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

The body of this Report is organised according to six 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.

Throughout this report, a billion = 1000 million, and a trillion = 1000 billion.
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In the name of Allah, the Compassionate, 
the Merciful

It is an honour to declare to Your Majesty the unswerving 
devotion and dedication of all those who work in the 
Sultanate’s oil and gas sector and who endeavour on a daily 
basis to provide the resources necessary for the present and 
future success of this great nation.

Our task was made harder as 2014 progressed with the sharp 
drop in the price of oil which has forced us all to re-examine 
how we can work smarter and more productively to absorb 
the impact of the fall.

PDO, as Oman’s major oil and gas supplier, has a pivotal 
responsibility in leading by example and has responded well 
to the new reality by further building and embarking on a 
programme of even greater cost efficiency and value creation 
without sacrificing its core commitment to the safe and 
responsible production of oil and gas.

Despite the challenging year, the Company was able to record 
its third highest hydrocarbon production total, discover 
significant reserves well in excess of annual production, 
introduce steady improvements to operational practices and 
generate thousands of new jobs and training opportunities 
for Omanis.

Indeed, PDO’s In-Country Value strategy to support local 
community companies, increase the procurement of local 
goods and services and improve the capacity and capability of 
Omanis and businesses to share in the benefits of the oil and 
gas industry is now firmly embedded in the Company’s fabric.

The fact that staff were able to achieve so much shows a 
resilience and a pride to serve that will hopefully stand PDO 
and the nation in good stead to face the challenges and tests 
ahead.

I pledge to Your Majesty that I will do all in my power to 
assist the Company, as well as all those other operators in 
the Sultanate, to meet their responsibilities of generating the 
wealth needed to sustain the country’s stability and success.

May Allah protect Your Majesty so that Oman may continue 
to succeed and thrive under your visionary guidance and 
leadership.

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

Foreword

4



Board of Directors

Mrs. Salma bint Mohammed Al Oufy
Director of Oil Revenues Department, 

Ministry of Finance

Mr. Haitham bin Yusuf Al Zadjali
Head of Pension, 

Account Section at the Accounts Department, 
Ministry of Finance

Mr. Christopher Breeze
Shell Oman

Mr. Frank Lemmink  
Shell, Netherlands

Mr. De La Rey Venter
Shell Petroleum Co. Ltd.

Ms. Haifa Al Khaifi
Finance Director

Mr. Raoul Restucci
Managing Director

Dr. Antonio C Silva 
Partex Corporation

Mr. Stephen Michel
Total, France

Dr. Saleh bin Ali Al Anbouri
Director General of Management 

of Petroleum Investments,
Ministry of Oil & Gas

Executive Officer Secretary

Representing the Private Shareholders

Representing the Government of Oman

H. E. Dr. Mohammed bin Hamad bin Saif Al Rumhy 
Minister of Oil & Gas, Chairman

H.E. Nasser bin Khamis Al Jashmi
Undersecretary of Ministry of Finance, Deputy Chairman

H. E. Salim bin Nasser Al Aufi
Undersecretary of Ministry of Oil & Gas

5



Despite a challenging year, in which 
falling oil prices played an increasingly 
significant role, the Company was 
able to deliver a string of impressive 
achievements across the full spectrum 
of its operations.

Average PDO daily oil production 
for 2014 was 570,534 barrels of oil 
per day (bpd), well above the long-
term plateau target of 550,000 bpd. 
This represents PDO’s highest oil 
production since 2006.

This impressive result was largely due 
to industry-leading Well and Reservoir 
Management, strong well delivery, the 
successful completion of the major 
Harweel planned upgrade and the 
optimised shutdown of the Nimr area 
in Q2.

However, this performance was offset 
by lower than expected condensate 
production – below target by some 
11,000 barrels a day due to equipment 
breakdowns, mainly at the Central 
Processing Plant (CPP) at Saih Rawl 

Managing Director’s Review
I am honoured to present to Your Majesty Petroleum Development 
Oman’s Annual Report for 2014.
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and Kauther. Government gas production was also lower 
than planned, impacting liquefied natural gas sales amongst 
others, largely due to CPP equipment limitations and 
compressor failure/downtime. Despite this, the combined 
average PDO production (oil, gas and condensate) stood 
at 1.231 million barrels of oil equivalent per day (boepd), 
the third highest in PDO history. 

As ever, safety remains the bedrock of all that we 
do. Everything else flows from our health, safety and 
environment (HSE) performance. If it is not effective, there 
is a knock-on effect in terms of harm to our employees, 
communities and environment, deferred production, 
uneconomic downtime, a demotivated workforce and a 
serious loss of public trust and reputation.

The Company strove hard to minimise its impact on 
people and the environment and achieved a best-ever 
Total Recordable Case Frequency record of 0.97, although 
there was an increase in the industrial-related Lost Time 
Injury Frequency (LTIF) from the record of 0.26 in 2013 
to 0.32. This took place against a backdrop of rising road 
mileage, activity levels and contractor staff turnover. 
Notwithstanding considerable progress in asset integrity 
and total reliability maintenance programmes, there was 
also an increase in Tier 1 process safety incidents.

As a result of our continuous focus on safety and in an 
attempt to improve our HSE performance, we launched 
a significant engagement and consultation drive with our 

stakeholders on how we can enhance our safety systems 
and address the challenges.  As part of this, we embarked 
on a comprehensive simplification of our safety processes 
to enable our employees and contractors to do less, but 
far better.

At the same time, we are working harder to embed a 
duty-of-care mindset and ensure compliance with Omani 
laws among our contractors while understanding their 
constraints.

That is why we launched a world-first programme, Project 
Prism, to collate feedback from around 1,500 contractor 
employees (as a statistically significant and representative 
sample) in the seven main locations in our north and 
south operational areas to identify issues, assess and raise 
operating standards and share best practices. 

This duty of care extends beyond the field and we have 
expanded and enhanced our bus commuting scheme to 
reduce private vehicle accidents and are in the process of 
further rolling out and refining our in-vehicle management 
system. There was also a ramping up of the nationwide 
“Tell A Friend” road safety campaign to encourage better 
driving and vehicle maintenance standards.

Despite the pressures created by the oil price fall, PDO 
has been unrelenting in its effort to create employment for 
Omanis, support domestic businesses and expand the local 
skill base. In 2014, we created, with our contractors, more 

The Managing Director’s Committee
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than 4,300 job and training opportunities for nationals 
– meaning that more than 14,000 have been generated 
since Your Majesty’s National Objectives Programme was 
launched in 2011. Going forward, we are confident of 
creating more than 7,000 this year.

Last year saw us take In-Country Value (ICV) to a new 
level, awarding contracts worth US$4.9 billion to locally 
registered firms and striving to make our contracting and 
procurement procedures as streamlined as possible to 
encourage Omani small and medium-sized enterprises 
(SMEs) to bid for work. 

The four Super Local Community Contractor (SLCC) 
oilfield services companies founded by PDO are now 
going from strength to strength, spreading the benefits of 
the oil and gas sector to the communities in which we 
operate. The firms now have a capital value of more than 
RO 25 million with over 9,000 shareholders after share 
subscriptions were opened up for locals in the Block 6 
concession area. Under the guidance of PDO, the SLCCs 
are delivering safe and competitive performance and 
employ more than 500 people from the local community.

We hope that this unyielding quest to raise the capability 
and capacity of the Omani people means they will not only 
be able to compete on home soil but also globally. This 
desire to upgrade skills to internationally recognised levels 

was epitomised by the opening of a new Wells Learning 
Centre at Mina Al Fahal. This world-class facility offers 
training to Omanis both in and out of PDO using state-of-
the-art training methods to develop emergency problem 
solving, prevent incidents and improve technical assurance. 

Our intensified ICV push is now being championed by the 
new In-Country Value Directorate which was launched 
last summer to co-ordinate the multitude of pan-PDO 
initiatives, and a network of focal points has been created 
to inculcate an ICV mindset and share best practice across 
the business.

Notwithstanding the continuing uncertainty in our 
industry, project delivery and delivering strong reserves 
remain critical to generating the revenues necessary for 
Oman’s development and PDO excelled on both fronts 
in 2014. 

The construction phase of the Rabab Harweel integrated 
mega sour project has now begun and PDO remains on 
track for a final investment decision on another mega 
project at Yibal Khuff. The third mega project at Budour 
is being reviewed in light of additional discoveries. 
Additionally, independent assurance reviews have praised 
the quality and completeness of the packages delivered by 
PDO’s in-house Front End Engineering and Design (FEED) 
Office.
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The Exploration Directorate had a successful year in 2014, 
resulting in significant additional contingent resources of 
205 million barrels of oil equivalent to support long-term 
growth in oil and gas production, as PDO pushed for early 
monetisation of prospects where possible. 

There was a significant 8% increase in stock tank oil initially 
in place (STOIIP) from 61.9 billion barrels in 2014 to some 
66.6 billion in 2015 thanks to outstanding exploration 
work and reservoir management. This addition included 
the booking of two discoveries, with a cumulative STOIIP 
of just over 613 million barrels, Exploration’s biggest 
booking since 1994.

In September, the directorate completed acquisition of the 
largest seismic survey in Oman to date – the 8,000km2  

Yibal/Al Huwaisah survey which began in April 2013. It 
also achieved a 10-year LTI-free record despite working in 
some of the country’s most challenging terrain.

On the East Flank of the Rima–Marmul field, PDO aims 
to discover, develop and produce a multitude of smaller 
prospects (with an estimated ultimate recovery of 200 
million barrels). PDO can now better target prospects 
through enhanced resolution seismic imaging and we are 

now looking for undiscovered opportunities which are 
close to existing facilities and which can be monetised 
quickly. As a result, all four of the prospects drilled in 
2014 discovered oil and three are already in production. 
In addition, the Exploration Directorate, in collaboration 
with our Production team, is accelerating oil appraisal and 
development of the Upper Shuaiba project in the Lekhwair 
area and the first oil is planned in 2017.

On gas, the early monetisation at Mabrouk Deep – one 
of PDO’s largest gas discoveries with estimated in-place 
volumes amounting to 2.9 trillion cubic feet of gas and 115 
million barrels of condensate – also progressed with early 
well tie-ins establishing production in record time.

And at Khulud – one of the deepest tight gas developments 
in the world – six wells have been steadily producing 
through the Early Production System (EPS) since January 
2014. The project is currently self-funding through EPS 
revenues with the wells outperforming break-even levels. 
Horizontal well data is anticipated by Q4 this year. 

There was steady progress on enhanced oil recovery 
(EOR) and we still believe this will account for a third of 
our production by 2023. Alongside the five commercial-
scale EOR projects in PDO (Birba gas injection, Harweel 
miscible gas injection, Marmul polymer, Amal steam and 
Qarn Alam steam), the Company is currently operating 
two EOR trials (Nimr polymer and Amal West steam). 
There are also six trials and tests at the engineering design 
and execution stage.

Of course, with such resource-intensive activity it remains 
incumbent on us to conserve energy and precious 

resources such as gas and water and PDO is implementing 
a number of measures to curb intermittent gas flaring 
and consumption and treat produced water. We continue 
to mature our efforts to minimise energy requirements 
through the use of power station waste heat to co-generate 
steam at Amal, and in future, at Habur.  The energy-efficient 
process of co-generation of steam and power currently 
provides over 90% of all steam in our oil programme, and 
we are investigating how to scale up the successful steam 

Minister of State and Governor of Dhofar H.E. Sayyid Al Busaidi visits the Amal solar project
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generation trial at Amal West using solar heat for use in 
thermal EOR.

Sustaining – and building on – success remains vital to our 
future progress and I am pleased to report that the multiple 
award-winning Nimr reed beds project is now processing 
more than 717,000 barrels of produced water a day at a 
fraction of the cost and energy intensity of conventional 
deep water disposal.  

Our commitment to be an environmentally sensitive 
operator is matched by our determination to be a socially 
responsible corporate citizen and PDO stayed true to this 
cause by announcing a series of new projects to benefit 
the community – such as Muscat’s first drug rehabilitation 
centre – and expanded its support for the economically 
and socially disadvantaged, such as with the Banat Oman 
training initiative for low-income women.       
                                                                                                                           
It is our intention to continue to deliver on our core 
business goals as well as our promises to the wider society 
despite the macroeconomic constraints, but we fully realise 
that increased business efficiency is necessary as we strive 
to achieve more for less.

In this regard, I am pleased to report that the Company has 
now reached a tipping point on its Lean business efficiency 
and improvement drive to reduce waste and streamline 
operations, with more than 100 Lean projects underway 
to deliver added value, tangible savings, growth, efficiency 
and agility.

Lean principles and practices are being implemented 
in six “value streams” – well delivery, well and reservoir 
management, operate and maintain, contracting and 
procurement, people and project delivery – and more than 

1,400 staff have undergone considerable Lean training. 

In terms of the future, with the continuing uncertainty 
over the oil market, we are working to effectively stay 
the course with our key business plan activities, but to 
leave no stone unturned in terms of identifying savings 
and cost reductions. From discretionary expenditure to 
redeployment of hoists and other resources, we need to 
serve Oman by ensuring we all are working to remove 
inefficiency and waste.

We have communicated to staff the need to treat the 
Company’s money as if it were their own and look for 
savings wherever possible. We are no longer in a “business 
as usual” environment, and we will need everybody to 
pull together to creatively and urgently address additional 
saving and value creation opportunities. 

All of us need to examine how we can work more 
efficiently and effectively, building on our Lean programme, 
cost improvement, and contract optimisation reviews to 
name but a few areas. This approach extends beyond 
our staff and we are also concurrently working with 
contractors to address opportunities for joint removal of 
waste, bureaucracy and blockers to more efficient delivery.

This approach will be key in 2015, along with early 
monetisation of discoveries and opportunities, top quartile 
recovery, meeting government gas requirements, delivering 
on promises, ensuring stakeholder expectations are 
fulfilled and maintaining our uncompromising commitment 
to safety in everything we do. 

In this respect, we firmly believe that simplicity is the key 
enabler for a robust safety regime and that is why we are 
now aiming to make our safety rules, training and practices 

Women on the Banat Oman social development project
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easier for contractors and staff to understand and comply 
with. This rationalised, behaviour-based approach to HSE 
competence, rules and practices will be allied to an 
improved focus on learning from incidents and better 
compliance on key safety rules.

However testing the circumstances, PDO remains 
committed to serving Your Majesty and Oman and 
standing as a beacon of excellence, efficiency and ethics; 
and so the Company’s recent admission to the United 
Nations Global Compact (UNGC) – the largest voluntary 
corporate responsibility initiative in the world – was a 
source of immense pride to us.

The Company has pledged to support the UNGC’s 10 
universal principles on human rights, labour, environment 
and anti-corruption which provide a practical framework 
for the way businesses and organisations should conduct 

themselves – and is the first national upstream oil company 
in the Gulf and the only Omani company to become a 
member.

This membership – and our achievements of 2014 and 
aspirations for 2015 – exemplify our belief that, despite 
the trying circumstances, the professionalism of our people 
can continue to deliver value for the Sultanate and be 
pioneers of best practice.

Raoul Restucci
Managing Director

The Nimr reed beds
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Hydrocarbon Production 
and Reservoir Management

This Year’s Highlights

• Highest oil production since 2006

• Third highest oil, gas and condensate 
production in PDO history

• Six-fold production increase at Nimr-C 
field over 4 years

• 497 wells drilled – eight over target and 
6% under budget

• Fastest well drilled in PDO history 
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Effective Well and Reservoir Management
PDO has continued to embed world-class Well and 
Reservoir Management (W&RM) to optimise recovery 
with notable success.

The Nimr-C field in the south of Oman has achieved a six-
fold oil production increase in just four years.

The field, which came on-stream in 1987, had suffered a 
drop in production because of falling reservoir pressure. 
However, recovery was increased due to a pioneering 
water-flood project which took oil production from 2,800 
barrels per day (bpd) in 2010 to 17,600 bpd in 2014.

This breakthrough means that 43 million barrels of 
incremental oil reserves could be produced over the life 
of the project.

The turnaround was achieved by injecting large volumes 
of water through the field to recover the highly viscous 
oil, enabled by a stand-alone gathering facility to process 
produced fluids and re-injecting up to 240,000 barrels of 
produced water back into the aquifer to maintain reservoir 
pressure, while additional infill producer wells increased 
the yield from the field.

The US$600 million project has unlocked around 15 other 
fields at Nimr in the south of Oman to re-open wells 
as the re-use of produced water has relieved pressure 
on the main production station. It has also opened up 
opportunities for potential further development after 
the identification of up to 8 million barrels of incremental 
reserves during the drilling of the development wells and 
updates on the field structure.

In the north, there has been similar success in arresting the 
decline of mature fields. At Yibal, the field NFA decline has 
dropped from 14% to 7% and the team was recognised 
by the Shell Upstream International award for excellence 
in well and reservoir management. Once again, there has 
been a strong focus of effective water-flood management 
and good communication and integration among relevant 
teams in the cluster, operations, field and engineering. 
This approach, also underpinned by improvements in well 
integrity, has led to a production increase of more than 
3,100 bpd and extended field life by winning back reserves 
of more than 12 million barrels.

Well Engineering Delivers
The Company’s drilling workload continued to intensify, 
as PDO sought new sources of oil that will enable it to 
achieve its production targets and generate revenue. The 
Well Engineering Directorate drilled 497 wells – eight 
above plan and 6% under budget – and managed to cut 
the time it takes to drill 10 metres for all wells from 2.6 
to 2.5 hours. The team also drilled the fastest well in PDO 
history at Amal – 3.29 days, and drilled a total of 1,088 km 
(37 km more than 2013).

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

The average PDO daily oil production for 2014 was 
570,534 barrels per day (bpd), well above the long-term 
plateau target of 550,000 bpd. The total represents PDO’s 
highest oil production since 2006. 

This impressive result was largely due to good No 
Further Action (NFA) performance, underpinned by great 
Exception Based Surveillance work, strong well delivery, 
the successful completion of the major Harweel planned 
upgrade and the optimised shutdown of the Nimr area 
in Q2.

Total (associated and non-associated) gas and condensate 
production stood at 90.4 million cubic metres per day and 
78,028 bpd respectively - lower than target. The Company 
experienced compressor performance challenges and 
asset reliability improvements were accelerated in 2014 
and will be sustained over 2015 to address this.

The combined average PDO production (oil, gas and 
condensate) stood at 1.231 million barrels of oil equivalent 
per day (boepd) in 2014, the third highest in PDO history.
Going forward, the aim over the next five years is to raise 
the long-term oil production plateau to 600,000 bpd. 
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Other notable achievements included:
•  Conducting 11,000 completion and well 

intervention (CWI) activities

•  Carrying out 442 rig moves

•  Completing 149 well abandonment jobs

•  Performing 1,846 well pulling hoist activities

•  Running 164 operating units – 47 rigs, 33  
hoists and 84 CWI units

•  Using 105,500 metric tons of steel.

Using Lean business efficiency tools and techniques, the 
directorate generated considerable savings across the full 
spectrum of operations, ranging from improved fracking 
unit deployment to rig chemical consumption.
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Operations Excellence

This Year’s Highlights

• Intensified focus on asset integrity

• New Wells Learning Centre opened

• Collaborative Work Environment 
programme completed

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

PDO continued to step up its asset integrity drive, more 
than trebling the number of pipeline inspections across 
its operations. As part of its integrity enhancement 
programme, 670 km of bare carbon steel flowlines were 
replaced with pipes lined with polyethylene to minimise 
internal corrosion and leaks.

By 2018, it is estimated that around US$500 million will 
have been spent on flowline replacement in the Oil North 
and South Directorates as part of a “No Leak” policy.

Key milestones were achieved in preventative and corrective 
maintenance compliance, safety critical equipment tracking, 
and high risk equipment or well failure remediation targets.  
Equipment performance issues in PDO gas plants also 
resulted in considerable focus addressing integrity threat 
assessments and mitigation thereof.

The Company secured high ratings in maintenance integrity 
execution following a number of external audits. Six assets 
– Qarn Alam oil, Qarn Alam gas, Marmul, Lekhwair, Fahud, 
and Nimr - sustained calculative status and three others – 
Qarn Alam steam, Harweel and the Mina Al Fahal terminal 
- achieved it for the first time. There was also significant 
progress in alarms management – with over 12,500 
nuisance alarms fixed in 2014.

In 2014 the Operational Reliability Improvement/Root 
Cause Analysis process was rolled out at Nimr and 
Bahja achieving a 76% rating in an external Shell review, 
representing the highest score awarded across the globe.  
This was testament to continuous business improvement 
and optimum resource deployment for production 
optimisation and asset availability – all while safeguarding 
asset integrity.

Asset Integrity and Process Safety 
Management (AI-PSM) 
Asset Integrity and Process Safety Management (AI-PSM) 
is a crucial matter for PDO’s operational efficiency, future 
success and the wellbeing of its staff, contractors and 

environment.  Unfortunately, there were 22 Tier 1 process 
safety incidents in 2014 (compared with 13 in 2013), 
several of which had a potential for serious consequences. 
To overcome these challenges, a number of programmes 
have been implemented, including “chronic unease” to 
counter complacency and “deep dive” investigations to 
examine causal factors in serious incidents. In addition, 
“fishbowl” sessions – full and frank group discussions 
involving management and staff – were conducted in the 
Interior to avoid repeat incidents. 

In 2014, PDO staged its first ever Process Safety Day with 
an appeal to all staff and contractors to learn how they 
could do more to support this vital aspect of the business. 
To make the engagement session more effective, a special 
AI-PSM awareness video was developed which explained 
the complex subject in very simple terms which everybody 
could understand and relate to. More than 2,400 PDO 
staff attended sessions throughout the day.

Key AI-PSM priorities for 2015 include:
•  Making a step change in operational staff capability

•  Driving higher compliance

•  Broadening coverage to share lessons from incidents 
across the Company

•  Enhancing staff training and coaching.

New Wells Learning Centre
As part of its effort to create and retain world-class Omani 
wells professionals, PDO opened a new Wells Learning 
Centre, with support from the Ministry of Oil and Gas and 
Shell as a partner, to meet the challenges of the changing 
operating environment and the growth in activities.

The centre marks a step change in the level of training 
for well control and certification for both experienced 
wells professionals and newcomers, and demonstrates 
the proactive approach taken towards developing young 
Omanis and augmenting their competencies, specifically 
with regard to process safety.
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The facility consists of seven classrooms, two break-out 
rooms and a model room. It is the first training centre in 
the Sultanate equipped with the comprehensive DS5000 
Well Engineering Simulator, and a high-tech Cyber Chair 
with specifically designed completion and well intervention 
simulators.

The centre boasts the latest touchscreen technology, 
digital monitors and gauges, and instructors can devise a 
series of different simulated challenges around well control 
situations which fully test the aptitude of trainees in a 
safe environment. An additional feature is an interactive 
Educator Wall which enables candidates to visualise and 
relate theories with real issues in the oilfield and helps 
develop their emergency problem-solving skills.

The hub offers training to Omanis both in and out of 
PDO – promoting In-Country Value – using state-of-the-
art training methods to prevent incidents and improve 
technical assurance. More than 80 courses are planned 
to take place there in 2015 aimed at developing the 
competencies of more than 1,000 Omanis within the 
Sultanate and the region.

Collaborative Work Environment (CWE)
The current CWE rollout programme was virtually 
completed in December 2014 with the commissioning 
of the Amal field CWE, leaving only the Amal Coastal 
CWE due for implementation in early 2015. For the 22 
completed CWEs in both the field and at Mina Al Fahal, 

the focus has been on embedding collaborative working 
practices, seamless communication and continued use of 
real time data for faster decision making. Approximately 
950 users have now been trained on how to use the       
hi-tech facilities.

It is now anticipated that CWE functionality will be included 
into new field development design for projects such as the 
Budour mega project, and there will be further work to 
extend the use of the existing CWE facilities to support 
surface and sub-surface operational and maintenance 
activities.  

Lean Business Efficiency
In the light of the steep fall in oil prices, PDO has enhanced 
its existing cost management and value creation regime 
to streamline operations, avoid duplication and strip out 
waste – leading to a more efficient workplace. 

Key to this has been the ongoing implementation of 
sustainable and transferrable Lean continuous business 
improvement practices and processes to deliver optimal 
value for all its stakeholders.

With more than 100 Lean improvement projects across 
the Company, the improvements are delivering tangible 
business results, such as:
•  Deferment reduction through faster well interventions

•  US$10 million saved through the reduction in fracking 
unit moves from five to two days 
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•  US$1 million saved through a reduction in demulsifier 
and inhibitor consumption 

•  A 70% reduction of the spare parts inventory in 
workshops

•  Cutting the time it takes to award low-value 
(US$50,000-250,000) contracts from 8-10 months to 
45 days.

The fundamental key enabler for the achievements 
has been strong and consistent leadership drive and 
commitment.  

In 2014, Lean was introduced into the sixth “value 
stream” – or business area – of Project Delivery, building 
on the previous five of Well and Reservoir Management, 
Well Delivery, Operate and Maintain, Contracting and 
Procurement, and People. Lean principles were also 
introduced in health, safety and environment (HSE) 
management systems.

Sustainability and replication of improvements across 
the business continued to be one of the key priorities. 
Measures such as Gemba Walks, Leader Standard Work 
(LSW) and reviews were developed, implemented and 
monitored periodically and are part of the Business Plan 
reviews of the main production directorates, such as Oil 
North, Oil South and Gas.  

Building internal Lean capability continued to be central to 
the deployment model, nurtured through the continuous 

focused development of 13 full-time staff as internal Lean 
coaches. Fifty Lean practitioners have received global 
accreditation, and more than 130 leaders have been 
successfully trained and are undergoing follow-up Lean 
coaching sessions. Additionally, more than 1,400 staff at 
various organisational levels have received Lean basic and 
awareness training to improve their business improvement 
skill sets.  
  
