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COMPANY 
PROFILE

In December 2009, Tatweer Petroleum Bahrain Field 
Development Company W.L.L. assumed responsibility for the 
stewardship and revitalization of the mature Bahrain Field 
and the execution of all activities related to the petroleum 
operations pursuant to the terms and conditions of the 
Development and Production Sharing Agreement (DPSA). 
The DPSA, dated 26th April 2009, was entered into between 
the National Oil and Gas Authority (NOGA) and Occidental, 
Mubadala, and The Oil and Gas Holding Company 
(nogaholding).

As of July 2016, the Company is wholly owned by 
nogaholding, the business and investment arm of NOGA of 
the Kingdom of Bahrain, which acts as the steward for the 
Government’s investment in a diversified range of energy-
related companies. Tatweer Petroleum is now responsible for 

all upstream operations in the Kingdom, including oil and gas 
exploration, development, and production activities,
in addition to gas distribution and sales.
  
The Company’s primary goal is to increase the production 
of oil and the availability of gas to meet the future energy 
demands of the Kingdom of Bahrain, in line with the nation’s 
Economic Vision 2030.

Tatweer Petroleum utilizes the latest oil exploration, 
production, and recovery technologies whilst upholding its 
commitment to the highest standards of health, safety, and 
environmental protection, and the development of Bahraini 
nationals. This will support the Company’s contribution 
to energizing the Kingdom’s economic growth and social 
prosperity while maximizing value for stakeholders.
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THE COMPANY’S PRIMARY 
GOAL IS TO INCREASE 
THE PRODUCTION OF OIL 
AND THE AVAILABILITY OF 
GAS TO MEET THE FUTURE 
ENERGY DEMANDS OF THE 
KINGDOM OF BAHRAIN, IN 
LINE WITH THE NATION’S 
ECONOMIC VISION 2030.

Vision

To become the recognized leader of sustainable growth and 
prosperity in Kingdom of Bahrain.
 
This Vision will be realized by:

• Meeting Bahrain’s future demand for energy. 
• Transferring technology and skills to develop Bahrain’s  
 workforce.
• Fostering a world-class culture of safety and environmental  
 stewardship.
• Successfully revitalizing the mature Bahrain Field. 
• Supporting Bahrain’s Vision 2030.

Mission

Explore and develop oil and gas fields in the Kingdom of Bahrain 
to maximize value for stakeholders and contribute to the growth of 
the country’s economy.
 
We will accomplish this by:

• Safely and economically optimizing production and maximizing  
 reserves whilst protecting the environment. 
• Meeting gas demand for an expanding local economy. 
• Prudently investing and stewarding this national resource. 
• Providing employment and economic growth opportunities to  
 the people of Bahrain.

Values

People

We will foster a passionate and inspired workforce 
by providing the opportunity to learn and advance in  
our performance-driven organization.

Health, Safety, and Environment

We strive to provide a safe workplace and are committed to the 
protection of the environment.

Social Responsibility

We earn the respect and trust of the stakeholder communities 
through partnerships and our actions.

Integrity

We are transparent and accountable for our actions.

Innovation

We deliver new and creative solutions to maximize the 
value of the oil and gas fields of the Kingdom of Bahrain.
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SHAREHOLDER 
PROFILE

The Oil and Gas Holding Company

nogaholding is the investment and 
development arm of the National Oil and 
Gas Authority (NOGA) of the Kingdom of 
Bahrain. The Company plays a fundamental 
role in the execution of the strategic plans 
of the authority and stewardship of the 
government’s investment in oil, gas and 
petrochemical sector in Bahrain.
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STATISTICS

CRUDE AND
CONDENSATE
PRODUCTION
AVERAGED

COMMISSIONED
69 NEW WELLS

TOTAL 
KHUFF GAS 
PRODUCTION 
AVERAGED

TOTAL NUMBER
OF WELLS 

DRILLED BY 
TATWEER: 1,021

TOTAL 
MAINTENANCE 
MAN-HOURS
WORKED
OVER
863,000
HOURS

80,000
HOURS

TOTAL 
TATWEER
TRAINING
MAN-HOURS

ISSUED OVER 1500
WAYLEAVE PERMITS

1,430
MMSCFD42,100

BAHRAINIZATION RATE

83%
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CHAIRMAN’S 
MESSAGE
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On behalf of the Board of Directors, it is my pleasure to present 
Tatweer Petroleum’s Annual Report for 2018.

