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First Word
Dear Colleagues,

Welcome to the latest edition of Al Fahal, which this month features a special supplement 
covering our fifth annual PDO Day, a truly wonderful occasion which gave us the opportunity to 
celebrate the best of PDO and commemorate His Majesty’s historic visit to the BMF in 2013.

This year, environmental concerns were to the fore, in line with our Estidama (Sustainability) 
campaign on building a positive environmental culture across Oman by focusing on six main 
pillars: renewable energy, people, energy efficiency, environment, energy saving and economy.

The occasion was an opportunity to mark the launch of our ban on single-use plastics which 
will start with the phasing out of plastic cups, followed by bans on plastic bags, bottles, cutlery 
and straws.

Evidence of the devastating damage caused by plastic to our natural environment is growing 
every day. It is polluting land, waterways and oceans and having a lethal impact on wildlife and 
marine species as well as contaminating human water supplies.

As one of the largest companies in Oman, and as a champion of environmental stewardship, 
PDO is responding to the challenge by rolling out a ban on single-use plastics across our 
organisation, a move which we hope will encourage others to follow suit and raise awareness 
more generally of this pressing issue.

During the PDO Day celebrations, which were held under the auspices of His Excellency Salim 
Al Aufi, the Undersecretary of the Ministry of Oil and Gas, we also launched a booklet titled 
“Pathways To Sustainability”, showcasing some of our diverse environmentally friendly initiatives, 
including our efforts to reduce flaring and greenhouse gas emissions, and our flagship Miraah 
solar plant and Nimr waterland project.

It was also wonderful to see the launch of our first Green Awards, with the Gas Directorate 
winning the Environmental Excellence Award for overall performance and the Well Engineering 
Directorate taking gold for its efforts to eliminate flaring in well test operations.

Further excellence was on show with the victors of our 14th Chairman’s Award for Excellence 
contest, with the Well Engineering Directorate again coming out on top in the Non-Technical 
category for the In-sourcing project for PDO-owned rigs and hoists, launched to boost 
operational performance and competency among Omani well engineers. Congratulations also 
to the Exploration Directorate for scooping the gold in the Technical stream for its significant gas 
find and integrated way of working at Mabrouk North East.

Last but not least, well done to former Yibal Cluster Delivery Team Leader Hamed Nasser 
Al Qarny, who was named as the winner of the Dr Abdulla Al Lamki for Developing Talent 
Award (DALTA). The accolade was thoroughly deserved and we wish Hamed a long and happy 
retirement after his 43 years of sterling service with PDO.

Finally, with Ramadhan coming to an end, I wish you and your loved ones all the very best for a 
safe, peaceful and joyful Eid Al Fitr.

Raoul Restucci
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The Lekhwair team has set up a special room to 
provide collaborative and visualisation facilities 
to enhance well geosteering and maximise well 
production and water flood sweep efficiency.

The well placement in Lekhwair fields is 
extremely challenging due to the nature of 
the reservoirs which are mainly Upper Shuiba 
clinoforms.
These clinoforms suffer from high heterogeneity 
in both vertical and lateral scales and are 
often found to have unpredictable dipping and 

PDO, in collaboration with the Ministry of Oil 
and Gas and the World Bank, has hosted an 
international workshop on the Zero Routine 
Flaring initiative.

More than 40 delegates from several multilateral 
development banks, international financial 
institutions and oil field operators within Oman 
gathered together for brainstorming to achieve 
the collective vision of zero routine flaring by 
2030.

His Excellency Salim Al Aufi, the Undersecretary 
of the Ministry of Oil and Gas, reiterated Oman’s 
commitment to achieve the target in his closing 
remarks at the workshop which was held at the 
Learning and Development Centre.

Flaring of associated gas results in loss of 
valuable gas resources as well as contributes 

PDO News

Zeroing In On Flaring

deterioration during drilling of the reservoir.
This means it is important to closely monitor 
and share their characteristics to optimise well 
placement.
The sub-seismic faults are one of the main 
challenges that add more complexity to the well 
placement in Lekhwair as these cannot be seen 
on normal seismic scans, meaning that side 
tracks are needed as a result of deviations from 
plans.
These have been reduced from 50% in 2015 
to 33% in 2017 and the running of plug and 
abandonment skids and liners also fell in the 
same period from 40% to almost 18%.

The team now believes it will be able to sustain 

the improvement with the new Geosteering 

Visualisation Room by enhancing decision 

making and geosteering skills.

Lekhwair New Oil Team Leader Ahmed Jabri 

said: “The success of this room might lead to 

wider replication in other clusters with similar 

challenges and we might revisit the previous 

idea of having a PDO geosteering hub in the 

near future.”

The room was officially opened at an event 

attended by Oil North Director Khamis Al Saadi.

to greenhouse gas emissions. In 2015, the 
World Bank proposed the “Zero Routine 
Flaring by 2030” initiative, to encourage 
governments, companies and development 
organisations to work closely together to end 
continuous flaring by 2030.

PDO endorsed the initiative in January 2017 
to demonstrate its commitment towards 

gas conservation through incorporating the 

sustainable use or conservation of associated 

gas without routine flaring.

As part of this proposal, PDO will continue to 

strive towards implementation of economically 

viable solutions to eliminate routine flaring as 

soon as possible and ahead of the 2030 target.

A Room For 
Improvement
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Bahja Electrical Work Preparer Ali Al Ghafri has 
been honoured with a prestigious award for his 
volunteering work.
Ali received the title of “Ambassador of Arab 
Inspiration” from The Board of the Young Arab 
Volunteer Leadership Forum in Jordan.
Over the past 10 years, he has given up his time 
to participate in, and support, a host of goodwil 
projects and volunteer training workshops and 
courses.
Among his contributions are helping to build a 
school and a mosque in Tanzania, drilling water 
wells in Zanzibar and supporting relief efforts 
from Storm Ashuba which hit eastern Oman 
and Masirah Island in 2015. 
He has also delivered motivational courses for 
students and supported and been involved in 
charitable efforts to help orphans.
Ali, who is a member of the Bahja Welfare 
Committee, has also been actively involved with 
official volunteer days, including at the Arab 
Open University in Oman.
Ali said: “I was selected for the award by the 

PDO’s women’s network HAWA has staged an 
event covering the important topic of work-life 
balance.
People and Change Director Ibtisam Al Riyami, 
Head of Omanisation Ghaliba Al Hinai and 
Ministry of Health Consultant Radiographer 
Asya Al Lamki offered their insights as successful 
working mothers.
Prioritising, planning, encouraging children to be 
independent and good support from partners 
were all highlighted as important factors.
Ibtisam told the audience at the Lunch and 
Learn session: “It is the choices you make and it 
is the commitment you make to those choices.
“Think about yourself because that is what you 
prioritise the least.
“I have not cracked the code but I have survived. 
I have worked in PDO for 30 years and loved 
every day.
“We are very privileged to work in a company 
which allows us flexibility.
“Life is very short. You need to enjoy it. Enjoy 
your life in the office, enjoy your time with your 
husband, mother, father and kids. 
“We keep on playing the victims’ game. We 
need to stop playing the victims’ game. We 
need to start making the choices.”
Ibtisam pointed out that priorities and 
circumstances change over time but added: 
“Prioritise yourself. If you can’t have peace 
inside, if you can’t have contentment inside, 

you are not going to be able to give it to anyone 
else.”
HAWA Chairperson and Exploration Director 
Intisaar Al Kindy and Asya agreed it was 
important that children were taught how to be 
independent.

Intisaar said: “It is important you set boundaries. 
You cannot survive without setting boundaries. 
You can teach children very early on 
independence.

“The mother’s guilt syndrome has been 
documented: “Oh, my God. I have been at 
work for nine hours and I have to help with their 
homework. “You do not have to. If they are 
independent, they will crack it.”
Galiba said “quality time” with children was 
important and part-time work had helped her 
achieve that.
She said: “You cannot be perfect all the time. 
You need to decide what is more important.
“Your kids are only young for a small amount 
of time. If that is important, stay at home 
more. You need to get the support of your 
husbands and families. There needs to be open 
communication. You need to decide what you 
want, what you feel, what your dreams are.
“There is a lot we can do. We just need to get 
off that guilt trip. Look after yourselves as much 
as possible.”

An Inspiring Ambassador
Arab Volunteer Leadership Forum as a result of 
the efforts I have made over the past 10 years 
in voluntary work which contributed to the joy of 
many needy families and orphans.
“I am ready to participate in any volunteer service 
of PDO and to provide training programmes 
for volunteering and spreading the culture of 

volunteer work. PDO is a pioneer in this field 
and has a history of volunteering and voluntary 
community programmes.
“As for the future, God willing, there is a plan 
to spread the culture of voluntary work among 
members of Omani society and to guide young 
people to work in the field of volunteering, 
as it has a great role in increasing the 
interdependence among members of Omani 
society.” 

Work-Life Balance
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Lean Leaders

PDO has hosted His Excellency Sheikh Abdullah 
bin Nasser Al Bakri, the Minister of Manpower, 
and his leadership team for a Lean awareness 
session.

Around 30 delegates attended a full-day 
engagement to raise awareness and 
understanding of how to drive continuous 
improvement, streamline processes and reduce 
waste in their own workplaces.

The attendees were briefed on PDO’s Lean 
transformation success journey and how 
Continuous Improvement and the Lean 
programme have been an enormous enabler to 

successfully implement challenging strategies. 

During their visit, the Ministry team learnt about 
Lean principles, methodologies and tools, 
and how PDO has applied these across its 
operations. They also received an insight into 
the required cultural transformations to sustain 
the improvement changes and to oversee best 
practices on business efficiency and increasing 
productivity.

His Excellency said: “I would like to thank 
Petroleum Development Oman for hosting the 
Ministry’s officials and employees. We are here 
today to learn about PDO’s Lean experience and 

implementation phases. 
Lean is an excellent 
programme and can be 
useful for our services.

“The Ministry will 
definitely benefit from 
such experience. We 
aim to replicate this 
know-how across our 
services but patience is 
necessary. A journey of 
a thousand miles begins 
with a step.

“So, congratulations for 

your successful achievements and we wish you 
all the best.”

PDO has championed the Lean philosophy 
since 2009 as a way of driving greater efficiency. 
To date there have been over 250 improvement 
projects successfully completed and an 
estimated US$1.2 billion generated in terms of 
additional value, cost reductions and avoidance 
through its deployment across the business.

People and Change Director Ibtisam Al Riyami, 
who is leading the Lean and Continuous 
Improvement change programme said: 
“We were delighted to host the Ministry of 
Manpower visit and to explain why in a world 
of limited resources and a challenging business 
environment, adopting the Lean methodology as 
part of daily activities is key to achieving efficient 
and effective operations for any organisation.

“In PDO, we now have over 400 certified Lean 
practitioners who are leading by example 
and empowering colleagues to participate 
in our business improvement journey. Their 
improvement projects are making a real difference 
to how we do things, are sustainable and can 
be replicated elsewhere in our organisation and 
beyond. We also have the majority of our top 
and middle leadership trained in the Continuous 
Improvement and Lean ways of working for 
them to enable engagement, collaboration, 
respect and improved performance.”

Continuous Improvement is an important part of 
PDO’s commitment to support the sustainable 
development of the Sultanate and as part of this 
aim; the Company has already hosted visits by 
around 300 senior managers representing 30 
public and private sector organisations. 

Most notably, the recent successful collaboration 
between PDO and the Ministry of Environmental 
and Climate Affairs has enabled the Ministry 
to generate significant savings and increased 
workforce productivity and engagement. 

PDO has hosted 10 students from the German 
University of Technology (GUtech) to give them 
practical experience of logistics.

Logistics Skill Pool Manager Salim Al Yahyai 
oversaw the placement, during which 
the students completed a fit-for-purpose 
programme that sought to expose the various 
aspects of supply chain execution within 
Oman’s oil and gas sector.

This included mentorship from Logistics 
Strategy and Planning Co-ordinator Humaid 
Al Shuaili and Logistics Business Improvement 
Co-ordinator Omar Hassan.

At the conclusion of the 30-day programme, the 
GUtech students each presented their learnings 
both to the Logistics department, as well as to 
their colleagues and professors.

Logistics Manager and Corporate Function 
Discipline Head Nabil Al Riyami said: “The 
exposure for the students combined with 
the benefits to PDO from fresh minds and 
perspectives cultivates a perfect environment to 
improve current operations while also building a 
strong talent pool of future logisticians in Oman. 

“In line with the Company’s CSR initiatives, the 

Learning About Logistics

Logistics department will continue collaborating 
with Omani academic and professional institutes 
with the aim of promoting and nurturing future 
talent to join the exciting field of logistics.”
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PDO has celebrated the graduation of 940 young 
Omanis as part of its training-for-employment 
programme.

The 11th batch of graduates is the largest in the 
history of the Company’s National Objectives 
programme which was launched in 2011 to 
create employment and training opportunities for 
jobseekers.

The graduates were enrolled in different technical 
and non-technical training programmes which 
are in line with PDO’s efforts to support the 
government’s economic diversification drive. 

The batch included 92 female graduates who 
have qualified to work in a range of occupations 
including commercial promoters, HSE advisers, 
real estate brokers, airline crew, as well as two 
who will be appointed as drilling fluids engineers 
in the oil and gas industry.

An Employment Record

The graduation ceremony was held at the Oman 
Convention and Exhibition Centre in Muscat 
under the auspices of Sheikh Khalid bin Omar Al 
Marhoon, Minister of Civil Service.

External Affairs and Value Creation Director 
Abdul-Amir Al Ajmi said: “The graduation of 
the largest batch in PDO history is a great 

milestone showing that we are progressing in 
our commitment to develop young Omani talents 
and intensify our In-Country Value drive.”

Having successfully completed training lasting 
from six to 18 months at nine training institutes, 
such as TATI and Dalama, the graduates were 
awarded international certifications in different 
trades which will enable them to take up full-
time positions as scaffolders, electricians, HSE 
officers, mechanics, welders, drilling fluids 
engineers and cabin crew.

These positions are provided by more than 
30 employers including Oman Air, INCO 
Engineering, Halliburton and Oman Trading 
Establishments LLC. Graduates from the Oman 
Real Estate Association (ORA) programme will 
work independently as real estate brokers.

This batch also features the first group to graduate 
from the Knowledge Grid HSE programme with 
certifications including the IOSH Managing Safely, 
the NEBOSH International General Certificate in 
Health and Safety, and the City and Guilds NVQ 
Level 5 in Occupational Health & Safety Practice, 
which qualify them to work as HSE advisers.

Since 2011, the National Objectives programme 
has secured more than 45,000 job, vocational 
training, redeployment, transfer and scholarship 
opportunities to Omani jobseekers. This year, 
PDO is targeting the creation of 17,000 such 
opportunities.

Abdul-Amir said: “The announcement shows that 
we are on track to meet our target of more than 
1,300 graduates for this year, who we will train 
so they may acquire the skills and qualifications 
necessary to take up full-time positions.

