
ملتزمون بالتنمية 
المستدامة



”إننـــا نقـــف اليـــوم، بـــإرادة صلبـــة، وعزيمـــة ال تليـــن علـــى أعتـــاب مرحلـــة مهمـــة مـــن حـــل التنميـــة 
والبنـــاء فـــي عمـــان، مرحلـــة شـــاركتم فـي رسـم تطلعاتهـا، فـي الرؤيـــة المســتقبلية ”عمان 2040“، 
وأســــهمتم فــــي وضــــع توجهاتهــــا وأهدافهــــا االقتصاديــــة واالجتماعيــــة والثقافيــــة، بمــــا يجســــد 

الرؤيــــة الواضحــــة، والطموحــــات العظيمــــة لمســـتقبل أكثـــر ازدهـــارا ونمـــاء“

خطاب جاللة السلطان هيثم بن طارق 
،، 23 فبراير 2020م
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نعمــل فــي وزارة الطاقــة والمعــادن علــى رفــع مســتوى أدائنــا بمــا يتوافــق مــع رؤيــة الــوزارة فــي تطويــر وتحقيــق االســتغالل األمثــل 
لمواردنــا الطبيعيــة، دعمــا القتصادنــا الوطنــي، وبمــا يتســق مــع رؤيــة عمــان 2040، حيــث تمكنــا مــن تحقيــق أهــداف الــوزارة 
وطموحاتهــا، مــن خــالل تعزيــز أعمالنــا المســتمرة واالســتراتيجية، والتــي أثمــرت عــن زيــادة كميــة اإلنتــاج فــي النفــط والغــاز، وتعزيــز 
احتياطاتنــا منهــا، ودعــم مشــاريع تطويــر القطــاع لضمــان التحســين المســتمر مــن خــالل مواكبــة أحــدث التقنيــات، وضمــان الجــودة 
ــن  ــن الصناعــات ودعــم الموردي ــة لتوطي ــة برامــج القيمــة المحلي ــة العمــل فــي تنمي ــال، وكذلــك مواصل ــاج الفّع الســتمرارية اإلنت
المحلييــن، كمــا عملنــا علــى خطــط تطويــر إنتــاج الهيدروجيــن النظيــف وتطبيقــه، مــن خــالل المشــاريع واالتفاقيــات التــي قمنــا بهــا، 
ــا مــن رفــع نســبة انتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة المتجــددة إلــى مــا يقــارب 2 %  مــن اجمالــي الطاقــة المســتخدمة  وتمكن

إلنتــاج الكهربــاء خــالل هــذا العــام. 

معالي الدكتور/ محمد بن حمد الرمحي،،
وزير الطاقة والمعادن
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الخــام  النفــط  إنتــاج  زيــادة  علــى  بنجــاح  شــركائنا  مــع  عملنــا 
والمكثفــات النفطيــة خــالل عــام 2021م بمتوســط إنتــاج يومــي 
بلــغ 971 ألــف برميــل مقارنــة ب 951 ألــف برميــل فــي عــام 
2020 بنســبة زيــادة بلغــت 2.1 %، كمــا بلــغ متوســط إنتــاج 
ســلطنة عمــان مــن الغــاز الطبيعــي (132) مليــون متــر مكعــب 
ــر مكعــب لعــام  ــون مت ــاج48,238 ملي ــوم، وبإجمالــي انت فــي الي

2021م.
مــن  االحتياطــات  بتعزيــز  المســتمر  اهتمامنــا  ســبيل  وفــي   
ــر  ــاز، قامــت الشــركات االستكشــافية والمنتجــة بحف النفــط والغ
واختبــار وتقييــم 66 بئــرا استكشــافيا وتقييميــا للنفــط، و14 بئــرا 
استكشــافيا وتقييميــا للغــاز، حيــث جــاءت نتائــج التحاليــل عــن 
مؤشــرات إيجابيــة فــي عــدد منهــا، وإعــالن استكشــافات فــي 
بعضهــا اآلخــر، ممــا تــم ربطهــا بخــط اإلنتــاج وتســليمة لمرحلــة 
التطويــر، والــذي أضــاف احتياطيــات جديــدة للنفــط والغــاز، حيــث 
بلــغ إجمالــي االحتياطــي مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة 
المتوقــع فــي عــام 2021 (4876) مليــون برميــل مرتفعا بنســبة 4 
% مقارنــة بالعــام المنصــرم، فــي حيــن بلــغ االحتياطــي المتوقــع 
مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام 2021 (23) تريليــون قــدم مكعــب.     
تيــراواط   42.2 الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  اإلنتــاج  اجمالــي  وبلــغ 
ــادة عــن العــام الســابق بلغــت  للســاعة لعــام 2021م، بنســبة زي
11 %، كمــا ارتفــع صافــي انتــاج الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام 
مصــدر الطاقــة الشمســية بشــكل ملحــوظ، وذلــك نتيجــة تشــغيل 
محطــة طاقــة شمســية جديــدة فــي يوليــو 2021م، اضافــة إلــى 
تشــغيل محطــة أميــن لتوليــد الطاقــة الشمســية التابعــة لشــركة 
تنميــة نفــط عمــان بقــدرة 100 ميجــاواط ، حيــث ســجل اجمالــي 
الشمســية  الطاقــة  مــن  المنتجــة  الكهربائيــة  الطاقــة  صافــي 

للســاعة. ميجــاواط   626,504.3
 كمــا أسســت وزارة الطاقــة والمعــادن فــي عــام 2021 تحالفــًا 
 (Hy-Fly فــالي»/  «هــاي  باســم  (ُيعــرف  للهيدروجيــن  وطنيــًا 
إلرســاء مكانــة راســخة لســلطنة عمــان علــى خريطــة تطويــر إنتــاج 
الهيدروجيــن النظيــف وتطبيقــه، ويتألــف هــذا التحالــف مــن 13 
مؤسســة رئيســية مــن القطاعيــن العــام والخــاص تشــمل الهيئــات 
التعليميــة  والمؤسســات  والغــاز  النفــط  ومشــغلي  الحكوميــة 
والبحثيــة باإلضافــة إلــى الموانــئ، التــي ســتعمل معــًا علــى دعــم 
وتســهيل إنتــاج الهيدروجيــن النظيــف ونقلــه واالســتفادة منــه 

ــره. ــًا وتصدي محلي
وفــي قطــاع المعــادن ارتفــع اإلنتــاج فــي عــام 2021م فــي بعــض 
الخامــات المعدنيــة بنســبة 4.5 % مقارنــة بعــام 2020م، حيــث 
شــكل فيهــا انتــاج الجبــس والحجــر الجيــري االرتفــاع األكبــر بزيــادة 
2 مليــون طــن عــن العــام المنصــرم، وبلــغ مجمــل انتــاج المعــادن 

60.3 مليــون طــن بيــع منهــا 57.5 مليــون طــن بقيمــة 90.3 
مليــون ريــال عمانــي.   

ركيــزة  الطاقــة  قطــاع  فــي  المضافــة  المحليــة  القيمــة  تشــكل 
أساســية وأولويــة مــن أولويــات وزارة الطاقــة والمعــادن تســعى 
إلــى تعزيزهــا علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورونــا، حيــث 
ســاهم برنامــج القيمــة المحليــة المضافــة فــي تشــجيع الشــركات 
ــة، حيــث  ــى المنافســة فــي بعــض األنشــطة النفطي ــة عل المحلي
تــم حصــر 16 فرصــة للشــركات المحليــة فــي عــام 2021م، كمــا 
ســاهم البرنامــج فــي إيجــاد وتوطيــن بعــض الفــرص االســتثمارية، 
حيــث تــم توطيــن 4 فــرص فــي نفــس العــام، وفــي مجــال برامــج 
المســؤولية االجتماعيــة، التــي تنفــذ تحــت مظلــة وزارة الطاقــة 
والمعــادن، تــم فــي نهايــة عــام 2021 االنتهــاء مــن تشــييد مركــز 
اتــورد باونــد الجبــل األخضــر، باإلضافــة إلــى تنفيــذ ورشــتين مــن 
الــورش المهنيــة األربــع التــي يقيمهــا قطــاع الطاقــة والمعــادن 
والرســتاق،  صاللــة  واليتــي  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
أوكيــو،  عمــان،  نفــط  تنميــة  شــركة  مــن  كل  مــن  بتمويــل 
ــل للنفــط، وســي ســي  ــان، دلي ــي عم ــي ب ــان، ب أوكســيدنتال عم

انيرجــي وشــركائها.  
عــام 2021  فــي  تشــغيلها  تــم  التــي  المهمــة  المشــاريع  ومــن 
مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية التابــع لمجموعــة (أوكيــو) 
بتكلفــة اجماليــة بلغــت 2.7 مليــار ريــال ُعمانــي والــذي أقيــم فــي 
مينــاء صحــار الصناعــي، حيــث يأتــي إنجــاز المجمــع ضمــن خطــط 
الحكومــة لتنويــع مصــادر الدخــل  وتعزيــز الصناعــات التحويليــة 
البتروكيماويــات  قطــاع  االســتثمارية  فــي  المشــروعات  كأحــد 
الهادفــة إلــى تعظيــم القيمــة للمــوارد الطبيعيــة بســلطنة ُعمــان. 
كمــا أعلــن بتاريــخ 21 ســبتمبر 2021م بــدء االنتــاج فــي مشــروع 
”جبــال- ُخــف“ التابــع لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان الــذي يمتــد علــى 
مســاحة 1.68 كيلومتــر مربــع- ثانــي أكبــر مشــروع فــي تاريــخ 
الفنيــة،  الناحيــة  مــن  تعقيــدًا  الشــركة  مشــاريع  وأكثــر  الشــركة 
وســينتج هــذا المشــروع العمالق-عنــد تشــغيله بالكامــل- خمســة 
مالييــن متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــًا وقرابــة 20 ألــف برميــل 

ــًا مــن النفــط الخــام.  يومي
وفــي الختــام أتوجــه بالشــكر والتقديــر لجميــع العامليــن فــي قطــاع 
الطاقــة والمعــادن علــى العمــل الــدؤوب الــذي قدمــوه فــي خدمــة 
ــا  ــوة، حيــث أنن ــج المرج ــق النتائ ــى التزامهــم لتحقي القطــاع، وعل
ســررنا جميعــا بمــا أنجــز مــن خــالل المؤشــرات واألرقام التــي نراها، 
كمــا نتطلــع لمواصلــة هــذه الجهــود لتحقيــق مــا هــو أفضــل فــي 
قــادم الوقــت بــإذن اللــه، رفعــة لهــذا الوطــن المعطــاء فــي ظــل 
القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم 

بــن طــارق آل ســعيد.
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المحتويات

المقدمة 
أهم االحداث لعام 2021م

أهم مؤشرات قطاعات الطاقة والمعادن لعام 2021م

قطاع النفط و الغاز 
الصحة والسالمة واالمن و البيئة
التعمين في قطاع النفط والغاز

الشركات المشغلة لمناطق االمتياز 

قطاع النفط
1. االستكشاف
2. االحتياطي

3. اإلنتاج 
4. صادرات النفط الخام والمكثفات النفطية

5. سعر النفط الخام العماني 
6. صناعة التكرير

قطاع الغاز
1. االستكشاف 

2. االحتياطي 
3. االنتاج 

4. االستهالك 
5. صادرات الغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي المسال 

(LPG-غاز الطبخ) 6. إنتاج غاز البترول المسال

 
أهم المشاريع في قطاع النفط والغاز 

القيمة المحلية المضافة 
شركات المجتمع المحلي 

المسؤولية االجتماعية 



7

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
1. الصحة والسالمة واالمن و البيئة

2. التعمين في قطاع الكهرباء
3. البيانات اإلحصائية لقطاع الكهرباء لعام 2021م
4. اهم مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

قطاع المعادن
1.  التعمين

2. كمية اإلنتاج
3. كمية المبيعات
4. قيمة المبيعات

5. تصدير الخامات المعدنية
6. منظومة التراخيص

7. أهم مشاريع قطاع المعادن 
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المقدمة 
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ســارعْت ســلطنُة ُعمــان منــذ بدايــِة عــام 2020م إلــى اتخــاِذ اإلجــراءات االحترازيــة الُممكنــِة للحــدِّ مــن اآلثــار الســلبيِة للجائحــِة علــى 
ــِر انكمــاش االقتصــاد، وضمــان  ــِل مــن أث ــِر؛ بهــدِف التقلي ــُق عــدٍد مــن السياســاِت والتدابي ــمَّ إقــراُر وتطبي ــِع األصعــدِة، إذ ت جمي
اســتدامِة النشــاِط االقتصــادي والتجــاري، خاصــًة فــي القطاعــات األكثــر تضــرًرا مــن تداعيــاِت الجائحــة. واســتمرَّ تطبيــُق معظــِم 
هــذه التدابيــِر فــي العــام 2021م، وذلــك؛ بهــدف تعزيــِز العــودِة التدريجيــِة للنشــاِط األقتصــادي والتجــاري، واإلســهاِم فــي عــودِة 
الّنمــِو األقتصــادي بعــد انكمــاِش الناتــِج المحلــي اإلجمالــي بنحــو 3.2 % فــي العــام 2020م. ولقــد  تعــززت مرحلــُة التعافــي خــالل 
عــام 2021م مــع ارتفــاِع أســعاِر النفــط، إذ شــهدت معظــُم مؤشــراِت االقتصــاِد الكلــي تحّســًنا فــي أداِئهــا خــالل عــام 2021م. وقــد 
بلــغ الناتــُج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة نحــو 24.2 مليــار ريــال ُعمانــي حتــى نهايــة ســبتمبر 2021م، مســجال بذلــك نســبَة 
نمــو بلغــت نحــو 12.7 % . و علــى المســتوى القطاعــي، فلقــد بلغــت القيمــُة المضافــة لألنشــطة النفطيــة نحــو 7.4 مليــار ريــال 
ُعمانــي بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021م، مســجلة بذلــك نســبَة نمــو بلغــت 26.5 % مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام 
2020م. وشــكلت مســاهمُة هــذه األنشــطة نحــو 31 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. وفــي الوقــت ذاتــه ســجلت األنشــطة غيــُر 

النفطيــة نســبَة نمــو بلغــت 7.8 % حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2021م . 

ــز أداء قطاعــات النفــط  ــر وتعزي ــد مــن األهــداف المتعلقــة بتطوي ــرة لتحقيــق العدي وتبــذل وزارة الطاقــة والمعــادن جهــوًدا كبي
ــاء والطاقــة المتجــددة، والتــي تعــد قطاعــات مهمــة فــي منظومــة االقتصــاد الوطنــي، و يســرنا أن  والغــاز و المعــادن  والكهرب

ــر أهــم المؤشــرات واإلنجــازات التــي حققتهــا هــذه القطاعــات بنهايــة عــام 2021م. نســتعرض لكــم فــي هــذا التقري

ــد مــن المســوحات  ــاز،  فلقــد قامــت عــدد مــن الشــركات المستكشــفة والمنتجــة بعمــل العدي فبالنســبة لقطــاع النفــط والغ
الزلزاليــة والتــي شــملت مناطــق امتيــاز متعــددة حيــث تجــاوزت المســاحة اإلجماليــة للمســوحات الزلزاليــة ثالثيــة األبعــاد حتــى نهايــة 
العــام الــى أكثــر مــن 6800 كيلومتــرا مربعــا ، وتــم حفــر ودراســة 80 بئــرًا مــن اآلبــار االستكشــافية والتقييميــة فــي قطــاع النفــط 
والغــاز خــالل العــام، والــذي أســهم فــي إضافــة احتياطيــات جديــدة للنفــط والغــاز وبالتالــي المحافظــة علــى اســتمرارية اإلنتــاج. أمــا 
بالنســبة لمؤشــرات االحتياطــي فقــد بلــغ االحتياطــي المتوقــع للنفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة للســلطنة بنهايــة عــام 2021م 
حوالــي 4876 مليــون برميــل، فيمــا بلــغ احتياطــي الغــاز الطبيعــي بنهايــة العــام نحــو 23 تريليــون قــدم مكعب.كذلــك تــم توقيــع 
عــدد 2 مــن  االتفاقيــات البتروليــة الجديــدة لشــركة محليــة وشــركة عالميــة، وقــد بلغــت قيمــة االســتثمار المتفــق عليــه عــن الفتــرة 
األولــى حوالــي 20 مليــون دوالر امريكــي .كمــا شــهد عــام 2021م ارتفــاع فــي حجــم صــادرات النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة 
بنســبة 0.7 % عمــا كان عليــه لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020م ، حيــث بلــغ نحــو 289 مليــون برميــل فــي عــام 2021م، مقابــل 
287 مليــون برميــل فــي نفــس الفتــرة مــن للعــام 2020م ، وقــد تصــدرت الصيــن قائمــة الــدول المســتوردة للنفــط العمانــي فــي 

عــام2021م، حيــث اســتوردت مــا نســبته 84 % .

ومــن أجــل توفيــر فــرص العمــل للعمانييــن فــي كافــة شــركات النفــط والغــاز، فلقــد قامــت الــوزارة علــى وضــع خطــط تأهيليــة 
وبرامــج تدريبيــة لتطويــر كفــاءة العامليــن والعمــل علــى حــث الشــركات البتروليــة لتعييــن القــوة العاملــة المحليــة العمانيــة بــدال مــن 
العمالــة الوافــدة، وقــد بلغــت نســبة التعمييــن لــدى الشــركات المشــغلة فــي الشــقين العلــوي والســفلي فــي قطــاع النفــط والغــاز 

حوالــي 88 % فــي عــام 2021م وبنســبة زيــادة فــي عــدد الموظفيــن العمانييــن حوالــي 3.9 % عمــا كان عليــه العــام المنصــرم.   

و علــى الرغــم مــن تأثــر قطــاع المعــادن فــي الســلطنة خــالل العــام 2021م بتباطــؤ النمــو العالمــي وتراجــع الطلــب، إال أنــه  قــد 
ســجل نســبَة نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي  بلغــت مــا نســبته 6.2 % حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021م مقارنــة مــع 
الفتــرة نفســها مــن العــام 2020م، و شــهدت بعــض المؤشــرات لهــذا القطــاع تحســنا فــي أدائهــا فــي العــام 2021م ، حيــث ســجل 
مؤشــر إنتــاج المعــادن ارتفاعــًا بمقــدار 4.5 % ، كمــا ســجل مؤشــر تصديــر الخامــات المعدنيــة ارتفاعــًا بنســبة  0.7 %  مقارنــة 
بنفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة ، فــي حيــن ســجل مؤشــر انتــاج مــواد البنــاء انخفاضــًا بنســبة 33 %، األمــر الــذي يعــزى بشــكل 
ــا إضافــة النخفــاض الطلــب علــى هــذه المــواد وكذلــك تأخــر  ــة وتفشــي أزمــة كورون ــة الحالي ــى األوضــاع االقتصادي أساســي إل
الشــركات فــي تقديــم تقاريــر اإلنتــاج الشــهرية.  وفيمــا يتعلــق بإصــدار التراخيــص الجديــدة فــإن البيانــات تبيــن انخفــاض ملحــوظ 
فــي عــدد التراخيــص التنقيبيــة والتعدينيــة التــي صــدرت فــي عــام 2021م مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة، حيــث تــم 

اتخــاذ اإلجــراءات التــي تضمــن مواصلــة اصــدار التراخيــص فــي ظــل االحتــرازات للحــد مــن تفشــي انتشــار فايــروس كورونــا.

ووفقــا ألحــدث البيانــات المتوفــرة عــن قطــاع الكهربــاء فلقــد بلــغ إجمالــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي العــام 2021م 42.2 
تيــراواط للســاعة وبصافــي انتــاج 40.7 تيــراواط للســاعة مرتفعــًا بنســبة 11 % مقارنــة بالســنة الماضيــة.
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وزارة الطاقة والمعادن توقع مع شل 
وشركائها اتفاقية لتطوير منطقة امتياز 

الغاز رقم 10 في حقل سيح رول 

وّقعــت وزارة الطاقــة والمعــادن بتاريــخ 21 ديســمبر 2021م نيابــة عــن حكومــة ســلطنة ُعمــان مــع شــركة 
شــل ُعمــان لحلــول الغــاز المتكاملــة – إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة شــركات رويــال داتــش شــل- 
بالشــراكة مــع شــركتي «أوكيــو» (OQ)  و»مرســى للغــاز الطبيعــي المســال» (وهــو مشــروع مشــترك بيــن 
مجموعــة اوكيــو وتوتــال للطاقــة) اتفاقيــة لتطويــر مــوارد الغــاز فــي منطقــة االمتيــاز رقــم 10 الواقعــة 
فــي حقــل ســيح رول بمســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 1200 كيلومتــر مربــع. كمــا وّقــع األطــراف اتفاقيــة 
أخــرى لبيــع الغــاز المنِتــج مــن منطقــة االمتيــاز، وتتبــع هــذه الشــراكة االتفاقيــة المرحليــة لالستكشــاف 

واإلنتــاج الموقعــة فــي فبرايــر 2019م.  
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تشغيل مجمع لوى للصناعات البالستيكية 
بميناء صحار الصناعي

احتفــل بتاريــخ 20 ديســمبر 2021م بتشــغيل مجمــع لــوى للصناعــات البالســتيكية 
التابــع لمجموعــة (أوكيــو) بتكلفــة اجماليــة بلغــت 2.7 مليــار ريــال ُعمانــي، والــذي 
ــة  صاحــب  ــاء صحــار الصناعــي بســلطنة ُعمــان وذلــك تحــت رعاي ــم فــي مين أقي
الســمو الســيد أســعد بــن طــارق آل ســعيد نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون العالقــات 
والتعــاون الدولــي والممثــل الخــاص لجاللــة الســلطان. حيــث يأتــي إنجــاز المجمــع 
ضمــن خطــط الحكومــة لتنويــع مصــادر الدخــل  وتعزيــز الصناعــات التحويليــة كأحــد 
تعظيــم  إلــى  الهادفــة  البتروكيماويــات  قطــاع  االســتثمارية  فــي  المشــروعات 

القيمــة للمــوارد الطبيعيــة بســلطنة ُعمــان.
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مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة 
والمعادن ووزارة الطاقة في مملكة 
بلجيكا في مجال  الطاقة الخضراء

وقعــت الــوزارة بتاريــخ 26 ســبتمبر 2021م علــى  مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الطاقة 
فــي مملكــة بلجيــكا فــي مجــال الطاقــة الخضراء. 