Despite the low oil prices Tatweer Petroleum endeavored to 
maintain oil and gas production levels throughout 2018. Efforts 
in this direction are now significantly more optimistic with the 
discovery of the Khalij Al-Bahrain Basin, our large scale offshore 
shale formation, which is the biggest discovery since 1932 with 
over 80 billion barrels of tight oil in place. In addition, the 
discovery of 10 to 20 trillion cubic feet of natural gas in the 
Pre-Unayzah reservoir is a welcomed development which aims 
to meet the increasing gas demands of the Kingdom of Bahrain.

In relation to the Bahrain Field, Tatweer Petroleum has 
maintained a steady production rate through the drilling of an 
additional 69 new wells, targeting the Ahmadi, Mauddud, and 
Kharaib reservoirs, resulting in a total number of 1,021 new 
wells drilled since Tatweer Petroleum took stewardship of the 
Bahrain Field operations in 2009. Total oil and condensate 
production averaged 42,100 barrels per day, declining from 
2017 production average of 44,200 barrels per day by 2,100 
barrels per day. This decline in production was mainly due to 
the decline of drilling new wells in 2017, as well as the planned 
and unplanned facility shutdowns. The production capacity of 
Non-Associated Gas (NAG) was successfully maintained at 1.4 
billion cubic feet per day, meeting the Kingdom of Bahrain’s 
average and peak demands for energy.

Tatweer Petroleum continued further technical assessment 
and development in each reservoir. In the Ostracod/Magwa 
reservoirs, 37 wells were completed with high pressure high 
rate acid fracturing, adding 600 BOPD incremental oil gain. 
The Rubble Thermal Pilot Phase-6 project was expanded with 
the commissioning of 10 wells, injecting its first steam. Crestal 
gas injection continued in the Ahmadi reservoir, adding an 
incremental 100 BOPD, flattening the reserve decline. The 
commissioning of Zero Operating Pressure skids (ZeroP) at 
Tank Batteries 01 and 02 achieved a total gain of 700 BOPD. 
In relation to gas operations, the new 500 MMSCFD Central 
Gas Dehydration Facility (CGDF) was finally commissioned.

I am delighted to report that Tatweer Petroleum’s Bahrainization 
rate has exceeded 83% in 2018. This achievement represents 
yet another contribution by Tatweer Petroleum to the economic 
growth opportunities for the Kingdom of Bahrain and its people. 

Throughout 2018, Tatweer Petroleum continued to receive  
full support of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa,  
HRH the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
and HRH the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and 
First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa to 
whom the Board expresses its sincere appreciation.

On behalf of my fellow directors, I would like to thank the 
management and staff of Tatweer Petroleum for their dedication, 
enthusiasm and hard work during the year.

Mohamed bin Khalifa Al Khalifa
Chairman of the Board of Directors

EFFORTS IN 
THIS DIRECTION 
ARE NOW 
SIGNIFICANTLY 
MORE 
OPTIMISTIC 
WITH THE 
DISCOVERY 
OF THE KHALIJ 
AL-BAHRAIN 
BASIN, OUR 
LARGE SCALE 
OFFSHORE 
SHALE 
FORMATION, 
WHICH IS 
THE BIGGEST 
DISCOVERY 
SINCE 1932 
WITH OVER 80 
BILLION BARRELS 
OF TIGHT OIL 
IN PLACE.
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PRODUCTION 
OPERATIONS
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Oil Operations

Crude and condensate production averaged at 42,100 
BOPD. The black oil rate reached a high of 39,300 
BOPD in February 2018, and averaged 38,200 BOPD 
for the year. 

Several key projects and well intervention activities 
were implemented in 2018 to improve oil and gas 
production. These projects included:

• Commissioning of two ZeroP skids
• Implementation of low pressure system for beam 
 pump wells 
• Commissioning of 3 automated Continuous  
 Demulsifier Injection (CDI) skids
• Completion of 514 workovers and newcompletions.  
 250 wells out of 514 jobs were stimulated during  
 rig operations and 191 were stimulated rig-less to  
 improve well productivity
• Implementation of new techniques to increase  
 well production, including:

	 a Surge frac: high pressure, high rate acid  
     stimulation treatment
 a Ahmadi horizontal wells commingle completion

• Continuation of the application of engineering and   
 chemical solutions by installing coated tubing and   
 downhole chemical treatments in beam pump wells

A total of 69 new oil wells were successfully 
commissioned, which contributed to the addition of 
around 3,500 BOPD of oil production by December 
2018.

Gas Operations

Total Khuff gas production averaged 1,430 million 
standard cubic feet per day (MMSCFD), with a peak 
production rate of 1,860 MMSCFD in June. 

