتدون يف املخطط التايل ملحة عن اإجنازاتنا الرئي�سية يف رحلتنا 
نحو ا�ستدامة املياه واإعادة ا�ستخدامها.
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إدارة الطاقة وتوفيرها 

امل�ستهلكة  الطاقة  مبراقبة  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ص  اإلى  ال�سركة  ت�سعى 
يف  للطاقة  تدقيق  االآن  ويجري  العقارية.   ال�سركة  مرافق  يف  بها  والتحكم 
واملياه  للكهرباء  ا�ستعمالها  الإدارة  العمليات  ومناطق  الفحل  ميناء  مباين 

والتحكم بها بكل احرتافية. 

ولقد اتخذت اخلطوات االآتية يف خمتلف اأرجاء مباين ال�سركة:
 LED ا�ستبدال االإنارات التقليدية باإنارات 	·

اأثناء  يف  االإ�ساءة  وطاقة  والتكييف  والتهوية  التدفئة  اأنظمة  تعزيز  	·

�ساعات العمل املكتبية وللم�ساكن.
ا�ستبدال االآالت القدمية منخف�سة التكلفة باأخرى ذات كفاءة اأعلى.  	·

تركيب حمركات متغرية ال�سرعة على املعدات الدوارة. 	·

تدقيق الطاقة يف كل مبنى وتطبيق حت�سينات توفري الطاقة. 	·

وقد اأدت تلك املبادرات اإلى حتقيق ما يعادل:

إدارة الطاقة في اآلبار والمكامن

الطاقة  ا�ستهالك  ا�سرتاتيجية لتخفي�ص  ال�سركة  ا�ستحدثت  يف عام 2020، 
ت�سغيل  عمر  اأو  النفط  اإنتاج  يف  التاأثري  دون  اال�سطناعي  الرفع  لعمليات 
من   %30 حوايل  حاليًا  اال�سطناعي  الرفع  عمليات  وت�ستهلك  امل�سخات. 

طاقتنا، بيد اأننا ن�سعى اإلى تخفي�سها مبقدار 10% بحلول عام 2030.

من  الرئي�سي  للنوع  امل�ستهلكة  الطاقة  كفاءة  تعظيم  على  الرتكيز  وين�سب 
املعززة،  وامل�سخات  الكهربائية،  االنغمارية  للم�سخات  اال�سطناعي  الرفع 
وامل�سخات املجوفة وم�سخات الرفع بالغاز. ويرمي م�سروع اإدارة الطاقة يف 

االآبار واملكامن اإلى:

)مثل  اأقل  طاقة  تتطلب  التي  اال�سطناعي  الرفع  طرق  اإلى  االنتقال  	·

.)RotaFlex

اال�ستغالل االأمثل لت�سميم الرفع اال�سطناعي. 	·

تطبيق اأجهزة التحكم بالتدفق التلقائي والتقنيات اجلديدة. 	·

التخل�ص من اآبار الرفع بالغاز. 	·

كفاءة  تعقب  خالل  من  اال�سطناعي  الرفع  جمال  يف  الرقمي  التحول  	·

الطاقة يف برنامج “نربا�ص” واأداة مراقبة كفاءة الطاقة. 
تعزيز قاعدة بيانات الرفع اال�سطناعي لت�سمل تعقب ا�ستهالك الطاقة  	·

واالإدارة الب�سرية.
الت�سغيل التلقائي الأنظمة حتليل البيانات وتطبيقها لدعم عملية اتخاذ  	·

القرار فيما يتعلق باإدارة االآبار واملكامن.
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كفــاءة الطاقة المتوقعة في إدارة ا�بار
والمكامن - الخطة المستهدفة

خط أساس استهالك الطاقة (ميجاواط) 

استراتيجية الطاقة في إدارة ا�بار والمكامن (ميجاواط)

تخفيض استهالك الطاقة مقارنة مع خط ا ساس ٪

5231
انخفا�سًا مبقدار ما تنفثه

�سيارة متو�سطة احلجم من 
االنبعاثات يف الطرق �سنويًا

٤07390
زراعة

�سجرة خالل 10 �سنوات

٨59٤
اإعادة تدوير

طنًا من املخلفات بدًل 

من طمرها
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الطاقة احلرارية الأر�سية

لقد �سرعنا يف درا�سة جدوى مبدئية مع �سركة يابانية ال�ستك�ساف اإمكانات 
الطاقة احلرارية االأر�سية يف منطقة االمتياز اخلا�سة بنا بهدف ا�ستخدامها 
م�سحًا  ذلك  ويت�سمن  التدفئة.  اأو  التربيد  اأو  املياه  حتلية  اأو  الطاقة  لتوليد 
حرارة  درجة  ذات  اآبار  عن  للبحث  ال�سركة  يف  احلقول  جمموعات  جلميع 

عالية واختيار اأف�سل موقع ال�ستخدام حرارة االأر�ص يف تطبيقات خمتلفة.

حمطة الطاقة ال�سم�سية ب�سعة 1ميجاواط يف املقر 

الرئي�سي لل�سركة

م�سقط.  يف  الرئي�سي  مقرنا  بجوار  ال�سم�سية  للطاقة  من�ساأة  حاليًا  نبني 
والهدف الرئي�سي هو زيادة الوعي باأهمية حتول الطاقة. وي�ستخدم الت�سميم 
الوحدات الكهرو�سوئية التي ميكن اأن تولد الكهرباء من كال اجلانبني لزيادة 
اإنتاج الطاقة. ومن املتوقع اأن تقلل هذه املحطة من انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون مبقدار 1500 طن �سنويًا.

املرحلة الثانية من م�سروع الطاقة ال�سم�سية يف مواقف 

ميناء الفحل

من  الكهرباء  الإنتاج  ال�سيارات  مواقف  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  اأكملنا 
ال�سركات  اإحدى  مع  بال�سراكة  وذلك  الفحل،  ميناء  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
العمانية من فئة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لرتكيب االألواح الكهرو�سوئية 
يف مواقف ال�سيارات يف مركز التدريب والتطوير، وبيت �سيح املالح ومركز 
تقنية املعلومات، باإجمايل �سعة 2.85 ميجاواط.  و�سيقلل هذا امل�سروع من 
فاتورة الكهرباء مبا يقارب 200 األف ريال ُعماين �سنويًا و�سيخف�ص اأي�سًا من 

انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون مبقدار 2621 طنًا �سنويًا.

طاقة الرياح

�سياق  يف   2023 عام  يف  لها  للرياح  مزرعة  اأول  ت�سغيل  اإلى  ال�سركة  ت�سعى 
االنتقال نحو م�سادر الطاقة املتجددة. 

الفنية  اجلدوى  تغطي  جدوى  درا�سة  دولية  ا�ست�سارات  �سركة  اأجرت  وقد 
والبيئية واالقت�سادية لطاقة الرياح وحددت �ستة مواقع حمتملة للرتكيب يف 

جنوب منطقة االمتياز يف منر واأمل واأمني وهرويل.

وقد ُحددت ال�سعة امل�ستهدفة االأولية لكل موقع عند 10 ميجاواط مع املرونة 
يف التو�سع اأو التقلي�ص. كما ُن�سبت �سارية رياح يف كل موقع جلمع معلومات 
عن �سرعة الرياح ودرجات احلرارة وبيانات الرطوبة يف مدة ال تقل عن 12 

�سهرًا قبل اتخاذ اخلطوات القادمة.

كفاءة الطاقة

ال�سرتاتيجية  الرئي�سية  الرتكيز  حماور  اأحد  الطاقة  كفاءة  حت�سني  يعد 
احلفاظ على الغاز.  لقد بذلت جهود حثيثة لتعزيز كفاءة الطاقة من خالل 
البخار مما  الإنتاج  اأن�سطتنا  املهدرة يف  وا�سرتجاع احلرارة  الثنائي  التوليد 

جنم عنه حت�سينات كبرية يف كفاءة اإنتاج الطاقة.

ونهدف اإلى تقليل كمية الغاز املطلوبة الإنتاج ميجاواط واحد يف ال�ساعة اإلى 
تبلغ 14% مقارنة  ن�سبة انخفا�ص  275 مرتًا مكعبًا بحلول عام 2021، وهي 

مع عام 2010.

ولقد اأكملنا و�سع معيار جلميع مرافقنا يف الربع االأول لعام 2019 لتحديد 
مكامن النق�ص يف ا�ستهالك الطاقة لكل جمموعة حقلية. وبناء على هذا، 
تنقل  اأداة  وهي  اأولوية،  الطاقة  كفاءة  مراقبة  اأداة  تطبيق  ال�سركة  اأعطت 
بيانات حية لالإ�سارة اإلى اأي عيوب يف الكفاءة الت�سغيلية للمعدات.  وت�سدر 

هذه االأداة اإنذارًا مما ميكن من اإ�سالح اأي عطل يف الوقت املنا�سب.

كما اأجرينا تقييمًا مف�ساًل للطاقة الأربعة مرافق اأخرى: يف اخلوير وهرويل 
�سيح  يف  املركزية  الغاز  معاجلة  وحمطة  جبال  يف  احلكومي  الغاز  وحمطة 
لفر�ص  االأمثل  اال�ستغالل  لتحديد  املعدات  على  مبنية  درا�سة  وهذه  رول. 

كفاءة الطاقة يف حمطات االإنتاج.

201020192021

 من الغاز مطلوبة لتوليد 275 متراً مكعبًا  301 متراً مكعبًا  320 متراً مكعبًا 
ا ميجاواط/ ساعة

 من الغاز مطلوبة لتوليد
ا ميجاواط/ ساعة

من الغاز ستكون 
 مطلوبة لتوليد
ا ميجاواط/ ساعة
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اإيجاد  على  للم�ساعدة  جهودنا  على   2020 عام  من  االأمثلة  بع�ص  هنا  وها 
كوكب ت�سيع فيه اأ�ساليب الطاقة النظيفة واخل�سراء:

م�سروع اأمني للطاقة املتجددة ب�سعة 100 ميجاواط

 100 ب�سعة  الكهرو�سوئية  الطاقة  لتوليد  اأمني  حمطة  الرائد  م�سروعنا  بداأ 
ميجاواط مبرحلة االأعمال التجارية يف �سهر مايو 2020، اإثر ت�سغيله الناجح 

قبل املوعد املحدد بثالثة اأ�سهر.

و�سيوفر م�سروع املنتج امل�ستقل للطاقة املتجددة -الواقع بالقرب من منطقة 
اأولى  اأحد  ُيعد  وهو  العمليات،  مناطق  يف  ال�سركة  الأعمال  الطاقة  منر- 
م�ساريع الطاقة ال�سم�سية يف العامل الذي ت�سرتي جميع اإنتاجه من الكهرباء 

�سركة نفط وغاز.

ويعد م�سروع اأمني للمنتج امل�ستقل للطاقة االأول من نوعه على اأر�ص ال�سلطنة، 
الذي  العقد  اإر�ساء  وقت  يف  العامل  يف  التعريفات  اأدنى  من  بواحدة  وحظي 

يطال 23 عامًا.

م�ساحة   - اأمريكي  دوالر  مليون   94 تكلفته  تبلغ  الذي  املرفق-  هذا  ويغطى 
ت�سل اإلى 4 كيلومرتات مربعة وينتج طاقة كهربائية تقدر بـ 100 ميجاواط 
مبا�سرة من اأ�سعة ال�سم�ص عن طريق االألواح ال�سم�سية عو�سًا عن ا�ستخدام 
الغاز الطبيعي.  ويكفي لتزويد 15 األف منزل بالطاقة، وقد يوؤدي اإلى خف�ص 
االنبعاثات ال�سنوية لغاز ثاين اأك�سيد الكربون مبا يربو على 225 األف طن، 
وهو يعادل ما تنفثه 23 األف �سيارة على الطرق. كما اإنه من املتوقع اأن يوفر 

�سنويًا ما يعادل 95.5 مليون مرت مكعب من الغاز.

وقد �ُسجل امل�سروع بنجاح يف ائتمانيات الكربون يف االحتاد االأوروبي، مما 
الطاقة  اإلى  للتحول  الطموحة  خططها  تطبيق  تي�سري  على  ال�سركة  ي�ساعد 
اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  ملوازنة  اأخرى  لفر�ص  الطريق  وميهد  النظيفة، 

الكربون.

تطورات  الآخر  املواكبني  طليعة  يف  لتكون  ال�سلطنة  طموحات  مع  وان�سجامًا 
ت�سمل  تقنيات متطورة  امل�سروع  ا�سُتخدمت يف هذا  املتجددة،  الطاقة  قطاع 
تتبع  التي  التعقبية  االأجهزة  وكذلك  الوجه،  ثنائية  الكهرو�سوئية  الوحدات 

م�سار ال�سم�ص لزيادة اإنتاج الطاقة يف خمتلف �ساعات النهار.

بناء  تكاليف  اإجمايل  ربع  العمانية حوايل  واخلدمات  ال�سلع  متثل 

امل�سروع مبا يف ذلك تهيئة املوقع والت�سنيع املحلي وتوريد املواد.

فلل راأ�ش احلمراء

بعد امل�سروع التجريبي لرتكيب األواح الطاقة ال�سم�سية بقدرة 10 كيلوفولت 
يف 10 فلل يف م�سروع تطوير منطقة راأ�ص احلمراء، فاإنا نتطلع االآن لتو�سيع 
البنية  مع  االرتفاع،  �سكنيًا جديدًا منخف�ص  مبنى  لت�سمل 580  ا�ستخدامها 

االأ�سا�سية وتن�سيق املناظر الطبيعية.

تخزين الطاقة احلرارية

يعد تخزين الطاقة التحدي الرئي�سي يف قطاع م�سادر الطاقة املتجددة نظرًا 
البطاريات  تكلفة  وارتفاع  الطاقة  على  والطلب  العر�ص  بني  التوافق  لعدم 
الكهربائية التقليدية. مع و�سع ذلك يف احل�سبان، اأكملنا موؤخرًا درا�سة حول 

فر�ص تخزين الطاقة احلرارية التي ميكن حتويلها الحقًا اإلى كهرباء.

الهيدروجني الأخ�سر

الطاقة املتجددة  الفر�سة املثرية يف ف�ساء م�سادر  ا�ستك�ساف هذه  نوا�سل 
خالل  من  االأخ�سر  الهيدروجني  تقنيات  جتريب  يف  احلايل  هدفنا  ويتمثل 
متعددة  ب�سعة  ال�سم�سية  الطاقة  با�ستخدام  الهيدروجني  اإنتاج  نظام  اإثبات 

امليجاواط عرب التحليل الكهربائي للماء لتطبيقني رئي�سيني:

من  الطاقة  اإنتاج  تقليل  ملحاولة  الغاز  �سبكة  يف  الهيدروجني  حقن   -1
حمطات الطاقة ال�سم�سية من خالل تخزين فائ�ص الطاقة ال�ستخدامه 

يف اأوقات الحقة.

الوقود  بخاليا  تعمل  مبركبات  التقليدية  الثقيلة  املركبات  ا�ستبدال   -2
الهيدروجينية.
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جزءًا  �سيظالن  والغاز  النفط  اأن  �سحيح   
ال�سركة  يف  الطاقة  منظومة  من  اأ�سا�سيًا 
للطاقة  اإبداعية  حلواًل  اأي�سًا  نطّور  اأننا  اإال 
للنمو  جديدة  فر�ص  الإيجاد  املتجددة 
لل�سركة وللبالد على حد �سواء. هذا االنتقال 
يعني  متكاملة  طاقة  �سركة  اإلى  التدريجي 
اجلديدة  التكنولوجيا  من  اال�ستفادة  اأي�سًا 
واإر�ساء مزيد من التعاون اإلى جانب حت�سني 

كفاءة الطاقة واإدارة املياه عمومًا.

الطاقة المتجددة

يواجه  بل  ال�سركة  يواجه  والع�سرين  احلادي  القرن  يف  حتد  اأكرب  اإن 
ال�سعي  ذاته  احلني  ويف  بالطاقة،  العامل  اإمداد  هو  جمعاء  الب�سرية 
الطاقة  اإنتاج  تكلفة  وموا�سلة تخفي�ص  الكربونية  االنبعاثات  تقليل  نحو 

املطلوبة. 

وال�سركة ملتزمة باملخطط العام للطاقة يف ُعمان 2040 يف حني ن�سعى 
نف�سه  االآن  ويف  فر�ص،  اإلى  وحتويلها  املناخي  التغري  حتديات  الغتنام 
الرئي�سية  االأهداف  بني  ومن  املتزايدة.  الطاقة  متطلبات  لتلبية  العمل 
توليد 30% من طاقتنا من م�سادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2025. 

�سوق  من  الكربون  اإزالة  خطوات  دعم  ذلك  ويعني 

انبعاثات  ذات  عمانية  عمل  �سال�سل  وتطوير  الطاقة، 

تطوير  وت�سريع  ميكن،  ما  باأ�سرع  منخف�سة  كربونية 

وطاقتي  ال�سم�سية  الطاقة  من  اال�ستفادة  تقنيات 

الكربون،  منخف�سة  بدائل  لتكون  والرياح  الهيدروجني 

الكبرية  امل�ساريع  يف  امل�ستثمرين  ثقة  بناء  عن  ف�ساًل 

حت�سينًا  الطاقة  كفاءة  وحت�سني  الكربون  منخف�سة 

ملحوظًا. 
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االستدامة البيئية 
والتكنولوجيا الجديدة

ب�سعة  ال�سم�سية  للطاقة  اأمني  ملحطة  التجاري  الت�سغيل  بدء  	·
100 ميجاواط

اختيار مواقع الختبار اإن�ساء مزرعة الرياح 	·

يف  الطاقة  ا�ستهالك  لتقليل  جديدة  ا�سرتاتيجية  تد�سني  	·
اأن�سطة الرفع

اكتمال املرحلة الثانية من م�سروع توليد الكهرباء من الطاقة  	·
ال�سم�سية يف مواقف ال�سيارات يف ميناء الفحل

أهم منجزات عام
2020
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االتصاالت

وموظفي  موظفيها  متابعة  ل�سمان  االت�ساالت  يف  جهودها  ال�سركة  كثفت 
املتعلقة  واالأخبار  واملعلومات  الن�سائح  الأحدث  معها  املتعاقدة  ال�سركات 

بجائحة كورونا وكيفية ا�ستجابة ال�سركة لتف�سي كوفيد-19. 

والداخلي  اخلارجي  موقعنا  على  خم�س�سة  اإلكرتونية  �سفحات  اأن�سئت 
باالإ�سافة اإلى عنوان بريد اإلكرتوين خا�ص للموظفني لطرح االأ�سئلة اأو اإثارة 

املخاوف.

العليا  االإدارة  بني  مرة  الأول  افرتا�سيًا  “احلوار”  جل�سات  ُنظمت  كما 

واملوظفني، وُن�سرت حتديثات منتظمة يف من�ساتنا للتوا�سل االجتماعي وعن 
االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  عن  ف�ساًل  الق�سرية،  الن�سية  الر�سائل  طريق 

الداخلية املنتظمة يف هذا ال�ساأن. 

وبحلول نهاية عام 2020، ُن�سر اأكرث من 120 حتديثًا متعلقًا بفريو�ص كورونا 
من  جمموعة  التحديثات  تلك  و�سملت  اخلارجي،  االإلكرتوين  موقعنا  على 
ون�سائح  ال�سحي  واحلجر  وال�سفر  وال�سحة  العمل  ذلك  يف  مبا  الق�سايا 

املوارد الب�سرية.
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العمل عن بُعد

لقيود  لالمتثال  ُبعد  عن  للعمل  “مكتبي”  نظام  تطبيق  تو�سيع  يف  �سارعنا 
التباعد االجتماعي واالإغالق دون التاأثري يف ا�ستمرارية العمل.

ويف بادئ االأمر، ُمنحت اأولوية الو�سول لنظام ال�سركة عن ُبعد الأكرث من 800 
م�ستخدم ي�سطلعون بوظائف �سرورية ال�ستمرارية اأعمال ال�سركة ح�سب ما 

حددته كل دائرة عمل بالتعاون مع جلنة مواجهة فريو�ص كورونا. 

االأ�سا�سية  البنية  ترقية  اكتملت  ما  �سرعان  اإذ  طوياًل  يدم  مل  ذلك  اأن  بيد 
لتقنية املعلومات من خالل دائرة املعلومات والتحول الرقمي وُوزعت اأجهزة 

احلا�سب االآيل املحمولة لتمكني اآالف املوظفني من اأداء اأعمالهم بعيدًا عن 
مكاتب ال�سركة، ومل يكد ينق�ِص عام 2020 حتى اأ�سبح حوايل 7890 موظفًا 
�سبكة  اإلى  الو�سول  خالل  من  منازلهم  من  العمل  على  قادرين  ومتعاقدًا 

ال�سركة واأنظمتها لتقنية املعلومات.

ويبك�ص”  و”�سي�سكو  لالأعمال”  “�سكايب  مثل  الرقمية  االأدوات  اأدت  كما 
وجمموعات “الوات�ساب” دورها يف تي�سري املكاملات ال�سوتية واالت�سال املرئي 

واملرا�سالت الفورية بني الزمالء الرئي�سني يف مواقع خمتلفة.

إنجازات دائرة المعلومات 
والتحول الرقمي في أثناء 

كوفيد-19

يف  العمل  من  ومتعاقدًا  موظفًا   7890 من  اأكرث  متكني  	·
منازلهم.

ت�سجيل عدد قيا�سي يف اللقاءات بني �سخ�سني عرب تطبيق  	·
“�سكايب” بلغ 78228 يف يوم واحد.

·	 ترقية عقد �سبكة االإنرتنت من 500 ميجابت/الثانية اإلى 1 
جيجابت/الثانية.

ليبلغ  املنزل  من  للعمل  اإ�سايف  تفعيل  رمز   3500 توفري  	·
املجموع 8200.

ال�سبكة  يف  االآمنة  املنافذ  لطبقة  االأ�سا�سية  البنية  تعزيز  	·
“مكتبي”  نظام  يف   )SSL VPN( اخلا�سة  االفرتا�سية 

لت�سمل 5000 م�ستخدم مقارنة بـ 1000 م�ستخدم �سابقًا. 

حت�سني البنية االأ�سا�سية “ل�سرتيك�ص ثني كالينت” من 500  	·
اإلى 1500 ات�سال وتوفري 40 خادمًا لتحمل العبء االإ�سايف. 
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يف  عمل  فريق  �ُسكل   ،2020 فرباير  �سهر  مطلع  ويف 
دائرة العقود وامل�سرتيات لتحديد وتقييم تاأثري فريو�ص 
تخفيف  وحماولة  لدينا  التوريد  �سال�سل  على  كورونا 
التي  التوريد من ال�سني  ذلك، وي�سمل ذلك �سال�سل 
اأ�سّرت بها هذه اجلائحة. وا�ستجابة  اأول دولة  كانت 
ال�سركات  االإمدادات من  الفريق  ا�سرتى هذا  لذلك، 
واعتمد على  و�سع اخلطط،  واأعاد  البديلة،  امل�سنعة 
والتعاون  ال�سراء  ت�سريع  عن  ف�ساًل  املخزون،  فائ�ص 
مع امل�سغلني االآخرين لتاأمني املواد واملعدات احليوية.

تغيير ترتيبات العمل

تعر�سنا  من  للحد  جديدة  عمل  اأ�ساليب  اعتمدنا 
للفريو�ص والتحكم يف انتقاله قدر االإمكان. اإذ طلبنا 
العمليات  مناطق  يف  العاملني  املوظفني  جميع  من 
لتقليل  �سعيًا  مزدوجة  بنوبات  العمل  يف  اال�ستمرار 
الفحل  وميناء  العمليات  مناطق  بني  التنقل  حركات 
املر�ص”.  احتواء  يف  و�ساهم  اآمنًا  “ابَق  ملبداأ  ودعمًا 
العمليات  مناطق  موظفي  على  التمديد  هذا  وانطبق 
كما  و13/15.   28/28 الزمنية  العمل  جلداول  وفقًا 
اأ�سابيع واأخذ مثلها  للعمل ملدة ثالثة  ُمدد هذا موؤقتًا 
الذين  املوظفني  من  طلبنا  ذلك،  غ�سون  ويف  راحة. 
يظلوا  اأن  العمل  موقع  عن  بعيدًا  راحة  اأيام  يف  كانوا 

يف اأماكنهم.

مكاتبنا  يف  للموظفني  متثيل  م�ستوى  اأقل  وا�ستحدث 
من  العظمى  الغالبية  اأ�سبحت  حتى  الفحل  مبيناء 
مع  مرة  الأول  منازلهم  من  يعملون  ال�سركة  موظفي 

الرتكيز على القيمة امل�سافة واملهام الرئي�سية.

يف  تقنيًا  املتقدمة  التعاونية  العمل  بيئات  واأثبتت 
يف  املوظفني  بني  فاعلة  ات�سال  قنوات  اأنها  ال�سركة 
العمليات مع عدم  والزمالء يف مناطق  الفحل  ميناء 

ال�سماح بالزيارات منذ بدء االإغالق.

ومع حت�سن الو�سع تدريجيًا، �سرعنا يف تطبيق عودة 
مرحلية للعمل من مكاتب ال�سركة من خالل التخطيط 
التعريفي  التدريب  اأخذ  و�سرورة  املوظفني،  جلداول 
االإلزامي اإلكرتونيًا، واالإف�ساح عن التقييمات الذاتية 
اليومية لل�سحة، واتباع ترتيبات للجلو�ص يف املكاتب 
بارتداء  اأ�سبوع، وااللتزام  اللون املحدد يف كل  ح�سب 
ال�سارم.  االجتماعي  التباعد  وممار�سة  الكمامات، 
متثيل  م�ستويات  ارتفعت   ،2020 عام  نهاية  ويف 
املوظفني يف مكاتب ال�سركة يف ميناء الفحل من %25 

اإلى %35.
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جديد  ميداين  مل�ست�سفى  االإعداد  يف  ال�سركة  �ساعدت  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
ملر�سى كوفيد-19 يف مطار م�سقط القدمي، وقد ُجهز يف املرحلة االأولى من 

اجلائحة مبئة �سرير. 

ودعم خمتربنا الطبي م�ست�سفيات وزارة ال�سحة من خالل حتليل اختبارات 
م�سحة فريو�ص كورونا وتوفري اأجهزة اختبار )GeneXpert( االأكرث تقدمًا 

مع الكوا�سف واملا�سحات.

ف�ساًل عن ذلك، قدمت الدائرة الطبية دعمًا ماليًا الأبحاث اللقاحات التي 
اأجرتها وزارة ال�سحة وتربعت بثمانية اأجهزة اإذابة بالزما الدم للم�ساعدة 
يف زيادة التربع بالدم والبالزما. وت�سمنت املعدات االأخرى التي تربعت بها 
وجهاز  الرقمية  احلنجرة  مناظري  ُعمان  يف  ال�سحية  للموؤ�س�سات  ال�سركة 
احلرارة  ومقايي�ص  اال�سطناعي  التنف�ص  واأجهزة  ال�سوتية  فوق  املوجات 
واملحاقن  احلقن  وم�سخات  الهواء  تنقية  واأجهزة  احلمراء  حتت  باالأ�سعة 

واأجهزة مراقبة القلب.

عمومًا لقد تبواأت ال�سركة زمام الريادة يف الت�سنيع املحلي والتوزيع لثمانية 
ماليني كمامة وحوايل 150 األف لرت من معقمات اليدين للموؤ�س�سات ال�سحية 

والهيئات االأخرى يف جميع اأنحاء البالد بحلول نهاية عام 2020.

و�سملت املواد االأخرى املتربع بها:

الرعاية  لتوفري  �سرير   100 بـ  ال�سركة  يف  الريا�سية  ال�سالة  ُجهزت  وقد 

لتقليل  واملتو�سطة    اخلفيفة  االأعرا�ص  ذوي  من  كوفيد-19  ملر�سى  الطبية 

ال�سغط على م�ست�سفيات وزارة ال�سحة، وذلك اإلى جانب توفري 150 غرفة 

احلاالت  الإدارة  الرتفيهي  احلمراء  راأ�ص  مركز  يف  التموين  خدمات  مع 

الذين  ال�سحة  وزارة  يف  الطبي  الطاقم  ودعم  ال�سحي  للحجر  اخلا�سعة 

يعملون مبا�سرة مع احلاالت امل�سابة بفريو�ص كورونا. 

الهياكل واألنظمة الجديدة

يف بداية تف�سي املر�ص، اتخذنا قرارًا بتخفي�ص عملياتنا يف مناطق العمليات 

واالقت�سار على االأن�سطة االأ�سا�سية التي ال ُبد منها، وذلك لن�سمن �سالمة 

موظفينا وعملياتنا، حمافظني يف االآن نف�سه على االإنتاج وجاهزية موجوداتنا 

وموفرين احلماية ملجتمعنا وبيئتنا. 

التنفيذي  املدير  برئا�سة  كورونا  فريو�ص  ملواجهة  جديدة  جلنة  واأ�س�ست 

حلاالت  اال�ستجابة  فرق  من  ممثلني  و�سمت  ال�سعدي  خمي�ص  للموجودات 

وامل�سرتيات،  والعقود  الطبية،  والدائرة  واملوجودات،  ال�سركة،  يف  الطوارئ 

وال�سالمة،  والعمليات،  االأ�سا�سية،  والبنية  الرقمي  والتحول  واملعلومات 

واملوارد الب�سرية، وال�سوؤون القانونية، واالت�ساالت.

وقد عملت هذه اللجنة عن كثب مع اللجنة العليا املكلفة ببحث اآلية التعامل 

تطبيق  على  وحر�ست  كورونا  فريو�ص  انت�سار  عن  الناجتة  التطورات  مع 

واأ�سرفت  املتعاقدة.  ال�سركات  مع  التامة  املواءمة  و�سمان  الوقائية  التدابري 

اأي�سًا على برنامج لتثقيف املوظفني ب�ساأن الفريو�ص، وو�سعت عملية حمكمة 

للحجر ال�سحي وخطة مف�سلة ال�ستمرارية العمل ل�سمان وجود االأ�سخا�ص 

املنا�سبني يف املكان املنا�سب وعدم امل�سا�ص بالتزامنا الرئي�سي بال�سالمة.

 اأكرث من

 200 األف
كمامة طبية

 اأكرث من

 40 األف
عباءة طبية

 اأكرث من 22 األفًا
من القفازات غري املعقمة

 اأكرث من 260
نظارة طبية واقية

اأكرث من اأربعة اآالف
عباءة طبية لوحدات العناية 

املركزة

 اأكرث من

 60 األف
قناع تنف�ص لال�ستخدام الواحد

 اأكرث من

 13 األف
واٍق طبي للوجه
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على  بالغًا  تاأثريًا  كورونا  جائحة  اأثرت  لقد 
البالد وال�سركة. وا�ستجابة لذلك، �ساعفنا 
االأوقات  هذه  يف  البالد  لدعم  جهودنا 
م�ستوى  على  خطوات  واتخذنا  ال�سعبة 
ال�سركة لتاأمني الرعاية ملوظفينا واملتعاقدين 

معنا و�سمان ا�ستمرارية عملياتنا. 

الجهود الطبية

�سرعت  حتى  كوفيد-19  فريو�ص  انت�سار  نباأ  العامل  اأ�سماع  طرق  اإن  ما 
دائرتنا الطبية يف التن�سيق مع وزارة ال�سحة ب�ساأن اإدارة االأزمة وتبادل 
البحث  جمال  ويف  واللوج�ستي  املادي  الدعم  وتقدمي  املعلومات  اأحدث 

العلمي.

مناطق  اأو  الفحل  ميناء  يف  �سواء  عياداتنا  يف  حثيثة  جهودًا  بذلنا  لقد 
العمليات للحد من انت�سار فريو�ص كورونا، واأعدنا ترتيب اأولويات موارد 
املحتمل  املر�سى  وكذلك  املر�ص  هذا  على  للرتكيز  ال�سحية  الرعاية 
اإلى  الرجوع  )ُيرجى  واإحلاحًا  خطورة  االأ�سد  الطبية  واحلاالت  تاأثرهم 

ف�سل الرعاية العامة(.

و��صتجابة للنق�ص �لعاملي يف معد�ت �حلماية �ل�صخ�صية و�أجهزة 
جزءً�  بال�صركة  �لطبية  �لد�ئرة  �صاركت  �ال�صطناعي،  �لتنف�ص 
كبريً� من معد�تها للحماية �ل�صخ�صية مبا فيها �لكمامات و�أقنعة 
مع  �لطبية  و�ملعاطف  �ليدين  وقفاز�ت  �لو�قية  و�لنظار�ت  �لوجه 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �حلكومية وغري �حلكومية.

لتوفري  �ملحليني  �ملوردين  مع  �أي�صًا  �لطبي  �لفريق  وتو��صل 
خمزون  وجود  و�صمان  �ل�صحة  وز�رة  لدعم  �لطبية  �ملعد�ت 
وطال  �متيازنا.  �ل�صخ�صية يف منطقة  معد�ت �حلماية  كاٍف من 
متعددة  وعيادة  �صحيًا  مركزً�  و30  م�صت�صفى   20 �لفريق  دعم 
�لتخ�ص�صات و�أكرث من 15 موؤ�ص�صة �صحية �أخرى مثل بنك �لدم 
�ملركزي وخمزن وز�رة �ل�صحة وخمترب �ل�صحة �لعامة �ملركزي 
حيث ُعني �ثنني من كبار فنيي �ملخترب�ت لدينا للعمل بدو�م كامل.
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مواجهة كوفيد-19

تقدمي الدعم الطبي واللوج�ستي واملادي للجهود الوطنية  	·
للت�سدي جلائحة كوفيد-19

على  للحفاظ  العمليات  مناطق  يف  العمل  نوبات  متديد  	·
االإنتاج و�سمان �سالمة املوظفني

العمل  لتمكني  املعلومات  لتقنية  االأ�سا�سية  البنية  تعزيز  	·
ات�ساالت  املوظفني وتوفري  املنزل الأعداد كبرية من  من 

�سل�سة

أهم منجزات عام
2020
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رعاية موظفي الشركات 
المتعاقدة

م�سروع منازل

اإلى  يرمي  م�سروع  وهو  ال�سحيح،  امل�سار  على  م�سيه  منازل  م�سروع  وا�سل 
منوذج  اإلى  العمليات  مناطق  يف  لل�سكن  احلايل  املجزاأ  النهج  من  التحول 
اإقامة متكامل وقيا�سي وي�ستعني مب�سادر خارجية. والق�سد من وراء ذلك 
حتظى  التي  العاملني  رعاية  على  الرتكيز  مع  جديدة  “قرية”   15 بناء  هو 

باالأولوية من جميع النواحي �سمن الت�سميم والبيئة املبنية واإطار الت�سغيل.