ــز التعــاون المتعلــق بالمشــروع االســتراتيجي  وتنــص مذكــرة التفاهــم علــى تعزي
هايبــورت بمنطقــة الدقــم، دعــم جهــود التعــاون التــي تبذلهــا الشــركات فــي 
ســلطنة عمــان ومملكــة بلجيــكا لبنــاء تحالــف دولــي إلنتــاج واســتيراد الهيدروجيــن 

ــدول المجــاورة لهــا. ــكا وال األخضــر لمملكــة بلجي
لشــبكة  الخضــراء  الشــهادة  معاييــر  تنفيــذ  علــى  التفاهــم  مذكــرة  تنــص  كمــا 
الكهربــاء، باإلضافــة إلــى التفاعــل بيــن الجامعــات ومؤسســات البحــوث العلميــة 
ــادل الطــالب،  ــم، وتب ــب، وتعلي ــن بهــدف تدري والقطــاع الخــاص فــي كال البلدي
ــاون والتدريــب  ــى أشــكال أخــرى مــن التع ــر باإلضافــة إل ــز البحــث والتطوي وتعزي
الفنــي المتعلــق بسلســلة قيمــة شــركات الهيدروجيــن األخضــر العمانيــة البلجيكية.
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بدء اإلنتاج في مشروع ”جبال- ُخف“

ــع  ــال- ُخــف“ التاب ــاج فــي مشــروع ”جب ــدء اإلنت ــخ 21 ســبتمبر 2021م عــن ب ــن بتاري أعل
لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان. إذ بــدأ المشــروع فــي تصديــر النفــط الخــام إلــى خــط النفــط 
الرئيســي وافُتتحــت اآلبــار الحمضيــة للمحطــة إلدخــال النفــط الحمضــي (الكبريتــي) إلــى 

مرفــق المعالجــة المركزيــة فــي ”جبال-ُخــف“. 
ولهــذا المشــروع قيمــة اســتراتيجية عاليــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى النفــط والغــاز 
فــي الســلطنة علــى المــدى المتوســط والطويــل، فضــًال عــن الحــد مــن صافــي واردات 

الشــركة مــن الغــاز غيــر المصاحــب. 
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توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة 
والهند في مجال التعدين 

انطالًقــا مــن العالقــات المتميــزة بيــن وزارة الطاقــة والمعــادن وآيــرل (الهنــد) 
المحــدودة فــي جمهوريــة الهنــد، تــم التوقيــع بتاريــخ 12 أغســطس 2021م علــى 
مذكــرة تفاهــم لتعزيــز وتطويــر التعــاون بينهمــا فــي مجــال التعديــن. وتنــص 
مذكــرة التفاهــم علــى تبــادل النظــم واللوائــح المعمــول بهــا فــي البلديــن بشــأن 
اســتغالل الثــروات المعدنيــة، وعلــى تبــادل المعلومــات عــن الفــرص اإلســتثمارية 

المتاحــة فــي كال البلديــن. 
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تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع 
قدمًا باقتصاد الهيدروجين في السلطنة

أسســت وزارة الطاقــة والمعــادن بتاريــخ 12 أغســطس 2021م تحالفــًا وطنيــًا 
راســخة  مكانــة  إلرســاء   (Hy-Fly فــالي»/  «هــاي  باســم  (ُيعــرف  للهيدروجيــن 

للســلطنة علــى خريطــة تطويــر إنتــاج الهيدروجيــن النظيــف وتطبيقــه. 
مــن  رئيســية  مؤسســة   13 مــن  فــالي»  «هــاي  التحالــف  هــذا  ويتألــف 
القطاعيــن العــام والخــاص تشــمل الهيئــات الحكوميــة ومشــغلي النفــط والغــاز 
والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة باإلضافــة إلــى الموانــئ التــي ســتعمل معــًا 
علــى دعــم وتســهيل إنتــاج الهيدروجيــن النظيــف ونقلــه واالســتفادة منــه محليــًا 
ــك، ســيعمل التحالــف  ــره. وفــي غضــون المــدة التــي تســبق تحقيــق ذل وتصدي
علــى تعزيــز الهيدروجيــن النظيــف مــن خــالل العمــل علــى االســتثمارات والتقنيــات 
والسياســات والخبــرات فــي جميــع أنحــاء سلســلة توريــد الهيدروجيــن بأكملهــا. 
وســيدعم هــذا أمــن الطاقــة الوطنــي، وجهــود إزالــة الكربــون، وســيؤدي فــي آخــر 

ــال الناجــح نحــو االقتصــاد األخضــر. ــى االنتق المطــاف إل
وحــدة  مــن  بتيســير  التحالــف،  هــذا  قيــادة  والمعــادن  الطاقــة  وزارة  ســتتولى 
طاقــات المســتقبل بشــركة تنميــة نفــط ُعمــان، باإلشــتراك مــع هيئــة تنظيــم 
الخدمــات العامــة، وشــركة تنميــة نفــط ُعمــان، وشــركة تنميــة طاقــة ُعمــان، 
ومجموعــة أوكيــو، والشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، وشــركة بــي بــي 
ُعمــان، وشــركة شــل ُعمــان، وشــركة توتــال إنرجيــز ُعمــان، وجامعــة الســلطان 

قابــوس، والجامعــة األلمانيــة للتكنولوجيــا، ومينــاء صحــار، ومينــاء الدقــم.
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وزارة الطاقة والمعادن توقع 
اتفاقية مع شركة مجان إينرجي

وقعــت وزارة الطاقــة والمعــادن بتاريــخ 8 فبرايــر 2021م التوقيــع علــى اتفاقيــة 
بتروليــة فــي منطقــة االمتيــاز رقــم 71 البالــغ مســاحتها 282 كيلومتــرا مربعــا. 

ــور / محمــد بــن حمــد  وقــع االتفاقيــة نيابــة عــن حكومــة الســلطنة معالــي الدكتـ
ــل/  ــادن، ومــن جانــب شــركة مجــان إينرجــي الفاضـ ــر الطاقــة والمع الرمحــي وزي

ــذي.  ــاج، الرئيــس التنفي ايهــاب الح
ــراء  ــى إج ــة عل ــرة االتفاقي ــزام الشــركة خــالل فت ــى الت ــة عل وتنــص هــذه االتفاقي
ــة  ــار التقييمي ــة للحقــل وحفــر عــدد مــن اآلب ــة والجيوفيزيائي الدراســات الجيولوجي
ــال  ــا فــي مج ــه التكنولوجي ــا توصلــت الي ــر م ــة واســتخدام اخ ــة التجريبي واالنتاجي

ــل المتواجــد فــي هــذه المنطقــة. ــزز للنفــط الثقي االســتخالص المع
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أهم مؤشرات قطاعات
 الطاقة و المعادن للعام 2021م
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مؤشرات قطاع النفط والغاز 



21

إجمالي احتياطي السلطنة من النفط الخام والمكثفات 
(4٫876) مليون برميل

متوسط اإلنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات 
(971) ألف برميل 

إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات
(289) مليون برميل 

متوسط سعر النفط الخام العماني 
(64.29) دوالر أمريكي

تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة بنسبة 84 %

إجمالــي المنتجــات البتروليــة المنتجــة مــن مصفاتــي مينــاء الفحــل وصحــار (108) 
مليــون برميل

إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي (23) تريليون قدم مكعب

متوسط اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي (132) مليون متر مكعب

صادرات الغاز الطبيعي المسال (10.6) مليون طن متري

إنتاج السلطنة من غاز البترول المسال (617) ألف طن متري

توقيع عدد 2 من االتفاقيات البترولية الجديدة
لإلستكشاف عن النفط والغاز

حفر (80) بئرا استكشافيا وتقييميا منها (66) بئر للنفط و (14) بئر للغاز

اجمالــي عــدد الحقــول المنتجــة فــي ســلطنة عمــان (431) حقــل منهــا (357) 
ــاز. حقــل نفــط و(74) حقــل غ

نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز 88 %
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مؤشرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
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صافي انتاج الطاقة الكهربائية
40,716,720.7  ميجاوات للساعة

السعة الكهربائية 
حوالي 12٫960 ميجاوات

نسبة التعمين في قطاع الكهرباء
حوالي 95 %
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مؤشرات قطاع المعادن 
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إجمالي اإلنتاج من المعادن
60.3 مليون طن.

إجمالي كميات المبيعات
57.5 مليون طن. 

قيمة المبيعات
90.3 مليون ريال عماني 

الكميات المصدرة 
37 مليون طن 

نسبة التعمين في قطاع المعادن 
%19

التراخيص التعدينية 
الدائمة

التراخيص التنقيبية

9
13
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قطاع النفط و الغاز
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الصحة والسالمة واألمن و البيئة 

التعمين في قطاع النفط والغاز

الشركات المشغلة لمناطق االمتياز

حجم العمالة ونسب التعمين في قطاع النفط والغاز 

كما قامت وزارة الطاقة و المعادن  بالتوقيع على عدد 2 من اإلتفاقيات البترولية الجديدة في عام 2021م مع الشركات التالية:

تحــرص وزارة الطاقــة و المعــادن علــى ضــرورة إلتــزام الشــركات المشــغلة بالصحــة والســالمة والبيئــة واألمــن ، وذلــك لمــا يصاحــب 
عمليــات اإلنتــاج مــن مهــام محفوفــة بالمخاطــر. وتتصــدر الصحــة والســالمة أولويــة الشــركات المشــغلة والتــي تحــرص علــى وضــع برامــج 
التوعيــة للموظفيــن وتحســين بيئــة العمــل لإللتــزام بالصحــة والســالمة لمنــع الضــرر علــى العامليــن فــي قطاعــي النفــط والغــاز وحمايــة 

وصــون بيئــة عمــان.  وفيمــا يلــي اهــم المؤشــرات المتعلقــة بالصحــة والســالمة والبيئــة فــي الشــركات المشــغلة:

ــي 88 % فــي عــام  ــاز حوال ــوي والســفلي فــي قطــاع النفــط والغ ــدى الشــركات المشــغلة فــي الشــقين العل ــن ل  بلغــت نســبة التعمي
2021م، وبنســبة زيــادة فــي عــدد الموظفيــن العمانييــن حوالــي 3.9 % عمــا كان عليــه فــي عــام 2020م. علمــا بــأن هــذه األرقــام ال تشــمل 

العامليــن فــي الشــركات المقاولــة والخدمــات التــي تعمــل فــي قطــاع النفــط والغــاز.

 بلــغ عــدد الشــركات المشــغلة لمناطــق االمتيــاز فــي مجــال استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز بنهايــة عــام 2021م (19) شــركة، تعمــل فــي 
(39) منطقــة امتيــاز. 

74519273.51425.91

عدد
 الوفيات

الحوادث المضيعة 
للوقت 

الحوادث 
المرورية 

ساعات العمل
(بالمليون) 

المسافة المقطوعة 
(مليون كيلو متر) 

إجمالي القطاعين الغاز**قطاع النفط*

12,97917,5652,3784,586

%88%84

1,512866

%10%12%16

14,4915,452
*  تشــمل شــركات اإلنتــاج واالستكشــاف والشــركات 

ــًا. ــاز مع ــج النفــط والغ ــي تنت ــة الت البترولي

**  تشمل شركة الغاز الطبيعي المسال و مجموعة 

اوكيو لشبكة الغاز.

19,943

المنطقةالشركة

71 2021/2/815شركة مجان للطاقة ش.م.م

10 شركة شل انتيجريتيد لغاز عمان 
بي .في

2021/12/215

االستثمار المتفق عليه عن الفترة األولىتاريخ توقيع االتفاقية
(مليون دوالر امريكي)

%90
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قائمة الشركات النفطية المشغلة لمناطق االمتياز بالسلطنة حتى نهاية عام 2021م

*منطقتان في اتفاقية واحدة 

تاريخ توقيع االتفاقيةجنسية الشركةرقم المنطقة اسم الشركة

1- شركة تنمية نفط عمان ش.م.م

4- شركة دليل للنفط ش.م.م

5- شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي

6- سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش.م.ل (فرع عمان)

8- شركة بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتد

       شركة مسندم للنفط و الغاز ش م م

16 - شركة بيتروليب اس ايه ال

17 - شركة توتال

18 - مها اينيرجي (عمان ) ليمتد

19 - شركة مجان للطاقة ش.م.م

14 - شركة عمان السو لالستكشاف واالنتاج كاروان ليمتد

13 - شركة تيثيز أويل

15 - شركة ايني عمان 

10- شركة مصيره للنفط محدوده – فرع عمان (مصيرة أويل ليميتد)

7- شركة المستكشف والمنتج للنفط والغاز ش.م.م 

(هايدروكاربون فايندر) 

3- شركة آرا للبتـــــرول ش.م.م

9- شركة بتروتل عمان

12- شركة او كيو

11- شل عمان 

2- شركة أوكسيدنتال عمان

6

5

36

3 و 4 *

61

8

57

12

70

71

54

50

44

31

17

39 و 67*

60

48

42

10

55

7

15

أوكسيدنتال للنفط والغاز

أوكسيدنتال للنفط والغاز

  أوكسيدنتال حفار ش.م.م

أوكسيدنتال مخيزنة

أوكسيدنتال عمان غاز

أوكسيدنتال عمان بلوك 51 ش.م.م

أوكسيدنتال عمان بلوك 65 ش.م.م

أوكسيدنتال عمان بلوك 72 ش.م.م

آرا للبتـــــرول ش.م.م

آرا للبترول عمان بلوك 31  المحدودة

بتروتل عمان ش.م.م

بتروتل عمان أونشور  ش.م.م

شل عمان لالستكشاف واإلنتاج بي.في.

شل انتيجريتيد لغاز عمان بي .في

شل إي بي عمان بي في 

9

27

30

53

62

51

65

72

1975/12/7

1998/6/15

2017/11/14

2005/6/21

2008/11/22

2018/12/16

2018/12/16

2019/2/28

عمانية

عمانية / صينية

أمريكية

لبنانية

بريطانية

عمانية

لبنانية

فرنسية

سويدية

عمانية

أمريكية

بريطانية

عمانية

أمريكية

عمانية

هولندية

عمانية

أمريكية

2004/12/19

2019/8/7

2011/8/10

2003/2/9

2007/1/22

2019/1/1

2018/1/10

2020/2/19

2020/10/5

2021/2/8

2015/9/22

2011/2/28

2002/7/21

2017/11/14

2009/5/23

2013/3/26

2011/3/19

2017/1/31

2011/10/11

2021/12/21

2019/10/10

2016/1/28

2005/9/6

56

49

58

52

47

77

شركة تيثيز عمان البرية المحدودة

شركة تيثيـــز أويل منتصر المحدودة

شركة تيثيـــز أويل قتبيت  المحدودة 

شركة ايني عمان بي . في

شركة ايني عمان بي . في

شركة ايني عمان بي . في

سويدية

إيطالية

2014/11/20

2017/11/14

2020/7/5

2017/11/14

2019/1/14

2019/7/31
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مناطق االمتياز بسلطنة عمان
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اآلبار االستكشافية والتقييمية للنفط

احتياطي النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2021م

*الشركات األخرى تشمل: (دليل للنفط ، آرا للنفط ، شركة تيثيز أويل , شركة إي أو جي)

االحتياطي المتوقع

قطاع النفط

1. االستكشاف

2. االحتياطي

1. االستكشاف
2. االحتياطي

3. اإلنتاج 
4. صادرات النفط الخام والمكثفات النفطية

5. سعر النفط الخام العماني 
6. صناعة التكرير 

قامــت الشــركات االستكشــافية والمنتجــة خــالل العــام 2021م بحفــر واختبــار وتقييــم (66) بئــرًا استكشــافيًا و تقييميــًا للنفــط، وتشــمل  
بعــض اآلبــار التــي تــم حفرهــا مســبقا وخضعــت لالختبــار والتقييــم فــي هــذا العــام، حيــث أســفرت نتائــج التحاليــل البتروفيزيائيــة واختبــار 
إنتاجيــة اآلبــار عــن مؤشــرات إيجابيــة فــي عــدد منهــا والــى اعــالن استكشــافات فــي بعــض االبــار ومــن خاللهــا تــم ربــط االبــار بخــط االنتــاج 

وتســلميها لمرحلــة مــا بعــد االستكشــاف الــى التطويــر، والــذي أضــاف احتياطيــات جديــدة للنفــط.
وفيما يلي جدول يبين عدد اآلبار االستكشافية والتقييمية لقطاع النفط لكل شركة:   

بلــغ إجمالــي االحتياطــي مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة المتوقــع للســلطنة بنهايــة عــام 2021م نحــو (4876) مليــون برميــل، 
مرتفعــا بنســبة 4 % عمــا كان عليــه فــي العــام المنصــرم، وقــد شــكل احتياطــي شــركة تنميــة نفــط عمــان حوالــي 64.4 % مــن اجمالــي 

احتياطــي النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة لعــام 2021م.

(مليون برميل)
4٫876

شركة تنمية نفط 
عمان 

شركة 
أوكسيدنتال ُعمان

شركة سي سي شركة بتروتل 
إي دي

شركة مصيرة 
أويل

أخرى*

36135336
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إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2021م

متوسط أسعار النفط العماني لعام 2021م

المعدل: 64.29دوالر أمريكي للبرميل

صادرات النفط الخام والمكثفات النفطية حسب الدول المستوردة لعام 2021م

يناير
43.83

فبراير 
50.00

مارس  
54.79

أبريل 
60.85

مايو 
64.43

يونيو 
63.10

يوليو
66.40

أغسطس 
71.66

سبتمبر 
72.73

أكتوبر 
69.38

نوفمبر 
72.78

ديسمبر
81.58

3. اإلنتاج

4. صادرات النفط الخام والمكثفات النفطية

5. سعر النفط الخام العماني

بلــغ متوســط اإلنتــاج مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة خــالل عــام 2021 نحــو (971) ألــف برميــل فــي اليــوم، مقابــل حوالــي (951) 
ألــف برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2020م، ُمشــكًال ارتفاعــا بنســبة 2.1 % عــن العــام المنصــرم. وقــد حافظــت الســلطنة علــى نفــس 
مســتويات اإلنتــاج مــن النفــط وذلــك تماشــيًا مــع اتفــاق خفــض اإلنتــاج المبــرم مــع دول األعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول 

(أوبــك) ودول أخــرى مــن خــارج المنظمــة، بهــدف تحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب العالمــي علــى النفــط.

ــة خــالل العــام نحــو 289 مليــون برميــل. وقــد احتلــت الصيــن  ــة مــن النفــط الخــام والمكثفــات النفطي ــغ إجمالــي الصــادرات النفطي بل
المرتبــة األولــى فــي قائمــة الــدول المســتوردة للنفــط العمانــي بنســبة تبلــغ 83.8 %، تليهــا الهنــد بنســبة 10 %، وتمثــل باقــي البلــدان 

مــا نســبته 6.2 % مــن اجمالــي صــادرات النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة لعــام 2021 م. 

بلــغ متوســط ســعر النفــط الخــام العمانــي خــالل عــام 2021م نحــو (64.29) دوالرا أمريكيــا للبرميــل، مســجال ارتفاعــا بمقــدار 40 % عمــا 
كان عليــه فــي عــام 2020م، فــي حيــن قــد تــراوح ســعر برميــل النفــط العمانــي بيــن (43.83) دوالر أمريكــي للبرميــل كحــد أدنــى فــي شــهر 

ينايــر و(81.58) دوالر أمريكــي للبرميــل كحــد أعلــى فــي شــهر ديســمبر مــن نفــس العــام. 

إجمالي إنتاج النفط 
الخام و المكثفات 

النفطية

اإلنتاج السنوي 
(مليون برميل)

المتوسط اليومي
(ألف برميل/اليوم)

354  971

الصيــــــــــــــن

الهنـــــــــــــــــد

مالـــيزيـــــــــــا

كوريا الجنوبية

اليــابــــــــــــان

تايــالنـــــــــــــد

الفلبيـــــــــــــن

سنغافورة

242.25% 83.8

% 10.0

% 0.4

% 2.3

% 1.4

% 0.4

% 1.0

% 0.7

28.94

1.04

1.16

2.78

2.07

6.55

4.19

إجمالي الصادرات

289

(مليون برميل)
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6. صناعة التكرير

اإلنتاج:  1-6

6-2   المبيعات المحلية للمنتجات البترولية:

إنتاج شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية لعام 2021م 

زيت الغاز (الديزل)
النفط المتبقي بعد التصفية

وقـود عـادي (91)
وقـود ممتـاز (95)
وقـود الطائـرات

نافثا
غاز البترول المسال (غاز الطبخ)

بروبلين
الفحم النفطي

أخرى*

بروبلين
زيت الغاز (الديزل)

النافثا
وقود عادي (91)
وقود ممتاز (95)
غاز البترول المسال

أخرى*

33
14
15
12

6
13
6
4
3
2

3
4
13
3
3
3
8

% 31
% 13
% 14
% 11

% 5
% 12
% 5
% 4
% 3
% 2

% 8
% 11
% 35
% 8
% 8
% 8
% 22

المبيعات المحلية للمنتجات البترولية لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية لعام 2021م

بلــغ إجمالــي إنتــاج شــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة أوكيــو مــن المنتجــات البتروليــة نحــو (108) مليــون برميــل، 
حيــث بلــغ إنتــاج مصفــاة مينــاء الفحــل حوالــي (29) مليــون برميــل، فــي حيــن بلــغ إنتــاج مصفــاة صحــار نحــو (79) مليــون برميــل. 
وبلغــت نســبة انتــاج زيــت الغاز(الديــزل) 31 % مــن اجمالــي انتــاج مصفاتــي شــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة 

اوكيــو لعــام 2021 م.

** بلــغ إجمالــي مبيعــات الشــركة مــن المنتجــات البتروليــة خــالل العــام نحــو (37) مليــون برميــل، منهــا نحــو (1) مليــون برميــل تــم بيعهــا 
عــن طريــق مصفــاة مينــاء الفحــل، ونحــو (36) مليــون برميــل تــم بيعهــا عــن طريــق مصفــاة صحــار. وشــكلت مبيعــات النافثــا النســبة االكبــر 
مــن اجمالــي مبيعــات شــركة شــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة اوكيــو بنســبة 35 % مــن اجمالــي المبيعــات المحليــة 

للمنتجــات البتروليــة لعــام 2021م.

* أخرى تشمل: (قار، زيت الوقود، الكبريت الصلب، ايسمريت،رافينات الثقيل، مواد لمجمع لوى للبالستيك).