Following the Lean deployment guiding principle of setting 
continuous improvement targets to measure performance 
and drive ongoing progress, the Well Delivery value stream 
has established five key business improvement goals for 
the next five years, which have been cascaded down the 
line into respective directorate and departmental business 
plans and scorecards.   

To embed continuous improvement as part of a collective 
business delivery mindset, continuous improvement 
goals were introduced in all staff personal performance 
contracts.

In 2015, an accelerated approach will enable fast 
replication of improvements, and where required, LSW 
will be implemented in selected parts of the business. 
We will carry on building internal Lean capability 
development through Lean practitioners executing follow-
on improvement projects and timely resourcing of value 
streams with internal Lean coaches.    

Fahud CWE
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Project Delivery

This Year’s Highlights

• The Rabab Harweel integrated project 
moved to the “Execute” phase

• The Budour and Yibal Khuff projects 
successfully completed Front End 
Engineering Design

• The Amin and Karim West Water Flood 
projects were brought on stream in Q4 
2014
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Project delivery – in its widest sense – simply 
means constructing and commissioning 
facilities on time and within the budget. In 
the short-term, it will enable the Company 
to produce oil and gas in as cost-efficient 
way as possible from its existing fields, 
according to existing development plans. 
But, in the long-term, project delivery 
becomes even more important as the 
Company brings its enhanced oil recovery 
projects on-stream.

The Central Project Delivery (CPD) organisation is now 
fully in place, operating as intended, and achieved its key 
2014 delivery milestones.

The Rabab Harweel integrated project (RHIP) – which 
provides the opportunity to develop 243 million barrels of 
oil – moved smoothly into the “Execute” phase. 

The project integrates sour miscible gas injection (MGI) 
in multiple oil reservoirs with production and pressure 
maintenance of a government gas condensate field which 
also contributes to Oman’s overall gas demand. The total 
reserves addition of 560 million barrels of oil equivalent 
from phase one alone is the highest booking in the 
Company’s history. 

PDO awarded a contract in excess of US$1 billion for 
the engineering and procurement aspects of the RHIP to 
international services company Petrofac. Commissioning is 
set for Q4 2018 and the project is expected to be on 
stream in 2019.

The Budour and Yibal Khuff projects successfully completed 
their Front End Engineering Design (FEED) stage, and the 
Lekhwair gas plant was brought on stream and handed 
over to the Gas Directorate.

CPD’s activity levels in 2015 will see a further increase 
with the RHIP project gaining significant momentum, the 
start of the Execute phase for the Yibal Khuff project and a 
further three projects moving into CPD.

In the Oil North Directorate, the Yibal Rejuvenation and 
Lekhwair Upper Shuaiba Early Monetisation projects 
expect final investment decision approvals in Q2 and Q4 
2015 respectively. In the Oil South Directorate, both the 
Amin and Karim West Water Flood projects were brought 
on stream in Q4 2014. The Marmul Polymer phase 3 
project continues on track for a final Concept Selection 
by Q4 2015.

Gas Engineering successfully awarded an engineering, 
procurement and construction (EPC) contract for a 
condensate recovery project in Saih Nihayda and Saih 
Rawl in May 2014, with construction starting by Q4 2015. 

Members of the Majlis A’Shura visit Harweel

21



The Saih Nihayda condensate plant project achieved four 
million LTI-free manhours and will be on stream by Q4 this 
year.  Also in 2015, the Gas Directorate will execute the 
Kauther condensate pipeline and Mabrouk development 
phase 2 – both challenging fast-track projects - aiming to 
deliver them in 2016 to alleviate anticipated gas supply 
demand pressures.

In terms of non-hydrocarbon activity, a number of 
construction milestones were completed at Mina Al 
Fahal, including a state-of-the-art Wells Learning Centre, 
a Business Continuity Centre, and a 375-metre “skywalk” 
linking the BMF head office, Al Shifa’a mosque and Al Sahel 
building.

Additionally, the award-wining Ras Al Hamra development 
project is planning to deliver an additional 241 residential 
units in 2015, building on the success of 2014, which 
included the construction of a new mosque, the handover 
of a further 50 townhouses for occupancy, the opening of 
the new golf course and the start of building work on the 
new Mina Al Fahal Clinic.

In order to further improve project delivery effectiveness, 
PDO engaged with its key contractors, exploring mutually 
beneficial opportunities to develop the talent required 

to deliver capital projects in Oman, to promote stronger 
partnerships and further enhance PDO’s tendering 
process to effectively balance cost with quality delivery. 

Independent assurance reviews have praised the quality 
and completeness of the work from the in-house FEED 
Office.  The challenge will continue to be to ensure 
project delivery as promised, implementing proven project 
principles – such as a clear, competitive and defined scope 
– driving further standardisation and replication in design, 
implementing better risk mitigation and overall project 
control. This will pave the way towards delivering further 
project cost and time efficiencies and improved asset 
performance.

Enhanced Oil Recovery (EOR)
Alongside the five commercial-scale EOR projects in PDO 
(Birba gas injection, Harweel miscible gas injection, Marmul 
polymer, Amal steam and Qarn Alam steam), the Company 
is currently operating two EOR trials (Nimr polymer and 
Amal West steam). There are also six trials and tests at 
the engineering design and execution stage (Al Ghubar 
South solvent, Thayfut polymer, Marmul alkaline surfactant 
polymer (ASP), Al Noor 3A miscible gas injection, Marmul 
Haima West polymer, and Lekhwair di-methyl ether). 

The Rabab Harweel mega project team
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In 2014, the Company additionally completed five tests 
of EOR technologies (Fahud steam, Amin steam, Amin 
polymer, Marmul back-produced polymer, and Habhab 
solvent), which provided meaningful data on which to base 
quality decisions on future EOR in these targeted fields.

The Marmul polymer project has been running smoothly 
for the past four years and delivered more than 1.4 million 
cubic metres (8.8 million barrels) of oil. An expansion of 
the polymer project is ongoing, and it is expected that 18 
polymer injectors will be added in 2015.  The execution of 
the ASP flooding trial in Marmul is progressing well with 
the injection of water in the targeted pattern to establish a 
good baseline, and the injection of the chosen chemical is 
expected later this year.

The miscible gas injection programme is extremely active 
with three projects at different levels of maturity. The 
Harweel 2AB project started miscible gas injection in 2014 
with six months of injection of up to 1.7 million m3 per day 
and the reservoir pressure was raised above the target 
miscibility level. Higher capacity injection and production 
are expected in 2015 after separator replacement when 
the injection rate will reach up to 5 million m3/d. Finally, the 
Al Noor 3A sour miscible gas injection pilot finalised start-
up plans and looks set to begin injection in two wells soon.

The thermal projects in Amal and Qarn Alam are in the 
ramp-up phase for injection and production, and cyclic 
steam soaking has now been fully implemented in all wells 
in Amal East field.
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Exploration and 
Hydrocarbon Maturation

This Year’s Highlights

• 8% increase in Stock Oil Initially In Place 
(STOIIP) to 66.6 billion barrels

• Exploration’s biggest contingent oil 
resource booking since 1994

• 16% increase in Gas Initially In Place (GIIP) 
to 75.4 trillion cubic feet (Tcf)

• Contingent gas bookings above target at 
0.36 Tcf

• New gas resource success with discoveries 
in Khulud West, Mabrouk South and 
Tayseer

• Completion of the largest seismic survey 
ever acquired in Oman to date

• Exploration Directorate sets 10-year Lost 
Time Injury-free record
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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 new reservoirs is 
entrusted to the Exploration Directorate. 
The appraisals, the simulations and even 
the conceptual planning are all done in 
PDO’s prestigious dedicated Study Centre. 
It allows most of the Company’s reservoir 
engineers and production geologists to 
plan properly for the future without being 
sidetracked by the exigencies of short-term 
production.

The Exploration Directorate had a successful year in 2014, 
resulting in significant additional contingent resources to 
support long-term growth in oil and gas production, whilst 
pushing for early monetisation where possible.

There was a significant 8% increase in stock tank oil initially 
in place (STOIIP) from 61.9 billion barrels in 2014 to some 
66.6 billion in 2015 due to outstanding exploration work 
and reservoir management.

There were very active efforts on the conventional oil 
exploration front with 20 wells completed and nine tested. 
The directorate booked two discoveries in the north, with 
a cumulative STOIIP (stock tank oil initially in place) of 
just over 613 million barrels, Exploration’s biggest booking 
since 1994.

On the East Flank of the Rima–Marmul field, PDO aims 
to discover, develop and produce a multitude of smaller 
prospects (with an estimated ultimate recovery of 200 
million barrels).  The joint Exploration–Production team 
can now better target prospects through enhanced 
resolution seismic imaging and PDO is now looking for 
undiscovered opportunities which are close to existing 
facilities and which can be monetised quickly. As a result, all 
four of the prospects drilled in 2014, not only discovered 
oil, but three are already in production. Jointly with 
Production, the Exploration Directorate is accelerating oil 
appraisal and development of the Upper Shuaiba project 
in the Lekhwair area and the first oil is planned in 2017.

On the unconventional oil campaign, appraisal of the 
Natih-B unconventional resource play began, marking 
the beginning of a new phase in unconventional resource 
maturation. Eight wells – including five horizontal – were 
drilled. Hydraulic fracturing and testing will continue into 
2015 and the results from these wells will be used to guide 
an early development programme in 2016.

Hydrocarbon Maturation Funnel
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PDO’s Gas Exploration team continued to deliver 
and mature new gas resources with discoveries in the 
Khulud West, Mabrouk South and Tayseer prospects. Five 
exploration gas wells were completed and five were 
tested and fracked. 

One of the main highlights was the ongoing successful 
hydraulic fracturing campaign at the Khulud tight gas project, 
one of the deepest tight gas developments in the world. 
Six wells have been steadily producing through the Early 
Production System (EPS) – a one million cubic metres per 
day facility – since January 2014. Such extended well tests 
are an important component for the commercialisation of 
tight gas reservoirs and for the future gas supplies to the 
country. 

The project is currently self-funding through EPS revenues 
with the wells outperforming break-even levels and 
horizontal well data is anticipated by Q4 this year. A 
major milestone was achieved with the handover of the 
Khulud project from the Exploration Directorate to the 
Gas Development Directorate in January 2015. In 2014, 
contingent gas bookings were above target at 0.36 trillion 
cubic feet (Tcf), most notably from Khulud West. There 
was also a 16% increase in Gas Initially In Place (GIIP) to 
75.4 Tcf.

The early monetisation at Mabrouk Deep – one of PDO’s 
largest gas discoveries with estimated in-place volumes 
amounting to 2.9 Tcf and 115 million barrels of condensate 
– also progressed with early well tie-ins establishing 
production in record time.

Going forward, PDO is pursuing a number of projects to 
further support Oman’s revenue generation, including the 
redeployment of abandonment workover hoists towards 
well and reservoir facility management opportunities, while 
further optimising the rig sequence in areas ranging from 
the Eastern Flank to the Lekhwair Upper Shuaiba. On the 
engineering front, the Company is working to accelerate 
the commissioning of a number of surface facilities, such 
as the Zauliyah gas compressor for debottlenecking, whilst 
fast-tracking the hook-up and monetisation of discoveries 
in Shammar, Asfoor, Tayseer and Birba A3C.

The directorate completed the largest seismic survey 
ever acquired in Oman to date. The 8,000 km2 Yibal/ 
Al Huwaisah survey, which began in April 2013, was 
acquired in very challenging sabkha – salt flat – terrain with 
the aid of specially commissioned ‘light’ vibrators and the 
survey was completed in September 2014. 

This achievement is being followed by an even larger 
seismic survey at Haima North, estimated at 13,000 km2 
and dominated by high sand dunes.

Despite working in a diverse range of demanding 
environments, the directorate reached a 10-year milestone 

for LTI-free operations in August 2014, representing a total 
of some 32 million man-hours of Exploration-led activities, 
with over 61 million km driven, more than 56,000 km2 
of seismic acquisition in difficult terrain, slabbing of over 
31 km of cores, surveying over 5,000 well locations and 
16,000 km of pipelines and flowlines.
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In-Country Value

This Year’s Highlights

• Created more than 4,300 jobs and training 
opportunities

• Awarded contracts worth more than 
US$4.9 billion to nationally registered 
firms

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

• Over US$235 million (RO 90 million) work 
carried out by SLCCs and LCCs

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

Jobs and Training
PDO significantly ramped up its In-Country Value drive 
in 2014. With its contractors, it created more than 4,300 
jobs and training opportunities, meaning that that over 
14,000 have been generated since Your Majesty’s National 
Objectives Programme was launched in 2011 to boost 
employment.

The opportunities are aimed at young Omani jobseekers 
so they can take up skilled employment in a range of 
jobs such as electrical technicians, carpenters, mechanics, 
pipefitters, welders, steel fixers, plumbers, and scaffolders.
The first group of 245 Omanis was assessed in English 
language, maths and physics and also underwent medical 
tests before being accepted onto a landmark training 
scheme to become 6G welders, the highest internationally 
accredited level.

A second group of 200 is expected to start the course 
this year (2015) and the successful candidates will begin 
working on PDO’s Rabab Harweel integrated project, 
where the Company, as part of its move to make ICV 
integral to its Contracting and Procurement process, has 
ring-fenced goods and services for 100% Omani supply, 
while not compromising on HSE, quality, schedule, and 
pricing.

The course involves classroom and on-the-job work, 
allowing the trainees to experience the real working 
environment on an oil and gas project. This programme 
is a first for the region and will also qualify successful 
candidates for work on PDO’s other mega projects at 
Yibal Khuff and Budour as well as employment abroad if 
they so desire.   

In addition, a Memorandum of Understanding (MoU) 
was signed committing the Company to partner with the 
Ministry of Manpower to provide Omanis with training 
opportunities at government vocational training centres, to 
meet the current and future requirements of the industry.
After the success of PDO’s new in-house workshops at 
Marmul and Saih Rawl, where the Company has trained 
40 Omani technicians, it is now looking to open up a third 
facility in Qarn Alam this year. This will provide a platform 

for another 20 young Omanis to develop new repair and 
maintenance skills and for existing technicians to further 
enhance their abilities. The initiative to “bring home” this 
service from third-party operators abroad is delivering real 
value to the business, not least accelerated turnarounds, as 
well as furnishing promising career opportunities. 

Supporting Omani Businesses
There has been a renewed momentum to support the 
development of Omani SMEs and their contribution to the 
oil and gas sector and the wider economy.

The Company awarded contracts worth more than 
US$4.9 billion to nationally registered firms and there 
has been a strong push to award contracts to Omani 
SMEs, including the Oman Gasket Factory in Nizwa, to 
supply gaskets for PDO operations, and Local Line LLC in  
Al Mabailah South, which supplies pipeline connectors and 
flanges.

The Well Engineering Directorate led on a range of 
contracts aimed at maximising the procurement of local 
goods and services. It has placed casing orders worth more 
than US$30 million with TMK-GIPI’s pipe mill in Sohar for 
18,500 tonnes, a 40% increase on its order in 2013. In 
addition, local company Integrated Insight Well Monitoring 
completed the first successful installation of down-hole 
gauges in February 2014.
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A contract was also awarded to First Filter LLC in Sohar 
for the manufacture of wire-wrapped sand control screens 
with a total contract value worth more than US$16 million.

Scope is segmented for small local companies wherever it 
is deemed possible during contracting strategy workshops, 
and discussions have been initiated to simplify the 
registration process for SMEs wanting to do business with 
PDO.

The ICV team presented to the Managing Director’s 
Committee and the Major Tender Board agreed oil and gas 
ICV terms and conditions, which include normalising bid 
prices against ICV scores and the confirmation of awards 
based on an economic model of ICV benefits in the 
economy, such as the multiplier effect. 

A Memorandum of Understanding 
(MoU) was signed with the Public 
Authority for Small and Medium 
Enterprises Development to 
further assist Omani entrepreneurs, 
committing PDO to offer business 
expertise, support and guidance to 
SMEs. Furthermore, the Company 
conducted a well-received workshop 
for SMEs to explain to them how to 
do business with PDO and there will 
be further initiatives to boost Omani 
entrepreneurs in 2015. 

PDO is now leading 13 opportunities 
for Omani businesses outlined at 
the major ICV pan-industry business 
opportunity conference in December 
2013 and has continued to assist the 

ICV Programme Management Office (PMO) – established 
at the Ministry of Oil and Gas –  by seconding a senior 
Contracting and Procurement professional as the Strategy 
and Planning Team Lead, as well as providing multi-discipline 
Subject Matter Advisers to the PMO staff.

In order to meet the increasing demand for industrial 
zones close to oil and gas operations by both investors and 
entrepreneurs alike, PDO has worked with the Ministry 
of Oil and Gas and the Public Establishment of Industrial 
Estates (PEIE) on allocating two 5 million m2 industrial 
zones: one in Fahud and one in Marmul.

The ICV team is now acknowledged as an authority 
on local content development and has been invited to 

The signing of the PASMED MoU
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participate in a number of ICV events domestically as well 
as internationally. Members have held meetings with the 
Government Tender Board, Sultan Qaboos University, 
Oman Rail Company and the Oman Tourism Development 
Company (Omran) to name but a few, to spread ICV 
methodology and encourage its adoption in other sectors.

To demonstrate ICV’s strategic importance to PDO’s 
way of working, a new ICV Directorate was created 
in June with the ICV Director reporting directly to the 
Managing Director. The directorate is co-ordinating a wide 
range of ICV initiatives, not least the development of new 
competitive and sustainable local supply chain companies 
across a broad spectrum of business categories.

In a memorable celebration of In-Country Value, PDO 
also held its first PDO Day, to mark the anniversary of 
Your Majesty’s historic visit to the BMF headquarters on 
12 May, unifying staff, government dignitaries, contractors 
and Omani entrepreneurs.

PDO’s ICV team has also been instrumental in the creation 
of the Joint Supplier Registration System (JSRS), which is 
a ‘one stop’ vendor registration system for the industry. 
Vendors only have to register once and their details are 
then accessible to all oil and gas companies in Oman. The 
JSRS will later be expanded outside the Sultanate, thereby 
giving Omani suppliers exposure to potential customers 
abroad.

As part of PDO’s overall ICV assurance process PDO has 
developed a web-based ICV monitoring and reporting 
system to monitor contractor-supplier delivery against 
their ICV commitments in contracts and purchase orders. 

This system was developed and piloted by PDO on 
behalf of the sector and to date three other operators 
have installed this in their own ICV processes. This will be 
further extended to all operators and the Ministry of Oil 
and Gas PMO.

To further embed ICV in day-to-day business operations, 
PDO, along with the rest of the oil and gas industry in 
the Sultanate, has agreed a common set of ICV terms 
and conditions. These criteria, which are mandatory for 
all contracts above US$10 million, require tenderers 
to submit their plans for the following: fixed assets 
investments, Omanisation, Omani training, local sourcing 
of goods and services, local supplier development, and 
research and development,  and innovation. Once the 
contract is awarded, then the ICV plan is uploaded into the 
monitoring and reporting system to ensure compliance 
and delivery of ICV targets.

Local Community Contractors (LCCs)
LCCs are SMEs owned by local communities or individuals 
that live in PDO’s concession area. During 2014, there 
were approximately 171 active LCCs benefiting from 
PDO contracts and through a reserved LCC scope in 
the Company’s main contracts, providing various services 
in oil and gas operations, such as well services, electrical, 
mechanical, civil engineering, logistics, manpower supply 
and equipment hiring.
 

Young Omanis celebrate joining the 6G welding training scheme
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Super Local Community Contractors (SLCCs)

Further progress was made with PDO’s four SLCCs – 
Omani businesses which now collectively have capital 
values of over RO 25 million – and provide core oil and 
gas activities, including hoists, wellhead maintenance and 
flowline replacement.

The four – Al Sahari (SOSCO), Al Baraka, Al Shawamikh, 
and Al Haditha – have continued running their operations 
smoothly, and have obtained ISO 9001:2008 certifications, 
demonstrating their ability to consistently meet customer 
and applicable statutory and regulatory requirements.

PDO has seconded some of its experienced engineers 
to the SLCCs to address technical issues and staged 
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workshops for SLCC board members 
to enhance their skills, focusing on 
HSE, business, finance, corporate 
governance and human resources.

The SLCCs have given the utmost 
priority to recruit, train, develop and 
retain Omani workers. Omanisation 
in SLCCs has started to increase 
dramatically due to PDO-sponsored 
training for locals residing in the 
concession area, with some SLCCs 
achieving Omanisation targets 
exceeding 90%.  

During 2014, 18 candidates successfully 
completed training and this has brought 
the total number of Omani trainees 

who have graduated and been recruited by SLCCs to 97. 
Moreover, there are 85 candidates undergoing various skills 
training, such as in welding, mechanics, instrumentation and 
electronics. 

PDO continues to devote energy, expertise and resource 
to ensure the sustainability of SLCCs. The Well Engineering 
Directorate is working with Al Baraka and Al Shawamikh 
to expand their current scope by increasing the number of 
hoists to four units per company. At the same time, work 
is taking place to identify relevant scope for Al Sahari. In 
parallel, Al Haditha will expand their operations in Qarn 
Alam. 

The companies are becoming increasingly competitive 
in their own right and in September 2014, Al Sahari 

SLCC,  Al Baraka
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acquired the Norwegian firm Aker Well Services’ wire 
line operations in Oman. The deal involves the acquisition 
of equipment, current contracts, partnering in new well 
technology application and services and special training for 
Omani staff, in addition to the transfer of 38 operations 
staff. This move will strengthen Al 
Sahari’s expertise in high pressure, 
high temperature (HPHT) operations, 
support business expansion and 
benefit the community at large.

A fifth SLCC, Al Khazain, which will 
operate in Al Wusta Governorate (in 
the middle of the concession area), is 
currently being formed.

PDO has now become a source 
of experience and expertise in 
developing community contractors 
and is in regular communication with 
the Government and domestic and 
international oil companies which 
are trying to implement similar 
programmes in their own countries.
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People and Staff 
Development

This Year’s Highlights

• A record number of Omani employees on 
staff

• More than 700 Omani hires

• Launch of Graduate Development 
Programme

• More than 800 Omanis on scholarships at 
home and abroad
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PDO’s people are the Company’s greatest 
asset. They are skilled and they are 
knowledgeable. And the great majority of 
them are Omanis. It will be the collective 
commitment, skills and expertise of all 
PDO’s people that helps to sustain the 
remarkable development of this nation.

The number of PDO staff at the end of 2014 stood at 
8,317.  This included 6,404 Omanis – a record number and 
an 11% increase on 2013. There were 714 Omani hires, 
including 356 graduates.

The number of Omanis in senior positions (Shell grade 
2 and above) was 232 and there were 1,158 Omani 
promotions.

There were 900 women staff at the end of 2014, including 
804 Omanis and there were 19 Omani women in senior 
positions (Shell grade 2 and above), including five members 
of the 15-strong Managing Director’s Committee – 

underlining PDO’s status as a champion within the industry 
and region for workplace equality.

PDO boosted its training provision to equip staff with the 
technical and operational skills they need for a new hi-tech 

age in the oil and gas industry with the company-wide roll-
out of a new Graduate Development Programme (GDP), 
in partnership with Shell, for all incoming Omani graduates.

This offers structured, on-the-job training, monitoring 
and assessment for the rapidly changing exploration 
and production sector. The GDP gives a grounding in 
workplace ethics and has been streamlined so it will 
accelerate the average time it takes for a graduate to 
become a permanent employee from five to four years. 
There are now more than 700 on the scheme.

A total of 49 scholars also graduated after achieving 
academic success in leading universities at home and 
abroad. The 36 men and 13 women were sponsored 
by the Company in their studies in the UK, Australia and 
Oman and their achievements mean more than 2,000 
have qualified through the PDO Scholarship Scheme since 
it was launched in the 1980s.  The latest batch of graduates 
included one PhD, 22 Masters of Science, 17 Bachelors 
of Science or Engineering, and nine Distance Learning 
degrees.

Thirty-five staff graduated from the Engineers’ Monitored 
Professional Development Scheme (EMPDS) and the 
Designers’ Monitored Professional Development Scheme 
(DMPDS). 

Proud PDO Scholars graduate
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On the operational front, a second batch of 12 female 
graduates was recruited in October 2014 by the 
Engineering and Operations Directorate for the pioneering 
programme to train female graduates as field operation 
engineers which was launched in 2013. In addition, a 
further 220 young Omanis were enrolled in the flagship 
Technician Omanisation Programme.  

More than 300 learning programmes were run for staff 
during the course of the year and, with an eye to nurturing 
the leaders of tomorrow, 123 employees participated in 
overseas leadership programmes in 2014.

At the end of last year, PDO was sponsoring more than 
800 Omanis on scholarships at colleges and universities at 
home and abroad, with the vast majority coming from the 
concession area.

Anti-Bribery and Corruption Training
In 2011, PDO embarked on a comprehensive anti-bribery 
and corruption (ABC) plan aimed at creating a culture of 
zero-tolerance towards bribery and corruption. When, in 
late 2013, PDO was tarnished by a series of high profile 
corruption cases – building upon the solidity of this ABC 
plan – the Company was able to effectively respond to the 
multiple challenges of the investigation and emerge as a 
champion of ABC compliance in Oman.
 

A GDP meeting
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An ABC training session

Examples of further action undertaken in 2014 
include:

•  Dealing with courts and authorities, participating in 
court hearings, monitoring cases related to the oil and 
gas sectors and frequently engaging with the Public 
Prosecutor’s Office and State Audit Institution 

•  Enhancing processes to incorporate learnings from 
internal investigations and reviews to supplement the 
ABC plan

•  Introducing stringent contractual provisions and a 
mandatory due diligence programme for contractors 
to identify and monitor perceived conflicts or non-
compliance by registered and potential future 
contractors who had applied for vendor registration 

•  Embarking in an active campaign to access international 
best practices and gain recognition, engaging with 
international operators and ABC best practices 
groups. As part of this process PDO joined the United 
Nation Global Compact, confidently committing to its 
requirements of business ethics and ABC compliance 
(see next chapter) and issued its first Sustainability 
Report 

•  Giving face-to-face ABC training to 341 staff, along  with 
ABC presentations for 274 inductees and graduates.