وتتمثل املبادئ الرئي�سية مل�سروع منازل يف حت�سني جودة النوم وتوفري وجبات 
ومرافق  قرية(  كل  يف  الفاي  الواي  �سبكة  تغطية  )مع  وات�ساالت  مغذية 

الرتفيه واملرافق املتكاملة للن�ساء وبيئة اآمنة.

باالإ�سافة اإلى ذلك، مما مييز امل�سروع توفري مرافق البيع بالتجزئة والرتفيه 
الفر�ص  عن  ف�ساًل  اال�ستدامة،  وتعزيز  االأطعمة،  بيع  ومنافذ  املقاهي  مثل 
مما  العمانية  االأ�سماك  وم�سايد  للمزارع  امل�سافة  املحلية  للقيمة  الفريدة 

ي�سهم يف بناء �سل�سلة توريد غذائية حملية لتلبية احتياجات املراكز.

وقد ُطرحت مناق�سة العمل يف ال�سوق يف �سهر مايو 2020 وا�ستلمت العرو�ص 
الفنية  التقييمات  من  انتهي  ولقد  املا�سي.  اأكتوبر  �سهر  نهاية  يف  الفنية 

و�سُتطرح العطاءات التجارية يف مار�ص 2021.

�ستبداأ  ثم  ومن   2021 يونيو  �سهر  بحلول  العقود  اإ�سناد  يف  اخلطة  وتتمثل 
مرحلة الت�سميم. وبعد االنتهاء من هذه املرحلة، �سي�ستغرق البناء ما يقرب 
القرى  من  االأولى  الدفعة  ت�سغيل  يبداأ  اأن  املقرر  ومن  �سنوات،  ثالث  من 

ال�سكنية اعتبارًا من الربع الثاين من عام 2024.

م�سروع املنظور

م�سروع “املنظور” هو اأولى املبادرات على م�ستوى ال�سناعة التي تهدف اإلى 
خالل  من  وذلك  العمليات،  مناطق  يف  يعملون  ملن  الرعاية  معايري  حت�سني 

غر�ص ثقافة واجب الرعاية.

واأكملت املرحلة االأولى من امل�سروع يف عام 2018باإجراء 90 األف مقابلة مع 
الباطن تعمل يف مناطق  اأو متعاقدة من  موظفي 200 �سركة متعاقدة معنا 
اإلى حت�سني معايري  “املنظور”  العمليات. وترمي املرحلة الثانية من م�سروع 
ال�سركة واإجراءاتها املتعلقة برعاية العاملني وجعلها االأف�سل من نوعها عن 
�سيا�سات  وحتديد  املنخف�ص،  التقييم  ملجاالت  �سامل  بتحليل  القيام  طريق 
ومبادرات الرعاية املختلفة، وعقد حلقات توا�سل مكثفة مع جميع اأ�سحاب 

ال�ساأن ذوي ال�سلة.

لكل من  ا�ستطالع حم�سن ومركز  �سُيجرى  املطلوبة،  املعايري  ومبجرد و�سع 
موظفي ال�سركة وال�سركات املتعاقدة معها لقيا�ص موقع ال�سركة يف ال�سناعة 
للمراقبة  مبا�سرة  اإدارة  لوحة  متاحة على  النتائج  و�ستكون  املجال،  يف هذا 

انتهاك رعاية املوظفني واحليلولة  ال�سريع يف حاالت  التدخل  لت�سهيل  االآنية 
ممار�سات  اأف�سل  وم�ساركة  التوجيه  تقدمي  ال�سركة  و�ستوا�سل  ذلك.  دون 
اإلى و�سع  والدعوة  املنخف�ص،  التقييم  املتعاقدة ذات  ال�سركات  الرعاية مع 
ح بالتف�سيل التزامهم بالتح�سني، وكذلك تقييم فاعلية مثل  خطط عمل ُتو�سّ

هذه االإجراءات.

ويف خ�سم ما منر به من ظروف ا�ستثنائية هي اأ�سبه بعا�سفة هوجاء، نهدف 
اإلى متهيد الطريق لل�سركات املتعاقدة لي�سبحوا مكتفني ذاتيًا وقادرين على 

اال�ستمرار يف حت�سني رعاية العاملني لديهم.

اإلغاثة عند الكوارث

ال�سركة  وجهتها  التي  اخلريية  النداءات  يف  ب�سخاء  املوظفني  مئات  تربع 
مل�ساعدة �سحايا االنفجار املدمر يف لبنان يف �سهر اأغ�سط�ص وكذلك �سحايا 
وقد  عماين.  ريال  األف   130 مبجموع  �سبتمرب  �سهر  يف  ال�سودان  في�سانات 
�ساعفت ال�سركة هذا املبلغ بعدئٍذ.  وقد �ُسلمت املبالغ املتربع بها اإلى الهيئة 
العمانية لالأعمال اخلريية لتمويل �سراء املواد الغذائية وامل�ستلزمات الطبية.

عمل األطفال والعمل القسري 
وحقوق السكان األصليين

نظرًا لكون ال�سركة �ساحب عمل يتحلى بامل�سوؤولية، فاإنها ال توظف االأ�سخا�ص 
الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة واإلى حد علمنا يعتمد املتعاقدون معنا النهج 
موؤ�س�ستنا.   داخل  اإلزامية  عمل  عالقات  اأي  نلزم  اأو  نفر�ص  ال  كما  نف�سه.  
التطبيق  معها  املتعاقدين  على  وتفر�ص  ال�سركة  تطبق  احلاالت،  جميع  ويف 
الكامل لقانون العمل العماين.  ومل ت�سجل اأية حالة بحق ال�سركة اأو اأي من 
املتعاقدين معها متعلقة بعمل االأطفال اأو تعري�ص العاملني ال�سباب لالأعمال 
اخلطرة، ال من خالل دائرة تفتي�ص العمل بوزارة العمل وال من دائرة ال�سحة 
املهنية بال�سركة التي جتري زيارات متكررة ملواقع م�ساريع ال�سركة. كما مل 

ت�سجل اأي حالة النتهاك حقوق ال�سّكان االأ�سليني.  
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حتديث ا�سرتاتيجية ال�ستثمار الجتماعي

لقد حدثنا ا�سرتاتيجيتنا لال�ستثمار االجتماعي لنحافظ على مكانتنا ب�سفتنا �سركة تراعي مقت�سيات املواطنة احلقة وحقوق اجلوار للمجتمعات الني نعمل 
فيها. 

وقد ا�ستوعبت اال�سرتاتيجية اجلديدة مدخالت من م�سادر حملية وعاملية خمتلفة ل�سمان اأنها تعك�ص االحتياجات احلقيقية لتلك املجتمعات مبا يتما�سى مع 
روؤية عمان 2040، ويف الوقت نف�سه تن�سجم مع التوجهات واالأهداف العاملية. وفقًا لذلك، اختريت جماالت اال�ستثمار االجتماعي مثل تطوير البنية االأ�سا�سية 
للمجتمع مع عوامل التمكني الرئي�سية كمنهجية التح�سني امل�ستمر/ “لني”، واالبتكار، وموظفي اال�ستثمار االجتماعي االأكفاء. والغاية من وراء ذلك هو تطوير 

جمتمعات مزدهرة واأن ن�سبح مركزًا للتميز يف جمال اال�ستثمار االجتماعي يحقق عائدًا مرتفعًا على اال�ستثمار من امل�ساريع املنفذة.

ال�سحة 

توفري �سيارتي اإ�سعاف مل�ست�سفى اجلازر 

وم�ست�سفى هيماء

توفري معدات طبية خا�سة لكل من م�ست�سفى 

اجلازر وم�ست�سفى هيماء

توفري جهاز تخطيط القلب مل�ست�سفى النه�سة 

يف م�سقط

51 قاعدة قابلة للتعديل )اأ�سرة( للعالج 

الطبيعي واإعادة التاأهيل

توفري جهاز الت�سوير املقطعي املحو�سب يف 

م�ست�سفى م�سرية

 اإن�ساء ف�سول درا�سية يف مدر�سة اخلريان

توفري اأجهزة اإلكرتونية ملركز القبول املوحد

توفري اأجهزة اإلكرتونية لقاعة ُعمان لالإبداع والبتكار يف �سناو
البحث والتعليم 

املجتمع يف  الأبناء  واآمنة  لتوفري م�ساحات ومرافق مالئمة  ال�سركة  اإطار م�ساعي  العامة: يف  حديقة �سمائل 

لقاءاتهم االجتماعية وممار�سة اأن�سطتهم الرتفيهية، افتتحت ال�سركة حديقة �سمائل العامة التي �سي�ستفيد منها 
اأكرث من 35 األف �سخ�ص.

وحتتوي احلديقة على م�ساحات خ�سراء وملعب لالأطفال جمهز مبعدات الرتفيه وغرف لل�سالة اإلى جانب 82 من 
امل�سابيح التي تعمل على الطاقة ال�سم�سية واملزودة باأجهزة ا�ست�سعار احلركة الإ�ساءة احلديقة لياًل.

البيئة الصحة والسالمة

التعليم والعلوم

مجتمعات مزدهرة

تعزيز السمعة

مركز للتميز

شركة تحفظ حقوق
الجوار وتراعي

مقتضيات المواطنة

كفاءات االستثمار االجتماعياالبتكار االجتماعياالستدامة

عائد اجتماعي
عاٍل على االستثمار

المياه

تمكين الشباب
والمرأة إدارة الطاقة

مؤسسات
المجتمع المدني

•

•

•

•

•

•

•

التحسين المستمر/منهجية لين

رفاهية المجتمع

مجاالت االستثمار االجتماعي

عوامل التمكين الرئيسية

مان إلى أن تكون شركة مسؤولة تراعي  تسعى شركة تنمية نفط ُع
مقتضيات المواطنة الحقة وتحفظ حق الجوار من خالل إيجاد فوائد 

مستدامة للمجتمعات المحلية وللمجتمع العماني بأسره 

رؤية شركة
تنمية نفط ُعمان

رؤية ُعمان 2040 
(ا°ولويات الوطنية)

احتياجات المجتمع
المحلي

أهداف التنمية
المستدامة

ل´مم المتحدة 2030

التميز في مجال
االستثمار االجتماعي

"نجاح الشركة مرهون بنجاح المجتمع"

التزام اµدارة العليا
حوكمة قوية (لجنة االستثمار االجتماعي)

[وزارة الطاقة والمعادن] ولجنة الرعاية والتبرعات والِهبات)
معايير واضحة للفرز والتقييم

وجود الموارد المخصصة (السياسة، والتنظيم،
واµجراءات، وا°دوات ... إلخ)

دعم استشارات إدارة المشاريع
قياس أثر االستثمار االجتماعي وضمانه

دعم الحكومة وأصحاب الشأن
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تطوير البنية 

الأ�سا�سية 

للمجتمعات املحلية

االستثمار االجتماعي

برنامج  بتقدمي  تلتزم  فاإنها  احلقة،  املواطنة  بروح  ال�سركة  حتلي  مع 
الُعماين  للمجتمع  م�ستدامة  فوائد  اإيجاد  يف  ي�ساهم  االجتماعي  لال�ستثمار 

متا�سيًا مع اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

البحث  االجتماعي:  لال�ستثمار  جماالت  اأربعة  على  العام  خالل  ركزنا 
والبيئة،  وال�سالمة  وال�سحة  للمجتمع،  االأ�سا�سية  البنية  وتطوير  والتعليم، 
تنفيذ  يف  االأهلية  اجلهات  بدعم  ُيعنى  )االأخري  واملراأة  ال�سباب  ومتكني 

املبادرات املحلية(.

اإجمالية  بتكلفة  ا�ستثماريًا جديدًا  بدعم 48 م�سروعًا  العام  والتزمنا خالل 
م�سرتكني  م�سروعني  ت�سمل  اأمريكي،  دوالر  مليون   4.74 حوايل  بلغت 

للم�سوؤولية  واملعادن  الطاقة  وزارة  مبادرة  طريق  عن  اآخرين  م�سغلني  مع 
رفت على م�ساريع الُتزم بها �سابقًا.  االجتماعية، اإلى جانب مبالغ اإ�سافية �سُ

و�سيكون لتلك امل�ساريع االأثر امللمو�ص يف حت�سني جودة امل�ستوى املعي�سي الآالف 
املواطنني القاطنني يف منطقة امتيازنا وخارجها مبا يف ذلك تطوير البنية 
 1.2 ال�سركة  اأنفقت  كما  واملعدات.  التقنيات  وتوفري  والتدريب  االأ�سا�سية 
مليون دوالر اأمريكي على هيئة مبادرات رعاية وِمَنح وِهبات لدعم مبادرات 

موؤثرة نفذتها جمعيات اأهلية.

االجتماعي يف  اال�ستثمار  م�ساريع  م�سروعًا من   26 اأكملنا  اإلى ذلك  اإ�سافة 
عام 2020 ح�سب ما هو مبني اأدناه.

8 م�ساريع ملوؤ�س�سات املجتمع املدين :

جمعية رعاية الأطفال املعوقني )تاأثيث 

و�سيانة فرعي امل�سنعة وبركاء(

جمعية بهجة العمانية لالأيتام - �ساللة 

)تدريب 115 اأرملة على تعليم ريا�ش الأطفال 

والو�ساطة العقارية و�سيانة الهواتف 

املحمولة(

اجلمعية العمانية ملتالزمة داون )اأكادميية 

ُعمان لذوي املهارات اخلا�سة(

الأوملبياد اخلا�ش )برنامج تدريبي على 

القيادة لـ 20 �سخ�سًا من ذوي الإعاقة(

 اأوتورد باوند عمان )“دورة اجليل القادم”

لـ 98 م�ساركًا يف غ�سون عامني(

جمعية املحامني العمانية )برنامج تدريبي 

حول الأخالق القانونية(

 اجلمعية العمانية للتوحد )4 مبادرات 

ت�ستهدف الأفراد الذين يعانون من التوحد 

واأ�سرهم وبع�ش اأع�ساء اجلمعية وتعزيز 

اخلدمات الرقمية للجمعية(

 معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني )توفري 

التدريب على �سناعتي ال�سابون والفخار 

واملواد الالزمة لذلك(

متكني املراأة وال�سباب 

ودعم املجتمع املدين

اإن�ساء م�سلخ هيماء و�سوق للما�سية  

اإن�ساء م�سلخ حمراء الدروع

اإن�ساء حمطة مر�سودد للتنا�سح العك�سي

اإن�ساء مم�سى دماء والطائيني

�سيانة م�سمار �سباقات الهجن يف كوبوت

�سيانة فلج الأ�سفل

معمل نظم املعلومات اجلغرافية يف ال�سرقية
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الرعاية الصحية

يبدي مركز ال�سركة الطبي مبيناء الفحل والعيادات الع�سر املوزعة يف مناطق 
العمليات التزامه بتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية املتكاملة عالية اجلودة 

ملوظفي ال�سركة ومن يعولونهم واملتقاعدين. 

حاجة  تلبي  �ساملة  �سحية  خدمات  توفري  يف  رائدًا  بكونه  املركز  ويفخر 
الثانوية  الطبية  الرعاية  خدمات  على  ح�سولهم  ت�سمن  كما  مري�ص،  كل 
االأحيان.  غالب  وذلك من خالل جهات عالجية خارجية يف  والتخ�س�سية 
و48  وطبيبة  طبيبًا   15 من  التخ�س�سات  متعدد  الطبي  الطاقم  ويتكون 
من  واثنني  موؤهلني،  خمترب  فنيي  واأربعة  مدربني،  وممر�سة  ممر�سًا 
اأخ�سائيي العالج الطبيعي، واأخ�سائي تغذية �سريرية، واثنني من ال�سيادلة، 

وفريق اإداري يحافظ على �سري العمل ب�سال�سة.

باالإ�سافة اإلى جهودنا املكثفة لدعم البالد يف اأثناء اجلائحة )ُيرجى الرجوع 
حملة  طليعة  يف  ال�سركة  يف  الطبية  الدائرة  كانت  كوفيد-19(،  ف�سل  اإلى 
اال�ستعداد والرعاية للحاالت امل�ستبه بها وزيادة وعي املوظفني لل�سيطرة على 
انت�سار املر�ص. اإذ اأ�سرف الفريق على تنفيذ التدابري الوقائية مثل: التباعد 
والعزل  ال�سحي  واحلجر  الكمامات  وارتداء  اليدين  وغ�سل  االجتماعي 
اأنحاء منطقة  الذاتي، وتاأكد من توفر االإمدادات الطبية الالزمة يف جميع 
واأدى  واملتعاقدين  للمديريات  الفريق ن�سائح منتظمة  اأ�سدر  عملياتنا. كما 
عن  متواٍن  غري  لل�سركة،  التابعة  كوفيد-19  مواجهة  جلنة  يف  رئي�سيًا  دورًا 
تقدمي التوجيهات والبيانات املحدثة واالإح�ساءات اليومية. وقد ُطور نظام 
تتبع ومتابعة يومي لر�سد ورعاية املوظفني الذين ثبتت اإ�سابتهم بالفريو�ص، 

ال �سيما اأولئك امل�سنفني �سمن الفئات املعر�سة للخطر ال�سديد.

الذاتي  والعزل  ال�سحي  للحجر  الطبي يف تخ�سي�ص غرف  الفريق  و�ساعد 
كثب  عن  وتوا�سل  واملواطنني،  واملتعاقدين  للموظفني  العمليات  مناطق  يف 
الفريق تدريبًا  اأعدَّ  اللقاح ملوظفينا. كما  لتاأمني جرعات  مع وزارة ال�سحة 
داخليًا وجل�سة افرتا�سية قدمها اأخ�سائي للعالج النف�سي وتناولت مو�سوع 

“ال�سحة النف�سية والتكيف يف ظل كوفيد-19”. 

اإ�سافة اإلى ذلك، ويف اإطار برنامج م�ساعدة املوظفني ُو�سع نطاق اال�ست�سارات 
املتعاقدة  ال�سركات  جمتمع  لي�سمل  اخلارجية  املراكز  يف  والدعم  النف�سية 

معنا.

بع�ص اأهم اإح�سائيات كوفيد-19 يف �سركة تنمية نفط ُعمان يف عام 2020:

السالمة على الطرق

امتيازها  منطقة  داخل  الطرق  على  ال�سالمة  بتح�سني  ال�سركة  تلتزم 
كافة  ويف  ال�سناعة  �سمن  به  ُيحتذى  مثااًل  ُتعد  ذلك  يف  وهي  وخارجها. 
اأرجاء البالد. وقد كان هدفنا يف عام 2020 متمثاًل يف بناء القدرات داخل 
ال�سناعة بغية اإيجاد اإدارة فاعلة لل�سالمة على الطرق من خالل التعاون مع 

امل�سغلني االآخرين.

وُينظر اإلى مركزنا للتحكم باإدارة الرحالت على اأنه مثاٌل ُيحتذى به الأف�سل 
العمانية  اجلمعية  جائزة  بنيله  التقدير  من  مزيدًا  نال  وقد  املمار�سات 
للخدمات النفطية )اأوبال( “للتميز يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة” يف 

عام 2020.

يف  �سائق  األف   15 من  واأكرث  مركبة  اآالف   8 حركة  املركز  فريق  وير�سد 
ملتطلبات  ال�سائقني  امتثال  من   %98 ن�سبة  حقق  وقد  اليومية،  العمليات 

ال�سالمة على الطرق منذ ا�ستحداثه يف عام 2016.

التحكم  مركز  يهدف  الب�سرية،  االأخطاء  وتخفيف  املراقبة  حت�سني  وابتغاء 
املبا�سرة،  ال�سياقة  بيانات  الإنتاج  التحليالت  رقمنة  اإلى  الرحاالت  باإدارة 
اإدارة  على  والرتكيز  االإلكرتوين،  االآمنة  الرحالت  اإدارة  نظام  وت�سمني 

االإرهاق.

النقل و�سرعان ما طبقت  ال�سركة اال�ستفادة من م�سروع حافالت  ووا�سلت 
امل�ستمر  التطهري  منها:  كوفيد-19،  انت�سار  ملنع  لل�سالمة  جديدة  تدابري 

للحافالت والتباعد االجتماعي ال�سارم على متنها.

وت�سمل هذه اخلدمة 34 مركزًا و65 قرية. وقد ا�ستخدمها -منذ تد�سينها- 
 9038 مبعدل  لل�سركة  موظفًا   213191 �سمنهم  من  م�سافرًا،   702741

م�سافرًا يف ال�سهر يف عام 2020. 

ل دون وقوع حوادث  ومما يوؤ�سف له اأن اجلهود الكبرية التي بذلناها مل حَتُ
مرورية مُميتة اأدت اإلى ثالث وفيات وخم�ص اإ�سابات م�سيعة للوقت يف عام 

2020، اإلى جانب وفاة واحدة �سملت التنقل مبركبة خا�سة.

اأوبال بن�ساط يف مراجعة م�ستند معايري ال�سالمة  وقد �ساركنا-حتت مظلة 
خالل  من  ال�سخ�سية  ال�سالمة  تعزيز  لزيادة   )SP2000( الطرق  على 
اأنظمة اإدارة املركبات املح�سنة ملراقبة �سلوكيات ال�سائقني. كما نعمل اأي�سًا 
املانعة لالنغالق يف  الفرامل  واأنظمة  الثبات  التحكم يف  على توحيد معايري 

اأ�سطولنا ومعدات التثبيت لتح�سني �سالمة احلموالت.

عدد حاالت الوفاة جراء كوفيد-19: 8

عدد النتائج االإيجابية 
للفحو�سات: 

1597
جمموع العينات 

التي اأُخذت: 

4220

عدد حاالت التعايف: 

1594
عدد العينات التي 

اأُخذت لل�سفر: 

1164
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ال  جزءًا  البيئة  و�سون  املوظفني  رعاية  تعد 
وهي  ال�سركة،  يف  العمل  مبادئ  من  يتجزاأ 
اأعلى وثيقة يف االإطار االإداري لل�سركة. ولن 
الطريقة  عن  اأبدًا  بالر�سا  ال�سركة  ت�سعر 
مل  ما  الطموحة  خططها  بها  تنفذ  التي 
النا�ص  �سحة  يراعي  باأ�سلوب  ذلك  يكن 
املجاورة  املجتمعات  يفيد  ومبا  و�سالمتهم 
وبطريقة حتافظ على الرثاء البيئي للبالد.

على  هوادة  بال  الرتكيز  مع  ال�سركة  اأولويات  قائمة  ال�سالمة  تت�سدر 
والبيئة  بالنا�ص  اإحلاق �سرر  الذي يق�سي بعدم  الهدف ال�سفري  حتقيق 

واملوجودات.

كورونا  جائحة  تف�سي  اإثر  االلتزام  لهذا  ع�سيبًا  اختبارًا   2020 عام  كان 
وحاجتنا اإلى بذل كل ما يف و�سعنا حلماية موظفينا وعائالتهم واملتعاقدين 

معنا واملجتمع كله من هذا املر�ص ال�سديد. 

مليون  لكل  للوقت  امل�سيعة  احلوادث  تكرار  معدل  ارتفع   ،2020 عام  ويف 
اإجمايل  تكرار  معدل  ظل  حني  يف   ،0.17 اإلى   0.15 من  عمل  �ساعة 
احلوادث القابلة للت�سجيل لكل مليون �ساعة عمل عند 0.56. ومما يوؤ�سف 
ال�سركات  لدى  بالعمل  مت�سلة  مميتة  حوادث  اأربعة  هنالك  كان  اأنه  له 

املتعاقدة معنا.

اأما عدد �ساعات العمل وعدد الكيلومرتات التي ُقطعت 
 203.7 اإلى  اجلائحة-  -جراء  انخف�سا  فقد  �سياقة 
ُقطعت  كيلومرت  مليون  و323.7  عمل  �ساعة  مليون 
املروعة  املرورية  احلوادث  معدل  ارتفع  كما  �سياقة. 
 2019 عام  يف   0.08 مع  مقارنة   0.18 اإلى  اخلطرية 

)وفقًا لبيانات ال�سالمة(.
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الرعاية العامة 

بذل جهود حثيثة حلماية املوظفني واملتعاقدين واملجتمع   •
من كوفيد-19

االلتزام بتنفيذ 48 م�سروعًا جديدًا من م�ساريع اال�ستثمار   •
االجتماعي 

تقدم م�سروع بناء 15 قرية �سكنية للعاملني  •
فوز مركز التحكم يف اإدارة الرحالت بجائزة مرموقة  •

أهم منجزات عام
2020
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املوظفني  جميع  اأ�سبح   ،2020 عام  يناير  ويف 
للم�ساركة  موؤهلني  الفحل  ميناء  يف  العاملني 
ل�سروط  وفقًا  عمل  خيار  باعتباره  “مكتبي”  يف 
واأحكام حمددة، وقد جعلنا ذلك يف مو�سع جيد 
عند تف�سي فريو�ص كورونا وفر�ص تدابري التباعد 
عام  ينت�سف  يكد  مل  اإذ  االإلزامية،  االجتماعي 
2020 حتى كان مبقدور جميع املوظفني العاملني 
يف ميناء الفحل العمل بعيدًا عن مكاتب ال�سركة 
عقب اإجراء ترقية فورية للبنية االأ�سا�سية لتقنية 

املعلومات يف ال�سركة. 

دعم  يف  املوظفون  ا�ستمر  لذلك،  ونتيجة 
عمليات ال�سركة وخدماتها ومل تقلل القيود التي 
�سيئًا.  اأدائهم  م�ستوى  من  اجلائحة  فر�ستها 
يقت�سر  مل  االأولى،  اأولويتنا  ال�سالمة  وباعتبار 
من  املوظفني  جميع  متكني  على  “مكتبي”  نفع 
العمل من منازلهم افرتا�سيًا فح�سب ولكن اأتاح 
اأو  العمل  بجودة  امل�سا�ص  دون  بذلك  القيام  لهم 

االإنتاجية.

ن�ستعد  جديدة  مرحلة  اأبواب  على  االآن  ونحن 
فيها لبيئة عمل ما بعد كوفيد-19، و�سيكون خيار 
الوظيفية  املزايا  �سمن  ُمدرجًا  ُبعد  عن  العمل 
اإليه بعد  التي تقدمها ال�سركة ولن يكون اللجوء 
االآن جمّرد �سرورة اأَمَلتها الظروف الراهنة. اإذ 
بطريقة  عملهم  مكان  اختيار  للموظفني  �سيتاح 
اإنتاجيتهم الفردية وت�ستوعب  تعمل على حت�سني 
تعزيز  يف  �سي�سهم  مما  ال�سخ�سية  ظروفهم 
ت�ستعد  حني  ويف  والتحفيز.  امل�ساركة  م�ستويات 
ال�سركة لهذا امل�ستقبل، فاإنها تعتزم اأي�سًا زيادة 
اجلدد  املوظفني  من  ملزيد  والتوجيه  الدعم 
م�سريتهم  بداية  يف  يزالون  ال  الذين  واأولئك 
املهنية يف عام اآخر ال يبدو اأنه �سيكون مبعزٍل عن 

تاأثريات فريو�ص كورونا.

لي�ص  للعمل  اجلديدة  الطريقة  هذه  اتباع  اإن 
جهودًا  ت�ستدعي  رحلة  هي  بل  الي�سري،  باالأمر 
و�ستتطلب  ال�سركة،  اأنحاء  جميع  من  متكاملة 
يف  املعهودة  التفكري  طرائق  يف  تغيري  اإحداث 
املوؤ�س�سة باأ�سرها. و�سي�ستلزم ذلك عالقة قائمة 
االإدارية  املنا�سب  يتولون  َمْن  بني  الثقة  على 
فهم  اإلى  اإ�سافة  موظفيهم،  وبني  واالإ�سرافية 
واإدارتها  الفردية  االإنتاجية  اأف�سل لكيفية قيا�ص 

وتعزيزها.

األجور والشروط

ميثل العمانيون ال�سواد االأعظم من االأيدي العاملة يف ال�سركة اإلى جانب الوافدين الذين يعملون مبوجب 
عقود مبا�سرة واملعارين من �سركة �سل. وتعك�ص الفوائد التي ُتدفع لهذه املجموعات ال�سيا�سات و�سروط 
لتوظيف  العمل  �سوق  يف  بها  املعمول  وامل�ستويات  العماين  العمل  بقانون  باال�سرت�ساد  ال�سركة  يف  العمل 
املواطنني وغري املواطنني. وتكون الفوائد التي ُتدفع للمعارين من �سركة �سل معادلة حلد كبري للفوائد 
املخ�س�سات  حزمة  وتكون  العاملية،  �سل  �سركة  يف  بها  املعمول  التنقل  �سيا�سات  يف  عليها  املن�سو�ص 
املدفوعة للوافدين العاملني بعقود مبا�سرة مبا فيها الفوائد والعالوات كما هو معهود يف عقود العمالة 

الوافدة مثل ال�سفر لبالدهم وعالوة الدرا�سة الأطفالهم.  

متنح ال�سركة جميع املوظفني املواطنني زيادة �سنوية يف الراتب االأ�سا�سي بن�سبة 3% كحد اأدنى، وحُتدد 
ح�سب “االأداء اجليد” للفرد، وذلك متا�سيًا مع قانون العمل الُعماين. ورغم اأن هذا ال�سرط ال ينطبق يف 
القانون على غري املواطنني، اإال اأن ال�سركة متنح هذه الزيادة لكافة املوظفني. وترتبط جميع الزيادات 
التي تفوق هذه الن�سبة باأداء املوظف وراتبه مقارنة باأق�سى حد يف نطاق راتبه. ويحق جلميع املوظفني 
على  االأع�ساء  يح�سل  بحيث  بال�سركة  التقاعد  �سندوق  ع�سوية  على  احل�سول  كامل  بدوام  العمانيني 
معا�ص حمدد بعد التقاعد. وال تتاح هذه الع�سوية للموظفني بعقود موؤقتة اأو غري املواطنني. وتعطى فرتة 

اإ�سعار مدتها �سهر واحد كحد اأدنى عند حدوث تغيريات يف املتطلبات الت�سغيلية.

إجازة األبوين

ا�سرتاتيجية  مع  الفوائد متا�سيًا  و�سيا�سة  االأمومة  اإجازة  على  عام 2018 حت�سينات  ال�سركة يف  اأجرت 
التنوع واالندماج ورغبة ال�سركة يف اأن تكون جهة العمل االأف�سل بالن�سبة للن�ساء يف ُعمان.  واأف�ست هذه 
التح�سينات اإلى زيادة عدد اأيام اإجازة االأمومة من 70 اإلى 112 يومًا. كما منحت ال�سركة �ساعة للر�ساعة 
لكل يوم عمل لالأمهات الالئي لديهن اأطفال لغاية �ستة اأ�سهر وحتى يبلغ الر�سيع عامًا واحدًا من عمره.
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واأظهر ا�ستطالع اآراء املوظفني االأخري اأنه على الرغم من جميع التحديات يف 
عام 2020، فقد حافظت درجاتنا االإجمالية يف التنوع واالندماج على ن�سبة 
83%. وعلى مدار رحلتنا يف جمال التنوع واالندماج،  �سهدنا حت�سنًا مبقدار 
ت�سنيفنا  عن  نقطتني  �سوى  حاليًا  يف�سلنا  وال   ،2015 عام  منذ  نقطة   13

�سمن الربع االأعلى.

�سركة  “اأف�سل  جائزة  على  وح�سلنا  دويل،  بتقدير  نهجنا  تاأثري  حظي  لقد 
نفط وغاز يف جمال التنوع واالندماج” يف حفل توزيع جوائز معر�ص وموؤمتر 

اأبو ظبي الدويل للبرتول )اأديبك( املرموقة يف عام 2020.

التدريب

ن يف عام  التحق اأكرث من 1900 موظف بربنامج تطوير اخلريجني الذي ُد�سِّ
وفق طريقة منظمة  وتقييم  ومراقبة  العمل  راأ�ص  تدريب على  لتوفري   2013
اجلامعات  من  التخرج  بعد  بال�سركة  يلتحقون  الذين  العمانيني  للموظفني 
اأكرث  االآن  الربنامج  ويغطي  فوقها،  ما  اأو  البكالوريو�ص  ب�سهادات  والكليات 
دائرة  بني  ما  وحدة عمل خمتلفة   15 فني يف  وغري  فنيًا  تخ�س�سًا   77 من 
والعمليات،  والهند�سة،  وامل�سرتيات،  والعقود  الب�سرية،  كاملوارد  ومديرية 

واال�ستك�ساف، وال�سحة وال�سالمة، واملعلومات والتحول الرقمي، واملالية. 

ويف عام 2020، كان لدى ال�سركة 65 مبتعثًا وموظفًا تطويريًا يدر�سون لنيل 
درجات جامعية خمتلفة يف ُعمان واململكة املتحدة واأ�سرتاليا وكندا والواليات 
املتحدة وهولندا، وقد احتفلت ال�سركة يف العام املا�سي بتخريج الدفعة 32 
من اخلريجني الدار�سني على نفقة ال�سركة منذ اأن د�سنت ال�سركة برناجمها 

املرموق للمنح الدرا�سية يف ثمانينيات القرن املن�سرم.

اجليوفيزياء  املبتعثون:  در�سها  التي  التخ�س�سات  قائمة  و�سملت 
والهند�سة  النفط،  وهند�سة  والغاز،  النفط  اأنابيب  وهند�سة  اال�ستك�سافية، 

امليكانيكية، واإدارة تقييم املكامن، وهند�سة النفط والغاز الطبيعي.

كما يدعم برنامج الدرا�سة عن بعد 40 موظفًا �سنويًا للح�سول على �سهادات 
االأكادميية  بتمكينهم من متابعة درا�ستهم  البكالوريو�ص واملاج�ستري، وذلك 
الوقت ذاته. ويبلغ حاليًا عدد الذين يوا�سلون  مع موا�سلة مهام عملهم يف 

درا�ساتهم باالنت�ساب 169 موظفًا.