المنتج البترولي

المنتج البترولي

الكمية (مليون برميل)

الكمية (مليون برميل)

النسبة

النسبة

إجمالي اإلنتاج

إجمالي المبيعات المحلية

108

37

*أخرى تشمل: (وقود الطائرات، الكبريت الصلب، رافينات، ايسمريت، المنتجات البترولية المباعة لمجمع لوى للبالستيك ).
** ال تشمل المبيعات المزودة إلى كل من (ميناء الفحل – ميناء ريسوت – محطة الجفنين ، النفط المتبقي بعد التصفية (إعادة حقن) والتحويالت)

(مليون برميل)

(مليون برميل)
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المنتجات البترولية المستوردة لشركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو لعام 
2021م

المنتجات البترولية المصدرة لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية لعام 
2021م

6-3    المنتجات البترولية المصدرة

6-4   المنتجات البترولية المستوردة

زيت الغاز (الديزل)

وقود الطائرات

وقود عادي (91)

الفحم النفطي

أخرى*

22

  5

6

3

2

% 58

% 13

% 16

% 8

% 5

ــر مصفــاة صحــار حوالــي (38)  ــة عب ــة للمصافــي والصناعــات البترولي ــة المصــدرة مــن شــركة النفــط العماني ــغ إجمالــي المنتجــات البترولي بل
مليــون برميــل، وحوالــي (0.3) مليــون برميــل عبــر مصفــاة مينــاء الفحــل. وشــكلت كميــة تصديــر زيــت الغاز(الديــزل) النســبة االكبــر مــن 

المنتجــات البتروليــة المصــدرة بحوالــي 58 % مــن اجمالــي المنتجــات البتروليــة المصــدرة لعــام 2021م.

بلــغ إجمالــي المنتجــات البتروليــة المســتوردة لشــركة شــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة أوكيــو خــالل العــام نحــو (2.56) 
مليــون برميــل، حيــث تــم اســتيراد الكميــات عبــر مصفــاة صحــار لشــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة أوكيــو لعــام 2021م. 

النسبةالكمية (مليون برميل)المنتج البترولي

إجمالي الصادرات

38

*أخرى تشمل: (وقود ممتاز ٩٥، غاز البترول المسال، الكبريت، ايسمريت ، ونافثا ).

مكونات البنزين

النفط المتبقي بعد التصفية

الميثانول

1.85

0.40

0.31

% 72.5

% 15.5

% 12

النسبةالكمية (مليون برميل)المنتج البترولي

إجمالي المنتجات المستوردة

2.56

(مليون برميل)

(مليون برميل)
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اآلبار االستكشافية والتقييمية لقطاع الغاز لعام 2021م

احتياطي الغاز الطبيعي المتوقع بنهاية عام 2021م

عدد اآلبار

االحتياطي المتوقع
(تريليون قدم مكعب )

تنمية نفط عمان 

1. االستكشاف

2. االحتياطي

قامــت شــركة تنميــة نفــط عمــان والتــي تعتبــر مــن الشــركات المشــغلة لمناطــق االمتيــاز البتروليــة خــالل عــام 2021م بحفــر واختبــار وتقييــم 
(14) بئــرًا استكشــافيا وتقييميــا للغــاز، وتشــمل  بعــض اآلبــار التــي تــم حفرهــا مســبقا وخضعــت لالختبــار والتقييــم فــي هــذا العــام. وقــد 

أســفرت نتائــج التحاليــل واختبــار إنتاجيــة اآلبــار عــن مؤشــرات إيجابيــة فــي عــدد منهــا، والــذي أضــاف احتياطيــات جديــدة للغــاز.

بلــغ إجمالــي احتياطــي الغــاز الطبيعــي المتوقــع للســلطنة بنهايــة عــام 2021م نحــو (23) تريليــون قــدم مكعــب، حيــث شــكل االحتياطــي 
المتوقــع لشــركة تنميــة نفــط عمــان حوالــي 55 % مــن إجمالــي احتياطــي الغــاز الطبيعــي المتوقــع للســلطنة بنهايــة العــام، تليهــا شــركة بــي. 
بــي. خــزان وغزيــر بنســبة 39 % مــن االجمالــي، وشــكلت باقــي الشــركات مــا نســبته 6 % مــن إجمالــي احتياطــي الغــاز الطبيعــي المتوقــع.  

14

23

قطاع الغاز
1. االستكشاف
2. االحتياطي

3. االنتاج 
4. االستهالك

5. صادرات الغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي
(LPG-غاز الطبخ) 6. إنتاج غاز البترول المسال
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إجمالي إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي لعام 2021م 

استهالك الغاز الطبيعي حسب القطاعات لعام 2021م

3. اإلنتاج

4. االستهالك

بلــغ متوســط إنتــاج الســلطنة مــن الغــاز الطبيعــي خــالل العــام نحــو (132) مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم، حيــث شــكل انتــاج الغــاز 
المصاحــب 18.9 % مــن اجمالــي االنتــاج، بمعــدل (25) مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم، كمــا شــكل إنتــاج الغــاز الغيــر مصاحــب نســبة 
81.1 % مــن اجمالــي االنتــاج بمعــدل (107) مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم.  باإلضافــة إلــى هــذا اإلنتــاج، فلقــد تــم خــالل هــذا العــام 

اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن شــركة دولفيــن للطاقــة بمعــدل (5) مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم. 

بلــغ إجمالــي اســتهالك الغــاز الطبيعــي خــالل العــام نحــو (50,191) ميلــون متــر مكعــب، حيــث جــاءت مشــاريع شــركتي العمانيــة للغــاز 
الطبيعــي المســال و قلهــات للغــاز الطبيعــي المســال فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث اســتهالكها للغــاز الطبيعــي خــالل العــام بنحــو 
ــة اســتهالك  ــر مكعــب أي بنســبة 31.5 % مــن إجمالــي اســتهالك الغــاز الطبيعــي لعــام 2021 م. وتليهــا كمي ــون مت (15,822) ملي
المشــاريع الصناعيــة المحليــة بنســبة 26.8 % مــن االجمالــي، وعمليــات الحقــول واســتخدامات أخــرى بنســبة 25.6 %، تليهــا محطــات 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه بنســبة 15.7 % مــن االجمالــي، وشــكل اســتهالك المناطــق الصناعيــة حوالــي 0.4 % مــن 

اجمالــي اســتهالك الغــاز الطبيعــي. 

التفاصيل

البيان

مجموع الغاز المصاحب
مجموع الغاز غير المصاحب

إجمالي اإلنتاج
اجمالي االستيراد من شركة دولفين

*  الغاز الطبيعي المسال
محطات توليد الكهرباء+محطات المياه

المشاريع الصناعية
المناطق الصناعية

حقول النفط و اإلستخدامات األخرى

9,211
39,027
48,238
1,953

15,822
7,885
13,424

222
12,838

25
107
132
5

% 31.5
% 15.7
% 26.8
% 0.4
% 25.6

 (مليون متر مكعب)

 (مليون متر مكعب)

 (مليون متر مكعب) / يوم (مليون متر مكعب) / سنة

 (مليون متر مكعب)

اإلنتاج السنوي

اإلستهالك

 (مليون متر مكعب/يوم)
المتوسط اليومي

النسبة

إجمالي
 اإلنتاج واالستيراد

137 50,191

إجمالي اإلستهالك

50,191

*يشمل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.
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صادرات الغاز الطبيعي المسال حسب الكمية لعام 2021م 

صادرات الغاز الطبيعي المسال

إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
(مليون طن متري)

إنتاج الغاز الطبيعي المسال
 (مليون طن متري)

عدد 
الشحنات

عدد
 الشحنات

عدد
 الشحنات

الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال

شركة قلهات للغاز الطبيعي المسالالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

5. صادرات الغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي

بلغــت صــادرات الســلطنة مــن الغــاز الطبيعــي المســال خــالل العــام نحــو (10.6) مليــون طــن متــري، تــم شــحنها عبــر (163) شــحنة، كمــا 
بلغــت صــادرات ســوائل الغــاز الطبيعــي (0.189) مليــون طــن متــري، تــم شــحنها فــي (29) شــحنة. وشــكلت صــادرات الشــركة العمانيــة 
للغــاز الطبيعــي المســال نســبة 73 % مــن اجمالــي صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال، بينمــا شــكلت صــادرات شــركة قلهــات للغــاز الطبيعــي 

المســال حوالــي 27 % مــن اجمالــي صــادرات الســلطنة مــن الغــاز الطبيعــي المســال بنهايــة عــام 2021م.

7.672.89

 30

11944
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إنتاج غاز البترول المسال LPG  حسب الشركة والمصدر لعام 2021م

(LPG-غاز الطبخ) 6. إنتاج غاز البترول المسال

بلــغ إجمالــي إنتــاج الســلطنة مــن غــاز البتــرول المســال (LPG)  خــالل العــام نحــو (617) ألــف طــن متــري، حيــث شــكلت الكميــة المنتجــة 
مــن شــركة المصافــي والصناعــات البتروليــة التابعــة لشــركة أوكيــو (مصفــاة مينــاء الفحــل ومصفــاة صحــار) والتــي بلغــت نحــو (531.9) 

ألــف طــن متــري، مــا نســبته 86 % مــن إجمالــي اإلنتــاج، تليهــا باقــي الشــركات بنســبة 14 %.  

الشركة

شركة المصافي والصناعات 
البترولية التابعة لشركة أوكيو

مصفاة صحار

مصفاة ميناء الفحل

471.2

60.7

34.2حقل سيح رولشركة تنمية نفط عمان

45.2حقل وادي أسودشركة دليل للنفط

5.7حقلي بخا وغرب بخاشركة مسندم للنفط و الغاز

كمية اإلنتاجالمصدر

(ألف طن متري)

(ألف طن متري)

اإلجمالي

617
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ــاره أحــد أهــم  يعــد قطــاع النفــط و الغــاز أحــد المحــركات األساســية للتنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــه فــي الســلطنة، باعتب
الطــرق لتحقيــق التنويــع االقتصــادي والتنميــة المســتدامة، مــن حيــث تحقيــق القيمــة المضافــة وتوفيــر فــرص العمــل 
للمواطنيــن، وفــي ســبيل النهــوض بهــذا القطــاع وتحقيــق  اســتدامة انتــاج النفــط والغــاز. فلقــد ســعت الــوزاره لالشــراف 
علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع مــع  الشــركات المشــغلة للنفــط والغــاز و التــي تهــدف إلــى تطويــر الحقــول وضمــان 
التحســين المســتمر مــن خــالل مواكبــة أحــدث التقنيــات وإقامــة المشــاريع التــي تضيــف الجــودة وتضمــن اســتمرارية اإلنتــاج، 

ــرز مشــاريع النفــط والغــاز لــدى  الشــركات المشــغلة: وفيمــا يلــي أب

أهم المشاريع في قطاع النفط والغاز
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تــم تدشــين مشــروع ”جبال-ُخــف“ العمــالق الــذي ُيعــد ثانــي أكبــر مشــاريع الشــركة وأشــدها تعقيــدًا مــن الناحيــة الفنيــة طــوال تاريخهــا، وقــد 
بــدأ اإلنتــاج فــي ســبتمبر2021. وينتــج هــذا المشــروع -عنــد تشــغيله بالكامــل- خمســة مالييــن متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــًا وقرابــة 20 ألــف 

برميــل يوميــًا مــن النفــط الخــام، فضــًال عــن اســتخالص 235 طنــًا مــن الكبريــت يوميــًا.
وقــد تخّلــل إنجــاز هــذا المشــروع تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات الكبيــرة هــي األولــى علــى مســتوى الشــركة منهــا: أول مــن قــام بإنجــاز أطــول 
وحــدة إلدارة الغــازات الحمضيــة ُصنعــت لصالــح شــركة تنميــة نفــط ُعمــان فــي الســلطنة، وإنجــاز أحــد أوائــل مولــدات التوربينــات البخاريــة 
فــي الشــركة، حيــث تعمــل علــى أخــذ الطاقــة الحراريــة مــن بعــض عمليــات المرافــق الســتخدامها فــي توليــد البخــار. ولقــد عمــل حوالــي 
1200 عمانــي فــي الموقــع فــي أعمــال إنشــاء المرافــق، إلــى جانــب عمــل 200 مواطــن آخريــن بصفتهــم لحاميــن مؤهليــن تمامــًا. كمــا 

ُأســندت عقــود بقيمــة تقــدر بـــ400 مليــون دوالر أمريكــي إلــى شــركات عمانيــة لتوفيــر البضائــع والخدمــات.
ومنــذ التشــغيل الناجــح لمحطــة أميــن لتوليــد الطاقــة الشمســية بقــدرة 100 ميجــاواط فــي عــام 2020، أنتجــت المحطــة أكثــر مــن 340 
تيــراواط للســاعة مــن الطاقــة الشمســية فــي عــام 2021 فحســب. ومــن المتوقــع أن يســهم ذلــك فــي توفيــر ســنوي لغــاز الوقــود بمــا 

يعــادل 95.5 مليــون متــر مكعــب. 
كمــا أنجــزت الشــركة محطــة جديــدة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة (محطــة وهــج) فــي مقرهــا بمينــاء الفحــل فــي عــام 2021، ممــا يرفــع 
مــن إجمالــي إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي مينــاء الفحــل إلــى 10 ميجــاواط. وبخــالف المشــاريع الســابقة فــي مجــال الطاقــة 
الشمســية فــي مينــاء الفحــل، فــإن األلــواح الكهروضوئيــة فــي محطــة وهــج قائمــة علــى هيــكل مثبــت علــى األرض بــدًال مــن مظــالت 
مواقــف الســيارات. كمــا أنهــا تتألــف مــن العديــد مــن التقنيــات المتطــورة، مثــل الوحــدات الكهروضوئيــة نصــف المقطوعــة ثنائيــة الوجــه، 
ونظــام تعقــب الطاقــة الشمســية أحــادي المحــور.   وقــد ُوضــع حصــى أبيــض تحــت األلــواح الكهروضوئيــة لزيــادة الطاقــة المكتســبة مــن 

اإلشــعاعات الشمســية المباشــرة والمنعكســة.
وعلــى صعيــد آخــر، ُأنجــزت جميــع المراحــل الرئيســية المســتهدفة للمشــاريع فــي المحافــظ االســتثمارية لموجــودات مديريــات نفــط الشــمال، 

ونفــط الجنــوب، والغــاز. أمــا المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع مرمــول للغمــر بالبوليمــر فقــد بــدأت بإنتــاج الهيدروكربونــات مــن اآلبــار القائمــة. 
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نتــج عــن برنامــج 2021 ســتة اكتشــافات؛ تــم توزيعهــا علــى شــكل ثالثــة اكتشــافات فــي المربــع 9 وثالثــة اكتشــافات فــي المربــع 65 لهــذا 
العــام. وأكملــت شــركة أوكســي عمــان المســوحات الزلزاليــة, ثالثيــة األبعــاد فــي المربعيــن 30 و 62 قبــل الموعــد المحــدد وبــدون حــوادث 

تتعلــق بالصحــة والســالمة والبيئــة.
ــار الجديــدة،  ركــزت أعمــال مرافــق مخيزنــة 2021 علــى إطــالق مشــروع ”مركــز مناولــة ُثليــالت“، مــع بنيــة تحتيــة خارجيــة غيــر مرتبطــة باآلب
فضــال علــى مشــاريع تحســين الحقــول، وتحويــالت الطاقــة الدائمــة، وتوســعة ”غريــف“ إلزالــة االختنــاق. وكجــزء مــن مشــروع الطاقــة الدائــم، 

تــم تحويــل 172 بئــرًا مــن مولــدات الديــزل.
 .(CVR) باإلضافــة إلــى ذلــك، بــدأت أوكســي عمــان تنفيــذ نطــاق توســيع الغمــر بالميــاه فــي ُثليــالت وتوســيع شــبكة اســتعادة بخــار الغــالف

كمــا تــم التقــدم فــي العديــد مــن مشــاريع توســعة ازالــة االختناقــات لمنشــآت إنتــاج الزيــوت األساســية وفــي البنيــة التحتيــة الخارجيــة.
 ،“E ركــز برنامــج شــمال ُعمــان 2021 بشــكل أساســي علــى تطويــر مرافــق تجميــع اإلنتــاج مــن خــالل توســيع منطقــة الصفــا جنــوب ”ويــدج
ومنشــآت االســتخراج المعــزز للنفــط (EOR) الغمــر بالميــاه (FW مضخــات حقــن الميــاه ، وWi  مضخــات حقــن الميــاه فــي البركــة) ، والتقــدم 
فــي مرافــق ضغــط الغــاز اإلضافيــة (ضواغــط تأجيــر FW وضواغــط / WLجــالل) وتحويــل اآلبــار التــي تعمــل بالديــزل إلــى طاقــة كهربائيــة. قــام 
البرنامــج بتوســيع قــدرة تجميــع الصفــا الجنوبيــة ”ويــدج E“ بمقــدار 15000 برميــل فــي اليــوم إضافــي لدعــم الحفــر التطويــري فــي هــذه 

المنطقــة. باإلضافــة الــى 43 بئــر تــم توصيلهــا لتحقيــق طاقــة دائمــة.

أوكسيدنتال ُعمان
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مشروع المضخات االضافية لحقن المياه
ــاه  ــى حقــن المي ــب عل ــادة فــي الطل ــة الزي ــاه فــي Block-B  لتلبي ــن لحقــن المي ــن كهربائيتي ــب مضختي ــى تركي يهــدف هــذا المشــروع ال
ولتقليــل االعتمــاد علــى مضخــات حقــن الميــاه التــي تعمــل بالغــاز بســبب الفشــل المتكــرر للمضخــات التــي تعمــل بالغــاز. جديــر بالذكــر انــه 

تــم تشــغيل المضختيــن بنجــاح فــي الفتــرة مــا بيــن أكتوبــر مــن عــام 2021 و ينايــر مــن عــام 2022.
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أوكيو
مشروع مصفاة الدقم

يقــع مشــروع مصفــاة الدقــم فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى بعــد 600 كــم مــن محافظــة مســقط علــى ســواحل بحــر العرب، 
وســتبلغ الطاقــة االســتيعابية للمصفــاة عنــد اكتمالهــا 230,000 برميــل نفــط خــام يوميــا، ويشــكل الديــزل ووقــود الطائــرات والنافثــا والغــاز 

البترولــي المســال والبيتكــوك المنتجــات الرئيســية للمصفــاة. 
اإلستثمار: 8.3 مليار دوالر

نسبة اإلنجاز: 89 % حتى نهاية 2021

مشروع أوكيو األمونيا
ســيعمل مشــروع الميثانــول واألمونيــا والــذي يتــم بنــاءه بمحــاذاة مصنــع الميثانــول فــي صاللــة علــى اســتغالل الغــاز الغنــي بالهيدروجيــن 
الــذي يولــده مصنــع الميثانــول كمــادة أوليــة بحيــث يتمكــن مــن إنتــاج األمونيــا، يســتخدم مصنــع األمونيــا تقنيــة مثبتــة تجاريــا مــن شــركة 

ــا.  ــا االفتراضــي التصميمــي 20 عام ــغ عمره Linde AG holding Haldor Topsoe ويبل
اإلستثمار: 463 مليون دوالر

نسبة اإلنجاز: 98 % حتى نهاية 2021

الشركة العمانية للصهاريج 
تعمــل الشــركة العمانيــة للصهاريــج ، جــزء مــن مجموعــة شــركات أوكيــو، علــى إنشــاء صهاريــج التخزيــن المســتقلة فــي ســلطنة عمــان. 
تأسســت الشــركة فــي عــام 2014 بهــدف تطويــر لمركــز لتخزيــن النفــط الخــام العمانــي فــي رأس مركــز علــى بعــد 70 كيلومتــًرا جنــوب الدقــم، 
بســعة تخزيــن إجماليــة محتملــة تصــل إلــى 200 مليــون برميــل. يتــم اســتخدام المرحلــة األولــى مــن المشــروع، الــذي تبلــغ طاقتــه التصميميــة 
25 مليــون برميــل جزئًيــا الســتيعاب إمــدادات النفــط الخــام إلــى مصفــاة أوكيــو 8  فــي الدقــم.  كمــا تســعى الشــركة لتطويــر حلــول البنيــة 
األساســية الرئيســية للتخزيــن فــي ســلطنة عمــان وتشــارك الجهــود المبذولــة مــن جانــب الشــركات المحليــة والدوليــة فــي قطــاع النفــط والغــاز 

لزيــادة القيمــة للمســاهمين وتحقيــق فوائــد أكبــر للمجتمعــات القريبــة منهــا. 
اإلستثمار: 524 مليون دوالر

نسبة اإلنجاز: 81 % حتى نهاية 2021
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برنامج القيمة المحلية 

تواصلــت الجهــود فــي قطــاع الطاقــة والمعــادن الراميــة إلــى تعزيــز القيمــة المحليــة رغــم التحديــات التــي واجهــت القطــاع 
فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19 التــي أثــرت تأثيــرًا مباشــرًا وســلبيًا علــى معظــم النواحــي االقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي 
الســلطنة، حيــث اســتمر القطــاع فــي تحقيــق جملــة مــن اإلنجــازات فــي مجالــي التوطيــن وبرنامــج تنميــة المورديــن 

ــرز المشــاريع والبرامــج التــي تحققــت فــي العــام الحالــي حتــى اآلن. المحلييــن. وفيمــا يلــي أب

مجال توطين الصناعات والخدمات:  

-  Cable Trays - تصنيع حوامل الكابالت
-  Integrated Skids - تصنيع نظام انزالق متكامل
-  Overhead Line Insulators - تصنيع العوازل (33 كيلو فولت ) للخطوط الهوائية
-  Special Materials Testing Laboratory - إنشاء مختبر لفحص مواد خاصة

برنامج تنمية الموردين المحليين:

- Pit Less Drilling Technology  - تقنية حفر اآلبار بدون حفر النفايات
- Well Stimulation – تحفيز آبار النفط

وباإلضافة إلى ما سبق، تم تحقيق عدد من اإلنجازات األخرى:

ــادة اإلنفــاق فــي المؤسســات  - ســاهم برنامــج القيمــة المحليــة المضافــة فــي زي
الصغيــرة والمتوســطة حيــث بلغــت نســبة اإلنفــاق مــا يقــارب 14 % مــن إجمالــي 

اإلنفــاق.
ســاهم البرنامــج فــي تشــجيع الشــركات المحليــة للمنافســة فــي بعض النشــاطات  -

النفطيــة حيــث تــم حصــر 16 فرصــة للشــركات المحليــة.
ســاهم البرنامــج فــي إيجــاد وتوطيــن بعــض الفــرص االســتثمارية النفطيــة ومنهــا  -

4 فــرص خــالل عــام 2021م.
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طبيعة العمل االساسي 
للشرك

الشركة 
الراعية

قيمة العقود
(مليون دوالر 
تقريبيا) 2021م

راس المال
ريال عماني

عدد 
المساهمين

منطقة االمتياز 
والواليات التابعه 

للمساهمين
الشركة

منصات صيانة اآلبار • 
 (Hoist)

صيانة خطوط األنابيب• 
PDO  358 4,048,783 1596

منطقة االمتياز
الواليات : ادم، 
عبري* ، بهالء*

شركة الشوامخ 
للخدمات النفطية

استبدال خطوط التدفق •  PDO 333 5,367,288 3017 شركة الحديثة 
للخدمات النفطية

منصات صيانة اآلبار • 
 (Hoist)

استبدال خطوط التدفق • 
PDO 529 3,499,990 1168

منطقة االمتياز
الواليات : شليم 
وجزر الحالنيات

شركة البركة 
للخدمات النفطية

خدمات صيانة اآلبار•  PDO 152 4,751,295 2059
منطقة االمتياز

الواليات : ثمريت 
ومقشن

شركة الصحاري 
للخدمات النفطية

منصات صيانة اآلبار • 
 (Hoist)

 االعمال اللوجستية• 
OXY - 4,000,000 1189

وسط منطقة االمتياز
الواليات : هيماء 

والجازر

شركة الخزائن 
للخدمات النفطية

االعمال اللوجستية•  CCED - 383,300 371
وسط منطقة االمتياز

الواليات : الدقم 
ومحوت

شركة الصواري 
الدولية لألستثمار 

شركات المجتمع المحلي الكبرى

القوى العاملة ونسبة التعمين بشركات المجتمع المحلي الكبرى (2021م)

ان شــركات المجتمــع المحلــي هــي شــركات مســاهمة عمانيــة مغلقــة، ويبلــغ عــدد المســاهمين فيهــا حوالــي 9400 مســاهما حتــى عــام  -
2021؛ جميعهــم مــن أبنــاء مناطــق االمتيــاز. و تقــدم هــذه الشــركات مجموعــة مــن األنشــطة األساســية فــي مجــال النفــط والغــاز منهــا: 
الخدمــات اللوجســتية، خدمــات الكهربــاء، تأجيــر المعــدات، صيانــة الطــرق، الخدمــات المدنيــة واالنشــائية، عمليــات صيانــة االبــار وصيانــة 
خطــوط األنابيــب. وتقــوم شــركات النفــط والغــاز بتقديــم الدعــم والمســاندة لشــركات المجتمــع المحلــي الكبــرى لضمــان اســتدامة أنشــطتها.