افعل
الصواب
افعل
الصواب
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General Welfare

This Year’s Highlights

• Joined United Nations Global Compact

• New Total Recordable Case Frequency 
record

• Project Prism launched to improve 
contractor welfare

• Commuting bus network enhanced and 
expanded

• New Gift to the Nation announced
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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 its Corporate Management 
Framework. The Company will never be 
satisfied with the way it carries out its 
ambitious plans unless it does so in a way 
that respects people’s health and safety, 
that benefits neighbouring communities 
and that maintains the environmental 
richness of the country.

The Company achieved a best-ever Total Recordable Case 
Frequency record of 0.97 although there was an increase 
in the industrial-related Lost Time Injury Frequency (LTIF) 

from the record of 0.26 in 2013 to 0.32. There was an 
encouraging reduction in the overall motor vehicle incident 
rate down 25% to 0.44. 

This steady but plateauing safety performance took place 
against a backdrop of an increased operating footprint, 
with 184 million manhours worked (170.5 million in 2013) 
and 262.2 million kilometres driven (251.1 million in 2013). 
The year saw significant engagement and consultation with 
PDO stakeholders on how to enhance its safety regime 
and the Company has embarked on a comprehensive 
simplification of its safety systems to enable our employees 
and contractors to do less, but do it better. Going forward, 
there will be an improved focus on learning from incidents, 
better compliance on key safety rules and a rationalised, 
behaviour-based approach to HSE competence, rules and 
practices.

PDO became the first national upstream oil and gas 
company in the Gulf – and the only Omani company – 
to join the United Nations Global Compact – the largest 
voluntary corporate responsibility initiative in the world.

The move means the Company has committed itself to 
supporting the UNGC’s 10 universal principles on human 
rights, labour, environment and anti-corruption, which 
provide a practical framework for the way businesses and 
organisations should conduct themselves.

Contractor Welfare 
As part of this enlightened approach, PDO launched 
a world-first programme, Project Prism, as a means of 
embedding a duty-of-care mindset and high-calibre labour 
practices in our 40,000-plus contractor community and to 
ensure full compliance with Omani laws.

This involved a confidential survey of around 1,500 
contractor personnel (a statistically significant and 
representative sample) in the seven main locations in 
PDO’s north and south operational areas to identify key 
issues, assess and raise operating standards and share best 
practices, with questions about worker welfare, HSE and 
operations, medical support, training and development, 
and human resources.

Twenty companies participated and the data has been 
analysed and shared with a view to continuously improve 
the socio-work-ethical environment and raise performance 
standards in the contractor community.

PDO continued its commitment to reduce its private 
commuting exposure which encouragingly resulted in five 
less commuting fatalities in the year, down 55% from 2013. 
The bus scheme taking staff and contractors to and from 
the field was expanded to 17 vehicles and new routes 
were introduced connecting 21 village hubs with the main 
PDO camps. Passenger numbers had increased from an 
initial 552 in June 2013 to a monthly average of 2,999 by 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Injuries per million manhours
Lost Time Injuries per million manhours

39



the end of 2014. Going forward there will be a fine-tuning 
of bus schedules and routes from homes to camps and 
“park-and-ride” hubs where contractors can leave their 
cars and travel in comfort and safety on modern, clean, 
business-class coaches. More flights are also being provided 
to reduce road exposure.

More generally, the nationwide “Tell A Friend” road 
safety campaign – spearheaded by PDO with the Royal 
Oman Police – was stepped up with roadshows in 
major population centres including Nizwa and Ibri and 
an intensified multi-media campaign covering traditional 
channels, such as radio, and new ones, such as Twitter, 
to spread the word on more responsible driving and 
improved vehicle maintenance.

A Healthy Workforce
A number of improvements were made during 2014 to 
enhance healthcare for PDO employees and their families. 
Among the new facilities was a cardiac unit at the Mina Al 
Fahal Clinic, which conducted more than 250 investigations. 
Two more doctors were employed, further reducing the 
waiting time for consultations and enabling more regular 
medical check-ups. 

Sixty private clinics all over Oman have been enrolled to 
provide primary healthcare – and in some cases specific 
secondary healthcare services – to employees and their 
dependants who cannot access a PDO facility. A number 
of Interior clinics have also been supplied with modern 
portable and reliable laboratory equipment to better 
manage the health status of employees.

PDO’s Medical Department has continued to support the 
Ministry of Health blood donation team and a total of 26 
blood donation drives were conducted in 2014, collecting 
more than 1,600 units of blood.

Supporting the Community
In April 2014, PDO unveiled its largest ever one-off 

social investment package with a 
commitment to spend more than 
RO 5.5 million on 12 separate 
projects. Two of the biggest 
include the funding of Muscat’s 
first drug rehabilitation centre and 
a new intensive care unit at Khoula 
Hospital in the city. Other projects 
committed to are four new public 
parks in Adam, Bahla, Manah and 
Samail and two majlises. A multi-
purpose hall in Izki will also be built 
and there will be further support 
for the disabled and job training 
for women.

PDO’s social enterprise Banat 
Oman – a vocational training 

initiative to imbue low-income women with the skills 
they need for sustainable employment – has blossomed, 
training over 200 women to date. The Company has 
invested RO 150,000 to initiate the project, in partnership 
with the Omani Women’s Association, to train a number 
of women from across the country in various handicrafts, 
such as tailoring and embroidery, dairy and bakery 
products manufacture, leathercraft, camel bone carving 
and silversmithing.

The Company has been able to assist with marketing the 
goods and agreements have been forged to supply the 
five-star Rotana and Juweira resort hotels in Taqah with 
products such as souvenirs, staff uniforms, bed sheets dairy 
and bakery goods. Recently, an agreement has been signed 
with the Lulu Hypermarket chain to supply organic Omani 
cheese, and two workshops have been opened in wilayat 
Taqah in south Oman where 60 women are learning a skill 
and also displaying and selling their products.

The Company also kept up its tradition of constructing 
a Gift to the Nation to commemorate every five years 
of Your Majesty’s reign and committed RO 7.5 million to 
build the nation’s first public aquarium to mark the 45th 
National Day in 2015. Work will start this year on the 
Marine Fish Aquarium and Education Centre in Seeb.

Other social investment achievements in 2014 included:

•  An MoU with the Ministry of Social Development to 
fund higher education scholarships for 22 low-income 
students

•  Further support for the Omani Association for the 
Friends of the Elderly to buy a 30-passenger capacity 
bus for service in the Sharqiyah governorate.

•  A total of RO 20,000 donated to the Fak Kurbah 
(Redeeming Anguish) campaign to release debtor 
prisoners.

A road show for the Tell A Friend campaign

40



The Company has kept up its support of smaller projects 
through its Grants and Donations Committee. It donates 
around US$1 million each year after receiving an average of 
500 requests for support annually for health, educational, 
non-governmental organisations, and other causes.

More than 2,600 staff also helped raise more than RO 
330,000 for the victims of the hostilities in the Gaza Strip 
– the largest corporate donation in Oman for the cause.

Environmental Stewardship
PDO remains committed to ensure 
that all its operations and activities 
are performed in an environmentally 
sustainable manner and in accordance 
with Oman’s rules, regulations and laws. 
In 2014, the Company’s environmental 
management system was recertified 
against the internationally recognised ISO 
140001:2004 standard after a thorough 
inspection of its operations by external 
inspectors. The award-winning Nimr reed 
beds project, which uses the power of 
nature to tackle the problem of produced 
water, reached new performance levels. 
The scheme, run with contractor partners 
Bauer, was processing 115,000 m3 a day 
(more than 717,000 barrels per day) of 

produced water, with Bauer supplying 3,000 m3 treated 
water to PDO’s drilling department, and recovering almost 
90 m3/d of oil (561 bpd).

Options for the maximum re-use of treated water in 
industrial applications are now under discussion and 
research on a biosaline project is being undertaken.

Meanwhile, the Amal West solar steam generation pilot, 
which was established to test the viability of producing 
low-cost, energy-efficient steam from solar energy for its 
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use in thermal EOR to extract heavy oil, had produced 
29,000 tons of steam since its start in February 2013 to 
January 2015. Expansion of the solar steam project to 
6,000 tons/d is now under consideration.

The Company is determined to reduce its energy 
consumption – so more can be diverted to industrial, 
commercial and residential use in the Sultanate – and a 
number of initiatives have been implemented, including 
the use of energy efficient power generation turbines 
and waste heat recovery systems for thermal operations. 
In addition, PDO has cut losses in its power distribution, 
achieved improvements in artificial lift adoption, introduced 
gas breakthrough controllers and reduced water treatment 
and separation energy requirements.

The commitment to a “greener” environment extends 
beyond PDO’s oil and gas fields. The Ras Al Hamra 
development project – a scheme to build a high-quality 
sustainable community residential and leisure development 
for staff – has become a sustainability showpiece with a 
number of environmentally-friendly initiatives implemented 
for the first time on such a large scale in Oman including:

•  Solar water heaters and street lighting

•  Use of recycled water

•  Energy-efficient heating, ventilation and air-conditioning.

In addition, approximately 60% or more of the trees onsite 
are being conserved and replanted. 

Staff and contractors contributed to a range of 
environmental initiatives, including clearing discarded 
fishing nets from the coral reef at Al Fahal Island and 
staging clean-ups at camps. 
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و�ل�سركة م�سممة على خف�س ��ستهالكها للطاقة حتى يتم توجيه �لطاقة 

�ملوفرة ال�ستخد�مها الأغر��س �سناعية وجتارية و�سكنية يف �ل�سلطنة، وقد 

مت تنفيذ عدد من �ملبادر�ت يف هذ� �ملجال، منها ��ستخد�م توربينات توليد 

كهرباء موفرة للطاقة و�أنظمة ��ستخال�س �حلر�رة �ملهدرة ال�ستخد�مها يف 

�لعمليات �حلر�رية.

و�أدخلت  �لتوزيع،  �سبكات  يف  �لطاقة  فاقد  من  �ل�سركة  خف�ست  كما 

�أجهزة  ��ستخد�م  �لرفع �ال�سطناعي، وبد�أت يف  حت�سينات يف تبني تقنية 

�لتحكم يف �لغاز �ملكت�سف، وخف�ست من �ملتطلبات من �لطاقة يف معاجلة 

�ملياه وعزلها. 

�إن �لتز�م �ل�سركة ببيئة خ�سر�ء ال يقت�سر على حقول �لنفط و�لغاز �لتابعة 

لبناء  �حلمر�ء  ر�أ�س  تطوير  فم�سروع  �أو�سع،  نطاق  �إىل  ميتد  بل  لل�سركة 

جممعات �سكنية وترفيهية ر�قية ملوظفي �ل�سركة �أ�سبح منوذجًا لال�ستد�مة 

بت�سمينه عدد من �ملبادر�ت �ل�سديقة للبيئة، و�لتي يتم تنفيذها الأول مرة 

على نطاق و��سع يف �ل�سلطنة، وت�سمل ما يلي:

�سخانات �ملياه و�أ�سو�ء �لطرق تعمل بالطاقة �ل�سم�سية.• 

�إعادة ��ستخد�م �ملياه �ملعاد تكر�رها.• 

نظام تدفئة وتكييف وتهوية ذو كفاءة يف ��ستخد�م �لطاقة.• 

�الأ�سجار  من  �أكرث  �أو   ٪60 بحو�يل  �الحتفاظ  يتم  ذلك،  �إىل  و�إ�سافة 

�ملوجودة باملوقع و�إعادة زرعها.

�ملبادر�ت  من  عدد  يف  �ملتعاقدة  �ل�سركات  وموظفو  �ملوظفون  �ساهم  وقد 

�ل�سيد  �سباك  بقايا  من  �ملرجانية  �ل�سعب  تنظيف  ذلك  يف  مبا  �لبيئية 

بجزيرة �لفحل، وتنظيم حمالت تنظيف باملر�كز يف مناطق �لعمليات.
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ُعماين  ريال  �ألف   330 على  تزيد  تربعات  �ساهم 2600 موظف يف جمع   

ل�سحايا �لعدو�ن على غزة، وهو �أكرب مبلغ جتمعه �سركة يف �ل�سلطنة لهذ� 

�لهدف.

الريادة البيئية

بطريقة  تتم  و�أن�سطتها  عملياتها  كافة  �أن  ب�سمان  ملتزمة  �ل�سركة  تظل 

م�ستد�مة بيئيًا ووفق �لقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها يف �ل�سلطنة. 

 

ويف عام 2014م، مت �إعادة �لت�سديق على نظام �إد�رة �لبيئة وفق متطلبات 

ومعايري �ل�سهادة �ملعرتف بها دوليًا �آيزو 140001:2004 

قبل  من  �سامل  لفح�س  عملياتها  خ�سعت  �أن  بعد 

�لق�سب  م�ستنقعات  م�سروع  وو�سل  خارجيني.  مفت�سني 

و�لذي  بيئية،  جو�ئز  على  �حلائز  بنمر  �ال�سطناعية 

�مل�ساحبة  �ملياه  م�سكلة  ملعاجلة  �لطبيعة  قوى  ي�ستخدم 

لالإنتاج، �إىل م�ستويات �أد�ء جديدة. ويتم تنفيذ �مل�سروع 

بال�سر�كة مع �سركة متعاقدة “باور” وينتج 115 �ألف مرت 

�ألف برميل يوميًا(،  �ملياه ) قر�بة 717  مكعب يوميًا من 

حيث تقوم �سركة “باور” بتزويد د�ئرة �حلفر بال�سركة بـ 

3 �آالف مرت مكعب من �ملياه �ملعاجلة كما يتم ��ستخال�س 

برميل   561( يوميًا  �لنفط  من  مكعب  مرت   90 حو�يل 

يوميًا(.

ويجري �لنقا�س حاليًا يف خيار�ت �إعادة ��ستخد�م �أق�سى 

كما  �سناعية،  ال�ستخد�مات  �ملعاجلة  �ملياه  من  ميكن  ما 

يتم �إجر�ء بحث يف م�سروع �لزر�عة �ملروية باملياه �ملاحلة.

 

ويف �لوقت نف�سه، �أنتج �مل�سروع �لتجريبي لتوليد �لبخار بالطاقة �ل�سم�سية 

بني فرب�ير  �لفرتة  �لبخار خالل  �ألف طن من  “�أمل غرب” 29  يف حقل 

بخار  �إنتاج  جدوى  �ختبار  �إىل  �مل�سروع  ويهدف  2015م،  يناير  و  2013م 

ليتم  كفاءة  وذ�ت  مكلفة  غري  بطريقة  �ل�سم�سية  �لطاقة  با�ستخد�م 

��ستخد�مه يف �ال�ستخال�س �ملعزز للنفط باالأ�سلوب �حلر�ري. ويتم �لنظر 

�الآن يف تو�سعة م�سروع توليد �لبخار بالطاقة �ل�سم�سية لي�سل �إنتاجه �إىل 6 

�آالف طن يوميًا.
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�حلافالت من 552 م�سافرً� يف �لبد�ية يف يناير 2013م لي�سل  �إىل معدل  

2999 �سهريًا بحلول نهاية �سهر يوليو 2014، و�سيتم يف �مل�ستقبل �لقريب 

ونقاط  �لعمل  مو�قع  �إىل  �ملنازل  من  و�مل�سار�ت  �لرحالت  جد�ول  تعديل 

مو�قف �حلافالت حيث �سيكون من �ملمكن  ملوظفي �ل�سركات �ملتعاقد معها 

�حلافالت  هذه  منت  على  و�أمان  ر�حة  بكل  ويتنقلو�  �سيار�تهم  يرتكو�  �أن 

�لتعر�س  لتقليل  �لرحالت �جلوية  زيادة عدد  يتم  و�لنظيفة. كما  �حلديثة 

حلو�دث �ل�سري على �لطريق.

على  لل�سالمة  �لوطنية  �حلملة  تعزيز  مت  عام،  ب�سكل  �ل�سالمة  جمال  ويف 

ُعمان  �سرطة  مع  بالتعاون  �ل�سركة  نظمتها  �لتي  مني”  “ت�سمع  �لطريق 

�لواليات  يف  متنقلة  ومعار�س  توعوية  حلقات  تنظيم  مت  حيث  �ل�سلطانية، 

�لو�سائط  عرب  مكثفة  حملة   مع  وعربي  كنزوى  �ل�سكانية  �لكثافة  ذ�ت 

�لتو��سل  وو�سائط  كالر�ديو  �لتقليدية  �الإعالمية  �لقنو�ت  ت�سمل  �ملتعددة 

وحت�سني  �مل�سوؤولة  �لقيادة  حول  �لوعي  لن�سر  وذلك  كـ“�لتويرت”  �الأخرى 

م�ستوى �ل�سيانة للمركبات.

الرعاية ال�صحية ملوظفي ال�صركة

�ل�سحية  �لرعاية  لتعزيز  �لتح�سينات  من  عدد  �إدخال  2014م  عام  �سهد 

وحدة  ��ستحد�ث  �جلديدة،  �ملر�فق  بني  ومن  و�أ�سرهم.  �ل�سركة  ملوظفي 

�لقلب بعيادة ميناء �لفحل و�لتي �أجرت ما يزيد على 250 فح�سًا.

وقد مت توظيف طبيبني �آخرين مما يحقق تخفي�سًا �إ�سافيًا يف وقت �النتظار 

للح�سول على �ال�ست�سارة وميّكن من �إجر�ء �ملزيد من �لفحو�سات �لطبية.

كما مت ت�سجيل 60 عيادة خا�سة على م�ستوى �ل�سلطنة تقدم عناية �سحية 

للموظفني  متخ�س�سة  عالجية  خدمات  تقدم  �حلاالت  بع�س  ويف  �أولية 

و�أفر�د عائالتهم �لذين ال ي�ستطيعون �لو�سول �إىل عياد�ت �ل�سركة،كذلك 

مت تزويد عدد من �لعياد�ت يف مناطق �لعمليات مبعد�ت خمتربية حديثة 

من �أجل حت�سني م�ستوى �خلدمة �ل�سحية �ملقدمة للموظفني.

فريق  �ل�سحة من خالل  لوز�رة  دعمها  بال�سركة  �لطبية  �لد�ئرة  وتو��سل 

عام  يف  بالدم  تربع  حملة   26 جمموعه  ما  تنفيذ  مت  حيث  بالدم  �لتربع 

2014م، مت خاللها جمع 1600 وحدة دم.

دعم املجتمع املحلي

�ل�سركة  �أف�سحت  2014م،  عام   من  �إبريل  يف 

عن �أكرب �عتماد�ت مالية يف تاريخها لال�ستثمار 

�الجتماعي و�لتي بلغت قيمتها 5٫5 مليون ريال 

خمتلفًا،  م�سروعًا   12 لتمويل  وذلك  ُعماين 

ت�سمل �أهم م�سروعني هما: مركز لتاأهيل مدمني 

�ملركزة  للعناية  ووحدة  م�سقط  يف  �ملخدر�ت 

�لتي  �الأخرى  �مل�ساريع  ومن  خولة.  مب�ست�سفى 

�لتزمت �ل�سركة بتنفيذها �إن�ساء �أربعة منتزهات 

و�سمائل  ومنح  وبهال  �أدم  واليات  يف  عامة 

وجمل�سني عامني. كما �سيتم �إن�ساء قاعة متعددة 

�ملقدم  �لدعم  وتعزيز  �إزكي،  يف  �الأغر��س 

للمعاقني و�لتدريب على �لعمل للن�ساء.  

ملحوظًا،  تو�سعًا  ُعمان”  “بنات  م�سروع  و�سهد 

�الجتماعي  �ال�ستثمار  م�ساريع  �سمن  �ل�سركة  من  مبادرة  عن  عبارة  وهو 

ما  تدريب  مت  حيث  مهنيًا،   بتدريبهن  �ملحدود  �لدخل  ذو�ت  مل�ساعدة 

وقد  تاريخه.  حتى  خمتلفة  مهار�ت  على  مو�طنة   200 من  �أكرث  جمموعه 

��ستثمرت �ل�سركة 150 �ألف ريال ُعماين لتنفيذ �ملرحلة �الأوىل من �مل�سروع 

وذلك بالتعاون مع جمعيات �ملر�أة �لُعمانية لتدريب عدد من �لن�ساء يف مهن 

حرفية كاخلياطة و�لتطريز، و�سياغة �لف�سيات، وت�سنيع منتجات �الألبان، 

و�ملخبوز�ت، و�ملنتجات �جللدية، و�لنحت على عظام �الإبل. 

�أبرمت   فقد  �ل�سلع   هذه  ت�سويق  يف  ت�ساعد  �أن  �ل�سركة  ��ستطاعت  وقد 

�تفاقية  لتزويد منتجع روتانا وجويرة من فئة خم�س جنوم يف  والية طاقة  

و�أنو�ع  �ألبان  �أ�سرة ومنتجات  و�أغطية  �ملوظفني  تذكارية وبدالت  مبنتجات 

من �خلبز. ووقعت �ل�سركة موؤخرً� �تفاقًا مع �سل�سلة متاجر �لتجزئة - لولو 

هايربماركت - لبيعها جمموعة من منتجات  �جلنب �لع�سوي �لُعماين، كما 

مت �فتتاح ور�ستني يف والية طاقة مبحافظة ظفار حيث تتدرب 60 �مر�أة على 

مهار�ت مهنية وتقدمي وبيع �ملنتجات �لتي ي�سنعنها.

و��ستمرت �ل�سركة يف نهجها  بتقدمي هدية تذكارية للمو�طنني كل خم�س 

مقاليد  �ل�سلطان  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  تويل  لذكرى  تخليدً�  �سنو�ت 

�أول  لبناء  ُعماين  ريال  مليون   7٫5 مبلغ  �عتمدت  وقد  �لبالد،  يف  �حلكم 

�خلام�س  �لوطني  بالعيد  �حتفاًء  2015م  عام  يف  �ملائية  لالأحياء  معر�س 

و�الأربعني �ملجيد. و�سيبد�أ �لعمل يف �مل�سروع هذ� �لعام يف حو�س �الأ�سماك 

�لبحرية و�ملركز �لتعليمي بال�سيب.

ومن �صمن االإجنازات االأخرى يف جمال اال�صتثمار االجتماعي ما 

يلي :-

�لتوقيع على مذكرة تفاهم مع وز�رة �لتنمية �الجتماعية لتمويل 22 بعثة • 

للدر��سات �لعليا لطلبة من ذوي �لدخل �ملحدود.

ل�سر�ء •  �مل�سنني  الأ�سدقاء  �لُعمانية  للجمعية  �لدعم  من  �ملزيد  تقدمي 

حافلة �سعة 30 ر�كبًا ال�ستخد�مها يف حمافظة �ل�سرقية.

�لتربع بـ 20 �ألف ريال ُعماين حلملة “فك كربة” الإطالق �سر�ح عدد • 

من �ل�سجناء �ملديونني.

�ملنح  جلنة  خالل  من  �ل�سغرية  للم�ساريع  دعمها  �ل�سركة  وتو��سل 

وت�ستلم  �سنويًا  �أمريكي  دوالر  مليون  بحو�يل  �ل�سركة  وتتربع  و�لتربعات. 

و�لتعليم  �ل�سحة  جماالت  يف  �مل�ساعدة  لتقدمي  �سنويًا  طلب   500 قر�بة 

وللجمعيات �الأهلية والأهد�ف �أخرى.

عر�س حي حلملة “ت�سمع مني”
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الطبيعية  البيئة  و�صون  املوظفني  رعاية  تعد 

ال�صركة،   يف  العمل  مبادىء  من  يتجزاأ  ال  جزءاً 

لل�صركة.  االإداري  االإطار  يف  وثيقة  اأعلى  وهي 

الطريقة  على  قط  بالر�صا  ت�صعر  لن  وال�صركة 

التي تنفذ بها خططها الطموحة ما مل يكن ذلك 

ومبا  و�صلمتهم  النا�س  �صحة  يراعي  باأ�صلوب 

على  حتافظ  وبطريقة  املجاورة  املجتمعات  يفيد 

الرثاء البيئي يف البلد.

حققت �ل�سركة �أف�سل رقم قيا�سي على �الإطالق يف �إجمايل تكر�ر �الإ�سابات 

�الإ�سابات  تكر�ر  معدل  يف  �لزيادة  وجود  رغم   0٫97 بلغ  للوقت  �مل�سيعة 

�لقيا�سي  �لرقم  وهو    0٫26 من  �رتفع   حيث  للوقت،  �مل�سيعة  �ل�سناعية 

�الإجمايل  �ملعدل  �نخفا�س م�سجع يف  �إىل 0٫32. وهناك  يف عام 2013م 

حلو�دث �ل�سيار�ت حيث �نخف�س بن�سبة 25٪ لي�سبح 0،44.

يف  زيادة  خلفية  على  ياأتي  �ل�سالمة  يف  و�مل�ستمر  �مل�ستقر  �الأد�ء  وهذ� 

�ساعة  مليون   184 �ملنجزة  �لعمل  �ساعات  بلغت  حيث  �لعمليات،  �أن�سطة 

�ساعة عمل يف عام 2013م( وقطع م�سافة 262٫2  مليون  عمل )170٫5 

�إ�سر�كًا  �لعام  و�سهد  2013م(.  عام  يف  مليون   251٫1( كيلومرت  مليون 

وتو��ساًل وثيقًا وت�ساورً� مع ذوي �ل�ساأن حول كيفية تعزيز نظام �ل�سالمة.  