Field Maintenance

In addition to core activities of carrying out Turn around 
and Inspections (T&I), Preventative Maintenance jobs 
(PMs) and corrective work orders, the Field Maintenance 
Department was also involved in the commissioning of 
various new facilities.

Maintenance programs were aimed at enhancing 
mechanical integrity, reliability, and safety of field assets 
to ensure uninterrupted delivery of oil to the refinery 
and non-associated gas to delivery points. 

The total maintenance man-hours worked during 2018 
was over 863,000. 

Gas Distribution and Sales (GDS)

In 2018, GDS supplied 1,443 MMSCFD of 
uninterrupted gas to 38 gas customers. 

A TOTAL OF 69 NEW 
OIL WELLS WERE 
SUCCESSFULLY 
COMMISSIONED, 
WHICH CONTRIBUTED 
TO THE ADDITION OF 
AROUND 3,500 BOPD 
OF OIL PRODUCTION 
BY DECEMBER 2018.
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DEVELOPMENT
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Performance and drilling efficiencies continued to be achieved 
with faster, cost efficient, and better wells being drilled. Drilling 
efficiencies continued to improve, meeting the planned cost 
per foot and feet per day with reduction in Non-Productive 
Time (NPT) and overall reduction in well drilling times. 

Tatweer Petroleum continued further technical assessment and 
reservoir development for several reservoirs in the Bahrain 
Field with the expansion of the Rubble Thermal Pilot Phase-6 
as well as steam and gas injection pilots’ initiation in Ostracod 
and Magwa Reservoirs. The Company continued Crestal 
gas injection including completion of fracturing wells with 
incremental oil gain in the Ahmadi Reservoir. 

Facilities Engineering and Construction

As part of the Non-Associated Gas (NAG) Long Term Field 
Development plan, work under the Engineering, Procurement 
and Construction (EPC) contract was awarded in September 
2015 for the installation of a 500 MMSCFD Gas Dehydration 
Unit (GDU) and associated pipelines and well head facilities. 
The project commenced in February 2018 and final 
optimizations are being continued with gas dehydration rates 
being increased as required.  

Two new thermal patterns were successfully installed as part 
of Rubble Steam Injection Pilot (RSIP) Phase VI expansion. This 
pilot has now shown the most successful thermal results, with 
the lowest Steam Oil Ratio (SOR) to date.

An additional 50 beam pump wells were connected to the 
11 KV network, bringing the total number of phased-out 
beam pump rental diesel generators, converted to permanent 
power, to 579 in 2018. 
 
The control system upgrade was completed at the remaining 3 
remote oil well manifolds in 2018. The project achieved better 
surveillance and control from the Central Control Facility 
(CCF) through fiber optic connectivity, thereby bringing the 
entire oil, water and steam production into the high speed 
fiber optic network. 

A total of 8 GDUs and 73 BPUs were hooked to the fiber optic 
network in 2018.  The fiber network expansion, which was 
initiated in the northern region, was completed in addition to 
extensive fiber network infrastructure upgrades throughout the 
Bahrain Field.
 
To support the Umm Al Naasan (UAN) exploration project, 
fast track EPC was completed to enable completion for 2 well 
pads and associated fracking civil works by December 2018. 

The 2018 well development program added 69 new wells 
to the Bahrain Field that consists of 35 gas lift wells and 33 
BPUs, which are currently producing from Ahmadi, Bahrain, 
and Kharaib Reservoirs.

Drilling and Subsurface Development

3 new Khuff gas wells and 69 new oil wells were 
drilled in 2018, targeting the Rubble, Ahmadi, 
Mauddud and Kharaib reservoirs, bringing the 
total number of new wells drilled since Tatweer’s 
inception in 2010 to 1,021, including 7 Khuff 
gas wells. The new wells drilled in 2018 were all 
primary wells, which resulted in the production of 
an additional full year average of 1,967 BOPD. 
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HEALTH, 
SAFETY, AND 
ENVIRONMENT 
(HSE)

In 2018, the primary focus of HSE was to improve safety 
culture and employee engagement on safety related topics. 
Additionally, emphasis was placed on reviewing and 
strengthening various elements of the HSE Management 
System (HSEMS), including but not limited to incident 
reporting, investigation and follow up, process safety and 
contractor management.

Overall, there was an improvement in 2018 HSE 
performance, compared to 2017, indicating the 
effectiveness of the proactive measures implemented 
throughout the year.