“I praise all those involved in achieving this 
milestone, including the graduates, training 
institutes and employers, and there is no doubt 
that such achievements will benefit not only 
the graduates themselves, but also Oman as a 
whole.” 
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A new Omani-owned factory producing a vital 
chemical for PDO’s drilling operations has been 
officially opened by His Excellency Ali bin Masoud 
Al Sunaidi, Minister for Commerce and Industry.
The Gulf Starch plant on the Sohar Industrial 
Estate, which also has a quality-controlled on-
site laboratory, is being operated by Local Line 
LLC and has been designed using the latest 
technology.
The US$13.5 million facility is the first and only 
Omani manufacturer of drilling starch, which 
is used as a fluid-loss control additive in the 
majority of water-based mud used in PDO’s 
drilling operations.
It currently employs 20 Omani production 
technicians who graduated from PDO’s National 
Objectives programme which was set up in 
2011 to provide job and vocational training 
opportunities to local jobseekers. A further 20 are 

Forty three Omani graduates have qualified from 
a specialised development programme run by a 
PDO contractor Special Technical Services.

The official graduation ceremony took place 
at Muscat’s InterContinental Hotel under the 
patronage of His Excellency Salim Al Aufi, 
Undersecretary of the Ministry of Oil and Gas.

The 43 – the second batch to have graduated 
from the STS Omani Graduate Development 
Programme so far – work mainly in the 
compnany’s project division on engineering, 

maintenance and construction contracts in 
disciplines such as HSE, civil and mechanical 
engineering, quantity and quality surveying, 
instrumentation and procurement.

More than 100 have so far 
enrolled on the STS scheme, 
which lasts for 12-24 months, 
straight from college. The 
structured, student-driven 
programme offers on-the-job 
learning under the guidance 
of a senior mentor with a 
technical interview at the 
end to ensure they have 
understood and achieved the 
purpose of the training.

Factory First

also expected to join and the long-term plan is to 
be 100% Omanised.
The fully automated complex can manufacture 
10,000 tonnes of starch a year and has the 
potential to service all operating and drilling 
companies in Oman and the region. 
The factory was the result of a joint partnership 
between PDO’s Production Chemistry 
department and Local Line, a 100% Omani-
owned and managed company, after the award 

of a 10-year US$38.5 million contract to supply 

normal and high temperature drilling starch in 

August 2013. 

Infrastructure Director Badar Al Kharusi said: 

“We are committed to building up a robust and 

reliable Omani supply chain for our operations, 

as this reduces costs and delivery times while 

also contributing to the creation of sustainable 

employment for nationals.

“We have worked hard with Local Line to get 

this facility up and running and it is now safely 

and efficiently supplying our drilling teams. The 

factory is a concrete example of In-Country Value 

in action as it shows Omani businesses and 

workers can professionally service the oil and 

gas industry.”

It was the first manufacturing venture for the 

firm and so PDO teamed up with a technical 

support partner, English India Clay Limited,  

which has over 70 years’ experience in starch 

manufacturing.

Local Line LLC Chief Executive Officer Khalid 

Al Salhi said: “The Gulf Starch plant is a proud 

milestone achievement for our company and 

Oman, and PDO, with its commitment to ICV, 

has been the main driver in the realisation of this 

project.

“This is just the start in a series of manufacturing 

initiatives executed by our company and the 

group, with a second production chemicals 

factory due to open in Rusayl in the near future.”

STST GDP 
Success
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PDP has launched a new public stakeholder 
engagement event to debate, and consider 
solutions to, important issues facing the 
Sultanate.

The inaugural PDO Majlis session, which was 
sponsored by His Excellency Talal Al Rahbi, 
Deputy Secretary General of the Supreme 
Council for Planning, focused on the topic of 
energy management.

The interactive panel debate and question 
and answer session covered areas such as 
the current situation in Oman and the Gulf 
Co-operation Council (GCC) region, project 
planning in PDO and the Sultanate, and how 
the country can reposition itself to meet future 
challenges.

More than 150 people including key public 
and private sector decision makers, oil and 
gas industry professionals, entrepreneurs, 
academics, researchers and students attended 
the event held at the PDO Learning and 
Development Centre.

Guest speakers included Oil South Director 
Sami Baqi, Yaqoob Al Kiyumi, Chief Executive 

Thought Leaders

Officer of Oman Power and Water Procurement 
Company, Abdullah Al Saidi, Chief Executive of 
renewable energy company Nafath LLC and 
Dr Mehdi Jaffer, an independent consultant 
on sustainable development. The forum was 
moderated by Harweel Production Co-ordinator 
Dr Wali Al Harrasi.

The panellists discussed the need to invest 
in renewables so that in excess of 10% of 
Oman’s total energy generated by 2025 could 
be sourced from solar and wind – one of the 
proposed policies of the Tanfeedh programme 
on enhancing economic diversification - as well 
as to focus more on applied practical research.

The general consensus was that the current 
“business-as-usual” scenario needed to 
evolve   towards more sustainable resource 
management, particularly in terms of improving 
energy efficiency and reducing the overwhelming 
reliance on fossil fuels for virtually all energy 
needs.

There was agreement that the energy 
transition raised considerable challenges 
but also opportunities. Challenges related 

to infrastructure, technology, finance and 
investment, institutional barriers and political 
priorities but there was a huge opportunity for 
Oman with a projected US$200 billion spend 
on renewables and the potential creation of 
200,000 jobs in the GCC.

Recommendations for Oman included: 

• Lifting the barriers to energy-efficiency 
improvements and the introduction of new 
technologies.

• Conducting a new energy management 
study, considering the emerging 
technologies, cost reduction possibilities 
and the outcomes of Tanfeedh 
deliberations.

• Deciding where Oman should focus its 
efforts such as supply chain development, 
R&D, services, training or trading.

• Establishing a correct governance 
framework to drive renewables forward.

• Developing the right skill set to maximise 
the value of renewable energy projects and 
create jobs.

External Affairs and Value Creation Director 
Abdul-Amir Al Ajmi said: “The PDO Majlis will 
provide thought leadership on some of the 
major issues facing the oil and gas industry, as 
well as the entire country.

“We believe it will provide a platform for our key 
partners and stakeholders to come together 
with us, share our best practices and knowledge 
and discuss challenges and opportunities.

“This open dialogue will hopefully result in 
some game-changing solutions which will help 
Oman address its priority areas and continue 
its progress towards sustainable development 
under the wise leadership of His Majesty.” 

Other topics to be covered in forthcoming PDO 
Majlis sessions across the Sultanate include In-
Country Value, social investment and research 
and development.
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A new Pensioners Committee has been set up 
to represent the interests of PDO retirees.

The committee, chaired by Ali Al Mandhry, 
former Head of the Medical Laboratory, has 
the vision of helping to make the PDO pension 
community the best in class within pension 
communities in Oman and the region.

The news came as almost 600 retirees attended 
annual pensioner gatherings in Muscat, Fahud 
and Marmul.

Ali offered his thanks to PDO management for 
their “continuous support” and those who had 
place their trust in him as the chairman. 

He said: “We have a harmonious relationship 
between PDO and retirees. It is a dialogue.

“We are also ambassadors for PDO.”

Managing Director Raoul Restucci said: “PDO is 
fully committed to having a strong and ongoing 
relationship with its pensioner community and 
we welcome the formation of the Pensioners 
Committee.

“This committee will play a very important 

role in strengthening the retiree network and 
representing their views in discussions with the 
Company as well as updating them on decisions 
and policy changes.”

Ali, who is joined by Ali Al Ismaili, Shaikha Al 
Harthy and Rashid Al Alawi on the committee, 
which will represent members on issues of 
importance such as financial benefits and 
medical provision.  

A new pensioner booklet was also launched, 
answering frequently asked questions and 
containing information on important topics such 
as the Al Yusr scheme, which has now loaned 
more than US$10 million to more than 800 
retirees.

There are currently 2,166 people in the PDO 
pensioner family, with an average age of 64.3 
years.

Raoul gave a business update at the Muscat 
and Fahud events and said: “We are going to 
continue this annual gathering as long as I am 
here. Thank you for the incredible role you have 
played for making PDO what it is today.”

Pensioner Power
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PDO has Omanised its hoist fleet for the first 
time in its history after agreeing contracts with 
five local companies worth more than US$800 
million.

The Omani firms – Abraj Energy Services, MB 
Petroleum Services, Cactus Premier Drilling 
Services, BaOmar Oil Field Services and 
Mideast Integrated Drilling & Well Services 
Company (Midwesco) – will provide work-over 
services on wells in PDO’s concession area, 
including modification, repair and maintenance, 
suspension and abandonment.

They employ approximately 850 Omanis in 
hoist-related jobs.

External Affairs and Value Creation Director 
Abdul-Amir Al Ajmi said: “These contracts 
represent an important milestone for us as 
we deliver on our In-Country Value (ICV) 
commitments for the country.

“For the first time in our history, our entire hoist 
fleet is fully owned and operated by Omani 
companies, underlining our effort to retain more 
of the wealth of the oil and gas industry in the 
Sultanate.

“These long-term agreements are testament 
to our belief that Omani businesses have the 
ability and professionalism to support our Well 
Engineering Directorate so that it can continue 
to deliver well services safely, reliably, efficiently, 
on time and on budget.

“At the same time, they offer a fantastic 
opportunity to build the capability and experience 
of Omani crews as we move to towards greater 
automation in our well engineering operations, 
as well as the opportunity to manufacture and 
assemble some of the awarded hoist units.”

The Company signed the 10-year deals at the 

Oil and Gas West Asia (OGWA) Exhibition and 
Conference at a special ceremony held under 
the auspices of His Excellency His Excellency 
Mohammed Al Zubair, His Majesty’s Adviser for 
Economic Planning Affairs

Under the terms of contracts, the five companies 
will support local small and medium enterprises 
(SMEs) and Local Community Contractors 
(LCCs). They will also make contributions to 
a fund to train and enhance the skills and 
capabilities of Omanis who work in the oil and 
gas sector and beyond.

There are 35 mobile units in the PDO hoist fleet, 
which also includes crews from community-
owned Super Local Community Contractors 
(SLCCs) Al Shawamikh and Al Baraka, 
Shaleem Petroleum Company and PDO’s own 
In-sourcing organisation, launched to boost 
operational performance and competency 
among Omani well engineers.

The new hoist deals mean the Company has 
now completed 25 of the 53 ICV oil and gas 
industry opportunities in the ICV Blueprint 
Strategy document unveiled by the Ministry of 
Oil and Gas in 2013. These were identified as 
supply chain and service opportunities which 
could be delivered in the Sultanate, and PDO 
is leading on the implementation of 43 of them.

PDO has charted its efforts to support Omani 
businesses and nationals in a new ICV Journey 
booklet launched at OGWA. The publication 
showcases the progress of the Company’s ICV 
programme and its key milestones since its 
launch in 2012.

It also features PDO’s four key ICV “pillars”, 
areas where it has focused on building up 
local capacity and capability: goods and 
services, Omanisation and training, local vendor 
development and social investment.

PDO Omanises Its Hoist Fleet
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Technical Director Amran Al Marhubi has said 
PDO has a key role to play in management of 
water resources, one of the main challenges 
facing Oman.

Speaking at the opening of PDO’s first 
Sustainable Water Management Day, Amran 
revealed that PDO produces some 300 million 
cubic metres of water a year - representing 
some 20% of Oman’s total consumption.

He said: “Our country has many challenges 
ahead and I believe principal amongst them is 
securing a sustainable source of water for both 
consumption and agriculture. 

“PDO has a key role to play in the management 
of water resources, not least as a major 
producer of water but also as a major user. 

“As is often the case, there is irony in this as, in 
the main, the water we produce is of a quality 
that has little use and the water we need is of 
a quality that competes with its utilisation for 
agriculture and consumption.

“For instance we produce water then we spend 

both money and energy to dispose of it deep 
into the ground whilst at the same we need near 
potable or even higher quality water to support 
oil production,  for example for the generation of 
steam for injection or for use in making polymers 
and fracking.” 

A total of 57% of PDO’s power consumption is 
channeled to water-related activities including 
water lifting, injection, shallow and deep 
disposal and steam generation.

The Company is aiming to reduce the amount 
of produced water going to deepwater disposal 
from 52% to 22% by 2025, This will be achieved 
by executing the Rima Produced Water Million 
Date Tree project, expansion of the Nimr reed 
beds, the construction of a produced water 
pipeline from Yibal to Lekhwair, the Runib 
Water Injection project and optimising water 
production. 

The event’s objectives included celebrating 
World Water Day and encouraging sustainable 
development and value-creating opportunities 
internally and externally.

The audience heard that 70% of the water 
produced by PDO is of near potable quality, 
meaning it has a salinity less than that of 
seawater. The rest is hypersaline - more than 
five times the salinity of seawater – and that 
poses a major challenge.

PDO has developed a three-pronged water 
management strategy: reduce, reuse and 
relocate, so it can be used in oil production.

Furthermore, the Company is running a biosaline 
agriculture trial (which commenced with 
contractor Bauer in 2015) to study the impact 
of treated produced water on 13 different plant 
species and its commercial viability. Eucalyptus, 
acacia, conocarpus, casurian and prosopis are 
being grown on the 20-hectare plot and cotton 
has also been harvested there.

Plant growth from a number of crops has 
been promising with the potential for possible 
commercial application, and the possibility of 
producing biomass and oil seeds.

The Sustainable Water Management Day at the 
BMF Building took place under the auspices 
of His Excellency Ali bin Mohammad Al Abri, 
Undersecretary of the Ministry of Regional 
Municipalities and Water Resources.

The Ras Al Hamra development project 
(RAHDP) is installing a solar power system in 10 
villas which are currently under construction.

The on-grid solar energy project, in line with 
PDO’s objective to promote renewable energy 
and sustainable development,  is being carried 
out under guidelines issued by the Authority for 
Electricity Regulations (AER).

A Watertight Strategy

RAHDP 
Solar 
Boost

The scope is to install a solar power system 
with a total plant capacity of 100KW. The total 
annual power production is expected to reach 
18.6 MWh/year in each of the Awaifi villas.

In addition to the other solar powered initiatives 
at the RAHDP, this project will enhance the use 

of green energy through a connected solar grid 
with potential savings of around 50% of the 
power consumption.

The work will be carried out by two AER 
registered small and medium enterprises 
(SMEs).
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A saving of US$1.4 million has been made 
on the purchase of new marine hoses for the 
transport of oil from Mina Al Fahal.

The hoses are used to export Omani crude to 
tankers and must be replaced every 5-6 years 
to avoid wear and tear.

Work on the procurement of 128 new 
replacement hoses began last year. An initial 
approach was made to the approved three 
bidders but it was decided to adopt a single 
source strategy after reviewing their offers.

PDO opted to use Yokohama as a supplier and 
saved 35% - the equivalent of US$1 million – 

Technology Training

Delivering 
Savings

Specialised training on the latest technology 
and equipment used in the oil and gas industry 
has been given to approximately 130 process 
engineers at PDO’s first Omani-approved valve 
automation centre.
The visually engaging and interactive session 
took place at Seven Seas Petroleum’s state-of-
the-art facility in Barka.
The three one-day training sessions were aimed 
at providing hands-on experience with various 
cutting-edge instrumentation tools and final 
control applications for PDO staff and local 
design consultants. 
There were also live demonstrations and 
testing, and application-specific presentations 
were conducted to link theoretical knowledge 
to practical solutions. 
The training was the idea of FEED Office Process 
Lead and Corporate Function Discipline Head 
Mohammed Salim Al Shaikh, who also won 
the Dr Abdullah Al Lamki Award for Developing 
Talent in 2015. He worked closely with Harith Al 
Suleimany, Business Development Manager at 
Seven Seas Petroleum.

by making use of the existing Global Frame 
Agreement with joint venture Shell.