ويف اإطار م�سوؤوليتنا االجتماعية ودعمنا امل�ستمر للمجتمع العماين، وا�سلنا 
رعاية اأعلى خم�سة طالب معداًل من جميع املدار�ص احلكومية لت�سجيلهم يف 

مدر�سة ال�سلطان، ومنول حاليًا درا�سة 29 طالبًا يف هذه املدر�سة.

ووا�سل مركز التدريب والتطوير جهوده يف زيادة الدورات التدريبية الداخلية 
لتعزيز الكفاءة يف �سبط التكاليف، اإذ نظم اأكرث من 264 دورة فنية وغري 
فنية، يف جماالت ال�سحة وال�سالمة والبيئة، و�سالمة العمليات، ا�ستثمر فيها 

24761 يوم عمل.

ال�سلطنة،  يف  والغاز  النفط  قطاع  يف  القدرات  لتعزيز  جهودنا  �سياق  ويف 
نظم مركز التدريب لهند�سة االآبار- املعتمد من املنتدى الدويل للتحكم يف 
االآبار 117 فعالية تدريب �سملت 639 مر�سحًا من ال�سركة وال�سركات املحلية 
االأخرى العاملة يف قطاع النفط والغاز وال�سركات املتعاقدة على الرغم من 
القيود التي فر�سها كوفيد-19. وقد اأدى ذلك اإلى حتقيق وفورات اإجمالية 

بلغت قرابة 567 األف دوالر اأمريكي.

العمل عن بعد

انطلق م�سروع “مكتبي” للعمل عن ُبعد يف عام 2017 الختبار طرق جديدة 
نهاية  اأكرث من 300 موظف يف  فيه  امل�ساركني  وبلغ عدد  ال�سركة،  للعمل يف 

امل�سروع التجريبي.

ولقد اأوجد هذا النظام فهمًا جديدًا وقبواًل عامًا �سمن ثقافة ال�سركة ملفهوم 
العمل عن بعد والفوائد املختلفة التي ميكن اأن يوفرها.

شركة تنمية نفط عمان58



االأربعة على م�ستوى  التيارات  لها  التي تطرقت  االأولوية  ومن املجاالت ذات 
وال�سيا�سات  واملراقبة،  واالإبالغ  العمل،  هياكل  ودعم  التعليم،  ال�سركة: 

والعمليات واالت�ساالت.

الوعي  للعمل على رفع  بدوام كامل  واالندماج  للتنوع  ولقد ُخ�س�ص م�سوؤول 
بني  والتوازن  االإن�ساف،  الرئي�سية:  الثالث  ركائزه  مع  للتعامل  ال�سركة  يف 
اجلن�سني واحلد من التنمر، والتحقيق يف ال�سكاوى املتعلقة بها. عالوة على 
�سكوى  اأي  عن  االإبالغ  من  لتمكينهم  �ساخن”  “خط  للموظفني  اأتيح  ذلك، 
بكل �سرية وكذلك ت�سليم اأفكارهم املتعلقة بالتنوع واالندماج. ولقد الحظنا 
اأن غالبية التقارير اأجريت عن طريق م�ست�ساري املوارد الب�سرية اأو م�سوؤول 
ي�سعرون  املوظفني  اأن  اإلى  بينة  اإ�سارة  وتلك  ال�سركة،  يف  واالندماج  التنوع 
املتعلقة  الق�سايا  على  الكبري  وتركيزها  ال�سركة  اهتمام  بف�سل  بالتمكني 

بالتنوع واالندماج.

وتتطلع ال�سركة يف جمال التوازن بني اجلن�سني اأن تبلغ ن�سبة املوظفات %20 
يف جميع م�ستويات املديريات بحلول عام 2022.  وقد بداأت مديريتا هند�سة 
االآبار والعمليات بتنفيذ مبادرتهما االإبداعية الرامية اإلى رفع ن�سبة املوظفات 
موظفة   58 االآن  حتى  النفط  حقول  يف  املوظفات  جمموع  بلغ  وقد   ،%5 اإلى 
)وهذا العدد �سعف ما كان عليه يف عام 2019 تقريبًا(، منهن 51 موظفة 
من الفنيات واملهند�سات وامل�سرفات الفنيات. اأما ال�سبعة االأخريات فيعملن 

ممر�سات وم�ست�سارات لل�سحة وال�سالمة والبيئة. 

وقد حال كوفيد-19 دون عقد دورة التوعية بالتنوع واالندماج االإلزامية التي 
كانت ت�ستغرق يومًا كاماًل وجهًا لوجه. اإال اإنه ُعقدت جل�سات توعية افرتا�سية 
يف جميع اأنحاء ال�سركة الإبقاء التنوع واالندماج ظاهرًا على الدوام وُم�سمنا 
ب�سفته �سرورة عمل ملمو�سة، مما اأدى الحقًا اإلى تعزيز امل�ساركة يف جميع 
م�ستويات املوؤ�س�سة. وهناك تزايد ملحوظ للطلبات من خمتلف فرق ال�سركة 
ا�سرتاتيجيات  لو�سع  وكذلك  واالندماج،  بالتنوع  التوعية  جل�سات  الإجراء 
حمددة. اإن الدافع لعقد مبادرات التنوع واالندماج ياأتي من جميع املديريات 
ومل نعد نعتمد االآن فقط على على النهج الذي تتولى فيه االإدارة العليا اتخاذ 

القرارات امللزمة.

لرت�سيخ  احلالية  بعد  عن  العمل  بيئة  من  اال�ستفادة  يف  جادة  ال�سركة  اإن 
ثقافة حلقات االإفادات والتعلم. ونحن نعمل على تطوير �سل�سلة من الدورات 
التدريبية افرتا�سيًا التي تبعث احلياة يف التنوع واالندماج كجزء من رحلة 
“ثقافة  حول  لدينا  االأولى  التدريبية  الوحدة  و�ستكون  واالندماج”.  “الثقافة 

االإنرتنت” وعالقاتها بال�سلوكيات ال�ساملة التي تتوافق مع قيمنا التنظيمية.

فرق  مع  جديدة  �سراكات  اإلى  لالندماج  وفهمنا  الوا�سعة  روؤيتنا  اأدت  كما 
لالندماج  ممار�ستنا  كانت  ذلك،  على  عالوة  الت�سغيلي.  والتميز  ال�سالمة 
اأثناء اجلائحة من حيث دعم موظفينا  املن�سرم وا�سحة جدًا يف  العام  يف 
واالأمهات  اأ�سرهم  من  مر�سى  اأفرادًا  يعولون  الذين  واملوظفني  الوافدين 

املوظفات الالئي ال يجدن دعمًا يف رعاية اأطفالهن.
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املوظفني  اآراء  ملعرفة  موثوقة  اآلية  هو  ال�سنوي  املوظفني  اآراء  ا�ستطالع  اإن 
ونحن نويل اأهمية كبرية لال�ستجابة بطريقة جُمدية ملالحظاتهم. على �سبيل 
ممار�سة  وا�ستحدثنا  احرتافيًا،  وظيفيًا  �ُسلَّمًا  بنجاح  ونفذنا  د�سنا  املثال، 
وقد  ال�سركة.  اأنحاء  جميع  يف  التدريب  ثقافة  لرت�سيخ  املوؤ�س�سي  التدريب 
�ساهمت كل هذه املبادرات يف اإ�سفاء حت�سينات كبرية على نتائج ا�ستطالع 

اآراء املوظفني لعام 2020.

اإنه  اإال  اأدنى بقليل من عام 2019  بلغ معدل اال�ستجابة 83%، وهو واإن كان 
مثرٌي لالإعجاب يف ظل الظروف التي اأحاطت به، واأظهر االجتاه العام حت�سنًا 
اأبعاد، مع حتقيق ت�سنيف يف الربع االأعلى يف ثماين فئات،  م�ستمرًا يف 10 

وكانت اأعلى النتائج يف ُبعدي القيادة التنظيمية وال�سمعة. 

وللم�سي قدمًا فاإننا نعتزم:

تطوير  يف  اإيجابيًا  للتاأثري  الكامل  االحرتايف  الوظيفي  ال�سلم  تطبيق   •
املوظفني يف جميع جمموعات الرواتب.

اال�ستمرار يف اال�ستفادة من الدعم التدريبي املتاح حاليًا الذي تقدمه   •
قيادة  يف  املتبعة  املمار�سات  لتح�سني  للقادة  الب�سرية  املوارد  مديرية 

الفرق.

مع  احلوكمة  ومنوذج  املح�ّسنة  واالندماج  التنوع  ا�سرتاتيجية  تطبيق   •
الرتكيز على تعزيز ثقافة امل�ساركة واالندماج يف كل ما نقوم به.

التنوع واالندماج

لطاملا ُنظر اإلى التنوع واالندماج على اأنه �سرورة عمل يف �سركة تنمية نفط 
ُعمان مع االأخذ يف احل�سبان م�ستوى ن�سجها وحجمها وعملياتها املعقدة، ولقد 

ازداد الرتكيز على هذا املجال يف عام 2020 نتيجة الأزمة فريو�ص كورونا.

ويت�سح تنوع ال�سركة يف الرتكيبة الثقافية ملوظفيها. اإذ لدى ال�سركة 8943 
موظفًا، 14% منهم غري عمانيني ينتمون اإلى 63 جن�سية. اأما الن�سبة املتبقية 
)86%( فهم عمانيون من جميع املحافظات االإحدى ع�سرة، وهناك 1173 
موظفة. فجراء هذا التنوع الكبري، اأدركت ال�سركة اأن تطوير ثقافة اندماج 

را�سخة اأمر حا�سم لنجاح اأعمالها. 

امل�ساواة  املوظفون  العمل عادلة حيث يجد  بيئة  تكون  ال�سركة،  ومن منظور 
يف التعامل دون حتيز اأو متييز اأو تفرقة، وحيث ُتوّزع االأعمال بينهم ح�سب 

الكفاءة وُتتاح اأمامهم الفر�ص ح�سب قدراتهم ومهاراتهم.

اأربعة جماالت للرتكيز هي:  وتتاألف عملية التنوع واالندماج يف ال�سركة من 
واالت�ساالت  والتوازن  واالإن�ساف،  التنمر،  ومكافحة  التحر�ص،  مكافحة 
اأحد تلك املجاالت ويدعمه م�ست�سار  بني اجلن�سني.  ويرتاأ�ص مدير تنفيذي 
املوارد الب�سرية املعني وفريق عمل وم�سوؤول التنوع واالندماج. وقد جاءت هذه 
التنفيذية  املديرة  عليها  وت�سرف  لل�سركة  العام  املدير  من  بتوجيه  املبادرة 

للموارد الب�سرية. 
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نتائج استطالع آراء الموظفين لعام ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩

إشراك
الموظفين

قيادة
الشركة

قيادة
الفريق

ظروفالتعاون
العمل

تطويروظيفتك
الموظفين

إجماليالسمعة
المكافآت

والمزايا

التنوع
واالندماج

التميز
المؤسسي

ا�عمال
المسؤولة

تقر ال�سركة بوجود نقابة عمال م�ستقلة تنت�سب اإلى االحتاد العام لعمال �سلطنة ُعمان وذلك متا�سيًا مع قانون العمل الُعماين، وي�سمل التعاون القائم بني ال�سركة 
ونقابة العمال »احلقوق اال�ست�سارية«. ووقعت ال�سركة اتفاقية مهمة مع نقابة العمال توثق احلقوق والواجبات لكال الطرفني م�ستهدفة متتني عالقة اإيجابية وبناءة 

اء لعالقة ال�سركة مبوظفيها. بينهما يف �سياق �سعيهما لتوفري مناخ متناغم وبنَّ

وي�سمل هذا االإقرار كافة اأن�سطة ال�سركة التي تديرها مبا�سرة فقط، دون اأن ي�سمل ال�سركات املتعاقدة اأو تلك املتعاقدة من الباطن. اإن احلق يف ممار�سة حرية 
تكوين اجلمعيات والرتتيبات اال�ست�سارية مع النقابة العمالية بال�سركة غري معر�ص خلطر التقييد اأو االإلغاء.
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٪٦٠٪٥٠٪٤٠٪٣٠٪٢٠٪١٠

استناًدا إلى التحليل النصي، وجدنا أن غالبية ا�جوبة ا يجابية عن ا�سئلة النصية متناقضة مع مقياس المدخالت  •
تقترح غالبية العبارات الشرطية استحداث التدابير ا�تية من أجل استئناف العمل المكتبي/الميداني:  •

ا عالم با رشادات والسياسات وا جراءات المتعلقة بكوفيد-١٩  -١  
استحداث تكنولوجيا الكشف  -٢  

زيادة المواد التوعوية بكوفيد-١٩  -٣  
زيادة توفير المواد الواقية (الكمامات والقفازات)  -٤  

مراجعة الخدمات اللوجستية في الحقول  -٥  
إدارة العودة التدريجية  -٦  

٪١٨٪١٦٪١٤٪١٢٪١٠٪٨٪٦٪٤٪٢٪٠

سلبية

إيجابية

مشروطة

محايدة

٪٠

٪١٩٪٣٩

٪١٩٪٣٩

٪١٢

٪١٪٣

٪٧

ا�جابات المحايدة:
التعليقات المحايدة أو غير المتعلقة با�سئلة

ا�جابات ا�يجابية:
ا جابات الداعمة التي تشير إلى االستعداد الستئناف العمل المكتبي / الميداني

ا�جابات المشروطة:
ا جابات المشروطة التي تقترح استحداث بعض التدابير من أجل استئناف العمل المكتبي / الميداني

ا�جابات السلبية:
ا جابات التي تشير إلى عدم الرغبة في استئناف العمل المكتبي / الميداني

الحقولميناء الفحل

أشعر با�مان في العودة إلى المكتب/الحقل

النتائج

التصنيف

موافق تمام¶

موافق

موافق إلى حد ما

محايد

غير موافق

غير موافق إلى حد ما

غير موافق تمام¶
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وقد اأ�سفرت النتائج عن وجود م�ستويات حتفيز ما بني املتو�سطة واملنخف�سة باالإ�سافة اإلى خماوف ِجّدية ب�ساأن ظروف العمل التي رمبا يكون لها تاأثري يف العودة 
اإلى مواقع العمل يف ال�سركة. ومن ثم �ُسرع يف العديد من التدابري لتخفيف وطاأة هذا ال�سعور من خالل تقليل اأي خماطر حمتملة. ومل تلبث تلك التدابري اأن 
حققت املرجوَّ منها واأحدثت تاأثريًا اإيجابيًا يف نظرة املوظفني كما جتّلى يف ا�ستطالع اآراء املوظفني )الذي اأجري يف اأغ�سط�ص 2020(، والذي اأ�سفر عن  حتقيق 

نتائج يف الربع االأعلى على الرغم من وجود اجلائحة.

الجنس

٪٨٢٪١٨
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معدل االستجابة العام للمديريات هو ٣٧٪

 المدير العام/المدير
 التنفيذي للشؤون

 الفنية/المدير
 التنفيذي

للموجودات

 دائرة
 التغيير

 والتحسين
المستمر

 دائرة
 التدقيق
الداخلي

 مديرية
 هندسة

النفط

 مديرية
الغاز

 مديرية
المالية

 دائرة
 المعلومات

 والتحول
الرقمي

 مديرية
 الموارد
البشرية

 مديرية
التخطيط

 مديرية
الهندسة

 مديرية الشؤون
 الخارجية والقيمة

المضافة

 مديرية
االستكشاف

 مديرية نفط
الجنوب

 دائرة إنجاز
المشاريع

 دائرة الصحة
 والسالمة

والبيئة

 مديرية نفط
الشمال

 مديرية البنية
اÂساسية

 مديرية
العمليات

 مديرية
هندسة اÄبار

إشراك الموظفين

اإن نطاق التاأثري الوا�سع لفريو�ص كوفيد-19 يف عملياتنا قد حدا بنا اإلى اإطالق ا�ستطالع يف �سهر مايو 2020 لقيا�ص مدى تاأثري اجلائحة يف رفاهية موظفينا 
ومعنوياتهم. وقد كان هذا اال�ستطالع و�سيلة الإعالم اإدارة ال�سركة باخلطوات التي يجب اتخاذها للتخفيف من اأي عواقب �سلبية واال�ستعداد لالنتقال مرة اأخرى 

اإلى العمل يف مرافقنا.

وبلغت ن�سبة امل�ساركة فيه 37%، اإذ تلقى 3157 اإجابة ح�سب ما هو ملخ�ص يف املخطط االآتي.
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اإن موظفي ال�سركة هم اأهم عن�سر فيها، وهم 
والغالبية  عالية،  وكفاءات  مبهارات  يتمتعون 
العظمى منهم عمانيون. اإن االلتزام اجلماعي 
مهارات  من  به  يحظون  وما  جانبهم  من 
التنمية  ا�ستدامة  يف  �سي�سهم  ما  هو  وخربات 

امللحوظة التي ت�سهدها ال�سلطنة.

أعداد الموظفين

يف نهاية عام 2020، بلغ العدد االإجمايل ملوظفي ال�سركة 8943 موظفًا، 

منهم 7687 عمانيًا. وارتفعت ن�سبة التعمني من 84% اإلى م�ستوى قيا�سي 

بلغ 86%. وبلغ عدد املوظفات 1173 موظفة، 1061 منهن ُعمانيات. اإلى 

جانب توظيف 443 ُعمانيًا خالل العام، وبلغ اإجمايل عدد اخلريجني 

الُعمانيني 111 خريجًا.
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الموارد البشرية 
وتطوير الموظفين

حتقيق م�ستوى قيا�سي للتعمني  •
حتقيق اأعلى عدد من املوظفات بال�سركة  •

للعمل  املوظفني  الآالف  من�سة  “مكتبي”  م�سروع  توفري   •
من منازلهم يف اأثناء كوفيد-19

أهم منجزات عام
2020
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خدمات المجتمع 

على �سعيد التعليم، عملت ال�سركة مع وزارة الرتبية والتعليم وجامعة التقنية 

بحيث  معلمني  لي�سبحوا  طالبًا   50 تاأهيل  دعم  بهدف  التطبيقية  والعلوم 

اإطار  وياأتي ذلك يف  وقراهم.  للعمل يف مدار�ص مدنهم  العودة  لهم  يت�سنى 

املال  راأ�ص  تنمية  دعم  ابتغاء   2016 عام  يف  انطلق  الذي  “توطني”  برنامج 

الب�سري وزيادة الفر�ص الوظيفية يف بع�ص املناطق البعيدة يف البالد. 

ويبلغ  معلمني  لتاأهيل  �سنوات  اأربع  ملدة  درا�سية  منحة  املبادرة  هذه  توفر 

اإجمايل عدد الطالب الذين متول ال�سركة درا�ستهم االآن يف هذا الربنامج 

225 طالبًا.

ووا�سلنا رعايتنا لـ 150 طالبًا �سنويًا يف اإطار برنامج املنح الدرا�سية الأبناء 

املجتمع املحلي مل�ساعدتهم على موا�سلة درا�ستهم اجلامعية، ولقد اأربى عدد 

املنح الدرا�سية املوفرة يف هذا الربنامج على 1300 منحة منذ عام 2007. 

برامج  لتمويل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  ال�سركة  تتعاون  ذلك،  عن  ف�ساًل 

وتطبيقات احلا�سوب يف مدار�ص  والور�ص  املعار�ص  فيها  االأعمال مبا  ريادة 

خمتلفة يف منطقة امتيازنا رقم )6(.

 2931 �سراء  لتمويل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقعت  كما 

حا�سبًا اآليًا لطالب مدار�ص منطقة االمتياز لتي�سري تعلمهم عن ُبعد يف اأثناء 

االإغالق جراء فريو�ص كورونا، ووزعت امل�ستلزمات الوقائية على املوؤ�س�سات 

التعليمية يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، و�سمل ذلك التربع بالكمامات ومعقمات 

هيماء  واليتي  يف  الواقعة  للمدار�ص  ال�سخ�سية  الوقاية  ومعدات  اليدين 

واجلازر لي�ستفيد منها اأكرث من األفي �سخ�ص.

العقود والمشتريات

اإن روؤية العقود وامل�سرتيات يف ال�سركة تتمثل يف اأن تكون �سريك عمل ُيَكنُّ له 
التقدير واالحرتام لتحقيق �سل�سلة توريد تت�سم بتناف�سية كبرية لل�سركة ويف 

الوقت ذاته اأن تدعم القيمة املحلية امل�سافة.

وال تفرت دائرتنا للعقود وامل�سرتيات عن التح�سن باتباع برنامج حتويلي يدعم 
روؤيتها ويرتكز على �ستة اأبعاد رئي�سية هي: 

زيادة القيمة املحققة    ·
حت�سني اإجراءات العمل  ·

تعزيز الطرق امل�ستقبلية للعمل  ·
حت�سني االبتكار  ·

زيادة الرتكيز على النا�ص واجلانب الثقايف  ·
الريادة يف التنويع اال�ستثماري  ·

ملمو�سة  كبرية  حت�سينات   -2018 عام  يف  تد�سينه  -منذ  الربنامج  وحقق 
منها:

اإدارة الفئات )تغطي اإنفاق اجلهات اخلارجية البالغ حوايل 1.4 مليار   ·
دوالر اأمريكي(

برنامج ا�ستقراء ال�سوق  ·
انخفا�ص يف الوقت امل�ستغرق الإجراء اأمر تغيريي بن�سبة %30.  ·

القيمة  تدفق  وتخطيط  للعقود  االأمثل  اال�ستغالل  مراجعات  تكامل   ·
لتحقيق مزيد من القيمة

اإ�سناد  بعد  ما  اإدارة  اأ�ساليب  وجمموعة  للعقود  جديد  جتزئة  منوذج   ·
العقد
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كوفيد-19

للبالد يف خ�سم هذه اجلائحة، دعمنا توطني  العون  يد  اإطار �سعينا ملد  يف 
اإنتاج امل�ستلزمات االأ�سا�سية كالت�سنيع املحلي ملعقمات اليدين والكمامات.

واأنتجنا 153 األف لرت من املعقمات وُوزع اأكرث من 125 األف لرت �سمن منطقة 

امتيازنا ويف جميع اأنحاء البالد اإلى جهات خمتلفة كامل�ست�سفيات واجلهات 
احلكومية واملدار�ص واملوؤ�س�سات اخلا�سة. ويخطط فريق كيمياء االإنتاج يف 

ال�سركة الإنتاج ما بني 25 اإلى 50 األف لرت اإ�سايف يف امل�ستقبل القريب.

املوؤ�س�سات  فئة  من  -وهي  العمانية  الدولية  بروتون  �سركة  مع  عملنا  ولقد 
حملية  كمامة  ماليني  ثمانية  من  اأكرث  اإنتاج  على  واملتو�سطة-  ال�سغرية 
ال�سنع منذ اأغ�سط�ص 2020، مبا يتما�سى مع معايري وزارة ال�سحة ومنظمة 

ال�سحة العاملية.

2

تقييم
ورقي

مقابالت
افتراضية

153٫000
لتر أُنتجت

أكثر من

125٫000
لتر من معقمات

اليدين ُوزعت

ُوزعت هذه المعقمات في منطقة امتياز الشركة
وفي مختلف أرجاء البالد إلى وجهات مختلفة 

كالمستشفيات، والجهات الحكومية، والمدارس، 
ومؤسسات القطاع الخاص.

25٫000 إلى 50٫000 لتر
مقدار ما يخطط الفريق ¥نتاجه في المستقبل القريب

تصنيع المعقمات

من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بالتعاون مع ريادة
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ت�سنيع ال�سركة ملعقمات اليدين

شركة تنمية نفط عمان50



٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠
٠٠١٢٣

٧٠
٩٦١٠٢١١٦١٣٢١٤٦١٥٧

٩٠١٠٥
٤٨

١٨٧١٦٥١٧٧
٢٣٤

٢٧٩

٣٦٢

٤٧٠٥٣٨

٩٠١٠٥
٤٩

٢١٠٢٣٥
٢٧٣

٣٣٦
٣٩٥

٤٩٤

٦١٦٦٩٥

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٢٥٣

٢٨٥

١٥٧

٦٩٥

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٢٠٢٠ ا�نفاق الكامل٨٠٠

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

ن 
يو

مل
ي

ك
ري

أم
الر 

دو
ن 

يو
مل

المجموعشركات المجتمع المحليشركات المجتمع المحلي الكبرى

شركات المجتمع
المحلي

شركات المجتمع
المحلي الراسخة

في السوق

شركات المجتمع
المحلي الكبرى

المجموع
(دوالر أمريكي)

يو�سح الر�سم البياين التايل عائدات �سركات املجتمع املحلي الكربى، و�سركات املجتمع املحلي و�سركات املجتمع املحلي الرا�سخة يف ال�سوق يف عام 2020:
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االأيدي العاملة واخلدمات اللوج�ستية واإدارة النفايات ومتهيد الطرق واختبار 
هذه  من   15 وح�سلت  املعدنية.  العمل  ومعدات  الفوالذية  الهياكل  وطالء 
ال�سركات اأي�سًا على عقود مبا�سرة مع ال�سركة مما يوؤكد و�سولها اإلى مرحلة 

الن�سج التجاري.

تت�سمن  املحلي  املجتمع  ل�سركات  جديدة  تعمني  ا�سرتاتيجية  حاليًا  وُتطبق 
تخ�سي�ص وظائف حمددة جلميع العقود التي تزيد قيمتها على 10 ماليني 

دوالر اأمريكي. 

�سركات املجتمع املحلي الكربى 

الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  تطوير  دعم  يف  جهودها  ال�سركة  وا�سلت 
امتياز  مناطق  يف  املحلية  املجتمعات  لتطوير   2010 عام  يف  د�سنت  التي 
النفط والغاز. وهذه ال�سركات ت�سجل بو�سفها �سركات م�ساهمة مقفلة وتعود 
ملكيتها الأكرث من 9730 م�ساهمًا من القاطنني يف منطقة االمتياز رقم )6(، 
وتقدم هذه ال�سركات جمموعة من االأن�سطة االأ�سا�سية يف جمال النفط والغاز 
منها عمليات من�سات �سيانة االآبار و�سيانة خطوط االأنابيب وخدمات املياه 

املتعلقة باأعمال احلفر وا�ستبدال خطوط التدفق. 

وطوال عام 2020، قدمت هذه ال�سركات منافع عديدة للم�ساهمني واأوجدت 
جميع  وتخطو  املناطق.  هذه  لقاطني  االأعمال  لرواد  وفر�سًا  توظيف  فر�ص 
للخدمات  الربكة  �سركة  وهي   - االأربع  الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات 
النفطية، و�سركة احلديثة للخدمات النفطية، و�سركة ال�سحاري للخدمات 
النفطية، و�سركة ال�سوامخ للخدمات النفطية - بخطوات واثقة نحو االأمام 
غمار  لتدخل  االأعمال  وتنويع  والكفاءة  النمو  حتقيق  على  اأكرب  تركيز  مع 

املناف�سة مع جماالت العمل االأخرى.

املرافق-امل�سروع  الإدارة  �سكن  �سركة  على  مناق�سات  حزم  ثالث  طرحنا 
امل�سرتك الذي اأن�ساأته �سركات املجتمع املحلي الكربى لتنويع م�سادر دخلها 
ُنزل  وتطوير  التحفيزية،  املركبات  مواقف  مل�سروع  جديدة-  قطاعات  يف 

)موتيل( يف حقل جبال وحمطة تنا�سح اأمامي.

و�ساعدنا   2029 عام  حتى  وال�سوامخ  الربكة  �سركتي  عقود  مددنا  ولقد 
اأي�سًا يف ت�سكيل �سركة جمتمع حملي كربى جديدة يف حمافظة م�سندم من 
التجارة  وزارة  و�ستتولى  واملوافقات.  واال�ست�سارات  االأولية  املناق�سات  ناحية 
من  وغريها  اأويل  �سراء  عر�ص  اإ�سدار  مهمة  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة 

االإجراءات التجارية والقانونية.

ووفق  االأداء  من  م�ستوى  اأعلى  على  ال�سركات  تلك  عمل  ا�ستمرار  ول�سمان 
مدونة  لو�سع  واال�ستدامة  للحوكمة  ُعمان  مركز  مع  تعاونا  اأخالقية،  قواعد 
االأجل  طويلة  القيمة  تعزيز  ابتغاء  ال�سركات  حلوكمة  منظمة  موحدة 
ل�سركات املجتمع املحلي الكربى وم�ساهميها، و�سي�سمل ذلك تطوير تفوي�ص 
ل�سركات املجتمع املحلي الكربى مل�ساعدتها على االلتزام باأف�سل ممار�سات 
بطريقة  اأعمالهم  الإدارة  اإدارتها  ملجال�ص  العون  يد  ومد  ال�سركات،  حوكمة 

ا�سرتاتيجية وفاعلة.

يف  مقفلة  م�ساهمة  ل�سركات  نوعه  من  االأول  هذا  احلوكمة  ميثاق  ويعد 
ال�سلطنة و�سُيكرر يف خمتلف اأرجاء البالد.

املحلي  املجتمع  ل�سركات  واال�ستدامة  االأعمال  تنوع  درا�سة  يف  �ُسرع  وقد 
الكربى التي يبلغ م�ستوى التعمني فيها االآن %72.

اإنفاق �سركات املجتمع املحلي الكربى/ �سركات املجتمع 

املحلي خالل عام 2020 باأكمله )العائدات(

املجتمع  ل�سركات  اأُ�سندت  التي  للعقود  الكلية  الرتاكمية  القيمة  جتاوزت   
املحلي الكربى االأربع 1.2 مليار دوالر اأمريكي. ويف عام 2020، بلغ املجموع 
مع  املربمة  العقود  من  الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  لعائدات  الرتاكمي 
�سركات  نفقات  بلغت  اأمريكي، يف حني  دوالر  مليون   157 اأكرث من  ال�سركة 
�سركات  نفقات  وبلغت  اأمريكي،  دوالر  مليون   253 حوايل  املحلي  املجتمع 
اأما  اأمريكي،  دوالر  مليون   285 حوايل  ال�سوق  يف  الرا�سخة  املحلي  املجتمع 
القيمة االإجمالية لعائدات �سركات املجتمع املحلي الكربى/�سركات املجتمع 

املحلي فقد بلغت 695 مليون دوالر اأمريكي خالل العام.

الكربى  املحلي  املجتمع  �سركات  مع  ُعماين   4800 من  اأكرث  حاليًا  ويعمل 
و�سركات املجتمع املحلي يف تخ�س�سات خمتلفة.

يو�سح الر�سم البياين التايل منو عائدات �سركات املجتمع املحلي الكربى/ 
�سركات املجتمع املحلي على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية:
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الثورة ال�سناعية الرابعة

اأظهرت درا�سة حول كيفية تاأثري التقنيات الثورية على ال�سركة اأن ما يقرب 
اآِخر  يف  ذلك  و�سيتطلب  الوظيفية،  املهام  يف  �سيكون  التغيري  من   %95 من 
�سلطت  كما  املوظفني.  غالبية  لدى  املهارات  لتح�سني  كبرًيا  جهًدا  املطاف 
ال�سوء على االأولويات التكنولوجية لكل وحدة عمل، وكيف اأ�سبح التخطيط 
للقوى العاملة عن�سرًا اأ�سا�سيًا عند تنفيذ م�ساريع التحول الرقمي اجلديدة. 

و�سينفذ عدد من التو�سيات املحددة يف عام 2021.

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

اإن متكني املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ركيزة اأ�سا�سية لروؤية ُعمان 2040، 
واأ�سبحنا نويل تركيزًا اأكرب على تطوير هذه املوؤ�س�سات وتدريبها يف خمتلف 
القطاعات.  يف عام 2020، �ُسجل اأكرث من 200 موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة 
تلك  مع  املبا�سر  اال�ستثمار  قيمة  وبلغت  معنا،  معتمدين  موردين  ب�سفتهم 
بعام  مقارنة   %6 بن�سبة  زيادة  وهي  اأمريكي،  دوالر  ماليني   306 املوؤ�س�سات 

.2019

اأما املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التي تخرجت يف برنامج تبني التكنولوجيا 
)TIP( يف ال�سركة فقد اأجنزت ثمانية م�ساريع يف خمتلف مديريات ال�سركة.  

واملتو�سطة )ريادة(، طورنا  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تنمية  وبال�سراكة مع هيئة 
املعقمات لدعم  لت�سنيع  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  فئة  موؤ�س�ستني من 

جهود مواجهة كوفيد-19.

د�سنت  ال�سلطنة،  االأعمال يف  رواد  اأداء  تعزيز  اأجل  ومن  وعالوة على ذلك 
ال�سركة دفعة اأخرى من برنامج )تعزيز( التدريبي لتطوير قدرات املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة العمانية، وقد ُنظمت حلقات عمل لـ 76 موؤ�س�سة �ساركت 
يف جل�سات افرتا�سية لتعريفها باإجراءات العمل املتبعة يف ال�سركة وطريقة 

التعامل التجاري معها والتناف�ص على العقود التي تطرحها.

نا ثالث فر�ص خم�س�سة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة املخت�سة  كما اأمَّ
بخدمات التكنولوجيا، واأ�سندنا عقودًا ملوؤ�س�ستني اأخريني تخرجتا من برنامج 

ال�سركة لتطوير املوردين.

تطوير المجتمع

�سركات املجتمع املحلي

وا�سلت ال�سركة دعمها ل�سركات املجتمع املحلي من خالل تخ�سي�ص جمال 
بن�سبة 10% من عقودها الرئي�سية ُيعر�ص على �سركات املجتمع املحلي عرب 
نظام التناق�ص البيني، وبلغ عدد �سركات املجتمع املحلي امل�سجلة يف نظام 
الت�سجيل امل�سرتك للموردين 520 �سركة حتى نهاية عام 2020 حيث �سجلت 

42 �سركة جديدة خالل العام املن�سرم فقط.