�ل�سركة يف تب�سيط �سامل الأنظمة �ل�سالمة  لتمكني �ملوظفني  وقد �سرعت 

و�ل�سركات �ملتعاقدة من حت�سني �أد�ئهم وكفاءتهم. وخالل �لفرتة �لقادمة 

�سيكون هناك تركيز �أكرب على �لدرو�س �مل�ستفادة من هذه �حلو�دث و�لتز�م 

�أف�سل بالقو�عد �الأ�سا�سية لل�سالمة و�أ�سلوب مبني على �ل�سلوك و�لرت�سيد 

فيما يتعلق بالكفاءة يف �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�لقو�عد و�ملمار�سات.

على �سعيد �آخر، �أ�سبحت �ل�سركة �أول �سركة وطنية يف �ل�سق �لعلوي لقطاع  

�لنفط و�لغاز يف �خلليج  -و�ل�سركة �لُعمانية �لوحيدة - تن�سم �إىل �التفاق 

م�سوؤولية  جمال  يف  تطوعية  مبادرة  �أكرب  وهي  �ملتحدة؛  لالأمم  �لعاملي 

�ل�سركات على م�ستوى �لعامل.

�ألزمت نف�سها بدعم �ملبادئ �لعاملية  �أن �ل�سركة قد  ويعني هذ� �الن�سمام 

�لع�سرة لالتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة حول حقوق �الإن�سان و�لعمل و�لبيئة 

ومكافحة �لف�ساد، و�لتي توفر �إطار �لعمل للطريقة �لتي يجب على �ل�سركات 

و�ملنظمات �تباعها يف ممار�ستها الأعمالها.

رعاية موظفي ال�صركات املتعاقدة 

يف �إطار هذ� �لنهج �مل�ستنري، د�سنت �ل�سركة برناجمًا يعد �الأول من نوعه 

�لرعاية  مبد�أ  لت�سمني  و�سيلة  “�ملنظور” بو�سفه  م�سروع  وهو  �لعامل؛  يف 

�ملتعاقدة  �ل�سركات  لدى  �لعالية  �ملعايري  �لعمل ذ�ت  �لو�جبة، وممار�سات 

هذه  �لتز�م  �سمان  وكذلك  موظف  �ألف   40 عن  �أفر�دها  عدد  يزيد  �لتي 

�ل�سركات بالقو�نني �لُعمانية �لتز�مًا كاماًل.

هذه  موظفي  من  موظف   1500 يقارب  ملا  م�سح  �إجر�ء  �لربنامج  وت�سمن 

�ل�سركات يف �ملو�قع �لرئي�سية �ل�سبعة يف مناطق عمليات �ل�سركة بال�سمال 

ورفعها  �لعمل  معايري  وتقييم  �لرئي�سية  �لق�سايا  لتحديد  وذلك  و�جلنوب 

رعاية  عن  �أ�سئلة  �ال�ستطالع  �سمل  حيث  �ملمار�سات،  �أف�سل  يف  و�مل�ساركة 

و�لتدريب  �لطبي  و�لدعم  و�لعمليات  و�لبيئة  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لعمال 

و�لتطوير و�ملو�رد �لب�سرية.

وقد �سارك يف �ال�ستطالع 20 �سركة، ومت حتليل �لبيانات و�إر�سالها للمعنيني 

�لعمل  بيئة  وقيم  �الجتماعية  �جلو�نب  يف  م�ستمر  حت�سني  �إحد�ث  بهدف 

وحت�سني م�ستويات �الأد�ء يف �ل�سركات �ملتعاقد معها.

�ملوظفني  ��ستخد�م  بتقلي�س  �لتز�مها  �ل�سركة  و��سلت  �آخر،  �سعيد  على 

عنه  نتج  مما  و�إليها،  عملهم  مو�قع  من  تنقلهم  يف  �خلا�سة  ل�سيار�تهم 

خف�س  يف عدد �لوفيات  مبقد�ر خم�س وفيات  عن عام 2013م �أي بن�سبة 

�ل�سركة  لنقل موظفي  توفري �حلافالت  تو�سيع نطاق خدمة  55٪. فقد مت 

و�ل�سركات �ملتعاقد معها من مو�قع عملهم و�إليها لي�سل �أ�سطول �حلافالت 

�إىل 17 حافلة، كما مت ت�سيري �ملزيد من �لرحالت لرتبط 27 قرية مبو�قع 

هذه  منت  على  �مل�سافرين  عدد  �رتفع  وقد  لل�سركة.  �لرئي�سية  �لعمل 
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الرعاية العامة

اأهم منجزات العام

• االن�صمام اإىل االتفاق العاملي للأمم املتحدة.	

• رقم قيا�صي جديد يف اإجمايل  تكرار االإ�صابات امل�صيعة 	

للوقت.

• ملوظفي 	 الرعاية  لتح�صني  “املنظور”  برنامج  تد�صني 

ال�صركات املتعاقد معها.

• حت�صني خدمة احلافلت لنقل املوظفني وتو�صعتها.	

• االإعلن عن هدية اأخرى للمواطنني. 	
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جل�سة تدريب عن مكافحة �لف�ساد و�لر�سوة

�لو�جبة •  للعناية  �إلز�مي  وبرنامج  تعاقدية  و��سرت�طات  �أحكام  �إدخال 

�لذي ي�ستهدف �ل�سركات �ملتعاقدة  لتحديد ومر�قبة ت�ساربات �مل�سالح 

�ملحتملة �أو حاالت عدم �لتز�م من قبل �سركات متعاقدة حمتملة �أو من 

قبل �سركات توريد تقدمت بطلب ت�سجيلها.

�لدولية •  �ملمار�سات  �أف�سل  على  للح�سول  ن�سط  برنامج  يف  �ل�سروع 

خمت�سة  دولية  موؤ�س�سات  و�إ�سر�ك  منهم  �عرت�ف  على  و�حل�سول 

من  وكجزء  و�لف�ساد.  �لر�سوة  مكافحة  بخطط  معنية  وجمموعات 

لالأمم  �لعاملي  �التفاق  �إىل  �ل�سركة  �ن�سمت  �الجتاه،  هذ�  يف  �لتحرك 

بخطة  و�اللتز�م  �الأعمال  بقيم  بالوفاء  ثقة  بكل  تلتزم  حيث  �ملتحدة، 

مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد، وقد �أ�سدرت �أول تقرير لال�ستد�مة.

تو�سيحية •  لـ 341 موظفًا، كما مت تقدمي عرو�س  تنفيذ تدريب مبا�سر 

عن مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد لعدد 274 موظفًا جديدً� وخريجًا.

افعل
الصواب
افعل
الصواب

37



وقد مت تنفيذ ما يزيد على 300 برنامج تدريبي للموظفني خالل �لعام مع 

�لرتكيز على �إعد�د قادة �لغد، فقد �سارك 123 موظفًا يف بر�مج �لقيادة 

�لدولية يف يناير 2014م. وبنهاية �لعام �ملا�سي، بلغ عدد �مل�ستفيدين من 

 880 �ملختلفة  و�جلامعات  �لكليات  �إىل  و�خلارجية  �ملحلية  �ل�سركة  بعثات 

طالبًا وطالبة، و�أغلبهم من منطقة �المتياز. 

 

التدريب على مكافحة الر�صوة والف�صاد

يف عام 2011م، �سرعت �ل�سركة يف تنفيذ خطة مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد، 

وتهدف بذلك �إىل خلق ثقافة �لالت�سامح �جتاه �لر�سوة و�لف�ساد، ويف �أو�خر 

عام 2013م، تاأثرت �سمعة �ل�سركة ب�سل�سلة من ق�سايا �لف�ساد �لتي كانت 

بارزة، وبناء على متانة خطة مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد، ��ستطاعت �ل�سركة 

�أن تو�جه بكفاءة وفعالية �لتحديات �ملتعددة �ملتعلقة بالتحقيقات، وخرجت 

من تلك �ملحنة مبوقف ريادي على م�ستوى �ل�سلطنة يف �اللتز�م مبكافحة 

�لر�سوة و�لف�ساد.

ومن االإجراءات االأخرى التي مت اتخاذها يف عام 2014م:

�ال�ستماع •  جل�سات  وح�سور  �ملخت�سة،  و�جلهات  �ملحاكم  مع  �لتعامل 

و�لغاز،  �لنفط  بقطاع  �ملتعلقة  �لق�سايا  ومر�قبة  باملحاكم،  للدعاوى 

و�لتو��سل ب�سكل م�ستمر مع مكتب �الدعاء �لعام وجهاز �لرقابة �ملالية 

و�الإد�رية بالدولة.

�لد�خلية •  �لتحقيقات  �مل�ستفادة من  �لدرو�س  لت�سمل  �الإجر�ء�ت  تعزيز 

و�ملر�جعات لدعم خطة مكافحة �لر�سوة و�لف�ساد. 

فريق برنامج تطوير �خلريجني 
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الُعمانيون  ميثل  الذين   – ال�صركة  موظفي  اإن 

غالبيتهم – هم اأهم عن�صر فيها. وهم يتمتعون 

مبهارات وكفاءة عالية. اإن االلتزام اجلماعي من 

هي  وخربة  مهارة  من  به  يتمتعون  وما  جانبهم 

التنمية  ا�صتدامة  يف  ت�صهم  التي  العنا�صر  من 

امللحوظة التي ت�صهدها ال�صلطنة.

بنهاية عام 2014م، بلغ �إجمايل عدد موظفي �ل�سركة  8317 موظفًا، منهم 

6404 موظفني ُعمانيني بزيادة قيا�سية قدرها 11٪ عن عام 2013م. فقد 

مت توظيف 714 ُعمانيًا منهم 356 خريجًا.

كما بلغ عدد �لُعمانيني �لذين ي�سغلون منا�سب عليا )درجة �سل �لثانية فما 

فوق( 232 موظفًا، ومت ترقية 1158 موظفًا ُعمانيًا.

وبنهاية �لعام 2014م، بلغ عدد �ملوظفات 900 موظفة منهن 804 موظفات 

�لثانية فما فوق(،  ُعمانيات و 19 منهن ي�سغلن منا�سب عليا )درجة �سل 

وي�سمل ذلك �لع�سو�ت �خلم�س يف جلنة �الإد�رة �لعليا بال�سركة �لتي تتاألف 

من خم�سة ع�سر ع�سو�، مما يجعل �ل�سركة يف حمل �لريادة  يف �ل�سناعة 

و�ملنطقة من حيث �مل�ساو�ة يف مكان �لعمل.

وعززت �ل�سركة من �ملو�رد �مل�سخرة لتدريب �ملوظفني الإك�سابهم �ملهار�ت 

تو�سلت  ما  �آخر  فيه  ت�ستخدم  لع�سر  يحتاجونها  �لتي  و�لت�سغيلية  �لفنية 

�ل�سركة  و�لغاز، ولتحقيق ذلك د�سنت  �لنفط  �لتكنولوجيا يف �سناعة  �إليه 

بال�سر�كة مع �سركة �سل برنامج تطوير �خلريجني لكل �خلريجني �لُعمانيني 

�لذين يلتحقون بالعمل لدى �ل�سركة.

لقطاع  �لعمل  ر�أ�س  على  منهجي  لتدريب  ومر�قبة  تقييمًا  �لربنامج  ويوفر 

�لربنامج  يوؤ�س�س  كما  �سريعًا.  تطورً�  ي�سهد  �لذي  و�الإنتاج  �ال�ستك�ساف 

لقاعدة من قيم بيئة �لعمل.  ومت �إعد�د �لربنامج بحيث يخت�سر متو�سط 

�لوقت �لذي ي�ستغرقه �خلريج لي�سبح موظفًا موؤهاًل بدو�م كامل من خم�س 

�سنو�ت �إىل �أربع  �سنو�ت، وي�ستفيد �الآن من هذ� �لربنامج ما يربو على 700 

موظف وموظفة.

كما تخرج 49 مبتعثًا بعد �أن �أحرزو� جناحًا �أكادمييًا يف جامعات مرموقة 

يف �ل�سلطنة و�خلارج. و�ملبتعثون على نفقة �ل�سركة؛ 36 طالبًا و13 طالبة، 

در�سو� يف جامعات يف �ل�سلطنة و�ململكة �ملتحدة و�أ�سرت�ليا، ويعني جناحهم 

من  م�ستفيدين  تاأهيل،  على  ح�سل  قد  طالب   2000 من  �أكرث  باأن  هذ� 

خريجي  بني  ومن  1980م.   عام  يف  تد�سينه  منذ  �ل�سركة  بعثات  برنامج 

ماج�ستري  على  و22  �لدكتور�ه  درجة  على  مبتعث  ح�سل  �الأخرية،  �لدفعة 

على  ح�سلو�  وت�سعة  �لهند�سة  �أو  �لعلوم  يف  �لبكالوري�س  على  و17  �لعلوم 

�سهاد�ت من خالل �لدر��سة باالنت�ساب.

�الحرت�يف  �ملهند�سني  مهار�ت  �سقل  برنامج  من  موظفًا   35 تخرج  وقد 

وبرنامج �سقل مهار�ت �مل�سممني �الحرت�يف.

ويف �جلانب �لت�سغيلي، قامت مديرية �لهند�سة و�لعمليات يف �أكتوبر 2014م 

لتدريب  ر�ئد  برنامج  يف  خريجة   12 من  �ملكونة  �لثانية  �لدفعة  بت�سجيل 

2013م.  عام  يف  د�سن  و�لذي  ميد�نية،  عمليات  كمهند�سات  �خلريجات 

وعالوة على ذلك، مت �إحلاق 220 �سابًا ُعمانيًا يف “برنامج تعمني �لوظائف 

�لفنية” �ملرموق.

خريجون مبتعثون على نفقة �ل�سركة
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تطوير املوظفني

اأهم منجزات العام

• رقم قيا�صي يف عدد املوظفني الُعمانيني.	

• ا�صتيعاب اأكرث من 700 موظف ُعماين.  	

• تد�صني برنامج تطوير اخلريجني .	

• اأكرث من 800 ُعماين مبتعث داخلياً و خارجياً.	
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�جلديدة لالآبار و�خلدمات و�لتدريب �خلا�س للُعمانيني، باالإ�سافة �إىل نقل 

38 موظفًا يف جمال �لعمليات للعمل لديها. وبهذه �خلطوة تعزز �ل�سحاري 

من خرب�تها يف عمليات �ل�سغط �لعايل ودرجة �حلر�رة �ملرتفعة، وتو�سيع 

�الأعمال وحتقيق �ملنفعة للمجتمع �ملحلي ب�سكل عام.   

�سركة  تاأ�سي�س  حاليًا  يتم  �أنه  بالذكر  و�جلدير 

م�سمى  حتت  خام�سة،  كربى  حملي  جمتمع 

“�خلز�ئن”، �ستعمل يف و�سط منطقة �المتياز. 

�الآن م�سدر  ُعمان  نفط  تنمية  �سركة  و�أ�سبحت 

خربة وجتربة يف تطوير �سركات �ملجتمع �ملحلي، 

�لنفط  �سركات  مع  م�ستمرة  ب�سفة  وتتو��سل 

�لدولية �لتي ت�سعى �إىل تنفيذ بر�مج م�سابهة يف 

بلد�نها.
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و�ل�سو�مخ،  و�لربكة،  �ل�سحاري،  �الأربع؛  �ل�سركات  هذه  و��سلت  وقد 

�الآيزو  �لدولية  نالت على �سهادة �جلودة  �أعمالها ب�سال�سة وقد  و�حلديثة، 

9001 – 2008 ؛ مما يربهن قدرتها د�ئمًا على �لوفاء مبتطلبات �لعمالء 

و�لتز�ماتها مبو�ثيقها �لتاأ�سي�سية و�لتنظيمية.

�سركات  �إىل  �خلربة  ذوي  مهند�سيها  بع�س  بانتد�ب  �ل�سركة  قامت  وقد 

حلقات عمل  وتنظيم  �لفنية،  �لق�سايا  مع  للتعامل  �لكربى  �ملحلي  �ملجتمع 

�ل�سحة  على  �لرتكيز  مع  مهار�تهم  ل�سقل  �إد�رتها  جمال�س  الأع�ساء 

و�ل�سالمة و�لبيئة و�الأعمال و�ملالية و�حلوكمة و�ملو�رد �لب�سرية.

وتدريبهم  �ملو�طنني  لت�سغيل  �لعليا  �أولويتها  �ل�سركات  هذه  �أعطت  وقد 

�ل�سركات  هذه  لدى  يزد�د  �لتعمني  بد�أ  كما  بهم.  و�الحتفاظ  وتطويرهم 
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ذلك  يف  يعود  و�لف�سل  كبري،  ب�سكل 

للمو�طنني  �ل�سركة  ترعاه  �لذي  للتدريب 

بلغت  �لقاطنني يف مناطق �المتياز حيث 

ن�سبة �لتعمني يف بع�سها ما يفوق ٪90.

متدربًا   18 �أكمل  2014م،  عام  وخالل 

لي�سل  لهم،  �ملقرر  �لتدريب  بنجاح 

�لُعمانيني  �ملتدربني  عدد  �إجمايل 

قبل  من  توظيفهم  ومت  تخرجو�  �لذين 

على  وعالوة  فردً�.   97 �ل�سركات  هذه 

يخ�سعون  مر�سحًا   85 هناك  ذلك، 

للتدريب الكت�ساب مهار�ت خمتلفة، مثل 

�لدقيقة  و�الأجهزة  و�مليكانيكا،  �للحام 

و�الإلكرتونيات .

   

القوى العاملة ب�صركات املجتمع 

املحلي الكربى والتعمني

تو��سل �ل�سركة تكري�س طاقاتها وخرب�تها 

ومو�ردها ل�سمان ��ستد�مة �سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى، وتعمل مديرية 

�أعمالها  جماالت  لتو�سيع  �ل�سو�مخ  و�سركة  �لربكة  و�سركة  �الآبار   هند�سة 

�أربع من�سات  �الآبار ليكون  �حلالية من خالل زيادة عدد من�سات �سيانة 

لكل �سركة. ويف �لوقت نف�سه، يتم حاليًا �لعمل من �أجل حتديد جمال �لعمل 

�ملنا�سب ل�سركة �ل�سحاري، وعلى �لن�سق ذ�ته، �ستو�سع �سركة �حلديثة من 

عملياتها يف قرن علم.

�سبتمرب  ويف  وم�ستقلة.  متز�يدة  بتناف�سية  تتحلى  �ل�سركات  و�أ�سبحت 

2014م، ��سرتت �سركة �ل�سحاري عمليات �حلفر بالكابالت يف �ل�سلطنة 

من �سركة �أكري خلدمات �الآبار �لرنويجية. ومبوجب �ل�سفقة ت�ستحوذ �سركة 

�لتقنيات  ��ستخد�م  يف  و�مل�ساركة  �حلالية  و�لعقود  �ملعد�ت  على  �سحاري 

بع�س من موظفي �سركة �لربكة - �إحدى �سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى
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لقاء�ت مع جمل�س �ملناق�سات �حلكومي، وجامعة �ل�سلطان قابو�س و�سركة 

)عمر�ن(،  �ل�سياحية  للتنمية  �لُعمانية  و�ل�سركة  �حلديدية  لل�سكك  ُعمان 

على �سبيل �ملثال ال �حل�سر، وذلك لن�سر منهجية �لقيمة �ملحلية �مل�سافة  

وت�سجيع تبنيها يف �لقطاعات �الأخرى.

عمل  طريقة  يف  �مل�سافة  �ملحلية  للقيمة  �ال�سرت�تيجية  �الأهمية  ولتو�سيح 

�إن�ساء مديرية جديدة تعنى بالقيمة �ملحلية �مل�سافة يف �سهر  �ل�سركة، مت 

يونيو وي�سرف عليها مبا�سرة �ملدير �لعام، وتقوم �ملديرية بالتن�سيق ب�ساأن 

�سركات  تطوير  �أقلها  ولي�س  �مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  مبادر�ت  من  �لعديد 

فئات  خمتلف   يف  �لتزويد  �سل�سلة  يف  جديدة  وم�ستد�مة  تناف�سية  حملية 

وجو�نب �الأعمال.  

�ل�سركة  بيوم  �ل�سركة  �حتفلت  �مل�سافة،  �ملحلية  �لقيمة  الأهمية   وتاأكيدً� 

�ل�سامي حل�سرة �ساحب  للمقام  �لتاريخية  �لزيارة  لذكرى  تخليدً�  �الأول، 

�جلاللة ملبنى بيت �لفحل- �ملقر �لرئي�سي لل�سركة يف 12 مايو و�لذي جمع 

ورو�د  معها  �ملتعاقدة  و�ل�سركات  �حلكومة  من  �مل�سوؤولني  وكبار  �ملوظفني 

�الأعمال �لُعمانيني.

كما ��سطلع فريق �لقيمة �ملحلية �مل�سافة بال�سركة بدور حموري يف �إن�ساء 

لت�سجيل  �لو�حدة  �ملحطة  نظام  وهو  �مل�سرتك  �ملوردين  ت�سجيل  نظام 

�ملوردين يف �ل�سناعة. ووفق هذ� �لنظام، يقوم �ملوردون بت�سجيل بياناتهم 

مرة و�حدة، وت�سبح متاحة لل�سركات �لعاملة يف قطاع �لنفط و�لغاز. و�سيتم 

تو�سيع نظام ت�سجيل �ملوردين �مل�سرتك ليتم ��ستخد�مه خارج �ل�سلطنة مما 

ن �ملوردين �لُعمانيني من عر�س خدماتهم لعمالء خارج �ل�سلطنة. �سيمكِّ

ويف �إطار عملية �سمان �جلودة يف �أعمال �لقيمة �ملحلية �مل�سافة و�أن�سطتها 

�الإلكرتونية ملر�قبة  �ل�سبكة  و�إبالغ عرب  بال�سركة، مت تطوير نظام مر�قبة 

�ملحلية  بالقيمة  �لتز�ماتها  مقابل  و�ملوردين  �ملتعاقدة  �ل�سركات  �إجناز 

�مل�سافة يف �لعقود و�أو�مر �ل�سر�ء. وقد مت �إن�ساء هذ� �لنظام وجتريبه من 

تاريخه قامت ثالث �سركات عاملة  �لقطاع. وحتى  نيابة عن  �ل�سركة  قبل 

�ملحلية  �لقيمة  عمليات  يف  �لنظام  با�ستخد�م  �لنفط  حقول  ت�سغيل  يف 

لي�سمل  �لنظام  ��ستخد�م هذ�  تو�سيع نطاق  و�سيتم  بها،  �مل�سافة �خلا�سة 

كافة �ل�سركات �مل�سغلة حلقول �لنفط ومكتب �إد�رة م�ساريع �لقيمة �ملحلية 

�مل�سافة بوز�رة �لنفط و�لغاز.

ومن �أجل ت�سمني �لقيمة �ملحلية �مل�سافة يف �الأعمال �ليومية، �تفقت �ل�سركة 

و�ل�سركات �الأخرى �لعاملة يف قطاع �لنفط و�لغاز يف �ل�سلطنة على �سروط 

و�أحكام موحدة للقيمة �ملحلية �مل�سافة. وهذه �ملعايري �مللزمة لكل �لعقود 

�لتي  �ل�سركات  كل  تلزم  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 عن  قيمتها  تزيد  �لتي 

تقدم عرو�سًا للمناق�سات �أن تقدم خططها ملا يلي: ��ستثمار�ت �ملوجود�ت 

�لثابتة، و�لتعمني، وتدريب �لُعمانيني، و�سر�ء �ل�سلع و�خلدمات من مزودين 

حمليني، وتطوير �ملوردين �ملحليني و�لبحث و�لتطوير و�البتكار. وعندما يتم 

�ملر�قبة  نظام  يف  �مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  خطة  حتميل  يتم  �لعقد،  �إ�سناد 

و�الإبالغ ل�سمان �اللتز�م باأهد�ف �لقيمة �ملحلية �مل�سافة و�إجنازها.    

�صركات املجتمع املحلي

�سركات �ملجتمع �ملحلي هي موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة مملوكة من قبل 

�ملو�طنني �لقاطنني يف مناطق �متياز �ل�سركة. وخالل عام 2014م،  كان 

عقود  من  ت�ستفيد  ن�سطة  حملي  جمتمع  �سركة   171 من  يقارب  ما  هناك 

لل�سركة،  �لرئي�سية  �لعقود  لها يف  �أعمال   �ل�سركة، ومن خالل تخ�سي�س 

توفر هذه �ل�سركات خمتلف �خلدمات يف عمليات �لنفط و�لغاز كخدمات 

و�للوجي�ستيات  �ملدنية  و�لهند�سة  و�مليكانيكا  �لكهرباء  يف  و�أعمال  �الآبار، 

وتوفري �الأيدي �لعاملة وتاأجري �ملعد�ت.

�صركات املجتمع املحلي الكربى  

مت حتقيق �ملزيد من �لتقدم فيما يخت�س ب�سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى 

باأن�سطة  وتقوم  ُعماين،  ريال  مليون   25 عن  يزيد  ر�أ�سمالها  �أ�سبح  �لتي 

رئي�سية يف  �لنفط و�لغاز منها من�سات �سيانة �الآبار و�سيانة روؤو�س �الآبار 

و��ستبد�ل خطوط �لتدفق.

�سباب عمانيون يحتفلون بان�سمامهم  �إىل برنامج تدريب �للحامني  6 جي
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كما مت �إ�سناد عقد �إىل �سركة فري�ست فلرت �س.م.م ب�سحار ل�سنع حو�جب 

رمال بقيمة 16 مليون دوالر.

حيثما  �ملحلية  �ل�سغرية  لل�سركات  �الأعمال  جمال  بتجزئة  �ل�سركة  وتقوم 

�لتعاقد، وقد  كان ذلك ممكنًا، ويتم هذ� من خالل  حلقات ��سرت�تيجية 

بد�أت بالفعل �ملناق�سات �لهادفة �إىل تب�سيط �إجر�ء�ت �لت�سجيل للموؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة �لر�غبة يف �لتعامل مع �ل�سركة.