There was a further saving of US$400,000 by 
changing the delivery terms from Delivery Duty 
Paid (DDP) Oman to a Free-on-Board (FOB) 
Japanese seaport. This meant PDO arranged 
and paid for the transportation of the hoses from 
the manufacturer’s country to Oman, instead of 
the supplier.

Head of Marine Operations Qais Zadjali said: 
“The change of delivery terms allowed PDO to 
control and organise the deliveries in an efficient 
manner.

“Negotiations and arrangements were made 
with the manufacturer to prioritise the delivery of 
the different items in batch deliveries to meet site 
requirements and have given us the opportunity 
to control and influence the transportation 

They decided it was important for the 
development of the Omani process engineers 
to gain physical and visual experience of 
instrumentation equipment such as valves, 
safety relief valves, flowmeters and multiport 
selector skids.

Mohammed said: .“The training gave hands-on 
training to staff and helped them to bridge the 
gap between classroom and the field.”
And Harith added: “This ICV initiative is one of 
the ways that Seven Seas Petroleum strives to 
give back to the industry and country.”

transit time to guarantee an on-time delivery.

“The delivery target was also met.”

Qais, Procurement Lead Steven Hak and 
Inventory Analyst Badar Al Alawi, worked 
closely with fourth party logistics (4PL) provider  
Bahwan on monitoring the shipment details and 
movement from Japan to Oman on a daily basis 
and on organising the road transport of the 
hoses from Sohar port to the MAF site.

Steven said: “We made sure to receive the 
hoses in the right sequenced order for storage 
at the MAF marine storage yard, so that each 
type of marine hose was accessible for pick-up 
during installation works.”

The first batch of the replacement marine hoses 
was completed in March and the final one will be 
completed by the end of November.
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PDO has signed research and development 
agreements with Sohar and A’sharqiyah 
universities to help resolve some of its complex 
technical challenges.
It is hoped the Memorandums of Understanding 
(MoUs) will help the Company further develop 
its competitive delivery by reducing costs, 
increasing production and reserves while 
operating in a safer and greener environment.
At the same time, the collaboration deals 
will support PDO’s effort to boost In-Country 
Value by advancing academic and vocational 
development and increasing the share of the oil 
and gas industry’s wealth retained in Oman.
PDO will fund the universities to assist them in 
three key areas: enhanced oil recovery, water 
management and energy efficiency and security, 
the latter by encouraging renewable energy and 
energy-efficient technologies.
They will also work together to encourage 
Omani small and medium-sized enterprises 
(SMEs) and entrepreneurs to carry out their 
basic technological research, test-proof their 
conceptual thoughts and innovative ideas 
and develop early-stage technology in the 
universities’ laboratories prior to any potential 
future commercial agreements.
PDO will assist with the establishment of 
technology centres at both universities. Its 
own experts will be given access to these 
research hubs and run and develop teaching 
programmes.
The agreements will run for three years and also 
pave the way for PDO staff to enrol on BSc, 
MSc and PhD degrees and other courses at the 
universities.

Uni-ted 
On R&D

Additionally, PDO and the academic institutions 
will exchange best practices on health, safety 
and environment (HSE), Lean efficiency 
programmes and governance frameworks. The 
Company will also become a member of the 
universities’ advisory boards.
The MoUs were signed by Professor Barry Winn, 
Sohar University Vice Chancellor, Professor 
Fouad Chedid, Deputy Vice Chancellor for 
Academic Affairs at A’sharqiyah University and 
External Affairs and Value Creation Director 
Abdul-Amir Al Ajmi.
Abdul-Amir said: “PDO is working hard to 
establish technology clusters across Oman 
with key research partners who can help us to 
address some of our key challenges.
“These collaborations not only give us access 
to innovative solutions and the best technology 
and tools but also enable students to learn more 
about the needs of the Sultanate’s economy 
and their potential employers.
“This partnership is a win-win for the national oil 
and gas sector and Omani academia.”
Professor Winn said: “Modern progressive 
universities need to work closely with industry to 
support economic development and social well-

being. Sohar University is delighted to work in 
partnership with PDO to support many Omanis 
in reaching their potential.”
And Professor Chedid added: “We are honoured 
to sign the MoU with PDO. At A’Sharqiyah 
University (ASU) we believe in delivering 
authentic education in the sense that everything 
we do in class must be related to real-world 
applications. We believe that this is the best 
way to get our students’ interest in learning the 
subject matter.”
As part of its endeavour to broaden collaboration 
and facilitate more joint R&D projects, PDO has 
also signed similar agreements with the German 
University of Technology in Oman (GUtech) and 
Innovation Park Muscat.
Furthermore, it has ratified a joint research and 
development protocol with the Ministry of Oil 
and Gas and The Research Council. This will 
also aim to bridge the gap between Oman’s 
energy industry and academia and is regarded 
as an important step towards building a vibrant 
research ecosystem within the country that can 
help PDO sustain output through to 2040 and 
beyond.

Double Top
PDO picked up two awads at the annual Oman Society 
for Petroleum Services (OPAL) Awards.

The awards recognise innovation, excellence and best 
practice standards in areas of critical importance to the 
Sultanate’s oil and gas industry. 

The External Affairs and Value Cre ation Directorate 
won the Best Practice in the Human  Resources 
Capability Development category fo r Project Prism, 
PDO’s industry-leading initiative to impove the welfare 
of contractor personnel.

And the Well Engineering Directorate triumphed in 
the Best Practice in Health, Safety and Environment 
category for pioneering pit-less drilling.
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PDO has signed contracts with two Super Local 
Community Contractors (SLCCs) as part of its 
In-Country Value (ICV) drive to boost Omani 
business and create increased employment 
opportunities for nationals.
The Company extended a previous contract 
signed with Al Baraka Oilfield Services in 2013 
to carry out replacement and maintenance 
services of flowlines in Bahja in the southern 
part of its concession area. The contract value 
was increased by more than RO33 million to 
cover the three year extension.

The renewed agreement will see Al Baraka 
execute work related to the Bahja Off-plot 
Delivery Contract (ODC).  This will include 
engineering, procurement, construction, pre-
commissioning and commissioning of various 
equipment such as off-plot manifolds and 
flowlines, rig location well pads, overhead 
lines and sectional flowline replacements and 
removal.

PDO also awarded a water drilling services 
contract to Al Shawamikh Oil Services, under 
which the contractor will provide all required 
management and supervision for well services 
including installation and maintenance activities. 
These services will be carried out mainly in 
North Oman as and when required by PDO with 
the potential to expand into South Oman. 
The deals were signed by Managing Director 
Raoul Restucci and Sheikh Ghanim bin Dhahir Al 
Bathari, Chairman of Al Baraka Oilfield Services, 
and Sheikh Ahmed bin Saif Al Mahrooqi, 
Chairman of Al Shawamikh Oil Services, at an 
official ceremony at Mina Al Fahal.
Raoul said: “Local companies play an 
instrumental role in supporting and diversifying 
the country’s economic growth, building robust 
national supply chains, training and employing 
Omanis and sharing the wealth of our industry 
across our communities.
“Both SLCCs have continued to deliver 
impressive work in our fields, safely and 
efficiently, and these new contracts are 
testament to the high standards they have set 
and their ability to compete with other providers. 
“We are determined to sustain our SLCC 
partnerships to create commercial opportunities 
and help build up the capacity and capability of 

local businesses so they can service our industry 
competitively, reliably and professionally.”
Sheikh Ghanim Al Bathari said: “We highly 
appreciate the confidence PDO has placed in 
us to carry out the extra work as stipulated in 
the agreement.
“This extension reflects Al Baraka’s continuous 
improvement and its ability to carry out big 
projects professionally and efficiently, which 
places it among the large contractors in the 
industry.”
SLCCs are closed Omani shareholding 
companies which are owned by thousands of 
individual investors who live in PDO’s concession 
area. They were established to create career 
opportunities and develop entrepreneurial skills 
to provide services to oil and gas companies 
in Oman in competition with other established 
local and international companies.
Al Baraka and Al Shawamikh are two of four 
SLCCs working in partnership with PDO 
across its operations. The others are Al 
Haditha Petroleum Services and Al Sahari Oil 
Services. All four currently have more than 
9,700 shareholders drawn from their local 
communities and boast a cumulative share 
capital value of RO22 million.

A PDO Local Community Contractor (LCC) has 
initiated a unique programme to develop an 
Omani SME.
Hamraa Al Daroua Petroleum Services Co 
(HADCO) – which works in well interventions – 
is partnering with Abar Technology Solutions, 
which will deliver all its logging services such as 
memory gauges, downhole shut-in tools and 
memory production logging tools.
The programme was reviewed and approved 
by PDO’s ICV and Well Intervention Operations 
team.
Business Development Lead Khalid Al Balushi 
said: “It is good to see such SMEs developing in 
oil and gas operational areas, such as logging, 
and flourishing in what they do especially as 
they are operating in a high-end business.”
Abar owner Sulaiman Al Sulaimani said: “Abar 
will work hard to continuously and consistently 
develop its internal capability in delivering 
competitive logging services while maintaining 

ICV
Partnership

quality and HSE levels that are expected by 
PDO.  
“Our strategic aim is to become a leading 
specialised SME in logging services.  With 
the support of PDO and others, we hope to 

achieve sustainable business growth that will 
enable us to play our role in Oman’s economic 
development.”
HADCO’s General Manager for Operations 
and Contracts, Balbino Buning said: “Our local 
supplier development programme for Abar 
includes the transfer of technology, know-how, 
and manpower while providing all the required 
support for minimising potential business risks.
“With the continuous support of PDO and 
others, we believe that this SME can become 
a key industry player in logging services in the 
long term.  We hope that our initiative will be 
an ICV model for other contractors and SMEs 
in future.” 

Super Deals



A New Dawn 
For The YPN
A new era for the Young Professionals Network )YPN( has 
started with a new Steering Committee and a packed 
programme of activities. 

There are currently more than 4,400 members in the YPN 
which is open to staff aged under 35 with less than 10 years 
of work experience.

New chairperson, Production Geologist Shamsa Batrani, 
thanked her predecessor Rahma Al Rahawi and issued a 
rallying call to the group, saying: “At the end of the day, we all 
have our own unique stories to tell but we promote difference 
and we make a difference.” 

Managing Director Raoul Restucci urged YPN members to be 
agile and adaptable in their careers.

He said: “The world around us is changing at a faster rate than 
ever before. Our ability to succeed will depend on whether we 
can change or not. The office is going to be very different in 
10 years’ time.

“It is a threat and also an opportunity. Just let me know how 
I can help you and help me learn how we can drive change 
together.”

And YPN sponsor Junaid Al Ghulam, Field Development 
Manager, said it was essential “to learn fast.”

The YPN was launched in 2005 to help members reach their full 
potential and provides a supportive environment for members 
to make friends, advance their careers, build confidence, learn 
new skills and communicate important messages.

Its vision is to be recognised in Oman as a pioneer in setting 
young professional standards.

The YPN is involved in, or planning, a number of activities, 
including a book club, a charity bake, a triathlon, a beach clean-
up, educational talks, and a Ramadhan iftar. And it intends to 
promote YPN photographic and musical talent and work with 
other PDO organisations such as the women’s network Hawa, 
the Toastmasters’ public speaking group and the Baader staff 
volunteer programme.

PDO News
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شبكة المحترفين 
الشباب: فجر جديد

دشنت شبكة المحترفين الشباب مرحلة جديدة بلجنة توجيهية جديدة 
وحزمة كبيرة من األنشطة. 

وتضم الشبكة في عضويتها حاليًا أكثر من 4400 موظف وموظفة تقل 
أعمارهم عن 35 وال تزيد خبرتهم على 10 سنوات.

البطرانية  شمسة  الزميلة  للشبكة  الجديدة  الرئيسة  شكرت  وقد 
بيانًا  وأصدرت  الرواحية،  رحمة  السابقة  الرئيسة   - إنتاج  جيولوجية   -
للمجموعة قائلة: “في نهاية المطاف لكل منا حكايته التي تميزه عن 

اآلخر، غير أننا جميعًا نشجع االختالف ونصنع التغيير.” 

وحث راؤول ريستوشي، المدير العام، أعضاء الشبكة على أن يتمتعوا 
بالحيوية والمرونة والقابلية للتكيف مع التغيير كل في وظيفته.

وكان مما قاله: “العالم من حولنا يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، 
ال،  أم  التغير  على  قادرين  كنا  إذا  ما  على  تعتمد  النجاح  على  وقدرتنا 

والمكتب الذي نراه اليوم سيكون مختلفًا جدًا عنه بعد 10 سنوات.

“صحيح أن هذا يمثل تهديدًا، لكنه في حد ذاته فرصة، وما عليكم سوى 
أن تخبروني كيف يمكنني مساعدتكم، وأنتم عليكم مساعدتي في أن 

أتعلم كيف بمقدورنا صنع التغيير معًا.”

وقال المشرف على الشبكة الزميل جنيد غالم - مدير تطوير الحقول - 
إنه من الضروري “أن نتعلم بسرعة”.

الجدير بالذكر أن الشبكة دشنت عام 2005 لتمكين أعضائها من تحقيق 
من  األعضاء  يستطيع  لألعضاء  داعمة  بيئة  وإيجاد  طاقاتهم  كامل 
خاللها تكوين صداقات وتحسين مسارهم المهني وبناء الثقة بالذات 

وتعّلم مهارات جديدة وتبليغ الرسائل المهمة.

السلطنة في وضع  على مستوى  الريادة  تحوز  أن  في  رؤيتها  وتتمثل 
المعايير المهنية للشباب.

والشبكة أيضًا منخرطة في جملة من األنشطة وتخطط للمزيد؛ إذ تنظم 
تنظيف  وحمالت  الركض،  وأنشطة  الخيري،  والمطبخ  القراءة،  نادي  مثاًل 
كذلك  وتعتزم  الرمضاني.  واإلفطار  تعليمية،  ومحاضرات  الشواطئ، 
التصوير والموسيقى، والعمل مع  تشجيع مهارات أعضائها في مجال 
بالموظفات،  الخاصة  “حواء”  شبكة  مثل  الشركة  في  األخرى  الجهات 

ومجموعة الخطابة، وبرنامج بادر للمتطوعين.
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شركات  من  شركَتين  مع  عقدَين  الشركة  أبرمت 
جهودها  إطار  في  وذلك  الكبرى،  المحلي  المجتمع 
لدعم القيمة المحلية المضافة الرامية إلى الدفع قدمًا 
باقتصاد البالد، فضاًل عن توفير المزيد من فرص العمل 

في السلطنة.