ــدل  - ــة ب ــاز، إحــالل شــركات وطني ــع مصــادر الدخــل للمواطنيــن القاطنيــن فــي مناطــق االمتي كمــا أن هــذه الشــركات ســاهمت فــي: تنوي
مــن الشــركات األجنبيــة واعطائهــا نقلــة الــى مراحــل متقدمــة فــي مجــال الصناعــات النفطيــة، وإيجــاد فــرص عمــل ووظائــف للعمانييــن 
وتأهيلهــم وتدريبهــم ؛ فقــد بلــغ عــدد الموظفيــن العمانييــن فــي هــذي الشــركات حوالــي 2009 موظــف. ويبلــغ عــدد هــذه الشــركات 6 

شــركات وهــي: الحديثــة، البركــة، الشــوامخ، الصحــاري، الخزائــن وشــركة الصــواري. 
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المسؤولية االجتماعية
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واصلــت وزارة الطاقــة والمعــادن جهودهــا لتعزيــز وإبــراز دور المســؤولية االجتماعيــة وتوحيــد جهــود القطــاع ليحقــق غايتــه فــي خدمــة أكبــر 
شــريحة مــن المجتمــع وتنفيــذ مشــاريع مســتدامه وتتوافــق مــع رؤيــة عمــان 2040.

لقــد أثمــر هــذا التعــاون المشــترك بمشــاريع عديــده خــالل العقــود الماضيــة علــى امتــداد أرض عمــان الطيبــة، أســهمت بشــكل فاعــل فــي 
ــة بيــن مؤسســات الطاقــة والمعــادن والمجتمــع المحلــي. ترســيخ الشــراكة المجتمعي

ثــم تنامــى هــذا الــدور بإقامــة مشــاريع مشــتركة تحــت مظلــة وزارة الطاقــة والمعــادن بــدءا مــن عــام 2020م، حيــث تــم فــي نهايــة عــام 2021م 
االنتهــاء مــن تشــييد المركــز التدريبــي المشــترك ” آوتــورد باونــد عمــان ” فــي الجبــل األخضــر وســيتم افتتاحــه رســميا بدايــة عــام 2022م إن شــاء 
اللــه. كمــا تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ ورشــتين مــن الــورش المهنيــة األربــع التــي يقيمهــا قطــاع الطاقــة والمعــادن لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 
صاللــة والرســتاق مــع اكتمــال %80 مــن أعمــال ورشــتي نــزوى والمضيبــي. وقــد أقيــم المشــروعان بتمويــل مــن شــركة تنميــة نفــط عمــان، 

شــركة أوكســيدنتل عمــان، شــركة بــي بــي عمــان، شــركة أوكيــو، شــركة دليــل للنفــط، وشــركة ســي ســي إينرجــي وشــركائها.

وبالتعــاون مــع الشــركات المســاهمة وهــي شــركة تنميــة نفــط عمــان، وشــركة أوكســيدنتال عمــان، شــركة بــي بــي عمــان، وشــركة أوكيــو، 
شــركة دليــل للنفــط، شــركة ســي ســي اينرجــي وشــركة أرا بتروليــوم، تــم االتفــاق علــى تنفيــذ مركــز الثقافــة واالبتــكار فــي مســندم، حيــث تــم 
توقيــع مذكــرة التفاهــم لتنفيــذ هــذا المشــروع الحيــوي لخدمــة المواطنيــن فــي محافظــة مســندم خــالل عاميــن. كمــا تمــت الموافقــة علــى 
دعــم تأثيــث وتجهيــز الــورش المهنيــة األربــع لــذوي االحتياجــات الخاصــة التــي تــم ذكرهــا ســابقا. وشــاطر القطــاع فــي تقديــم مســاهمات ســخية 

للتعافــي والتخفيــف مــن األثــار الناتجــة عــن الحالــة المداريــة ”شــاهين“ لتجــاوز المحنــة وتخفيــف أثارهــا علــى المواطنيــن المتضرريــن.
 

مركز الثقافة واالبتكار والسياحة في محافظة مسندم

تــم االتفــاق علــى إنشــاء هــذا المركــز ليقــدم نمــوذج للتعــاون الفعــال بيــن عــددًا مــن مؤسســات الدولــة حيــث يضــم مركــز ثقافــي والــذي تديــره 
وتشــرف عليــه وزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب، وأيضــا مركــز ابتــكار فــي قطــاع التعليــم العــام والــذي تشــرف عليــه وتديــره وزارة التربيــة 
ــادي للرياضــات المائيــة يتبــع شــركة  ــدار مــن قبــل القطــاع البلــدي بالمحافظــة، ون والتعليــم، كمــا يضــم المركــز قطــاع اســتثماري ســوف ي
عمــان لإلبحــار. ويعــد هــذا المركــز مــن آليــات نشــر وتحقيــق التنميــة الثقافيــة بالمحافظــة، وذلــك مــن خــالل الفعاليــات واألنشــطة التــي ســوف 
يحتضنهــا المركــز والتــي ســوف تســاهم بشــكل فعــال فــي مجــال التنميــة الثقافيــة ورفــع الوعــي الثقافــي، كمــا ســيعمل المركــز علــى تعزيــز 

االبتــكار فــي المحافظــة وتشــجيع الطلبــة علــى تقديــم أفكارهــم وتحويلهــا إلــى ابتــكارات ذات قيمــة عمليــة اقتصاديــة.
سيتم انشاء المركز في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء خصب بمساحة 10000 متر مربع، ومن المتوقع تدشين المشروع في 2024.
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اضاءات حول دور شركات النفط والغاز في مجال المسؤولية االجتماعية 

واصلــت الشــركات العطــاء فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة فــي دعــم الكثيــر مــن المبــادرات التــي تلبــي رؤى وتطلعــات المجتمــع العمانــي 
متمثلــة فــي عــدة مشــاريع هادفــة فــي مجــاالت مختلفــة.

نستعرض هنا ملخص لجهود الشركات الرئيسية خالل عام 2021م:

الشركة

تنمية نفط عمان

أوكسيدنتال عمان

بي. بي. ٌعمان

أوكيو عمان

دليل للنفط

سي سي إينرجي وشركائها

21

47

16

6

17

11

16

10

3.4

1.2

1.5

1.2

إنشاء محطة تحلية المياه بوالية شليم وجزر • 
الحالنيات

إنشاء مركز التعافي بمسقط• 
إنشاء مكاتب إدارية و10 فصول دراسية • 

لمدرسة أبو مضابي

دعم برنامج NXT لتطوير ريادة األعمال في • 
التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة.

إنشاء حديقة طولية األول من نوعها في • 
المعبيلة بمسافة 3.5 كم

تكريم الطالب المتفوقين من مناطق االمتياز • 
وتكريم 100 خريج دبلوم عام من جميع أنحاء 

السلطنة.

دعم برنامج لتطوير المهارات اإلدارية والمالية • 
والتسويقية لرواد األعمال إلدارة المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة 
دعم برنامج لتعزيز قدرات الكفاءات المحلية • 

وتدريب الباحثين عن عمل في المجاالت 
المرتبطة بقطاع تحلية المياه.

دعم مشروع برنامج قبول طلبة اإلعاقة • 
السمعية بجامعة السلطان قابوس 

توريد معدات لمختبر الكيمياء بجامعة التقنية • 
والعلوم التطبيقية بصاللة

تطوير العلوم واالبتكار لعدد من الكليات • 
المهنية في السلطنة  

بناء محالت تجارية لصالح نادي عبري • 
الرياضي.

إنشاء ممشى عام بوالية ينقل. • 
إنشاء نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء • 

بجمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة

دعم انشاء وحدة غسيل الكلى في أدم• 
توفير جهاز إزالة الحصى في مستشفى • 

جامعة السلطان قابوس 
دعم برنامج كفاءه لإلعداد الوظيفي • 

عدد مشاريعها المنجزة 
لعام 2021م

اجمالي تكلفة مشاريع 
المسؤولية االجتماعية 

«مليون دوالر»

أهم مشاريعها
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قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
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القــوى العاملــة والتعميــن فــي 
قطــاع الكهربــاء لعــام 2021م 

البيان

االصابات المضيعة للوقت 
الوفياتوالحوادث المقّيدة للعمل االعتيادي

20202020 20212021

عدد الحوادث والوفيات (المرتبطة بالعمل)عدد الحوادث والوفيات (المرتبطة بالعمل)

1. الصحة والسالمة واألمن والبيئة

2. التعمين

احصائيات الصحة والسالمة واألمن والبيئة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لعامي 2020-2021م

6602

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
1. الصحة والسالمة واالمن و البيئة

2. التعمين في قطاع الكهرباء
3. البيانات اإلحصائية لقطاع الكهرباء لعام 2021م
4. اهم مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

 هذه األرقام ال تشمل العاملين في الشركات المقاولة والخدمات التي تعمل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

2,864

%95

155

3,019
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اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية ومصادرها لعام 2021م

صافي انتاج الطاقة الكهربائية لعامي 2020-2021م*

3. البيانات اإلحصائية

بلــغ اجمالــي انتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي عــام 2021م 42.2 تيــراواط للســاعة وبصافــي انتــاج 40.7 تيــراواط للســاعة مرتفعــًا بنســبة 11 % 
مقارنــة بالســنة الماضيــة. حيــث بلــغ صافــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن الغــاز الطبيعــي 37.2 تيــراواط للســاعة، مشــكًال نســبة 91 % 
مــن اجمالــي مصــادر الطاقــة المســتخدمة إلنتــاج الكهربــاء. كمــا ارتفــع صافــي انتــاج الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام مصــدر الطاقــة الشمســية 
بشــكل ملحــوظ وذلــك نتيجــة التشــغيل لمحطــة الطاقــة شمســية الجديــدة (شــمس الظاهــرة)  فــي شــهر يوليــو لعــام 2021م،  حيــث ســجل 

اجمالــي صافــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة  626,504.3  ميجــاواط للســاعة فــي هــذه المحطــة. 

ميجاواط للساعة

أخرىطاقة الرياحالطاقة الشمسيةالغازالديزل

595,007

38,646,677

626,509118,9092,198,246

صافي اإلنتاج (ميجاوات للساعة)

الديزل

الغاز

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

أخرى

المجموع

543,540.5

35,592,674.3

537.9

104,120.2

491,225.5

36,732,098.3

575,396.3

37,197,673.7

626,504.3

118,909.1

2,198,237.3

40,716,720.7

% 6

% 5

% 116364

% 14

% 348

% 11

نسبة التغير

2021م2020م

* ال يشمل بيانات المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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إطالق سوق الكهرباء الفوري
مــع بدايــة الســنة الحاليــة وبالتحديــد االول مــن شــهر ينايــر 2022م  بــدأت ســلطنة عمــان التشــغيل الفعلــي للســوق الفــوري 
للكهربــاء، و بموجــب القواعــد والقوانيــن المتعلقــة بالســوق يتــم تحديــد أســعار توليــد الكهربــاء يومًيــا كل نصــف ســاعة، بنــاًء علــى 
ســعات الطاقــة الكهربائيــة المعروضــة للتــداول. ويوّفــر الســوق بيئــة تنافســية للمولديــن الحالييــن والمســتقبليين ، ممــا ســيؤدي 
إلــى خفــض تكلفــة شــراء الطاقــه مــن خــالل التنافــس اليومــي وتفــادي التعاقــد طويــل األمــد علــى ســعات ثابتــة قــد تكــون أكبــر 

مــن الطلــب.

مبادرة ساهم  للطاقة الشمسية
فــي عــام 2017م اطلقــت مبــادرة ســاهم، والتــي وضعــت اإلطــار التنظيمــي لربــط أنظمــة التوليــد بالطاقــة الشمســية فــي المبانــي 
بشــبكات توزيــع الكهربــاء. وقــد تضمنــت المبــادرة تحديــد المعاييــر الفنيــة الالزمــة واجــراءات  تقديــم طلبــات التوصيــل  واشــتراطات 
تســجيل مقاولــي تركيــب أنظمــة األلــواح الشمســية والحوافــز الالزمــة لتصديــر الكهربــاء الفائضــة للشــبكة. وبنــاًء علــى احــدث 
البيانــات المتوافــرة فقــد تــم ربــط وتشــغيل 107 نظــام طاقــة شمســية فــي مبانــي باســتخدامات مختلقــة (ســكني، تجــاري ، 
حكومــي) بإجمالــي ســعات توليــد تصــل إلــى 17.5 ميجــاواط. كمــا تــم تســجيل 40 ترخيــص لشــركة محليــة متخصصــة فــي تركيــب 

أنظمــة األلــواح الشمســية.

مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية
كمــا تــم  ايضــا و مــن ضمــن المبــادرة اطــالق  مشــروع عبــري 2 للطاقــة الشمســية بنهايــة العــام 2021م و بطاقــة انتاجيــة تصــل 
ــاء وتشــغيل محطــة للطاقــة  ــر وبن ــه بالســلطنة كمشــروع مســتقل لتطوي ــر مــن نوع ــا واط، ويعــد المشــروع األكب ــى 500 ميج إل
الكهروضوئيــة. يأتــي هــذا المشــروع ضمــن جهــود الســلطنة لتنويــع مصــادر توليــد الطاقــة مــن مصــادر متجــددة لتصــل إلــى 

ــًا. ــم توليدهــا محلي ــي مصــادر الطاقــة التــي يت ــول العــام 2030م مــن إجمال مانســبته 20 % بحل

مشروع منح 1و2 للطاقة الشمسية
تــم طــرح مناقصــة المشــروع، و مــن المتوقــع أن يتــم اســتالم العــروض النهائيــة للشــركات المتنافســة بنهايــة النصــف األول مــن 
العــام الجــاري 2022م. جديــر بالذكــر بأنــه مــن المتوقــع أن تبلــغ الســعة اإلنتاجيــة للمشــروع حوالــي 1000ميجــاواط وسيســهم فــي 

خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بمقــدار 680 ألــف طــن مــن مكافئــات ثانــي أكســد الكربــون.

مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
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قطاع المعادن
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اعداد القوى العاملة 
في انشطة التعدين 

لعام 2021م

عماني وافد

1. التعمين

اجمالي القوى العاملة 
والتعمين في أنشطة التعدين 

لعام 2021م

بلــغ عــدد العامليــن العمانييــن فــي الشــركات التعدينيــة خــالل العــام 2021م نحــو 822 (موظفــا وموظفــة) مــن أصــل 4248 
(موظفــا وموظفــة) أي مــا نســبته حوالــي 19 %.

إناثذكور

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
3,420

674
6

148

قطاع المعادن
1.  التعمين

2. كمية اإلنتاج
3. كمية المبيعات
4. قيمة المبيعات

5. تصدير الخامات المعدنية
6. منظومة التراخيص

7. أهم مشاريع قطاع المعادن 

822

%19

3٫426

4٫248
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كميات انتاج الخامات المعدنية لعامي 2020-2021م

2. كمية اإلنتاج

بلــغ اجمالــي انتــاج الخامــات المعدنيــة خــالل هــذا العــام نحــو 23 مليــون طــن ، مســجًال  ارتفاعــًا فــي بعــض الخامــات المعدنيــة بنســبة 4.5 
% مقارنــة بالعــام 2020م، حيــث ارتفعــت كميــة انتــاج الجبــس والحجــر الجيــري بمقــدار 2 مليــون واللــذان يشــكالن نســبة 89 % مــن إجمالــي 
ــاء باإلنخفــاض مقارنــة بالســنوات الماضيــة، حيــث انخفــض بنســبة 32.9 % عــن العــام المنصــرم،  اإلنتــاج. فيمــا اســتمر انتــاج مــواد البن
وبلــغ اجمالــي انتــاج مــواد البنــاء خــالل هــذا العــام نحــو 23 مليــون متــر مكعــب. وربمــا يعــزى هــذا االنخفــاض لقلــه الطلــب علــى هــذه المــواد. 

خام الحديد (اللترايت)الرخام ( البلوكات)

مادة اللدن (الطين)

الكوارتزفيلد

الكاولين

منغنيز

السيليكا

الرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)

الرخام (البحص)

الرخام ( البودر)

الملح

الكروم

الحجر الجيري

الجبس

432,477273,396

582,911

196,128

35,350

15,050

34,000

17,007

297,616

400,425

11,656

456,802

7,131,192

11,120,168

475,340702,925

983,615

347,852

58,300

14,508

7,500

26,650

209,749

320,429

10,142

268,976

8,252,859

12,290,224

% 9.9% -61.1

% -40.7

% -43.6

% -39.4

% 3.7

% 353.3

% -36.2

% -29.5

% -20.0

% -13.0

% -41.1

% 15.7

% 10.5

2021م2020م
كمية اإلنتاج (طن)

21,991,68622,981,561
المجموع

% 4.5
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كميات انتاج مواد البناء لعامي 2020-2021م

كمية اإلنتاج (متر مكعب)

نسبة التغير

20212020
34,757,890

مواد البناء

23,324,095

% -32.9
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كميات الخامات المعدنية المباعة لعامي 2020-2021م

3. كمية المبيعات

بلــغ اجمالــي كميــة الخامــات المعدنيــة المباعــة للعــام 2021م مــا يقــارب 21 مليــون طــن، حيــث انخفضــت كميــة المبيعــات فــي بعــض 
الخامــات المعدنيــة بنســبة 9.2 % عــن العــام المنصــرم، وســجل اإلنخفــاض فــي مبيعــات الجبــس بمــا يقــارب مليــون طــن والــذي يشــكل 
42 % مــن اجمالــي المبيعــات. فــي المقابــل ارتفعــت مبيعــات الحجــر الجيــري بنســبة 1.3 %، والــذي يشــكل نســبة 47 % مــن اجمالــي 
المبيعــات. واســتمر خــام مــواد البنــاء فــي االنخفــاض حيــث انخفــض بنســبة 26.3 % عــن العــام المنصــرم. وربمــا يعــزى  هــذا االنخفــاض 

لقلــه الطلــب علــى هــذه المــواد. 

خام الحديد (اللترايت)الرخام ( البلوكات)

مادة اللدن (الطين)

الكوارتزفيلد

الكاولين

منغنيز

السيليكا

الرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)

الرخام (البحص)

الرخام ( البودر)

الملح

الكروم

الحجر الجيري

الجبس

359,64061,438

649,982

199,161

36,753

8,500

16,209

16,592

250,840

400,168

11,450

421,674

9,643,135

9,615,729

375,758617,855

916,382

321,356

54,646

9,708

7,958

26,576

209,162

320,669

11,036

228,021

9,769,076

8,672,340

% 4.5% -90.1

% -29.1

% -38.0

% -32.7

% -12.4

% 103.7

% -37.6

% -16.6

% -19.9

% -3.6

% -45.9

% 1.3

% -9.8

2021م2020م
كمية المبيعات (طن)

22,657,11720,574,697
المجموع

% -9.2
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كميات مواد البناء المباعة لعامي 2020-2021م

كمية المبيعات (متر مكعب)

نسبة التغير

20212020
31,306,000

مواد البناء

23,063,980

% -26.3
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قيمة المبيعات للخامات المعدنية لعامي 2020-2021م

4. قيمة المبيعات

بلغــت قيمــة مبيعــات الخامــات المعدنيــة لهــذا العــام 90.3 مليــون ريــال عمانــي، مســجلًة انخفاضــًا بنســبة 17.5 % مقارنــة بالعــام الماضــي، 
حيــث انخفضــت قيمــة مبيعــات مــواد البنــاء بمــا يقــارب 12 مليــون طــن، وانخفضــت ايضــا قيمــة مبيعــات خــام الحديــد  بمــا يقــارب مليــون 

ريــال عمانــي. فــي المقابــل ارتفعــت  قيمــة مبيعــات بلــوكات الرخــام بمقــدار نصــف مليــون ريــال عمانــي عــن العــام المنصــرم.