ومن جانب �آخر، عر�س فريق �لقيمة �ملحلية �مل�سافة للجنة �الإد�رة �لعليا 

و�ملتعلقة  عليها  �ملتفق  و�لغاز  �لنفط  �سروط  �لكربى  �ملناق�سات  وجمل�س 

بالقيمة �ملحلية �مل�سافة، و�لتي جتعل �أ�سعار �لتناق�س تتما�سى مع درجات 

منوذج  على  بناًء  �لعقود  �إ�سناد  وتاأكيد  �مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  تقييم 

�قت�سادي يت�سمن معايري  لتحقيق فو�ئد �لقيمة �ملحلية �مل�سافة  لالقت�ساد 

كمعيار �ال�ستفادة ذ�ت �لتاأثري �ملت�ساعف.   

ومت �لتوقيع على مذكرة تفاهم مع �لهيئة �لعامة 

لتقدمي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  لتنمية 

�لُعمانيني،  �مل�ساعدة لرو�د �الأعمال  �ملزيد من  

حيث تلتزم �ل�سركة مبوجب هذه �ملذكرة بتقدمي 

لل�سركات  و�لتوجيه  و�لدعم  �لتجارية  �خلرب�ت 

2015م  عام  و�سي�سهد  و�ملتو�سطة.  �ل�سغرية 

لتعزيز   �ملبادر�ت  من  للمزيد  �ل�سركة  طرح 

مهار�ت رو�د �الأعمال �لُعمانيني. 

فر�سة    13 �إتاحتها  يف  �لريادة  �ل�سركة  وحتتل   

خالل  عر�ستها  و�لتي  �لُعمانية  للموؤ�س�سات 

�ملوؤمتر �لرئي�سي لفر�س �الأعمال للقيمة �ملحلية 

وقد  2013م،  دي�سمرب  يف  �ملنعقد  �مل�سافة 

برنامج  �إد�رة  ملكتب  دعمها  �ل�سركة  و��سلت 

بوز�رة  �مل�ستحدث   �مل�سافة،   �ملحلية  �لقيمة 

كبار  �أحد  �نتد�ب  خالل  من  و�لغاز،  �لنفط 

�ملتخ�س�سني يف جمال �لعقود و�مل�سرتيات ليكون رئي�س فريق �ال�سرت�تيجية 

�لتخ�س�سات  متعددي  خرب�ء  م�ست�سارين  توفري  عن  ف�ساًل  و�لتخطيط 

للمكتب.

عمليات  من  قريبة  �سناعية  مناطق  على  �ملتز�يد  �لطلب  تلبية  �أجل  ومن 

�سو�ء،  �الأعمال على حد  ورو�د  �مل�ستثمرين  قبل كل من  و�لغاز من  �لنفط 

عملت �ل�سركة مع وز�رة �لنفط و�لغاز و�ملوؤ�س�سة �لعامة للمناطق �ل�سناعية 

مربع  مرت  ماليني  خم�سة  قدرها  مب�ساحة  �أر�س  قطعتي  تخ�سي�س  على 

ملنطقتني �سناعيتني بكل من فهود ومرمول.

من جانب �آخر، يعترب فريق �لقيمة �ملحلية �مل�سافة �الآن مرجعًا يف تطوير 

�ملحتوى �ملحلي، فقد مت دعوته للم�ساركة يف عدد من فعاليات �لقيمة �ملحلية 

�مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  فريق  �أع�ساء  عقد  كما  ودوليًا.  حمليًا  �مل�سافة 

�لتوقيع على مذكرة �لتفاهم مع �لهيئة �لعامة لتنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة
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املحلية  للقيمة  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  تهدف 

املحلي،  املجتمع  �صركات  دعم  اإىل  امل�صافة 

�صراء  وزيادة  واملتو�صطة  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات 

قدرات  وحت�صني  املحلية،  واخلدمات  املنتجات 

بغية  املحلية  وال�صركات  املواطنني  واإمكانات 

طويل  والأمد  م�صتدامة  جتارية  فوائد  حتقيق 

لل�صلطنة.

 

التوظيف والتدريب

عززت �ل�سركة يف عام 2014م من حملتها �لهادفة �إىل حتقيق �ملزيد من 

�لقيمة �ملحلية �مل�سافة، فلدى �ل�سركات �ملتعاقدة معها، ��ستطاعت �ل�سركة 

�أن توفر �أكرث من 4300 فر�سة تدريب وعمل، وهذ� يعني �أنه مت توفري ما 

يزيد على  14 �ألف وظيفة  منذ تد�سني برنامج �الأهد�ف �لوطنية يف عام 

2011م ��سرت�سادً� بالتوجيهات �ل�سامية حل�سرة �ساحب �جلاللة  �ل�سلطان  

الإيجاد �ملزيد من فر�س �لعمل للباحثني عن عمل من �ملو�طنني.  

وت�ستهدف هذه �لفر�س �لباحثني عن عمل من �ل�سباب �لُعماين حتى يت�سنى 

لهم �سغل وظائف ت�ستلزم مهار�ت يف عدد من �لوظائف كفنيني كهربائيني 

وجنارين وميكانيكيني وفنيي تركيب �أنابيب وحلامني وفنيي حديد ت�سليح 

و�سباكني وفنيي �سقاالت.

�للغة  يف  �سابًا،   245 ت�سم  �لتي  �الأوىل،  �ملجموعة  م�ستوى  تقييم  ومت 

�أن  �الإجنليزية و�لريا�سيات و�لفيزياء، كما خ�سعو� لفحو�سات طبية قبل 

يتم قبولهم يف برنامج �لتدريب �الأول من نوعه لي�سبحو� حلامني مب�ستوى 

دوليًا. به  معرتف  �ملجال  هذ�  يف  تدريب  م�ستوى  �أعلى  “6جي” وهو 

ويتوقع �أن تبد�أ �ملجموعة �لثانية �ملكونة من 200 متدرب �لدورة هذ� �لعام، 

�ملتكامل،  رباب-هرويل  م�سروع  يف  �لعمل  �لناجحون  �ملر�سحون  و�سيبد�أ 

حيث قامت �ل�سركة، يف �إطار توجهها جلعل �لقيمة �ملحلية �مل�سافة جزءً� 

ال يتجز�أ من �إجر�ء�ت �لتعاقد و�مل�سرتيات، بتخ�سي�س جزء من  �لب�سائع 

م�سائل  يف  �لتهاون  دون   ٪100 بن�سبة  �لُعمانيني  للموردين  و�خلدمات 

�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�جلودة و�جلدول �لزمني و�الأ�سعار. 

وت�ستمل �لدورة على تدري�س يف �لف�سل وتطبيق عملي على ر�أ�س �لعمل مما 

�أو  �لنفط  م�ساريع   �إحدى  �حلقيقية يف  �لعمل  بيئة  للمتدربني جتريب  يتيح 

�لغاز. ويعد هذ� �لربنامج �الأول من نوعه يف �ملنطقة �لذي �سيوؤهل �ملر�سحني  

�لناجحني للعمل يف م�ساريع �ل�سركة �ل�سخمة �الأخرى مثل “جبال-خف” 

وبدور ف�ساًل عن �لعمل خارج �لبالد �إن رغبو� يف ذلك. 

كما مت �لتوقيع على مذكرة تفاهم تلتزم �ل�سركة مبوجبها بالعمل مع وز�رة 

�ملهني  �لتدريب  مبر�كز  للُعمانيني  تدريب  فر�س  لتوفري  �لعاملة  �لقوى 

�حلكومية لتلبي �الحتياجات �حلالية و�مل�ستقبلية ل�سناعة �لنفط و�لغاز.

قامت  حيث  رول،  و�سيح  مبرمول  �جلديدة  �لد�خلية  �لور�س  جناح  وبعد 

ثالثة بقرن   �فتتاح ور�سة   �الآن يف  ُعمانيًا، ننظر  بتدريب 40 فنيًا  �ل�سركة 

�آخرين  ُعمانيًا  �سابًا   20 لتدريب  جمااًل  هذ�  و�سيفتح   �لعام.  هذ�  علم 

�ستتيح  كما  و�ل�سيانة،  �الإ�سالحات  �أعمال  يف  جديدة  مهار�ت  الإك�سابهم 

وتهدف  قدر�تهم.  لتعزيز  بالعمل  �ملوجودين  للفنيني  فر�سة  �لور�سة  هذه 

هذه �ملبادرة لتوطني هذه �خلدمة بداًل من �للجوء الأطر�ف ثالثة خارجية، 

�إىل �إ�سافة قيمة حقيقية الأعمالنا ولي�س �أقلها ت�سريع وقت �الإجناز ف�ساًل 

عن  توفر فر�س عمل و�عدة.

دعم موؤ�ص�صات االأعمال الُعمانية

و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  تطوير  لدعم  متجدد  زخم  هناك 

و�إ�سهاماتها يف قطاع �لنفط و�لغاز وغريه من قطاعات �القت�ساد �الأخرى.

فقد �أ�سندت �ل�سركة �إىل �سركات م�سجلة حمليًا عقودً� تبلغ قيمتها ما يربو 

�أكرب الإ�سناد عقود  �أمريكي، وهناك توجه بت�سميم  على 4٫9 مليار دوالر 

للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لُعمانية منها م�سنع ُعمان ملو�نع �لت�سرب 

�سركة �خلط  و  �ملنتجات،  باحتياجاتها من هذه  �ل�سركة  لتزويد  نزوى  يف 

�ملحلي �س.م.م باملعبيلة �جلنوبية �لتي تزود �ل�سركة مب�ستلزمات �الأنابيب.

كما كان ملديرية هند�سة �الآبار �لريادة يف �إ�سناد عدد من �لعقود �لهادفة �إىل 

زيادة �سر�ء �ل�سلع و�خلدمات �ملحلية �إىل �أعلى حدد ممكن، فقد �أ�سدرت 

�أو�مر �سر�ء  �أنابيب تغليف تزيد قيمتها عن 30 مليون دوالر �أمريكي  بكمية 

قدرها 18500 طن مل�سنع تي �أم  كي – �خلليج �لدولية ل�سناعة �الأنابيب 

ومقره �سحار بزيادة قدرها 40٪ من �أو�مر �ل�سر�ء  عما كان عليه يف عام 

2013م. كذلك �أكملت �سركة “�إنتيجريتد �إن�سايت ملر�قبة �الآبار” �أول مهمة 

لرتكيب �أجهزة قيا�س يف قاع �لبئر بنجاح يف فرب�ير من عام 2014م. 
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القيمة املحلية امل�سافة

اأهم منجزات العام

• توفري اأكرث من 4300 فر�صة عمل وتدريب.	

• اإ�صناد عقود اإىل �صركات م�صجلة حملياً تزيد قيمتها عن 	

4،9 مليار دوالر اأمريكي. 

• يعمل االآن ما يزيد على 4 اآالف مواطن ب�صركات املجتمع 	

تخ�ص�صات  يف  املحلي  املجتمع  و�صركات  الكربى  املحلي 

خمتلفة. 

• 	 90( دوالر  مليون   229 عن  قيمتها  تزيد  اأعمال  تنفيذ 

املحلي  املجتمع  �صركات  ُعماين عن طريق   ريال  مليون 

الكربى و�صركات املجتمع املحلي. 

• تاأ�صي�س مديرية جديدة للقيمة املحلية امل�صافة	
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وقد و��سل فريق ��ستك�ساف �لغاز بال�سركة �أعماله �ال�ستك�سافية  يف حتقيق 

و�إن�ساج مو�رد غاز جديدة باكت�سافاتهم يف “خلود – غرب” و “مربوك 

–جنوب” و�لقيام باأعمال �ال�ستك�ساف يف تي�سري. وقد مت �النتهاء من حفر 
خم�س �آبار ��ستك�سافية للغاز ومت �ختبار خم�س مع ت�سديعها.

�أبرز �الإجناز�ت هو حملة �لت�سديع �لهيدروليكي �لناجحة �لتي تتم  و�أحد 

�أعمق حقول  �لغاز  �لكتيمة  �أحد  حاليًا مب�سروع �لغاز �لكتيم بخلود، وهو 

�الإنتاج ب�سفة م�ستمرة منذ يناير  �لتي يتم تطويرها. ويتو��سل  �لعامل  يف 

2014 م من �ست �آبار  من خالل نظام �الإنتاج �ملبكر – وهي حمطة ب�سعة 

مليون مرت مكعب لليوم. و�الختبار�ت �ملو�سعة لالآبار كهذه هي عن�سر هام 

للتحقق من �جلدوى �لتجارية ملكامن �لغاز �لكتيمة  وكذلك من �أجل تلبية 

�حتياجات �لبالد من �لغاز يف �مل�ستقبل.

و�مل�سروع حاليًا ميول ذ�تيًا من خالل عائد�ت نظام �الإنتاج �ملبكر مع تفّوق 

بيانات  تتوفر  �أن  �ملقدر  ومن  �الأرباح.  وحتقيق  �لتعادل  نقطة  على  �الآبار 

�الآبار �الأفقية بحلول �لربع �الأخري من هذ� �لعام.  وقد حتقق �إجناز هام 

بت�سليم م�سروع خلود من مديرية �ال�ستك�ساف ملديرية تطوير �لغاز يف يناير 

2015م.

جتاوزت  قد  �لو�عدة  �لغاز  مو�رد  �إىل  �الإ�سافات  كانت  2014م  عام  ويف 

�ل�سقف �مل�ستهدف ببلوغها 0٫36 تريليون قدم مكعب ، �أهمها من “خلود 

– غرب”. كما كانت هناك زيادة بن�سبة 16 ٪ يف معدل �لغاز �ملوجود يف 
مكانه لي�سل �إىل 75٫4 تريليون قدم مكعب.  

– وهو �أحد �أكرب �كت�سافات  ومي�سي �لعمل قدمًا يف حقل مربوك �لعميق 

�ل�سركة للغاز حيث تقدر �لكميات �ملوجودة يف مكانها بـ 2٫9 تريليون  قدم 

– مع ربط �الآبار بخط  مكعب من �لغاز و115 مليون برميل من �ملكثفات 

�الإنتاج يف وقت مبكر و�الإنتاج منها يف وقت قيا�سي.

ومب�سيها قدمًا يف بر�جمها، تقوم �ل�سركة بتنفيذ عدد من �مل�ساريع لتقدمي 

��ستخد�م  �إعادة  ذلك  يف  مبا  �لبالد  �إير�د�ت  لتعزيز  �لدعم  من  �ملزيد 

من�سات �سيانة �الآبار �لتي مت �لتخلي عنها يف �أعمال �إد�رة مر�فق  �ملكامن 

من  تر�وحت  مناطق  يف  �حلفر  �أجهزة  �أعمال  �سل�سلة  حت�سني  مع  و�الآبار 

�جلانب �ل�سرقي وحتى �خلوير يف تكوين �سعيبة �لعليا.

�ملر�فق  من  عدد  تد�سني  يف  �لت�سريع  على  نعمل  �لهند�سة،  �سعيد  وعلى 

�لوقت  يف  �الختناقات  لتخفيف  زولية  يف  �لغاز  �سغط  كمحطة  �ل�سطحية 

�لذي يتم �لعمل حثيثًا لربط �حلقول �ملكت�سفة يف �سمار و�لع�سفور وتي�سري 

و“بريبا �أ3ج” بخطوط �الإنتاج.

تاريخه.  �ل�سلطنة حتى  يجرى يف  زلز�يل  م�سح  �أكرب  �ملديرية  �أكملت  وقد 

�آالف   8 م�ساحة  على  �لهوي�سة/جبال  منطقة  يف  �أجري  �لذي  فامل�سح 

كيلومرت مربع و�لذي بد�أ يف �أبريل من عام 2013م كان قد �أجري يف بقعة 

وذلك  وملحية  م�ستوية  �سبخة  �أر�س  كونها  �لتحديات  تكتنفها  �الأر�س  من 

مب�ساعدة �أجهزة هز�زة خفيفة ��ستخدمت خ�سي�سًا لهذ� �لغر�س، وقد مت 

�النتهاء من �أعمال �مل�سح هذه يف �سبتمرب 2014م.

وعقب هذ� �الإجناز، مت تنفيذ م�سح �أكرب منه يف �سمال هيما وتقدر م�ساحتها 

بـ 13 �ألف كيلومرت مربع و�لتي تغلب عليها �لكثبان �لرملية �ملرتفعة.

كبريً�،  جمهودً�  تتطلب  �لتي  �لبيئات  من  متنوعة  �سل�سلة  يف  �لعمل  ورغم 

�سجلت �ملديرية �إجنازً� هامًا باإكمالها يف �أغ�سط�س من عام 2014م، ع�سر 

�سنو�ت من �لعمل دون وقوع حو�دث م�سيعة للوقت، وهو ميثل ما جمموعه 

�أن�سطة �ال�ستك�سافات حيث مت قطع م�سافة 61  32 مليون �ساعة عمل من 

مليون كم و�إجر�ء م�سح زلز�يل مل�ساحة قدرها 56 �ألف كيلومرت مربع ذ�ت 

�جلوفية  �لعينات  قو�لب  من  كم   31 و�أخذ  �لتحديات  تكتنفها  ت�ساري�س 

�الأنابيب  خطوط  من  كم  �ألف  و16  �الآبار  مو�قع  من  موقع  �آالف   5 وم�سح 

و�لتدفق.
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الهايدروكربونات  وحتقيق  اال�صتك�صاف  يركز 

ال�صطح من خطط  املوجودة حتت  على اجلوانب 

احلاوية  املكامن  على  العثور  اأي  احلقل:  تطوير 

وتراكيبها  حجمها  وتقييم  للهايدروكربونات 

التي  الطريقة  حماكاة  يف  والدقة  وخ�صائ�صها 

�صين�صاب بها النفط والغاز يف ثنايا ال�صخور اإىل 

االآبار، ومن ثم التقرير يف �صوء البيانات وحاالت 

الغمو�س – يف الكيفية التي ميكن بها ا�صتخل�س 

الهايدروكربونات منها. اإن مهمة اكت�صاف املكامن 

اجلديدة مناطة مبديرية اال�صتك�صاف. اأّما عمليات 

التقييم واملحاكاة اأو حتى الدرا�صات االأولية فكلها 

لل�صركة  التابع  املرموق  الدرا�صات  مركز  يف  تتم 

الذي ميكِّن  املركز  اإنه  الغر�س.  لهذا  واملخ�ص�س 

يف  االإنتاج  وجيولوجيي  املكامن  مهند�صي  معظم 

للم�صتقبل  �صليم  ب�صكل  التخطيط  من  ال�صركة 

دون اأن ت�صرفهم عن ذلك متطلبات االإنتاج على 

املدى الق�صري.

كان  عام 2014م حافاًل بالنجاح بالن�سبة ملديرية �ال�ستك�ساف، مما �أدى 

�إىل  �إ�سافة مو�رد  و�عدة كبرية لدعم �لنمو طويل �الأمد يف �إنتاج �لنفط 

و�لغاز، يف حني يتم �ل�سعي حثيثًا لربط بع�س �مل�ساريع بخط �الإنتاج لتعزيز 

�الإير�د�ت حيثما �أمكن.

وقد مت حتقيق زيادة  هامة  بن�سبة 8٪ يف كمية �لنفط �ملوجود يف مكانه 

لتبلغ 66٫6 مليار برميل يف  مرتفعة من 61٫9 مليار برميل عام 2014م 

عام 2015م ب�سبب �أعمال �ال�ستك�ساف و�إد�رة �ملكامن �ملتميزتني.   

 

�أما يف جمال �لتنقيب عن �لنفط �لتقليدي، حيث تبذل جهود  ن�سطة، فقد 

�ملديرية  �آبار. وقد �سجلت  ت�سع  بئرً�، ومت �ختبار  مت �النتهاء من حفر 20 

�كت�سافني �أ�سافا �إىل �إجمايل كمية �لنفط �ملوجود يف مكانه ما يزيد قلياًل 

على 613 مليون برميل، وهي �أكرب �إ�سافة ت�سجل منذ 1994م.

ويف �جلانب �ل�سرقي حلقل رميا – مرمول، تهدف �ل�سركة �إىل ��ستك�ساف 

�الإنتاج )مع معدل  تكوينات �سغرية جديدة وتطويرها وربطها بخط  عدة 

فريق  باإمكان  و�أ�سبح  برميل(.  مليون  بـ200  يقدر  نهائي  ��ستخال�س 

�أف�سل  �ال�ستك�ساف و�الإنتاج �مل�سرتك ��ستهد�ف �لتكوينات �لو�عدة ب�سكل 

من خالل �سور �مل�سح �لزلز�يل �لتي مت حت�سني دقتها. وتبحث �ل�سركة �الآن 

عن فر�س مل تطلها يد �ال�ستك�ساف بعد بالقرب من �ملر�فق �لقائمة و�لتي 

ميكن ربطها بخط �الإنتاج �سريعًا. ونتيجة لذلك، يتم �حل�سول على �لنفط 

�إىل جانب ربط ثالثة  �لتي حفرت يف عام 2014م،  �الأربعة  �لتكوينات  يف 

منها بخط �الإنتاج بالفعل. وبتكاتف �جلهود مع فريق �الإنتاج، تدفع مديرية 

تكوين  يف  �خلوير  مل�سروع  و�لتطوير  �لتقييم  بعمليات  قدمًا  �ال�ستك�ساف 

�سعيبة �لعليا، ومن �ملخطط �إنتاج �أول كمية من �لنفط منه يف عام 2017م.

يف  �لبدء  مت  �لتقليدي،  غري  �لنفط  جمال  يف   �ملبذولة  للجهود  وبالن�سبة 

ملرحلة  يد�سن  ما  وهو  ب”  “نتيه-  حقل  من  �لتقليدي  غري  �ملورد  تقييم 

جديدة  من �لن�سج �ال�ستك�سايف للمو�رد غري �لتقليدية. وقد مت حفر ثمان 

�آبار، خم�س منها باحلفر �الأفقي. و�ست�ستمر عمليات �لت�سديع �لهيدروليكي 

و�إجر�ء �الختبار�ت يف عام 2015م، و�ست�ستخدم �لنتائج �لتي يتم �حل�سول 

عليها من هذه �الآبار لال�سرت�ساد بها يف برنامج �لتطوير  �ملبكر للحقول يف 

عام 2016م.

ُقمع حتقيق �لهايدروكربونات
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ال�ستك�ساف وحتقيق الهايدروكربونات

اأهم منجزات العام

• لي�صل  	 بن�صبة ٪8  املوجود يف مكانه  النفط  زيادة  كمية 

اإىل 66٫6 مليار برميل. 

• للنفط حتققها 	 الواعدة  املوارد  زيادة ملحوظة يف  اأكرب 

عمليات اال�صتك�صاف منذ عام 1994م.

• زيادة بن�صبة 16 ٪ يف معدل الغاز املوجود يف مكانه لي�صل 	

اإىل 75٫4 تريليون قدم مكعب.  

• ال�صقف 	 تعدت  الواعدة  الغاز  الحتياطيات  اإ�صافات 

امل�صتهدف لتبلغ 0٫36 تريليون قدم مكعب. 

• يف 	 باكت�صافات  الغاز  موارد  يف  جديدة  جناحات  حتقيق 

حقل “خلود غرب” و“مربوك جنوب” وتي�صري.

• حتى 	 ال�صلطنة  يف  يجرى  زلزايل  م�صح  اأكرب  اإكمال 

تاريخه.

• ت�صجيل 	 بعدم  قيا�صياً  رقماً  حتقق  اال�صتك�صاف  مديرية 

حادثة م�صيعة للوقت خلل ع�صر �صنوات. 
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�ملا�سية،  �الأربع  �ل�سنو�ت  ب�سال�سة خالل  �لبوليمر مبرمول  ويعمل م�سروع 

من  برميل(  مليون   8٫8( مكعب  مرت  مليون   1٫4 على  يربو  ما  �أنتج  وقد 

�لنفط. ويتم حاليًا تو�سيع �مل�سروع، ويتوقع �إ�سافة 18 بئرً� حاقنة  للبوليمر 

يف عام 2015م. كما يتم �إحر�ز تقدم جيد يف تنفيذ جتربة �لغمر بالبوليمر 

�ملو�قع  يف  �ملاء  حقن  مع  مرمول  يف  �ل�سطحي  للتوتر  �خلاف�س  �لقلوي 

�لتي  �لكيميائية  �ملادة  حقن  ويتوقع  جيد،  �أ�سا�س  خط  لتحديد  �مل�ستهدفة 

يتم �ختيارها الحقًا هذ� �لعام.

م�ساريع  ثالثة  يف  بن�ساط  تنفيذه  فيتم  �خللوط،  �لغاز  حقن  برنامج  �أما 

مب�ستويات خمتلفة من �لن�سج. ففي م�سروع �ملرحلة �لثانية من »هرويل �أ ب«، 

ما  حقن  مت  �أ�سهر  �ستة  وخالل  2014م،  عام  يف  �خللوط  �لغاز  حقن  بد�أ 

يقارب من 1٫7 مليون مرت مكعب يوميًا، وقد رِفع �سغط �ملكمن �إىل م�ستوى 

يفوق م�ستوى �خللوطية �مل�ستهدف. ويتوقع زيادة �سعة �حلقن و�الإنتاج يف 

عام 2015م، بعدما يتم ��ستبد�ل جهاز �لف�سل حيث �سريتفع معدل �حلقن 

لي�سل 5 مليون مرت مكعب يف �ليوم. و�أخريً�، مت �النتهاء من خطط �لت�سغيل 

�أنه  ويبدو  �حلم�سي،  3�أ«  »�لنور  مل�سروع  �خللوط  �لغاز  حلقن  �لتجريبي 

�سيكون جاهزً�  ليبد�أ �حلقن يف بئرين قريبًا.