النفط  املذكورة خدمات خمتلفة يف عمليات  املحلي  املجتمع  �سركات  وتقدم 
والغاز مثل الهند�سة املدنية وتاأجري املعدات وامليكانيكا والكهرباء وا�ستقدام 
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ونعتقد باأن اإن�ساء �سركة الأعمال ال�سيانة يعمل بها عمانيون 
�سيوجد  م�ستدام  عمل  لنموذج  امتالكها  مع  اأ�سا�سي  بنحو 
عددًا  �سيوفر  كما  احلايل  النظام  يف  اأعلى  قيمة  عر�ص 
كبريًا من الوظائف اجلديدة للعمانيني على مدى ال�سنوات 

اخلم�ص املقبلة، و�سيح�سن ال�سالمة واالأداء عمومًا.

ومي�سي م�سروع اأعمال ال�سيانة ال�ساملة هذا -الذي انطلق 
يف عام 2019- جيدًا، اإذ وافقت ال�سركات الثالث امل�ساركة 
متطلبات  اإنهاء  على  وتعمل  للتعمني  االأولية  االأعداد  على 
والتدريب  ُعمان(  نفط  تنمية  )�سركة  والطلب  العر�ص 
الُعمانية  )ال�سركة  وامل�سرتيات  والعقود  اأوكيو(  )جمموعة 

للغاز الطبيعي امل�سال(.

ال�سركة  مع  �سنوات  اأربع  اتفاقية مدتها  ال�سركة  وقعت  كما 
داخل  عملياتها  يف  عماين   600 لتوظيف  للطاقة  اخلليجية 
البالد وخارجها. ومبوجب ذلك، �ستوفر ال�سركة اخلليجية 
للطاقة 150 فر�سة عمل يف كل عام لكل من اأ�سحاب اخلربة 
واخلريجني اجلدد، مبا يتما�سى مع روؤية عمان 2040 فيما 

يتعلق بتدويل املواهب العمانية.

البضائع والخدمات  

من  باملزيد  باالحتفاظ  االلتزام  يف  قدمًا  ال�سركة  م�ست 
عوائد قطاع النفط والغاز يف ُعمان، فتمكنا من االحتفاظ 
بن�سبة 34% من القيمة يف البالد مقابل 31% يف عام 2019 
)الن�سبة املذكورة يف تقرير اال�ستدامة 2019 خمتلفة جراء 

تغيري اآلية االإبالغ املتبعة(.

القيمة  ا�سرتاتيجية  يف  مهم  بدور  ال�سركة  اأ�سهمت  ولقد 
اللثام  اأميط  التي  والغاز  النفط  قطاع  يف  امل�سافة  املحلية 
 43 بتنفيذها  الريادة  زمام  تتبواأ  اإذ   ،2013 عام  يف  عنها 
فر�سة من اأ�سل 53 فر�سة ا�ستثمارية، ولقد حققت ال�سركة 
اثنتان منها يف عام 2020 يف جمال  االآن،  31 فر�سة حتى 
واملنخف�ص،  العايل  اجلهد  ذات  املحركات  واإ�سالح  �سيانة 
ُحقق  كما  الهيدروليكي.  والت�سديع  االآبار  حفز  وجمال 
دوالر  مليار   4.2 بلغت  اإجمالية  بقيمة  داخلية  فر�سة   44
وظيفة   2844 اإجمايل  الفر�ص  هذه  اأوجدت  وقد  اأمريكي. 
من  باأكرث  مرفقًا   60 من  اأكرث  افتتاح  اإلى  واأدت  للعمانيني 

360 مليون دوالر اأمريكي م�ستثمرة يف االأ�سول الثابتة. 

ت�سنيع  �سملت  داخلية  فر�ص  �سبع  ُحقق   ،2020 عام  ويف 
وخمترب  االأجهزة  معايرة  وخدمات   )LED( م�سابيح 
على  مت�سي  التي  االأخرى  الرئي�سية  امل�ساريع  ومن  للتاآكل. 
وت�سنيع  الكهربائية  لالأعمدة  املحلي  االإنتاج  و�ساق  قدم 

املواد الكيميائية.

استراتيجية القيمة المحلية 
المضافة في الشركة 2٠21-2٠2٥

تركز ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة للقيمة املحلية امل�سافة لل�سنوات اخلم�ص املقبلة على التعامل 
مع �سبعة جماالت رئي�سية كما هو ُمبنٌي فيما يلي:

جماالت ا�سرتاتيجية القيمة املحلية امل�سافة بال�سركة

التعاون مع وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

وقعنا مذكرة تعاون مع وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار للبناء على �سراكتنا 
امل�ستمرة واملثمرة، والتي ت�سمل م�ساركتنا يف برنامج »تنفيذ« لتعزيز التنويع االقت�سادي.

وتاأتي هذه ال�سراكة يف اإطار التزامنا باالنتقال اإلى م�ستوى ا�سرتاتيجي اأعلى يف رحلتنا 
للقيمة املحلية امل�سافة من خالل دعم التعاون الوثيق بني اجلهات الفاعلة من القطاعني 

العام واخلا�ص يف ال�سلطنة. 

توطين 
البضائع 

والخدمات 
والقوى 
العاملة

ا�جراءات 
والمبادئ 
التوجيهية

نموذج التشغيل 
والهيكل 
التنظيمي

إطار الضمان 
واالستدامة

التعاون بين 
القطاعات 
المختلفة

التكنولوجيا 
والتحول الرقمي 

والطاقة

إطار الكفاءات

لدعم
تحقيق الفرص التصنيعية المنبثقة من 
استراتيجية التصنيع ٢٠٤٠، ومشروع القيمة 
المحلية المضافة بين القطاعات وتقنيات 

التصنيع المتقدمة من خالل مبادرة (١٠٠) 
فرصة استثمارية

لدعم
تطبيق استراتيجية التصنيع 

٢٠٤٠ في إطار رؤية ُعمان ٢٠٤٠

لدعم 
تطوير قطاع التصنيع واالقتصاد الوطني 
في السلطنة عموم� من خالل مبادرة القيمة 

المحلية المضافة بين القطاعات المختلفة

لدعم
العوامل المساعدة الرئيسية لتقنيات 

ا�نتاج الرقمية المتقدمة وتعزيز 
القدرات المؤسسية �صحاب الشأن 
في جميع المستويات من خالل منصة 

معلومات صناعية تحليلية

الشركة ووزارة 
التجارة والصناعة 
وترويج االستثمار

مذكرة تعاون
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املحلية  للقيمة  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  تهدف 
املحلي  املجتمع  �سركات  دعم  اإلى  امل�سافة 
وزيادة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
املحلية،  واخلدمات  ال�سلع  من  امل�سرتيات 
وال�سركات  الوطني  الكادر  قدرات  وحت�سني 
الُعمانية من اأجل �سمان حتقيق فوائد جتارية 

م�ستدامة لل�سلطنة على املدى البعيد.

التوظيف والتدريب

اإيجاد  ال�سركة دعمها حلملة  وا�سلت  البالد،  التعمني يف  رفدًا جلهود 
الوظائف لل�سباب العمانيني، وبغية امل�ساعدة يف تعزيز توظيف العمانيني 
والتنويع االقت�سادي �ساعدنا على اإيجاد اأكرث من 2500 فر�سة وظيفية 
واإعادة  بالتوظيف،  املقرون  التدريب  فر�ص  مثل  خمتلفة  جماالت  يف 
املتعاقدة  ال�سركات  مع  بالتعاون  الدرا�سية  واملنح  والنقل،  اال�ستيعاب، 
معنا وبرناجمنا الداخلي للتوظيف.   و�سمل ذلك اإيجاد حوايل 1500 
غري  االأخرى  التدريبية  الربامج  جانب  اإلى  مبا�سر  توظيف  فر�سة 
املحلي  املجتمع  الأبناء  الدرا�سية  املنح  برنامج  بالتوظيف مثل  املقرونة 

وبرنامج “اإعداد” للتدريب الداخلي.

يتمكنوا  حتى  العمانيني  عمل  عن  الباحثني  الفر�ص  هذه  ت�ساعد 
من احل�سول على وظائف ماهرة بدوام كامل داخل قطاع الطاقة 
الأنابيب  وتركيب  وامليكانيكا  الكهرباء  مثل  جمالت  يف  وخارجه 
وال�سقالت وال�سيانة وتركيب الفولذ وال�سفائح املعدنية وت�سغيل 
وال�سرافة  التدري�ص  جانب  اإلى  املخازن،  واإدارة  الرفع  معدات 

والعمل يف اأطقم الطائرات.

والتغيري  الوظيفية  الفر�ص  لإيجاد  “اإمداد”  مبادرة  خالل  ومن 
ال�سركة  للعمل مع  الوظيفي، �سرعنا يف م�سروع �سناعي م�سرتك 
مع  للتعامل  اأوكيو  وجمموعة  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
معدلت التعمني املنخف�سة يف اأعمال ال�سيانة ال�ساملة التي ت�سمل 
غري  للطلب  نظرًا  وذلك  التجهيز،  واإعادة  وال�سيانة  الفح�ص، 
املت�سق واملتقطع على هذه اخلدمات يف خمتلف ال�سركات امل�سغلة 

للنفط والغاز. 
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القيمة المحلية 
المضافة

اإيجاد اأكرث من 2500 فر�سة وظيفية للعمانيني  •
ملواجهة  االأ�سا�سية  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  توريد  تعمني   •

كوفيد-19

و�سركات  الُكربى  املحّلى  املجتمع  �سركات  عائدات  زيادة   •
املجتمع املحّلي اإلى 677 مليون دوالر اأمريكي 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأمريكي يف  دوالر  ا�ستثمار 306 ماليني   •
واملتو�سطة، وهي اأعلى بن�سبة 6% من عام 2019

تد�سني ا�سرتاتيجية جديدة للقيمة املحلية امل�سافة ملدة خم�ص   •
�سنوات

أهم منجزات عام
2020
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بغية اال�ستغالل االأمثل للجدول الزمني وحتقيق وفورات يف التكاليف، يف حني 
احتفظت ال�سركة بامللكية والتحكم الت�سغيلي.

وقد اأدت اإ�سرتاتيجية التنفيذ هذه -التي ا�سُتخدمت الأول مرة يف ال�سركة-  
يف  االآن  حذوها  وُيحذى   ،%28 بن�سبة  الراأ�سمالية  امل�سروفات  خف�ص  اإلى 

م�ساريع اأخرى للنفط والغاز.

م�سروع  من  الثالثة  املرحلة  يف  املحطة  خارج  االأعمال  لوحدة  االإن�ساءات  اأما 
املحدد  املوعد  على  ب�سهر  متقدمة  اكتملت  فقد  مرمول  يف  بالبوليمر  احلقن 
الإعداد املرفق لعملية التدقيق ال�سابق للت�سغيل، كما جرى اإمداد املحطة الفرعية 

بالطاقة وفق جهد 132 كيلو فولت وكذلك اإن�ساء خزان تعومي الغاز املعزز.

املدى  بعيدة  اإطارية  اتفاقية  مبوجب  ُينّفذ  -الذي  امل�سروع  هذا  ويت�سمن 
املحطة  خارج  االإنتاج  مرافق  اأعمال  تو�سيع  وامل�سرتيات-  الهند�سة  الأعمال 

وداخلها املرتبطة باإدارة حوايل 500 بئر منتجة و75 بئرًا حاقنة. 

املحفوف  البني  احلقل  لتطوير  الع�سري  املدين  التخطيط  من  الرغم  وعلى 
 5.7 من  اأكرث  بت�سجيله  لل�سالمة  متميزًا  اأداًء  امل�سروع  حقق  بالتحديات، 

مليون �ساعة عمل دون اإ�سابة م�سيعة للوقت.

املبكر يف  التطوير  مرفق  ت�سغيل  بدء  التي حتققت  االأخرى  النجاحات  ومن 
ُعمان،  نعت يف  �سُ التي  املكثفات  تثبيت  �سمال مع من�سة وحدة  �سداد  حقل 
وانتقال م�سروعي الغمر باملياه  يف منطقة �سقر الكربى ومرمول هيما غرب 

اإلى مرحلة التنفيذ.

ذلك  يف  مبا  العمل،  يف  احليوية  واملعدات  االأ�سا�سية  البنية  ا�ستمرت  وقد 

�سغط  اأجهزة  من  واثنني  ال�سغط،  لتعزيز  فهود  م�سروع  يف  “�سي”  املحطة 
يف  امل�سخات  ا�ستبدال  ومرافق  جبال”،  حقل  “جتديد  م�سروع  يف  الغاز 
اأنابيب حقن املياه يف جبال -اخلوير جميع  مرمول. كما اأكمل م�سروع خط 

مراحل الهند�سة وامل�سرتيات وهو يف مرحلة اال�ستعداد لبدء الت�سغيل.

اإجناز  اأداء  على  احلفاظ  يف  اأثر  الرقمي  للتحول  كان  اأخرى،  ناحية  ومن 
امل�ساريع يف ظل القيود املفرو�سة على ال�سفر، فمن ذلك الت�سغيل االإلكرتوين 
الأنظمة التحكم بتوربينات توليد البخار يف م�سروع “جبال-خف” باال�ستعانة 

بدعم املوردين عن بعد.

اأرجاء  امل�ستمر يف خمتلف  التح�سني  اإجراءات  ت�سريع يف  اأي�سًا  وكان هناك 
دائرة اإجناز امل�ساريع، مبا يف ذلك امل�ساريع التي تقل قيمتها عن 50 مليون 
دوالر اأمريكي، مثل عقد فعالية “كايزن” يف م�ساريع �سمام االختيار متعدد 
املنافذ  متعددة  االختيار  ل�سمامات  قيا�سية  حزمة   19 حددت  التي  املنافذ 
الأ�سول النفط والغاز. وقد اأدى ذلك اإلى خف�ص التكاليف الهند�سية بن�سبة 
20% بنحو 12 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا، وتخفي�ص اجلدول الزمني مبقدار 
خم�سة اأ�سهر مما اأدى اإلى حتقيق فوائد نقدية مبكرة للنفط بنحو 567 األف 

برميل �سنويًا.

اإطار  وحتويل  الرقمي  التحول  زيادة  اأن  يف  ريب  ال  امل�ستقبل،  وبا�ست�سراف 
امل�سروع من اأن يكون مدفوعًا بالت�سليمات اإلى ارتكازه على املعلومات �سيوؤدي 
اإلى تعزيز حت�سني كفاءة االأفراد والعمليات من خالل اإيجاد تعاون اأوثق بني 

خمتلف الفرق.
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ولي�ص ما ذكر هو جميع املنجزات املحققة بل هنالك اأي�سًا معامل بارزة اأخرى 
العمليات  بدء  ت�سمل  التي  اخل�سراء  الطاقة  م�ساريع  �سعيد  على  �سيما  ال 
التجارية يف حمطة اأمني لتوليد الطاقة ال�سم�سية بقدرة 100 ميجاواط التي 

�ُسغلت قبل املوعد املحدد بثالثة اأ�سهر.

وي�سهم م�سروع املنتج امل�ستقل للطاقة املتجددة يف توفري الطاقة لعملياتنا يف 
منطقة االمتياز، وهو اأول م�سروع للطاقة ال�سم�سية بهذا احلجم ت�سرتي كامل 

اإنتاجه �سركة نفط وغاز.

بعد  �سهرًا  اأقل من 12  اأي  قيا�سي،  وقت  و�ُسّغلت خالل  املحطة  اأُن�سئت  وقد 
توقيع عقد الهند�سة وامل�سرتيات والبناء.

اأما االأعمال االإن�سائية مل�سروع “جبال-خف”- اأكرث م�ساريع ال�سركة تعقيدًا 
من الناحية الفنية على االإطالق- فقد اكتملت بن�سبة 96.3% يف نهاية عام 

2020، اإلى جانب اكتمال ن�سف الت�سغيل الكلي حتى االآن.

وقد حقق امل�سروع -الذي يتوقع اأن ُي�سّلم كاماًل يف حدود امليزانية املر�سودة- 
46 مليون �ساعة عمل دون اإ�سابة م�سيعة للوقت على مدى عامني حتى وقت 

كتابة هذا التقرير.

وهو يف الطريق ال�سحيح لربطه بخط االإنتاج يف الربع االأول من عام 2021 
لينتج ما يقارب �ستة ماليني مرت مكّعب من الغاز يوميًا و10 اآالف برميل من 

النفط يوميًا.

ويعمل يف املوقع حوايل 1200 عماين يف اأعمال اإن�ساء املرافق باالإ�سافة اإلى 
200 مواطن يعملون ب�سفتهم حلامني معتمدين وموؤهلني متامًا. وقد اأ�سندت 

وقد اأدت دافعية الرتكيز على الكفاءة اإلى:

تخفي�ص قدره 1.1 مليار دوالر اأمريكي 
يف تكاليف تطوير وحدة املحفظة

توفري 830 مليون دوالر اأمريكي من 
“برنامج اإنتاج النفط” الذي ميتد خلم�ص 

�سنوات

حتديد 700 مليون دوالر اأمريكي من 
الوفورات االإ�سافية باتباع ا�سرتاتيجية “الفجوة 

بني االأداء الفعلي واالأداء املحتمل”.

اإن�ساج م�ساريع بقيمة 200 مليون دوالر 
اأمريكي من النفط املكافئ من خالل مرحلة 

اختيار املفهوم بتكلفة فنية للوحدة تقل عن 20 
دوالرًا اأمريكيًا لكل برميل مبكافئ النفط.

عقود تبلغ قيمتها قرابة 240 مليون دوالر اأمريكي اإلى �سركات عمانية لتوفري 
الب�سائع واخلدمات.

املعزز  لال�ستخال�ص  ال�سم�سية  للطاقة  “مراآة”  مل�سروع  الثانية  املرحلة  اأما 
للنفط باالأ�سلوب احلراري يف حقل اأمل )وهي �سعف حجم املرحلة االأولى( 
فقد دخلت يف مرحلة الت�سغيل ومع بدء االإنتاج الكلي للبخار يف يوليو 2020. 
اليوم  منت�سف  يف  يوميًا  البخار  من  طن  األفي  معدل  امل�سروع  هذا  و�سينتج 

عندما يكون اجلو �سحوًا.

وعلى �سعيد اآخر، متكنت ال�سركة من ا�ستكمال م�سروع اإنتاج الكهرباء من 
الطاقة ال�سم�سية يف مواقف ال�سيارات يف ميناء الفحل بطاقة اإنتاجية تتجاوز 
10 ميجاواط عند ذروة االإنتاج. و�سوف يلبي هذا جزءًا كبريًا من الطلب يف 

مقرنا الرئي�سي مع توجيه اأي فائ�ص اإلى ال�سبكة الرئي�سية.

كما ا�ستطاعت ال�سركة تنفيذ م�سروع مماثل له يف مواقف ال�سيارات بوزارة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املحلية  املوؤ�س�سات  من  واملعادن مب�ساركة عدد  الطاقة 

املتخ�س�سة يف جمال الطاقة املتجددة.

اأما املرحلة االأولى من تطوير الغاز يف املكمن الكتيم يف حقل خلود فقد بداأت 
عملياتها، وهو اأحد اأعمق املكامن يف العامل، اإذ ي�سل عمقه اإلى 5 اآالف مرت 
ّممت املحطة ملعاجلة 2.5 مليون مرت مكعب من الغاز  حتت ال�سطح، وقد �سُ

يوميًا و900 مرت مكعب يف اليوم من املكثفات.

�سركات  اأيدي  على  الدولية  للموا�سفات  وفقًا  املعاجلة  حمطة  ُطورت  وقد 
متعاقدة خبرية يف جمال تركيب الوحدات م�ستخدمني ت�ساميمهم القيا�سية 

حمطة م�سروع اأمني للطاقة ال�سم�سية
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االإجناز الناجح للم�ساريع - مبعناه العام - هو باخت�سار: ت�سييد املرافق وت�سغيلها يف الوقت املحدد ويف 
اإطار امليزانية املو�سوعة، وت�سليم املنتجات ح�سب املتفق عليه.فعلى املدى القريب، ترّكز ال�سركة على اإنتاج 
النفط والغاز بكلفة مالية فاعلة قدر االإمكان من حقولها احلالية وفقًا خلطط التطوير القائمة، ولكن على 
االإنتاج م�ساريع حم�سية ومرافق  ال�سركة بخط  اأكرب مع ربط  اأهمية  التوجه  �سيكت�سب هذا  البعيد،  املدى 
وا�ستك�ساف فر�ص  النفط،  الإنتاج  الكيميائية  واملواد  البخار  تعقيدًا وتتطلب  اأكرث  للنفط  ا�ستخال�ص معزز 

مثرية مل�سادر الطاقة املتجددة.

مل يكن تف�سي فريو�ص كورونا وانخفا�ص الطلب على النفط وتدين �سعره 
بل  املعهود  امل�ستوى  على  امل�ساريع  الإجناز  فريقنا  حمافظة  دون  ليحول 
اأجروا حت�سينات لربامج الكفاءة الهند�سية بغية حتقيق املزيد باأقل موارد 

متاحة.

يف مثل هذه البيئة املحفوفة بالقيود الكثرية ويف ظل اال�سطراب الكبري 
من  كان  العاملة،  القوى  وحركات  املوردين  ودعم  التوريد  �سال�سل  يف 
املعقدة  الهيدروكربونات  م�ساريع  عن  بعيدًا  الرتكيز  يتحول  اأن  املحتم 
واملكلفة )مثل م�ساريع اال�ستخال�ص املعزز للنفط( اإلى امل�ساريع التو�سعية 

ال�سغرية واملتكررة.

لقد �سّرعنا وترية تنفيذ برناجمنا لكفاءة راأ�ص املال من نهاية عام 2023 
اإلى منت�سف عام 2021 لكي ن�سبح موؤ�س�سة اإجناز اأكرث اإنتاجية ومرونة، 

وحاولنا بجدٍّ البحث عن حلول بديلة ملواجهة ظروف العمل احلالية.

خالل  من  والتنفيذ  للتمويل  م�شروعًا   21 حددنا  ولقد 
تنق�شم  وهي  �شّغل، حافظ(  امتلك،  ابن،  ا�شرتاتيجية )�شمم، 
اأخرى  واأربعة  للنفط،  م�شاريع  واأربعة  للغاز،  م�شاريع   10 اإلى: 
لال�شتخال�ص املعزز النفط با�شتخدام البوليمر، وثالثة ملعاجلة 

املياه.

ال�شركة  م�شتوى  على  �شاملة  تعاقد  اإ�شرتاتيجية  ّنفذت  وقد 
وُطبقت معايري ال�شناعة حيثما اأمكن ذلك )على �شبيل املثال: 
يف م�شاريع املياه(، وا�شتحدثت مبادرات لتقلي�ص املدة الزمنية 

لتنفيذ مراحل امل�شاريع.

واإجراءات  امل�شتمر  للتح�شني  تطبيقنا  عززنا  ذلك،  عن  ف�شاًل 
التحول الرقمي ل�شبط التكاليف وحت�شني الأداء.

م�سروع جبال-ُخف
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إنجاز المشاريع

ت�سغيل م�سروع حمطة اأمني للطاقة ال�سم�سية بقدرة 100 ميجاواط   •
قبل املوعد املحدد بثالثة اأ�سهر.

جتهيز  مع  “جبال-ُخف”  م�سروع  يف  االإن�سائية  االأعمال  اكتمال   •
املرحلة االأولى من املرافق للت�سغيل

االنتهاء من االأعمال االإن�سائية خارج املحطة يف املرحلة الثالثة من   •
م�سروع مرمول للحقن بالبوليمر

مواقف  يف  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروعي  ا�ستكمال   •
ال�سيارات مبيناء الفحل ووزارة الطاقة واملعادن

لكفاءة  �سارمة  اإجراءات  اتباع  خالل  من  كبرية  وفورات  حتديد   •
راأ�ص املال

أهم منجزات عام
2020
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اإدارة املعرفة يف ال�سركة زخمًا يف عام 2020 وا�سعًا هدفًا  اكت�سب برنامج 
املمار�سات  واأف�سل  واخلربات  امل�ستفادة  الدرو�ص  حتديد  حت�سني  يف  يتمثل 

اجلماعية وا�ستيعابها وتطبيقها لتحقيق فوائد ت�سغيلية. 

ومن بني اأبرز اإجنازات الربنامج:

الطاقة  وزارة  مع  بال�سراكة  وطنية  ممار�سة  جماعات  اأربع  اأن�ساأنا  ولقد 
واملعادن وجمل�ص البحث العلمي من خالل من�سة “اإيجاد”:

ويتبادل  املياه  جمال  يف  متخ�س�سًا   67 يربط  للمياه  ُعمان  مركز   )1
حلل  للطاقة  و�سناعية  واأكادميية  حكومية  موؤ�س�سة   11 مع  اخلربات 

امل�سكالت وحتفيز االبتكار

مركز ُعمان للتحول الرقمي ي�سم 25 ع�سوًا من ثالث وزارات وخم�ص   )2
�سركات وجامعتني

يف  خرباتهم  نقل  فر�سة  للطالب  توفر  التي  “اإعداد”  برنامج  جماعة   )3
للدعم  واملوجهني  امل�سرفني  تقدمي  وت�سهيل  الداخلي  التدريب  برامج 

املطلوب

قدرات  بناء  يف  “اإيجاد”  من�سة  ت�ساعد  املعرفة  اإدارة  ملحرتيف  �سبكة   )4
وخارطة طريق عمانية الإدارة املعرفة.

وال�سركة ما�سيٌة يف تبني اأف�سل املمار�سات املعا�سرة مثل النظر يف ا�ستخدام 
على  املوظفني  وم�ساعدة  املعلومات  للبحث عن  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
يتما�سى  �سوف  ذلك،  على  واأف�سل. عالوة  اأ�سرع  اأعمال  قرارات  اتخاذ 
الدولية  التي ن�سرتها املنظمة  اإدارة املعرفة  برناجمنا با�سطراد مع معايري 

للمعايري )اآيزو( حديثًا. 

إدارة المعرفة

لتمكني  املمار�سة  جلماعات  رقمية  من�سة  اإطالق 
اخلرباء من م�ساركة املعرفة واملعلومات واخلربات 
اجلمعي  “العقل  خالل  من  امل�سكالت  وحل 

ل�سركة تنمية نفط ُعمان”.

اقتنا�ص حوايل 800 در�ش على مدى �ست �سنوات 
للعقود  الأمثل  ال�ستغالل  مراجعات  من 
بناء  بغية  العقود  ومهند�سي  العقود  مل�سوؤويل 

اخلربات وحتقيق وفورات يف التكاليف.

جمع اأكرث من 1000 در�ش م�ستفاد من مديرية 
امل�ساريع،  اإجناز  ودائرة  الآبار  هند�سة 

وبذلك يرتفع العدد االإجمايل يف قاعدة املعرفة يف 
ال�سركة اإلى اأكرث من 9400 در�ص م�ستفاد.
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طوال عام 2020، وا�سلت ال�سركة تعزيز برناجمها يف تطبيق منهجية “لني” 
والتح�سني امل�ستمر يف كافة اأرجاء ال�سركة. وقد وّفر هذا اأ�سا�سًا متينًا �ساعد 
العديد من الفرق على االنتقال ب�سال�سة اإلى العمليات االفرتا�سية واحلفاظ 
اأحدثتها  التي  اال�سطرابات  من  الرغم  على  العالية  االأداء  م�ستويات  على 

اجلائحة.

ولقد �سمل برنامج اأ�سا�سيات التح�سني امل�ستمر اأكرث من 200 فريق يف نهاية 
الرئي�سية  العمليات  جميع  تتبع  من  الفرق  جميع  مُتّكن  و�سيلة  وهو  العام، 

ومراقبتها وحت�سينها على اأ�سا�ص يومي.

ت�سمنت  وُقّيم جدواها  فكرة حت�سني  اآالف   8 اأكرث من  ُطرح  العام،  وخالل 
اإلى حتقيق وفورات  اأّدت  حت�سينات طفيفة يومية يف الكفاءة واأفكارًا فردية 

كبرية.

ومل تغفل ال�سركة طوال عام 2020 عن الدفع قدمًا بعن�سرين متوازيني يف 
برنامج منهجية “لني” والتح�سني امل�ستمر هما:

بناء قدرات التح�سني امل�ستمر )تطوير مهارات التح�سني امل�ستمر وبناء   )1
الثقة يف موظفينا(

حتقيق القيمة )اإيجاد القيمة مل�ساهمينا وُعمان(  )2

ولقد اأ�سفر ذلك عن نتائج مذهلة حقًا:

كما ا�سُتخدمت القدرات واملهارات والدرو�ص امل�ستفادة من عام 2020 لزيادة 
خالل  من  احلكومي  امل�ستوى  على  امل�سافة  املحلية  القيمة  حت�سينات  دعم 
انتداب  برنامج  واأن�سطة  للوزارات  ال�سركة  تقدمه  الذي  والدعم  التدريب 
كفاءات التح�سني امل�ستمر الناجح لدى الوزارات، وت�ساعد ال�سركة حاليًا ثماين 

جهات ومن املخطط اأن يتو�سع نطاق الدعم يف هذا املجال يف عام 2021.

اأما اال�ستدامة امل�ستقبلية لتحولنا يف جمال التح�سني امل�ستمر فقد اأ�سبحت 
ال�سركة  يف  امل�ستمر  التح�سني  لدائرة  املت�سارع  التعمني  بف�سل  م�سمونة 
�سيكون  الذين  املحليني  امل�ستمر  التح�سني  قادة  وتطوير  املتنامية  والقدرات 

على عاتقهم اال�ستمرار يف دافعية التغيري والتح�سني يف امل�ستقبل. 

بداأت  التح�سني  م�ساريع  من  العديد  حتققها  التي  الوفورات  اإلى  وباالإ�سافة 
لتلبية  اأي�سًا يف نقل مهاراتها وقدراتها يف جمال التح�سني امل�ستمر  ال�سركة 
اأمر �سيظل حمور تركيز  متطلبات االأعمال االأو�سع يف جمال ال�سالمة، وهو 

كبري يف عام 2021.

وابتغاء احلفاظ على هذا امل�ستوى العايل من اأداء حت�سني االأعمال ولتعزيز 
على  التنفيذية  االإدارة  جلنة  اأ�سرفت  املوؤ�س�سية  امل�ستمر  التح�سني  ثقافة 
يف  “االزدهار  فمنها  اجلديدة.  التغيري  اإدارة  ومهارات  تقنيات  ا�ستحداث 
اأوقات التغيريات” الذي ُيعد اإطار عمل �سيغري جمريات االأمور و�سيكون خري 
عون للفرق واالأفراد على االزدهار وحتقيق قيمة اأكرب يف اأثناء االأوقات التي 

ت�سهد تغريات وا�سعة. 

فلسفة “لين” / الكفاءة في العمل
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جاهزية التشغيل

هناك عدة مبادرات جارية مثل نظام الت�سريح مبزاولة العمل االإلكرتوين 
اإلى حتقيق وفورات كبرية وحت�سني التحكم يف العمل وال�سمانات  اأدى  مما 
االإنذار  اأجهزة  جتاوزات  تت�سمن  داخلية  من�سة  اأُطلقت  وقد  ال�سلة.  ذات 
ونظام اإدارة ترقية املرافق وبيان �سمان املواءمة. ويجري االآن حتميل املهام 
القيا�سية للم�سغل واالأعمال املعتادة اليومية واأن�سطة ال�سمان واإدارتها عرب 
االأجهزة املحمولة مما يزيد من الفاعلية زيادة بالغة ويتيح مراقبة االمتثال 

اآنيًا. 

املراقبة املبنية على ال�ستثناء

اأ�سبح حوايل 80% من املعدات ال�سديدة االأهمية لالأن�سطة ال�سطحية م�سمواًل 
�سمن معايري مراقبة العمليات اال�ستباقية التي توفر تنبيهات مبكرة للعيوب 

واالنحرافات الت�سغيلية.

نظام اإدارة املوجودات 

منذ  والدوائر  التخ�س�سات  التعاون بني خمتلف  كبري يف  كان هناك حتول 
اعتماد نظام اإدارة املوجودات ودجمه مع اأن�سطة التح�سني امل�ستمر وعملياته.  
اإلى  املوجودات  اإدارة  لنظام  عملية   13 اأ�سل  من  ت�سعة  ُطّبق  االآن  وحتى 
عمليات  اأربع  وتطبيق  املجاالت  جميع  يف  بالكامل  منها  ثالث  تكرار  جانب 
حت�سني  اإلى  املوجودات  اإدارة  نظام  اأدى  كما  موجودًا.   13 يف  حاليًا  اأخرى 
اأولى النجاحات يف جمموعة حقول منر حيث  العمليات، وقد جتّلت  �سالمة 
قاد التعاون الكبري مع ال�سركات املتعاقدة من خالل عملية اإدارة التهديدات 
حتقيق  عن  ف�ساًل  غرب  كرمي  حقل  يف  حمتمل  تهديد  اإزالة  اإلى  والفر�ص 

املزيد من الفوائد املتوقعة.

السالمة التشغيلية

برنامج املهارات القيادية يف جمال ال�سالمة للم�سرفني 

املبا�سرين

�ساعد برنامج املهارات القيادية يف جمال ال�سالمة للم�سرفني املبا�سرين على 
يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  وا�ستمر  وال�سالمة  للرعاية  را�سخة  ثقافة  اإر�ساء 
اأرجاء مديرية هند�سة  االأداء يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف جميع 

االآبار ويف  م�سروع “جبال-ُخف”.

للم�سرفني  ال�سالمة  جمال  يف  القيادية  املهارات  برنامج  ا�ستحداث  ومنذ 
املبا�سرين يف عام 2016 اأ�سبح منوذجًا ُيحتذى به الأف�سل املمار�سات للتعاون 
وال�سراكة الناجحة بني الفريق القيادي لل�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سركة 
واملوظفني املبا�سرين، مع وجود اأكرث من 50 ُم�سّهاًل للربنامج. وقد ُعقد حتى 
مبا�سر  م�سرف  اأكرث من 2800  فيها  �سارك  اأكرث من 120 حلقة عمل  االآن 

�سواء من موظفي ال�سركة اأو املتعاقدين.

كان اأحد عوامل النجاح الرئي�سية هو اإ�سراك كبار املوظفني لقيادة حلقات 
العمل وتنظيمها مع فرقهم اخلا�سة، مما يدل على التزام القيادة الوا�سح 

جتاه امل�سرفني املبا�سرين. 

وال يزال تطبيق هذا الربنامج يف تو�سع م�ستمر وقد �سمل اأخريًا يف عام 2020 
جديدة  جمموعة  ُدّربت  كما  ُعمان،  نفط  تنمية  ل�سركة  ال�سطحية  العمليات 

من القائمني على تي�سري الربنامج مما �سُيعني على تو�سيع نطاق الربنامج.