الرخام ( البلوكات)
خام الحديد

مواد البناء 

الرمل الزجاجي

الكوارتزفيلد

الكاولين

منغنيز

السيليكا

مادة اللدن

الرخام (البحص)

الرخام ( البودر)

الملح

الكروم

الحجر الجيري

الجبس

8,849,191.3
184,314

30,728,592.1

22,424

796,644

91,882.5

22,500.0

102,720.0

1,090,396

800,336

400,750

11,629,101.4

16,344,555.8

22,427,709.6

9,393,999.5

42,429,399

66,440

1,285,424

136,615

48,834.3

98,679.2

981,761

641,338

374,860

9,049,068.6

15,849,848.4

20,211,141.2

% 6.2% -87.3

% -27.6

% -66.2

% -38.0

% -32.7

% -53.9

% 4.1

% -22.5

% -10.0

% -19.9

% -6.5

% -22.2

% -3.0

% -9.9

2021م2020م
قيمة المبيعات (ريال عماني)

109,504,492.790,342,219.9
المجموع

-17.5%

1,891,126.7 2,441,059.1

1,456,001.9
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5. صادرات الخامات المعدنية 
بلــغ اجمالــي صــادرات الســلطنه مــن الخامــات المعدنيــة مــا يقــارب 37 مليــون طــن، مســجًال ارتفاعــًا بنســبة  0.7 % عــن العــام المنصــرم،  
حيــث ارتفعــت كميــة صــادرات مــواد البنــاء والجبــس فــي عــام 2021م بنســبة 11 % مقارنــة بالعــام الماضــي ، و شــكلت مــواد البنــاء مــا 
ــر عــن طريــق المنافــذ  نســبته 62 % مــن اجمالــي كميــة صــادرات الخامــات المعدنيــة، يليــه خــام الجبــس بنســبة %25، و شــكل التصدي

البحريــة مــا نســبته 80 %، مقارنــه بالتصديــر عــن طريــق المنافــذ البريــة والجويــة.

كمية الخامات المعدنية المصدرة لعامي 2020-2021م

صادرات الخامات المعدنية حسب المنافذ لعام  2021 م

بري

 7,701,527.0
 37,551.0
 225,260.0
 3,100.0
 14,292.0
 759,417.0

 5.0
 149,943.0
 80,360.0
 1,000.0

 10.0
 8,972,465.0

الخام

مواد البناء
الجبس

الالترايت
الكاولين

البحص والبودرة
الحجر الجيري

السليكا
الرخام
الكروم
المنجنيز

الدولوميت
المجموع

بري

 6,428,907.8
 72,833.4

 207,203.6
 14,950.0

   -
 585,198.3

 35.6
 217,042.9

   -
   -
   -

7,526,171.6

بحري

 14,027,919.0
 8,752,999.0

   -
   -

 184,197.0
 4,426,967.0

 2.0
 180,536.0
 348,013.0

 6,650.0
 49,500.0

 27,976,783.0

بحري

 16,441,777.5
 9,242,188.2

 69,253.0
   -

 1,000.8
 3,430,433.2

 9.1
 142,465.8
 231,033.8
 2,910.2

 105,000.0
29,666,071.6

جوي

 1.5
   -
   -
   -
   -
 1.4
   -
 1.2
   -
   -
   -
 4.1

جوي

   -
   -
 0.2
   -
   -
 0.7
   -
 4.0
   -
   -
   -
4.9

2020م

36,949,252.1

2021م

37,192,248.1

كمية الخامات المصدرة (طن)

بري

بحري

جوي

% 79.76413 

% 20.23586 

% 0.00001
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6. منظومة التراخيص 

عدد التراخيص التعدينية الدائمة والتنقيبية لعام 2021م

التراخيص 
التعدينية الدائمة

التراخيص التنقيبية

9
13

التراخيص
 التعدينية الدائمة

التراخيص التنقيبية

12
16

التراخيص الصادرة

عدد التراخيص التي تم تجديدها

كمية الخامات المصدرة (طن) 2021م

السليكامواد البناء

الرخامالجبس

الكرومالالترايت

المنجنيزالكاولين

الدولوميتالبحص والبودرة

الحجر الجيري

22,870,68545

9,315,022359,513

276,457231,034

14,9502,910

1,001105,000

 37,192,248المجموع4,015,632



63

التراخيص التعدينية   6-1

عدد التراخيص التعدينية الدائمة بحسب المحافظات لعام 2021م 

التراخيص التي تم تجديدها

التراخيص الجديدة التي صدرت

16
13

التراخيص التعدينية الصادرة

التراخيص التعدينية التي تجديدها

مسقط

مسندم

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

الظاهرة

البريمي

الوسطى

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

الداخلية

ظفار

1
1

2

0
0

0

2

4

2

1

0

1
1

1

0
0

1

9

2

1

0

0

عدد التراخيص التعدينية الدائمة لعام 2021م
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التراخيص التنقيبية  6-2

عدد التراخيص التنقيبية بحسب الخامات المعدنية لعام 2021م 

الحجر الجيريالدولومايت

الجبسالكاولين

النحاسالكروم

البازلت

الرخام

الملح

11

01

20

11

2
02

20

61

00

1

عدد 
التراخيص

عدد التراخيص التنقيبية لعام 2020-2021م 

التراخيص التنقيبية التي تم تجديدهاالتراخيص التنقيبية التي صدرت

2020 2021

9
26

2020 2021

1214

التراخيص التي تم تجديدهاالتراخيص التنقيبية الصادرة
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مشروع تحديد مناطق امتياز التعدين المحتملة وإعداد نموذج اتفاقية اإلمتياز 
ــرات التعديــن  ــة و ذات القيمــه المضافــه، و هــو أحــد مشــاريع مخرجــات مختب ــر هــذا المشــروع مــن المشــاريع الحيوي يعتب
والــذي  يهــدف الــى تطويــر قطــاع التعديــن عــن طريــق مناطــق امتيــاز، والتــي ســتتمكن مــن حصــر وتجميــع البيانــات 
التعدينيــة القيمــة والشــاملة، وجــذب االســتثمارات االجنبيــة المباشــرة للمشــغلين العالمييــن إلنشــاء وتكويــن صناعــات 
شــق ســفلي واوســط مرتبطــة ومنظمــة والتــي ســتخلق الوظائــف وهــذا سيســاعد للتغلــب التحديــات للتصاريــح المتواجــدة 

ــة. وتحديــات االنتظــار فــي قائمــة طويل
ــر االســتثمار  ــز مســتندات رســمية واضحــة تغطــي الجانــب الفنــي والتجــاري وتدي ــر وتجهي و يتضمــن هــذا المشــروع تحضي

ــاز التعدينيــة بعيــدة المــدى لمناطــق االمتي
و فــي المراحــل الحاليــه للمشــروع ، فلقــد تــم االنتهــاء مــن مراجعــة االتفاقيــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة و تمــت مراجعــة 
المالحظــات مــن الجهــات الداخليــة و فــي انتظــار  اعتمــاد االتفاقيــة مــن قبــل معالــي الوزيــر . وقــد تــم تحديــد 30 منطقــة 

إمتيــاز علــى أن يتــم منــح شــركة تنميــة معــادن عمــان 12 منطقــة مبدئيــا لبــدء عمليــات اإلستكشــاف فيــه.

%85

نسبة اإلنجاز

أهم مشاريع قطاع المعادن
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نظرة عامة على أهم 
شركات النفط والغاز



67



68

أداؤنا في عام 2021م

رؤيتنا:

”بــأن ُيشــار إلينــا بالبنــان بمــا لدينــا مــن مواهــب بشــرية متميــزة ومــا 
نحققــه مــن فوائــد لُعمــان وألهلهــا وذوي الشــأن.“

المقدمة

فــي عــام 2021م، اســتمرت شــركة تنميــة نفــط ُعمــان فــي المضــّي وســط طريــق وعــر اكتنفتــه التحديــات الناجمــة عــن جائحــة 
كوفيــد-19 وتغيــر المنــاخ. وخــالل العــام، لــم نُحــد عــن التزامنــا بتحقيــق التميــز عبــر إيجــاد قيمــة فــي مختلــف أرجــاء مجــاالت 
عملنــا وتحقيــق إنجــازات رئيســية فــي مهمتنــا األساســية: استكشــاف الهيدروكربونــات وإنتاجهــا بكفــاءة ووفــق قواعــد الســالمة. 
ــا نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة ال ســيما الطاقــة الشمســية  ــرًا فــي مســيرة تحّولن ــا شــوطًا كبي وفــي الوقــت نفســه، قطعن

وطاقــة الريــاح.
فضــًال عــن ذلــك، حققنــا سلســلة مــن األهــداف - بــل قــد تجاوزناهــا فــي بعــض الحــاالت - فــي ســبيل خدمــة ُعمــان بــكل فخــر 

واعتــزاز.
وتشمل أبرز إنجازات الشركة خالل عام 2021م ما يلي: 

تقديم الدعم الطبي واللوجستي والمالي للجهود الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد19-.• 
إضافــة 111 مليــون برميــل مــن النفــط و0.6 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز غيــر المصاحــب، والتــي صنفــت علــى أنهــا • 

مــوارد مجديــة تجاريــًا.
تقليص حوداث سالمة العمليات من المستوى (1) و (2).• 
تسجيل انخفاضات كبيرة في انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري وحرق الغاز والمخلفات.• 
تحقيق أعلى معدل للتعمين في تاريخ الشركة وأعلى سجل لعدد الموظفات العمانيات.• 

كوفيد - 19

ــا، كمــا اســتحدثت خطــوات علــى  ــروس كورون ــم الدعــم للحكومــة فــي جهودهــا للحــد مــن تفشــي في واصلــت الشــركة تقدي
مســتوى الشــركة لتأميــن الرعايــة لموظفيهــا وموظفــي الشــركات المتعاقــدة معهــا والحفــاظ علــى اســتمرارية أعمالهــا.

دعمــت الدائــرة الطبيــة فــي الشــركة تعزيــز المستشــفى الميدانــي لمرضــى كوفيــد-19 الــذي أقيــم فــي مبنــى مطــار مســقط 
ــى  ــا زاد مــن الســعة إل ــذوي الحــاالت الحرجــة، مم ــزة ل ــة المرك ــا فــي ذلــك 32 ســريرًا للعناي ــم بـــ 100 ســرير إضافــي بم القدي
إجمالــي 241 ســريرًا. وحينمــا امتــألت معظــم األســرة فــي المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة، ُأجريــت زيــادة أخــرى فــي ســعة 

المستشــفى الميدانــي بمقــدار 84 ســريرًا بمــا فــي ذلــك 40 ســريرًا للعنايــة المركــزة للمرضــى ذوي الحــاالت الحرجــة.
وتبرعــت الدائــرة الطبيــة أيضــًا بمعــدات طبيــة للمؤسســات الصحيــة فــي الســلطنة، منهــا مناظيــر الحنجــرة الرقميــة وأجهــزة 

الموجــات فــوق الصوتيــة وجهــاز تخطيــط القلــب ومضخــات الحقــن والمحاقــن وأجهــزة مراقبــة القلــب.
كمــا كانــت الشــركة رائــدة فــي التصنيــع المحلــي للكمامــات ومعقمــات اليديــن وتوزيعهــا علــى المؤسســات الصحيــة والجهــات 

األخــرى فــي جميــع أنحــاء البــالد.
وفــي غضــون ذلــك، وإثــر تبنــي الشــركة أســاليبًا جديــدة للعمــل بهــدف الحــد مــن التعــرض لخطــر اإلصابــة بالفيــروس والتحكــم 
فــي انتشــاره قــدر اإلمــكان، اســُتحدثت تدابيــر جديــدة إليجــاد تــوازن أكبــر بيــن العمــل المكتبــي والعمــل مــن المنــزل علــى النحــو 

الــذي اقتضتــه مســتجدات الجائحــة، مــع التركيــز علــى ضمــان ســالمة الموظفيــن العامليــن فــي مكاتــب الشــركة.
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الصحة والسالمة والبيئة

تتصــدر الســالمة قائمــة أولويــات الشــركة مــع التركيــز بــال هــوادة علــى تحقيــق الهــدف الصفــري الــذي يقضــي بعــدم إلحــاق ضــرر 
بالنــاس والبيئــة والموجودات.

وال ريــب فــي أن جائحــة كوفيــد-19 وتطبيــق التباعــد االجتماعــي قــد قّيــد مــن قدرتنــا عمومــًا علــى المشــاركة واللقــاءات المباشــرة 
وضمــان التدخــالت اإلشــرافية المناســبة فــي مواقــع العمــل ممــا أثــر فــي مســتوى الضمــان وأدى إلــى المزيــد مــن المخاطــر فــي 

مــكان العمل.
أنهــت الشــركة عــام 2021م بمعــدل لتكــرار الحــوادث المضيعــة للوقــت لــكل مليــون ســاعة عمــل بلــغ 0.21 (مقارنــة بمعــدل 
ــا يؤســف  ــون ســاعة عمــل 0.72. ومم ــكل ملي ــة للتســجيل ل ــي الحــوادث القابل ــرار إجمال ــغ معــدل تك 0.17 فــي 2020م). وبل
ــا. أمــا مســتويات التعــرض  ــا شــهدنا خمــس حــوادث مميتــة متصلــة بالعمــل لموظفيــن مــن الشــركات المتعاقــدة معن ــه أنن ل

ــر ســياقة. ــون كيلومت ــون ســاعة عمــل وُقطعــت مســافة 300.65 ملي الســنوية فقــد بلغــت 181.8 ملي
ــدروس  ــة وتضميــن ال ــال والضمــان والتحقــق القائــم علــى األدل ــا فــي االمتث وســنعمل جاهديــن فيمــا يســتقبل لتحســين أدائن

المســتفادة مــن الحــوادث.
وعلــى الصعيــد البيئــي، شــهدنا انخفاضــًا فــي عــدد حــاالت التســرب النفطــي لــكل مليــون طــن مــن إنتــاج النفــط لتبلــغ 0.47 وهــو 
انخفــاض بنســبة 79 % (مقارنــة مــع عــام 2020م).   أمــا كثافــة الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري فقــد انخفضــت بنســبة 7 

% لتصبــح 0.19 مــع انخفــاض فــي انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بمعــدل 0.17 مليــون طــن.
كمــا حققنــا انخفاضــًا بمعــدل 22 % فــي حجــم الغــاز المحــروق، وانخفاضــًا بنســبة 16 % فــي الحجــم اإلجمالــي للنفايــات، 

وكذلــك انخفاضــًا فــي النفايــات غيــر الخطــرة بنســبة 17.5 %.

اإلنتاج

واصلــت الشــركة، باعتبارهــا الشــركة الرائــدة فــي إنتــاج النفــط فــي الســلطنة، دورهــا بوصفهــا المنتــج الــذي يعتمــد عليــه لمواءمــة 
تذبــذب العــرض والطلــب فــي البــالد، ممــا تطلــب منــا العمــل فــي وضــع ديناميكــي للغايــة.

ــًا خــالل عــام 2021م، وهــو أقــل بمعــدل خمســة آالف  ــاج الشــركة مــن النفــط 635 ألــف برميــل يومي ــغ متوســط إنت وقــد بل
برميــل مــن المعــدل المســتهدف لإلنتــاج نظــرًا الرتفــاع عــدد األنشــطة غيــر المجدولــة وانخفــاض أداء النفــط الجديــد إلــى مــا دون 

المســتوى المتوقــع.
 وبلــغ معــدل إنتــاج المكثفــات 103 آالف برميــل فــي اليــوم، فــي حيــن بلــغ إنتــاج الغــاز 57 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم وهــو 

متوافــق مــع انخفــاض الطلــب مــن الجهــات المســتهلكة.
وبلغ متوسط إجمالي اإلنتاج اليومي (النفط والمكثفات والغاز) 1.223 مليون برميل بمكافئ النفط يوميًا.

وستشــهد الســنوات القادمــة نمــوًا مطــردًا فــي اإلنتــاج انســجامًا مــع طمــوح إيجــاد معــدل إنتــاج ثابــت ومســتدام يبلــغ 700 
ــًا. ألــف برميــل يومي

االستكشاف

ــر علــى اإلنجــاز فــي إكمــال عــام ناجــح آخــر تحققــت فيــه إضافــات الحتياطيــات النفــط والغــاز فــي  ــز الشــركة الكبي ســاهم تركي
مختلــف أرجــاء منطقــة امتيازنــا رقــم 6 ومــن مختلــف التكوينــات مــن تكويــن شــعيبة وغريــف األساســي إلــى الطبقــات الرســوبية 
الفتاتيــة التــي تعــود إلــى حقبــة الحيــاة الوســطى. ففــي عــام 2021م، ُأضيــف 111 مليــون برميــل مــن النفــط و0.6 تريليــون 
ــًا. ولــم يتجــاوز إجمالــي تكلفــة استكشــاف الوحــدة 1.36  قــدم مكعبــة مــن الغــاز غيــر المصاحــب بصفتهــا مــوارد مجديــة تجاري
ــار  ــة، مــع وجــود آب ــة لهــذه االكتشــافات ذات تنافســية عالي ــكل برميــل بمكافــئ النفــط. كمــا أن التكلفــة الفني دوالر أمريكــي ل
مبكــرة فــي مرحلــة اإلنتــاج وخطــط كاملــة لتطويــر الحقــول قيــد التنفيــذ. وقــد ُقّيمــت تراكيــب جيولوجيــة مهمــة للنفــط والغــاز 

فــي عــام 2021م ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة برنامــج أنشــطة حفــر اآلبــار فــي عــام 2022م ومــا بعــده.

هندسة اآلبار

أنجــزت مديريــة هندســة اآلبــار 684 بئــرًا لتحقــق بذلــك رقمــًا قياســيًا جديــدًا فــي وقــت التوقــف عــن اإلنتــاج للحفــر بلــغ 4.8 % 
مقارنــة مــع 6.7 % فــي 2020م، وذلــك مــع وجــود تحديــات كوفيــد-19.

وأنهــت الشــركة العــام بتحقيــق رقــم قياســي جديــد لتكلفــة حفــر متــر واحــد بلغــت 1.035 دوالر أمريكــي مــع تصنيــف 76 % مــن 
آبارنــا فــي الربــع األعلــى، وُصنفــت 35 % منهــا ضمــن الفئــة األفضــل مــن نوعهــا بفضــل ســعينا الحثيــث للتحســين المســتمر 

وتقليــص الفجــوة بيــن األداء الفعلــي واألداء المحتمــل.
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التكنولوجيا الجديدة

ال شــك فــي أن عصــر انخفــاض أســعار النفــط وتفشــي جائحــة كورونــا قــد جعــل أعمــال الشــركة تشــهد ضغوطــات غيــر معهــودة، 
قــت الشــركة عــددًا  ــا فــي تبنــي التقنيــات الجديــدة والمضــي فــي التحــول الرقمــي. وقــد طبَّ إال أن ذلــك قــد ســّرع مــن جهودن
قياســيًا مــن الحلــول المؤّثــرة فــي العــام الماضــي متوخيــة فــي أثنــاء ذلــك االســتمرار فــي تعزيــز القيمــة مــن أكثــر مــن 40 ابتــكارًا 

رائــدًا تحقــق فــي الســنوات الخمــس المنصرمــة.
وأنهينــا عــام 2021م بتطبيــق عــدد قياســي لـــ 11 تقنيــة إثــر تجــارب إثبــات المفهــوم أو إثبــات القيمــة، فــي حيــن ُبــدئ فــي 18 
ــة مثــل  تجربــة جديــدة نتيجــة لدراســة دقيقــة للســوق وعمليــة التعاقــد والشــراء الســريعة، وذلــك لمواجهــة التحديــات الفنيــة الملحَّ
إدارة الميــاه المصاحبــة لإلنتــاج، وكفــاءة الطاقــة، وأداء الرفــع االصطناعــي، واالســتخالص المعــزز للنفــط، وبنــاء اآلبــار وإكمالهــا، 

وقيــاس اإلنتــاج.
ــة منصــة ”إيجــاد“ للبحــث  ــة عــن طريــق تغذي ــز أواصــر التعــاون بيــن الصناعــة واألوســاط األكاديمي كمــا واصلــت الشــركة تعزي
والتطويــر لمســاعدة الصناعــة بأكملهــا. ولقــد أســندنا حتــى اليــوم عقــودًا لـ 17مشــروعًا مشــتركًا بيــن القطاع األكاديمــي والصناعة 

إلــى مختلــف الجامعــات للتعامــل مــع بعــض تحدياتنــا الفنيــة الرئيســية.

منهجية ”لين“ / الكفاءة في العمل

ــا المتعلقــة بمنهجيــة ”ليــن“ والتحســين المســتمر فــي شــتى أرجــاء الشــركة، وقــد وفــرت هــذه البرامــج  ــا مــن برامجن لقــد عززن
أساســًا متينــًا لمســاعدة العديــد مــن الفــرق علــى االنتقــال بسالســة إلــى العمليــات االفتراضيــة والحفــاظ علــى مســتويات األداء 

العالــي علــى الرغــم مــن االضطرابــات التــي أحدثتهــا الجائحــة.
وأجــرت الشــركة 10 مراجعــات لالســتغالل األمثــل للعقــود، وهــي عبــارة عــن حلقــات عمــل مركــزة تســتمر لعــدة أيــام حيــث تحــدد 
ــى  ــدر. وحــددت هــذه المراجعــات وفــورات عل ــى اله ــاءة والقضــاء عل ــز الكف ــة فــرص تعزي الشــركة والشــركة المتعاقــدة المعني

المــدى القريــب تصــل إلــى 3.5 مليــون دوالر أمريكــي خــالل 3 إلــى 4 ســنوات. 

القيمة المحلية المضافة

ابتغــاء تعزيــز توظيــف العمانييــن والتنويــع االقتصــادي، ســاعدنا فــي توفيــر أكثــر مــن 3110 فــرص وظيفيــة فــي مجــاالت 
ــاون مــع  ــك بالتع ــح الدراســية، وذل ــادة االســتيعاب، والنقــل، والمن ــف، وإع ــب المقــرون بالتوظي ــل فــرص التدري مختلفــة مث

الشــركات المتعاقــدة معنــا وفــي إطــار برنامجنــا الداخلــي للتوظيــف.
ــة  ــد قطــاع النفــط والغــاز فــي ُعمــان، مؤدي ــد مــن عوائ ــزام باالحتفــاظ بالمزي ومضــت الشــركة قدمــًا رغــم التحديــات فــي االلت
دورًا بالغــًا فــي اســتراتيجية القيمــة المحليــة المضافــة فــي الصناعــة التــي أميــط اللثــام عنهــا فــي عــام 2013م. وبلغــت القيمــة 

المحتفــظ بهــا فــي البــالد 38 % فــي عــام 2021م بالمقارنــة مــع نســبة 34 % فــي عــام 2020م.
وفــي عــام 2021م، بلــغ المجمــوع التراكمــي لعائــدات شــركات المجتمــع المحلــي الكبــرى مــن العقــود المبرمــة مــع الشــركة أكثــر 
مــن 186 مليــون دوالر أمريكــي، فــي حيــن بلغــت نفقــات شــركات المجتمــع المحلــي حوالــي 220 مليــون دوالر أمريكــي، وبلغــت 
نفقــات شــركات المجتمــع المحلــي الراســخة فــي الســوق حوالــي 268 مليــون دوالر أمريكــي. أمــا القيمــة اإلجماليــة لعائــدات 

شــركات المجتمــع المحلــي الكبرى/شــركات المجتمــع المحلــي فقــد بلغــت 674 مليــون دوالر أمريكــي خــالل العــام.
ويعمل حاليًا أكثر من 5880 ُعمانيًا في شركات المجتمع المحلي الكبرى وشركات المجتمع المحلي في تخصصات مختلفة.