قد  وقرن علم  �أمل  باالأ�سلوب �حلر�ري يف  �ال�ستخال�س  م�سروعي  �أن  كما 

�لبخار  حقن  تنفيذ  �الآن  مت  وقد  و�الإنتاج،  �حلقن  يف  �ل�سروع  مرحلة  بلغا 

�حللقي يف كل �آبار حقل �أمل �سرق.
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وبالن�سبة لالأن�سطة غري �لهايدروكربونية، مت �النتهاء من عدد من �ملر�حل 

�الإن�سائية �لهامة  مبيناء �لفحل منها مركز �لتدريب لهند�سة �الآبار �ملزود  

��ستمر�رية  ومركز  تدريبية  و�سائل  من  �لتكنولوجيا  �إليه  و�سلت  ما  باآخر 

�الأعمال و�ملمر �لعلوي �لبالغ طوله 375 مرتً� �لذي يربط بني �ملقر �لرئي�سي 

»بيت ميناء �لفحل« وم�سجد �ل�سفاء ومبنى �ل�ساحل.

كما �أنه وفق خطة تطوير م�سروع ر�أ�س �حلمر�ء، �سيتم �إجناز 241 وحدة 

�سهدها  �لتي  للنجاحات  ��ستمر�رً�  وذلك  2015م  عام  يف  �إ�سافية  �سكنية 

�سممت  �إ�سافيًا  منزاًل   50 وت�سليم  م�سجد جديد  بناء  ومنها  2014م  عام 

على منط »تاون هاو�س« و�جلاهزة ل�سغلها، و�فتتاح ملعب �جلولف �جلديد 

و�لبدء يف �الأعمال �الإن�سائية لعيادة ميناء �لفحل �جلديدة.

ومن �أجل حت�سني فعالية �إجناز �مل�ساريع، قامت �ل�سركة باإ�سر�ك �ل�سركات 

يف  للجانبني  مفيدة  فر�س  عن  �لبحث  �أجل  من  معها  �ملتعاقدة  �لرئي�سية 

�ل�سلطنة  يف  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع  الإجناز  �ملطلوبة  �ملو�هب  تطوير  جمال 

تو�زن  لتحقيق  �ل�سركة  يف  �ملناق�سات  عمليات  وتعزيز  �ل�سر�كة  وتوطيد 

فعال بني �لتكلفة وجودة �الإجناز.

�الأعمال  و�إكمال  �جلودة  على  �مل�ستقلة  �جلودة  �سمان  تقارير  �أثنت  وقد 

�سمان  يف  �لتحدي  ويظل  بال�سركة.  �الأولية  �لهند�سية  �لت�ساميم  ملكتب 

�مل�ساريع  مبادئ  تنفيذ  وكذلك  لها  �ملقررة  �ملو�عيد  يف  �مل�ساريع  �إجناز 

ت�سكله من د�فع نحو  وتناف�سيته وما  �لعمل �ملحدد  �ملعتمدة كو�سوح نطاق 

وتنفيذ  ��ستخد�مها  وتكر�ر  �لقيا�سية  �لت�ساميم  من  �ملزيد   ��ستخد�م  

ب�سكل  �مل�ساريع  على  �لرقابة  وحت�سني  �ملخاطر  لتقليل  �الإجر�ء�ت  �أف�سل 

عام. و�سيمهد هذ� �لطريق نحو حتقيق مزيد من �لكفاءة بالن�سبة للتكلفة 

و�ملدة �لزمنية للم�ساريع وحت�سني �أد�ء �ملوجود�ت.

اال�صتخل�س املعزز للنفط   

مب�ستوى  تعمل  �لتي  �خلم�سة  للنفط  �ملعزز  �ال�ستخال�س  م�ساريع  بجانب 

�خللوط  يف  �لغاز  وحقن  بريبا،  �لغاز يف حقل  �ل�سركة )حقن  جتاري يف 

علم(،  وقرن  �أمل  حقلي  يف  و�لبخار   مرمول  يف  و�لبوليمر   هرويل،  حقل 

تقنيات  فيهما  ت�ستخدم  جتريبيني  م�سروعني  بت�سغيل  حاليًا  �ل�سركة  تقوم 

�ال�ستخال�س �ملعزز للنفط، وهما م�سروع �لبوليمر  يف منر و�لبخار  يف �أمل 

غرب. كما جترى حاليًا �ست جتارب وم�ساريع جتريبية يف مرحلة �لت�سميم 

"ثيفوت" و�لبوليمر  و�لبوليمر يف  "�لغبار جنوب" ،  )�ملذيب يف  و�لتنفيذ 

�لقلوي �خلاف�س للتوتر �ل�سطحي   يف "مرمول"، وحقن �لغاز �خللوط بحقل 

"مرمول هيما غرب"  وحقل �خلوير باأثري  "�لنور 3�أ" و�لبوليمر  يف حقل 
ثنائي �مليثيل(.

�ال�ستخال�س  لتقنيات  �ختبار�ت  �ل�سركة خم�سة  �أكملت  ويف عام 2014م، 

�أمني  يف  و�لبوليمر  و�أمني،  فهود  حقلي  يف  بالبخار  )�حلقن  للنفط  �ملعزز 

و�لبوليمر �مل�سرتجع يف مرمول و�ملذيب يف حقل حبحب( و�لتي وفرت بيانات 

مفيدة لتكون �الأ�سا�س يف �تخاذ قر�ر�ت جيدة حول م�ستقبل �ال�ستخال�س 

�ملعزز للنفط يف هذه �حلقول �مل�ستهدفة.

فريق م�سروع »رباب – هرويل« �لعمالق
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يق�صد بعبارة اإجناز امل�صاريع يف اأو�صع معنى ممكن 

املرافق،  وبناء  االآبار،  واإكمال  احلفر،  اأن�صطة  لها 

امليزانية  اإطار  ويف  املحدد،  الوقت  يف  وت�صغيلها 

هذا  �صيمكن  الق�صري،  املدى  فعلى  املو�صوعة. 

بكلفة  والغاز  النفط  اإنتاج  من  ال�صركة  التوجه 

احلالية  حقولها  من  االإمكان  قدر  فاعلة  مالية 

وفقاً خلطط التطوير القائمة. ولكن على املدى 

اأكرب  اأهمية  التوجه  هذا  يكت�صب  �صوف  الطويل 

اال�صتخل�س  م�صاريع  بربط  ال�صركة  قيام  مع 

املعزز للنفط بخط االإنتاج.

�أ�سبحت د�ئرة �إجناز �مل�ساريع �ملركزية كاملة �لتكوين �الآن، وتعمل وفق ما 

خطط لها، وقد حققت �الأهد�ف �لرئي�سية �ملناطة بها لعام 2014م.

مليون  لتطوير 243  �لفر�سة  يتيح  �لذي  �ملتكامل  رباب - هرويل  فم�سروع 

برميل من �لنفط، قد دخل ب�سال�سة مرحلة "�لتنفيذ". 

�ملتعددة  �لنفط  مكامن  يف  �حلام�س  �خللوط  �لغاز  حقن  م�سروع  ويربط 

و�لذي  �حلكومي،  �لغاز  مكثفات  بحقل  �ل�سغط  على  و�حلفاظ  باالإنتاج، 

وقد  �لغاز.  من  عام  ب�سكل  �ل�سلطنة  �حتياجات  تلبية  يف  �أي�سًا  ي�ساهم 

�أ�سافت �ملرحلة �الأوىل من هذ� �مل�سروع الحتياطي �ل�سلطنة من �لنفط ما 

جمموعه 560 مليون برميل من �لنفط �ملكايفء، وهي �أكرب �إ�سافة يف تاريخ 

�ل�سركة.

وكانت �ل�سركة قد �أ�سندت عقدً� تفوق قيمته مليار دوالر �أمريكي لالأعمال 

ل�سركة   �ملتكامل  -هرويل  رباب  م�سروع  من  و�مل�سرتيات  �لهند�سية 

»برتوفاك« للخدمات �لدولية. ومن �ملقرر تد�سينه خالل �لربع �الأخري من  

عام 2018م، كما يتوقع ربطه بخط �الإنتاج يف عام 2019م. 

على �سعيد �آخر، مت �النتهاء بنجاح من مرحلة �لت�ساميم  �لهند�سية �الأولية 

مل�سروعي بدور و"جبال- خف"، كذلك مت ربط حمطة �لغاز باخلوير بخط 

�الإنتاج ومت ت�سليمها �إىل مديرية �لغاز. 

�لعام  خالل  �الأن�سطة  م�ستوى  يف  زيادة  �مل�ساريع  �إجناز  د�ئرة  و�ست�سهد 

يف  و�ل�سروع  رباب-هرويل  م�سروع  يف  �الأعمال  زخم  زيادة  مع  2015م 

م�ساريع  لثالثة  باالإ�سافة  – خف«،  »جبال  م�سروع  من  �لتنفيذية  �ملرحلة 

�أخرى �ستلحق بالد�ئرة. 

و�لربط  جبال  حقل  تاأهيل  �إعادة  فم�ساريع  �ل�سمال،  نفط  مديرية  يف  �أما 

�ملبكر للخوير  يف تكوين �سعيبة �لعليا بخط �الإنتاج تنتظر قر�ر�ت �ملو�فقة 

عام  من  و�الأخري  �لثاين  �لربعني  خالل  �تخاذها  و�ملتوقع  �ال�ستثمار  على 

2015م على �لتو�يل. 

وبالن�سبة ملديرية نفط �جلنوب،  فقد مت ربط م�سروعي  �لغمر باملياه حلقلي 

�أمني و»كرمي غرب« خالل �لربع �الأخري من  عام 2015م، يف حني مي�سي 

�لعمل قدمًا يف �ملرحلة �لثالثة من م�سروع حقن حقل مرمول  بالبوليمر ليتم 

�ختيار �لت�سور �لنهائي خالل �لربع �الأخري من  عام 2015م.

كما �أ�سندت د�ئرة هند�سة �لغاز بنجاح عقدً� لالأعمال �لهند�سية و�مل�سرتيات 

مل�سروع ��ستخر�ج �ملكثفات ب�سيح نهيد� و�سيح رول يف مايو، ومن �ملقرر �أن 

تبد�أ �الأعمال �الإن�سائية يف �لربع �الأخري من  عام 2015م.

عمل  �ساعة  �أربعة ماليني  نهيد�  ب�سيح  �ملكثفات  م�سروع حمطة  وقد حقق 

�لربع  خالل  �الإنتاج  بخط  و�سرُيبط  للوقت،  م�سيعة  حادثة  �أي  وقوع  دون 

�الأخري من �لعام �حلايل.كما �ستقوم مديرية �لغاز يف عام 2015م بتنفيذ 

خط �أنابيب �ملكثفات حلقل  كوثر و�ملرحلة �لثانية من تطوير حقل مربوك، 

ويتم �الإ�سر�ع يف تنفيذ كليهما بهدف �إجنازهما يف عام 2016م لتخفيف 

�ل�سغوط �ملتوقعة لطلب �إمد�د�ت �لغاز.

زيارة �أ�سحاب �ل�سعادة �أع�ساء جمل�س �ل�سورى حلقل هرويل 
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اإجناز امل�ساريع 

اأهم منجزات العام

• الفر�صة 	 يتيح  الذي  املتكامل  هرويل   - رباب  م�صروع 

لتطوير 243 مليون برميل من النفط، يدخل ب�صل�صة 

مرحلة »التنفيذ«.  

• جناح م�صروعي بدور و»جبال-خف« يف اإكمال الت�صاميم 	

الهند�صية االأولية.

• ربط م�صروعي اأمني و »كرمي- غرب« للغمر باملياه بخط 	

االإنتاج يف الربع االأخري من عام 2014م.
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توفري مليون دوالر �أمريكي من خالل تقليل ��ستهالك �لعو�مل �مل�ستحلبة • 

ومو�نع �لتاآكل.

تقليل خمزون قطع �لغيار يف �لور�س بن�سبة ٪70.• 

تقليل �لوقت �لالزم الإر�ساء �لعقود ذ�ت �لقيمة �ملنخف�سة )50– 250 • 

�ألف دوالر( من 8-10 �أ�سهر �إىل 45 يومًا.

ومن �أهم �لعنا�سر �لتي مهدت �لطريق لتحقيق هذه �الإجناز�ت هو حتفيز 

�لفريق �لقيادي �ملتو��سل و�لتز�مهم �لكبري.

ويف عام 2014م،  مت تد�سني تيار �ساد�س للقيمة يف جمال �إجناز �مل�ساريع، 

بالبناء على �لتيار�ت �خلم�سة �لقائمة وهي: �إد�رة �الآبار و�ملكامن، و�إجناز 

كما  �لب�سرية.  و�ملو�رد  و�مل�سرتيات،  و�لعقود  و�ل�سيانة،  و�لعمليات  �الآبار، 

مت ��ستحد�ث مبادئ “ليني” يف �أنظمة �إد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

�لعمل  جماالت  خمتلف  يف  وتكر�رها  �لتح�سينات  ��ستد�مة  ز�لت  وما 

�ل�ساأن  هذ�  يف  �الإجر�ء�ت  خمتلف  تطوير  مع  �أولوياتنا،  قائمة  تت�سدر�ن 

كاملعاينات �مليد�نية، ونظام �لعمل �لقيادي �لقيا�سي، و�ملر�جعات وتطبيقها 

�الإنتاج  ملديريات  �لعمل  خطة  مر�جعة  من  كجزء  دوري  ب�سكل  ومتابعتها 

ومديرية  �جلنوب،  نفط  ومديرية  �ل�سمال،  نفط  مديرية  منها  �لرئي�سية 

�لغاز.

�إن بناء �لقدر�ت د�خليًا على �سعيد مبادرة “ليني” �أمر جوهري لنموذج 

تطبيق �أ�ساليبها، مع �لتطوير �ملتو��سل لـ 13 موظف يعملون كمدربني على 

“ليني” على  ممار�سي  من   50 ح�سل  كما  �ل�سركة.  “ليني” يف  �أ�ساليب 

�مل�سوؤولني  من   130 من  �أكرث  تدريب  مت  حني  يف  عامليًا،  معتمدة  �سهاد�ت 

ذلك،  �إىل  و�إ�سافة  �إ�سافية.  تدريب  جل�سات  �الآن  يح�سرون  وهم  بنجاح 

تلقى �أكرث من 1400 موظف من خمتلف �مل�ستويات �لتدريب على �أ�ساليب 

�لعمل. لتح�سني  وكفاء�تهم  معارفهم  “ليني” لبناء 

وتطبيقًا ملبد�أ حتديد �أهد�ف و��سحة لقيا�س �الأد�ء ودفع �لتقدم قدمًا عند 

�أهد�ف  خم�سة  �الآبار  الإجناز  �لقيمة  تيار  حدد  “ليني”،  �أ�ساليب  تطبيق 

�لعمل  خطط  على  توزيعها  مت  �لقادمة،  �خلم�س  لل�سنو�ت  �لعمل  لتح�سني 

وبطاقة �الأد�ء للمديرية و�لدو�ئر �ملختلفة بها.

ولرت�سيخ ثقافة �لتح�سني �مل�ستمر كجزء من عقلية �إجناز �لعمل بال�سركة، 

مت �إ�سافة �أهد�ف �لتح�سني �مل�ستمرة يف عقود �الأد�ء �ل�سخ�سية للموظفني.

تكر�ر  ت�سريع  يتيح  ت�سارعي  نهج  �تباع  �سيتم  2015م،  عام  وخالل 

�لتح�سينات، و�سيتم تطبيق نظام �لعمل �لقيادي �لقيا�سي يف بع�س جو�نب 

�لقدر�ت  تطوير  على  �لبناء  �سنو��سل  كما  ذلك.  تطلب  حيثما  �لعمل 

ممار�سي“ليني” وتنفيذ  خالل  “ليني” من  مبادرة  �سعيد  على  �لد�خلية 

لتيار�ت  لـ“ليني”  د�خليني  مدربني  وتوفري  �لتح�سينات  ملتابعة  م�ساريع 

�لقيمة �ملختلفة يف �لوقت �ملنا�سب.

بيئة �لعمل �لتعاوين لفريق �لغاز يف فهود 
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وتطوير  �لُعماين  �ل�سباب  لتدريب  �ال�ستباقي  �لنهج  ميثل  �أنه  كما  �سو�ء. 

كفاء�تهم ال �سيما فيما يتعلق ب�سالمة �لعمليات.

ويتاألف مبنى �ملركز من �سبعة ف�سول وغرفتي ��سرت�حة وغرفة منوذجية. 

نوع  من  �الآبار  لهند�سة  حماكاة  بجهاز  مزود  �ل�سلطنة  يف  مركز  �أول  وهو 

DS5000 مع كر�سي �فرت��سي ذي تقنية عالية، وبر�مج حماكاة الأعمال 
جتهيز �الآبار و�إعادة �لعمل فيها.

تعمل  �لتي  �لعر�س  ك�سا�سات  متطورة  تقنيات  ذ�ت  باأجهزة  مزود  و�ملركز 

وميكن  �ملكامن،  �سغط  قيا�س  و�أجهزة  �لرقمية  �ملر�قبة  و�أجهزة  باللم�س 

للمدربني �إعد�د �سل�سلة من متارين �ملحاكاة �لتي تنطوي على حتديات يف 

جمال مر�قبة �الآبار، و�لتي تهدف �إىل �ختبار قدر�ت �ملتدربني يف �لتعامل 

جد�ر  وجود  �ملركز  بهذ�  �الإ�سافية  �ملز�يا  ومن  �آمنة.  عمل  بيئة  يف  معها 

يف  حقيقية  بتحديات  �لنظريات  ربط  من  �ملتدربني  ميّكن  تفاعلي  تعليمي 

�حلقول كما ي�ساهم يف تطوير مهار�ت حل �مل�سكالت �لطارئة لديهم.

يعزز من  – حيث  �ل�سركة وخارجها  للُعمانيني من  �لتدريب  �ملركز  ويوفر 

وقوع  ملنع  �لتدريب  �أ�ساليب  �أحدث  با�ستخد�م   – �مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة 

�حلو�دث وحت�سني �لوثوقية �لفنية. ومن �ملخطط طرح �أكرث من 80 دورة 

�أكرث من 1000  تدريبية فيه خالل عام 2015م تهدف �إىل تطوير قدر�ت 

ُعماين يف �ل�سلطنة و�ملنطقة.

بيئة العمل التعاوين

تد�سني  مع  2014م  دي�سمرب  يف  �لتعاوين  �لعمل  بيئة  برنامج  ��ستكمال  مت 

بيئة �لعمل �لتعاوين يف حقل �أمل، و�لتخطيط لتد�سني بيئة �لعمل �لتعاوين 

�ل�ساحلية باأمل يف مطلع عام 2015م. وبالن�سبة لبيئات �لعمل �لتعاوين �لتي 

�لعمليات،  ومناطق  �ل�ساحل  – يف  وحدة   22 – وعددها  بالفعل  �كتملت 

�لتو��سل،  و�سال�سة  تعاونية،  عمل  ممار�سات  تر�سيخ  على  �لرتكيز  كان 

تدريب  وقد مت  �أ�سرع.  ب�سورة  قر�ر�ت  التخاذ  �الآنية  �لبيانات  و��ستخد�م 

�ملزودة  �ملر�فق  هذه  ��ستخد�م  كيفية  على  �مل�ستخدمني  من   950 حو�يل 

باأحدث �لتقنيات.

ومن �ملوؤمل �أن تدرج مر�فق بيئة �لعمل �لتعاوين يف �لت�ساميم �لتطويرية 

د�ئرة  تو�سيع  على  �لعمل  �سيتم  كما  بدور،  كم�سروع  �جلديدة  للم�ساريع 

لفرق  و�ل�سيانة  �لعمليات  �أن�سطة  لدعم  �لقائمة  �ملر�فق  من  �ال�ستفادة 

�ل�سطح و�الأن�سطة �جلوفية.

اأ�صاليب “ليني” لتح�صني كفاءة العمل

يف ظل �النخفا�س �حلاد الأ�سعار �لنفط، عززت �ل�سركة من نظامها الإد�رة 

من  و�حلد  �لتكر�ر،  وجتنب  �لعمليات،  لتب�سيط  �لقيمة  و�إيجاد  �لتكاليف 

�لهدر، مما �أدى �إىل �إيجاد بيئة عمل �أكرث كفاءة.

و�إجر�ء�ت  ممار�سات  تطبيق  هو  �ملجال  هذ�  يف  �لعنا�سر  �أهم  من  وكان 

م�ستد�مة ميكن �إعادة تطبيقها يف خمتلف �مل�ساريع يف ظل مبادرة “ليني” 

لتح�سني �لعمل من �أجل حتقيق �أعلى قيمة ممكنة الأ�سحاب �ل�ساأن.

ومع �لعمل على �أكرث من 100 م�سروع من م�ساريع “ليني” يف خمتلف �أنحاء 

�ل�سركة، بات �أثر �لتح�سينات على �لعمل ملحوظًا. ومن �الأمثلة على ذلك:

تقليل تاأجيل �إنتاج �لنفط من خالل ت�سريع �لتدخل يف �الآبار.• 

لنقل •  �لالزمة  �ملدة  تقليل  خالل  من  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 توفري 

وحد�ت �لت�سديع من 5 �أيام �إىل يومني.
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يق�صد بالتميز يف العمليات اأ�صا�صاً �صيانة املرافق 

اإن  عليها.  واملحافظة  متميزة  �صيانًة  ال�صطحية 

بحيث  ال�صغط  واأجهزة  امل�صخات  على  املحافظة 

مبا  املعاجلة  حمطات  وكذلك  جيد،  ب�صكل  تعمل 

االأنابيب متكن  والغاز عرب  النفط  تدفق  ي�صمن 

للإنتاج  املو�صوعة  االأهداف  حتقيق  من  ال�صركة 

وخف�س تكاليف عملياتها.

يق�سد بالتميز يف �لعمليات �أ�سا�سًا �سيانة �ملر�فق �ل�سطحية �سيانًة متميزة 

و�ملحافظة عليها. �إن �ملحافظة على �مل�سخات و�أجهزة �ل�سغط بحيث تعمل 

ب�سكل جيد، وكذلك حمطات �ملعاجلة مبا ي�سمن تدفق �لنفط و�لغاز عرب 

وخف�س  لالإنتاج  �ملو�سوعة  �الأهد�ف  حتقيق  من  �ل�سركة  متكن  �الأنابيب 

تكاليف عملياتها.

ز�د  حيث  �ملوجود�ت،  بجهوزية  قدمًا  �لدفع  يف  جهودها  �ل�سركة  و��سلت 

عدد �أن�سطة �لتفتي�س خلطوط �الأنابيب �أكرث من ثالثة �أ�سعاف يف خمتلف 

عمليات �ل�سركة. ويف �إطار برناجمها لتعزيز �جلهوزية، مت ��ستبد�ل 670 

كيلومرت من خطوط �الأنابيب غري �ملطلية �مل�سنوعة من �لفوالذ �لكربوين 

باأخرى مبطنة مبادة �لبوليثيلني لتقليل �لتاآكل �لد�خلي و�لت�سرب.

�إنفاق حو�يل 500 مليون  �أن يكون قد مت  وبحلول عام 2018م، من �ملقدر 

�ل�سمال  نفط  مبديريتي  �لتدفق  خطوط  ��ستبد�ل  على  �أمريكي  دوالر 

و�جلنوب يف �إطار �سيا�سة منع �لت�سرب.

وعالوة على ذلك، مت حتقيق �إجناز�ت هامة على �سعيد �اللتز�م بعمليات 

�ل�سيانة �لوقائية و�لت�سحيحية، وتتبع �الأجهزة �لتي ي�سكل تعطلها خطورة 

على �ل�سالمة، و�الأجهزة عالية �خلطورة �أو �أهد�ف معاجلة تعطل �الآبار. 

يف  �ملعد�ت  �أد�ء  �سعيد  على  �ل�سركة  و�جهتها  �لتي  �لتحديات  �أدت  وقد 

تقييمات خماطر  تركيزها على  �ل�سركة من  ُتكّثف  �أن  �إىل  �لغاز  حمطات 

�جلهوزية و�لعمل على �حلد منها.

وقد حققت �ل�سركة معدالت عالية يف تنفيذ جهوزية �ل�سيانة بعد عدد من 

�أن�سطة �لتدقيق �خلارجية. كما و�سلت �ستة حقول هي: قرن علم للنفط، 

وقرن علم للغاز، ومرمول، و�خلوير، وفهود، ومنر �إىل �لو�سع �ملطلوب يف 

تنفيذ عمليات �ل�سيانة يف حني و�سلت �إليه ثالث حقول �أخرى للمرة �الأوىل 

وهي قرن علم لتوليد �لبخار، وهرويل، وحمطة ميناء �لفحل. كما حققت 

�أكرث من  �إ�سالح  باإد�رة �الإنذ�ر�ت مع  �ل�سركة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق 

12500 �إنذ�ر خالل عام 2014م.

�لعملياتية/حتليل  �ملوثوقية  حت�سني  �إجر�ء  تد�سني  مت  2014م،  عام  ويف 

�الأ�سباب �جلذرية يف منر وبهجة وحتقيق معدل 76٪ يف مر�جعة قامت بها 

جهة خارجية تتعامل معها �سركة �سل، وهو �أعلى معدل مت منحه يف �لعامل. 

ويقف هذ� خري �ساهد على �لتح�سينات �ملتو��سلة للعمل و�ال�ستخد�م �الأمثل 

حماية  على  �لرتكيز  مع  �ملر�فق،  وتوفر  �الإنتاج  تعزيز  �أجل  من  للمو�رد 

جهوزية �ملوجود�ت يف �لوقت نف�سه.

نظام اإدارة جهوزية املوجودات و�صلمة العمليات

�إن �إد�رة جهوزية �ملوجود�ت و�سالمة �لعمليات مهمة جدً� للكفاءة �لعملياتية 

�ل�سركات  وموظفي  موظفيها  ورفاهية  م�ستقباًل،  وجناحها  لل�سركة، 

من  حادثًا   22 وقوع  2014م  عام  �سهد  ولالأ�سف،  و�لبيئة.  معها  �ملتعاقدة 

بـ 13 حادثًا يف عام  �لعمليات )مقارنة  �الأول على �سعيد �سالمة  �مل�ستوى 

2013م( كان من �ملحتمل �أن توؤدي �إىل عو�قب خطرية.