شركة  مع  وقعته  قد  كانت  عقدًا  الشركة  مددت  فقد 
لتنفيذ   2013 عام  في  النفط  حقول  لخدمات  البركة 
خدمات االستبدال والصيانة لخطوط أنابيب النفط في 
الزيادة  وبلغت  امتيازها.  منطقة  جنوب  بهجة  منطقة 
في قيمة العقد أكثر من 33 مليون ريال ُعماني تغطي 

مدة التمديد وهي ثالث سنوات.
وبموجب االتفاقية الجديدة، ستنفذ شركة البركة أعماالً 
بهجة،  لمنطقة  المحطة  خارج  التصميم  عقد  ضمن 
والمشتريات،  الهندسية،  الخدمات  ذلك  وسيشمل 
واإلنشاء، وأعمال ما قبل التشغيل المبدئي والتشغيل 
خارج  التدفق  وخطوط  كالصمامات  المعدات  لمختلف 
اآلبار،  حفر  أجهزة  وقواعد  العلوية،  والخطوط  الموقع، 

وخدمات االستبدال الجزئي واإلزالة لخطوط التدفق.
إضافة إلى ذلك، أسندت الشركة عقدًا لشركة الشوامخ 
تتطلبها  التي  المياه  بخدمات  يعنى  النفط  لخدمات 

الحفر، وستوفر الشوامخ بموجبه كافة أعمال  عمليات 
التركيب  فيها  بما  اآلبار  خدمات  على  واإلشراف  اإلدارة 
شمال  في  الخدمات  هذه  الشركة  وستنفذ  والصيانة. 
توسعة  احتمالية  مع  الطلب،  حسب  االمتياز  منطقة 

نطاق العقد ليشمل جنوب منطقة االمتياز أيضًا.
العام  المدير  ريستوشي،  راؤول  العقَدين  وقع  وقد 
رئيس  البطحري،  ظاهر  بن  غانم  والشيخ  للشركة، 
 ، النفط  حقول  لخدمات  البركة  شركة  إدارة  مجلس 
مجلس  رئيس  المحروقي،  سيف  بن  أحمد  والشيخ 
توقيع  النفط، في حفل  لخدمات  الشوامخ  إدارة شركة 
رسمي أقيم بالمقر الرئيسي للشركة في ميناء الفحل 

بمسقط.
“تسهم  ريستوشي:  راؤول  قال  الصدد  هذا  وفي 
النمو  دعم  في  أساسي  بدور  المحلية  الشركات 
االقتصادي وتنويعه للبالد، وبناء سالسل توريد محلية 
إلى  إضافة  وتوظيفهم،  المواطنين  وتدريب  قوية، 

تقاسم عوائد صناعتنا مع المجتمعات المحلية.
حقولنا  في  متميزة  أعماالً  الشركتان  أنجزت  “لطالما 
وال  السالمة،  قواعد  تراعي  وبطريقة  عالية  بكفاءة 
الجديَدين خير دليل على  العقَدين  شك في أن هذين 
العالية التي وضعتهما الشركتان وقدرتهما  المعايير 

على التنافس مع الشركات األخرى في هذا المجال.
مع  شراكتنا  توطيد  في  االستمرار  على  عازمون  “نحن 
تجارية،  فرص  لخلق  الكبرى  المحلي  المجتمع  شركات 
ودعم النهوض بقدرات الشركات المحلية لتتمكن من 
تتسم  بطريقة  والغاز  النفط  لصناعة  خدمات  تقديم 

بالتنافسية والموثوقية والمهنية”.
من جانبه قال الشيخ غانم البطحري: “إننا نثمن عاليًا 
العمل  بهذا  للقيام  الشركة  إياها  أولتنا  التي  الثقة 

اإلضافي حسب ما هو منصوص عليه في االتفاقية.
“ يعكس هذا التمديد التحسن المستمر لشركة البركة 
احترافية  بطريقة  كبيرة  مشاريع  تنفيذ  على  وقدرتها 
وفعالة، مما يرقى بها إلى قائمة كبار المتعاقدين في 

الصناعة”.

الكبرى  المحلي  المجتمع  شركات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
هي شركات مساهمة ُعمانية مغلقة يملكها آالف من 
منطقة  في  القاطنين  من  الُعمانيين  المستثمرين 
عمل  فرص  إيجاد  بهدف  تأسست  وقد  الشركة.  امتياز 
مختلفة  خدمات  لتقديم  األعمال  ريادة  مهارات  وتطوير 
لشركات النفط والغاز بالسلطنة بالتنافس مع غيرها 

من الشركات المحلية والعالمية. 
أربع شركات  والبركة والشوامخ هما شركتان من بين 
مناطق  مختلف  في  الشركة  مع  للعمل  حددت  كبرى 
الحديثة  الشركة  هي  األخرى  والشركات  عملياتها، 
النفط.  لخدمات  الصحاري  وشركة  البترولية  للخدمات 
مساهم   9700 من  أكثر  األربعة  الشركات  هذه  ويملك 
من المجتمعات المحلية، وتبلغ قيمة رأس مالها أكثر 

من 22 مليون ريال ُعماني.

المؤسسات  إحدى  لتطوير  برنامجًا  الشركة  استحدثت 
الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة. 

النفطية،  للخدمات  الدروع  حمراء  شركة  أقامت  فقد 
آبار  مع  شراكة  اآلبار،  صيانة  مجال  في  تعمل  التي 
تسجيل  خدمات  جميع  ستنفذ  التي  التقنية،  للحلول 
نتائج الحفر التابعة لها، والتي تشمل قياسات الذاكرة، 

وأدوات غلق قاع البئر، وأجهزة قياس اإلنتاج.
المحلية  والقيمة  اآلبار  صيانة  عمليات  فريق  وساهم 
المضافة بالشركة في مراجعة هذا البرنامج وترخيصه.

األعمال:  تطوير  مسؤول  البلوشي،  خالد  الزميل  وقال 
“يسرنا أن نرى هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تسجيل  مثل  والغاز  النفط  عمليات  مجاالت  في  تنمو 
نتائج الحفر، وتزدهر في عملها خاصة وأنها تعمل في 

مجال واسع النطاق”.
آبار:  شركة  صاحب  السليماني،  سليمان  قال  كما 
آبار لتطوير القدرات  “سنبذل قصارى جهدنا في شركة 
تسجيل  خدمات  تقديم  أجل  من  باستمرار  الداخلية 

 شراكة في سبيل 
القيمة المحلية 

المضافة
نتائج الحفر تتسم بقدرتها على المنافسة مع الحفاظ 
بما  والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  الجودة  على 

يتفق مع توقعات شركة تنمية نفط ُعمان. 
من  نصبح  أن  في  االستراتيجي  هدفنا  “ويتمثل 
خدمات  في  الرائدة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
نمو مستدام  تحقيق  ونأمل في  الحفر،  نتائج  تسجيل 

مسيرة  في  بدورنا  القيام  من  يمكننا  بما  بعملنا 
التنمية االقتصادية بالسلطنة، وذلك بدعم من شركة 

تنمية نفط ُعمان وغيرها من المؤسسات”.
والعقود  للعمليات  العام  المدير  بننج،  بالينو  وقال 
“يتضمن  النفطية:  للخدمات  الدروع  حمراء  بشركة 
لشركة  نتبعه  الذي  المحلين  الموّردين  تطوير  برنامج 
وتقديم  العاملة،  والقوى  والمعارف  التقنيات  نقل  آبار 

الدعم الالزم لتقليل المخاطر المحتملة بالعمل. 
ُعمان  نفط  تنمية  شركة  من  المستمر  الدعم  “ومع 
وغيرها؛ نثق تمامًا أن هذه المؤسسة يمكنها أن تلعب 
دورًا رئيسيًا في خدمات تسجيل نتائج الحفر على المدى 
للقيمة  نموذجًا  المبادرة  تكون هذه  أن  ونأمل  البعيد. 
والمؤسسات  المتعاقدة  للشركات  المضافة  المحلية 

الصغيرة والمتوسطة األخرى مستقباًل”. 

الشركة تسند 
عقدين للشركات 

المحلية 

أخبارنا
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أبرمت الشركة اتفاقيات بحث وتطوير مع جامعة صحار 
إيجاد  في  الشركة  مساعدة  بهدف  الشرقية  وجامعة 
تعترض  التي  المعقدة  الفنية  التحديات  لبعض  حلول 

أنشطتنا.
ومن المؤمل أن تسهم مذكرات التفاهم في رفد جهود 
الشركة لتعزيز قدراتها التنافسية عبر خفض التكاليف 
السالمة  مقومات  تعزيز  مع  واالحتياطي،  اإلنتاج  وزيادة 

والمعايير البيئية في مواقع عملها.
نفسه  الوقت  في  التعاونية  الجهود  هذه  وستكون 
رافدًا لجهود الشركة الرامية إلى تعزيز القيمة المحلية 
األكاديمي  التطوير  ببرامج  الدفع  خالل  من  المضافة 
من  أكبر  بقدر  البالد  داخل  واالحتفاظ  قدمًا،  والمهني 

عوائد قطاع النفط والغاز.
ثالثة  في  لمساعدتهما  الجامعتين  ستمول  الشركة 
وإدارة  للنفط  المعزز  االستخالص  هي:  رئيسية  مجاالت 
الطاقة  بتشجيع  وأخيرًا  الطاقة  وأمن  وكفاءة  المياه 

المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. 
في  المؤسسات  جهود  ستتضافر  ذلك  إلى  باإلضافة 
والمتوسطة  الصغيرة  العمانية  المؤسسات  تشجيع 
التقنية  أبحاثهم  إجراء  على  العمانيين  األعمال  ورّواد 
وأفكارهم  النظرية  تصوراتهم  واختبار  األساسية 
في  األولية  مراحلها  في  التقنيات  وتطوير  اإلبداعية 
مختبرات الجامعة قبل أية اتفاقيات تجارية محتملة في 

المستقبل. 
المراكز  إنشاء  في  المساعدة  الشركة  ستقدم  حيث 
بالجامعتين  للخبراء  وستتيح  بالجامعتين،  التقنية 
التدريسية  البرامج  وتطوير  البحث  لمراكز  الدخول 

وتقديمها.
من  وهي  سنوات،  ثالث  حتى  تمتد  االتفاقية  أن  يذكر 
لالنتساب  الشركة  لموظفي  الطريق  تمّهد  أخرى  جهة 

تضافر الجهود 
من أجل البحث 

العلمي 
والتطوير

والدكتوراة  والماجستير  البكالوريوس  برامج  إلى 
وغيرها في الجامعتين. 

والمؤسسات  الشركة  ستتبادل  ذلك  على  عالوة 
الصحة  مجال  في  الممارسات  أفضل  األكاديمية 
لتعزيز  “ليين”  برامج  إلى  باإلضافة  والبيئة،  والسالمة 
الشركة  ستصبح  وكذلك،  الحوكمة.  وأطر  الكفاءة، 

عضوًا في المجالس االستشارية للجامعة.
ووقع على مذكرة التفاهم البروفيسور باري ويم، رئيس 
جامعة صحار، والبروفيسور فود تشديد، نائب الرئيس 
وعبداألمير  الشرقية،  جامعة  في  األكاديمية  للشؤون 
والقيمة  الخارجية  للشؤون  التنفيذي  المدير  العجمي، 

المضافة.
من جانبه قال عبداألمير: “تبذل الشركة كل ما بوسعها 
أرجاء  مختلف  في  تقنية  مراكز  تأسيس  سبيل  في 
التي  البحثية  المؤسسات  أبرز  مع  بالشراكة  البالد 
يمكنها مساعدتنا في تجاوز بعض أهم العقبات التي 

نواجهها.”
فائدته  تقتصر  ال  المجال  هذا  في  “التعاون  أن  وأضاف 
على مساعدتنا في أن نضع يدنا على الحلول اإلبداعية 
الطلبة  يمّكن  بل  وحسب،  واألدوات  التقنيات  وأفضل 
كذلك من تعزيز معلوماتهم حول متطلبات االقتصاد 
فيها  يعملوا  أن  يحتمل  التي  والجهات  العماني، 

مستقباًل.”
إلى كل من قطاع  الشراكة  “وعمومًا تعود فائدة هذه 
النفط والغاز والقطاع األكاديمي في السلطنة على حد 

سواء.” 

العصرية  الجامعات   “ وين:  البروفيسور  قال  جانبه  من 
لدعم  الصناعة  مع  كثب  عن  للعمل  تحتاج  المتقدمة 
جامعة  ويسر  االجتماعي.  والرفاه  االقتصادي  التطور 
من  العديد  لدعم  الشركة  مع  بالشراكة  العمل  صحار 

العمانيين لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم”.

لمن  “إن  قائاًل:  تشديد  البروفيسور  أضاف  جانبه  من 
مع  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  الشرف  دواعي 
تعليم  بتقديم  نؤمن  الشرقية  جامعة  وفي  الشركة. 
حقيقي بمعنى أن كل ما نقوم به في الفصل يجب أن 
يكون مرتبًطا بتطبيقات على أرض الواقع. إننا نرى أن 
بتعلم  اهتمام طلبتنا  هذه أفضل طريقة الستقطاب 

المواد”.

المزيد  وتسهيل  التعاون  لتوسيع  السعي  إطار  وفي 
من مشاريع البحث والتطوير المشتركة وقعت الشركة 
اتفاقيات مماثلة مع الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

عمان ومركز االبتكار عمان.

مؤخرًا  أبرمت  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  الجدير  ومن 
وزارة  مع  بالشراكة  والتطوير  البحث  بروتوكول  كذلك 
وسيساعد  العلمي،  البحث  ومجلس  والغاز  النفط 
الطاقة  قطاع  بين  الفجوة  سد  على  البروتوكول  هذا 
مهمة  خطوة  إذن  فهو  البالد،  في  األكاديمي  والقطاع 
نحو بناء منظومة بحثية فاعلة وحيوية في البالد بما 
 2040 عام  حتى  اإلنتاج  الستدامة  الشركة  جهود  يساند 

وما بعده.

بدل الجائزة جائزتان
تقيمها  التي  السنوية  المسابقة  من  جائزتين  الشركة  أحرزت 

الجمعية العمانية للخدمات النفطية. 

أفضل  ومعايير  والتميز  لإلبداع  تكريمًا  الجائزتان  وتأتي 
الممارسات في مجاالت بالغة األهمية للسلطنة عمومًا، ولقطاع 

النفط والغاز خصوصًا. 

والقيمة  الخارجية  الشؤون  مديرية  إلى  األولى  الجائزة  ذهبت 
الموارد  قدرات  تطوير  فئة  في  ممارسة  أفضل  نظير  المضافة 
البشرية وذلك عن مشروع المنظور، وهو المبادرة األفضل من 
موظفي  رعاية  تحسين  إلى  ترمي  والتي  القطاع،  في  نوعها 

الشركات المتعاقدة. 

أما مديرية هندسة اآلبار فقد فازت بجائزة أفضل ممارسة في فئة 
الصحة والسالمة والبيئة نظير مشروعها الرائد للحفر من دون 

الحاجة لُحفر نفايات. 