تطوير قدرات الموظفين والتوظيف 

فــي نهايــة عــام 2021م بلــغ العــدد اإلجمالــي لموظفــي الشــركة 8853 موظفــًا، 7711 منهــم عمانيــون، أمــا معــدل التعميــن فارتفــع 
مــن 86 % إلــى معــدل قياســي جديــد بلــغ 88 %. وبلــغ عــدد الموظفــات 1220 موظفــة، 1181 منهــن ُعمانيــات، وهــو أعلــى رقــم فــي 

تاريــخ الشــركة، ذلــك إلــى جانــب توظيــف 441 ُعمانيــًا خــالل العــام، بلــغ عــدد الخريجيــن العمانييــن منهــم 201. 

االستثمار االجتماعي

ــا خــالل العــام علــى ثمانيــة مجــاالت اســتثمار االجتماعــي: الصحــة والســالمة، والبيئــة، والميــاه، وإدارة الطاقــة، والتعليــم  ركزن
والعلــوم، ورفاهيــة المجتمــع، ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

والتزمنــا خــالل العــام بدعــم 83 مشــروعًا اســتثماريًا جديــدًا (بالمقارنــة مــع 48 مشــروعًا فــي عــام 2020م) بتكلفــة إجماليــة بلغــت حوالــي 
10.16 مليــون دوالر أمريكــي. وتشــمل هــذه المشــاريع تطويــر البنيــة األساســية والتدريــب وتوفيــر التقنيــات والمعــدات وســيكون لهــا 
األثــر الملمــوس فــي رفــع جــودة المســتوى المعيشــي آلالف المواطنيــن القاطنيــن فــي منطقــة امتيازنــا وخارجهــا.  إضافــة إلــى ذلــك، 

ــرة نفذتهــا جمعيــات أهليــة. أنفقــت الشــركة 1.4 مليــون دوالر أمريكــي علــى هيئــة مبــادرات رعايــة وِمَنــح وِهبــات لدعــم مبــادرات مؤثِّ
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الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.م. شــركة محــدودة المســؤولية تأسســت بموجــب مرســوم ســلطاني ســاٍم 
صــدر فــي عــام 1994م، ومســجلة بموجــب قوانيــن ســلطنة ُعمــان، ويتركــز نشــاطها فــي عمليــات اســالة وبيــع الغــاز الطبيعــي 
ومشــتقاته مــن مكثفــات الغــاز، وتقــوم الشــركة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بكافــة المشــاريع واألنشــطة الالزمــة إلســالة 
الغــاز الطبيعــي وتخزينــه وتســويقه فضــًال عــن تصديــره الــى العمــالء. وتديــر الشــركة حاليــا فــي مصنعهــا بواليــة صــور ثــالث 
قاطــرات إلســالة الغــاز الطبيعــي: اثنــان مملوكتــان للشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال وواحــدة مملوكــة لشــركة قلهــات 

للغــاز الطبيعــي المســال بطاقــة إنتاجيــة اســمية تقــدر 11.4 مليــون طــن متــري بالســنة.

الصحة والسالمة والبيئة 

حرصــت الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي علــى وضــع الســالمة فــي طليعــة أولوياتهــا واهتماماتهــا منــذ تأسيســها، وعليــه 
تلعــب الســالمة دورًا رئيســيًا فــي كافــة مشــاريع وأنشــطة الشــركة.

لقــد ســطرت الشــركة إنجــازًا اســتثنائيًا يشــار لــه بالبنــان خــالل عــام 2021 تمثــل فــي تســليم أول شــحنة غــاز طبيعــي مســال 
ــًا فــي تاريــخ الشــرق األوســط. ويأتــي هــذا اإلنجــاز ليجســد ســعي الشــركة الحثيــث نحــو تعزيــز أدائهــا المهنــي  محايــدة كربوني

للحفــاظ علــى البيئــة بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع واألجيــال القادمــة علــى حــد ســواء. 
حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق 10 مالييــن ســاعة عمــل دون إصابــات مضيعــة للوقــت، كمــا تمكنــت الشــركة أيضــًا مــن 

تحقيــق 5 مالييــن ســاعة عمــل دون إصابــات مضيعــة للوقــت فــي مشــروع الطاقــة.
وتجســيدًا لجهودهــا فــي الحفــاظ علــى البيئــة، وقعــت الشــركة اتفاقيــة تنمويــة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة تقتضــي دعــم 
مبــادرة ”الطاقــة الشمســية“ التــي ســتقوم الشــركة علــى إثرهــا بتزويــد 32 مبنــى مــن مبانــي جمعيــة المــرأة العمانيــة باأللــواح 
الشمســية بمختلــف أرجــاء ســلطنة عمــان. وتســهم هــذه األلــواح فــي توليــد الطاقــة وتقنيــن اســتهالك الكهربــاء ممــا يســهم 

بــدوره فــي تشــجيع اســتخدام بدائــل الطاقــة المتجــددة والحفــاظ علــى البيئــة.
وتقوم هذه اإلنجازات االستثنائية بترجمة تطلعنا الدائم لتحقيق أقصى درجات السالمة دون التأثير على عملياتنا. 

اإلنجازات الرئيسية

يعــد عــام 2021 عامــًا اســتثنائيًا بــكل المقاييــس، حيــث حققــت الشــركة نجاحــات ملموســة علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 
التــي أتــت نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا (كوفيــد19-). وقــد ســاهم الدعــم المتواصــل مــن قبــل مجلــس اإلدارة والفريــق اإلداري 
للشــركة إلــى جانــب اخــالص العامليــن بهــا إلــى تحقيــق نجاحــات مســتمرة فــي عــدة مشــاريع، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر تســليم أول شــحنة غــاز طبيعــي مســال محايــدة كربونيــًا. 

ويعــد إتمــام الشــركة ألكبــر عمليــة صيانــة دوريــة منــذ بــدء عملياتهــا دليــال قاطعــًا علــى اســتمرار واســتدامة نجاحاتهــا. وتضمنــت 
هــذه العمليــة عــددًا مــن قاطــرات اإلنتــاج بمصنــع الشــركة بواليــة صــور لضمــان أقصــى درجــات اإلنتاجيــة. وقــد كان تحقيــق 
هــذا اإلنجــاز تحديــًا نظــرًا إلــى القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتنقــل بســبب الجائحــة، إال أننــا وبفضــل عزمنــا تمكننــا مــن 

تخطــي هــذه العقبــة وتحقيــق هــذا اإلنجــاز. 
وقــد أنهــت الشــركة عــام 2021م بتســليم 163 شــحنة غــاز طبيعــي مســال لألســواق العالميــة، وهــو مــا يعكــس إمكانيــات 

الشــركة فــي التأقلــم مــع كافــة الظــروف و عزمهــا علــى تحقيــق النجاحــات علــى كافــة األصعــدة.
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القيمة المحلية المضافة

تبــدي الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال اهتمامــًا واســعًا بتطويــر المواهــب والقــدرات المحليــة وتنميــة أداء الكــوادر 
الوطنيــة مــن خــالل دعــم الشــباب عبــر تعزيــز جهــود القيمــة المحليــة المضافــة. حيــث قامــت الشــركة خــالل عــام 2021م بتوفيــر 

500 فرصــة تدريــب وتوظيــف للشــباب العمانــي عبــر برامــج ومشــاريع وعقــود القيمــة المحليــة المضافــة. 
وفــي إطــار مبادراتهــا الرئيســية فــي هــذا المجــال، قامــت الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
ووزارة العمــل بتوفيــر فــرص تدريــب مقرونــة بالتوظيــف تســتهدف 165 باحــث عــن عمــل فــي مجــال التمريــض. كمــا وقعــت 
ــة فــي  ــو بهــدف رفــع الكفــاءات الوطني ــال وشــركة أوكي ــة نفــط عمــان وشــركة أوب ــة مــع شــركة تنمي ــة تنموي الشــركة اتفاقي
أنشــطة الصيانــة الدوريــة التــي تعقدهــا الشــركة ســنويًا. كمــا قامــت الشــركة وفــي هــذا الســياق بتوفيــر فــرص تدريبيــة ألكثــر 

مــن 200 طالــب ومــدرب بمجــال األمــن الســيبراني بالتعــاون مــع جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة.
مــن جانــب آخــر، تعزيــزًا لجهــود القيمــة المحليــة المضافــة و خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وقعــت الشــركة اتفاقيــة مــع 
شــركة إيحــاد وشــركة مــزون لأللبــان بهــدف توفيــر مولــد للطاقــة باســتخدام تكنولوجيــا الغــاز الحيــوي ألول مــرة فــي الســلطنة 

والــذي ســوف يتــم تركيبــه فــي موقــع شــركة مــزون لأللبــان.

المسؤولية االجتماعية

تعــد المســؤولية االجتماعيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال وهويتهــا. حيــث تواصــل 
الشــركة شــراكتها االســتراتيجية مــع القطاعيــن العــام والخــاص لتلبيــة احتياجــات المجتمــع وتطلعاتــه. 

وتخصــص الشــركة %1.5 مــن صافــي الدخــل بعــد خصــم الضرائــب لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تالمــس قطاعــات 
مختلفــة تنوعــت بيــن قطــاع التعليــم وحتــى الســياحة وحمايــة البيئــة. 

وتتضمن بعض مشاريع ومبادرات االستثمار االجتماعي المعتمدة للعام 2021م:

المساهمة بإجمالي 6 مليون ريال عماني لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف اآلثار المترتبة على إعصار شاهين• 
افتتاح مركز فتح الخير بوالية صور لتجسيد التاريخ البحري العريق لوالية صور• 
تمويل مشروع تأهيل مدينة قلهات األثرية المسجلة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بوالية صور• 
توفير ألواح الطاقة الشمسية ل32 مبنى من مباني جمعية المرأة العمانية بمختلف أرجاء سلطنة عمان • 
توفيــر أجهــزة طبيــة متقدمــة للتشــخيص المبكــر ألمــراض الســرطان بالمستشــفى الســلطاني وأجهــزة تحليــل تعــداد • 

الــدم الكامــل فــي 5 مراكــز صحيــة بمحافظــة شــمال الشــرقية
تمويل شراء معدات وأجهزة صوتية حديثة لجمعية النور للمكفوفين بمحافظة الداخلية. • 
إنشاء مشروع نموذجي لدعم مربي المواشي بمحافظة جنوب الشرقية،• 
تطوير مختبرات الهندسة الميكانيكية بكلية صحم المهنية وتوفير أحدث األجهزة التعليمية. • 
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أوكسيدنتال ُعمان
شــركة أوكســي عمــان هــي شــركة تابعــة ومملوكــة كليــا لشــركة أوكســيدنتال، وتعمــل الشــركة فــي عمــان منــذ أكثــر مــن ثالثيــن 
عامــا، ونجحــت فــي تحقيــق زيــادات فــي اإلنتــاج واالحتياطيــات مــن النفــط والغــاز فــي الســلطنة، وتقــف إلــى جانــب الحكومــة 
ــر منتــج نفــط مســتقل فــي الســلطنة  بمســاحة إجماليــة تصــل  ــر، وهــي اليــوم أكب والمجتمــع المحلــي لدعــم التنميــة والتطوي
ــارًا وترتكــز عملياتهــا فــي شــمال الســلطنة، وبشــكل أساســي فــي حقــل الصفــا و وادي الهيثــم   ــر مــن 6 مالييــن هكت الــى أكث
ــع 65 حيــث يتــم تشــغيل محطــة غــاز مــرادي حريمــة. فضــال  ــع 27 وكذلــك فــي المرب ــة فــي المرب ــع 9 وحقــل خميل فــي المرب
علــى امتــداد عمليــات الشــركة الــى وســط عمــان فــي حقــل مخيزنــة المتواجــد فــي مربــع 53 والــذي يعــّد أكبــر حقــل نفــط منتــج 
فــي الســلطنة. وتلتــزم أوكســي بحمايــة البيئــة وصونهــا، وبتطبيــق أعلــى معاييــر الصحــة والســالمة للموظفيــن والمجتمعــات 
المحليــة فــي مناطــق االمتيــاز، كمــا أنهــا تعمــل وفــق أعلــى المعاييــر فيمــا يتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة فــي كل عملياتهــا فــي 

مختلــف أرجــاء العالــم. 

الصحة والسالمة والبيئة

تواصــل أوكســي عمــان حرصهــا الشــديد علــى تبنــي معاييــر الســالمة فــي مــكان العمــل حيــث بلــغ إجمالــي معــدل تكــرار الحــاالت 
القابلــة للتســجيل فــي أوكســي عمــان 0.19 فــي عــام 2021م والــذي يعــّد أدنــى مســتوى تــم اإلبــالغ عنــه فــي تاريــخ الشــركة 
ــم  ــا ت ــات لموظفــي أوكســي عمــان بينم ــم تســجل أي إصاب ــام 2021م ل ــام 2020م. وفــي ع وكان أقــل بنســبة 17 % مــن ع
تســجيل ســبع إصابــات للمقاوليــن. وقــد عمــل موظفــو ومقاولــو أوكســي عمــان مًعــا ألكثــر مــن 36 مليــون ســاعة عمــل فــي 
ــا فــي ذلــك  ــى االطــالق ، بم ــا عل ــة األخــرى أفضــل معدالته ــا ســجلت  مقاييــس الصحــة والســالمة والبيئ عــام 2021م. بينم
ــا ، وألول مــرة فــي  ــغ 0.13. أيًض ــذي بل ــات اإلجمالــي ال ــغ 0.81 ومعــدل حــوادث المركب ــذي بل ــة اإلجمالــي  وال معــدل اإلصاب
تاريــخ شــركة أوكســي عمــان جنًبــا إلــى جنــب مــع مجتمــع المقاوليــن لدينــا، حققنــا معــدل صفــر فــي االصابــات المهــدرة للوقــت. 
فــي عــام 2021م، عمــل موظفــو أوكســي والمقاولــون 334 يوًمــا بــدون حــدوث أي اصابــات، أي بمــا يعــادل زيــادة بنســبة %3 
فــي عــدد األيــام التــي لــم يحــدث فيهــا ضــرر خــالل عــام 2020م. وأســفرت هــذه الجهــود عــن انخفــاض إجمالــي عــدد اإلصابــات 
وشــدتها ، بمــا فــي ذلــك حــاالت اإلســعافات األوليــة ، والتــي انخفضــت بنســبة 21 % مقارنــة بعــام 2020م. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تــم التخفيــف مــن إجمالــي 26 مــن المخاطــر عاليــة المســتوى خــالل عــام 2021م. واصلــت شــركة أوكســي التأكيــد علــى 
العديــد مــن برامــج الصحــة والســالمة والبيئــة علــى الرغــم مــن الوضــع الوبائــي ، بمــا فــي ذلــك ”أيــادي ســليمة + ” و ”برنامــج 
موظفــو الخدمــة القصيــرة“ و ”التعــرف علــى المخاطــر“ و ”تحليــالت بيانــات الصحــة والســالمة والبيئــة“ و ”المراقبــة الصحيــة“ 

للموظفيــن والمقاوليــن. 
تواصــل أوكســي عمــان تنفيــذ خطــة اســتمرارية األعمــال لمواجهــة تبعــات جائحــة فيــروس كوفيــد-19 فــي جميــع أنحــاء مواقــع 
الشــركة ووزعــت الخطــة علــى جميــع المقاوليــن للمســاعدة فــي حمايــة العامليــن فــي الشــركة وتقليــل أي اضطرابــات فــي 
ــع  ــذ برامــج توزي العمليــات. قامــت شــركة أوكســي عمــان كذلــك بالتعــاون مــع مجتمــع المقاوليــن التابعيــن لهــا بوضــع وتنفي
اللقاحــات لوقــف انتشــار فيــروس كوفيــد-19 فــي المجتمــع والبــالد. وقــد حققــت شــركة أوكســي عمــان ومقاولوهــا معــدل 

تطعيــم 100 % للموظفيــن.
فــي عــام 2021م ، يســتمر األداء البيئــي لشــركة أوكســي فــي تحقيــق التميــز، مــع عــدم وجــود أي تســربات يمكــن اإلبــالغ عنها وعدم 
وجــود حــاالت عــدم توافــق (NCRs) ، كجــزء مــن عمليــات تدقيــق الطــرف الثالــث لنظــام إدارة البيئــة ISO14001. و خــالل العــام 
ــا إلــى جنــب مــع ISO5001 EnMS ، للتركيــز علــى اســتدامة  المنصــرم ، قامــت أوكســي أيًضــا بتطويــر مبادراتهــا الصفريــة ، جنًب
الطاقــة وخفــض االنبعاثــات. و تــم تطويــر خطــة الحــد مــن انبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري (GHGs) للفتــرة -2021

2030، والعمــل مســتمر لبنــاء تقنيــات جديــدة واستكشــاف الفــرص إلطــالق المزيــد مــن مشــاريع خفــض هــذه الغــازات. 

بلــغ إنتــاج أوكســي عمــان اإلجمالــي 213 ألــف مــن النفــط المكافــئ فــي عــام 2021. 
ــاز فــي الصحــة والســالمة والبيئــة، مــع تحقيقهــا معــدل 0.04  كمــا ســجلت أداء ممت
IIR  (معــدل االصابــات واالمــراض المهنيــة) ، وهــو أدنــى مســتوى علــى اإلطــالق 
و معــدل MVIR 0.13 ( معــدل حــوادث المركبــات)، وهــو كذلــك أدنــى مســتوى لــه 
علــى اإلطــالق، وانخفــاض بنســبة 39 % فــي الســيناريوهات عاليــة المخاطــر التــي تــم 

تحديدهــا مــن العــام الســابق.

أهم االنجازات في عام 2021م
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الموارد البشرية

قامــت شــركة أوكســي عمــان بتطويــر وتنفيــذ إســتراتيجية توظيــف مســتدامة طويلــة األجــل للعمانييــن. ســاهمت هــذه 
االســتراتيجية فــي خلــق أكثــر مــن 3400 فرصــة عمــل ، ممــا أدى إلــى نســبة تعميــن تصــل الــى 94 بالمائــة مــن القــوى العاملــة 

فــي شــركة أوكســي عمــان، و اعتبــاًرا مــن عــام 2021م:

مــا يقــرب مــن 45 % مــن العمانييــن المعينيــن كانــوا باحثيــن عــن عمــل. تــم توظيــف أكثــر مــن 1600 باحــث عــن عمــل، • 
بمــا فــي ذلــك حملــة الشــهادات العليــا وشــهادة الدبلــوم.

تم تعيين وتدريب ما مجموعه 440 مواطًنا محلًيا من مناطق االمتياز ليصبحوا مشغلين وفنيين مؤهلين.• 
وظفــت شــركة أوكســي عمــان حوالــي 58 باحًثــا عــن عمــل ، وتتواصــل الجهــود لتحديــد المزيــد مــن الفــرص لدعــم خطــط • 

التعميــن طويلــة األجــل.
سجلت شركة أوكسي عمان 134 متدرًبا في برامج التدريب الداخلي الخاصة بها.• 

أدت إســتراتيجية إدارة المواهــب فــي أوكســي عمــان إلــى تطويــر القــادة العمانييــن الذيــن تقدمــوا ألدوار قياديــة مختلفــة. و 
اعتبــاًرا مــن عــام 2021م ، بلغــت نســبة التعميــن 90 % مــن األدوار القياديــة ألوكســي عمــان.

برامج التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية

قامــت شــركة أوكســي عمــان برعايــة مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع فــي عــام 2021م مــع التركيــز علــى التأثيــر المســتدام 
وطويــل األجــل فــي المجتمعــات العمانيــة. تشــمل تلــك المشــاريع، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

رعايــة حصريــة لبرنامــج NXT لتطويــر ريــادة األعمــال فــي التقنيــات المتقدمــة، ويســتهدف طــالب التعليــم العالــي • 
ــن عــن عمــل. والباحثي

إنشــاء حديقــة طوليــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة المعبيلــة بمحافظــة مســقط بالتعــاون والتنســيق مــع بلديــة • 
مسقط.