عدم  “��ستمر�ر  منها  بر�مج  عدة  تطبيق  مت  �لتحديات،  هذه  وملجابهة 

يف  ومعمقة  تف�سيلية  بتحقيقات  و�لقيام  للرت�خي،  للت�سدي  �الرتياح” 

جماعية  حو�ر�ت  عقدت  كما  �خلطرية.  للحو�دث  �لرئي�سية  �الأ�سباب 

تكر�ر وقوع  لتجنب  �لعمليات  و�ملوظفني يف مناطق  �الإد�رة  ت�سمل  منتظمة 

هذه �حلو�دث.

للمرة  �لعمليات  ل�سالمة  يومًا  �ل�سركة  كر�ست  �أي�سًا،  2014م  عام  وخالل 

�الأوىل حيث مت فيه منا�سدة جميع �ملوظفني و�ل�سركات �ملتعاقدة معنا على 

�أكرث لدعم هذ� �جلانب �حليوي من �لعمل. وجلعل  تعلم ما ميكنهم فعله 

�جلل�سات �أكرث فاعلية، مت �إعد�د عر�س مرئي للتوعية بجهوزية �ملوجود�ت 

ميكن  جدً�  ب�سيطة  بطريقة  �ملعقد  �ملو�سوع  هذ�  ي�سرح  �لعمليات  و�سالمة 

من  �أكرث  �لتفاعلية  �جلل�سات  هذه  ح�سر  وقد  و��ستيعابها.  فهمها  للجميع 

2400 موظف خالل �ليوم.

لعام  �لعمليات  و�سالمة  �ملوجود�ت  جلهوزية  �لرئي�سية  �الأولويات  تت�سمن 

2015م ما يلي:

حتقيق نقلة نوعية يف قدر�ت �ملوظفني �لذين يعملون يف �لعمليات.• 

�حلث على م�ستوى �أعلى من �اللتز�م.• 

�مل�ستفادة •  �لدرو�س  لتبادل  �ل�سركة  �أنحاء  كافة  لت�سمل  �لتغطية  تو�سعة 

من �حلو�دث.

تعزيز تدريب �ملوظفني وتوجيههم.• 

مركز التدريب لهند�صة االآبار اجلديد

يف �إطار جهودها لتدريب �لُعمانيني لي�سبحو� خرب�ء عامليني يف جمال �الآبار 

�جلديد  �الآبار  لهند�سة  �لتدريب  مركز  �ل�سركة  �فتتحت  بهم،  و�الحتفاظ 

�لتحديات  ملجابهة  ك�سريك،  �سل  و�سركة  و�لغاز  �لنفط  وز�رة  من  بدعم 

�لناجمة عن �لطبيعة �لت�سغيلية �ملتغرية و�لنمو �ملطرد يف �الأن�سطة. 

و�لتاأهيل  �الآبار  ملر�قبة  �لتدريب  وهامة يف جمال  نوعية  نقلة  �ملركز  ويعد 

�أ�سحاب �خلربة و�ملوظفون �جلدد على حد  يف هذ� �ملجال، لي�ستفيد منه 
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التميز يف جمال العمليات

اأهم منجزات العام

• زيادة الرتكيز على جهوزية املوجودات.	

• افتتاح مركز التدريب لهند�صة االآبار اجلديد.	

• ا�صتكمال برنامج بيئة العمل التعاوين.	

• اال�صتمرار يف غر�س اأ�صاليب »ليني« ومبادئها.	
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�إىل 2٫5  �الآبار من 2٫6  �أمتار جلميع  �لالزم حلفر 10  �لوقت  تقليل  من 

�ساعة. كما متكن �لفريق من حفر �أ�سرع بئر يف تاريخ �ل�سركة بحقل �أمل 

وذلك خالل 3،29 يوم، وحفر ما جمموعه 1088 كم )37 كم �أكرث من عام 

2013م(.

وت�صمل االإجنازات الرئي�صية االأخرى ما يلي:

فيها. �لعمل  و�إعادة  �الآبار  �إكمال  �أعمال  من  عمل  �ألف   11 • �إجر�ء 
�حلفر. �أجهزة  لنقل  عملية   442 • تنفيذ 

�الآبار. عن  للتخلي  مهمة   149 • �إكمال 
�الآبار. �سيانة  عمليات  من   1846 • تنفيذ 

• �إد�رة 164 وحدة ت�سغيلية و 47 جهاز حفر، و33 من�سة ل�سيانة �الآبار، 
    و84 وحدة الأعمال �الآبار.

�لفوالذ. من  مرتي  طن   105500 • ��ستخد�م 

وبا�ستخد�م �أ�ساليب »ليني« لتعزيز �لكفاءة، حققت �ملديرية وفور�ت كبرية 

�ال�ستهالك  �إىل  �لت�سديع  وحد�ت  نقل  حت�سني  من  عملياتها  خمتلف  يف 

�لكيميائي الأجهزة �حلفر.
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ون�سعى  خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة �إىل زيادة معدل �إنتاج �لنفط على 

�ملدى �لطويل لي�سل �إىل 600 �ألف برميل يف �ليوم. 

االإدارة الفاعلة للآبار واملكامن

�الآبار  الإد�رة  �لطر�ز  عاملي  برنامج  بتطبيق  جهودها  �ل�سركة  و��سلت 

ذلك  يف  حققت  وقد  لال�ستخال�س  �الأمثل  �ال�ستغالل  �أجل  من  و�ملكامن 

جناحات ملمو�سة.

منطقة  جنوب  يف  �لو�قع  �سي«   – »منر  حقل  من  �الإنتاج  ت�ساعف  فقد 

�المتياز �ست مر�ت خالل �أربعة �أعو�م فقط.

ويذكر �أن �حلقل، �لذي ربط بخط �الإنتاج يف عام 1987م، �سهد تناق�سًا 

معدل  زيادة  متت  �أنه  بيد  �ملكمن.  �سغط  �نخفا�س  ب�سبب  �الإنتاج  يف 

�لنفط  �إنتاج  رفع  �لذي  �لر�ئد،  باملياه  �لغمر  م�سروع  بف�سل  �ال�ستخال�س 

يوميًا يف عام  برميل  �إىل 17600  يوميًا يف عام 2010م  برميل  من 2800 

2014م.

�لنفط  �حتياطيات  من  برميل  مليون   43 �أن  �لنوعية  �لنقلة  هذه  وتعني 

�الإ�سافية ميكن �أن تنتج على مدى عمر �مل�سروع.

وقد حتقق هذ� �لتحول يف �حلقل عن طريق �سخ كميات كبرية من �ملياه 

با�ستخد�م  �للزوجة. وقد حتقق ذلك  �لنفط عايل  يف �حلقل ال�ستخال�س 

�إىل  ي�سل  ما  �ملنتجة وحقن  �ل�سو�ئل  ملعاجلة  بذ�تها  قائمة  من�ساأة جتميع 

�ملياه  �إىل طبقة  �أخرى  لالإنتاج مرة  �مل�ساحبة  �ملياه  برميل من  �ألف   240

�لبينية  �الإنتاج  �آبار  ز�دت  حني  يف  �ملكمن،  �سغط  على  للحفاظ  �جلوفية 

�الإ�سافية �لعائد من �حلقل.

على �سعيد �آخر، مّكن �مل�سروع، �لذي تبلغ تكلفته 600 مليون دوالر �أمريكي، 

من �إعادة فتح �الآبار يف حو�يل 15 حقاًل �أخرى يف منر الأن �إعادة ��ستخد�م 

�ملياه �مل�ساحبة لالإنتاج خفف �ل�سغط على حمطة �الإنتاج �لرئي�سية. كما 

�أتاح فر�سًا ملزيد من �لتطوير �ملحتمل بعد حتديد ما ي�سل �إىل 8 ماليني 

و�إدخال  تطويرية  �آبار  حفر  خالل  من  �الإ�سافية  �الحتياطيات  من  برميل 

حتديثات هيكلية على �حلقل.

وقف  حيث  من  �المتياز  منطقة  �سمال  يف  م�سابهة  جناحات  حتققت  وقد 

�نخفا�س  ن�سبة  �لنا�سجة. ففي جبال، قلت  �الإنتاج من �حلقول  �نخفا�س 

�الإنتاج »بدون عمليات تطوير �إ�سافية« من 14٪ �إىل 7٪. وقد فاز �لفريق 

بجائزة �سل �لدولية لل�سق �لعلوي نظري متيزهم يف �إد�رة �الآبار  و�ملكامن. 

وجمددً�، كان ثمة تركيز قوي على �الإد�رة �لفاعلة للغمر باملياه، و�لتو��سل 

و�الندماج �جليد بني خمتلف �لفرق �ملعنية من �لعمليات و�حلقل و�لهند�سة 

يف هذه �ملجموعة �لعنقودية. و�أدى هذ� �لنهج، �لذي تاأ�س�س على �لتح�سينات 

�لتي �أدخلت على جهوزية �الآبار، �إىل زيادة �الإنتاج باأكرث من 3100 برميل 

يف �ليوم ومتديد عمر �حلقل من خالل ت�سجيل �حتياطيات تقدر باأكرث من 

12 مليون برميل.

اإجنازات هند�صة االآبار  

��ستمرت �أعمال �حلفر بال�سركة يف �لت�ساعد مع �سعيها للبحث عن م�سادر 

جديدة للنفط متكنها من �لو�سول �إىل �ملعدالت �مل�ستهدفة لالإنتاج وحتقيق 

�لدخل. فقد حفرت مديرية هند�سة �الآبار 497 بئرً�، بزيادة قدرها ثمانية 

كما متكنت  �مليز�نية.  ن�سبة 6٪ من  توفري  مع  له  �ملخطط  �لعدد  �آبار عن 

ي�صم  اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن 

اأن�صطة خمتلفة تهدف كلها اإىل زيادة االإنتاج 

بطريقة  القائمة  والغاز  النفط  حقول  من 

القريب  املدى  على  االإنتاج  يبلغ  اأن  ت�صمن 

حده االأق�صى دون امل�صا�س باالإنتاج على املدى 

البعيد. وتتمثل بع�س هذه االأن�صطة يف: جمع 

بيانات االإنتاج من االآبار وحتليلها ومقارنتها 

مع البيانات التي مت حتليلها مع ما هو متوقع 

من خطط تطوير احلقول، و�صبط معدالت 

خطط  وتعديل  املياه  وحقن  النفط  اإنتاج 

ال�صيانة   اأعمال  واإجراء  احلقول  تطوير 

خلل  من  ال�صركة  ت�صعى  وعموماً  للآبار. 

اإنتاج الهايدروكربونات واإدارة املكامن اإما اإىل 

خمطط  هو  كما  تعمل  واملكامن  االآبار  جعل 

بحيث  احلقل  تطوير  خطط  �صبط  اأو  لها، 

للآبار  احلقيقية  واالأو�صاع  الظروف  تعك�س 

خلل  من  ال�صركة  ت�صعى  واأي�صاً  واملكامن. 

امل�صاكل  معاجلة  اإىل  واملكامن  االآبار  اإدارة 

والتي قد  واملكامن  االآبار  اأو منع وقوعها يف 

من  النفط  ا�صتخل�س  معدالت  من  تقلل 

احلقل يف نهاية املطاف.

�ليوم،مما  برمياًل يف  بال�سركة 570534  للنفط  �ليومي  �الإنتاج  معدل  بلغ 

يفوق �لهدف �ملو�سوع لل�سركة على �ملدى �لطويل وهو �إنتاج 550 �ألف برميل 

عام  منذ  �ل�سركة  يف  للنفط  �إنتاج  �أعلى  �الإنتاج  �إجمايل  وميثل  �ليوم.  يف 

2006م.

وميكن �أن يعزى هذ� �الإجناز �ملبهر �إىل �الأد�ء �جليد على �سعيد »�الإنتاج 

بدون عمليات تطوير �إ�سافية« �ساحبه �أعمال �ملر�قبة �ملبنية على �ال�ستثناء، 

و�إجناز �الآبار، و�الإكمال �لناجح للرتقية �لكبرية �ملخطط لها ملحطة هرويل 

ملنطقة  �ل�سيانة  الأغر��س  �ملوؤقت  لالإغالق  �الأمثل  �ال�ستغالل  �إىل  �إ�سافة 

منر يف �لربع �لثاين من �لعام.

وغري  )�مل�ساحب  �لغاز  الإجمايل  �ليومي  �الإنتاج  بلغ  �آخر،  جانب  ومن 

بلغ  �إنتاج �ملكثفات فقد  �أما  �ليوم  �مل�ساحب( 90٫4 مليون مرت مكعب يف 

�سهدت  وقد  �مل�ستهدف.  �ملعدل  من  �أقل  وهو  �ليوم،  يف  برمياًل   78٫028

قامت  �أنها  �إال  �ل�سغط،  �أجهزة  باأد�ء  يتعلق  فيما  حتديات  عدة  �ل�سركة 

و�لتي  2014م  عام  خالل  �ملوجود�ت  موثوقية  على  �لتح�سينات  بت�سريع 

�ست�ستمر خالل عام 2015م لال�ستجابة لذلك.

وقد  بلغ  �إجمايل متو�سط �الإنتاج بال�سركة )من �لنفط، و�لغاز، و�ملكثفات( 

1٫231 مليون برميل من مكافئ �لنفط يف �ليوم يف عام 2014م، وهو ثالث 

�أعلى معدل يف تاريخ �ل�سركة.
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اإنتاج الهايدروكربونات

واإدارة املكامن

اأهم منجزات العام

• اأعلى معدل الإنتاج النفط منذ عام 2006م.	

• ثالث اأعلى معدل الإنتاج النفط والغاز واملكثفات يف تاريخ 	

ال�صركة.

• م�صاعفة االإنتاج من حقل »منر – �صي« ب�صت  مرات.	

• حفر 497 بئراً – 8 اآبار فوق العدد امل�صتهدف وتوفري ٪6 	

من امليزانية.

• حفر اأ�صرع بئر يف تاريخ ال�صركة.	

12



وموظفو �ل�سركات �ملتعاقدة معنا ويلتزمو� بها. �إن تر�سيد هذ� �لنهج �ملبني 

على �ل�سلوك فيما يتعلق بالكفاءة و�لقو�عد و�ملمار�سات �خلا�سة بال�سحة 

�مل�ستفادة  من  �لدرو�س  على  �مل�ستمر  �لرتكيز  �سيدعمه  و�لبيئة  و�ل�سالمة 

�حلو�دث بااللتز�م �الأف�سل بقو�عد �ل�سالمة �الأ�سا�سية.

ورغم جميع �لظروف، توؤكد �ل�سركة �لتز�مها بخدمة جاللتكم وُعمان و�أن 

تبقى مثااًل يحتذى للتميز و�لكفاءة و�أخالقيات �لعمل. ولهذ� فاإن �ن�سمام 

�ل�سركة �إىل �مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة، �لذي يعد �أكرب مبادرة طوعية 

حول م�سوؤولية �ل�سركات يف �لعامل، م�سدر فخر عظيم لنا جميعًا.

�أن �ل�سركة قد �لتزمت بدعم �ملبادئ �لع�سرة �لعاملية  وتعني هذه �خلطوة 

ومكافحة  و�لبيئة  و�لعمل  �الإن�سان  حقوق  جمال  يف  �لعاملي  �مليثاق  لهذ� 

�لف�ساد و�لتي توفر �إطارً� عمليًا للطريقة �لتي يجب �أن تنتهجها �ل�سركات 

وطنية  نفط  �سركة  �أول  �ل�سركة  �أ�سبحت  كما  تعامالتها.  يف  و�ملوؤ�س�سات 

يف  �لع�سوة  �لوحيدة  �لُعمانية  و�ل�سركة  �خلليج  يف  �لعلوي  �ل�سق  يف  تعمل 

�التفاق �لعاملي.

لعام  وتطلعاتنا  2014م  عام  يف  باإجناز�تنا  مقرونة   – �لع�سوية  هذه  �إن 

�لتحديات  جميع  من  بالرغم  �أنه  �عتقادنا  على  مثال  خري  2015م– 

و�لظروف غري �ملو�تية، فاإن حرفية موظفينا �ستمكننا من �مل�سي قدمًا يف 

حتقيق �الزدهار و�لرقي لل�سلطنة و�أن نتبو�أ مركز �لريادة يف تطبيق �أف�سل 

�ملمار�سات.

راوؤول ري�صتو�صي

�ملدير �لعام

م�سروع م�ستنقعات �لق�سب �ال�سطناعية يف حقل منر
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�مل�سروع �لتجريبي �لناجح لتوليد �لبخار بحقل �أمل غرب با�ستخد�م �لطاقة 

�ل�سم�سية يف �الأ�سلوب �حلر�ري من �ال�ستخال�س �ملعزز للنفط. 

لتقدمنا  حيوية  �أهمية  له   – عليه  و�لبناء   – �لنجاح  هذ�  ��ستد�مة  �إن 

م�ستنقعات  م�سروع  باأن  �أفيدكم  �أن  �سروري  دو�عي  ملن  و�إنه  م�ستقباًل، 

�لق�سب �ال�سطناعية بنمر، �لذي حاز على جو�ئز عدة، �أ�سبح يعالج �الآن 

حو�يل 717 �ألف برميل من �ملياه �مل�ساحبة لالإنتاج يف �ليوم، بجزء ب�سيط 

من �لتكلفة و�لطاقة �لكبرية �لتي يتطلبها �الأ�سلوب �لتقليدي للتخل�س من 

�ملياه يف �لطبقات �لعميقة.

وي�سارع �لتز�منا بكوننا �سركة م�سغلة تهتم بالبيئة، عزمنا الأن نكون �سركة 

م�سوؤولة �جتماعيًا تر�عي �أ�سا�سيات ح�سن �جلو�ر. وقد ظلت �ل�سركة وفية 

لهذ� �لهدف من خالل �إعالنها عن �سل�سلة جديدة من �مل�ساريع �لتي تعود 

بالفائدة على �ملجتمع – منها �أول مركز لتاأهيل مدمني �ملخدر�ت مب�سقط، 

كما و�سعت من دعمها للم�ستحقني للم�ساعدة يف �ملجتمع من خالل مبادر�ت 

خمتلفة كم�سروع “بنات ُعمان” �لتدريبي �لذي ي�ستهدف �ملو�طنات ذو�ت 

�لدخل �ملحدود.

�أهد�فها  حتقيق  يف  م�ساهماتها  تو��سل  باأن  �لتز�مها  �ل�سركة  وتوؤكد 

�الأ�سا�سية �إىل جانب �لوفاء بوعودها للمجتمع �لُعماين برمته رغم �لقيود 

و�لتحديات �لتي يفر�سها �ملناخ �القت�سادي �لكلي. �إال �أننا نرى باأن زيادة 

كفاءة �لعمل مهمة جدً� مع �سعينا لتحقيق �لكثري باأقل وقت وجهد وتكلفة.

ويف هذ� �ل�سدد، ي�سرين �الإفادة باأن �ل�سركة قد و�سلت �إىل مر�حل متقدمة 

�لعمل  كفاءة  وتعزيز  �لهدر  “ليني” للحد من  �أ�ساليب  لتطبيق  رحلتها  يف 

وتب�سيط �لعمليات. ويجري �لعمل حاليًا على تنفيذ ما يربو على 100م�سروع 

�إىل  قيمة  �إ�سافة  ل�سمان  �ل�سركة  �أنحاء  خمتلف  “ليني” يف  م�ساريع  من 

�أعمالها، وحتقيق وفور�ت ملمو�سة، و�لنمو، و�لكفاءة، و�سرعة �ال�ستجابة.

ويتم تطبيق مبادئ وممار�سات “ليني” يف �ست تيار�ت للقيمة، وهي: �إجناز 

�الآبار، و�إد�رة �الآبار و�ملكامن، و�لعمليات و�ل�سيانة، و�لعقود و�مل�سرتيات، 

�أكرث من 1400  تدريب  – يف حني مت  �مل�ساريع  و�إجناز  �لب�سرية،  و�ملو�رد 

موظف على �أ�ساليب “ليني”.

�أما على �سعيد توجهاتنا �مل�ستقبلية، فمع ��ستمر�ر �لغمو�س يف �سوق �لنفط 

�لعاملي، نعمل بكل فاعلية لال�ستمر�ر يف �الأن�سطة �لرئي�سية خلطة �لعمل، 

ولكننا لن ناألو� جهدً� يف �سعينا �لدوؤوب لتحديد جماالت ميكننا فيها حتقيق 

�لتقديرية  �أعمالنا من �مل�سروفات  �سائر  �لتكاليف. ففي  وفور�ت وخف�س 

�إىل نقل �أجهزة �سيانة �الآبار ومو�رد �أخرى، نحتاج �إىل “خدمة ُعمان” من 

خالل عملنا جميعًا للتخل�س من عدم �لكفاءة ولتجنب �لهدر. 

 ومن جانب �آخر، فقد �أبلغنا موظفينا على �سرورة �لتعامل مع �أمو�ل �ل�سركة 

وكاأنها �أمو�لهم �خلا�سة، وحتري �لوفور�ت �أينما �أمكن، فمن �لو��سح �أنه 

مل يعد باإمكاننا مو��سلة �أن�سطتنا كاملعتاد. ويتوجب علينا جميعًا �لعمل معًا 

الإيجاد فر�س �إبد�عية و�سريعة لتحقيق �ملزيد من �لوفور�ت و�إيجاد �لقيمة.

ويتعني علينا جميعًا در��سة كيف ميكننا �لعمل بكفاءة وفاعلية �أكرب، و�لبناء 

على برنامج “ليني”، و�لتح�سينات يف �لتكاليف، و�ال�ستغالل �الأمثل للعقود 

ومر�جعتها على �سبيل �ملثال ال �حل�سر. وميتد هذ� �لنهج لي�سمل �ل�سركات 

للحد  معًا  �لعمل  فر�س  ملناق�سة  حاليًا  معهم  نعمل  حيث  معنا  �ملتعاقدة 

من �لهدر و�لبريوقر�طية وغريها من �لعو�ئق �لتي تقف يف طريق �إجناز 

�أعمالنا بكفاءة �أكرث.

�ملبكر  �لربط  جانب  �إىل  2015م  لعام  �أ�سا�سيًا  �لنهج  هذ�  و�سيكون 

ممكن،  وقت  �أ�سرع  يف  �الإنتاج  بخط  �جلديدة  و�لفر�س  لالكت�سافات 

من  �حلكومية  باملتطلبات  و�لوفاء  �ال�ستخال�س،  معدالت  �أعلى  وحتقيق 

�لغاز، و�لوفاء بوعودنا، و�سمان ��ستيفاء توقعات �أ�سحاب �ل�ساأن ومو��سلة 

�لتز�منا بتوخي �ل�سالمة يف كافة �أن�سطتنا. 

متكن  �لتي  �لعنا�سر  �أهم  من  �لب�ساطة  باأن  نوؤمن  فاإننا  �ل�ساأن،  هذ�  ويف 

من �إيجاد نظام �سارم لل�سالمة، ومن هذ� �ملنطلق ن�سعى لتب�سيط قو�عد 

موظفونا  ليفهمها  بال�سالمة  �ملتعلقة  و�ملمار�سات  و�لتدريب  �ل�سالمة 

مو�طنات يتدربن يف م�سروع" بنات ُعمان"
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من جانب �آخر، حققت مديرية �ال�ستك�ساف جناحات عدة يف عام 2014م 

برميل من  بلغت 25 مليون  �لو�عدة  �ملو�رد  زيادة ملحوظة يف  �إىل  �أف�ست 

مكايفء �لنفط، لدعم منو �إنتاج �لنفط و�لغاز على �ملدى �لطويل، و�ل�سعي 

نحو �لتبكري يف ربط �مل�ساريع �ملجدية بخط �الإنتاج �أينما �أمكن.

وز�د مقد�ر �إجمايل كمية �لنفط �ملوجود يف مكانه  بن�سبة 8 ٪، حيث كانت 

تبلغ 61٫9 مليار برميل يف عام 2014م لت�سل 66٫6 مليار برميل يف عام 

2015م بف�سل �لعمل �ملمتاز لفرق �ال�ستك�ساف و�إد�رة �ملكامن. وت�سمنت 

هذه �لزيادة ما مت �إ�سافته من �كت�سافني جديدين لكمية �لنفط �ملوجود يف 

مكانه ما يربو على 613 مليون برميل، وهي �أكرب كمية �حتياطي ت�سيفها 

مديرية �ال�ستك�ساف منذ عام 1994م.

�أكرب م�سح زلز�يل  بيانات  �أكملت مديرية �ال�ستك�ساف جمع  ويف �سبتمرب، 

يف ُعمان حتى �ليوم، على م�ساحة قدرها 8 �آالف كيلومرت مربع، وهو م�سح 

جبال/�لهوي�سة �لذي بد�أ يف �أبريل 2013م. كما �سجلت �ملديرية 10 �سنو�ت 

�أكرث  يف  موظفيها  عمل  رغم  للوقت  م�سيع  حادث  وقوع  دون  �لعمل  من 

ت�ساري�س �لبالد حتديًا.

ويف �جلانب �ل�سرقي حلقل رميا – مرمول، تهدف �ل�سركة �إىل ��ستك�ساف 

�الإنتاج )مع معدل  تكوينات �سغرية جديدة وتطويرها وربطها بخط  عدة 

�ل�سركة  باإمكان  و�أ�سبح  برميل(.  مليون  بـ200  يقدر  نهائي  ��ستخال�س 

��ستهد�ف �لتكوينات ب�سكل �أف�سل من خالل �سور �مل�سح �لزلز�يل �لتي مت 

حت�سني دقتها. ونبحث �الآن عن فر�س مل تطلها يد �ال�ستك�ساف بعد بالقرب 

من �ملر�فق �لقائمة و�لتي ميكن ربطها بخط �الإنتاج �سريعًا. ونتيجة لذلك،   

يتم �حل�سول على �لنفط يف �لتكوينات �الأربعة �لتي حفرت يف عام 2014م ، 

�إىل جانب ربط ثالثة منها  بخط �الإنتاج بالفعل. وبتكاتف �جلهود مع فريق 

�الإنتاج، تدفع مديرية �ال�ستك�ساف قدمًا بعمليات �لتقييم و�لتطوير مل�سروع 

�أول كمية من  �إنتاج  تكوين �سعيبة �لعليا يف منطقة �خلوير، ومن �ملخطط 

�لنفط منه يف عام 2017م.