برنامج “اهتمام”

يف  ال�سلوك  على  املبنية  لل�سالمة  »اهتمام«  برنامج  يف  تدربوا  من  عدد  بلغ 
ال�سركة -الذي د�سن يف عام 2018- قرابة 40 األف �سخ�ص وهو ي�سمل االآن 

حوايل 60% من ال�سركة. 

ولقد اأ�سفرت مراجعات اال�ستدامة التي اأُجريت مع 34 �سركة متعاقدة ودوائر 
ال�سركة عن اإفادات اإيجابية؛ اإذ اأ�سارت اإلى حت�سينات يف جماالت التوا�سل 

والقيادة وثقافة ال�سالمة عمومًا.

تقييم  بغية  ال�سلوك  على  املبنية  ال�سالمة  من  للتحقق  عملية  اأُ�س�ست  وقد 
ال�سالمة  جمال  يف  اأخرى  بديلة  اأنظمة  ت�ستخدم  التي  املتعاقدة  ال�سركات 

املبنية على ال�سلوك، واأجريت �سبعة تقييمات من هذا القبيل. 

ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف العقود

وا�سلت دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سركة دعمها لالأعمال بانتهاج 
على  واحل�سول  والبيئة  وال�سالمة  لل�سحة  مب�سطة  ومعايري  اإجراءات 
الوثائق بطريقة اأي�سر و�سمان كفاءات املوظفني وحلقات التوا�سل املنتظمة 
ال�سحة  ق�سايا  اإن  املتعاقدة.  وال�سركات  ال�سركة  موظفي  بني  والر�سمية 
وال�سالمة والبيئة اأ�سبحت جزءًا ال يتجزاأ من العقود حيث و�سع احلد االأدنى 

من امل�ستويات والتوقعات بكل و�سوح.

العقود”  يف  والبيئة  وال�سالمة  “ال�سحة  عمل  حلقات  يف  ذلك  جتلى  وقد 
امل�سممة لدعم اال�سرتاطات االإلزامية للعقود وامل�سرتيات مل�سوؤويل العقود يف 
ال�سركة وغريهم ممن يدعم عمليات العقود مثل مهند�سي العقود وممثلي 

ال�سركة يف مواقع العمل. 

جماالت  تناولت  عمل  حلقة   11 جمموع  م�سارك   200 من  اأكرث  ح�سر  وقد 
العقد،  اإ�سناد  بعد  ما  واإجراءات  العقود،  يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 

والتزامات ال�سركات املتعاقدة.
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برنامج لإحداث نقلة نوعية يف جاهزية املوجودات 

و�سالمة العمليات

تقدمه  ويراقب  جيدًا  مي�سي  وهو   2018 عام  يف  الربنامج  هذا  يف  �ُسرع 
العمليات  و�سالمة  املوجودات  جاهزية  الإدارة  التوجيهية  اللجنة  با�ستمرار 
املتمثل  االأول  الهدف  بلغ  ولقد  الفنية.  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  وجمموعة 
متقدمة  مرحلة  العمليات  ل�سالمة  االإلزامية  لالأ�سا�سيات  االمتثال  بزيادة 
نف�سه،  الوقت  والهند�سة. ويف  والعمليات  االآبار  الن�سج يف خمتلف فرق  من 
�سرعت مديرية هند�سة النفط يف رحلتها اخلا�سة يف جمال اإدارة جاهزية 
املوجودات و �سالمة العمليات، اإذ خ�س�ست موارد ب�سرية لذلك واأ�سا�سيات 

ل�سالمة العمليات تتنا�سب مع طبيعة عملهم.

اأما الهدف الثاين املتعلق بالتعلم من احلوادث ال�سابقة فقد ُبدئ يف تنفيذه 
اأي�سًا مع دعم تام من جلنة االإدارة التنفيذية. وتعمل املوجودات يف ال�سركة 
يف  النق�ص  مكامن  ل�سّد  املحددة  خططها  وتطوير  االأولويات  ترتيب  على 
جمال التعلم من احلوادث للحيلولة دون تكرارها. وكل من هدف “اأ�سا�سيات 
�سالمة العمليات” وهدف “التعلم من احلوادث ال�سابقة” م�سمن يف بطاقة 

اأداء ال�سركة.

�سمان جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات

ابتغاء التاأكد من كون معاجلة �سمان جاهزية املوجودات و�سالمة العمليات 
من  الثاين  امل�ستوى  على   2020 عام  يف  الرتكيز  كان  املنهجية،  للق�سايا 
ال�سمانات يف حقل بريبا الكربى، وحمطة الغاز يف كوثر، ويف حقل اخلوير 
النتائج  ت�سمنت  والعمليات.   االأنظمة  يف  التح�سني  جماالت  حتديد  على 
ق�سايا مثل االإ�سراف على قيادة املوقع وامللكية ل�سمان حل امل�سكالت املحددة 
اأو ت�سعيدها يف الوقت املنا�سب، ومواءمة مهام ال�سمان وحت�سينها، وزيادة 
معلومات  ولوحة  باليد  املحمولة  االأجهزة  مثل  الرقمية،  االأدوات  ا�ستخدام 
اإجراءات حمدد  االآن �ساحب  الق�سايا  “نربا�ص”. ولدى جميع هذه  برنامج 

وخمرجات وا�سحة.

اإدارة املخاطر الرتاكمية

اأنظمة  ت�ستمر بوابة جاهزية املوجودات- التي جتمع موؤ�سرات املخاطر من 
كان  ولقد  الن�سج.  يف  الرتاكمية-  للمخاطر  اأو�سح  موؤ�سر  الإعطاء  متعددة 
الرتكيز يف عام 2020 على ت�سغيل البوابة وزيادة االإدارة التلقائية للبيانات 
عمليات  كامل يف  ب�سكل  الرتاكمية ودجمها  للمخاطر  م�ستمر  موؤ�سر  لتوفري 
االإجراءات  عدد  وبلغ  وال�سنوية.  وال�سهرية  واالأ�سبوعية  اليومية  ال�سمان 
ال�سمان  خطاب  اإطار  يف  العمليات  و�سالمة  املوجودات  جلاهزية  الرئي�سية 
التي �ُسغلت اآليًا 40 اإجراء من اأ�سل 45. ويتيح ذلك تقييم حاالت اجلاهزية 

املتدنية واإبرازها، ويدعم امل�ساءلة واتخاذ القرار.

قاعدة بيانات الدرو�ش امل�ستفادة يف اإدارة جاهزية 

املوجودات و�سالمة العمليات

من  العمليات  ب�سالمة  املتعلقة  امل�ستفادة  للدرو�ص  رئي�سي  م�ستودع  هذه  اإن 
جميع  متناول  يف  وهي  ف�ساعدًا(   2007 عام  )من  احلديث  ال�سركة  تاريخ 
املوظفني. وهي مبنية على حتليل احلوادث ال�ستخال�ص الدرو�ص ذات ال�سلة، 
تفا�سيل  ي�سرد  كان  الذي  احلوادث”  بيانات  “�سجل  حمل  حتل  اإنها  كما 
حوادث حمددة )“ما حدث”( ولكنه مل يكن يت�سمن الدرو�ص امل�ستفادة من 

تلك احلوادث.

وهنالك اأكرث من 600 من الدرو�ص امل�ستفادة يف قاعدة البيانات من م�سادر 
خمتلفة، مبا يف ذلك احلوادث وتقييمات حواجز االأجهزة وعمليات تدقيق 

امل�ستوى الثاين، وتت�سمن �سري عمل لدمج الدرو�ص امل�ستقبلية.

كفاءة الموظفين

ال�سالمة  يوم  جل�سات  ُعقدت  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  للظروف  نظرًا 
“االإ�سارات  من  ال�سالمة  يوم  اتخذ  ولقد  االأولى.  للمرة  افرتا�سيًا  ال�سنوي 
عن  لالإبالغ  الكبرية  باالأهمية  الوعي  رفع  بهدف  له  مو�سوعًا  التحذيرية” 
احلوادث  وقوع  لتفادي  املنا�سبة  الوقت  يف  واإ�سالحها  الطفيفة  امل�سكالت 
من  والكثري  ال�سركة  موظفي  من  اآالف   4 من  اأكرث  �سارك  وقد  اجل�سيمة. 
طريق  عن  توا�سل  حلقة   150 على  يزيد  فيما  املتعاقدة  ال�سركات  موظفي 
مناق�سة  فر�سة  للم�ساركني  ت�سنى  ولقد  “ويبك�ص”.  و  “�سكايب”  برناجمي 
االإ�سارات التحذيرية كلٌّ يف جمال عمله با�ستخدام عرو�ص مرئية متحركة 
وثالثية االأبعاد ومتارين جماعية كانت جت�سيدًا للدرو�ص امل�ستفادة من وقائع 

�سابقة.

واأ�سبح االآن جميع املوظفني الذين ي�سطلعون بوظائف بالغة االأهمية متعلقة 
امل�ساركني يف  العمليات- مبا يف ذلك  اأو �سالمة  والبيئة  بال�سحة وال�سالمة 
وت�سغيلها- م�سجلني  و�سيانتها  ال�سالمة  لتاأمني  العنا�سر احلا�سمة  ت�سميم 
اأداة تلقائية حتوي ا�سرتاطات الكفاءة املطلوبة منهم.  ويف عام 2021،  يف 
وقد  االإدارة.  لتح�سني  “�ساب”  نظام  على  قائم  حل  اإلى  االأداة  هذه  �سُتنقل 
ُجّرب الرتخي�ص االإلزامي اخلا�ص باملحطات يف موجودات الغاز و�سيجري 
برناجمنا  ُحّدث  ولقد  “لني”.  منهجية  باتباع  االأخرى  املوجودات  تكراره يف 
م االآن داخليًا. كما ارتفع ا�ستخدام  للتدريب على تقييم املخاطر بالكامل وُيقدَّ
جراء  االإغالق  اأثناء  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  االإلكرتونية  التدريب  من�سات 

كوفيد-19.
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ا�سطالح  العمليات”  جمال  يف  “التميز 
يق�سد به اأعلى درجات ال�سيانة وال�سالمة 
اإّن  بال�سركة،  ال�سطحية  املن�ساآت  لكافة 
امل�سخات  عمل  ا�ستمرار  على  احلفاظ 
املعاجلة  ووحدات  ال�سغط  واأجهزة 
وا�ستمرار تدفق النفط والغاز يف االأنابيب 
وفق قواعد ال�سالمة ميّكن ال�سركة من بلوغ 
اأهداف االإنتاج وخف�ص تكاليف العمليات.

إدارة جاهزية الموجودات 
وسالمة العمليات

للغاية لكونها  العمليات مهمة  اإدارة جاهزية املوجودات و�سالمة  اإن 
لل�سوائل  املتوقعة  اال�ستعال غري  اأو  الت�سرب  وقوع حوادث  بني  حتول 
اإ�سابات وحوادث مميتة، وقد  اإلى  التي قد تقود  والغازات اخلطرة 
حتدث اأ�سرارًا وخيمة يف البيئة ومرافقنا، ف�ساًل عن التاأثري الكبري 

على �سمعتنا وتاأثريها املايل. 

هدفنا اال�سرتاتيجي هو “موجوداتنا اآمنة ونحن على بينة من ذلك”.

نحن نعمل يف �شناعة تنطوي على ت�شغيل عمليات حتتوي على مواد قابلة 
ثم  ومن  مرتفع.  �شغط  ومعدالت  عالية  حرارة  درجات  و�شط  لال�شتعال 
فنحن نبذل ُق�شارى جهدنا يف جميع االأوقات لتجنب حوادث الت�شرب غري 
املق�شود اأو اخلارج عن ال�شيطرة لتلك املركبات اخلطرة من خالل اإدارة 
منا�شبة ل�شالمة العمليات وجاهزية املوجودات طوال دورة احلياة الكاملة 

ملرافقنا.

التي  واملمار�شات  االإجراءات  هذه  على  البناء  على  با�شتمرار  نعمل  نحن 
اأثبتت جناحها غري متوانني عن البحث عن طرق اأف�شل ال�شتدامة اأدائنا 

يف جمال اإدارة جاهزية املوجودات و�شالمة العمليات وحت�شينه.

ويف عام 2020، وقعت ثالثة حوادث من امل�شتوى االأول وهو ن�شف عدد ما 
اأنه قد وقع 15 حادثًا داخل املحطة و18 خارجها  اإال  وقع يف عام 2019، 
من امل�شتوى الثاين، وهو ما ُينذر باأن ال�شوط ال تزال غايته بعيدة لتحقيق 
وبيئتنا  مبوظفينا  اأذى  اإحلاق  بعدم  املتمثل  ال�شفري  للهدف  طموحنا 

وموجوداتنا.
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التمّيز في مجال 
العمليات

زيادة االعتماد على الت�سغيل االآيل والتحول الرقمي الأنظمة   •
جاهزية املوجودات.

تقليل حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى )1( مبقدار   •
الن�سف.

حتقيق 400 مليون دوالر اأمريكي من فوائد التح�سني امل�ستمر.  •
تدريب ما يقارب 40 األف �سخ�ص على برنامج ال�سالمة املبنية   •

على ال�سلوك “اهتمام”.

أهم منجزات عام
2020

شركة تنمية نفط عمان34



يوميًا، وحتى اليوم، ُحقن 5.73 مليار مرت مكعب من الغاز.  وجتلت نتيجة 
عملية احلقن بالغاز اخللوط يف �سكل معدالت اإ�سافية من النفط )بلغت كمية 
النفط االإ�سايف حتى اليوم 24.3مليون برميل -3.86 مليون مرت مكعب(، 
الالزم  ال�سغط  من  االأدنى  احلد  فوق  امل�ستهدفة  ال�سغط  معدالت  ويف 
اإجمايل اال�ستخال�ص  يبلغ  اأن  املتوقع  اأرجاء احلقل، ومن  لالختالط يف كل 

باأ�سلوب احلقن بالغاز اخللوط نحو %50.

اأما احلقن يف حقل �سخية - الذي ياأتي �سمن م�سروع �سخية للغمر امل�سغر 
- فلم يتوقف منذ منت�سف عام 2015، مع احلقن مبعدالت عالية ت�سل اإلى 
اآبار حاقنة.  وحتى اليوم ُحقنت  2.1 مليون مرت مكعب يف اليوم من ثالث 
3 مليارات مرت مكعب من الغاز، وقد لوحظ جتاوب �سغط املكمن اإيجابًا مع 

تباطوؤ معدل اال�ستنزاف.

يونيو  يف  اإنتاجه  بداأ  الذي  املتكامل  “رباب-هرويل”  م�سروع  �سعيد  وعلى 
منتجة(  بئرًا  و28  حاقنة  بئرًا   15( بئرًا   43 االآن  حتى  ُحفرت  فقد   ،2019
من بني 55 بئرًا خمطط لها )23 بئرًا حاقنة و32 بئرًا منتجة(.  وبلغ معدل 
يوميًا  الغازي 5 ماليني مرت مكعب  رباب  الغاز حاليًا يف حقل  تدوير  اإعادة 
)بوجود 5 اآبار حاقنة يف رباب(، اأما احلقن بالغاز اخللوط يف حقل �سخية 
فقد كان قريبًا من املعدل امل�ستهدف يف عام 2020 اإذ بلغ تقريبًا 6 ماليني 
مرت مكعب يوميًا )بوجود 5 اآبار حاقنة يف �سخية )A3C( واأربعة يف �سخية 

.))A2C(

�ستى  يف  حت�ّسنه  م�سوار  اأمل  حقل  يف  بالبخار  احلقن  م�سروع  ويوا�سل 
املجاالت، ويف عام 2020بلغ متو�سط اإنتاجه ال�سنوي من النفط 2676 مرتًا 
مكعبًا يف اليوم )ما يعادل 16832 برمياًل يوميًا(. فقد وا�سلت اأن�سطة حقن 
البخار اأداءها القوي، و�سهد عام 2020 اأعلى معدل حقن مبتو�سط �سنوي بلغ 

حوايل 12112 طنًا يف اليوم.

ويف حقل اأمل غرب حت�سنت ن�سبة توفر مولدات البخار باحلرارة امل�سرتجعة، 
كال  واأظهر  �سرق،  اأمل  حقل  يف  الدورة  وحيدة  البخار  مولدات  من  واملزيد 
احلقلني ا�ستجابة حرارية، ف�ساًل عن ا�ستمرار حت�ّسن اأداء املكمن مع م�ستوى 
جّيد من االأداء البارد واحلراري. ويف عام 2020، ُحفر جمموع 37 بئرًا يف 
حقل اأمل غرب وحقل اأمل �سرق، ليبلغ جمموع االآبار املحفورة حتى االآن 386 

بئرًا.

التجارب الميدانية والبحوث في 
مجال االستخالص المعزز للنفط

من  للنفط  املعزز  لال�ستخال�ص  جديدة  تقنيات  عن  بحثها  ال�سركة  توا�سل 
�ساأنها اإماطة اللثام عن م�سادر هايدروكربونية تكتنفها التحديات، وتقليل 
التكاليف الفنية لهذه التطورات، وت�سريع اإجناز امل�ساريع.  وذلك عرب �سل�سلة 

بالتعاون  امليدانية  االختبارات  وبرامج  والنظرية  املخربية  الدرا�سات  من 
مع املوؤ�س�سات املحلية والدولية اإلى جانب درا�سة حلول االأطراف اخلارجية 
اجلاهزة. ونتيجة لهذا التكاتف، اخترب العديد من التقنيات خمربيًا ونظريًا 
مثل احلقن بالرغوة، والرغوة اخلاف�سة للتوتر ال�سطحي، واحلقن باملذيب 
ف�ساًل  اإيجابية.  نتائج  واأظهرت  املتزامن  بالبوليمر/املاء  واحلقن  احللقي، 
عن ذلك، اأظهرت الرتكيبات الكيميائية اجلاهزة واالأرخ�ص نتائج واعدة يف 
املخترب. ويف حني من�سي قدمًا، فاإننا ن�ستك�سف منهجية ذات كفاءة وجمدية 

من حيث التكلفة لتجربة تلك التقنيات يف احلقول. 

للتوتر  اخلاف�ص  القلوي  البوليمر  تركيبة  بنجاح  اخترب   ،2020 عام  ويف 
مادة  ا�ستخدمت  والتي  مرمول  يف  اخلالطة  مكمن  يف  اجلديدة  ال�سطحي 
نًا للتوتر ال�سطحي. وقد حققت  قلوية خمتلفة ومتوفرة ب�سهولة وخاف�سًا حُم�سَّ
الرتكيبة اجلديدة ا�ستجابة اأف�سل للنفط اإلى جانب حت�سني كبري يف التكلفة 
الفنية للوحدة مل�سروع البوليمر القلوي اخلاف�ص للتوتر ال�سطحي، اإ�سافة اإلى 
ذلك، اأظهرت جتربة مانع تكون ق�سور االأمالح نتائج اإيجابية للغاية مع عدم 
وجود ميل لتكون ق�سور االأمالح يف االآبار املنتجة، مما يب�سط العملية ويقلل 
ب�سكل اأكرب من تطبيق البوليمر القلوي اخلاف�ص للتوتر ال�سطحي يف احلقل 

باأكمله.

لتطورات  للتكلفة  االأمثل  اال�ستغالل  االأخرى  البحثية  املبادرات  وت�ستهدف 
اال�ستخال�ص املعزز للنفط احلالية وامل�ستقبلية.  ويجري العمل على تو�سيع 
تطبيق البوليمر اخلاف�ص للتوتر ال�سطحي على النفط اللزج الذي، لو كتب 
اإ�سافية.  وتوا�سل ال�سركة بذل  له النجاح، �سيتيح الفر�سة الإن�ساج كميات 
جهود حثيثة لتخفي�ص التكاليف للمرحلة التالية من عمليات الغمر الكيميائي 
مما ي�سفر عن تكاليف تقنية وتطويرية دقيقة بالنظر اإلى التقلب احلاد يف 
االأ�سعار.  واأخريًا، تبحث ال�سركة اإمكانية تطبيق مفهوم )�سمم، ابِن، متلك، 
ن( يف م�ساريع اال�ستخال�ص املعزز للنفط، ولقد اتُّبع ذلك على وجه  �سغل، �سُ
حيث  )اأ(  بالبوليمر  للحقن  منر  م�سروع  من  االأولى  املرحلة  يف  اخل�سو�ص 
عُممت الدرو�ص امل�ستفادة مبا�سرة مع حقل هيماء غرب للحقن بالبوليمر مبا 
ين�سجم مع منهجية “لني” وتكرار العمليات يف ال�سركة. ومن املن�سود اأن يتيح 
ن( تنفيذًا ميدانيًا اأ�سرع من خالل نهج  مفهوم )�سمم، ابِن، متلك، �سغل، �سُ

تطوير مرحلي وتقليل املخاطر وخطر اخل�سارة النقدية. 

تقنيات  من  العديد  تقدمت  املا�سية،  الع�سر  اإلى  اخلم�ص  ال�سنوات  ويف 
اال�ستخال�ص املعزز للنفط يف تطويراتها، وتكلل عدد من م�ساريع اال�ستخال�ص 
ناحية  من  قيمة  معلومات  ذلك  اأوجد  وقد  بالنجاح.  وجتاربه  للنفط  املعزز 
اختبار احلقول واأدائها مبا فيها الدرو�ص امل�ستفادة من العمليات الت�سغيلية. 
ع اأي�سًا من نافذة التطبيق واأ�سهم يف �سعينا لتحقيق هدفنا الطموح  وقد و�سَّ

املتمثل مبعدل اإنتاج ثابت للنفط يبلغ 700 األف برميل يف اليوم. 
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هندسة اآلبار

حمققة  بئرًا   617 اإجناز  االآبار  هند�سة  مديرية  ا�ستطاعت   ،2020 عام  يف 
�سجاًل قيا�سيًا جديدًا الأوقات التوقف عن االإنتاج يف اأثناء احلفر بلغ %6.7 
مقارنة بن�سبة 8.2% يف عام 2019 على الرغم من االأحوال اجلوية ال�سيئة 
وحتديات كوفيد-19. ولقد ُنفذ اأكرث من 4800 ن�ساط الإدارة االآبار واملكامن 
م�سجل  رقم  اأعلى  وهو  و�سيانتها،  االآبار  لتجهيز  ن�ساط   27500 جانب  اإلى 
بعدد املوارد نف�سه.  ولقد اأنهينا العام بتحقيق رقم قيا�سي جديد لتكلفة حفر 
اإلى ت�سنيف 68% من  اإ�سافة  اأمريكي،  مرت واحد مل تتجاوز 1.066 دوالر 
اآبارنا �سمن “الربع االأعلى” مقارنة مع مناف�سينا، و32% منها �سمن االأف�سل 
يف فئتها، وذلك ترجمة ل�سعينا الدوؤوب للتح�سني امل�ستمر وتقليل الفجوة بني 

االأداء الفعلي واالأداء املحتمل اأو املطلوب.

املحتمل  واالأداء  الفعلي  االأداء  بني  “الفجوة  مفهوم  طبقنا   ،2020 عام  ويف 
واملكامن وحتديدًا  االآبار  الإدارة  املعقدة  االأن�سطة  مرة يف  الأول  املطلوب”  اأو 
ا�ستعنا  ولقد  و�سيانتها.  االآبار  جتهيز  ووحدات  االآبار  �سيانة  من�سات  يف 
وراء  الكامنة  االأ�سباب  مع  دائمًا  للتعامل  للم�سكالت  العملي  احلل  مبنهجية 
االأحداث ال�ساذة بنحو دائم التي حددتها اأداء املراقبة االإح�سائية للعمليات. 
وقد اأثبت ا�ستخدام منهجية احلل العملي للم�سكالت وكذلك مفهوم “الفجوة 
ومن�سات  اأجهزة احلفر  املطلوب” يف  اأو  املحتمل  واالأداء  الفعلي  االأداء  بني 
اأنهما عامال متكني رئي�سيان  �سيانة االآبار ووحدات جتهيز االآبار و�سيانتها 

للدفع قدمًا بتح�سينات االأداء.

وعلى �سعيد اآخر، عمل فريق برنامج اال�ستدامة على املدى القريب ملحفظة 
اأن�سطة  من  كاملة  جمموعة  يغطي  الذي  الفر�ص  �سجل  جتميع  على  االآبار 
االآبار مبا يف ذلك احلفر، واإدارة االآبار واملكامن، وجتهيز االآبار و�سيانتها، 
والعقود، وا�ستخدام املواد. ولقد اعُتمد اأكرث من 96% من الفر�ص املحددة 
جزءًا  االآن  التح�سينات  اأ�سبحت  الفر�ص،  تلك  ا�ستدامة  وابتغاء  وُنفذت. 
واإجراءاتنا  وموا�سفاتنا،  اأنواعها،  ح�سب  االآبار  تكاليف  قائمة  يف  اأ�سا�سيًا 
التفاو�ص على  اأعيد  وال�سيانة. وقد  للحفر  وتعليماتنا، ف�ساًل عن براجمنا 
بلغ  فقط،  عام 2020  ويف  اإيجابية.  نتائج  منها  مع حتقيق %80  156 عقدًا 
اإجمايل الوفورات املحققة بف�سل اتباع مبادرة برنامج اال�ستدامة على املدى 
القريب 103 ماليني دوالر اأمريكي، ومن املتوقع اأن تبلغ الوفورات االإ�سافية 

145 مليون دوالر اأمريكي يف عام 2021.

ويف العام املن�سرم، و�سعنا خارطة طريقنا للتحول الرقمي متوخني حتقيق 
جماالت  اأربعة  ذلك  وي�سمل   ،2030 عام  بحلول  الرقمي  للتحول  طموحنا 

رئي�سية:

امل�سورة  وتقدمي  االآبار،  ت�سميم  مع  التعامل  العمليات:  رقمنة   .1

ب�ساأن تنفيذ اأعمال االآبار، وتخطيط االأعمال، واإدارة املعرفة الرقمية، 
وال�سحة وال�سالمة والبيئة وال�سمان، ف�ساًل عن املرونة واإدارة التغيري.

الت�سغيلي،  والنموذج  الثقايف،  اجلانب  مع  التعامل  الرقمي:  الن�سج   .2

وبناء القدرات.

وال�سطح  واملوقع،  املكتب  بني  الربط  يغطي  وال�ست�سعار:  الت�سال   .3

واأ�سفل البئر، وكذلك التنقل.

الدعم: ي�سمل دعم عمليات املوظفني ودعم االأعمال.  .4

االستخالص المعزز للنفط

للنفط  املعزز  اال�ستخال�ص  م�ساهمة  زيادة  يف  ال�سركة  رحلة  ا�ستمرت 
ت�ساهم م�ساريع  اأن  املرجح  النفط يف عام 2020. ومن  اإنتاج  امل�ستقبلية يف 
عام  بحلول  ال�سركة  اإنتاج  من   %36 بحوايل  للنفط  املعزز  اال�ستخال�ص 
2030؛ فحاليًا ت�سّغل ال�سركة �سل�سلة من م�ساريع اال�ستخال�ص املعزز للنفط 
مب�ستويات جتارية، وت�سمل اال�ستخال�ص باالأ�سلوب الكيميائي واأ�سلوب احلقن 
ملحفظة  االأمثل  اال�ستغالل  زيادة  اإن  احلراري.  واالأ�سلوب  اخللوط  بالغاز 
ال�سركة ودخول فر�ص جديدة يف ُقمع م�ساريع حتقيق االحتياطي قد زاد من 

م�ساهمة االإنتاج من عمليات اال�ستخال�ص االأولية والثانوية.
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االستخالص المعزز للنفطالثانويا�ولي

م�ساهمة اأ�ساليب اال�ستخال�ص املعزز للنفط يف اإنتاج ال�سركة بحلول عام 2030 

اأن�سطة تطوير حقول بالكامل يف اإطار عمليات 

ال�ستخال�ش املعزز للنفط

يف  بالبوليمر  احلقن  م�سروع  من  والثانية  االأولى  املرحلتني  ت�سغيل  ابتداأ 
مرمول يف عامي 2010 و2015 على التوايل باإجمايل م�ساهمة نفطية قدرها 
23 مليون برميل حتى االآن.  ويف �سبتمرب 2020 بلغ متو�سط اإنتاج املرحلتني 
امل�سروع  بدء  منذ  م�سجل  اإنتاج  معدل  اأعلى  وهو  اليوم،  يف  برمياًل   8933
جاهزية  حت�سني  لزيادة  الثالثة  املرحلة  يف  العمل  وي�ستمر    .2010 عام  يف 
النفط،  اإ�سايف من  برميل  امل�سروع 61 مليون  ينتج  اأن  املوؤمل  التنفيذ، ومن 

على اأن ينتج اأول كمية بحلول الربع الثاين من عام 2023. 

وا�ستمرت عملية حقن الغاز يف حقل بريبا طوال الـ 27 �سنة املا�سية، وحققت 
62 مليون برميل اإ�سايف من النفط مع عامل ا�ستخال�ص اإجمايل من احلقل 
قدره 23%.  حتى اليوم، ُحقن 6.76 مليار مرت مكعب من الغاز، ونحن يف 
طريقنا لتحقيق هدفنا املتمثل يف ا�ستخال�ص ما ي�سل اإلى 50% من احلفر 

البيني االأفقي وحقن كميات اإ�سافية من الغاز.

اأما م�سروع هرويل “املرحلة الثانية اأ ب” )حقل زلزلة( فقد بداأ بحقن الغاز 
مكّعب  مرت  مليون   2.5 حاليًا  احلقن  معدل  وبلغ   ،2014 اأبريل  يف  اخللوط 
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حقول  من  االإنتاج  اإلى  تهدف  خمتلفة  اأن�سطة  على  املكامن  واإدارة  الهايدروكربونات  اإنتاج  جمال  ينطوي 
النفط والغاز القائمة بطريقة تعزز اإلى اأمثل حد من االإنتاج على املدى القريب دون االإ�سرار با�ستدامته.

ملواءمة  عليه  ُيعتمد  الذي  املنتج  بو�سفها  دورها  ال�سركة  وا�سلت 
و�سع  العمل يف  منا  تطلب  البالد، مما  والطلب يف  العر�ص  تذبذب 
)غري  االإنتاج  تقلب  عن  نعو�ص  كنا  ما  وكثريًا  للغاية،  ديناميكي 

املخطط له( جلهة خارجية.  

اأن حتول دون حتقيق  اأملتها جائحة كورونا  التي  للتحديات  يكن  مل 
ال�سركة الأداء مذهل يف االإنتاج يف عام 2020. اإذ بلغ متو�سط اإنتاج 
النفط 601530 برمياًل يوميًا، وهو اإن كان اأدنى من متو�سط اإنتاج 
النفط ال�سنوي املخطط له البالغ 632 األف برميل يوميًا اإال اإنه اأعلى 
من الهدف املعدل البالغ 514 األف برميل يوميًا الذي اأعقب خف�ص 

االإنتاج جراء دخول ال�سلطنة يف اتفاقية اأوبك-بل�ص.
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وبلغ اإنتاج املكثفات )وهي منتج ثانوي لإنتاج الغاز( 106680 
مبتو�سط  مقارنة   %37 تبلغ  تكاد  ارتفاع  بن�سبة  يوميًا  برمياًل 
اإنتاج  بلغ  لنا على الإطالق، فيما  اإنتاج  اأعلى  عام 2019 وهو 
اأهداف  مع  ان�سجامًا  يوميًا،  مكعب  مرت  مليون   67.91 الغاز 
تاأثر  )الذي  الزبائن  من  املحلي  الطلب  وتدين  الت�سدير 

بكوفيد-19(. 

واملكثفات  )النفط  اليومي  الإنتاج  اإجمايل  متو�سط  وبلغ 
والغاز( 1.254 مليون برميل مبكافئ النفط يوميًا. و�ست�سهد 
ال�سنوات القادمة منوًا مطردًا يف الإنتاج متا�سيًا مع طموحنا 
لإيجاد معدل اإنتاج للنفط ثابت وم�ستدام يبلغ 700 األف برميل 

يوميًا.
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إنتاج الهايدروكربونات 
وإدارة المكامن

بلغ اإجمايل اإنتاج النفط والغاز واملكثفات 1.254 مليون  	·
برميل مبكافئ النفط يوميًا

حتقيق اأعلى اإنتاج للمكثفات على االإطالق 	·

حتقيق رقم قيا�سي من اأن�سطة جتهيز االآبار و�سيانتها 	·

االإنتاج  تخفي�سات  رغم  على  لالإنتاج  جيد  اأداء  حتقيق  	·
كوفيد-19  وحتديات  اأوبك-بل�ص  اتفاقية  فر�ستها  التي 
االأحوال  جراء  له  املخطط  غري  االإنتاج  تاأجيل  وزيادة 

اجلوية ال�سيئة

أهم منجزات عام
2020
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أنشطة الحلول الجيولوجية

ال�سمتي  امل�سح  بتقنية  االأبعاد  ثالثي  الزلزايل  امل�سح  بيانات  جمع  وا�سلنا 
الوا�سع الذي ي�ستخدم فيه التقنية احلديثة لالإنتاجية فوق العالية التي د�سنت 
يف عام 2018. ويف مطلع �سهر يناير 2020، اكتمل م�سروع جمع بيانات امل�سح 
الزلزايل ثالثي االأبعاد بتقنية امل�سح ال�سمتي الوا�سع يف منطقة نتيه يف �سمال 
الكربى-  اخلوير  منطقة  يف  العمل  ذلك  وتبع   .)6( رقم  االمتياز  منطقة 
امل�سروع  هذا  وا�ستمر  العام.  لبقية  الزلزالية  البيانات  ُجمعت  حيث  �سمال 
الزلزالية جمع  امل�سوحات  وبعد ذلك عّلق فريق  مايو 2020،  اإلى  يناير  من 
الن�ساط جراء جائحة  نتيجة ملراجعة خطط  الزلزالية ملدة طويلة  البيانات 
كورونا. ويف العام املن�سرم، ُجمعت امل�سوحات الزلزالية من م�ساحة 3028 
كم. كما ُنفذت جميع العمليات وفقًا لقواعد ال�سالمة دون اإ�سابات م�سيعة 
للوقت اأو انتهاك للقواعد املنقذة للحياة اأو اإحلاق �سرر كبري باملوجودات اأو 

التاأثري يف البيئة. 