Significant efforts and work have been performed into 
improving the incident management process. The HSE 
Scorecard was added to all employee performance 
appraisals to link their HSE performance with their annual 
performance. An ISO 45001 Certification Steering 
Committee was established to assist with the implementation 
of the standards required to become certified in ISO 
45001:2018, the International Standard for Occupational 
Health and Safety Management Systems.

In 2018, HSE leadership assessment and training were 
conducted for all Tatweer Petroleum management, 
employees, and core contractors to further enhance the 
Company’s safety culture. In total, over 12,000 training 

man-hours were expended in classroom based training 
to train Tatweer Petroleum employees and approximately 
29,000 hours for contractors. In addition, approximately 
380 classroom training sessions were organized by the HSE 
department. The number of first aiders was increased by 
training 248 additional people in the basics of first aid. 

Tatweer Petroleum continues to uphold its mission to 
improve environmental practices throughout the Bahrain 
Field. The Tatweer Petroleum Air Emission Compliance 
Plan was and continues to be implemented and all Tatweer 
Petroleum source emission monitoring results are now 
being submitted to the Supreme Council for Environment 
(SCE). Tatweer Petroleum has ongoing implementation 
of Predictive Emission Monitoring System (PEMS) and 
Continuous Emission Monitoring System (CEMS), which will 
enable the SCE to have daily access to emission status from 
source emissions. The Company initiated the Wetlands for 
Produced Water Treatment project, which is a natural water 
treatment system that removes contaminants via a range of 
natural processes.

Tatweer Petroleum is committed to responsible 
environmental stewardship and continued its efforts 
throughout the year to minimize waste and reduce 
emissions from its operations.
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HUMAN 
RESOURCES
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A TOTAL OF 14 BAHRAINI 
NATIONALS WERE 
PROMOTED TO LEADERSHIP 
OR HIGHER LEVEL 
LEADERSHIP POSITIONS 
(DEPARTMENT SECTION 
HEAD OR ABOVE) IN 2018. 

Tatweer Petroleum’s nationalization rate rose from 
80% to just over 83% in calendar year 2018, as the 
Company’s total headcount increased from 733 
to 837 for a net gain of 78 year on year. Tatweer 
Petroleum made employment offers to 152 remaining 
Bapco secondees in December 2018 and, while 
some elected to retire early, 144 (94.7%) accepted 
these offers and began Tatweer Petroleum direct hire 
employment on 1 January 2019. The Company’s 
total headcount decreased from 837 to 815 whilst 
increasing nationalization to 83.4%. 

Tatweer Petroleum also commenced a voluntary 
Savings Plan for national staff in July 2018 in order 
to remain competitive in the industry. 

A total of 14 Bahraini nationals were promoted 
to leadership or higher level leadership positions 
(department Section Head or above) in 2018. 
Leadership training will continue in 2019 to develop 
and better prepare Bahraini employees for future 
higher-level roles.

In 2018, Tatweer Petroleum delivered approximately 
80,000 man-hours of training and development to its 
employees in the form of developmental assignments 
and technical, business and HSE training. In addition 
to this, Tatweer Petroleum’s annual summer 
internship program provided two months’ work 
experience for 29 Bahraini students attending local 
and international universities. Tatweer Petroleum also 
hosted 11 students from Shaikh Nasser Vocational 
Technical Center for 6 weeks and another 5 students 
from various local high schools in cooperation with 
the Supreme Council for Women for 2 weeks for 
experiential learning programs.

Tatweer Petroleum continued the Individual 
Development Plan (IDP) Program, first implemented 
in 2016, as part of its commitment to train and 
develop Bahraini employees in their respective fields 
of responsibility. With the IDP program, Tatweer 
Petroleum has been able to put in place personalized 
development plans for all eligible Bahraini 
employees. These plans are renewed annually and 
progress relative to these plans is tracked throughout 
the year for each Bahraini employee to achieve 
agreed technical and other competency targets. 
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INFORMATION 
TECHNOLOGY
In 2018, Tatweer Petroleum continued its substantial 
investment in Information and Operations Technologies, 
also known as IT and OT, to support growth, increase 
productivity and enhance operational resilience.

With the rapid growth of Tatweer Petroleum’s IT/OT 
footprint, expansion of mission critical systems, minimizing 
risk from external cyber threats and the need for high 
availability fault tolerance have grown substantially. 
Tatweer Petroleum’s IT department is working on a number 
of major projects aiming at hardening and securing core 
applications such as Enterprise Resource Planning (ERP) 
Oracle Reconfiguration project, Maximo maintenance 
management upgrade including Quality Health Safety 
and Environment (QHSE), new production allocation 
system, electronic documents system, enterprise content 
management, new mobile radio system, major Cyber 
Security protection projects Windows 10 upgrade and 
the integration of Exploration and GDS functions into 
Tatweer Petroleum.  