�لعميق  �لعمل قدمًا يف حقل مربوك  �لغاز، فيم�سي  �إنتاج  �أما على �سعيد 

– وهو �أحد �أكرب �كت�سافات �ل�سركة للغاز حيث تقدر �لكميات �ملوجودة يف 
مكانها بـ   2٫9  مليار قدم مكعب من �لغاز و115 مليون برميل من �ملكثفات 

– مع ربط �الآبار بخط �الإنتاج يف وقت مبكر و�الإنتاج منها يف وقت قيا�سي.

و يف خلود، �إحدى �أعمق �لتكوينات �لكتيمة للغاز يف �لعامل، توجد �ستة �آبار 

و�مل�سروع حاليًا  �ملبكر.  �الإنتاج  يناير 2014م من خالل نظام  منتجة منذ 

ميول ذ�تيًا من خالل عائد�ت نظام �الإنتاج �ملبكر مع تفّوق �الآبار على نقطة 

�لتعادل وحتقيق �الأرباح. ومن �ملقدر �أن تتوفر بيانات �الآبار �الأفقية بحلول 

�لربع �الأخري من هذ� �لعام.

ومن جانب �آخر، �سهدت �أ�ساليب �ال�ستخال�س �ملعزز للنفط تقدمًا مطردً� 

وما زلنا نرى باأنها �ستكون م�سوؤولة عن ثلث �إنتاج �ل�سركة من �لنفط بحلول 

)م�سروع  �ل�سركة  يف  �لكربى  �خلم�سة  �مل�ساريع  وبجانب  2023م.  عام 

�حلقن بالغاز يف بريبا، و�حلقن بالغاز �خللوط بهرويل، و�حلقن بالبوليمر 

على  �أي�سًا  �ل�سركة  تعمل  علم(،  وقرن  باأمل  �لبخار  وتوليد  مبرمول، 

م�سروعني جتريبيني يف �ال�ستخال�س �ملعزز للنفط وهما �حلقن بالبوليمر 

�ستة م�ساريع جتريبية يف  �أمل غرب. كما توجد  بالبخار يف  بنمر و�حلقن 

مرحلتي �لت�سميم �لهند�سي و�لتنفيذ.

يبقى  �ملو�رد،  من  �لكثري  تتطلب  �لتي  �الأن�سطة  هذه  مع  �أنه  يف  �سك  وال 

�أولوياتنا،  �أهم  من  و�ملياه  كالغاز  �لثمينة  و�ملو�رد  �لطاقة  على  �حلفاظ 

وتطبق �ل�سركة عدة �إجر�ء�ت وتد�بري للحد من حرق �لغاز – �لذي يحدث 

من فرتة الأخرى- و��ستهالكه ومعاجلة �ملياه �مل�ساحبة لالإنتاج. كما نو��سل 

��ستخد�م �حلر�رة  �لطاقة من خالل  متطلبات  تقليل  �ملبذولة يف  جهودنا 

�ملهدرة من حمطة توليد �لكهرباء الإنتاج �لبخار بحقل �أمل، وناأمل تطبيق 

�لتوليد  عملية  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر  حابور.  يف  م�ستقباًل  �لتقنية  هذه 

�إجمايل  من   ٪90 ن�سبته  ما  توفري  عن  م�سوؤولة  و�لطاقة  للبخار  �لثنائي 

�لبخار �مل�ستخدم يف برناجمنا الإنتاج �لنفط، وندر�س حاليًا كيفية تو�سعة 

زيارة معايل �ل�سيد حممد بن �سلطان �لبو�سعيدي، وزير �لدولة وحمافظ ظفار، مل�سروع حقل �أمل �لتجريبي للطاقة �ل�سم�سية 
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�ل�سركة  تو��سل  �لنفط،  �أ�سعار  �نخفا�س  فر�سها  �لتي  �ل�سغوطات  ورغم 

ودعم  للُعمانيني،  �لوظيفية  �لفر�س  من  �ملزيد  الإيجاد  عزم  بكل  جهودها 

�لوطنية.  �لعاملة  �لقوى  لدى  �ملهار�ت  جمال  وتو�سعة  �ملحلية،  �ل�سركات 

ففي عام 2014م، �ساهمت �ل�سركة يف �إيجاد �أكرث من 4300 فر�سة وظيفية 

�أنه مت  يعني  معها، مما  �ملتعاقدة  �ل�سركات  مع  �لُعماين  لل�سباب  وتدريبية 

�الأهد�ف  برنامج  تد�سني  منذ  �لفر�س  هذه  من  �ألف   14 من  �أكرث  �إيجاد 

�لوطنية بناء على توجيهاتكم �ل�سامية يف عام 2011م.  وللم�سي قدمًا يف 

هذ� �لربنامج فاإننا على ثقة من قدرة �ل�سركة على �إيجاد �أكرث من 7 �آالف 

فر�سة  خالل هذ� �لعام.

�ملحلية  �لقيمة  ��سرت�تيجية  �نتقال  2014م  عام  �سهد  �آخر،  �سعيد  على 

�مل�سافة �إىل م�ستوى جديد مع �إ�سناد عقود تقدر قيمتها بـ 4٫9 مليار دوالر 

عمليات  لتب�سيط  جاهدين  ن�سعى  كما  حمليًا،  م�سجلة  ل�سركات  �أمريكي 

و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  لت�سجيع  �الإمكان  قدر  و�لعقود   �مل�سرتيات 

للتناف�س على �لعقود.

حقول  خلدمات  �لكربى  �ملحلي  �ملجتمع  �سركات  تزد�د  �آخر،  جانب  ومن 

�لفائدة  تعم  بحيث  يوم  بعد  يومًا  متانة  �ل�سركة،  �أ�س�ستها  �لتي  �لنفط، 

مال  ر�أ�س  ويبلغ  بها.  نعمل  �لتي  �ملجتمعات  على  و�لغاز  �لنفط  قطاع  من 

يزيد عدد  ُعماين، يف حني  ريال  �أكرث من 25 مليون  �ل�سركات حاليًا  هذه 

م�ساهميها عن 9 �آالف م�ساهم بعد �أن فتحت هذه �ل�سركات باب �مل�ساهمة 

فيها الأبناء �ملجتمعات �ملحلية يف منطقة �المتياز  6 �لتابعة لل�سركة. وبتوجيه 

من �ل�سركة، تتميز �سركات �ملجتمع �ملحلي �لكربى باأد�ئها �لتناف�سي �لذي 

يتوخى �ل�سالمة، ولديها �الآن ما يربو على 500 موظف من �أبناء �ملجتمعات 

�ملحلية.

لدى  و�لكفاءة  �لقدرة  م�ستوى  رفع  �أن  على  �الأكيد،  عزمنا  مع  وناأمل 

وقد  �أي�سًا.  عامليًا  بل  فح�سب،  حمليًا  �لتناف�س  من  ميكنهم  لن  �ملو�طنني 

يف  عامليًا  بها  معرتف  م�ستويات  �إىل  �ملهار�ت  م�ستوى  لرفع  هدفنا  جت�سد 

�ملرفق  هذ�  ويقدم  �لفحل،  مبيناء  �الآبار  لهند�سة  �لتدريب  مركز  �فتتاح 

على  وخارجها  �ل�سركة  د�خل  من  للُعمانيني  �لتدريب  �لعاملي  �مل�ستوى  ذو 

حد �سو�ء با�ستخد�م �آخر ما و�سلت �إليه �لتكنولوجيا يف �أ�ساليب �لتدريب 

�حلو�دث،  وقوع  دون  و�حليلولة  �لطارئة،  �مل�سكالت  حل  مهار�ت  لتطوير 

وحت�سني �ل�سمان �لفني.

وتقود �جلهود �ملكثفة �ملبذولة على �سعيد �لقيمة �ملحلية �مل�سافة مديرية 

�لقيمة �ملحلية �مل�سافة �جلديدة، �لتي د�سنت يف �ل�سيف �ملا�سي لتن�سيق 

�سبكة  حتديد  مت  وقد  �ملجال.  هذ�  يف  �ل�سركة  يف  �ملختلفة  �ملبادر�ت 

هذه  ثقافة  لتعزيز  مديرية  كل  يف  و�سل  كحلقات  يعملون  �ملوظفني  من 

�ال�سرت�تيجية وتبادل �أف�سل �ملمار�سات يف هذ� �ل�ساأن.

وبالرغم من حاالت �لغمو�س �مل�ستمرة يف قطاع �لنفط و�لغاز، يبقى �إجناز 

�لعو�ئد  لتحقيق  مبكان  �الأهمية  من  جيدة  �حتياطيات  وحتقيق  �مل�ساريع 

�لالزمة ال�ستد�مة �مل�سرية �لتنموية يف �لبالد، وقد كان �أد�ء �ل�سركة متميزً� 

يف كال �ملجالني خالل عام 2014م.

�ملتكامل  – هرويل  رباب  مل�سروع  �لت�سييد  بد�أت مرحلة  �إىل ذلك،  �إ�سافة 

ال�ست�سد�ر  �ملو�سوعة  �خلطة  ح�سب  �ل�سركة  ومت�سي  �ل�سخم،  �حلم�سي 

�أما  خف.   – بجبال  �آخر  �سخم  م�سروع  يف  لال�ستثمار  �لنهائي  �لقر�ر 

�مل�سروع �ل�سخم �لثالث ببدور، فيتم حاليًا مر�جعته على �سوء �الكت�سافات 

على  �مل�ستقلة  �ل�سمان  مر�جعات  �أثنت  ذلك،  على  وعالوة  �الإ�سافية. 

بال�سركة  �الأولية  �لهند�سية  �لت�ساميم  مكتب  �أجنزها  �لتي  �حلزم  جودة 

ومتاميتها.
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بيد �أن هذ� �الأد�ء �أثر على �إنتاج مكثفات �أقل من �ملعدل �مل�ستهدف بحو�يل 

حمطة  �أبرزها  �ملعد�ت  من  عدد  لتعطل  نظرً�  �ليوم  يف  برميل  �ألف   11

�لغاز �حلكومي  �إنتاج  ب�سيح رول وكوثر. كما كان معدل  �ملركزية  �ملعاجلة 

ب�سبب  �مل�سال وغريه  �لطبيعي  �لغاز  �أثر على مبيعات  �ملتوقع مما  �أقل من 

�أجهزة  وتعطل  �ملركزية  �ملعاجلة  حمطة  معد�ت  تفر�سها  �لتي  �لقيود 

متو�سط  �إجمايل  بلغ  فقد  هذ�،  من  وبالرغم  موؤقتًا.  �إغالقها  �أو  �ل�سغط 

�الإنتاج بال�سركة )من �لنفط، و�لغاز، و�ملكثفات( 1٫231 مليون برميل من 

مكافئ �لنفط يف �ليوم يف 2014م، وهو ثالث �أعلى معدل يف تاريخ �ل�سركة.

وكما درجت عليه �ل�سركة د�ئمًا تظل �ل�سالمة �لركن �الأ�سا�سي �لذي تقوم 

عليه كافة �أعمالنا، فجميعها تعتمد على �الأد�ء يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة 

و�لبيئة. ونظرً� الأهمية هذه �ال�سرت�تيجية، فاإن لها تاأثري كبري على �سعيد 

ال  �لذي  و�الإغالق  �الإنتاج،  وتاأخر  و�لبيئة،  و�ملجتمعات  �ملوظفني  �سالمة 

لثقة  كبري  وفقد�ن  �لعاملة  �لقوى  وتثبيط عزمية  �قت�سادية،  بفائدة  يعود 

�جلمهور ف�ساًل عن تاأثر �سمعة �ل�سركة.

�الإن�سان  على  �أن�سطتها  تاأثري  من  للتقليل  حثيثًا  �سعيًا  �ل�سركة  �سعت  وقد 

و�لبيئة وحققت �أف�سل معدل على �الإطالق ملعدل تكر�ر �إجمايل �حلو�دث 

�ل�سناعية  �الإ�سابات  تكر�ر  معدل  زيادة  رغم  وهو 0٫97،  للتبليغ  �لقابلة 

هذه  وجاءت   .0٫32 �إىل   0٫26 من  م   2013 عام  منذ  للوقت  �مل�سيعة 

وزيادة  برً�،  �ملقطوعة  �مل�سافات  زيادة  خلفية  على  �ملعدل  يف  �لزيادة 

م�ستويات �الأن�سطة، وعدم ��ستقر�ر �لعمالة لدى �ل�سركات �ملتعاقدة معنا. 

وعلى �لرغم من �لتقدم �مللحوظ يف بر�مج جهوزية �ملوجود�ت و�ل�سيانة 

من  �لعمليات  �سالمة  حو�دث  يف  زيادة  �أي�سًا  �سهدنا  �ل�ساملة،   �ملوثوقية 

�مل�ستوى �الأول.

�الأد�ء  لتح�سني  منا  حماولة  ويف  �ل�سالمة  على  �ملتو��سل  لرتكيزنا  ونتيجة 

لالجتماع  مبادرة  �ل�سركة  د�سنت  و�لبيئة،  و�ل�سالمة  �ل�سحة  جمال  يف 

�ل�سالمة  �أنظمة  تعزيز  بكيفية  يتعلق  فيما  و��ست�سارتهم  �ل�ساأن  باأ�سحاب 

تب�سيط  عملية  يف  �سرعنا  �ملبادرة،  هذه  �إطار  ويف  �لتحديات.  وجمابهة 

�ملتعاقدة  و�ل�سركات  �ل�سركة  موظفي  لنمّكن  �ل�سالمة  الإجر�ء�ت  �ساملة 

معنا من �لقيام باأن�سطة �أقل، ولكن ب�سكل �أف�سل بكثري.

�لرعاية،  و�جب  عقلية  لرت�سيخ  جهدنا  ق�سارى  نبذل  ذ�ته  �لوقت  ويف 

و�سمان �لتز�م �ل�سركات �ملتعاقدة معنا بالقو�نني �ملعمول بها يف �ل�سلطنة 

مع �الأخذ يف �حل�سبان �لقيود �ملفرو�سة على هذه �ل�سركات. ولهذ� �ل�سبب 

فقد د�سنت �ل�سركة برناجمًا يعد �الأول من نوعه يف �لعامل، �أطلق عليه ��سم 

م�سروع “�ملنظور”، جلمع �إفاد�ت من حو�يل 1500 موظف لدى �ل�سركات 

�إح�سائية ومتثيلية( يف �سبعة  �ملتعاقدة معنا )كونها تعد عينة ذ�ت داللة 

�إىل  �مل�سروع  ويهدف  وجنوبها.  �المتياز  منطقة  �سمال  من  خمتلفة  مو�قع 

ر�سد �أي حتديات قائمة وتقييم �ملعايري �لت�سغيلية ورفعها ف�ساًل عن تبادل 

�أف�سل �ملمار�سات.

وعملنا على تطبيق و�جب �لرعاية هذ� خارج مناطق �لعمليات �أي�سًا، حيث 

جنحت �ل�سركة يف تو�سعة نظام نقل �ملوظفني باحلافالت وحت�سينه بهدف 

�لتقليل من حو�دث �ملرور للمركبات �خلا�سة، و�ل�سركة �الآن يف طور تو�سعة 

تطبيق نظامها �لد�خلي ملر�قبة �ملركبات وتنقيحه. كما مت تكثيف �جلهود 

�ل�سركة  د�سنتها  �لتي  �ملرورية  لل�سالمة  مني”  “ت�سمع  حملة  �سعيد  على 

معايري  �نتهاج  على  �لنا�س  لت�سجيع  برمتها  �ل�سلطنة  وت�ستهدف  م�سبقًا 

�أف�سل �أثناء �ل�سياقة  و�سيانة �ملركبات.

جلنة �الإد�رة �لعليا 
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يل عظيم �ل�سرف �أن �أرفع ملقام جاللتكم �ل�سامي 

�أن�سطة �سركة  هذ� �لتقرير �ل�سنوي �لذي يتناول 

تنمية نفط ُعمان خالل عام 2014م.

�ساهم  و�لتي  �لعام  �سهدها  �لتي  �لتحديات  رغم 

فيها �نخفا�س �أ�سعار �لنفط بدور كبري ومتز�يد، 

متكنت �ل�سركة من حتقيق �سل�سلة من �الإجناز�ت 

�أن�سطتها  �أوجه  جميع  يف  لالإعجاب  �ملثرية 

وعملياتها.

 

�ليومي  �الإنتاج  معدل  بلغ  2014م،  عام  فخالل 

للنفط 570534 برمياًل، مما يفوق بكثري �لهدف 

يبلغ  و�لذي  �لطويل  �ملدى  على  لل�سركة  �ملو�سوع 

550 �ألف برميل يف �ليوم. وميثل هذ� �أعلى  معدل 

الإنتاج �لنفط حتققه �ل�سركة منذ عام 2006م. 

وميكن �أن يعزى هذ� �الإجناز �ملبهر بن�سبة كبرية 

�ل�سناعة،  �لر�ئدة يف  و�ملكامن  �الآبار  �إد�رة  �إىل 

و�إجناز �الآبار،  و�الإكمال �لناجح  للرتقية �لكبرية 

�ملخطط لها ملحطة هرويل �إ�سافة �إىل �ال�ستغالل 

�الأمثل لالإغالق �ملوؤقت الأغر��س �ل�سيانة ملنطقة 

منر يف �لربع �لثاين من �لعام.

ا�ستعرا�س منجزات العام
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جمل�س الإدارة

�لفا�سلة �سلمى بنت حممد �لعوفية

مديرة د�ئرة عو�ئد �لنفط

وز�رة �ملالية

هيثم بن يو�سف �لزدجايل

رئي�س ق�سم ح�سابات �لتقاعد بد�ئرة �حل�سابات

وز�رة �ملالية

كري�ستوفر بريز

�سركة �سل - عمان

فر�نك ليمنك

�سركة �سل، هولند�

دي ال ري فينرت

�سركة �سل للبرتول �ملحدودة

�لفا�سلة هيفاء �خلايفية

مديرة مديرية �ل�سوؤون �ملالية

ر�وؤول ري�ستو�سي

�ملدير �لعام

�لدكتور �أنطونيو كو�ستا �سيلفا

�سركة بارتك�س

�ستيفن مايكل

�سركة توتال، فرن�سا

�لدكتور �سالح بن علي �لعنبوري

مدير عام �إد�رة �ال�ستثمار�ت �لبرتولية

وز�رة �لنفط و�لغاز

مقرر املجل�ساملمثل التنفيذي

الأع�ساء املمثلون لل�سركات امل�ساهمة

الأع�ساء املمثلون للحكومة

معايل �لدكتور حممد بن حمد بن �سيف �لرحمي

وزير �لنفط و�لغاز، رئي�س جمل�س �الإد�رة

�سعادة نا�سر بن خمي�س �جل�سمي

وكيل وز�رة �ملالية، نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

�سعادة �سامل بن نا�سر �لعويف 

وكيل وز�رة �لنفط و�لغاز
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ي�سرفني �أن �أرفع – نيابة عن كل �لعاملني يف قطاع �لنفط و�لغاز – �أ�سمى 

�جلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملوالنا  �ل�سامي  للمقام  و�لعرفان  �لوالء  �آيات 

– لقيادتكم  ورعاكم  �هلل  – حفظكم  �ملعظم  �سعيد  بن  قابو�س  �ل�سلطان 

ُعماننا  �أنحاء  كل  بفائدتها  تعم  �لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  مل�سرية  �لر�سيدة 

�حلبيبة يف ظل هذ� �لعهد �لز�هر �لذي عّم خريه �جلميع. ونوؤكد جلاللتكم 

�أن جميع �لعاملني يف هذ� �لقطاع ي�سعون جاهدين يومًا تلو �الآخر لتوفري 

�ملو�رد �ل�سرورية لتطور و�زدهار  هذ� �لبلد �لعزيز حا�سرً� وم�ستقباًل.

�إن مهمتنا �زد�دت �سعوبة  خالل عام 2014م مع �النخفا�س �حلاد �لذي 

�أ�ساليب  �لنظر يف  �إعادة  توجب علينا جميعًا  �لنفط، حيث  �أ�سعار  �سهدته 

�أكرث حرفنة و�إنتاجية ال�ستيعاب �الآثار  عملنا مما يتيح لنا �لعمل بطريقة 

�ملرتتبة على هذ� �النخفا�س.

�سركة  �أكرب  بكونها  ُعمان،  نفط  تنمية  �سركة  عاتق  على  يقع  �أنه  �سك  وال 

الإنتاج �لنفط و�لغاز يف �ل�سلطنة، م�سوؤولية جوهرية الأن تكون مثااًل يحتذى 

لالأو�ساع  ملمو�سة  ��ستجابة  �ل�سركة  ��ستجابت  وقد  �ملجال.  هذ�  يف  به 

�لتكلفة   وفعالية من حيث  �أكرث كفاءة  برنامج   �إعد�د  �جلديدة من خالل 

�الأ�سا�سي  �لتز�مها  يف  �لتفريط  دون  �لقيمة  و�إيجاد  تنفيذه  يف  و�ل�سروع 

باإنتاج �لنفط و�لغاز ب�سكل فاعل يتوخى �مل�سوؤولية وير�عي �ل�سالمة.

ت�سجيل  من  �ل�سركة  متكنت  �لعام،  هذ�  �سهدها  �لتي  �لتحديات  ورغم 

�إنتاج �لهايدروكربونات يف تاريخها، و�كت�ساف  �أعلى معدل الإجمايل  ثالث 

حت�سينات  ��ستحد�ثها  �إىل  �إ�سافة  �ل�سنوي،  �إنتاجها  تفوق  �حتياطيات 

ملحوظة للممار�سات �لت�سغيلية و�إيجاد �آالف �لفر�س �لتدريبية و�لوظيفية 

�جلديدة للُعمانيني.

لل�سركة،   �مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  ��سرت�تيجية  �أ�سبحت  �آخر،  جانب  من 

�لهادفة �إىل دعم �سركات �ملجتمع �ملحلي، وزيادة �سر�ء �ملنتجات و�خلدمات 

�ملحلية و��ستخد�مها، وحت�سني كفاءة �لكو�در يف  �ل�سركات �لُعمانية بحيث 

  من  ن�سيج 
ً
تعم �لفائدة من قطاع �لنفط و�لغاز على �جلميع جزءً� ال يتجز�أ

�ل�سركة.

�إن قدرة �ملوظفني على حتقيق �لكثري من �الإجناز�ت خالل هذ� �لعام دليل 

على �إمكانياتهم وفخرهم خلدمة ُعمان، �الأمر �لذي ناأمل �أن ميهد �لطريق 

الأن تقف �ل�سركة وُعمان على �أر�سية �سلبة ملو�جهة �لتحديات و�الختبار�ت   

�لقادمة.

ل�سركة  �لدعم  لتقدمي  لدي  ما  �أق�سى  �أبذل  �أن  �ل�سامي  ملقامكم  و�أتعهد 

تنمية نفط ُعمان و�ل�سركات �مل�سغلة �الأخرى يف �ل�سلطنة لتوؤدي م�سوؤولياتها 

�ملتمثلة يف �إيجاد �الإير�د�ت �لالزمة لكي تتو��سل م�سرية �لتقدم و�الزدهار 

و�ال�ستقر�ر يف �لبالد.

ون�ساأل �ملوىل عز وجل �أن يحفظ جاللتكم و�أن يدميكم ذخرً� و�سندً� لُعمان، 

لتحقيق �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار ل�سعبها �لويف يف ظل قيادتكم �حلكيمة.

حممد بن حمد بن �سيف الرحمي

وزير �لنفط و�لغاز ورئي�س جمل�س �الإد�رة

ت�سدير

4
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12

24

38

5

16

28

6

20

34

ت�صدير

اإنتاج الهايدروكربونات 

واإدارة املكامن

اال�صتك�صاف وحتقيق 

الهايدروكربونات

الرعاية العامة

جمل�س االإدارة

التميز يف جمال 

العمليات

القيمة املحلية امل�صافة

ا�صتعرا�س 

منجزات العام 

اإجناز امل�صاريع

تطوير املوظفني

ال�صركة يف  اأ�صهم  املائة( من  يف عام 1974م ح�صلت حكومة �صلطنة عمان على ن�صبة )60 يف 

حني توزعت بقية االأ�صهم بني �صركة �صل الهولندية امللكية )34 يف املائة(، وتوتال )4 يف املائة(، 

وبارتك�س )2 يف املائة(. ويف 1 يناير 1980 مت ت�صجيل ال�صركة مبوجب مر�صوم �صلطاين ك�صركة 

حمدودة امل�صوؤولية يف �صلطنة عمان.

يجيء تبويب هذا التقرير وفق جماالت �صبعة ذات اأولوية ق�صوى ت�صعى ال�صركة الإدراجها 

النفط  اإنتاج  التوازن بني  با�صتمرار حتقيق  ال�صركة  وت�صتهدف  اإجراءات عملها.  بالكامل يف 

والغاز مل�صاهمي ال�صركة من جهة و�صون البيئة ومراعاة املجتمع من جهة اأخرى.

يف �سياق هذ� �لتقرير يرجى مالحظة �أن �ملليار = �ألف مليون، و�لرتيليون = �ألف مليار

�ملحتويات 

PetroleumDevelopmentOmanPDO               PDOChannel               Petroleum Development Oman
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