رعاية برنامج األيام الرياضية المدرسية لطلبة المدارس في سلطنة عمان.• 
رعايــة المشــاركة األولــى لســلطنة عمــان فــي بينالــي البندقيــة 2022م ، وهــو معــرض فنــي عالمــي تســتضيفه البندقيــة • 

بإيطاليــا لعــرض مواهــب الفنانيــن العمانييــن.
رعاية حصرية لسباق أوكسي للجري الجبلي.• 
تكريــم طــالب المــدارس المتفوقيــن دراســيا فــي محافظــة الوســطى وواليــة آدم وبهــال وحمــراء الــدروع وتكريــم أفضــل • 

100 خريــج دبلــوم تعليــم عــام فــي الســلطنة.
تمويل ”Tech for All - Makers Oman“ لتعزيز برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.• 
رعاية رياضة سباق الهجن، وهي عنصر تاريخي وثقافي مهم للمجتمعات المحلية في سلطنة عمان.• 
رعاية مركز الشباب وهو مشروع كبير من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة.• 
تمويل مشروع هيئة البيئة لنشر عوامات اإلرساء في جزر الديمانيات.• 
تمويل شراء لقاحات COVID-19 لصالح وزارة الصحة.• 
تمويل جمعية احسان لتوفير المعدات الطبية للمسنين المحتاجين في جميع أنحاء عمان.• 
تمويل مركز األورام لدعم االختبارات الجينية لمرضى السرطان.• 
المساهمة في حملة إعصار شاهين ”معًا من أجل عمان“ للرعاية واإلغاثة.• 

نمو اإلنتاج
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القيمة المحلية المضافة

تواصــل أوكســي عمــان اعطــاء األولويــة للجهــود المبذولــة لتعظيــم مبــادرات القيمــة المحليــة المضافــة ، مــن خــالل تحســين وبنــاء 
قــدرات المقاوليــن العمانييــن فــي جهودهــم لتطويــر سلســلة توريــد عمانيــة تنافســية ومســتدامة. وارتفعــت مســاهمة مقاولــي 
أوكســي ُعمــان بالقيمــة المحليــة المضافــة مــن 49.5 % فــي عــام 2020م إلــى 53.22 % فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021م. 
وزاد إجمالــي عــدد موظفــي التعميــن داخــل مجتمــع مقاولــي أوكســي ُعمــان مــن 51 % فــي عــام 2020م إلــى 53 % فــي الربــع 
ــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ، زاد إنفــاق الشــركات الصغيــرة  ــا إجمالًي الثالــث مــن عــام 2021م ، مــع مــا يقــرب مــن 10.000 موظًف

والمتوســطة مــن 18 % إلــى 20 % خــالل نفــس الفتــرة.
دعمــًا لمبــادرة القيمــة المحليــة المضافــة ، أنشــأت أوكســي عمــان برنامــج ”تشــارك“ لدعــم بنــاء قــدرات الشــركات العمانيــة 
الصغيــرة والمتوســطة، و تــم إطــالق المرحلــة األولــى مــن البرنامــج فــي عــام 2013م ، وبحلــول نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 
2021م، وظفــت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المشــاركة مــن جميــع المراحــل أكثــر مــن 405 موظــف بنســبة تعميــن تصــل 
الــى 71 %؛  ونســبة نمــو قيمــة العقــد تصــل الــى 207 %. باالضافــة الــى الحصــول علــى 13 شــهادة ISO و API ، وزيــادة القــوة 
العاملــة فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بنســبة 36 % ، وتســجيل 100 موظــف فــي التدريــب علــى المهــارات التقنيــة أو 

الشــخصية.
ــر نظــام الطاقــة الشمســية  ــد إلحــدى الشــركات لتوفي ــح عقــد جدي ــم من ــة الخامســة مــن برنامــج تشــارك ، ت كجــزء مــن المرحل
الهجيــن لآلبــار. يعتبــر هــذا المشــروع تجريبــي حيــث تســتخدم فيــه أوكســي الطاقــة المتجــددة كبديــل لمولــدات الطاقــة التقليديــة 

التــي تعمــل بالديــزل.
باإلضافــة إلــى ذلــك ، أطلقــت أوكســي عمــان ودعمــت العديــد مــن مبــادرات القيمــة المحليــة المضافــة فــي عــام 2021م 

لتحســين قــدرات المقاوليــن العمانييــن ومنهــا:

توفير خدمات المولدات الكهربائية المؤقتة ضمن برنامج تطوير الموردين.• 
توفير خدمات إدارة معدات الصيانة ، في إطار برنامج تطوير الموردين.• 
توفير خدمات من عمان كلوريد لتوريد حمض الهيدروكلوريك كإحدى مبادرات ”تحويط األصول“.• 
توفير خدمات الصيانة لمولدات الطاقة ، PSV وجميع الصمامات المشغلة كإحدى مبادرات ”تحويط األصول“.• 
توفير خدمات أخذ عينات السوائل السطحية وتحليل PVT كإحدى مبادرات ”تحويط األصول“.• 
توريد قضبان ملفوفة والخدمات ذات الصلة ، كمشروع للقيمة المحلية المضافة.• 
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شــركة بــي. بــي. لهــا تاريــخ طويــل فــي الشــرق األوســط وهــي أحــد أكبــر المســتثمرين فــي ســلطنة ُعمــان، وقــد كان عــام 
2021م عامــًا مهمــًا لهــذه الشــراكة اإلســتراتيجية. فعلــى الرغــم مــن التحديــات المســتمرة لجائحــة كوفيــد-19، تمكنــت شــركة 

بــي. بــي. مــن زيــادة إنتاجهــا مــن منطقــة االمتيــاز 61 بعــد بــدء التشــغيل الناجــح لحقــل غزيــر فــي عــام 2020م.. 
وفــي مطلــع عــام 2022م، وقعــت شــركة بــي. بــي. مــع وزارة الطاقــة والمعــادن اتفاقيــة اســتراتيجية لدعــم مشــاريع الطاقــة 

المتجــددة والهيدروجيــن األخضــر علــى مســتوى عالمــي فــي ســلطنة ُعمــان بحلــول عــام 2030م.

أبرز اإلنجازات لعام 2021م

ــار قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي اليــوم مــع وصــول نســبة موثوقيــة •  ــاز 61 إلــى 1.5 ملي ــادة اإلنتــاج بمنطقــة االمتي زي
المحطــة إلــى 99 %، وهــي واحــدة مــن أفضــل العمليــات لشــركة بــي. بــي. حــول العالــم.

146 بئرًا قيد التشغيل.• 
إنفاق 312 مليون دوالر على الشركات العمانية المسجلة.• 
بلغت نسبة التعمين حوالي 90 %.• 
مواصلة نجاحات برنامجنا لالستثمار االجتماعي للسنة السابعة.• 
تم خفض حوالي 65,000 طنًا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.• 

الحفاظ على سالمة موظفينا

نهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة االهتمــام والرعايــة للقــوى العاملــة لدينــا، ســواء كانــوا موظفينــا أو ممــن يعملــون معنــا. يلتــزم نهــج 
األمــان الخــاص بنــا بمعاييــر الصناعــة المعتــرف بهــا دوليــًا، ولكنــه يعتمــد أيضــًا علــى عقــود مــن الخبــرة العمليــة عبــر عمليــات 

شــركة بــي. بــي. العالميــة.

في عام 2021م قمنا بـ: 
تدشين ”القواعد المنقذة للحياة“ بنجاح لكل من موظفي شركة بي. بي. والمقاولين.• 
تطعيــم أكثــر مــن 5000 شــخص مــن موظفينــا ومقاولينــا وعائالتهــم بلقــاح كوفيــد-19 (100 % فــي الموقــع و 99 • 

% فــي مســقط).
قطعنــا 12.72 مليــون كيلومتــر فــي منطقــة االمتيــاز 61 دون وقــوع حــوادث، وأكثــر مــن 48.76 مليــون كيلومتــر منــذ • 

آخــر حــادث فــي عــام 2019م.
8.12 مليــون ســاعة عمــل مــن دون تســجيل حــوادث كبيــرة، مــع وقــوع حــادث واحــد فقــط؛ لــم يمكــن العامــل مــن • 

مزاولــة عملــه فــي اليــوم التالــي.
لم نقم بتسجيل أي حادثة متعلقة بالسالمة من الدرجة األولى في عملياتنا.• 

حماية المجتمعات والبيئات التي نعمل بها 

فــي عــام 2021م، أنشــأت شــركة بــي. بــي. ُعمــان فريــق عمــل لقيــادة اســتراتيجيتنا للحــد مــن انبعاثــات الكربــون فــي ُعمــان. 
وقــد وضــع فريــق العمــل خارطــة طريــق لمبــادرات  مســتدامة للحــد مــن االنبعاثــات والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى خفــض 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بنســبة 56 % بحلــول عــام 2030.
وكذلــك انضمــت الشــركة  أيضــًا إلــى التحالــف الوطنــي للهيدروجيــن األخضــر، هــاي فــالي، لتعزيــز الهيدروجيــن النظيــف بمــا 

يتماشــى مــع رؤيــة عمــان 2040.

شركة بي. بي. وعمان – شراكة استراتيجية
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في عام 2021م قمنا بـ: 
خفض االنبعاثات بنسبة 15 % على الرغم من زيادة اإلنتاج بنسبة 50 % في عام 2021م.• 
خفــض انبعاثــات مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار 65,000 طنــًا مــن خــالل العديــد مــن مشــاريع خفــض االنبعاثــات • 

المســتدامة.
إكمال 10 آبار بعملية اإلكمال األخضر، مما أدى إلى تجنب حوالي 90,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأمان.• 
زراعة 2,000 شجرة في منطقة االمتياز 61، ونهدف لزراعة حوالي 5,000 شجرة بحلول نهاية عام 2024م.• 

استمرار التزامنا بالقيمة المحلية المضافة

 نحــن فخــورون بدعــم التنميــة المســتدامة للمجتمــع العمانــي مــن خــالل ثــالث اســتراتيجيات رئيســية وهــي دعــم نمــو األعمــال 
المحليــة، وتشــجيع تنميــة المهــارات والقــدرات العمانيــة وتوفيــر فــرص العمــل والتدريــب للمقاوليــن.

في عام 2021 تم: 
انفاق أكثر من 312 مليون دوالر على الشركات العمانية المسجلة، وهو ما يمثل 89% من إجمالي اإلنفاق.• 
انفــاق أكثــر مــن 19.5 مليــون دوالر علــى الشــركات العمانيــة الصغيــرة والمتوســطة، مــا نســبته 6 % مــن إجمالــي • 

اإلنفــاق، بزيــادة 2 % عــن عــام 2020م.
قمنــا بالشــراكة مــع شــركة فهــود لخدمــات حقــول النفــط وهــي شــركة عمانيــة محليــة إلجــراء أول اختبــار بئــر ناجــح فــي منطقــة • 

االمتيــاز61، بــدون عمليــات حــرق للهيدروكربونــات، األمــر الــذي كانــت تشــرف عليــه شــركة دوليــة متخصصــة فــي الســابق. 
وعليــه ســتنفذ الشــركة خدمــات اختبــار وتنظيــف اآلبــار فــي منطقــة االمتيــاز 61 علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة والتــي 

تشــمل حوالــي 50 بئــرًا، 
كما بلغت نسبة تعمين القوى العاملة لدى مقاولينا حوالي 68 % بحلول نهاية عام 2021م.• 

االهتمام بالموظفين 

فــي عــام 2017م، وضعنــا هدفــًا بتحقيــق نســبة تعميــن تصــل إلــى 90 % بحلــول عــام 2025م. وحققنــا هــذا الهــدف فــي 
عــام 2021م، أي قبــل أربــع ســنوات ممــا كان مخططــًا لــه. ويشــكل القــادة العمانيــون أكثــر مــن 70 % مــن فريــق القيــادة فــي 

شــركة بــي. بــي. ُعمــان – مقارنــة مــع نســبة 50 % فــي عــام 2020م.
برنامج التحدي للخريجين• 

ــر مهــارات  ــًا إلــى البرنامــج منــذ انطالقــه، حيــث يعمــل البرنامــج علــى تطوي مــع نهايــة عــام 2021م، تــم ضــم 89 عماني
الخريجيــن الفنيــة والقياديــة مــن خــالل تجربتهــم العمــل بنظــام الــدوام الكامــل.  

برنامج تطوير الفنيين التقنيين  • 
منــذ بــدء البرنامــج فــي عــام 2012، تخــرج 108 فنيــًا مــن برنامــج تطويــر الفنييــن التقنييــن، ويتضمــن البرنامــج 18 شــهرًا 

مــن التدريــب المكثــف ويهــدف إلــى تمكينهــم لتولــي المهــن الفنيــة فــي ســوق العمــل. 
المهام الدولية واألدوار العالمية • 

منــذ عــام 2010م، تولــى أكثــر مــن 120 عمانيــًا مهامــًا فــي مواقــع مختلفــة لمشــاريع شــركة بــي. بــي. العالميــة، كالمملكــة 
المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وأذربيجــان، الكتســاب المعرفــة وتبادلهــا وتعزيــز قدراتهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تــم اختيــار 36 عمانيــًا لتولــي أدوارًا عالميــة داعمــة لمناطــق مختلفــة تابعــة للشــركة، بينمــا ال يــزال مركزهــم الرئيســي فــي 

ُعمــان. ويشــمل ذلــك دعــم العمــل فــي حقــل الرميلــة، ثانــي أكبــر حقــل منتــج للنفــط فــي العالــم.

العام السابع من برنامج االستثمار االجتماعي 

نؤمــن أن خلــق قيمــة مضافــة ســواًء للمجتمــع أو للموظفيــن أو للمســتثمرين، يعــد عامــًال أساســيًا لتحقيــق شــراكات طويلــة 
األمــد قائمــة علــى التعــاون والتوافــق. ويعــد برنامــج االســتثمار االجتماعــي لشــركة بــي. بــي. نموذجــًا فريــدًا يعمــل علــى خدمــة 

وتمكيــن القــدرات الُعمانيــة المحليــة فــي دفــع ســلطنة ُعمــان نحــو مســتقبل متقــدم ومكتــٍف ذاتيــًا .
اســتفاد أكثــر مــن 107,000 فــرٍد بشــكل مباشــر مــن خــالل 106 مبــادرات منــذ إطــالق البرنامــج فــي عــام 2014م، ويتــم تقديم 

المبــادرات فــي إطــار ثالثــة محــاور رئيســية: تطويــر المؤسســات، والتعليــم، والطاقة المســتدامة.

في عام 2021: 

استفاد 13,816 فردًا من برامج االستثمار االجتماعي في سلطنة ُعمان، منهم 8,704 من اإلناث.• 
احتفلنــا مــع عمــان لإلبحــار واللجنــة البارلمبيــة العمانيــة باإلعــالن الرســمي عــن أول فريــق إبحــار بارالمبــي وطنــي فــي • 

منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط.
شــهدت شــراكتنا مــع وزارة التربيــة والتعليــم والتــي تــم توقيعهــا فــي عــام 2020 لرقمنــة المناهــج التعليميــة فــي الســلطنة • 

تقدمــًا فــي عــام 2021م، مــن خــالل منــح تنفيــذ المشــروع لشــركة بهــوان لتقنيــة المعلومــات.
تم تنظيم 48 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 1,500 من األطفال واآلباء.• 
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تعمــل دليــل للنفــط علــى تعزيــز وتطويــر احتياطــات النفــط والغــاز فــي منطقــة االمتيــاز رقــم 5، مــن خــالل تبنــي توجهــات 
مســؤولة وفاعلــة مــن حيــث التكلفــة وتحقيقــا للمنفعــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع وألصحــاب الشــأن.

ملتزمون برعاية صحتنا، والحفاظ على سالمتنا وصون أعمالنا واستدامة بيئتنا.
تســعى دليــل للنفــط الــى تطويــر أدائهــا فــي  مجــال الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة بانتهــاج التوجهــات التــي تســاهم 

فــي الحفــاظ علــى ســالمة االفــراد والمجتمــع واألصــول ثــم اإلرتقــاء بهــا.

أبرز ما تحقق في 2021م:

اإلجادة في العمليات

ــًا علــى الكفــاءة واإلنتاجيــة. حيــث  تحــرص دليــل للنفــط علــى اإلجــادة فــي العمليــات كأحــد أهــم القيــم التــي تنعكــس إيجاب
تطمــح الــى  مواصلــة تميزهــا فــي مختلــف المجــاالت العمليــة والمعرفيــة. فقــد تلقــت مؤخــرا جائــزة أوبــال ألفضــل 
الممارســات عــن ”تطويــر مشــروع أم الرضومــة“ فــي فئــة البحــث والتطويــر. ويتميــز المشــروع بمؤشــراته اإليجابيــة إلنتــاج 

النفــط مــن هــذه الطبقــة وهواألمــر الــذي يعــد ســابقة فــي الســلطنة . 
يعد استكشاف حقل ذهب وبدء اإلنتاج للمرة األولى في موقع شمر هي من أبرز ما تحقق خالل 2021م.

تواصــل دليــل للنفــط اهتماماتهــا بالمشــاريع الرئيســية التــي تســاند اســتمرارية العمليــات، ومــن أبرزهــا تشــغيل المضخــات 
اإلضافيــة لحقــن المــاء الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى مضخــات الحقــن التــي تعمــل بالغــاز. وهنــاك عــدة مشــاريع 
اســتراتيجية إضافيــة مــن المتوقــع تشــغيلها خــالل األعــوام القادمــة مــن بينهــا تطويــر محطــات الخزانــات النفطيــة، ومشــروع 

تقليــل انبعاثــات الغــاز ومشــروع امــداد الطاقــة الكهربائيــة بالتعــاون مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان.

حافظت دليل  للنفط على شهادات المعايير الدولية في النظم التالية منذ عام 2014م :

نظام إدارة الجودة - 9001:2015   •
نظام اإلدارة البيئية - 14001:2015  •

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 45001:2018  •

كما تجاوزت دليل للنفط عام ونصف بدون حوادث الفئة األولى في ادارة سالمة العمليات.
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أبرز مشاريع المسؤولية المجتمعية في عام 2021م

التعمين والتمكين

تعمــل دليــل للنفــط دائمــا علــى خلــق بيئــة محفــزة للعمــل وقــادرة علــى التطــور والنمــو لرفــع الكفــاءة وتنميــة قــدرات 
الموظفيــن. وتفخــر دليــل للنفــط  بكافــة الكــوادر الشــبابية والعمانيــة والطموحــة.  وقــد حافظــت الشــركة علــى انجازهــا فيمــا 

ــى كافــة المســتويات. ــام 2021م محققــة نســبة 96 % عل ــن خــالل ع يخــص التعمي

المسؤولية اإلجتماعية

تؤمــن دليــل للنفــط بضــرورة المســاهمة فــي برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي مــن شــأنها تعزيــز تنميــة المجتمعــات 
المحليــة، حيــث تركــز علــى صياغــة برامــج ومبــادرات فــي القطاعــات المختلفــة ومــن أهــم المشــاريع التــي ســاهمت فيهــا خــالل 

2021م:  

مشروع توفير ألواح الطاقة الشمسية دعمًا لجمعية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة وصونا للبيئة خضراء.• 
مشروع الممشى العام بوالية ينقل، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة داعمة لنهج الحياة الصحية.• 
مشروع تجهيز مختبرات الكيمياء في كليتي التدريب المهني في السيب وشناص.• 
حملة رمضان السنوية لصالح أسر الضمان اإلجتماعي في الظاهرة.• 

القيمة المحلية المضافة

إن خلــق وصــون القيمــة المضافــة داخــل الســلطنة مهمــة اتخذتهــا دليــل للنفــط مــن خــالل المداومــة علــى تطويــر الكفــاءات 
البشــرية والشــركات المحليــة والمنتجــات والخدمــات المحليــة، وذلــك بدمــج مبــادرات القيمــة المحليــة المضافــة ضمــن 

ــة. أنشــطتها اليومي

أهم مبادرات القيمة المحلية المضافة 2021م: 

رعاية األكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير محاضر لرواد األعمال في ُعمان.• 
التوقيــع علــى اتفاقيتيــن مــع كل مــن بنــك نــزوى وبنــك مســقط لتوفيرحلــول تمويليــة لدعــم الشــركات الصغيــرة • 

والمتوســطة. 
تنظيــم وتنفيــذ برنامــج فــي محافظــة الظاهــرة لمقاولــي الشــركات المحليــة بالتعــاون مــع غرفــة التجــارة والصناعــة فــي • 

عبــري ومدائــن مــن قبــل المركــز الوطنــي لألعمــال. 
دعــم برنامــج التوعيــة فــي مجــال الهيدروجيــن األخضــر مــع الجمعيــة العمانيــة لخدمــات النفــط (أوبــال) لقطــاع الطاقــة • 

والمعــادن.

أبرز المشاريع

اجمالي تكلفة المشاريععدد المشاريع

بناء محالت تجارية لصالح 
نادي عبري الرياضي.

إنشاء ممشى عام بوالية 
ينقل

إنشاء نظام الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء بجمعية التدخل 
المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة

1

2

3

مليون دوالر 1.5مشروع 17
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ُتعــد ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت إحــدى الشــركات العالميــة المســتقلة التــي تعمــل فــي مجــال النفــط والغــاز واســتهلت 
عملياتهــا فــي ســلطنة ُعمــان عــام 2007م. ولــدى ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت، وشــركائها خبــرات واســعة فــي قطــاع النفــط 
والغــاز تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــًا فــي مجــال االستكشــاف والتطويــر واإلنتــاج ســواء كشــريك تشــغيل أو فــي المشــاريع المشــتركة 
ــاءة. وتمتلــك الشــركة  التــي ال تشــمل التشــغيل وترتكــز اســتراتيجيتها للنمــو علــى أفــكار وطموحــات عالميــة بســواعد محليــة بن
ثقافــة تتســم بالتنــوع والمســؤولية وتركــز علــى تطويــر األفــراد إيمانــًا بكونهــم حجــر األســاس فــي مســيرة نجاحاتهــا. وتضــع الشــركة 

المجتمــع فــي مقدمــة أولوياتهــا وتواصــل دعمــه مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي واالجتماعــي بالســلطنة.

سي سي اينرجي ديفالوبمنت

رؤية الشركة

نضع الصحة والسالمة والبيئة في مقدمة أولوياتنا في عملية صنع القرار.  •
إيجاد قيمة طويلة األمد مستندة إلى برنامج نمو وتطور واضح.  •

إيجاد قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.  •
تعزيز تنافسيتنا من حيث التكلفة معتمدين على التقنيات الحديثة.  •

 من القيمة النقدية الفعلية %قيمة العقود المعتمدة بالدوالر األمريكيعدد االتفاقياتتصنيف الدولة
11 %8336,249,883.44دوليًا
89 %410306,154,241.11ُعمان

100 %493342,404,124.54اإلجمالي الكلي

األصول وأهم اإلنجازات

تقــوم ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت بأعمــال االستكشــاف واإلنتــاج فــي منطقتــي االمتيــاز رقــم 3 و4، وهمــا مــن أبــرز 
مناطــق االمتيــاز فــي ســلطنة ُعمــان.