أخبارنا
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أمريكي  دوالر  1.4 مليون  بلغت  وفورات  الشركة  حققت 
عند شراءها أنابيب بحرية حديثة الستخدامها في نقل 

النفط من ميناء الفحل.
الخام  النفط  لتصدير  تستخدم  األنابيب  هذه  أن  يذكر 
تفاديًا  سنوات   6-5 كل  تغييرها  ويجب  الناقالت،  إلى 

لتلفها.
العام  منذ  جديدًا  أنبوبًا   128 شراء  إجراءات  بدأت  وقد 
لمقدمي  مبدئية  منهجية  قّدمت  حيث  المنصرم، 
بيد  الموافقة،  على  حصلوا  الذين  الثالثة  العطاءات 

موظفونا يتعرفون على أحدث التقنيات في 
أجهزة القياس وأنظمة التحكم

تغيير شروط 
تسليم األنابيب 

يحقق وفورات 
قدرها 1.4 مليون 

دوالر أمريكي

تدريبًا تخصصيًا على  130 مهندس عمليات  نحو  حضر 
أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في قطاع النفط 
والغاز، وذلك في مركز الشركة ألتمتة الصمامات - أول 

مركز عماني من نوعه حاصل على االعتماد.
مجهز  مرفق  في  والبصري  التفاعلي  التدريب  وأقيم 
بأحدث التجهيزات في مقر شركة البحار السبعة بوالية 

بركاء.
واحد،  يوم  في  أقيمت  حلقات  ثالث  التدريب  وشمل 
وهدف إلى إتاحة المجال لموظفي الشركة ومستشاري 
المتطورة  القياس  أدوات  مختلف  لتجريب  التصميم 

وأحدث تطبيقات التحكم. 
جانب  إلى  لألدوات،  واختبار  حية  تجربة  كذلك  وشمل 
النظرية  المعارف  لربط  تطبيق  كل  عن  عروض  تقديم 

بالحلول العملية. 
وفكرة التدريب هذه هي من بنات أفكار الزميل محمد 
والتخصص  العمليات  رئيس   - الشيخ  سالم  بن 
 - األولية  الهندسية  التصاميم  بمكتب  الوظيفي 
اللمكي  الدكتور عبداهلل  الذي فاز في 2015 بجائزة  وهو 
الفاضل  مع  كثب  عن  محمد  وعمل  المواهب.  لتطوير 

الواحد بعد مراجعة  أنه تقرر تبني استراتيجية المصدر 
العروض.

لتكون  “يوكوهاما”  شركة  اختيار  الشركة  قررت  فقد 
موّردًا محققًة بذلك وفورات بنسبة 35% - أي ما يعادل 
اتفاقية  استخدام  عبر  وذلك   - أمريكيًا  دوالرًا  مليون 
اإلطار العالمي الموجودة مسبقًا بالمشاريع المشتركة 

مع شركة شل.
أمريكي  دوالر  ألف   400 بلغت  أخرى  وفورات  حققت  كما 
خالص  تسليم  من  التسليم  شروط  تغيير  خالل  من 
بالميناء  الباخرة  ظهر  على  تسليم  إلى  الرسوم 
األنابيب  نقل  إجراءات  أنهت  الشركة  أن  أي  الياباني. 
من الدولة المصّنعة إلى ُعمان بدالً من الدولة الموّردة 

ودفعت مصاريفها.
العمليات  مسؤول  الزدجالي،  قيس  الزميل  وقال 
التسليم  شروط  تغيير  عملية  أتاحت  “لقد  البحرية: 
التسليم وتنظيمها بطريقة  تحكم الشركة بعمليات 

فاعلة.
المصنعة  الجهة  مع  وترتيبات  مفاوضات  أجرينا  “وقد 
كدفعات  المواد  مختلف  تسليم  أولويات  لتحديد 

شركة  في  العمل  تطوير  مدير   - السليماني  حارث 
البحار السبعة.

وقررا معًا أهمية تطوير مهندسي العمليات العمانيين 
القياس  بمعدات  والنظرية  العملية  الخبرة  الكتساب 
ومقاييس  للسالمة  التنفيس  وصمامات  كالصمامات 

التدفق ومزالق الصمامات متعددة المنافذ.

التجريب  فرصة  للموظفين  التدريب  “أتاح  محمد:  وقال 
الدروس  بين  الفجوة  سد  على  وساعدهم  العملي 

الصفية والتطبيقات الميدانية.”
قيمة  تضيف  التي  المبادرة  “هذه  حارث:  قال  حين  في 
خاللها  من  تسعى  التي  السبل  إحدى  هي  محلية 
شركة البحار السبعة لرد الجميل إلى القطاع خصوصًا 

والبالد عمومًا”.

لنا  وأتاح  الموقع،  متطلبات  تلبية  في  للمساهمة 
فرصة التحكم بزمن العبور للنقل وتعديله بما يضمن 
تسليم البضائع في الوقت المحدد. كما حققنا الهدف 

المحدد فيما يتعلق بالتسليم”.

مسؤول  هاك،  ستيفن  مع  عمل  قد  قيس  أن  يذكر 
وكذلك  مشتريات،  محلل  العلوي،  وبدر  المشتريات، 
مع شركة بهوان، باعتبارها الجهة التي تقدم الخدمات 
اللوجستية، في متابعة تفاصيل الشحن والتنقل من 
الطرق  إلى ُعمان بصفة يومية، وكذلك تنظيم  اليابان 

عند نقل األنابيب من ميناء صحار إلى ميناء الفحل.

وقال ستيفن في هذا الشأن: “لقد حرصنا على استالم 
ليتم  للطلب  الصحيح  التسلسل  حسب  األنابيب 
الفحل،  بميناء  البحرية  التخزين  ساحة  في  تخزينها 
حملها  عند  منها  نوع  لكل  الوصول  يسهل  وبالتالي 

خالل أعمال التركيب”.

تجدر اإلشارة إلى أن أول دفعة من هذه األنابيب وصلت 
بأكملها في مارس، وستكتمل الدفعة النهائية بنهاية 

نوفمبر.

أخبارنا
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قال الزميل عمران المرهوبي، المدير الفني، أن للشركة 
دور رئيسي تضطلع به في إدارة موارد المياه، الذي يعد 

من بين التحديات الرئيسة التي تواجه السلطنة. 

ألقاها بمناسبة  التي  النقاب في كلمته  وأماط عمران 
للمياه  المستدامة  اإلدارة  “يوم  من  نسخة  أول  افتتاح 
متر  مليون   300 نحو  تنتج  الشركة  أن  عن  بالشركة” 
من   %20 نحو  تمثل   - العام  في  المياه  من  مكّعب 

إجمالي استهالك البالد.

التي  التحديات  هي  “عديدة  الشأن:  هذا  في  وقال 
هذه  أبرز  أن  وأرى  المستقبل،  في  بالدنا  تواجهها 
سواء  للمياه  مستدام  مصدر  تأمين  هو  التحديات 

لالستهالك أو ألغراض الزراعة.

 ال شك أن الشركة تضطلع بدور رئيسي في إدارة موارد 
للمياه  رئيسي  منتج  بوصفها  أقلها  وليس  المياه 

ناهيك عن أنها أيضًا مستخدم رئيسي.

“كما هو الحال في كثير من األحيان، هناك مفارقة في 
هذا األمر حيث إن المياه التي ننتجها هي في األساس 
ذات  هي  نحتاجها  التي  والمياه  منخفضة،  جودة  ذات 

الزراعة  في  المستخدمة  المياه  مع  تتنافس  نوعية 
واالستهالك اليومي.

األموال  نصرف  ثم  المياه  ننتج  المثال،  سبيل  “فعلى   
لألرض،  العميقة  الطبقات  في  منه  للتخلص  والطاقة 
إلى  جودتها  تصل  مياه  إلى  نحتاج  ذاته  الوقت  وفي 
عمليات  لدعم  جودة  أعلى  ربما  أو  الشرب  مياه  جودة 
أو  الحقن  لعمليات  البخار  توليد  مثل  النفط،  إنتاج 
في  المستخدم  البوليمر  مادة  إعداد  في  الستخدامه 

تصديع المكامن”.

ويذكر أن نسبة 57% من استهالك الشركة من الطاقة 
رفع  ذلك  في  بما  بالمياه  المتصلة  لألنشطة  تهذب 
الضحلة  الطبقات  في  منها  والتخلص  وحقنها  المياه 

والعميقة وتوليد البخار.

المصاحبة  المياه  كمية  خفض  إلى  الشركة  وتسعى 
العميقة من  الطبقات  يتخلص منها في  التي  لإلنتاج 
52 % إلى 22% بحلول عام 2025 من خالل تنفيذ مشروع 
استخدام المياه المصاحبة لإلنتاج من ريما في مشروع 
مستنقعات  مشروع  وتوسعة  نخلة  المليون  زراعة 
للمياه  أنابيب  خط  وإنشاء  بنمر،  االصطناعية  القصب 

الري في  الخوير، ومشروع مياه  إلى  المنتجة من جبال 
رونب، وتحسين عملية إنتاج المياه.

باليوم  االحتفال  الفعالية  هذه  من  الهدف  ويتمثل 
المستدام  التحسين  فرص  وتشجيع  للمياه  العالمي 

وإيجاد قيمة داخل الشركة وخارجها.

 استمع الحضور إلى عرض وّضح أن 70% من كمية المياه 
التي تنتجها الشركة ذات جودة قريبة من جودة مياه 
البحر.  مياه  من  ملوحة  أقل  أنها  يعني  مما  الشرب، 
أما الكمية الباقية فشديدة الملوحة - تبلغ ملوحتها 

خمسة أضعاف ملوحة البحر- وتشكل تحديًا كبيرًا. 

ثالثة  ذات  المياه  إلدارة  استراتيجية  الشركة  وانتهجت 
وبالتالي  نقل   - استخدام  إعادة  تقليل-   : هي  محاور 

يمكن االستفادة منها في إنتاج النفط. 

وتنفذ الشركة تجربة تتعلق بالزراعة الملحية )بدأت مع 
أثر  لدراسة   )2015 عام  في  معنا  المتعاقدة  باور  شركة 
المياه المصاحبة لإلنتاج المعالجة على 13 نبتة مختلفة 
تبلغ  أرض  قطعة  خصصت  فقد  تجاريًا.  ذلك  وجدوى 
مساحتها 20 هكتارًا زرعت عليها أشجار اليوكالبتوس 
باإلضافة  والغاف  والكازارينا  والدمس  العربي  والصمغ 
واعدًا  نموًا  النباتات  من  عدد  نما  وقد  القطن،  إلى 
ومشجعًا و احتمال وجود فرص تجارية من قبيل إنتاج 

كتل حيوية وبذور زيتية.

العبري  محمد  بن  علي  المهندس  سعادة  أن  ويذكر 
لشؤون  المياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات  وزارة  وكيل 
المستدامة  اإلدارة  بيوم  االحتفال  رعى  المياه،  موارد 

للمياه الذي أقيم في مبنى بيت ميناء الفحل. 

بمشروع  الشمسية  الطاقة  نظام  تركيب  أعمال  بدأت 
تطوير منطقة رأس الحمراء في 10 فلل قيد اإلنشاء.

سيربط  الذي  الشمسية  الطاقة  مشروع  تنفيذ  ويجري 
المتمثل  الشركة  هدف  إطار  في  يأتي  الذي  بالشبكة، 
في تعزيز الطاقة المتجددة والتطوير المستدام، وفقًا 

للتوجيهات التي أصدرتها هيئة تنظيم الكهرباء.

قطرة واحدة تصنع الفرق

الشركة تعتمد استراتيجية 
مستدامة إلدارة الموارد المائية

تعزيز الطاقة 
الشمسية 

بمشروع تطوير 
رأس الحمراء

للطاقة  ألواح  تركيب  في  المشروع  نطاق  ويتمثل 
ويتوقع  واط،  كيلو   100 تبلغ  إجمالية  بقدرة  الشمسية 
ميجاواط/ساعة   18.6 إلى  تصل  قصوى  طاقة  يوّلد  أن 

سنويًا بكل فيال من فلل عويفية.

بمشروع  األخرى  الشمسية  الطاقة  مبادرات  جانب  إلى 
تطوير رأس الحمراء، سيسهم هذا المشروع في تعزيز 

استخدام الطاقة الخضراء عبر شبكة األلواح الشمسية 
مع إمكانية توفير 50% من استهالك الطاقة.

من  مؤسستين  ستنفذه  المشروع  هذا  أن  يذكر 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة 

تنظيم الكهرباء.

أخبارنا
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لشركات  آبارها  كافة  صيانة  عقود  الشركة  أسندت 
عمانية ألول مرة في تاريخها عقب توقيع عدة اتفاقيات 
مع خمس شركات محلية تقدر بحوالي 800 مليون دوالر 

أمريكي. 

وستقدم هذه الشركات العمانية، وهي: أبراج لخدمات 
وكاكتوس  النفط،  لخدمات  البرواني  ومحمد  الطاقة، 
حقول  لخدمات  وباعمر  الحفر،  لخدمات  بريمير 
المتكاملة  والخدمات  للحفر  األوسط  والشرق  النفط، 
)ميدوسكو(، خدمات صيانة اآلبار بمنطقة امتياز الشركة 
وعزلها  وصيانتها  وإصالحها  اآلبار  تعديل  فيها  بما 
والتخلي عنها. ويعمل حوالي 850 ُعمانيًا في الوظائف 

ذات الصلة بمنصات صيانة اآلبار بهذه الشركات.

عبدالحسين  بن  عبداألمير  المهندس  قال  جهته  من 
والقيمة  الخارجية  للشؤون  التنفيذي  المدير  العجمي، 
هامًا  إنجازًا  االتفاقيات  هذه  “تمثل  بالشركة:  المضافة 
فيما  التزاماتنا  تحقيق  في  تسهم  كونها  للشركة 

يتعلق بالقيمة المحلية المضافة بالبالد.

طاقم  كافة  يكون  الشركة  تاريخ  في  مرة  “وألول 
يؤكد  مما  المحلية،  الشركات  من  اآلبار  صيانة  منصة 
والغاز  النفط  قطاع  ثروة  على  للحفاظ  جهودنا  على 

بالسلطنة.

على  دليل  بمثابة  األمد  طويلة  االتفاقيات  هذه  “وتعد 
لدعم  ومهاراتها  العمانية  الشركات  بقدرة  إيماننا 
يمكنها  بحيث  للشركة،  التابعة  اآلبار  هندسة  مديرية 
تقديم خدمات اآلبار بكفاءة ووفق قواعد السالمة وفي 

موعدها المحدد وحسب الميزانية المخصصة.

رائعة  فرصة  االتفاقيات  هذه  تتيح  نفسه،  الوقت  “وفي 
بينما  وخبراتهم  العمانيين  الموظفين  قدرات  لبناء 
اآلبار،  هندسة  لعمليات  اآللي  التشغيل  نحو  نمضي 
وكذلك فرصة لتصنيع بعض وحدات منصة صيانة اآلبار 

التي أسندت حسب االتفاقية وتجميعها”.

لعشر  ستمتد  التي  االتفاقيات  هذه  توقيع  جاء  حيث 
سنوات في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض ُعمان للنفط 

والغاز، وذلك في حفل رسمي رعاه معالي محمد الزبير، 
مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط االقتصادي.