االأبعاد  ثالثية  الزلزالية  البيانات  جمع  عملية  �ست�ستاأنف   ،2021 عام  ويف 
با�ستخدام تقنية امل�سح ال�سمتي الوا�سع، و�ستويل مديرية اال�ستك�ساف النقل 
االآمن لطاقم البيانات الزلزالية تركيزًا كبريًا. كما �سُتطّبق تقنية امل�ستقبل 
والغاز  النفط  فر�ص  حمفظة  دعم  اإلى  ترمي  التي  اجلديدة  الال�سلكي 
ن�ساط  وزيادة  العالية  املخاطر  ذات  النا�سئة  الطبقات  واختبار  وجتديدها، 

احلفر اال�ستك�سايف للحفاظ على اأجندة النمو يف ال�سركة. 

ويف عام 2020، حققت مديرية اال�ستك�ساف اأي�سًا مكا�سب كبرية يف االرتقاء 
ب�سري العمل املتقدم يف تف�سري البيانات الزلزالية �سواء من خالل التحالف 
التكنولوجيا  تبني  ت�سريع  برامج  خالل  من  اأو  �سل  �سركة  مع  اال�سرتاتيجي 
ال�سركة. وقد ا�ستخدمت مهام �سري العمل هذه لفتح مناطق ا�ستك�ساف  يف 
للتف�سريات  التلقائي  الت�سغيل  خالل  من  العمل  وترية  وت�سريع  جديدة، 

واكت�ساف  الدقيقة  الهيدروكربونات  م�سائد  حتديد  وتعزيز  الزلزالية 
االأج�سام اجلغرافية. ومن املقرر اأن ت�ستمر هذه التجارب يف عام 2021.

اأدائه املتميز يف جمال ال�سالمة حيث  وقد حافظ فريق اجليوماتيك�ص على 
�سجل 39 عامًا دون اأي اإ�سابة م�سيعة للوقت مما يعد رقمًا قيا�سيًا لل�سركة. 
على ال�سعيد الفني، وا�سل الفريق العمل ب�سفته عامل متكني رئي�سي الأعمال 
االآبار  مواقع  االأ�سا�سية مثل حتديد  االأن�سطة  العديد من  ال�سركة من خالل 
والتخطيط احل�سري وتفتي�ص املرافق ومراقبة الهبوط االأر�سي. كما حافظ 
الفريق على وترية الن�ساط ذاتها يف توليد العديد من احللول القائمة على 
نظام املعلومات اجلغرافية الذكية والتي زادت من الكفاءة والتكامل يف جميع 

اأرجاء ال�سركة.

وكان من بني اأبرز االإجنازات الرئي�سية التي حققها الفريق تطوير خريطة 
تف�سي  اإدارة  جهود  �سمن  ال�سكنية  املراكز  اإ�سغال  ن�سبة  ملعرفة  اإلكرتونية 
اأف�سل بالظروف املحيطة  اإلى اكت�ساب وعي  اأدى ذلك  فريو�ص كورونا. وقد 
با�ستجابتنا للجائحة واأتاح �سورة م�سرتكة ومبا�سرة جلميع االأن�سطة واالأفراد 

ذوي ال�سلة. 

بدون  الطائرات  تكنولوجيا  تطبيق  على  حاليًا  الفريق  يعمل  قدمًا  وبامل�سي 
طيار خارج حدود الروؤية لتكون خدمة م�ستدامة الإجراء املراقبة الب�سرية. 
اأنها عامل تغيري جذري يف الطريقة التي  اإلى هذه التكنولوجيا على  وُينظر 
االأ�سا�سية  للبنية  اخلرائط  ور�سم  املراقبة  اأن�سطة  من  العديد  بها  ندير 
وال�سحة  االإنتاج،  يف  اإيجابي  تاأثري  لها  يكون  اأن  املتوقع  ومن  الرئي�سية، 

وال�سالمة والبيئة، وجاهزية املوجودات، وا�ستجابتنا للطوارئ.
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إنضاج النفط

ميكن  التي  الفر�ص  على   2020 عام  يف  النفط  اإن�ساج  اأن�سطة  خطة  ركزت 
حتقيق العوائد املالية منها مبكرًا، اإلى جانب دعم معدالت االإنتاج امل�ستهدفة 
بالغًا  تركيزًا  ال�سركة  اأولت  كما  املقبلة.  الع�سر  ال�سنوات  على مدى  لل�سركة 
اإلى جتديد املحفظة النفطية وتنويعها باال�ستفادة من اأحدث بيانات امل�سح 
ابتغاء حتديد  وذلك  الوا�سع،  ال�سمتي  امل�سح  بتقنية  االأبعاد  الزلزايل ثالثي 
املدى  على  النمو  وا�ستدامة  الق�سري  املدى  على  االإجناز  تتيح  التي  الفر�ص 

الطويل.

االمتياز يف  �سمال منطقة  النفط خالل عام 2020 يف  احتياطيات  وحتققت 
مكمن �سعيبة واأي�سًا يف مكمن غريف يف و�سط منطقة االمتياز ومكمن عارة 
يقرب  فيما  االأ�سا�سية  التكوينات  �ساهمت  وقد  االمتياز.  منطقة  جنوب  يف 
من 80% من االإ�سافات اإلى االحتياطي مع حتقيق اكت�سافات كربى يف �سليم 
ورحيبة وفعال واحل�سني و�سجريات-�سمال. كما بداأت اال�ستفادة التجارية من 
من  النا�سئة  اال�ستك�ساف  مناطق  �سمن  وعنزوز-خف-  جنوب  عقيق  حقلي 
تكلفة  اأما  املبكر.  االإنتاج  لبدء  االإنتاج  اال�ستك�سافية بخط  االآبار  ربط  خالل 

ا�ستك�ساف الوحدة من النفط فلم تتجاوز 1.5 دوالر اأمريكي لكل برميل. 

إنضاج الغاز

اإلى  غريف  تكوين  امتداد  باإثبات  الغاز  ا�ستك�ساف  ا�سرتاتيجية  ارتبطت 
للغاز، وتو�سيع  الرئي�سي املحتمل  االإنتاج  ال�سمال، وحتديدًا يف املناطق ذات 
نطاق التكوينات االأ�سا�سية بني حقلي برهان و�سمر وجتديد املحفظة لتحقيق 

اال�ستدامة على املدى البعيد.

ونتيجة لذلك ا�ستطاع فريق اال�ستك�ساف اأن ي�سيف 0.6 ترليون قدم مكعبة 
االإ�سافة يف  وقد حتققت هذه  املطاف.  اآخر  امل�ستخل�ص يف  االحتياطي  من 
ومقراط،  وبارك،  غريف،  )يف  والعميقة  ال�سحلة  بني  ما  خمتلفة  تكوينات 
اال�ستك�ساف  فريق  ا�ستطاع  ذلك،  على  عالوة  امللحية(.  حتت  والطبقات 
اإ�سافة 0.5 تريليون قدم مكعبة من املوارد املجدية جتاريًا من الغاز بنحو 

رئي�سي من مكمني مقراط وبارك يف اكت�ساف �سمر.

يف  �سل  �سركة  �سريكنا  عن  بالنيابة  العمل  اأي�سًا  اال�ستك�ساف  فريق  ووا�سل 
ال�سركة  لقدرات  الفاعل  التطبيق  يج�ّسد  مما  و11،   10 االمتياز  منطقتي 

اخلدمية. كما اأجريت عمليات الت�سديع والفح�ص بالنيابة عن �سركة �سل.
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يركز اال�ستك�ساف وحتقيق الهايدروكربونات على االأن�سطة اجلوفية امل�ساحبة خلطط تطوير احلقول، اأي 
والدقة يف حماكاة  وتراكيبها وخ�سائ�سها  وتقييم حجمها  للهايدروكربونات  املكامن احلاوية  العثور على 
الطريقة التي �سين�ساب بها النفط والغاز يف ثنايا ال�سخور اإلى االآبار، ومن ثم التقرير - يف �سوء البيانات 
وحاالت الغمو�ص - يف الكيفية التي ميكن بها ا�ستخال�ص الهايدروكربونات منها.  اإن مهمة اكت�ساف املكامن 
اجلديدة وتقييمها ُمناطة مبديرية اال�ستك�ساف. اأما عمليات املحاكاة ف�ساًل عن الدرا�سات االأولية، فتجرى 
يف مركز تطوير احلقول التابع لل�سركة، وهو املركز الذي ميّكن معظم مهند�سي املكامن وجيولوجيي االإنتاج 
يف ال�سركة من التخطيط تخطيطًا �سليمًا للم�ستقبل دون اأن ي�سرفهم ذلك عن متطلبات االإنتاج على املدى 

القريب.

املجدية  النفط  كميات  ا�ستك�ساف  يف  تتمثل  لال�ستك�ساف  االأ�سا�سية  املهمة  اإن 
امتيازنا  منطقة  يف  وذلك  ال�سالمة  قواعد  ووفق  بكفاءة  واإن�ساجها  جتاريًا 
واأ�سحاب  لل�سركة  االأجل  وا�ستدامة طويلة  االأمد  قريبة  قيمة  الإيجاد   )6( رقم 
اإال  ال�سركة،  امتياز  منطقة  اال�ستك�سافات يف  من  عامًا   60 م�سي  رغم  ال�ساأن. 
اجليولوجيا  خرباء  جانب  اإلى  الزلزالية  امل�سوحات  يف  اجلديدة  التطورات  اأن 
تعوي�ص  من  ال�سركة  مكنت  واملتحم�سني  العالية  املهارات  ذوي  واملهند�سني 

مواردها املنتجة با�ستمرار. 

اإذ بف�سل تركيزها  وكان هذا العام عامًا ناجحًا ومميزًا ملديرية اال�ستك�ساف، 
خمتلف  يف  والغاز  للنفط  جديدة  احتياطيات  اأ�سافت  االإجناز،  على  الكبري 
اأرجاء منطقة االمتياز )6( ومن خمتلف التكوينات، من تكوين �سعيبة االأ�سا�سي 
اإلى  اأ�سافته املديرية  اإلى تكوين كرمي امل�ستجد. ويف عام 2020 بلغ جمموع ما 
االحتياطي 102 مليون برميل من النفط و0.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز غري 
امل�ساحب بو�سفها موارد جمدية جتاريًا. ومل تتجاوز تكلفة ا�ستك�ساف الوحدة 
الفنية  التكلفة  اأن  النفط، كما  للربميل مبكافئ  اأمريكي  النفط 1.4 دوالر  من 

للوحدة لهذه االكت�سافات كانت ذات تناف�سية عالية، مع ربط االآبار 
اإعداد  يف  ال�سركة  �سرعت  ذاته،  الوقت  ويف  االإنتاج،  بخط  االأولية 
جيولوجية  تراكيب  ُقّيمت  وقد  احلقول.  لتطوير  املتكاملة  اخلطط 
برنامج  زيادة  اإلى  �سيوؤدي  مما   2020 عام  يف  والغاز  للنفط  مهمة 

اأن�سطة حفر االآبار يف عام 2021.

وقد حفرت املديرية 33 بئرًا ا�ستك�سافية للنفط والغاز باتباع قواعد 
وُربطت  باملقارنة مع عام 2019.  بن�سبة %27  زيادة  ال�سالمة، وهي 
العديد من اآبار ا�ستك�ساف النفط بخط االإنتاج لتحقيق عوائد مالية 
مبكرة، مما اأدى اإلى اإنتاج اأكرث من 1900 برميل يف املتو�سط   يوميًا 
يف  يوميًا  برميل   2500 حوايل  االإنتاج  ذروة  بلوغ  مع   2020 عام  يف 
اال�ستك�سافية  االآبار  من  املزيد  ت�سغيل  املتوقع  ومن   .2020 نوفمرب 

اجلديدة يف عام 2021.
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االستكشاف وتحقيق 
الهايدروكربونات

أهم منجزات عام
2020

اأربعة  من  الواعدة  النفط  موارد  من  برميل  مليون   102 اإ�سافة   •
تكوينات يف منطقة االمتياز رقم )6(.

اإ�سافة 0.5 تريليون قدم مكعبة من كميات الغاز املجدية جتاريًا   •
على نحو اأ�سا�سي من اكت�ساف حقل �سمر.

حتقيق تكلفة منخف�سة ال�ستك�ساف الوحدة للنفط بلغت 1.5 دوالر   •
اأمريكي لكل برميل.

م�سيعة  حادثة  اأي  دون  �سنوات  خم�ص  اإكمال  ال�سفري:  الهدف   •
للوقت.
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 )موؤ�سرات املبادرة العاملية الإعداد التقارير 102-40، و102-42، و102-46، و47-102(

نطاق العنا�سر )الّداخلي واخلارجي(اجلانب املادي )مبا يف ذلك املوا�سيع الرئي�سية(

الآثار املرتتبة على ال�سحة وال�سالمة والبيئة  

العمليات االآمنة 	·

�سون البيئة  	·

اإدارة الطاقة  	·

اإدارة املياه 	·

اإدارة جائحة كوفيد-19 	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة 

الأداء القت�سادي

القيمة املحلية امل�سافة 	·

التعمني - التوظيف، التدريب 	·

امل�ساهمة االقت�سادية 	·

“لني” 	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة

منوذج العمل امل�ستدام

التمويل / �سبط التكاليف 	·

التح�سني امل�ستمر للعمل - “لني” 	·

االبتكار الفّني 	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة

الأداء يف جمال العمليات 

اال�ستك�ساف واالإنتاج  	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة

ر�سا املوظفني

التدريب والتطوير  	·

االأجور 	·

اإ�سراك املوّظفني 	·

التوظيف واحلفاظ على املوّظفني 	·

رعاية املوّظفني )مبا يف ذلك ال�سحة وال�سالمة املهنية( 	·

التنوع واالندماج  	·

العمل عن بعد 	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة

التزامنا جتاه املجتمع 

اال�ستثمار االجتماعي 	·

دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 	·

التعاون مع القطاع االأكادميي يف جمال البحث العلمي والتطوير 	·

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدة

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدةاحلوكمة يف ال�سركة

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدةاأخالقيات العمل

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، واملجتمع، والزبائن، واملوّردون، وال�سركات املتعاقدةاإدارة �سل�سلة التوريد

ال�سركة )بالكامل(، واحلكومة، والزبائن ر�سا الزبائن
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اأهميته  الرئي�سية، واالأثر احلايل املحتمل على عملنا، وم�ستوى  التي تغطي جوانبنا  املادية  التي ت�سلنا، ر�سمنا م�سفوفة اجلوانب  القائم واالإفادات  التوا�سل  ومن خالل 
بالن�سبة لذوي ال�ساأن بعملنا. )موؤ�سرات املبادرة العاملية الإعداد التقارير 102-40، و102-42، و102-43، و102-44، و102-46، و47-102(.

 الإجراءات التي اتخذناهاالق�سايا الرئي�سية املثارةاأ�سحاب ال�ساأن

 احلكومة وامل�ساهمون وجمل�ص الدولة وجمل�ص ال�سورى 
)عن طريق املقابالت املبا�سرة والهاتفية خالل العام(

القيمة املحلية امل�سافة )الوظائف، والتدريب، 
والتعمني(

الطاقة املتجددة  
اإيجاد القيمة  

التمويل / �سبط التكاليف / “لني”
�سالمة االأ�سخا�ص و�سالمة العمليات

الت�ستت الرقمي/ املتغريات التي يفر�سها التحول 
الرقمي

اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�سام 
حول اال�ستك�ساف وحتقيق الهايدروكربونات، 

واإنتاج الهايدروكربونات، واإدارة املكامن، 
والقيمة املحّلية امل�سافة، والرعاية العامة، 
واالأداء يف جمايل �سون البيئة وال�سالمة، 

واال�ستدامة البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة، 
والت�سدي جلائحة كوفيد-19

 املوظفون )عن طريق ا�ستطالع اآراء املوظفني اإلكرتونيًا، 
م�ساركات االجتماعات املفتوحة، املقابالت املبا�سرة خالل 
ال�سنة، واالجتماعات عرب االت�سال املرئي، نقابة العاملني 

يف ال�سركة(  

القيم االأ�سا�سية
التنوع واالندماج 

العمل عن بعد
تطوير املوظفني وتدريبهم

التعمني 
التميز يف جمال العمليات
حية اجلّيدة الّرعاية ال�سّ
اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�سام 
حول التمّيز يف العمليات، وتطوير قدرات 

االأفراد واملوّظفني والرعاية العامة، والت�سدي 
جلائحة كوفيد-19

املجتمعات مبا يف ذلك ال�سلطات البلدية واملحافظني 
والوالة )عن طريق املقابالت املبا�سرة والهاتفية واالت�سال 

املرئي خالل العام(

فر�ص التوظيف والتدريب 
تطوير البنية االأ�سا�سية

اال�ستثمار االجتماعي
الريادة البيئية

اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�سام 
حول القيمة املحّلية امل�سافة، والرعاية العامة، 

واالأداء يف جمايل �سون البيئة وال�سالمة، 
واال�ستدامة البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة، 

والت�سدي جلائحة كوفيد-19
اجلمعيات االأهلية )عن طريق املقابالت املبا�سرة والهاتفية 

واالت�سال املرئي خالل العام(
احلاجة اإلى الدعم امل�ستمر )�سواء املايل اأو غري 

املايل(
اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام،  وق�سم 
الرعاية العامة، وق�سم الت�سدي جلائحة 

كوفيد-19
�سركاء العمل واملوّردون )عن طريق املقابالت املبا�سرة 

والهاتفية واالت�سال املرئي خالل العام(
�سبط التكاليف

�سالمة االأ�سخا�ص و�سالمة العمليات
القيمة املحلية امل�سافة

العقود وامل�سرتيات )مبا يف ذلك مراجعة اال�ستغالل 
االأمثل للعقود( 

الت�ستت الرقمي/املتغريات التي يفر�سها التحول 
الرقمي

اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�سام 
حول القيمة املحّلية امل�سافة، والرعاية العامة، 

واال�ستدامة البيئية، والتكنولوجيا اجلديدة، 
والت�سدي جلائحة كوفيد-19

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة )عن طريق املقابالت 
املبا�سرة والهاتفية واالت�سال املرئي خالل العام اإلى جانب 

نظام “دليلي” االإلكرتوين اجلديد(

العمل مع ال�سركة
الدعم الفني واملايل

اإدارة جائحة كوفيد-19

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، وق�سم 
القيمة املحلية امل�سافة، وق�سم الت�سدي جلائحة 

كوفيد-19
القطاع االأكادميي )عن طريق املقابالت املبا�سرة والهاتفية 

واالت�سال املرئي خالل العام(
فر�ص التوظيف للخريجني

التعاون الوثيق يف جمال البحث والتطوير
الت�ستت الرقمي/املتغريات التي يفر�سها التحول 

الرقمي 

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واأق�سام 
القيمة املحلية امل�سافة، واال�ستدامة البيئية، 

والتكنولوجيا اجلديدة

الزبائن )عن طريق املقابالت املبا�سرة والهاتفية 
واالت�سال املرئي خالل العام(

يرجى االطالع على كلمة املدير العام، واالأق�سام اإجناز موثوق به وم�ستدام
حول اال�ستك�ساف وحتقيق الهايدروكربونات، 

واإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن  
تدفق معلومات دقيقة ومالئمة يف حينها وب�سورة و�سائل االإعالم

منتظمة وموثوقة
يرجى االطالع على هذا الق�سم وكلمة املدير 

العام
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االتصاالت

اإن احلفاظ على �سورة ال�سركة و�سمعتها وتعزيزهما يف املجتمع ال تزال اإحدى اأولويات ال�سركة ال �سيما خالل جائحة كوفيد-19. فقد كثفت ال�سركة جهودها 
يف االت�ساالت ل�سمان متابعة موظفيها وموظفي ال�سركات املتعاقدة معها الأحدث الن�سائح واملعلومات واالأخبار املتعلقة بجائحة كورونا وكيفية ا�ستجابة ال�سركة 

للجائحة.

فقد طورنا �سفحات اإلكرتونية �سمن موقعنا االإلكرتوين وموقعنا الداخلي اإلى جانب تخ�سي�ص عنوان بريد اإلكرتوين خا�ص لتلقي اأ�سئلة املوظفني وطرح اأي 
موا�سيع مرتبطة اأو اإبداء خماوفهم.

يف املجمل، �سهد عام 2020 ن�سر اأكرث من 20 بيانًا �سحفيًا لل�سركة، وتنفيذ اأكرث من 110 م�ساركات ومقابالت واأن�سطة اإعالمية، وحتديثات يومية على و�سائل 
التوا�سل االجتماعي حول جمموعة وا�سعة من االأن�سطة واملو�سوعات واحلمالت عرب من�سات التوا�سل االجتماعي اخلم�ص لل�سركة.

ت دورًا مهمًا يف  وتظل و�سائل التوا�سل االجتماعي حمل تركيز اأ�سا�سي بالن�سبة لل�سركة للو�سول اإلى عدد اأكرب من اجلمهور وتعزيز ح�سور هويتها الرقمية، واأدَّ
ن�سر معلومات حول جهود ال�سركة يف الت�سدي جلائحة كوفيد-19. ويعد ح�ساب ال�سركة يف موقع “لينكد اإن” اأكرث ح�ساب موؤ�س�سي عماين يف ال�سلطنة متابعًة، 
اإذ يزيد عدد متابعيه على 351 األف �سخ�ص، وهي زيادة بن�سبة 30% عما كان عليه يف عام 2019. واإلى جانب ذلك، منت ح�سابات ال�سركة يف من�سات التوا�سل 
االجتماعي االأخرى ب�سرعة؛ فعدد متابعيها يف موقع “توتري” يبلغ 87900 )اأي بزيادة ن�سبتها 67% مقارنة بالعام املن�سرم(، وعلى موقع “اإن�ستجرام” ي�سل اإلى 

48 األفًا، اإ�سافة اإلى 16500 متابع حل�سابها يف موقع “في�سبوك”. كما ي�سل عدد امل�سرتكني بقناتها يف موقع “يوتيوب” حوايل 4700 م�سرتك.

+٨٧9٠٠
+1٦٥٠٠

+4700 +48000
عدد المشتركين عدد المتابعين

23 تقرير االستدامة لعام 2020 م 



تطوير المجتمع

يعمل فريق تطوير املجتمعات املحلية بال�سركة با�ستمرار لتعزيز ال�سراكة مع ذوي ال�ساأن خارج ال�سركة يف منطقة امتيازنا، ويعمل على �سمان ح�سول املجتمعات 
املحلية القاطنة قريبًا من عمليات ال�سركة على الدعم يف م�سريتهم للتنمية امل�ستدامة والتعامل مع ق�ساياهم املهمة بفاعلية، ويقيم الفريق اأي�سًا خمتلف اأنواع 

االآثار على املجتمعات املحلية، وي�سع خططًا تخفيفية للتعامل معها.

كما يعمل الفريق مع عدد من ذوي ال�ساأن مبن فيهم الوزارات والبلديات والوالة وال�سيوخ.

وت�سمل اأهم اإجنازات ال�سركة يف هذا ال�ساأن خالل 2020 ما يلي:

التعامل مع ق�سايا املجتمع املرتبطة مبنطقة مرمول التجارية وال�سناعية.  •

نقل اإدارة االأرا�سي املحلية يف �سقر لوزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين  •

نقل كهرباء منطقة مرمول التجارية ل�سركة كهرباء املناطق الريفية )تنوير(.  •

العمل عن قرب مع مركز القبول املوحد التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار الأمتتة التحقق من الدفعة اجلديدة لطالب برنامج املنح   •
الدرا�سية الأبناء املجتمع املحلي، مما يوفر حوايل 30 يومًا من عملية االإعداد ال�سابقة.

تعزيز الوعي حول برنامج املنح الدرا�سية الأبناء املجتمع املحلي باإقامة املعار�ص ومواد الت�سويق.  •

اإدارة الت�سغيل التلقائي الإ�سدار �سهادة عدم ممانعة تخ�سي�ص اأرا�ص اإلكرتونيًا لتفادي التاأخري ولالحتفاظ ب�سجالت �سحيحة.  •
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جلائحة  نتيجة  احلظر  فرتات  خالل  اأكرب  اأهمية  منها  االأخري  واكت�سى 

كوفيد-19.

وال تزال اللقاءات مع ذوي ال�ساأن ت�سهم اإ�سهامًا حيويًا يف بناء �سمعة ال�سركة 

وحمايتها، وكان هناك دافع مهم لتعزيز عالقاتنا مع اأ�سحاب ال�ساأن بالرغم 

من التحديات التي فر�ستها اجلائحة.

بيد  اأّجلت،  اأو  ال�ساأن  ذوي  اإدارة  مبادرات  من  الكثري  األغي   ،2020 خالل 

وعقد  امل�ساركة  ال�ستمرار  الرقمية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  من  ا�ستفدنا  اأننا 

“حتقيق  ال�سركة احلواري حول  اأقمنا جمل�ص  املثال،  �سبيل  فعلى  اللقاءات، 

التميز املوؤ�س�سي عرب منهجية لني” افرتا�سيًا الأول مرة، وذلك حتت رعاية 

معايل الدكتور �سعيد بن حممد ال�سقري، وزير االقت�ساد، وقد ناق�ص ذلك 

املجل�ص كيفية ت�سمني منهجية “لني” يف القطاعني العام واخلا�ص وتطبيقها 

بنجاح يف كافة املوؤ�س�سات.

بال�سركة  الطبية  الدائرة  بني  م�ستمر  توا�سل  هناك  كان  ذلك،  عن  ف�ساًل 
اخلدمات  دائرتي  بني  وكذلك  باجلائحة،  يتعلق  فيما  ال�سحة  ووزارة 
اللوج�ستية وال�سوؤون االأمنية و�سرطة ُعمان ال�سلطانية ووزارة الطاقة واملعادن 

حول نقل القوى العاملة وقيود ال�سفر.

و�سعيًا ال�ستدامة عالقاتنا مع ذوي ال�ساأن، فقد اأكملنا حتديث حتديد ذوي 
واإيجاد  اأ�سا�ص م�سرتك  اإلى و�سع  لل�سركة تهدف  ال�ساأن، وهي خطوة مهمة 

فر�ص متكافئة للمجتمع والبالد.

ومع ت�ساعد حدة النقا�ص حول التغري املناخي، وا�سلت ال�سركة الدخول يف 
للطاقة  ُعمان  منتدى  ال�سابعة من  الن�سخة  و�ساركت يف  الق�سية  �سلب هذه 
واتخذ  املتجددة  الطاقة  م�سادر  نحو  العاملي  التحول  مو�سوع  تناول  الذي 

“مواجهة حتديات تغري املناخ و�سناعة الفر�ص” عنوانًا له.
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 ذوو الشأن
ومجاالت األولوية

املحرك  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  تعد 
وتوؤثر  العماين،  لالقت�ساد  الرئي�سي 
تاأثريًا مبا�سرًا يف دخل  واأداوؤها  اأن�سطتها 
�سريحة وا�سعة من ذوي ال�ساأن وم�ستقبلهم، 
كاملجتمعات املحلية واملوؤ�س�سات احلكومية 
وامل�ساهمني والزبائن واملزّودين واجلهات 
واملوؤ�س�سات  البلدية  وال�سلطات  التنظيمية 
والقطاع  االأهلية  واجلمعيات  االأكادميية 
وال�سركات  املوظفني  وبالطبع  االإعالمي، 

املتعاقدة.

اإن عزمنا على اأن نكون �سركة ملتزمة مبقت�سيات املواَطنة احلقة - وهنا تاأتي 
اال�ستدامة يف �سميم كل ما نعمله - يلزمنا بالتوا�سل املنتظم مع ذوي ال�ساأن 
اأن�سطتنا  اإزاء  وتوقعاتهم وخماوفهم  واآرائهم  بعملنا ال�ستيعاب احتياجاتهم 

وتاأثريها عليهم.

ال�ساأن، واالإف�ساح لهم  اأبرز ذوي  التوا�سل مع  اأهمية  اإذن، فال�سركة تدرك 
انطباعاتهم  اإلى  كذلك  ت�ستمع  اأن  على  واأن�سطتها،  اإجنازاتها  ب�سفافية عن 
واآرائهم مبا يعينها على التعامل مع اأي اأمر يقلقهم، واال�ستمرار يف حت�سني 

اأدائها.

التي تهم  وتركز تقاريرنا على التحديات االقت�سادية والبيئية واالجتماعية 
ومعلوماتهم من م�سادر  اإفاداتهم  وتاأتي من  اأكرث من غريها،  ال�ساأن  ذوي 
والزيارات  الهاتفي  والتوا�سل  الر�سمية  غري  املبا�سرة  كاللقاءات  متعددة 
)موؤ�سرات  االإنرتنت  عرب  والتوا�سل  الراأي  وا�ستطالعات  العمل  وحلقات 
و46-102(، و43-102،   ،42-102 التقارير  الإعداد  العاملية   املبادرة 

شركة تنمية نفط عمان20



ونحن فخورون باحلفاظ على ع�سويتنا يف امليثاق العاملي لالأمم املتحدة 
التطوعية  االجتماعية  للم�سوؤولية  العامل  يف  مبادرة  اأ�سخم  يعد  الذي 
الع�سرة  املبادئ  بدعم  ال�سركة  تلتزم  االتفاق  ومبوجب  لل�سركات.  
املتعلقة بحقوق االإن�سان والعمال والبيئة ومكافحة الف�ساد، وت�سمينها 
ال�سركة  والتزام  اليومية.  وعملياتها  وثقافتها  ا�سرتاتيجيتها  اإطار  يف 
بهذه املبادئ يعزز قيمنا االأ�سا�سية واأخالقيات عملنا، ويزودنا باالإطار 
الذي ت�سجع ال�سركة موظفيها وموظفي ال�سركات املتعاقدة معها على 

العمل وفق مقت�سياته كما هو متوقع منهم. 

ما  رغم  جيدًا  اأداء  تقدم  اأن  ا�ستطاعت  قد  ال�سركة  اأن  واخلال�سة 
اأحاط بها من حتديات كوفيد-19، واأ�سعار النفط املنخف�سة، والبيئة 

االقت�سادية العامة احلالية.

اإن هذه اآخر توطئة اأقدمها بني يدي تقرير اال�ستدامة يف الوقت الذي 
اأ�ستعد فيه للتنحي عن قيادة ال�سركة بعد م�سي اأكرث من عقد يف من�سب 
املدير العام. ويف اأثناء مدة �سغلي لهذا املن�سب، واجهت ال�سركة بع�ص 
التحديات اجل�سيمة منها: بيئة اأعمال اأكرث تناف�سية، وانخفا�ص قيا�سي 
املناخي،  التغري  واقع  وتنامي  املالية،  القيود  وتزايد  النفط،  اأ�سعار  يف 
وزيادة تدقيق اأ�سحاب ال�ساأن وتوقعات عامة النا�ص، والثورة الرقمية، 

واجلائحة التي �سّلت اأركان احلياة االجتماعية واالقت�سادية.

كما �سهدت ال�سركة نف�سها تغيريات كبرية، ففي نهاية العام املا�سي بلغ 
م�ستوى التعمني م�ستوى قيا�سيًا عند ن�سبة 86%، كما كان هنالك اأعلى 
عدد للموظفات يف تاريخ ال�سركة. وها هي منهجية “لني” قد اأ�سبحت 
م�سمنة يف ن�سيج عملياتنا، واأدت االبتكارات التقنية اإلى اإحداث نقالت 
املتجددة،  الطاقة  م�سادر  اإلى  االنتقال  عن  ف�ساًل  االأداء،  يف  نوعية 
تاأ�سي�ص  يدعمه  الذي  التوجه  خدماتنا-وهو  من  جتاريًا  واال�ستفادة 
اإن كل هذه التغيريات �سيكون لها  �سركة تنمية نفط ُعمان للخدمات. 

بال ريب اأثر يف تغيري طبيعة اأعمال ال�سركة. 

وكفاءة،  للبيئة،  ومراعاة  اأمانًا،  اأكرث  االآن  ال�سركة  اأ�سبحت  وعمومًا 
اإن  ال�ساأن.  اأ�سحاب  اأمام  وم�ساءلة  و�سفافية،  و�سمولية،  وتناف�سية، 
القيادة احلكيمة جلاللتكم-حفظكم اهلل- والتوجيهات امللهمة جلاللة 
الكبري  والدعم  ثراه-  اهلل  �سعيد-طيب  بن  قابو�ص  الراحل  ال�سلطان 
الذي قدمته وزارة الطاقة املعادن كل ذلك كان مما ال ُيقدر بثمن يف 

م�سرية ال�سركة. 

وموظفو  ال�سركة  موظفو  يبديه  مبا  اأ�سيد  اأن  اأود  ذلك،  غرار  وعلى 
فخر  بكل  ُعمان  خدمة  يف  عارمة  رغبة  من  معنا  املتعاقدة  ال�سركات 
ال�ساأن  اأ�سحاب  اآخر جلميع  تلو  التميز والقيمة يومًا  واعتزاز وحتقيق 
الع�سيبة  االأوقات  هذه  يف  ب�سمتهم  يخلدوا  اأن  اإال  اأَبْوا  اإذ  بعملنا، 
عاقدي العزم على الوفاء بالتزاماتهم جتاه ما يحقق التنمية امل�ستدامة 

واالزدهار لهذا البلد العزيز. 

يقني  على  واأنا  امل�سرق،  امل�ستقبل  �سي�سمن  الذي  التفاين  هو  وذلك 
من اأن ال�سركة لن تقت�سر على االحتفاظ مبكانتها باعتبارها حمركًا 
ال�سلطنة فقط، بل �سرت�ّسخ �سمعتها بو�سفها مركزًا  رئي�سيًا القت�ساد 

عامليًا للتميز واالبتكار ل�سنوات عديدة قادمة.

راوؤول ري�ستو�سي

املدير العام
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من  اأكرث  جتنب  يف  اأ�سهمت  رائعة  حت�سني  فكرة  اآالف   8 فرقنا  اقرتحت 
400 مليون دوالر من التكاليف. والرهان االآن معقود على موا�سلة حتديد 
حت�سينات م�ستدامة ل�سبط التكاليف واحلفاظ على عقلية جتارية را�سخة 

واأكرث تناف�سية.