أصول الشركة في سلطنة ُعمان:
منطقتي االمتياز رقم 3 و4

• سي سي إينرجي ديفالوبمنت:  مشغل
• تيثيس أويل:  شريك

• ميتسوي إي أند بي ميدل إيست في في:   شريك
أهم إنجازات الشركة في سلطنة ُعمان حتى عام 2021م:

• 2008: الحصول على الترخيص
• 2009: حفر بئر االستكشاف

• 2010: بدء اإلنتاج المبكر
• 2012: اإلعالن التجاري

• 2016: تحقيق متوسط إنتاج 40,000 برميل نفط يومياً
• 2017: إنتاج برميل النفط رقم 50 مليون

• 2019: تحقيق رقم قياسي بإنتاج 45,000 برميل نفط يوميًا
• 2019: االتفاق على إجراء مرحلة إضافية ومكثفة من عمليات االستكشاف

• 2020: إنتاج برميل النفط رقم 100 مليون
 :2021 •

o بلغ معدل إجمالي تكرار اإلصابات المسجلة 0.66 في عام 2020 مقارنة بـ 0.35 في عام 2021م.
o أضفنا 11 بئرًا يتم العمل فيها خالل 2021م.

o إعادة تفعيل 3 حفارات وتشغيلها لتلبية متطلبات اإلنتاج.
o على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، بلغ متوسط اإلنتاج 37,000 برميل. 

o كما موضح أدناه، قمنا بشراء 89 % من إجمالي توريداتنا من الموردين المحليين.
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إنتاج النفط

المنطقتان 3 و4 (2012 – 2021)

بناء القدرات

تؤمــن ســي ســي إنيرجــي ديفالوبمنــت بــأن التميــز التقنــي يعتمــد فــي المقــام األول علــى قــدرات وإمكانــات موظفيهــا. 
ولــذا تلتــزم الشــركة بتطويــر مهــارات وقــدرات الكــوادر الُعمانيــة فــي جميــع المســتويات الوظيفيــة. ويضــم فريــق العمــل 

الشــركة اآلن 685 موظفــًا بنســبة تعميــن تبلــغ 92 % حاليــًا بمــا فــي ذلــك المهندســين وأعضــاء اإلدارة العليــا.
وتواصــل الشــركة احتضــان وتنشــئة الجيــل الجديــد مــن خبــراء قطــاع الطاقــة عبــر عــدٍد مــن البرامــج التدريبيــة الوظيفيــة 
ــوم  ــى دبل ــاج عل ــة وفريــق اإلنت ــال، حصــل 95 % مــن فنيــي الصيان ــى  ســبيل المث لتســريع تطــور ونمــو مهاراتهــم. فعل

ــدز فــي المملكــة المتحــدة. متقــدم فــي عمليــات النفــط والغــاز معهــد ســيتي آنــد جيل

المسح الزلزالي
عدد الحفارات العاملة عام 2012: 2• 
عدد الحفارات العاملة عام 2013: 2• 
عدد الحفارات العاملة عام 2014: 3• 
عدد الحفارات العاملة عام 2015: 4• 
عدد الحفارات العاملة عام 2016: 4• 
عدد الحفارات العاملة عام 2017: 3• 
عدد الحفارات العاملة عام 2018: 3• 
عدد الحفارات العاملة عام 2019: 3• 
عدد الحفارات العاملة عام 2020: 3• 
عدد الحفارات العاملة عام 2021: 3• 

أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 
مربــع  كيلومتــر  لمســاحة 1,668  عــام 2013  فــي 

وثنائــي األبعــاد لمســاحة 850 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2014 لمســاحة 1,600 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2015 لمســاحة 1,300 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2017 لمســاحة 320 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2018 لمســاحة 2,470 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2019 لمســاحة 2,695 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2020 لمســاحة 1,650 كيلومتــر مربــع
أكملــت الشــركة أعمــال مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد • 

فــي عــام 2021 لمســاحة 1,220 كيلومتــر

الحفر
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مساهمات فاعلة في النمو االقتصادي

تســاهم شــركة ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت بــدوٍر فاعــٍل ومســتداٍم فــي تحقيــق الرؤيــة طويلــة األمــد لقطــاع النفــط 
والغــاز فــي ســلطنة ُعمــان حيــث تلتــزم هــي وشــركائها - شــركة تيثيــز أويــل، وشــركة ميتســوي لالستكشــاف واإلنتــاج الشــرق 
األوســط، بتعزيــز نمــو وتطــور القطــاع والقيــام بــدوٍر فاعــل فــي جهــود البــالد للتنويــع وتحقيــق النمــو االجتماعــي واالقتصــادي. 
كمــا تؤمــن الشــركة بمســؤوليتها تجــاه االســتثمار فــي المجتمعــات التــي تعمــل بهــا وتطويــر أعمــال مــن شــأنها إيجــاد قيمــة 

طويلــة األمــد للســلطنة.

تعزيز القيمة المحلية المضافة

تواصــل ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت البحــث عــن فــرص مــن شــأنها إيجــاد سالســل القيمة فــي عمليات الحفر واالستكشــاف 
وغيرهــا بهــدف إيجــاد قيمــة محليــة مضافــة للمجتمعــات التــي تعمــل بهــا وفــي ســلطنة ُعمــان بشــكل عــاٍم. وباإلضافــة إلــى 
جهودهــا لتطويــر الكــوادر الوطنيــة، تحــرص الشــركة علــى التعــاون مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتقــدم لهــم الدعــم 
والتوجيــه الــالزم فــي تجهيــز العطــاءات والتخطيــط االســتراتيجي، إضافــة إلــى مســاعدتها فــي تعزيــز مزاياهــا التنافســية. وضمــن 

التزامهــا بدعــم الشــركات المحليــة، وقعــت ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت مؤخــرًا ثانــي اتفاقيــة مــع شــركة الصــواري. 

الصحة والسالمة والبيئة

تضــع شــركة ســي ســي إينرجــي ديفالوبمنــت الصحــة والســالمة والبيئــة فــي مقدمــة أولوياتهــا فــي جميــع أعمالهــا حيــث تقــوم 
بتطبيــق اســتراتيجية تتســم بالدقــة والوضــوح وبنــاء وتعزيــز الثقــة، وتركــز علــى تطبيــق وقواعــد الحفــاظ علــى الحيــاة، وتمكيــن 
ــات أو  ــا مخاطــر أو أضــرار، والتوقــف عــن العمــل دون أي تداعي ــج عنه ــن مــن التدخــل إليقــاف أي أنشــطة قــد ينت الموظفي
محاســبة. وال تتهــاون الشــركة مطلقــًا مــن أي ســلوكيات أو أنشــطة غيــر آمنــة وتواصــل فــي الوقــت ذاتــه التركيــز علــى مواضيع 

مختلفــة تهــدف إلــى تنميــة ثقافــة الموظفيــن ووضــع أســاليب صارمــة لضمــان االلتــزام بمعاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة.

الثقــة: تعمــل الشــركة دائمــا علــى تعزيــز الثقــة بيــن الموظفيــن والمقاوليــن وتضــع الســالمة فــي المقــام األول بمــا يضمــن • 
أن األولويــة القصــوى لجميــع الموظفيــن والمقاوليــن هــي إتمــام األعمــال والواجبــات الوظيفيــة اليوميــة بشــكل آمــن.

االلتــزام: تركــز دائمــًا علــى غــرس وتعزيــز قواعــد الســالمة والحفــاظ علــى حيــاة األفــراد بشــكل يزيــد مــن ثقــة الموظفيــن • 
بــأن اتبــاع هــذه القواعــد هــو الســبيل األمثــل لضمــان توفــر بيئــة عمــل آمنــة.

التمكيــن: تعمــل وفــي كل األوقــات علــى نحــو يكفــل لألفــراد حقهــم فــي التوقــف عــن العمــل، دون أي تداعيــات أو • 
محاســبة، فيمــا لــو شــعروا بــأن أداء مهامهــم ســيتم بشــكٍل غيــر آمــن أو فــي حــال عــدم فهمهــم التــام لواجباتهــم الوظيفيــة 

أو طــرق تنفيذهــا، أو فــي حــال كانــت التوجيهــات غيــر واضحــة بالنســبة لهــم. 
بيئــة عمــل بــال إصابــات: ال تتهــاون الشــركة مطلقــًا مــع أي ســلوكيات أو أنشــطة غيــر آمنــة وتتقيــد دائمــًا بالســلوكيات • 

الصحيحــة مــع غــرس ثقافــة التدخــل ومنــع الســلوكيات غيــر اآلمنــة. وتؤمــن الشــركة بــأن االلتــزام بهــذه القواعــد سيســاعد 
ــن ســواء فــي مواقــع العمــل أو اإلدارة مــن مشــاركة ‘قيمــة’  ــن والمقاولي ــن الموظفي ــة ُتمِك ــة عمــل آمن ــاد بيئ فــي إيج

مضمونهــا أن جميــع عملياتهــا والواجبــات الوظيفيــة اليوميــة لموظفيهــا يمكــن تنفيذهــا بــدون وقــوع أي إصابــات.

وخــالل الجائحــة، عــززت الشــركة مــن جهودهــا لضمــان صحــة موظفيهــا ووضعــت ســالمتهم فــي مقدمــة أولوياتهــا ســواء 
داخــل العمــل أو خارجــه. فقــد أتاحــت الشــركة لموظفيهــا العمــل مــن المنــزل مــع تطبيــق إجــراءات إضافيــة واحترازيــة للصحــة 
والســالمة وأطلقــت كذلــك حملــة للصحــة النفســية للتواصــل والتفاعــل مــع موظفيهــا واالطمئنــان علــى صحتهــم النفســية. 
ــى  ــة عل ــك جلســات تدريبي ــا فــي ذل ــدار ســتة أشــهر وتضمنــت قائمــة مــن األنشــطة بم ــى م ــادرات عل واســتمرت هــذه المب
اإلنترنــت واســتبيانات ومحتويــات معلوماتيــة زودت الموظفيــن بــاألدوات الالزمــة للتعــرف علــى أي مؤشــرات قــد تشــير إلــى 

تأثرهــم نفســيًا وكذلــك علــى فهــم المخاطــر المحتملــة وكيفيــة التعامــل معهــا وطلــب الحصــول علــى المســاعدة الالزمــة.
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مناطق اإلمتياز 

 بنهايــة ديســمبر 2021م ، شــركة تيثيــز أويــل  و مــن خــالل الشــركات التابعــه لهــا  تقــوم بالعمليــات فــى مناطــق االمتيــاز 49 و 56 
و 58 حيــث تمتلــك الشــركة حصــة مقدارهــا 100 % بهــذه المناطــق فــى مــا عــدا منطقــة رقــم 56 حيــث تمتلــك الشــركة 56 % . 
كمــا و ان شــركة تيثيــز أويــل تمتلــك حصــة مقدارهــا 30 % فــى منطقتيــن 3 و 4. المناطــق 49 و 58 همــا بمرحلــة االستكشــافية 

االولــى ، أمــا المنطقــة 56 فهــي بالمرحلــة االستكشــافية الثانيــة و منطقتــي 3 و4 همــا فــي مرحلــة االنتــاج.

الهيكل التنظيمي 

يتــم تنفيــذ جميــع اعمــال شــركة تيثيــز أويــل الفنيــة بالســلطنة بواســطة مجموعــة مــن الكــوادر العمانيــة مــن المهندســين و 
الجيولوجيــن و الجيوفيزيائيــن المدربيــن تدريبــا عاليــا. وتنتهــج الشــركة عنــد التوظيــف اعطــاء االولويــة للعمانييــن، حيــث تبلــغ نســبة 

التعميــن بالشــركة 85 %.

الصحة والسالمة والبيئة

ــذ خططهــا  ــز أويــل مــن خــالل تنفي ــه شــركة تيثي ــة مــن االساســية التــى تحافــظ علي ــر االهتمــام بالصحــة و الســالمة و البيئ  يعتب
بشــكل شــفاف. حيــث أن شــركة تيثيــز أويــل ملتزمــة عنــد تنفيــذ العمليــات بأنهــا تتــم بشــكل آمــن مــع مراعــاة صحــة الموظفيــن و 
المقاوليــن و الجهــات االخــرى مــن خــالل تعزيــز الثقافــة واتخــاذ القــرار بالشــكل الشــفاف والمســؤولية والتخطيــط ، تســعى شــركة 
تيثيــز أويــل جاهــدة لخلــق بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن الحــوادث، فــي عــام 2021م واصلــت تيثيــز أويــل  قدراتهــا واســتعدادها فــي 

مجــال الصحــة والســالمة والبيئــة مــن خــالل تنفيــذ تقييمــات المخاطــر وخطــط التخفيــف مــن المخاطــر العمليــات.

التزاماتنا

البيئة 
نحن نستخدم الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة.

تنفيذ األنشطة التشغيلية بطرق تخلق الحد األدنى من اإلزعاج للبيئة والناس.

المجتمع 
نحن نستثمر في مجتمعاتنا المحلية.

للمساهمة بشكل إيجابي في جودة الحياة في المجتمعات التي نعمل فيها من خالل تقليل التأثيرات وخلق الفوائد.

الحوكمة
نحن نعيش وفقا ألعلى المعايير األخالقية

أن يكون هناك اجراءات إدارية معمول بها تعزز الصدق والنزاهة والشفافية والمساءلة.

عن الشركة

تعتبــر ســلطنة عمــان المركــز االساســي لشــركة تيثيــز أويــل الســويدية منــذ عــام 2006م ، حيــث تعتبــر شــريك فعــال فــي نجــاح االنتــاج 
مــن منطقتــي االمتيــاز 3 و 4 التــي بــدء االنتــاج منهمــا فــى عــام 2009م . و مــع مــرور الزمــن فقــد توســعت عمليــات شــركة تيثيــز 
أويــل الــى مواقــع جغرافيــة أخــرى بالســلطنة بــدءًا مــن عــام 2017م عندمــا حصلــت الشــركة علــى حــق االمتيــاز 100 %  كمشــغل 
ــت  ــام 2019م حصل ــك فــي ع ــب ذل ــى جان ــاز 58 للشــركة و ال ــة االمتي ــم اســناد منطق ــام 2020م ت ــة رقــم 49. وفــي ع بالمنطق
الشــركة علــى حصــة مقدراهــا 20 % بمنطقــة االمتيــاز 56 و حصــة مقدارهــا 45 % مــن شــركة مدكــو أريبيــا لتصبــح شــركة تيثيــز 

أويــل القائمــة بالعمليــات بالمنطقــة 56.
تســتهدف شــركة تيثيــز أويــل القيــام بالعمليــات االستكشــافية وانتــاج النفــط و الغــاز بشــكل صديــق للبيئــة و المجتمــع و اقتصــادي 
و مســؤول لتحقيــق التنميــة المســتدامه فــي صناعيــة النفــط و الغــاز العمانيــة. فــي عــام 2021م أجــرت شــركة تيثيــز أول تحليــًال 

لوضــع اســتراتيجية االســتدامة للمســتقبل.

تيثيز أويل
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يوضح الشكل أدناه تقرير الحوادث خالل عام 2021م: 

العمليات المستدامة

جميــع مراحــل عمــل الشــركة  تحتــوي علــى اســتدامة بطــرق متفاوتــة ، و مثــال ذالــك التأثيــر البيئــي خــالل عمليــات 
االستكشــافية والتوكيديــه فــي مناطــق االمتيــاز 49 و 56 و 58 كان بســيطًا لكــون العمليــات متفرقــة و مســتهدفة مقارنــة 

ــاز 3 و 4. ــاج فــى مناطــق االمتي ــات االنت بعملي
شــركة تيثيــز أويــل وقعــت علــى 51 اتفاقيــة مــع المقاوليــن مــن الباطــن فــى عــام 2021م بمقــدار تقريبــي 39 مليــون دوالر 

أمريكــي ، حيــث تــم ذلــك مــع المقاولــون والمــوردون المحليــون.
منطقة االمتياز 49 

كان تركيــز برنامــج العمــل بالمنطقــة 49 علــى حفــر و اختبــار و تقييــم بئــر االستكشــافية ثميــن- 1 و الواقعــة بشــمال 
الشــرقي مــن منطقــة االمتيــاز  

• تم حفر البئر و اختبار ثمين- 1 بدون اية حوادث 
• تم الوفاء بجميع التزامات المرحلة األولى من اتفاقية استكشاف و مشاركة االنتاج 

• تجــرى االن  دراســة جــدوى لمراجعــة البئــر ثميــن 1 ومناطــق أخــرى مــن منطقــة االمتيــاز مــن وجهــة نظــر تطويــر الطبقــات 
الجيولوجيــة الغيــر تقليديــة خــالل عــام 2022م

منطقة االمتياز 56 
فــي عــام 2021م ، تــم إعطــاء األولويــة لالســتعدادات لحملــة حفــر اآلبــار الثالثــة فــى مجموعــة ابــار الجمــد الواقعــة بالجــزء 

الشــمالي الغربــي مــن منطقــة االمتيــاز، وقــد بــدء حفــر الجمــد-2 فــى بدايــة عــام 2022م 
بــدأت عمليــات المســوحات الزلزاليــة ثالثيــة األبعــاد 2021/2022 التــي ســوف تغطــي أكثــر مــن 2000 كيلومتــر مربــع فــى 

و ســط منطقــة االمتيــاز وســوف يكــون تنفيــذ هــذا المســح الزلزالــي متزامــن مــع حفــر االبــار مجموعــة الجمــد. 
منطقة االمتياز 58 

تــم تنفيــذ مســح زلزالــي ثالثــي االبعــاد مــن قبــل شــركة تيثيــز أويــل خــالل الربــع االخيــر مــن عــام 2021م فــى منطقــة لحــان 
المتواجــده بمنتصــف و شــمال منطقــة االمتيــاز و محاذيــة لحــدود منطقــة االمتيــاز رقــم 6 . حيــث تــم اجــراء المســح و الــذى 
شــمل تغطيــة مســاحة مقدارهــا 450 كليومتــر مربــع ، و التــى تمكنــت شــركة تيثيــز أويــل مــن تحديــد عــدد مــن التراكيــب 
ــاء علــى المعلومــات التــى تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركات التــي  ــاز بن الجيولوجيــة بهــذا الجــزء مــن منطقــة االمتي
عملــت بهــذه المنطقــة. و ســوف يســتغرق معالجــة معلومــات المســح الزلزالــي عــدة أشــهر حيــث ســتكون متوفــرة فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2022م. وســوف تباشــر الشــركة تحليــل معطيــات المســح الزلزالــي بعــد ذلــك بحيــث يمكــن تحديــد 

التراكيــب الجيولوجيــة التــي ســوف يتــم حفرهــا ببدايــة عــام 2023م. 

احصائيات األمن و السالمة من 1 يناير 2021م الى 31 ديسمبر 2021م 

شــركة ثيثيــز أويــل مــع مجمــوع المقاوليــن عملــوا فــى منطقــة االمتيــاز 49 و تــم تحقيــق 966 يــوم مــن غيــر حــوادث مضيعــه 
للوقــت. و قــد شــمل برنامــج العمــل مــا مجموعــة 111,480 ســاعة عمــل و تــم قطــع 288،594 كــم بواســطة مركبــات مختلفــة.
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تواصل شركة تيثيز أويل مع المجتمع 

تســعى شــركة تيثيــز أويــل جاهــدة مــن خــالل انشــطتها خلــق االزدهــار المشــترك بيــن أصحــاب المصلحــة. حيــث تســعى إلــى احتــرام 
واكتســاب احتــرام شــعوب وحكومــات البلــدان التــي تعمــل فيهــا. حيثمــا اجريــت بهــا العمليــات، وتحتــرم ســيادة الــدول، و احتــرام 

ســيادة القانــون وتعزيــزه.
تلتــزم الشــركة  بتحقيــق تأثيــر مفيــد علــى المجتمعــات المضيفــة مــن خــالل االنخــراط فــي حــوار مــع أصحــاب المصلحــة، ســواء 
كانــوا مجتمعــات محليــة أو مجموعــات لهــا مصالــح مشــتركه، مثــل الحكومــات المحليــة والمجتمــع المدنــي. تشــارك تيثيــز أويــل 
ــد أهــداف  ــى تنفذهــا الشــركة او لتحدي ــات الت ــه مــع أصحــاب المصلحــة لفهــم المخــاوف المحيطــة بعملي فــي عالقــة متواصل
مفيــدة للطرفيــن. هــذا لضمــان مراعــاة احتياجــات وأولويــات أصحــاب المصلحــة المحلييــن وتجنــب أن تعطــل عمليــات الشــركة 

ســبل عيــش الســكان المحلييــن أو يكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى نوعيــة حياتهــم.
 

المسؤولية االجتماعية 

تســعى أنشــطة شــركة تيثيــز أويــل جاهــدة لخلــق ازدهــار مشــترك بيــن أصحــاب المصالــح، حيــث تســعى إلــى احتــرام واكتســاب 
احتــرام شــعوب وحكومــات البلــدان التــي تعمــل فيهــا. و تعــد العالقــات الجيــدة مــع البلــدان المضيفــة مــن المتطلبــات األساســية 

ألعمــال الشــركة حيثمــا أجريــت العمليــات وتحتــرم ســيادة الدولــة وتحتــرم ســيادة القانــون وتعــززه.
في عام 2021م ، تم تنفيذ المبادرات التالية:

دعم العائالت الخاضعة للضمان االجتماعي بوالية ثمريات بمبادرة ”إفطار صائم“ خالل شهر رمضان المبارك• 
 تزويد مدرسة الكحل بوالية الجازر بمحافظة الوسطى بـ 10 أجهزة عرض على الشاشة • 
دعم مهرجان الربع الخالي 2021م بوالية ثمريت  بمحافظة ظفار • 
رعاية مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها إدارة الموارد المائية بمحافظة ظفار• 
رعايــة المســابقة االدبيــة فــي كتابــة القصــة القصيــرة و التــالوة الشــعرية إلكتشــاف المواهــب االدبيــة لــدى الطــالب الصغــار • 

والتــي نظمتهــا جامعــه ظفــار.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، تواصــل شــركة تيثيــز أويــل العمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع الشــركاء، شــركة ســي ســي ســي للتطويــر و شــركة 
متســوي لالستكشــاف و االنتــاج.
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نبذة عن «أوكيو» 

تعــد «أوكيــو» شــركة عالميــة متكاملــة تعمــل فــي مجــال الطاقــة والبتروكيماويــات، تأصلــت جذورهــا فــي ســلطنة عمــان وتتمتــع 
بحضــور قــوي فــي 17 دولــة، تغطــي عمليــات الشــركة سلســلة القيمــة الكاملــة بــدًءا مــن االستكشــاف واإلنتــاج مــرورًا بالنقــل 
والتخزيــن والمصافــي والبتروكيماويــات وصــوًال إلــى المنتجــات النهائيــة وتوزيعهــا وتســويقها فــي أكثــر مــن 60 دولــة حــول 

العالــم وهــو مــا يجعــل أوكيــو إحــدى الشــركات الرائــدة فــي قطــاع الطاقــة.

اإلستثمار االجتماعي

يعتبــر االســتثمار االجتماعــي للشــركة احــد الركائــز االساســية التــي تظهــر إلتزامنــا بخدمــة مجتمعنــا في الجوانــب االجتماعيــة والبيئية 
وااالقتصاديــة، نســعى لبنــاء عالقــات قويــة مــع المجتمعــات المحيطــة وخلــق فــرص جديــدة للنمــو والشــراكة، ونؤمــن بــأن هنــاك 
ــا نلتــزم  العديــد مــن الفوائــد التــي تتحقــق للشــركة والجتمــع المحلــي مــن خــالل مبــادرات االســتثمار االجتماعــي، وهــو مايجعلن
بتخصيــص نســب مئويــة مختلفــة مــن صافــي االربــاح لهــذه المبــادرات، يضمــن منهجنــا فــي العمــل االســتخدام االســتراتيجي 
لمواردنــا الماليــة والبشــرية لدعــم المشــاريع والمبــادرات التــي تســاهم بتحقيــق أثــر إيجابــي طويــل األجــل ومســتدام علــى المجتمــع. 

تشتمل استرايجية االستثمار االجتماعي اربعة محاور مختلفة تركز عليها وهي:

• الرخاء االقتصادي   • البيئة  • الصحة    • التعليم    

النموذج التشغيلي:

ا ت اال ا تث اإل

خريطة مشاريع
اإلستثمار اإلجتماعي
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