الخمس  الشركات  ستدعم  االتفاقيات،  بنود  وبموجب 
وشركات  المحلية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
تدريب  تمويل  في  ستساهم  كما  المحلي،  المجتمع 
وخارجه  والغاز  النفط  قطاع  في  العاملين  العمانيين 

وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

يذكر أن منصة صيانة اآلبار بالشركة تتضمن 35 وحدة 
متنقلة، والتي تضم أيضًا طاقم من شركات المجتمع 
وشركة  والبركة  الشوامخ  وهي:  الكبرى،  المحلي 
للشركة،  التابعة  الموارد  جانب  إلى  النفطية  شليم 
حيث دشنت هذه الوحدة بهدف تعزيز األداء التشغيلي 

لمهندسي اآلبار العمانيين وقدراتهم.

اآلن  أكملت  قد  الشركة  أن  إلى  االتفاقيات  وتشير هذه 
المضافة  المحلية  للقيمة  استثمارية  فرصة   25 توفير 
استثمارية  فرصة   53 أصل  من  والغاز  النفط  بقطاع 

ضمن وثيقة استراتيجية القيمة المحلية المضافة التي 
أصدرتها وزارة النفط والغاز في 2013. إذ تأتي هذه الفرص 
ضمن سلسلة التوريد والخدمات التي يمكن توفيرها 

في السلطنة، وتتولى الشركة تنفيذ 43 فرصة منها.

لدعم  جهودها  الشركة  وثقت  ذاته،  الصعيد  وعلى 
تدشين كتيب  عبر  والمواطنين  العمانية  المؤسسات 
مؤتمر  في  المضافة  المحلية  القيمة  مسيرة  يسرد 
الكتيب  يعرض  حيث  والغاز،  للنفط  ُعمان  ومعرض 
المحلية  القيمة  برنامج  في  للشركة  المحرز  التقدم 

المضافة وأهم إنجازاته منذ تدشينه في عام 2012. 

الرئيسية  األربعة  المحاور  الكتيب  يستعرض  كما 
تركز  التي  المجاالت  أي  المضافة،  المحلية  للقيمة 
والخدمات،  البضائع  وهي:  المحلية،  القدرات  بناء  على 
المحليين،  الموردين  وتطوير  والتدريب،  والتعمين 

واالستثمار االجتماعي. 

الشركة تسند عقود صيانة كافة 
آبارها لشركات عمانية

أخبارنا
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أسست مؤخرًا لجنة جديدة للمتقاعدين ُتعنى بعرض 
طلبات الزمالء المتقاعدين من الشركة.

وتتمثل رؤية هذه اللجنة – التي يرأسها علي المنذري، 
على  المساعدة  في   – سابقًا  الطبي  المختبر  رئيس 
في  وضعًا  األفضل  الشركة  من  المتقاعدين  جعل 
من  بالمتقاعدين  مقارنة  والمنطقة  عمان  سلطنة 

الجهات األخرى.

ويأتي قرار إنشاء اللجنة تماشيًا مع حضور نحو 600 من 
متقاعدينا اللقاءات السنوية للمتقاعدين في مسقط 

وفهود ومرمول.

على  الشركة  إدارة  إلى  بالشكر  المنذري  علي  وتقدم 

كي  بالثقة  جديرًا  رأوه  من  وكل  المستمر”  “دعمهم 
يترأس اللجنة الجديدة.

وقال في هذا الشأن: “يسود التآخي واالنسجام العالقة 
مظاهر  من  مظهر  فهي  والمتقاعدين،  الشركة  بين 

الحوار”.

وأضاف: “نحن أيضًا سفراء للشركة”.

الشركة  “تلتزم  العام:  المدير  ريستوشي،  راؤول  وقال 
مع  ومستمرة  متينة  عالقة  بتكوين  تامًا  التزامًا 

المتقاعدين، ونحن نرحب بتشكيل لجنة المتقاعدين”.

تعزيز  في  للغاية  مهم  بدور  اللجنة  هذه  “ستضطلع 
في  نظرهم  وجهات  وتمثيل  المتقاعدين  شبكة 
المناقشات مع الشركة، باإلضافة إلى إفادتهم بالقرارات 

والتغييرات التي قد تطرأ على سياسات الشركة”.

اإلسماعيلي  علي  من  كل  اللجنة  في  علي  ويساند 
باقي  لتمثيل  العلوي،  وراشد  الحارثية  وشيخة 
المتقاعدين في ما يتعلق بالقضايا المهمة مثل المزايا 

المالية وتوفير الخدمات الطبية.

على  يجيب  التقاعد  عن  جديد  كتّيب  كذلك  وُدّشن 
حول  معلومات  دفتيه  بين  ويضم  المتكررة،  األسئلة 
مواضيع مهمة مثل نظام قرض الُيسر الذي منح حتى 
10 ماليين دوالر أمريكي ألكثر من  اآلن قروضًا تربو على 

800 متقاعد.

وفي المجموع، لدى الشركة حاليًا 2166 متقاعدًا متوسط 
أعمارهم 64.3 سنة.

مسقط  لقائي  في  العمل  مستجدات  راؤول  وعرض 
هذه  عقد  في  “سنستمر  قاله:  مما  وكان  وفهود، 
اللقاءات السنوية طالما أنا هنا، فشكرًا لكم على الدور 
الكبير الذي أسهمتم به من أجل الوصول بالشركة إلى 

ما هي عليه اليوم”.

أخبارنا

لجنة المتقاعدين: جسر للتواصل مع الشركة 
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أصحاب  مع  للتواصل  جديدة  منصة  الشركة  دشنت 
تواجه سلطنة  التي  المهمة  القضايا  لمناقشة  الشأن 

ُعمان وطرح الحلول المناسبة.

وركزت الجلسة االفتتاحية لمجلس الشركة، التي رعاها 
العام  األمين  نائب  الرحبي،  سليمان  بن  طالل  سعادة 
للمجلس األعلى للتخطيط، على موضوع إدارة الطاقة. 

األسئلة  وجلسة  التفاعلية  الندوة  نقاشات  وغطت 
ُعمان  في  الحالي  الوضع  مثل  مجاالت  عليها  واألجوبة 
ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وتخطيط المشاريع 
تعيد  أن  للبلد  يمكن  وكيف  والسلطنة،  الشركة  في 
التحديات  لها مواجهة  يتسنى  بحيث  أوضاعها  ترتيب 

المستقبلية.

من  شخًصا   150 من  أكثر  الفعالية  حضر  أنه  ويذكر 
العام  القطاعين  في  الرئيسيين  القرار  صناع  بينهم 
والغاز،  النفـط  صنـاعـة  في  والمتخصصين  والخـاص، 
ورجال األعمال ، واألكاديميين، والباحثين والطالب، حيث 

أقيمت في مركز التدريب والتطوير التابع للشركة.

باقي،  سامي  الضيوف  المتحدثون  قائمة  وشملت 
مدير مديرية نفط الجنوب بشركة تنمية نفط الجنوب؛ 
الرئيس  الكيومي،  سيف  بن  يعقوب  والمهندس 
والمياه؛  الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  التنفيذي 
الرئيس  السعيدي،  ناصر  بن  عبداهلل  والمهندس 

الطاقة تدشن حوارات مجلس الشركة

ش.م.م؛  المتجددة  للطاقة  نفاذ  لشركة  التنفيذي 
للتنمية  مستقل  مستشار  جعفر،  مهدي  والدكتور 
المستدامة. وأدار الحوار الدكتور وائل الحراصي، منسق 

عمليات اإلنتاج في هرويل.

االستثمار  إلى  الحاجة  الندوة  في  المشاركون  ناقش 
في مصادر الطاقة المتجددة بحيث يمكن توليد على 
ما يزيد عن 10% من إجمالي الطاقة المطلوبة في عمان 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  من   2025 عام  بحلول 
- إحدى السياسات المقترحة للبرنامج الوطني لتعزيز 
من  المزيد  إيالء  وكذلك   - )تنفيذ(  االقتصادي  التنويع 

التركيز على البحوث التطبيقية.

وكان اإلجماع العام هو أن سيناريو “العمل كالمعتاد” 
الحالي يجب أن يتطور نحو إدارة أكثر استدامة للموارد، 
الطاقة والحد من  خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة 
االعتماد المفرط على الوقود األحفوري لجميع احتياجات 

الطاقة تقريبًا.

وكان هناك اتفاق على أن تحول الطاقة بقدر ما يثير من 
تحديات كبيرة بقدر ما يتيح من فرص واعدة. وتشمل 
األساسية،  بالبنية  المتصلة  تلك  التحديات  قائمة 
والحواجز  واالستثمار،  والتمويل  والتكنولوجيا، 
هناك  كانت  لكن  السياسية،  واألولويات  المؤسسية 
أن  إلى  التوقعات  تشير  حيث  لعمان  كبيرة  فرصة 
دول مجلس التعاون الخليجي ستنفق 200 مليار دوالر 

أمريكي على الطاقة المتجددة مما يتيح إمكانية إيجاد 
200 ألف فرصة عمل.

شملت التوصيات لُعمان ما يلي: 

رفع الحواجز أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة  •
وإدخال تكنولوجيات جديدة. 

في  • األخذ  مع  الطاقة،  إلدارة  جديدة  دراسة  إجراء 
تخفيض  وإمكانيات  الناشئة  التقنيات  االعتبار 
التكلفة ونتائج مداوالت البرنامج الوطني لتعزيز 

التنويع االقتصادي )تنفيذ(.

أن  • ُعمان  لسلطنة  ينبغي  الذي  المجال  تحديد 
اإلمداد،  تركز عليه جهودها مثل تطوير سلسلة 
والبحث العلمي والتطوير، والخدمات، والتدريب أو 

التجارة.

وضع إطار الحوكمة الصحيحة للدفع قدمًا بالطاقة  •
المتجددة. 

قيمة  • أقصى  لتحقيق  المناسبة  المهارات  تطوير 
لمشاريع الطاقة المتجددة وإيجاد فرص العمل.

عبدالحسين  بن  عبداألمير  المهندس  قال  جهته  من 
والقيمة  الخارجية  للشؤون  التنفيذي  المدير  العجمي، 
القيادة  الشركة  مجلس  “سيوفر  بالشركة:  المضافة 
تواجه  التي  الرئيسية  القضايا  بعض  حول  الفكرية 

صناعة النفط والغاز وكذا البلد بأكمله.”

الرئيسيين  لشركائنا  منصة  سيوفر  أنه  نرى  “نحن 
أفضل  ونتبادل  معنا،  لنجتمع  الشأن  وأصحاب 
الممارسات والمعرفة لدينا ونناقش التحديات والفرص.

الحلول  المفتوح عن بعض  الحوار  أن يسفر هذا  “نأمل 
على  عمان  ستساعد  والتي  اللعبة  قواعد  تغير  التي 
نحو  تقدمها  ومواصلة  األولوية  ذات  مجاالتها  معالجة 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  في  المستدامة  التنمية 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  لجاللة  صاحب  حضرة 

المعظم حفظه اهلل ورعاه”.

لقاءات  ستغطيها  التي  األخرى  الموضوعات  تشمل  و 
من  مختلف  مناطق  في  وستقام  التالية  المجلس 
واالستثمار  المضافة،  المحلية  القيمة  السلطنة: 

االجتماعي والبحث العلمي والتطوير.

أخبارنا
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السنيدي،  مسعود  بن  علي  الدكتور  معالي  رعى 
لمصنع  الرسمي  االفتتاح  حفل  والصناعة،  التجارة  وزير 
لعمليات  ضرورية  كيميائية  مواد  ينتج  جديد  عماني 

الحفر في الشركة.

لصناعة  الخليج  مصنع  م  م  ش  لوكالين  شركة  تدير 
يمتلك  والذي  الصناعية،  صحار  منطقة  في  النشا 
صمم  كما  المنتج،  جودة  في  للتحكم  مختبًرا   أيًضا 

باستخدام أحدث التقنيات.

دوالر  مليون   13.5 تكلفته  تبلغ  الذي  المرفق  أن  ويذكر 
لنشا  والوحيد  األول  العماني  المصنع  هو  أمريكي 
للتحكم  مضافة  مادة  بمثابة  يستخدم  والذي  الحفر، 
الماء  الذي يستعمل  الطين  السوائل في معظم  في 

لتحضيره والمستخدم في عمليات الحفر بالشركة.

ويعمل في المصنع حاليًا 20 فني إنتاج عماني تخرجوا 
في  دشن  الذي  للشركة  الوطنية  األهداف  برنامج  من 
المهني  والتدريب  التوظيف  فرص  لتوفير   2011 عام 
أن  المتوقع  ومن  المواطنين،  من  عمل  عن  للباحثين 

نفذته  خاص  تطويري  برنامج  عمانيًا  خريجًا   43 أنهى 
المتعاقدة  وتيبودين  الخاصة  الفنية  الخدمات  شركة 

معنا.

انتركونتيننتال  فندق  في  التخرج  حفل  أقيم  وقد 
مسقط، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن 

ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز.

 حضر الحفل راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة، 
وغيره من كبار المسؤولين في الشركة. 

التي  الثانية  الدفعة  يمثلون  الخريجين  أن هؤالء  يذكر 
لشركة  التابع  الخريجين  تطوير  برنامج  من  تتخرج 
يعملون  الواقع  في  وهم  الخاصة،  الفنية  الخدمات 
الهندسة  عقود  في  المتمثلة  الشركة  بمشاريع 

تتضمن  مختلفة  بمجاالت  واإلنشاء  والصيانة 
والهندسة  المدنية  الهندسة 
الكمي  والمسح  الميكانيكية 

والقياس والمشتريات.

من  أكثر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
عقب  بالبرنامج  التحق  خريج   100
الجامعية  الدراسة  إنهائهم 
البرنامج  قّدم  حيث  مباشرًة، 
تدريبًا  للطالب  الموجه  المنّظم 
عليه  أشرف  العمل  رأس  على 
وانتهى  المرشدين،  كبار  أحد 
لضمان  للطالب  مقابلة  بإجراء 
التدريبي  استيعابهم للبرنامج 

وتحقيق الهدف المنشود.

افتتاح أول مصنع للنشا في البالد

الطويل  المدى  على  الخطط  أما  آخرين،   20 إليه  ينضم 
فإنها ترمي إلى تعمين المصنع بنسبة 100 %.

من  طن  آالف   10 تصنيع  بالكامل  اآللي  للمجمع  يمكن 
جميع  خدمة  على  القدرة  ولديه  السنة،  في  النشا 

شركات التشغيل والحفر في عمان والمنطقة. 

اإلنتاج  كيمياء  فريق  بين  لشراكة  ثمرة  المصنع  وجاء 
 %100 عمانية  شركة  وهي  “لوكالين”،  وشركة  بالشركة 
 10 لمدة  عقد  إسناد  بعد  واإلدارة،  الملكية  حيث  من 

نشا  لتزويد  أمريكي  دوالر  مليون   38.5 بقيمة  سنوات 
المستخدم  المرتفعة  الحرارة  عادي وآخر يتحمل درجات 

في عمليات الحفر في أغسطس 2013.

مدير  الخروصي،  بدر  الدكتور  قال  الشأن  هذا  وفي 
مديرية البنية األساسية: “أننا ملتزمون ببناء سلسلة 
يحد  هذا  ألن  لعملياتنا،  وموثوقة  متينة  عمانية  توريد 
من تكاليف ووقت النقل، وفي الوقت ذاته يساهم في 

إيجاد وظائف مستدامة للمواطنين.