ول�سنا نهدف اإلى اإجناز االأقل، بل اإمنا ن�سعى اإلى اإجناز الكثري باأقل موارد 
متاحة. اأي تعظيم التدفق النقدي دون امل�سا�ص باأهداف النمو على املدى 
البعيد وموا�سلة م�ستوى ن�ساطنا وفق تكلفة اأدنى. ونحن ننفذ خططًا متينة 
ل�سمان قدرتنا على العمل بنجاح وتلبية اأهدافنا يف عامل ال يزداد اإال �سدة 
وتعقيدًا حيث تكون القدرة على التكيف ومرونة االأعمال والكفاءة عوامل 

رئي�سية. 

ونحن  التوجه  الرابعة بال �سك يف هذا  ال�سناعية  الثورة  بداية  �ست�ساعد 
للتقنيات  الكاملة  االإمكانات  ا�ستك�ساف  على  با�ستمرار  دائبني  نعمل 
والذكاء  للعمليات،  الروبوتي  والت�سغيل  الرقمي،  التحول  مثل  اجلديدة 
وكفاءة  اأماًنا  اأكرث  موؤ�س�سة  لن�سبح  البيانات  وحتليالت  اال�سطناعي، 

وم�سوؤولية.

ومن االأمثلة التي ا�سُتحدثت يف العام املا�سي م�سروع اإدارة الطاقة لالآبار 
عمليات  يف  امل�ستهلكة  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  اإلى  نهدف  حيث  واملكامن 
التحكم  اأجهزة  وتطبيق  االأمثل،  الت�سميم  خالل  من  اال�سطناعي  الرفع 
يف التدفق التلقائي والتكنولوجيا اجلديدة، والتخل�ص التدريجي من اآبار 
الطاقة،  كفاءة  تتبع  خالل  من  اال�سطناعي  الرفع  ورقمنة  بالغاز،  الرفع 
وتطبيق حتليالت البيانات ورقمنتها لدعم عملية اتخاذ القرارات املتعلقة 

باإدارة االآبار واملكامن.

ذات  10تقنيات  بلغ  فقد   2020 عام  يف  ال�سركة  طبقته  ما  جمموع  اأما 
تاأثري بالغ )وهو رقم قيا�سي يف ال�سركة(، وذلك اإلى جانب احلفاظ على 
يف  ُطبق  مما  رائدًا  ابتكارًا   30 من  اأكرث  من  القيمة  زيادة  على  تركيزنا 

ال�سنوات اخلم�ص املا�سية.

اإن القيود التي فر�سها فريو�ص كورونا على اأجزاء من اأعمالنا مل توهن من 
عزمية ال�سركة يف دعم القيمة املحلية امل�سافة، بل اأوجدت اأكرث من 2500 
فر�سة وظيفية وتدريبية للعمانيني وا�ستثمرت 306 ماليني دوالر اأمريكي 

يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ا�سرتاتيجية  ت�سمنتها  التي  اال�ستثمارية  الفر�ص  من  االآن  نفذناه  ما  وبلغ 
 43 اأ�سل  من  فر�سة   31 والغاز  النفط  قطاع  يف  امل�سافة  املحلية  القيمة 
منها  اثنتان  بتنفيذها،  الريادة  زمام  ال�سركة  تولت  ا�ستثمارية  فر�سة 
العايل  اجلهد  ذات  املحركات  واإ�سالح  �سيانة  جمال  يف   2020 عام  يف 
 44 ُحقق  كما  الهيدروليكي.  والت�سديع  االآبار  حفز  وجمال  واملنخف�ص، 
فر�سة داخلية بقيمة اإجمالية بلغت 4.2 مليار دوالر اأمريكي. وقد اأوجدت 
هذه الفر�ص اأكرث من 2800 وظيفة للعمانيني واأدت اإلى افتتاح اأكرث من 60 

مرفقًا باأكرث من 360 مليون دوالر اأمريكي م�ستثمرة يف االأ�سول الثابتة.

وطوال العام املن�سرم، اأكملنا 26 م�سروعًا لال�ستثمار االجتماعي، والتزمنا 
اإجمالية بلغت حوايل 4.74  ا�ستثماريًا جديدًا بتكلفة  بدعم 48 م�سروعًا 
امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز  املحلية  املجتمعات  الإفادة  اأمريكي  مليون دوالر 
يف �ستى ربوع ال�سلطنة. وت�سمل حزمة هذه امل�ساريع التزامات يف املجاالت 
للمجتمع،  االأ�سا�سية  البنية  وتطوير  والبيئة،  وال�سالمة  لل�سحة  الرئي�سية 
ومتكني ال�سباب واملراأة، وكل ذلك من�سجم متامًا مع اأهداف االأمم املتحدة 

للتنمية امل�ستدامة.
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ي�سعدين اأن اأبلغ اأنه يف عام 2020 اأحرزنا تقدمًا جيدًا يف عدد من جماالت 
احلراري،  االحتبا�ص  غازات  ت�سريفات  عدد  انخف�ص  اإذ  البيئي،  االأداء 
النفايات  واإجمايل  االإنتاج  من  طن  مليون  لكل  املت�سرب  النفط  وكمية 
املحروق  الغاز  حجم  يف   %30 بن�سبة  انخفا�سًا  �سهدنا  كما  املتولدة، 

وانخفا�سًا يف حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى )1( اإلى الن�سف.

ا تقدمًا كبريًا يف تطبيق م�سادر الطاقة املتجددة مثل  نحن نحقق اأي�سً
ت�سغيل  وما  الرياح،  وطاقة  االأخ�سر  والهيدروجني  ال�سم�سية  الطاقة 
اأ�سهر  ال�سم�سية بقدرة 100 ميجاواط قبل ثالثة  للطاقة  اأمني  حمطة 

من املوعد املحدد اإال جت�سيٌد واقعي ملا ميكن حتقيقه يف ُعمان.

ويوفر م�سروع املنتج امل�ستقل للطاقة املتجددة الطاقة الأعمال ال�سركة 
يف مناطق العمليات، وهو ُيعد من اأوائل م�ساريع الطاقة ال�سم�سية ذات 
النطاق الكبري يف العامل الذي ت�سرتي جميع اإنتاجه من الكهرباء �سركة 
وقت  يف  العامل  يف  التعريفات  اأدنى  من  بواحدة  وحظي  وغاز،  نفط 

اإر�ساء العقد.

م�ساريع  من  تقدمه  ملا  امتدادًا  للطاقة  امل�ستقل  املنتج  م�سروع  وميثل 
“خ�سراء” اأخرى، كم�سروع “مراآة” للطاقة ال�سم�سية الذي ي�سخر طاقة 

املعزز  اال�ستخال�ص  عمليات  يف  امل�ستخدم  البخار  توليد  يف  ال�سم�ص 
للنفط باالأ�سلوب احلراري، وكذلك م�سروع منر لالأرا�سي الرطبة الذي 

يعالج م�سكلة التخل�ص من املياه يف الطبقات العميقة.

الطاقة،  جمال  يف  بالتحول  املتعلقة  التحديات  مع  التعامل  وابتغاء 
ال�سركة  يف  الكربون”  وانبعاثات  املال  راأ�ص  كفاءة  “برنامج  �سيعمل 
تزامنيًا على تقييم وتقيي�ص وحت�سني كلٍّ من تكلفة الوحدة وانبعاثات 
هدفنا  حتقيق  بغية  احلراري  االحتبا�ص  لظاهرة  امل�سببة  الغازات 
اأمريكيًا  تتجاوز 18 دوالرًا  للوحدة ال  تكلفة  االإنتاج وفق  “االأ�سمى” يف 
العامل وتتيح لنا جتاوز  لكل برميل )وهي تكلفة تناف�سية على م�ستوى 
التحديات احلالية الكبرية للميزانية(، وكذلك طموحنا املتعلق بتحقيق 

�سايف االنبعاثات ال�سفرية بحلول عام 2050.

ولقد اأدى برنامج اال�ستدامة على املدى القريب، ودافعية كفاءة راأ�ص 
املال، ومبادرة “�سمم، ابن، امتلك، �سّغل، حافظ” )DBOOM( اإلى 
ال�سريع  التنفيذ  وت�سهيل  م�ساهمينا،  على  النقدي  التدفق  تقليل عبء 
الهيدروكربونات  اأ�سول  من  املبكر  الدخل  حتقيق  ومتكني  للم�ساريع، 
ا�سرتاتيجية  خالل  من  م�سروعًا   21 حددنا  ولقد  حديثًا.  املكت�سفة 
م�ساريع   10 اإلى:  تنق�سم  وهي  حافظ(  �سّغل،  امتلك،  ابن،  )�سمم، 
للغاز، واأربعة م�ساريع للنفط، واأربعة اأخرى لال�ستخال�ص املعزز النفط 

با�ستخدام البوليمر، وثالثة ملعاجلة املياه.

قدمًا  امل�سي  من  اأي�سًا  امل�ستمر  للتح�سني  “لني”  منهجية  مكنتنا  ولقد 
واأن نطعن يف التكاليف يف الوقت نف�سه ا�ستجابة لل�سغوطات امل�ستمرة 
 ،2020 عام  يف  االأعمال.  على  املتقلبة  النفط  اأ�سعار  بيئة  متليها  التي 
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وحافظ فريق اجليوماتيك�ص على اأدائه املتميز يف جمال ال�سالمة حيث 
�سجل 39 عامًا دون اأي اإ�سابة م�سيعة للوقت - مما يعد رقمًا قيا�سيًا 
لل�سركة.  بيد اأن اأداءنا يف جمال ال�سالمة يف عام 2020 قد انخف�ص 
كثريًا عما كان ينبغي له اأن يكون مل�سغل نفط وغاز عاملي امل�ستوى. اإن 
اأمثلة التميز العديدة يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة التي حتققت 
املتعاقدين يف  اأربعة من زمالئنا  ر �سفوها فقدان  العام قد عكَّ طوال 
للوقت  اإ�سابة م�سيعة  بالعمل. كما �سهدنا 34  حوادث مرورية متعلقة 

وهي زيادة بن�سبة 62% باملقارنة مع عام 2019.

يواجه  بل  ال�سركة  يواجه  والع�سرين  احلادي  القرن  يف  حتد  اأكرب  اإن 
ال�سعي  ذاته  احلني  ويف  بالطاقة،  العامل  اإمداد  هو  جمعاء  الب�سرية 
نحو تقليل االنبعاثات الكربونية وموا�سلة تخفي�ص تكلفة اإنتاج الطاقة 

املطلوبة. 

ن�سعى  اإذ   ،2040 ُعمان  يف  للطاقة  العام  باملخطط  ملتزمة  وال�سركة 
نف�سه  االآن  اإلى فر�ص، ويف  املناخي وحتويلها  التغري  الغتنام حتديات 
لتلبية متطلبات الطاقة املتزايدة. ومن بني االأهداف الرئي�سية  العمل 
توليد 30% من طاقتنا من م�سادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2025. 

الطاقة،  �سوق  من  الكربون  اإزالة  خطوات  دعم  النهج  هذا  وي�ستلزم 
وتطوير �سال�سل عمل عمانية ذات انبعاثات كربونية منخف�سة باأ�سرع 
ال�سم�سية  الطاقة  من  اال�ستفادة  تقنيات  تطوير  وت�سريع  ميكن،  ما 

الكربون، ف�ساًل  بدائل منخف�سة  لتكون  والرياح  الهيدروجني  وطاقتي 
الكربون  منخف�سة  الكبرية  امل�ساريع  يف  امل�ستثمرين  ثقة  بناء  عن 

وحت�سني كفاءة الطاقة حت�سينًا ملحوظًا. 

ال تزال انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري ت�سكل حتديًا كبريًا. ونحن 
املحدد  املوعد  قبل  للغاز  الروتيني  احلرق  بوقف  بالتزامنا  م�ستمرون 
بلوغ  هدف  الأنف�سنا  و�سعنا  وقد   ،2030 لعام  الدويل  البنك  هدف  يف 
نوعية  نقلة  اإحداث  مع  بحلول عام 2050  ال�سفرية  االنبعاثات  �سايف 
ن�سغل  التي  الكيفية  جوهريًا  �ستغري  تعهدات  وهي   ،2030 عام  بحلول 

فيها عملياتنا. 

لقد اأبدى جمل�ص االإدارة دعمًا تامًا خلططنا للتعامل مع هذه الق�سايا، 
امل�سغلني  مع  والعمل  ال�سناعة  يف  املبادرة  زمام  اأخذ  اإلى  ودعانا 
االآخرين للوفاء باأجندة اإزالة الكربون مبا يتما�سى مع اتفاقية باري�ص 

والتوجه العاملي ملكافحة تغري املناخ.

والنظراء  املتعاقدة  وال�سركات  الزبائن  مع  ال�سراكة  اإلى  نهدف  نحن 
تطبيقها،  وت�سريع  وجتريبها  الكربون  اإزالة  حلول  لتحديد  القطاع  يف 
مع ال�سعي با�ستمرار اإلى منتجات منخف�سة الكربون اأو عدميته لتجنب 

االنبعاثات الناجتة عن ا�ستخدام الطاقة وتقليلها قدر االإمكان.
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والنظارات  الوجه  واأقنعة  الكمامات  فيها  مبا  ال�سخ�سية  للحماية 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع  الطبية  واملعاطف  اليدين  وقفازات  الواقية 

احلكومية وغري احلكومية.

ف�ساًل عن ذلك، قدمت الدائرة الطبية دعمًا ماليًا الأبحاث اللقاحات 
تربعت  التي  االأخرى  املعدات  وت�سمنت  ال�سحة،  وزارة  اأجرتها  التي 
بها ال�سركة للموؤ�س�سات ال�سحية يف ُعمان مناظري احلنجرة الرقمية 
وجهاز املوجات فوق ال�سوتية واأجهزة التنف�ص اال�سطناعي ومقايي�ص 
احلرارة باالأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة تنقية الهواء وم�سخات احلقن 

واملحاقن واأجهزة مراقبة القلب.

والتوزيع  املحلي  الت�سنيع  الريادة يف  ال�سركة زمام  تبواأت  لقد  عمومًا 
اليدين  معقمات  من  لرت  األف   150 وحوايل  كمامة  ماليني  لثمانية 
بحلول  البالد  اأنحاء  االأخرى يف جميع  والهيئات  ال�سحية  للموؤ�س�سات 

نهاية عام 2020.

ميداين  مل�ست�سفى  االإعداد  على  ال�سركة  �ساعدت  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
جديد ملر�سى كوفيد-19 يف مطار م�سقط القدمي، وقد ُجهز يف املرحلة 
م�ست�سفيات  الطبي  خمتربنا  ودعم  �سرير،  مبئة  اجلائحة  من  االأولى 

وزارة ال�سحة من خالل حتليل اختبارات م�سحة فريو�ص كورونا.

اإن اال�سطرابات والقيود املفرو�سة على حتركات القوى العاملة وزيادة 
التاأجيل غري املخطط له الناجت عن �سوء االأحوال اجلوية مل ُتثِن ال�سركة 
 1.254 بلغ  واملكثفات  والغاز  النفط  اإنتاج  يف  قوي  اأداء  حتقيق  عن 
مليون برميل مبكافئ النفط يوميًا. و�سمل ذلك معدل اإنتاج للنفط بلغ 

601530 برمياًل يوميًا.

ويف الوقت نف�سه، �سهدت مديرية هند�سة االآبار حتقيق رقم قيا�سي يف 
اأن�سطة جتهيز االآبار و�سيانتها )27500 ن�ساط(، اإلى جانب ت�سنيف 

68% من اآبارنا �سمن “الربع االأعلى” مقارنة مع مناف�سينا.

كما كان هنالك اأمثلة على االأداء الفائق يف اأن�سطة اإجناز االآبار يف فريق 
منر لال�ستعانة بامل�سادر الداخلية، اإذ يف الربع الثاين من عام 2020، 
تبواأت اأجهزة احلفر يف ال�سركة املرتبة االأولى من بني 23 �سركة حفر 
متعاقدة على م�ستوى العامل وذلك �سمن ت�سنيف �سركة �سل العاملية، 
واختارت �سركة �سل جهازنا للحفر )102( للفوز بجائزة )اأف�سل جهاز 
حفر بري يف عام 2020(.  وما ذلك اإال تقدير لالأداء املميز للفريق يف 
وجود  عدم  مع  االآبار،  اأداء  يف  الكبرية  والتح�سينات  ال�سالمة،  جمال 
تاأخري للعمل يف اآخر بئرين يف عام 2020، وت�سجيل اأربعة �سجالت حفر 

قيا�سية على التوايل.

والريادة  التميز  مع  موعد  على  لال�ستك�ساف  مديريتنا  كانت  ولقد 
اأي�سًا، اإذ بلغ جمموع ما اأ�سافته املديرية يف عام 2020 اإلى االحتياطي 
102 مليون برميل من النفط و0.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز غري 
امل�ساحب بو�سفها موارد جمدية جتاريًا.  وقد حفرت املديرية 33 بئرًا 
بن�سبة  زيادة  وهي  ال�سالمة،  قواعد  باتباع  والغاز  للنفط  ا�ستك�سافية 
27% باملقارنة مع عام 2019. وُربطت العديد من اآبار ا�ستك�ساف النفط 
بخط االإنتاج لتحقيق عوائد مالية مبكرة، مما اأدى اإلى اإنتاج اأكرث من 

1900 برميل يف املتو�سط يوميًا.
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مقدمة 
المدير العام

موالي ح�سرة �ساحب اجلاللة، ي�سرفني اأن اأ�سع بني يديكم 
الذي   ،2020 لعام  ال�سنوي  اال�ستدامة  تقرير  فخر  بكل 
ي�ستعر�ص اأداءنا واأن�سطتنا خالل عام اكتنفته حتديات غري 

معهودة.
اأّثرت تاأثريًا  لقد كان جلائحة كورونا تاأثري مدمر على امل�ستوى العاملي ولقد 

بالغًا يف طريقة عمل ال�سركة.

ي�سعدين  ثم  ومن  عزميتنا،  من  يوهن  مل  الهائل  اال�سطراب  ذلك  اأن  بيد 
ا�ستمرارية  على  احلفاظ  من  مكنتنا  وعملياتنا  موظفينا  مرونة  اإن  اأقول  اأن 
االأعمال وحماية �سال�سل التوريد لدينا، وما زلنا نفي بالوعود التي قطعناها 

يف جميع اأرجاء طيف عملياتنا.

لتوجهات  وُم�سّرعًا  حافزًا  كان  املر�ص  هذا  تف�سي  لعل  احلاالت،  بع�ص  ويف 
ال�سركة مثل اعتماد االأدوات واحللول الرقمية وا�ستخدامها التي تتيح لنا اأداء 

اأكرث اأماًنا وكفاءة.

معنا  املتعاقدة  ال�سركات  وموظفي  موظفينا  رعاية  ظّلت  كله،  ذلك  وطوال 
على راأ�ص اأولوياتنا، وجتلى ذلك يف ا�ستحداث تدابري �سارمة للعزل الذاتي، 
والنظافة  الكمامات،  وارتداء  االجتماعي،  والتباعد  ال�سحي،  واحلجر 
على  واحلفاظ  االإنتاج  ال�ستدامة  العمل  نوبات  اأي�سًا  وعّدلنا  ال�سخ�سية. 
�سالمة املوظفني يف مناطق العمليات، يف حني طلبنا من الغالبية العظمى من 

املوظفني الذين يعملون مبقرنا يف ميناء الفحل اأن يعملوا عن ُبعد.

ولقد ي�سر ذلك اإجراء ترقية �سريعة للبنية االأ�سا�سية لتقنية املعلومات يف ال�سركة 
“مكتبي”- ُبعد  عن  للعمل  لربناجمنا  القّيم  الدور  جتاهل  دون  �سعتها،  وزيادة 

الذي بداأ يف عام 2017- يف �سمان انتقال �سل�ص لبيئة العمل عن ُبعد. 

االت�سال  ملن�سات  ا�ستخدامنا  نطاق  وو�ّسعنا  عززنا  نف�سه،  املنوال  وعلى 
من  املوظفني  لتمكني  ويبك�ص”  و“�سي�سكو  لالأعمال”  “�سكايب  مثل  الرقمية 
وجاهزية  امل�ساريع  واإجناز  كاالإنتاج  احليوية  املجاالت  يف  التعاون  موا�سلة 
األف   27 على  يزيد  ما  واأجرينا  ال�ساأن.  اأ�سحاب  مع  واللقاءات  املوجودات 
ات�سال مرئي �سهريًا يف املتو�سط وحافظنا على م�ستويات اإنتاجية عالية جدًا 

على مدار العام.

امل�ستمر  والتفاين  الربجمية  احللول  هذه  ملثل  وا�سع  نطاق  على  التطبيق  اإن 
قدر  كوفيد-19  تاأثري  من  التخفيف  اإلى  اأدى  قد  املوظفني  جلميع  والتام 

االإمكان.

االأزمة و�سافرت جهودها ملد  ال�سركة يف هذه  بها  تاآزرت  التي  الطريقة  واإن 
اأن نقدم  اأمر رائع حقًا. فقد ا�ستطعنا  يد العون للبالد يف وقت احلاجة لهو 
دعمًا كبريًا طبيًا وماديًا ولوج�ستيًا للجهود الوطنية الرامية للت�سدي للمر�ص، 

وكانت دائرتنا الطبية تعمل على ات�سال وثيق مع وزارة ال�سحة.

التنف�ص  واأجهزة  ال�سخ�سية  احلماية  معدات  يف  العاملي  للنق�ص  وا�ستجابة 
معداتها  من  كبريًا  جزءًا  بال�سركة  الطبية  الدائرة  �ساركت  اال�سطناعي، 
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طوال  القائمة  التحقيقات  وكذلك  واالمتثال  املهنية  بال�سلوكيات  املرتبطة 
العام. يرفع ق�سم ال�سلوكيات املهنية تقاريره على اأ�سا�ص ربع �سنوي اإلى جلنة 
التدقيق التابعة ملجل�ص االإدارة وجلنة التدقيق الداخلي وي�سمل ذلك تزويدها 
باالإح�ساءات واالجتاهات الرئي�سية للحوادث املبلغ عنها للتحقيق با�ستخدام 
قناتنا لالإبالغ عن املخالفات ال�سرية، وت�سارب امل�سالح، واإجراءات احليطة 
وا�ستطالع  والف�ساد،  الر�سوة  مبكافحة  ال�سلة  ذات  املوردين  على  الواجبة 
اآراء املتعاقدين حول مكافحة الر�سوة والف�ساد، ف�ساًل عن م�ساركة املعلومات 

املتعلقة مب�ساريع اأو مبادرات مكافحة الر�سوة والف�ساد.   

وقد اأثري اأربعة تظلمات من خالل اخلط ال�ساخن لالإبالغ عن املخالفات يف 
لهما من  اأ�سا�ص  ال  اأنه  وتبنّي  ُحقق يف حالتني منها  ال�سركة يف عام 2020. 
املعني يف مديرية  الفريق  اإلى  اأحيلتا  فقد  املتبقيتان  اأما احلالتان  ال�سحة، 

املوارد الب�سرية ملراجعتهما.

واإجراءاتها  �سيا�ساتها  من  الكثري  وحدثت  ال�سركة  راجعت   ،2020 عام  ويف 
على  الواجبة  احليطة  اإجراءات  منها:  والف�ساد  الر�سوة  مبكافحة  املتعلقة 
وال�سيافة  والهدايا،  والف�ساد،  الر�سوة  مبكافحة  ال�سلة  ذات  املوردين 
وال�سفريات، وكذلك منهجية ال�سركة لال�ستجابة والتحقيق يف حاالت االحتيال.

�سبط التكاليف 

املدى  على  ال�سركة  ا�ستدامة  ل�سمان  ا�سرتاتيجي  هدف  العمل  كفاءة  اإن 
نظامها  من  ال�سركة  عززت  لذلك  ال�ساأن،  الأ�سحاب  القيمة  واإيجاد  البعيد 
ال�سارم الإدارة التكاليف يف �سوء انخفا�ص اأ�سعار النفط والقيود املفرو�سة 

جراء كوفيد-19.

املناخ  هذا  من  اأي�سًا  اأفدنا  منهما،  لكل  متينة  ا�ستجابتنا  كانت  حني  ويف 
كبريًا  تخفي�سًا  وخف�سها  التكاليف  للطعن يف  فر�سة  اإيجاد  االقت�سادي يف 
ال �سيما اإنفاق االأطراف الثالثة معتمدين على  ثالثة عوامل للقيمة: الطلب 
وخف�ص  القيمة  زيادة  اإلى  النهج  هذا  اأدى  ولقد  وال�سعر.  واملوا�سفات 

التكاليف.

دوالر  مليار   4.4 لل�سركة  الراأ�سمالية  امل�سروفات  بلغت   2020 عام  ويف 
اأمريكي اأي اأقل بن�سبة 17% مقارنة بعام 2019 )5.3 مليار دوالر اأمريكي(، 
دوالر  ملياري   )2( م�ستوى  عند  ثابتة  فقد ظلت  الت�سغيلية  امل�سروفات  اأما 
الوفورات  من  اأمريكي  دوالر  مليون   500 من  اأكرث  حققنا  ولقد  اأمريكي. 
املرتاكمة االإجماليةـ وتلك زيادة بن�سبة 180% مقارنة مع عام 2019. وُيعزى 
الذي  القريب  املدى  على  لال�ستدامة  برناجمنا  اإلى  رئي�سي  نحو  على  ذلك 
واإ�سفاء حت�سينات  التكاليف  اإحداث نقلة نوعية يف خف�ص هيكل  اإلى  يرمي 

على االإنتاجية على نطاق اأكرب بكثري مما حتقق على مدار تاريخنا كله.

دوالر  مليار  بقيمة  التكاليف  يف  وفورات  حتقيق  يف  الربنامج  مهمة  تتمثل 
اأمريكي يف 2020-2021م، م�سرت�سدًا بفرق جماالت متعددة التخ�س�سات 
ومراجعات  متعمقة  حتقيقات  باإجراء  هوؤالء  ُكلف  وقد  اإنفاق.  حمفظة  لكل 

العقود واملفاو�سات لتحقيق القيمة املثلى.

موارد  خالل  من  كبريًا  دعمًا  وتلقوا  الفرق  هذه  العمل  دوائر  قادت  ولقد 
التكلفة  وتخفي�سات  والكفاءة  القيمة  لتحقيق  امل�سمنة  وامل�سرتيات  العقود 
واإدارة  املالية،  م�ساهمات اخلرباء يف جمال  اأي�سًا  كما عاونهم  امل�ستهدفة. 
اإجراء  ل�سمان  اخلارجية  والكيانات  ال�سوق،  وا�ستقراء  املطالبات،  خماطر 

حتليل عميق الإنفاق االأطراف الثالثة.

ونتيجة لذلك، حقق الربنامج وفورات يف التكلفة بلغت مليار دوالر اأمريكي 
كما كان مرجوًا منه، وقد ُتتتبع يف امليزانية النهائية من خالل اأكرث من 1100 
عقد وفر�سة غري مرتبطة بالعقد. ومل تقت�سر فوائد الربنامج على التوفري 
املوؤ�س�سية  واملثابرة  للمرونة  واقعيًا  جت�سيدًا  كان  بل  التكاليف  يف  الفوري 
منخف�ص  م�سغاًل  ب�سفتها  ال�سركة  يف  النتائج  اإحراز  على  القائمة  والثقافة 

التكلفة للوحدة.

على  اال�ستدامة  بربنامج  املتعلق  املتعاقدة  ال�سركات  مع  التفاو�ص  اأدى  وقد 
املدى القريب اإلى اإيجاد 800 فر�سة عمل جديدة للعمانيني.

بلغت  النفطية  الراأ�سمالية  امل�سروفات  يف  وفورات  حققت   ،2020 عام  ويف 
اأمريكي، جاءت نتاج مزيج من مراجعات هذا الربنامج،  420 مليون دوالر 
من  الوفورات  وحتقيق  لالآبار،  االأمثل  واال�ستغالل  احلفر،  عمليات  وكفاءة 
خمتلف امل�ساريع، ف�ساًل عن وفورات يف امل�سروفات الراأ�سمالية للغاز بلغت 

96 مليون دوالر اأمريكي.

ولعام 2021، بلغت امليزانية الراأ�سمالية احلالية 4916 مليون دوالر اأمريكي، 
الوفورات  اإجمايل  اأمريكي من  مبا يف ذلك ما يقرب من 135 مليون دوالر 

املبدئية املتوقعة.

االأمثل  لال�ستغالل  مراجعة   14 اأي�سًا  ال�سركة  اأجرت   ،2020 عام  وخالل 
اأيام، حيث حتدد  للعقود، وهي عبارة عن حلقات عمل مركزة ت�ستمر لعدة 
فيها ال�سركة مع املتعاقد املعني فر�ص تعزيز الكفاءة والق�ساء على الهدر. 
وحددت هذه املراجعات وفورات حمتملة يف التكاليف ت�سل اإلى 16.7 مليون 

دوالر اأمريكي على مدى 3 اإلى 4 �سنوات. 

مع  للتعامل  توفري من�سة  للعقود يف  االأمثل  لال�ستغالل  �ست�ستمر مراجعاتنا 
املتعاقدين لتحديد طرق عمل م�ستدامة للطرفني واأكرث كفاءة واأكرث مرونة 

وقدرة على التكيف مع الظروف املحيطة.

الع�سوية يف املنظمات الإقليمية والدولية

ال�سركة ع�سو يف املنظمات التالية:
امليثاق العاملي لالأمم املتحدة  •

املنظمة االإقليمية للمحافظة على نظافة البحار  •
اللجنة التوجيهية ل�سركات 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 �سل(  •
الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة يف ال�سناعة النفطية   •

ويذكر اأن ال�سركة قد اأكملت ع�سرين عامًا منذ اأن اأ�سبحت اأول �سركة نفط 
يف   ”14001 “اآيزو  العاملية  اجلودة  �سهادة  على  حت�سل  االأو�سط  ال�سرق  يف 
ال�سهادة ذاتها يف عام  البيئية يف عام 1999 )واأعيد جتديد  االإدارة  جمال 
للغازات  لبياناتها  م�ستقل  توثيق  اأول  بنجاح  ال�سركة  اأكملت  كما   .)2019
ملنهجية  وفقًا  و2018   2017 لعامي  احلراري  االحتبا�ص  لظاهرة  امل�سببة 
واالإبالغ  الكمي  للتقدير  ونظامها   ”14064 “اآيزو  للمعايري  الدولية  املنظمة 
خارجيًا  امل�سجلة  احلراري  االحتبا�ص  غازات  النبعاثات  امل�ستقل  والتوثيق 
لعامي  احلراري  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  توثيق  حاليًا  ويجري  وداخليًا. 

2019 و2020. 
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واجب  �سمعتها، ومن  ي�ساعد يف حماية  الذي  ال�سركة  املبادئ هي درع  هذه 
بهذه  االلتزام  من  التاأكد  معها  املتعاقدة  وال�سركات  ال�سركة  موظفي  جميع 

املبادئ وتبنيها وحماية �سمعة ال�سركة.

املهني  ال�سلوك  وقواعد  للعمل  العامة  واملبادئ  االأ�سا�سية  القيم  وحتدد 
الو�سائل التي ميكننا بها جتنب املواقف التي ميكن اأن ت�سر ب�سمعة املوظف 
النزاهة  �سمان  على  ت�ساعد  التي  والو�سائل  املعايري  حتدد  كما  ال�سركة،  اأو 
املهني  ال�سلوك  قواعد  اإّن  ال�سركة.  عمل  جوانب  كافة  يف  والعدالة  واالأمانة 
مطبقة على كافة موظفي ال�سركة بال ا�ستثناء، ويجب عليهم جميعًا العمل 
يف اإطار هذه القواعد وال�سوابط. وتتوقع ال�سركة ال�سيء نف�سه يف عالقاتها 

مع املتعاقدين واملوردين. 

وتتوقف �سمعة ال�سركة وجناحها م�ستقباًل على االلتزام، لي�ص فقط بالقوانني 
واالأنظمة ولكن اأي�سًا باأعلى املعايري االأخالقية؛ فتمتع ال�سركة ب�سمعة طيبة 
قواعد  وتدعم  بثمن.   تقدر  ال  التي  العنا�سر  من  يعد  النزاهة  ناحية  من 
ال�سلوك املهني اجلهود التي تقوم بها ال�سركة من اأجل حماية هذا العن�سر، 
كما اأن هذه القواعد حتدد املبادئ واملعايري وال�سلوكيات االأ�سا�سية الالزمة 
القواعد  هذه  توفر  ذلك،  على  وعالوة  لل�سركة.  االأ�سيلة  القيم  لتحقيق 
املتطلبات والتوجيه الالزم يف وثيقة واحدة م�سوغة ب�سكل وا�سح وخمت�سر 
ومتنا�سق ت�سري على كافة املوظفني لتغطي جمموعة من املخاطر العامة التي 

ميكن اأن تتعر�ص لها ال�سركة.    

لهذا الغر�ص، ُق�ّسمت القواعد اإلى خم�سة اأق�سام اأ�سا�سية تغطي االلتزام يف 
اجلوانب التالية: 

املوظفون وال�سالمة   .1

مكافحة ممار�سات الف�ساد  .2

حماية املعلومات واملوجودات  .3

اإدارة االت�ساالت  .4

التجارة املحلية والدولية  .5

ورمبا توؤدي اأي خمالفة الأحكام هذه القواعد اأو اأي من ال�سيا�سات واالإجراءات 
والقوانني واالأنظمة التي حتكم عملياتنا اإلى عواقب وخيمة على االأ�سخا�ص 

املعنيني واأي�سًا على ال�سركة. 

يف يناير 2015 اأ�سبحت �سركة تنمية نفط ُعمان اأول �سركة نفط وطنية يف 
الذي  املتحدة؛  لالأمم  العاملي  امليثاق  ع�سوية  على  حت�سل  اخلليج  منطقة 
لل�سركات.   التطوعية  االجتماعية  للم�سوؤولية  العامل  يف  مبادرة  اأ�سخم  يعد 
بحقوق  املتعلقة  الع�سرة  املبادئ  بدعم  ال�سركة  تلتزم  االتفاق  ومبوجب 
االإن�سان والعمال والبيئة ومكافحة الف�ساد. ويف �سياق ال�سعي للح�سول على 
هذه الع�سوية اأ�سدرت ال�سركة اأول تقرير ا�ستدامة يف تاريخها؛ حيث وثقت 
واالقت�ساد  والبيئة  واملجتمع  العمل  اأخالقيات  اإزاء  التزامها  تفا�سيل  فيه 

وموظفيها.  