“لقد عملنا جاهدين مع “لوكالين” لتشغيل هذا المرفق 
وأصبح اآلن يزود فرقنا في أنشطة الحفر بكفاءة عالية 
على  ملموس  مثال  والمصنع  السالمة.  قواعد  وفق 
تطبيق القيمة المحلية المضافة على أرض الواقع، كما 
يمكنهم  العمانيين  والعمال  األعمال  قطاع  أن  يظهر 

خدمة صناعة النفط والغاز بكل احترافية”.

وبالتالي  “لوكالين”،  لـ  أول مشروع تصنيعي  كان هذا 
شركة  الفني  للدعم  شريك  مع  الشركة  تعاونت 
)English India Clay Limited( ( التي لديها خبرة تربو 

على 70 عامًا في تصنيع النشا.

الرئيس  الصالحي،  خالد  الفاضل  قال  جانبه  من 
التنفيذي لشركة لوكالين: “يعد مصنع الخليج لصناعة 
النشا إنجازًا هامًا بالنسبة لشركتنا وُعمان، وقد كانت 
تحقيق  في  الرئيسي  الدافع  عمان  نفط  تنمية  شركة 
هذا المشروع، بالتزامها تجاه القيمة المحلية المضافة.

المبادرات  من  سلسلة  في  البداية  مجرد  “هذه 
مع  والمجموعة  شركتنا  نفذتها  التي  التصنيعية 
العمل على إنشاء مصنع ثاني إلنتاج المواد الكيميائية 
من المقرر افتتاحه في الرسيل في المستقبل القريب”.

برنامج تطوير الخريجين لشركة الخدمات 
الفنية الخاصة وتيبودين يتّوج بالنجاح

أخبارنا
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رعى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة 
من  عمانيًا  شابًا   940 بتخريج  الشركة  احتفال  المدنية، 
برنامجها التدريبي المقرون بالتوظيف، والذي أقيم في 

مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض.

وتعد هذه الدفعة الحادية عشر األكبر في تاريخ برنامج 
الشركة لألهداف الوطنية - الذي دشن عام 2011 - إليجاد 

فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل.

مجاالت  في  تدريبية  ببرامج  الخريجين  التحق  وقد 
من  غيره  أو  والغاز  النفط  قطاع  في  سواء  مختلفة 
القطاعات؛ بما يتماشى والجهود التي تبذلها الشركة 

لدعم توجه الحكومة في تنويع االقتصاد.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدفعة تضم 92 شابة تأهلت 
التجاري  الترويج  تشمل  قطاعات  عدة  في  للعمل 
والصحة والسالمة والبيئة والوساطة العقارية وشركات 
الطيران، كما تأهلت اثنتان منهما للعمل في هندسة 

سوائل الحفر بقطاع النفط والغاز.

المدير  العجمي،  عبدالحسين  بن  عبداألمير  وقال 
التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة، 

940 خريًجا وخريجة

االحـتـفـال بتخـريج أكبر دفعـة في برنـامج 
التـدريب المقــرون بالتـشـغـيـل

في هذا الشأن: “ال شك أن تخريج أكبر دفعة في تاريخ 
قدمًا  نمضي  أننا  يظهر  عظيم  إنجاز  هو  الشركة 
وتعزيز  الشابة  المواهب  بتطوير  التزامنا  تحقيق  في 

مساعينا في سبيل تحقيق قيمة محلية مضافة”.

وعقب نجاحهم في البرنامج التدريبي الذي امتد من 6 
معهد  منها  تدريبية  معاهد   9 وقدمته  شهرًا،   18 إلى 
التدريب التقني واإلداري ومعهد دلما، حصل الخريجون 

تقلد  من  يمكنهم  بما  معتمدة  دولية  شهادات  على 
تشمل  مختلفة  قطاعات  في  كامل  بدوام  وظائف 
وهندسة  والميكانيكا  والكهرباء  السقاالت  تركيب 
والبيئة  والسالمة  والصحة  واللحام  الحفر  سوائل 

والعمل بشركات الخطوط الجوية.

 30 من  أكثر  تقدمها  الوظائف  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
شركة من بينها الطيران العماني وشركة هالبيرتون 
من  الخريجين  أما  العمانية،  التجارية  والمؤسسة 
سيعملون  فإنهم  العمانية  العقارية  الجمعية  برنامج 

لحسابهم كوسطاء عقاريين. 

ويشار إلى أنه من بين الخريجين أول دفعة تتخرج من 
التابع لمعهد شبكة  الصحة والسالمة والبيئة  برنامج 
في  متخصصة  شهادات  على  حصلوا  وقد  المعرفة، 
مجال الصحة والسالمة والبيئة، وتشمل: شهادة أيوش 
 )NEBOSH( النيبوش  وشهادة  بأمان،  لإلدارة   )IOSH(
المهنية،  والسالمة  الصحة  مجال  في  الدولية  العامة 
 City( وشهادة معتمدة من مؤسسة سيتي آند جيلدز
Guilds &( في الصحة والسالمة المهنية، مما يؤهلهم 

للعمل كمشرفي الصحة والسالمة والبيئة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الشركة لألهداف الوطنية 
قد نجح حتى اآلن في إيجاد أكثر من 45 ألف فرصة عمل 
دراسية  ومنحة  ونقل  استيعاب  وإعادة  وتدريب مهني 
 ،2011 في  تدشينه  منذ  عمل  عن  الباحثين  للعمانيين 
كما تخطط الشركة إليجاد ما يقارب 17 ألف فرصة جديدة 

خالل هذا العام.

اليوم  تحقق  الذي  الحدث  “يشير  عبداألمير:  وأضاف 
في  المتمثل  لهدفنا  الوصول  في  الخطى  نخط  أننا 
بعد  العام  هذا  1300 شاب وشابة خالل  من  أكثر  تخريج 
إكسابهم  في  تساهم  تدريب  ببرامج  التحاقهم 
في  تعينهم  أن  التي من شأنها  والمؤهالت  المهارات 

الحصول على وظائف بدوام كامل.

“وأشيد بجميع من ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز، بمن 
التي  والشركات  التدريب  ومعاهد  الخريجين  فيهم 
هذه  مثل  أن  شك  وال  الخريجين،  بتوظيف  تكفلت 
اإلنجازات تحقق الفائدة ليس فقط للخريجين؛ بل لُعمان 

بأكملها”. 

أخبارنا
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وزارة القوى العاملة تستفيد من خبرة 
الشركة في تطبيق فلسفة “ليين”

المتصلة  الخبرات  بتبادل  المستمر  التزامنا  إطار  في 
بمجال “ليين” مع ذوي الشأن بعملنا، استضفنا معالي 
العاملة،  القوى  وزير  البكري،  ناصر  بن  عبداهلل  الشيخ 

والفريق اإلداري بوزارته الموقرة.

واحد  ليوم  امتدت  التي  الحلقة،  من  الهدف  ويتمثل 
استدامة  بسبل  الوعي  نشر  في  شخصًا،   30 بحضور 
الموارد  والحد من هدر  العمليات،  التحسين، وتبسيط 

في بيئات العمل. 

وقد ُقدمت عروض موجزة عن رحلة الشركة في التحول 
عبر منهجية “ليين” التي تكللت بالنجاح، والدور الذي 

كعامل  المستمر  والتحسين  “ليين”  برنامج  لعبه 
الحافلة  االستراتيجيات  تطبيق  في  ساهم  مساعد 

بالتحديات.

“ليين”  مبادئ  على  الوزارة  فريق  اّطلع  زيارته،  وخالل 
مختلف  في  الشركة  طبقتها  وكيف  وأساليبه، 
عملياتها، كما تعرفوا عن كثب على المحاور الرئيسية 
لثقافة التحول التي من شأنها استدامة التغيرات التي 
طرأت بغرض التحسين، والنظر في أفضل الممارسات 

التي تحقق الكفاءة في العمل وزيادة اإلنتاجية.

وأعرب معاليه عن شكره للشركة بقوله: “أود أن أعرب 
عن شكري لشركة تنمية نفط عمان على استضافتها 
مسؤولي وموظفي الوزارة. أننا هنا اليوم لنتعلم عن 
تنفيذها.  ومراحل  “ليين”  فلسفة  في  الشركة  تجربة 

“ليين” برنامج متميز ويمكن استخدامه في خدماتنا.

“ ال ريب أن الوزارة ستستفيد من تلك الخبرة. وإننا نهدف 
ال  ولكن  خدماتنا  مختلف  في  المعرفة  هذه  تكرار  إلى 
بخطوة.  تبدأ  ميل  األلف  فرحلة  بالصبر  التحلي  من  بد 
الناجحة  إنجازاتكم  على  لكم  تهانينا  نزف  وختامًا 

متمنين لكم كل التوفيق”.

الجدير بالذكر أن الشركة قد تبّنت فلسفة “ليين” منذ 

فنجحت  الكفاءة،  تعزيز  سبل  إحدى  لتكون   2009 عام 
بذلك في تنفيذ ما يفوق 250 مشروع تحسين، وتحقيق 
المضافة  القيمة  حيث  من  أمريكي  دوالر  مليار   1.2
وخفض التكاليف وتجنبها عبر تطبيق “ليين” في كافة 

أنشطتها.

المديرة  الريامية،  ابتسام  الفاضلة  قالت  جانبها  من 
التنفيذية للموارد البشرية والتطوير، والتي تقود دفة 
“لقد  الشركة:  المستمر في  “ليين” والتحسين  برنامج 
سعدنا باستضافة وزير القوى العاملة، وتقديم عروض 
ساهمت في التعرف على السبب الذي يجعل من تبني 
محدود  بعالم  اليومية  األنشطة  في  “ليين”  منهجية 
المصادر وبيئة عمل تتسم بالتحديات عاماًل رئيسًا في 

تحقيق عمليات أية مؤسسة بكفاءة وفاعلية. 

معتمدين  “ليين”  ممارس   400 الشركة  لدى  “وأصبح 
يمثلون نموذجًا لزمالئهم لتشجيعهم على المشاركة 
حيث  الشركة،  تتبعها  التي  التحسين  مسيرة  في 
فارقًا  عليها  عملوا  التي  التحسين  مشاريع  تشكل 
حقيقيًا في أسلوب عملنا، وتتسم باالستدامة وإمكانية 

تطبيقها في مشاريع الشركة وأعمالها.

الفرق  قادة  من  العظمى  الغالبية  أن  “كما  وأضافت:   
في  تدريبًا  تلقوا  قد  ومتوسطة  عالية  بمستويات 
أساليب العمل التي تنتهج فلسفة “ليين” والتحسين 
المستمر بما يساهم في تمكين المشاركة والتعاون 

واالحترام وتحسين األداء”.

ويعد التحسين المستمر جزءًا هامًا من التزام الشركة 
ذلك  ظل  وفي  بالسلطنة،  المستدام  التطوير  بدعم 
 30 يمثلون  أول  مدير   300 حوالي  الشركة  استضافت 

مؤسسة حكومية وخاصة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة حققت مؤخرًا تعاونًا مثمرًا 
مع وزارة البيئة والشؤون المناخية مما مّكن الوزارة من 
تحقيق وفورات وتعزيز مشاركة موظفيها وإنتاجيتهم. 

األلمانية  الجامعة  من  طالب   10 الشركة  استضافت 
في  عملية  خبرة  إلكسابهم  عمان  في  للتكنولوجيا 

مجال الخدمات اللوجستية.

المهارات  صقل  مدير  اليحيائي،  سالم  الزميل  وتولى 
أكمل  حيث  ذلك،  على  اإلشراف  اللوجستية،  للخدمات 
إبراز مختلف  الطالب برنامجًا مالئمًا للغرض سعى إلى 
مجاالت تنفيذ سلسلة التوريد في قطاع النفط والغاز 

بالسلطنة.

كل  من  واإلرشاد  التوجيه  البرنامج  اقتضى  وقد 
التخطيط  منسق  الشعيلي،  حميد  الزميل  من 
واستراتيجية الخدمات اللوجستية، والزميل عمر حسن، 

منسق تحسين األعمال اللوجستية.

وبنهاية البرنامج، الذي استمر 30 يومًا، عرض كل طالب 
اللوجستية  الخدمات  لدائرة  استفادها  التي  الدروس 

ولزمالئهم وأساتذتهم.

مدير  الريامي،  نبيل  الزميل  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الوظيفي:  التخصص  ورئيس  اللوجستية  الخدمات 
“لقد دمج البرنامج بين تحقيق الفائدة للطالب وكذلك 
المتفتحة  عقولهم  من  االستفادة  ناحية  من  للشركة 
العمليات  لتحسين  بيئة مثالية  التي تشكل  وآرائهم 
الخدمات  مجال  في  قوية  مواهب  وبناء  الحالية 

اللوجستية المستقبلية بالسلطنة.

التي  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  إطار  “وفي 

التعرف عن كثب 
على الخدمات 

اللوجستية

اللوجستية  الخدمات  دائرة  ستستمر  الشركة،  تبنتها 
تعزيز  بهدف  األكاديمية  المؤسسات  مع  تعاونها  في 
من  يمكنها  بما  وتنميتها  المستقبلية  المواهب 

الدخول في مجال الخدمات اللوجستية الممتع”.

أخبارنا
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التوازن بين متطلبات العمل 
ومقتضيات الحياة االجتماعية

الكهربائية  األعمال  معد  الغافري،  علي  الزميل  حصل 
التطوعية  األعمال  نظير  مرموقة  جائزة  على  ببهجة، 

التي قام بها.

من  العربي”  اإللهام  “سفير  بوسام  علي  تّوج  فقد 
منتدى القيادات الشبابية التطوعية العربي الذي أقيم 

في األردن.

سنوات  العشر  خالل  وقته،  سّخر  قد  علي  أن  يذكر 
المشاريع  من  العديد  في  للمشاركة  الماضية، 
عمل  حلقات  إقامة  في  والتطوع  ودعمها  التطوعية 

ودورات تدريبية.

إنشاء  في  المساهمة  التطوعية  أعماله  وتتضمن 
مدرسة ومسجد في تنزانيا، وحفر بئر مياه في زنجبار، 
ضربت  التي  “أشوبا”  عاصفة  خالل  اإلغاثة  جهود  ودعم 

الساحل الشرقي للسلطنة وجزيرة مصيرة في 2015. 

كما قّدم دورات تحفيزية للطالب، وكانت له العديد من 
الجهود الخيرية في مساعدة األيتام.

بحقل  الرعاية  لجنة  في  عضوًا  يعد  الذي  علي،  ولدى 
بهجة، مشاركات فاعلة في أيام التطوع الرسمية مثل 
في  المفتوحة  العربية  الجامعة  في  أقيم  الذي  ذلك 

السلطنة.

موضوعًا  غطت  فعالية  بالشركة  حواء  شبكة  نظمت 
ومقتضيات  العمل  متطلبات  بين  التوازن  في  هامًا 

الحياة.

فقد شاركت كل من ابتسام الريامية، المديرة التنفيذية 
رئيسة  الهنائية،  وغالبة  والتطوير،  البشرية  للموارد 
التعمين، وآسيا اللمكية، أخصائية أشعة بوزارة الصحة، 
آرائهن وخبراتهن كونهّن نموذجًا لألم العاملة الناجحة.

األولويات  تحديد  لمناقشة  الفعالية  تطرقت  حيث 
والدعم  االستقاللية  على  األطفال  وتعويد  والتخطيط 

الجيد من الشركاء كعوامل رئيسية مساعدة.

جلسة  خالل  ألقتها  التي  الكلمة  في  ابتسام  وقالت 
نتخذها  التي  بالقرارات  يتعلق  األمر  “إن  وتعلم”:  “تغدأ 
والتزاماتنا المرتبطة بها. فكري بنفسِك كون هذا األمر 

يأتي على رأس قائمة أولوياتِك.

“أما أنا فلم أفك شفرًة بل نجوت؛ فقد عملت بالشركة 
إننا محظوظون  منها.  يوم  وأحببت كل  عامًا   30 لمدة 

بالعمل في شركة تتيح المرونة في العمل.

“إن الحياة قصيرة، فاستمتعي بها. استمتعي بأوقات 
وأبيك  وأمك  زوجك  مع  بوقتك  المكتب،  في  عملك 

وأطفالك.

“دائمًا ما نلعب دور الضحية، وعلينا التوقف عن فعل 
ذلك. نحن فقط بحاجة للبدء في اتخاذ القرارات”.

مع  تتغير  والظروف  األولويات  أن  إلى  ابتسام  وأشارت 
مقّدمة  في  نفسِك  “ضعي  قائلة:  وأضافت  الوقت، 
والقناعة،  الداخلي  بالسالم  تنعمي  لم  وإذا  أولوياتِك، 

فلن تتمكني من منحها ألي شخص آخر”.

االستكشاف  مديرية  مديرة  الكندية،  انتصار  واتفقت 
أهمية  على  اللمكية  وآسيا  حواء،  شبكة  ورئيسة 

تعليم األطفال االستقاللية وتعويدهم عليها.

في  حدود  وضع  “يجب  انتصار:  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
يمكنك  ذلك.  دون  االستمرار  يمكنك  فال  أبنائك،  تربية 

تعويد األطفال على االستقاللية منذ الصغر.

لقد  إلهي،  “يا  بالذنب:  األمهات شعورًا  يالزم  ما  “ودائمًا 

اآلن مساعدة  وعلي  العمل،  من  تسع ساعات  أمضيت 
أبنائي في أداء واجباتهم المنزلية. لسِت مجبرًة على 
فعل ذلك، فلو كان أبنائِك مستقّلين بذاتهم؛ العتمدوا 

على أنفسهم إلنهاء واجباتهم”.

مع  تقضيه  الذي  “الوقت”  تولي  أنها  غالبة  قالت  كما 
أعانها  جزئي  بدوام  العمل  وأن  كبرى،  أهمية  أبناءها 
أن تظلي  يمكنِك  “ال  قائلًة:  تحقيق ذلك. وعلقت  على 
مثالية طوال الوقت، فعليِك تحديد ما هو أكثر أهمية 
فإذا  قصيرة،  زمنية  لفترة  صغارًا  سيبقون  أبنائِك  لِك. 
أطول،  لفترة  المنزل  في  ابقي  مهمًا،  ذلك  اعتبرتي 
تفتحي  أن  يجب  وعائلتِك.  زوجِك  من  الدعم  واطلبي 
به،  تريدينه، وما تشعرين  ما  تقرري  أن  للتواصل،  مجاالً 

وما هي أحالمِك.

“ثمة العديد من األمور التي يمكننا فعلها، علينا فقط 
اعتِن  دائمًا.  يالزمنا  الذي  بالذنب  الشعور  من  التخلص 

بنفسك قدر المستطاع”.

سفير اإللهام للعمل التطوعي
علّي  االختيار  وقع  “لقد  الشأن:  هذا  في  علي  وقال 
الشبابية  القيادات  منتدى  جائزة  على  للحصول 
التطوعية العربي بعد الجهود التي بذلتها في األعمال 
التطوعية خالل السنوات العشر والتي كان لها دورًا في 

إدخال البهجة في نفوس األيتام والعائالت المحتاجة.

“وأنا على أتم االستعداد للمشاركة في أي عمل تطوعي 

بالشركة، ولتقديم برامج تدريب خاصة بالتطوع والتي 
تهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي. وال ريب إن الشركة 
رائدة في هذا المجال ولديها تاريخ سجل تاريخي حافل 

باألعمال والبرامج التطوعية التي قدمتها للمجتمع.

لنشر  أسعى  بأن  اهلل،  بمشيئة  مستقباًل،  “وأخطط 
وتوجيه  العماني،  المجتمع  أفراد  بين  التطوع  ثقافة 
الشباب للعمل في هذا المجال نظرًا لدوره الكبير في 

تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع”. 

أخبارنا
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توجيه  مرافق  لتوفير  خاصة  غرفة  الخوير  فريق  جّهز 
جوف  في  الحفر  عمليات  توجيه  تعزيز  بهدف  بصري 
اآلبار ورفع كفاءة إنتاج اآلبار والغمر بالمياه، حيث تواجه 
تحديات  الخوير  بحقل  اآلبار  حفر  مواقع  تحديد  عملية 
أساسًا  تعد  التي  المكامن  طبيعة  بسبب  هائلة 

منحدرات رسوبية في تكوين شعيبة العلوي.

تظهر هذه المنحدرات شدة تباين في نطاقاتها األفقية 
يمكن  ال  وتدهور  لميالن  تتعرض  ما  وغالبًا  والجانبية، 
التنبؤ به خالل عملية حفر المكامن، ولذلك يجب رصد 

والغاز  النفط  وزارة  مع  بالتعاون   - الشركة  استضافت 
والبنك الدولي - حلقة عمل دولية حول مبادرة إيقاف 

الحرق الروتيني للغاز.

حضر الحلقة أكثر من 40 موفدًا من عدد من المصارف 
المالية  والمؤسسات  األطراف  المتعددة  اإلنمائية 
ومشغلي حقول النفط في السلطنة، وذلك للتشاور 
الحرق  إليقاف  الجماعية  الرؤية  تحقيق  سبل  حول 

الروتيني للغاز بحلول عام 2030. 

وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل 
الهدف  بتحقيق  السلطنة  التزام  والغاز،  النفط  وزارة 
التي  الحلقة  باختتام  كلمته  في  ذلك  جاء  المنشود. 

عقدت في مركز التدريب والتطوير بالشركة.

يشار إلى أن حرق الغاز المصاحب ينتج عنه خسائر لهذا 
انبعاثات  زيادة  في  مساهمته  عن  فضاًل  القيم  المورد 
االحتباس  ظاهرة  في  تسببت  التي  الدفيئة  الغازات 

ذروة اإلنجاز في حرق الغاز 

خصائصها ومشاركتها الستغالل عملية تحديد مواقع 
حفر اآلبار االستغالل األمثل.

وتعد الصدوع الناتجة عن المسوحات الزلزالية الفرعية 
إحدى التحديات الرئيسية التي تزيد عملية تحديد مواقع 
في  مرئية  غير  كونها  الخوير  في  تعقيدًا  اآلبار  حفر 
المسوحات الزلزالية العادية، أي أنها تتطلب آبارًا جانبية 

نتيجة للخروج عن الخطط.

 2015 في   %50 من  الصدوع  هذه  نسبة  انخفضت  وقد 
إلى 33% في 2017، كما انخفض معدل تنفيذ السدادات 
ذاتها من  الفترة  المهجورة في  اآلبار  وأنابيب  ومنصات 

40% إلى ما يقارب %18.

استدامة  من  سيتمكن  أنه  حاليًا  الفريق  ويرى 

البصري لعمليات  التوجيه  التحسينات من خالل غرفة 
عمليات  وتوجيه  القرار  اتخاذ  مهارات  تعزيز  عبر  الحفر 

الحفر.

وفي هذا الشأن، قال الزميل أحمد الجابري، رئيس فريق 
النفط الجديد بالخوير: “قد يؤدي نجاح هذه الغرفة إلى 
التوسع في إعادة إنشائها في المجموعات العنقودية 
األخرى التي تواجه التحديات ذاتها التي مررنا بها، وقد 
مركز  إنشاء  في  تتمثل  التي  السابقة  للفكرة  نعود 
توجيه عمليات الحفر بالشركة في المستقبل القريب”.

أقيمت  فعالية  في  رسميًا  افتتحت  الغرفة  أن  يذكر 
نفط  مديرية  مدير  السعدي،  خميس  الزميل  بحضور 

الشمال.

مبادرته  الدولي  البنك  أطلق   2015 عام  وفي  الحراري، 
“إيقاف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030” لتشجيع 
على  التطويرية  والمؤسسات  والشركات  الحكومات 
العمل معًا من أجل إنهاء عملية الحرق المستمر للغاز 

بحلول 2030.

بدعم من وزارة النفط والغاز أقرت الشركة المبادرة في 
على  بالمحافظة  التزامها  يعكس  ما  وهو  2017؛  يناير 

الغاز من خالل االستخدام المستدام أو المحافظة على 
الغاز المصاحب دون حرقه روتينيًا.  

وفي إطار هذا المقترح، سوف تواصل الشركة سعيها 
الغاز  حرق  من  للحد  اقتصاديًا  مجدية  حلول  لتنفيذ 
الموعد  وقبل  ممكن  وقت  أقرب  في  الروتيني 

المستهدف في عام 2030.

إنشاء غرفة 
بصرية تنشد 

التحسين

أخبارنا



يف هذا العدد

فاتصل بالمحرر لتزويده بملخص عن 
الفكرة إما من خالل الهاتف أو البريد 
اإللكتروني. وال نشجع تقديم مقاالت 

مكتوبة دون مناقشة مسبقة مع 
المحرر أو مشرف اإلنتاج لتفادي اإلحراج 
في حالة عدم صالحية المادة للنشر 

في الفحل

التصوير

يجب توجيه طلبات التقاط الصور 
إلى قسم التصوير. ويرجى مالحظة 

أن الدور الرئيس للمصور يتمثل 
في توفير خدمات للشركة ككل 
وليس خدمة للدوائر. وبالنسبة 

لطلبات خدمة التصوير التي نرى أنها 
غير معقولة، سيتم توفير هواتف 
وعناوين المصورين الذين يمكن 

االتصال بهم لتنفيذ الخدمة.

حقوق الطبع

يرجى مالحظة أنه ال يجوز إعادة إنتاج 
أي جزء من الفحل دون إذن خطي من 

الشركة. وعلى المؤسسات الراغبة 
في إعادة إنتاج أي موضوع في هذا 

العدد االتصال بالمحرر.
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زمالئي األعزاء،
التي تحتوي هذا الشهر على ملحق خاص يغطي احتفاءنا  الفحل  أعداد نشرة  أهال وسهال بكم في أحدث 
إنجازات  بأفضل  لالحتفال  الفرصة  لنا  أتاحت  رائعة  مناسبة  ريب  ال  فهو  الخامس؛  السنوي  الشركة  بيوم 
الشركة وبذكرى الزيارة التاريخية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجاللة إلى بيت ميناء الفحل في 

.2013
ثقافة  غرس  إلى  الرامية  “استدامة”  حملة  مع  تماشيًا  العام  هذا  اهتمامنا  البيئية  المخاوف  تصّدرت  لقد 
بيئية إيجابية في شتى أرجاء السلطنة من خالل التركيز على ستة محاور رئيسية هي: الطاقة المتجددة، 

والمجتمع، وكفاءة الطاقة، والبيئة، وتوفير الطاقة، واالقتصاد.
وكانت المناسبة فرصة جيدة لإلعالن عن حظرنا للمواد البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة، على أن تبدأ 
وأنابيب  المطبخية  فاألدوات  العلب  ثم  البالستيكية  األكياس  تتبعها  البالستيكية  األكواب  من  بالتخلص 

المشروبات.
تؤدي  إذ  يوم؛  بعد  يومًا  يزداد  الطبيعية  بالبيئة  البالستيك  مادة  تلحقه  الذي  الجسيم  الضرر  نرى  ونحن 
إلى تلوث األرض والمسطحات المائية والمحيطات، وكذلك تلحق أضرارًا قاتلة قد تقضي على الحياة البرية 

والمخلوقات البحرية، إلى جانب تلوث موارد المياه الصالحة لالستخدام البشري.
وباعتبار الشركة من الشركات الكبرى في السلطنة وأحد رواد رعاية البيئة فإنها تعمل على مواجهة هذا 
األخرى  المؤسسات  تحفيز  بذلك  ونأمل  أنشطتها،  واحدة في  لمرة  المستخدم  البالستيك  منع  عبر  التحدي 

على أن تحذو حذونا وتسهم في نشر الوعي بهذه القضية الحساسة.
العوفي،  ناصر  المهندس سالم بن  الذي رعى فعالياته سعادة   – الشركة  إلى جانب ذلك، دشنا خالل يوم 
وكيل وزارة النفط والغاز – كتيب “دروب االستدامة” الذي يستعرض جملة من مبادراتنا الصديقة للبيئة، بما 
في ذلك الجهود التي نبذلها لتقليل حرق الغاز وانبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري، ومشروعينا 

الرائدين: مشروع “مرآة” للطاقة الشمسية، ومشروع األرض الرطبة في نمر.
وكان من الرائع أيضًا أن نشهد تدشين أولى جوائزنا الخضراء؛ فقد فازت مديرية الغاز بجائزة التميز البيئي 
نظير أدائها عمومًا، في حين أحرزت مديرية هندسة اآلبار الجائزة الذهبية نظير جهودها للتخلص من حرق 

الغاز في عمليات اختبار اآلبار.
وشهدنا أيضًا مزيدًا من التميز من خالل إنجازات الفائزين األربعة عشر بجوائز رئيس مجلس اإلدارة لإلجادة؛ إذ 
حصدت مديرية هندسة اآلبار مجددًا الصدارة في الشق غير الفني عن مشروع االستعانة بالمصادر الداخلية 
ألجهزة حفر اآلبار ومنصات صيانة اآلبار التي تملكها الشركة، وقد دشن هذا المشروع لتعزيز األداء التشغيلي 
وكفاءة مهندسي اآلبار العمانيين. وأغتنم هذا المقام ألزجي التهنئة كذلك لمديرية االستكشاف إلحرازهم 
الجائزة الذهبية في الشق الفني نظير االكتشاف الكبير للغاز وطريقة العمل المتكاملة في حقل مبروك 

شمال شرق.
أخيرًا وليس آخرًا هنيئًا للزميل حمد بن ناصر القرني، رئيس فريق اإلنجاز بمجموعة جبال العنقودية سابقًا، 
له  راجين  جدارة،  عن  التكريم  هذا  استحق  وقد  المواهب.  لتطوير  اللمكي  عبداهلل  الدكتور  بجائزة  فاز  الذي 

مديدًا من العمر والسعادة بعد تقاعده عن 43 عامًا من العمل الدؤوب في الشركة.
وأخيرًا، ها هو شهر رمضان يشارف على إسدال ستائره، آماًل لكم وألحبائكم كل خير، وأن تقضوا عيد الفطر 

في جو من السالمة والطمأنينة والبهجة الغامرة، وكل عام وأنتم بخير.

راؤول ريستوشي
المدير العام
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