وتلتزم ال�سركة بتعزيز اإجراءات الرقابة الداخلية ال�سارمة فعليًا واحلفاظ 
على ع�سويتها لدى امليثاق العاملي لالأمم املتحدة.  ونحن ملتزمون االآن اأي�سًا 

باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة. 

مكافحة الر�سوة والف�ساد

والف�ساد  الر�سوة  ملكافحة  �ساملة  خطة  ال�سركة  انتهجت  2011م،  عام  يف 
تهدف اإلى غر�ص ثقافة ال تت�سامح بحال مع الر�سوة والف�ساد.  وقد اأثبتت هذه 
اخلطة فعاليتها يف جمابهة التحديات املتعددة، ووا�سلت ال�سركة ريادتها يف 

التزامها مبكافحة الر�سوة والف�ساد يف ال�سلطنة.  

مكافحة  جمال  يف  واإجراءاتها  �سيا�ساتها  لن�سر  با�ستمرار  ال�سركة  وت�سعى 
الر�سوة والف�ساد لكافة موظفيها، ففي عام 2020، ح�سر قرابة 200 موظف 
مرتبطة  حلقة  ت�سمن  الذي  اجلدد  للموظفني  لل�سركة  التعريفي  التدريب 
موظفًا   70 قرابة  اأكمل  وقد  والف�ساد،  الر�سوة  مكافحة  جمال  يف  بالوعي 
تدريبًا خم�س�سًا مل�سوؤويل العقود وقد ت�سمن اأي�سًا التوعية يف جمال مكافحة 

الر�سوة والف�ساد.

املوؤ�س�سات  وتطوير  لتدريب  ال�سركة  جهود  اإطار  ويف  ذلك،  على  وعالوة 
ال�سغرية واملتو�سطة، ُعقد الربنامج التدريبي ال�سنوي )تعزيز( يف ن�سخته 
الرابعة يف اأكتوبر 2020، وقد غطى جمموعة وا�سعة من املو�سوعات �سملت 

اأخالقيات العمل. 

وموظفي  املوظفني  من   11400 حوايل  اأكمل  التقرير  هذا  كتابة  وقت  واإلى 
ال�سركات املتعاقدة برناجمًا تدريبيًا اإلكرتونيًا ملكافحة الر�سوة والف�ساد، وقد 
ُد�سن هذا الربنامج يف يناير 2018 ُبغية تدريب جميع املوظفني الذين لديهم 
اإمكانية الو�سول اإلى �سبكة ال�سركة على مكافحة الر�سوة والف�ساد واأخالقيات 
العمل. وتعمل ال�سركة حاليًا على حتديث هذا الربنامج ومن املرجّو اإطالق 

الن�سخة املنقحة منه يف الربع االأول من العام القادم. 

اإجراءات احليطة الواجبة على املوردين ذات ال�سلة مبكافحة  ومتا�سيًا مع 
جميع  امتثال  ُيخترب   2014 عام  يف  تطبيقها  ابتداأ  التي  والف�ساد  الر�سوة 
املوردين امل�سجلني لدى ال�سركة -�سواء املحليون منهم والدوليون- ملكافحة 
اإجابة  يقدمونها  التي  املعلومات  مراجعة  ذلك  ويت�سمن  والف�ساد.  الر�سوة 
على االأ�سئلة التي تطرحها ال�سركة حول امتثالهم ملكافحة الر�سوة والف�ساد 
املخاوف  اأو غريها من  ر�سوة  اأو  احتيال  اأي عمليات  تورطهم يف  واحتمالية 
ال�سركات  على  اأجري  بحث  هذا  ودعم  والف�ساد.  الر�سوة  مبكافحة  املتعلقة 

املعنية ومالكها. 

امل�سالح  بت�سارب  تتعلق  اإلكرتونية  اإلزامية  اإدارة عملية  ال�سركة  تتولى  كما 
والهدايا وال�سيافة والنقل وال�سفريات التي حتتم على جميع املوظفني االإعالن 
اأو  عن ت�سارب امل�سالح املحتمل لديهم، باالإ�سافة اإلى اأي هدايا اأو �سيافة 
�سفريات مدفوعة اأو مقدمة اإليهم، وكذلك تاأكيد التزامهم بال�سرية �سنويًا.  
وبلغت ن�سبة االلتزام بعملية االإبالغ عن ت�سارب امل�سالح لعام 2020 %98.9 
بالن�سبة ملوظفي ال�سركة و98.5% بالن�سبة ملوظفي ال�سركات املتعاقدة الذين 
عن  االإعالن  اإكمال  منهم  ومطلوب  �سبكتنا  اإلى  الو�سول  اإمكانية  لديهم 
وال�سركات  ال�سركة  موظفو  اأُبلغ  وقد  ال�سرية.  وتاأكيدات  امل�سالح  ت�سارب 
املتعاقدة باالإجراءات املتبعة بحق من مل ميتثل بذلك التي ت�سمل احلرمان 

من الو�سول اإلى اأنظمة تقنية املعلومات يف ال�سركة.

تام  علٍم  على  التنفيذية  االإدارة  وجلنة  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  جميع  اإن 
املدير  اإن  كما  بها.  املعمول  والف�ساد  الر�سوة  مكافحة  واإجراءات  ب�سيا�سات 
احلوادث  مراجعة  ن�سطني يف  اأع�ساء  املدراء هم  من  وعددًا  لل�سركة  العام 
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نبذة عن �سركة تنمية طاقة ُعمان

رقم  �ساٍم  �سلطاين  مر�سوم  مبوجب  ُعمان  طاقة  تنمية  �سركة  اأُ�س�ست 
حلكومة  بالكامل  مملوكة  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  ب�سفتها   )2020/128(
�سلطنة ُعمان لتمويل تو�سع عمليات منطقة االمتياز رقم )6( التي تديرها 
م�سادر  ذلك  يف  مبا  البالد،  يف  الطاقة  وعرو�ص  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة 

الطاقة املتجددة.

االعتماد  على  وقادرة  م�ستقلة،  �سركة  ُعمان  طاقة  تنمية  �سركة  �ستكون 
للوفاء  ال�سوق  متويل  وكذلك  داخليًا  تولدها  التي  النقدية  التدفقات  على 
و�ست�ساعد  احلكومي.  الدعم  على  معتمدة  تكون  ولن  التمويلية،  مبتطلباتها 
الطاقة  ا�ستثماراتها يف قطاع  البالد على امل�سي قدمًا يف  هذه اال�ستقاللية 
)النفط والغاز وم�سادر الطاقة املتجددة( الإيجاد منو اقت�سادي م�ستقبلي 

يف اإطار قيود خمف�سة.

املديرة  االنتقالية فريق ترتاأ�سه  املرحلة  ُعمان يف  تنمية طاقة  �سركة  ويقود 
مبن�سب  اخلايفية  هيفاء  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  يف  للمالية  التنفيذية 

الرئي�ص التنفيذي.

نبذة عن �سركة تنمية نفط ُعمان للخدمات

اأُ�س�ست �سركة تنمية نفط ُعمان للخدمات ب�سفتها �سركة حمدودة امل�سوؤولية 
تابعة ل�سركة تنمية نفط ُعمان يف عام 2021 لال�ستفادة جتاريًا من القدرات 
الفنية القوية، والقدرات الكامنة وامليزات التناف�سية ل�سركة تنمية نفط ُعمان 
يف �سبعة جماالت رئي�سية: التدريب والتطوير يف جمال اأن�سطة ال�سق العلوي، 
واخلدمات  والبيئة  وال�سالمة  وال�سحة  اجليولوجية،  اال�ستك�ساف  وحلول 
الهند�سية  الت�ساميم  وا�ست�سارات  احلقول،  تطوير  وخطط  اللوج�ستية، 

االأولية، وا�ست�سارات اإدارة امل�ساريع، والتقنيات املبتكرة.

فعلي  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا  للخدمات  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  وتعمل 
ال�سعيد املحلي، تركز ال�سركة على اإن�ساء �سال�سل توريد جديدة و�سّد فجوات 
تقدم  والدويل،  االإقليمي  ال�سعيدين  على  اأما  العماين.  ال�سوق  يف  القدرات 
ال�سركة خدمات تقليدية ومتخ�س�سة للزبائن الذين يرغبون يف اال�ستفادة 

من اخلربات واملوارد الوا�سعة ل�سركة تنمية نفط ُعمان.

املبادئ العامة للعمل وقواعد ال�سلوك املهني يف ال�سركة 

تعد املبادئ العامة للعمل يف ال�سركة االأ�س�ص التي تقوم عليها ا�سرتاتيجيات 
واأن�سطة االأعمال يف ال�سركة، وهي املبادئ التي توؤكد على االأمانة والنزاهة 
والعدالة يف كافة اجلوانب املتعلقة بعمل ال�سركة، مبا يف ذلك العالقات مع 
وفق  ب�سوؤونها  تقوم  اأن  ال�سركة  على  ويجب  واملوردين.  املتعاقدة  ال�سركات 
هذه املبادئ؛ فاالآخرون يحكمون علينا من خالل عملنا، ونحن نوؤمن باأهمية 
املحافظة على �سمعتنا عندما يت�سرف كل منا وفقًا لهذه القوانني واملعايري 

االأخالقية املحددة يف بيان املبادئ العامة للعمل.  

الهايدروكربونات  ا�ستك�ساف  جمال  يف  العمل  يف  ال�سركة  هدف  يتمثل 

واإنتاجها وتطويرها وتخزينها ونقلها اإلى جانب التحول تدريجيًا اإلى الطاقة 
ال�سركة  وت�سعى  وم�سوؤولة.  وفاعلة  اآمنة  بطريقة  ُعمان  �سلطنة  يف  املتجددة 
اإلى حتقيق اأعلى معايري االأداء بهدف تعزيز املنافع بعيدة املدى للم�ساهمني 

واملوظفني واملجتمع الُعماين باأ�سره.   

وتعتمد �سيا�سة التعاقد يف ال�سركة على اأ�سا�ص املناق�سات املفتوحة التناف�سية، 
لكافة  مت�ساوية  فر�ص  توفري  مع  �سفافة  اإجراءات  وفق  ذلك،  اأمكن  ما  متى 
املتعاقدين واملوردين املوؤهلني. وال�سركة ال تعر�ص- بطريقة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة- اأية ر�ساوى، وال حتث على عر�سها، وال تقبل ا�ستالمها وال دفعها، 
االأ�سكال، ونطلب من  باأي �سكل من  االأعمال  لت�سهيل  اأي مبالغ  مبا يف ذلك 
موظفينا وال�سركات املتعاقدة معنا وموردينا والعاملني لديهم اتباع االأ�سلوب 
نف�سه.  ويتوقع من املوظفني توخي اأق�سى درجات احلذر حتى يتجنبوا و�سع 
ُمعني بطريقة  اإلى رد جميل  ال�سبهات بحيث ي�سطرون  اأنف�سهم يف موا�سع 

ُت�سر مب�سالح ال�سركة. 

ويجب على املوظفني عدم حتقيق م�سالح �سخ�سية لهم اأو الآخرين من وراء 
لطبيعة  نظرًا  عليها  يح�سلون  التي  املعلومات  ب�سبب  اأو  ال�سركة  يف  عملهم 
خارجية  م�سلحة  اأي  عن  االإبالغ  اأي�سًا  املوظفني  وعلى  ال�سركة.  يف  عملهم 
ميكن اأن توؤدي ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإلى حدوث ت�سارب يف امل�سالح 

اأو توؤدي اإلى ا�سرتاكهم يف عالقات جتارية مع ال�سركة.   

القرارات  كافة  تنطبق على  املبادئ، وهي  امل�ساهمون على هذه  وقد �سادق 
التي تتخذها ال�سركة، وكذلك على ال�سلوك الفردي املتوقع من كافة املوظفني 

عند قيامهم باأي مهمة عمل نيابة عن ال�سركة. 
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يتمثل الهدف الرئي�سي ال�سرتاتيجية ال�سركة يف الو�سول باالإنتاج اإلى اأق�سى 
البيئي واالجتماعي  االأثر  املالية لالإنتاج، واحلد من  التكاليف  حد، وخف�ص 
لعملياتنا، وذلك من خالل اتباع اأف�سل املمار�سات يف جمال النفط والغاز.  
وهو ما يعني العمل بفاعلية وم�سوؤولية، وفوق هذا كله املحافظة على ال�سالمة 
يف اأن�سطة ا�ستك�ساف الهايدروكربونات واإنتاجها وتطويرها وتخزينها ونقلها. 

وت�سعى ال�سركة للقيام مب�سوؤولياتها جتاه املجتمع با�ستهدافها احل�سول على 
االعتبارات  كافة  احل�سبان  يف  تاأخذ  باأن  وذلك  للعمل،  اجتماعي  ت�سريح 
من  تتخذها  التي  القرارات  كافة  يف  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية 
حيث حتقيق عوائد من النفط والغاز، واالآثار البيئية، واإيجاد فر�ص العمل 
للمواطنني، وفر�ص التدريب للموظفني وموظفي ال�سركات املتعاقدة، ودعم 

االأعمال املحلية وتطويرها، ف�ساًل عن اال�ستثمار االجتماعي. 

ومما يوؤكد على هذا االأ�سلوب روؤية ال�سركة وهي: “اأن ي�سار اإلينا بالبنان مبا 
لدينا من مواهب ب�سرية متميزة وما نحققه من فوائد لُعمان والأهلها وذوي 
ال�ساأن.” وهذا يعني �سرورة حتقيق اأداء رائد على م�ستوى القطاع، والتطوير 
اأ�ساليب  امل�ستمر ملوظفينا يف خمتلف االأن�سطة التي نقوم بها، واأهمية اتباع 
امل�ستمر يف عملياتنا مبا ي�سمن حماية �سمعتنا وا�ستدامة تقدمنا  التح�سني 

وااللتزام باأف�سل املعايري وحتقيق القيمة لكافة اأ�سحاب ال�ساأن.  

موظفًا،   8943 اإلى  ال�سركة  يف  املوظفني  عدد  و�سل   ،2020 عام  نهاية  يف 
ف�ساًل عن اأكرث من 70 األف موظف يعملون مع ال�سركات املتعاقدة، وينتمون 

اإلى اأكرث من 60 جن�سية خمتلفة.

التنوع يف بيئة العمل ويف توفري  واأكرب دليل على متيزنا وريادتنا يف حتقيق 
فر�ص مت�ساوية للجميع هو اأن جلنة االإدارة التنفيذية املكونة من 15 مديرًا 
على  لي�ص  اإجناز  وهو   - ن�ساء  ثالث   2020 عام  خالل  ع�سويتها  يف  �سمت 

م�ستوى �سناعة النفط والغاز فح�سب، ولكن على م�ستوى املنطقة كلها. 

جلنة الإدارة التنفيذية 

ُتّعد جلنة االإدارة التنفيذية بال�سركة م�سوؤولة عن االأداء العام لل�سركة وت�سيري 
اأن�سطتها.

ويرتاأ�ص اللجنة املدير العام، ويعاونه 15 مديرًا تتمثل م�سوؤوليتهم يف حتديد 
املعايري الفنية والت�سغيلية واملالية وتوزيع املوظفني وتطوير مهاراتهم.   

يتولى جمل�ص اإدارة ال�سركة م�سوؤولية متابعة اللجنة وتوجيه م�سارها وتزويدها 
باالأهداف واملبادئ التوجيهية. ويتكون جمل�ص االإدارة من 13 ع�سوًا، �ستة منهم 
الدكتور حممد بن حمد  االإدارة معايل  ميثلون احلكومة ومنهم رئي�ص جمل�ص 
امل�ساهمة  ال�سركات  ميثلون  اأع�ساء  وخم�سة  واملعادن،  الطاقة  وزير  الرحمي، 

)�سركة �سل الهولندية امللكية و�سركة توتال و�سركة بي تي تي اإي بي(.

التو�سع خارج نطاق منطقة المتياز رقم )6(

اخت�سا�سها  نطاق  تو�سيع  يف  املتمثل  لل�سركة  العام  بالطموح  ا�سرت�سادًا 
�سركتا  اأُ�س�ست  لُعمان،  القيمة  الإيجاد  جديدة  جماالت  وا�ستغالل  احلايل 
اإن اال�ستفادة جتاريًا من  للخدمات.  ُعمان  وتنمية نفط  ُعمان،  تنمية طاقة 
خدماتنا واالنتقال اإلى م�سادر الطاقة املتجددة - مدعومًا بتاأ�سي�ص هاتني 
ال�سركتني - من �ساأنه اأن يغري طبيعة عمل �سركة تنمية نفط ُعمان، ونطمح 
اإلى اإن�ساء �سال�سل توريد جديدة، وتعزيز تقدمي القيمة والدخول يف �سراكات 
ملبداأي  دعمًا  لها،  نظري  ال  عمل  مقرتحات  لتقدمي  املحلية  املوؤ�س�سات  مع 

االإنتاجية واال�ستدامة يف روؤية ُعمان 2040.
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ون�سغل 205 حقول نفطية ُمنتجة و64 حقاًل غازيًا و29 حمطة اإنتاج واأكرث من 
االأنابيب وخطوط  األف كيلومرت من خطوط  واأكرث من 33  8400 بئر ن�سطة 
التدفق و231 وحدة ت�سغيل يف اأ�سطولنا بهند�سة االآبار مبا يف ذلك 49 جهاز 

حفر و39 من�سة ل�سيانة االآبار.

وتتمثل مهمة ال�سركة يف اكت�ساف النفط والغاز وتطويرهما واإنتاجهما وفق 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  ومربحة  م�سوؤولة  وبطريقة  ال�سالمة  قواعد 
ال�ساأن،  اأ�سحاب  كافة  الفائدة  تعم  حتى  ال�سلطنة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
يف  الوطني  للدخل  الرئي�سي  امل�سدر  على  ت�سرف  التي  هي  ال�سركة  اأّن  كما 
ال�سلطنة، وتعّد من اأكرب املوؤ�س�سات التي ت�ستوعب العمالة يف القطاع اخلا�ص 
من  املتنوعة  والغاز  النفط  حقول  من  العديد  ال�سركة  وتدير  ال�سلطنة.  يف 
عليها  حتتوي  التي  الهايدروكربونات  ونوعية  ومكامنها  اأحجامها  حيث 
ا�ستخال�ص  عامل  حت�سني  اإلى  ون�سعى  ن�سجها.  ومعدالت  تطويرها  وطرق 
امل�ستوى يف  التقنيات عاملية  العديد من  الهايدروكربونات من خالل تطبيق 
جانب  اإلى  املبتكرة  التقنية  احللول  اأحدث  وتوظيف  واملكامن،  االآبار  اإدارة 

اآليات �ساملة لال�ستخال�ص ت�سمل ما يلي:

اال�ستخال�ص االأويل - مثل التدفق الطبيعي والرفع اال�سطناعي   •

اال�ستخال�ص الثانوي - مثل الغمر باملياه واملحافظة على ال�سغط   •

اال�ستخال�ص الثالثي - مثل اال�ستخال�ص املعزز للنفط، حيث نعمل على   •
تعديل اخل�سائ�ص الفيزيائية/الكيميائية للنفط يف املكامن. 

لقد اأ�سبحت ال�سركة رائدة عامليًا يف جمال اال�ستخال�ص املعزز للنفط الذي 
اإلى مرحلة الن�سج، ف�ساًل عن طبيعة  اإليه ب�سبب و�سول موجوداتها  جلاأت 
واالأ�ساليب  التحديات.  وتكتنفها  بالتعقيد  تت�سم  التي  ال�سلطنة  جيولوجية 
الثالثة الرئي�سية التي ت�ستخدمها يف الوقت احلايل هي: احلراري والكيميائي 

واحلقن بالغاز اخللوط حتت �سغط عايل. 

التعاون
اأعمل باأ�سلوب ا�ستباقي يف 

خمتلف الظروف واأبني ال�سراكات

الأداء
اأعطي االأولوية لالإجناز والتح�سني 

امل�ستمر، واأعمل كقدوة يف تطبيق "ليني"

امل�ساركة
اأعمل دائمًا على امل�ساركة مع االآخرين 

واال�ستماع اإليهم وتوجيههم

الحرتام
اأعامل اجلميع بقيم 
امل�ساواة واالحرتام

حمطة اإنتاج29

كيلومرت من خطوط 
االأنابيب وخطوط التدفق

205
حقول نفطية 

ُمنتجة

وحدة ت�سغيل231

جهاز حفر49

من�سة ل�سيانة االآبار39

بئر ن�سطة 8400

<33 األف

64
حقاًل غازيًا
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لمحة عن الشركة 

وال�سركة مملوكة حلكومة ال�سلطنة )60 باملائة( وجمموعة �سل )34 باملائة( 
وت�سّغل  باملائة(.   2( بي  اإي  تي  تي  بي  و�سركة  باملائة(   4( توتال  و�سركة 

ال�سركة ح�سريًا معظم حقول الغاز وحمطات املعاجلة نيابة عن احلكومة. 

ويف 1 يناير 1980 �سجلت ال�سركة مبوجب مر�سوم �سلطاين بو�سفها �سركة 
حمدودة امل�سوؤولية يف �سلطنة ُعمان. وهي واإن كانت ال حتقق اأرباحًا مبا�سرة 
اإال اأنها تتحلى مب�سوؤولية عالية يف �سبط امل�سروفات.  ويف عام 2020 بلغت 
وامل�سروفات  اأمريكي  دوالر  مليار   4.4 لل�سركة  الراأ�سمالية  امل�سروفات 
اإنفاق بلغ 6.4 مليار دوالر  اأمريكي، باإجمايل  الت�سغيلية ملياري )2( دوالر 
اأمريكي واأقل باأكرث من 1.1 مليار دوالر اأمريكي من امليزانية املعتمدة لهذا 

العام. 

و�ُسمّيت ال�سركة بهذا اال�سم عام 1951م، وقد ُعرث على اأول كمية اقت�سادية 
من النفط يف عام 1962م يف حقل جبال. وتعمل ال�سركة على ت�سدير النفط 
حوايل  م�ساحتها  تبلغ  -التي   )6( باملنطقة  املعروفة  امتيازها  منطقة  من 
ميناء  يف  الرئي�سي  مقرنا  ويقع  1967م.  عام  منذ  مربع-  كيلومرت   90874

الفحل مبحافظة م�سقط.     

ال�سركة  هي  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة 
النفط  ا�ستك�ساف  جمال  يف  الرائدة 
ُعمان؛  �سلطنة  يف  واإنتاجهما  والغاز 
االأكرب  الن�سبة  اإنتاج  فنحن م�سوؤولون عن 
يف  الطبيعي  والغاز  اخلام  النفط  من 
نركز  اأننا  ذلك  من  االأهم  ولكن  البالد. 
قيمة  واإيجاد  والنمو  التميز  حتقيق  على 
على  وخارجها  �سناعتنا  داخل  م�ستدامة 

حد �سواء.

شركة تنمية نفط عمان8



األعضاء الممثلون للحكومة

األعضاء الممثلون للشركات المساهمة

مجلس اإلدارة 

مقررة المجلسالرئيس التنفيذي

معايل الدكتور حممد بن 

حمد بن �سيف الرحمي 

وزير الطاقة واملعادن    
رئي�ص جمل�ص االإدارة                                                           

معايل نا�سر بن خمي�ش اجل�سمي 

اأمني عام وزارة املالية   
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

�سعادة �سامل بن نا�سر العويف

وكيل وزارة الطاقة واملعادن 

الدكتور �سلمان بن حممد ال�سيدي  

املدير العام الإدارة اال�ستثمارات 
البرتولية 

وزارة الطاقة واملعادن

 �سعادة عبد اهلل بن

�سامل احلارثي

وكيل وزارة املالية

 الفا�سل م�سعب بن

عبداهلل املحروقي   

ممثل احلكومة 

الفا�سلة زوي يونوفيت�ش 

�سركة �سل العاملية
الفا�سل �ستيف فيم�سرت 

�سركة �سل للنفط 
الفا�سل وليد هادي

�سركة �سل للتنمية-ُعمان 

الفا�سل لوران فيفييه

توتال، فرن�سا  
الفا�سل كوم�سون تاكابانيت�ش

�سركة بي بي تي لال�ستك�ساف 
واالإنتاج العامة املحدودة 

الفا�سل راوؤول ري�ستو�سي

املدير العام
�سركة تنمية نفط ُعمان

الفا�سلة هيفاء اخلايفية

املديرة التنفيذية لل�سوؤون املالية  
�سركة تنمية نفط ُعمان
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ي�سرفني اأن اأعرب -نيابة عن كل العاملني يف قطاع النفط والغاز - عن التزامنا التام 
ودعمنا غري املحدود ملقامكم ال�سامي موالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة، متخذين من روؤية 
جاللتكم ال�سديدة منهاجًا لنا يف �سبيل النه�سة املتجددة وحتقيق غايات النمو والتنمية 

امل�ستدامة لهذا البلد العظيم ُعمان. 
وتذبذب  كوفيد-19،  تف�سي  اأحدثها  التي  اجل�سيمة  بالتحديات  امل�سوبة  البيئة  هذه  اإن 
اأ�سعار النفط، وقيود االإنتاج، وال�سغط على امل�سروفات املالية العامة، وخماوف التغري 
�سعبًا  اختبارًا  كانت  قد  الرقمي،  التحول  يفر�سها  التي  الكبرية  والتغريات  املناخي، 
ل�سركة تنمية نفط ُعمان التي اأبت اإال اأن حتافظ على امل�ستوى املعهود منها واأن مت�سي 
يف  االقت�ساد  عجلة  لدفع  الرئي�سي  املحرك  بو�سفها  املو�سوعة  االأهداف  لتلبية  قدمًا 

البالد.
كامل  يف  واأهدافهم  امل�ساهمني  توقعات  تتجاوز  اأن  بل  تويف  اأن  ال�سركة  فا�ستطاعت 
طيف اأن�سطتها التي ت�سمل اال�ستدامة البيئية، واإجناز امل�ساريع، واال�ستك�ساف، والتميز 

الت�سغيلي، والقيمة املحلية امل�سافة، وتطوير قدرات املوظفني.
ويف ظل عمل اآالف املوظفني عن ُبعد جراء اجلائحة، لقد اأح�سنت ال�سركة اال�ستفادة 
واللقاءات  العمل  ا�ستمرارية  للحفاظ على  اإح�سان  ا  اأميَّ الرقمية  االأدوات واالأنظمة  من 

مع اأ�سحاب ال�ساأن.
اأثناء  يف  ال�سركة  موظفو  اأبداها  التي  املتغريات  مع  التاأقلم  على  والقدرة  املرونة  اإن 
هذه االأزمة وكذلك ا�ستعدادهم ملوا�سلة العمل متعاونني يدًا بيد يف ظل هذه الظروف 

الع�سيبة لهو اأمٌر حقيٌق بكل الثناء والتقدير.
وال ي�سعني اإال اأن اأ�سيد بجميع العاملني يف حقول النفط والغاز الذين عملوا يف نوبات 
مُمددة بعيدًا عن عائالتهم متوخني حتقيق القيمة لُعمان للحفاظ على االإنتاج وت�سليم 
امل�ساريع مبا يف ذلك م�سروع “جبال-ُخف” ال�سخم - اأكرث م�ساريع ال�سركة تعقيدًا من 
الناحية الفنية طوال لتاريخها - والذي �سرُيبط بخط االإنتاج الحقًا و�سيكون مورد دخل 

رئي�سي لل�سلطنة.
ومما يثلج ال�سدر اأن املواهب العمانية كانت يف طليعة الكثري من ق�س�ص النجاح هذه، 

وال�سركة االآن تفخر مب�ستوى التعمني القيا�سي الذي حققته وعدد املوظفات فيها. 
والغاز  النفط  ا�ستك�ساف  يف  املتمثلة  الرئي�سية  مهمتها  حدود  عند  ال�سركة  تقف  ومل 
واإنتاجهما، بل حققت اأي�سًا خطوات كبرية يف �سبيل حتقيق طموحها باأن تكون �سركة 
طاقة متكاملة واأن تو�ّسع نطاق �سالحياتها اإلى ما وراء النفط والغاز، وقد متثل ذلك يف 

تاأ�سي�ص �سركة تنمية طاقة ُعمان و�سركة تنمية نفط ُعمان للخدمات.
�ست�سعى ال�سركة جاهدة دومًا لت�سبح م�سغاًل يعمل وفق قواعد ال�سالمة ويراعي الكفاءة 
هذا  ويربز  فيها.  تعمل  التي  والبيئة  املجتمعات  حماية  عن  ف�ساًل  امل�سوؤولية،  ويتوخى 
التقرير مبنتهى ال�سفافية النجاحات التي حققتها ال�سركة وما واجهته من حتديات يف 
عام 2020، ف�ساًل عن اجلهود الهائلة التي يبذلها موظفوها وموظفو ال�سركات املتعاقدة 

معها يومًا اإثر يوم لدعم م�سرية التنمية يف هذا الوطن العزيز.  
لقد كان للمدير العام لل�سركة راوؤول ري�ستو�سي دور حا�سم وراء جناحات �سركة تنمية 
نفط ُعمان والتطورات التي حققتها، وال ي�سعني اإال اأن اأزجي خال�ص �سكري وتقديري 
نظري قيادته الرائعة يف حني يو�سك فيه اأن يتنحى عن قيادة دفة ال�سركة عقب 11 عامًا 

من اخلدمة اال�ستثنائية يف ال�سركة ويف بلدنا العزيز ُعمان.
ا�ستمرار  ل�سمان  و�سعي  يف  ما  كل  بذل  اأوا�سل  �سوف  باأنني  ال�سامي  ملقامكم  واأتعهد 
بغ�ص  ممكن  اأداء  اأف�سل  تقدمي  يف  ككل  ال�سلطنة  يف  والغاز  النفط  و�سناعة  ال�سركة 

النظر عن الظروف املحيطة.
ال�سحة  مبوفور  عليكم  ُينعم  واأن  جاللتكم،  َيحفظ  اأن  وجل  عز  الباري  اإلى  ونت�سرع 
والعافية، واأن ُيدميكم ذخرًا و�سندًا لُعمان لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار ل�سعبها 

االأبي يف ظل روؤيتكم ال�سديدة وقيادتكم احلكيمة. 

حممد بن حمد بن �سيف الرحمي

وزير الطاقة واملعادن ورئي�ص جمل�ص االإدارة

تَْوِطَئة رئيس 
مجلس اإلدارة
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يف  مدرجة  اأولوية  ذات  جماالت  ثمانية  وفق  التقرير  هذا  تبويب  يجيء 
التوازن بني  اإلى حتقيق  با�ستمرار  ال�سركة  وتهدف  ال�سركة،  اإجراءات عمل 
اإنتاج النفط والغاز مل�ساهميها من جهة و�سون البيئة ودعم املجتمع من جهة 

اأخرى.   

مو�سحًا  اال�ستدامة،  جمال  يف  ال�سركة  اأداء  العام  هذا  تقرير  يغطي  كما 
الكفاءة  وتتوخى  بامل�سوؤولية  وتتحلى  ال�سالمة  تراعي  بطريقة  للعمل  �سعيها 
االآثار  التقرير  هذا  ويغطي  قاطبة.  لعمان  دائمة  اقت�سادية  فوائد  الإيجاد 
اإطار  االقت�سادية والبيئية واالجتماعية وفقًا لالإ�سدار الرابع )جي 4( من 
اإعداد تقارير اال�ستدامة الذي طورته املبادرة العاملية الإعداد التقارير، ح�سب 

امل�ستوى االأ�سا�سي. 

يدلل هذا التقرير على التزامنا بال�سفافية واالأمانة يف كل تعامالتنا، و�سوف 
ن�ستخدمه الإبالغ امليثاق العاملي لالأمم املتحدة بالتقدم الذي اأحرزته ال�سركة 
منذ ان�سمامها اإلى ع�سوية هذا امليثاق يف يناير 2015.  وما برحنا ملتزمني 
االإن�سان  حقوق  جمال  يف  الع�سرة  العاملي  امليثاق  مببادئ  را�سخًا  التزامًا 

والعمل والبيئة ومكافحة الف�ساد.  

االإنرتنت على  ال�سركة  موقع  من  التقرير  هذا  على  االطالع   وميكن 
www.pdo.co.om وعلى ال�سبكة االإلكرتونية الداخلية للموظفني.

واملحلية  الدولية  معتمدة من اجلهات  لدينا  الفنية  التخ�س�سات  اإن معظم 
املالية  الرقابة  جهاز  ينفذه  �سنوي  لتدقيق  برمتها  ال�سركة  وتخ�سع  املعنية 

واالإدارية للدولة، وهو جهة م�ستقلة ماليًا واإداريًا عن ال�سركة. 

يغطي هذا التقرير ال�سنوي ال�سنة التقوميية 2020 وياأتي انطالقًا من تقرير 
اال�ستدامة ال�سنوي ال�سابق لعام 2019، الذي ن�سر يف يونيو 2020. مل ُي�سادق 
لفح�ص  خ�سع  كما  واملعادن،  الطاقة  وزارة  راجعته  ولكن  خارجيًا،  عليه 
التقارير.  الإعداد  العاملية  للمبادرة  االإر�سادية  املبادئ  وفق  املادية  امل�سائل 
املعايري  مقابل  ممار�ساتنا  ملعايرة  جاهدين  �سعينا  ممكنًا،  كان  وحيثما 
الوطنية والدولية، مثل �سهادة اجلودة العاملية “اآيزو-14001”.  وبالتطلع اإلى 

االأمام، نعتزم احل�سول على م�سادقة خارجية بالكامل.  

على:  بنا  االت�سال  ميكن  التقرير،  حول  ا�ستف�سار  اأي  لديكم  كان  واإن 
corporatecommunications@pdo.co.om

�سركة تنمية نفط ُعمان �ش م م

 �سندوق الربيد: 81 م�سقط،
الرمز الربيدي: 100

م�سقط، �سلطنة ُعمان

عن التقرير
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