Cloud computing and the Kingdom’s cloud first agenda 
have introduced significant opportunities in the area 
of Data Science and Artificial Intelligence. Tatweer 
Petroleum has leveraged this emerging technology with 
the introduction of Data Science Analytics connected to 
real time maintenance and production data. This will 
allow the provisioning of better predictive maintenance 
and improved artificial lift analytic information rapidly to 
the business.   

Tatweer Petroleum’s IT department is working on ensuring 
IT business processes and systems are governed through 
a number of specific standards, policies and procedures 
to meet the emerging Critical IT Infrastructure Protection 
(CIIP) compliance models and IGA preferred model of IT 
Infrastructure Library (ITIL). 
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CLOUD COMPUTING AND 
THE KINGDOM’S CLOUD 
FIRST AGENDA HAVE 
INTRODUCED SIGNIFICANT 
OPPORTUNITIES IN 
THE AREA OF DATA 
SCIENCE AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE.
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ASSET 
PROTECTION
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TATWEER PETROLEUM 
WON THE AWARD 
FOR EXCELLENCE 
IN GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEM 
(GIS) IMPLEMENTATION 
(EGI) AT THE GISWORX 
2018 CONFERENCE

In 2018, Tatweer Petroleum introduced advanced 
Unmanned Aerial Vehicles (UAV), commonly 
known as Drones, to address the unique needs of 
its daily operations by providing a safe, efficient, 
and cost-effective maintenance and inspection 
solution. Tatweer Petroleum is currently utilizing 
UAV in three main areas, which are Security, 
Surveillance and Emergency Response, Inspection 
and Maintenance and Surveying and Mapping.

Additionally, Tatweer Petroleum won the award 
for excellence in Geographic Information System 
(GIS) Implementation (EGI) at the GISWORX 
2018 conference, one of the most important GIS 
conferences in the Middle East. The Company 
was nominated for the award following a 
thorough review made by an independent panel 
of professional specialists.

As part of Tatweer Petroleum’s drive to improve 
efficiency and effectiveness of its operation 
processes, the GIS team developed an application 
to highlight operational awareness of critical 
operational events using real-time streaming 
data imposed on a spatial map. Surveillance and 
Control of Operation Production Environment 
(SCOPE) is a pilot application covering specific 
traits related to Tatweer Petroleum’s producing 
wells. The application focuses on 7 traits including 
alarms for events, such as high flow line pressure, 
dead wells, shut-ins, transmitter errors, etc.

As has been the case every year, Tatweer Petroleum 
worked with the Southern Governorate to achieve 
a successful and safe camping season for all 
campers and users of the Bahrain Field, including 
Company employees. Safer and controlled areas 
were agreed with the Southern Governorate and 
other concerned stakeholders to minimize the 
impact on operations and maximize the safety of 
people and assets.

During 2018, a total of 902 internal wayleaves 
and over 600 external wayleaves were processed 
by the Land Management Team, which assisted 
in implementing major strategic projects within 
the Bahrain Field. The GIS team has handled 
600 GIS survey requests and made 500 GIS map 
updates.
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SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT
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During 2018, the Supply Chain 
Management (SCM) department processed 
1,555 commitments including major 
strategic contracts, services and materials 
agreements and other commitments under 
the Bahrain Tender Law process with the 
Tender Board. 

The Logistics team processed 529 export 
and import shipments throughout the year.

At the end of 2018, the SCM Warehouse 
completed 711,383 man-hours without 
LTI / LTA. Warehouse improvements 
included a newly opened storage area of 
3,240 square meters and an asphalted 
area of 7,546 square meters.

SCM continued to support the reduction in 
inventory by utilizing existing inventory items 
in new projects instead of purchasing new 
items. The continuous Physical Inventory 
Reconciliation program continued during 
the whole year.

THE LOGISTICS TEAM 
PROCESSED 529 EXPORT 
AND IMPORT SHIPMENTS 
THROUGHOUT THE YEAR. 
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CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY

As a concerned and responsible corporate citizen, Tatweer 
Petroleum is committed to contributing to the economic and 
social prosperity of the Kingdom of Bahrain and to acting as 
a good neighbor in the local communities where it operates. 
To honor this commitment, Tatweer continues to implement 
its corporate social responsibility (CSR) program. 

Tatweer Petroleum continues to sponsor its employees 
in various sporting activities including football, bowling, 
basketball and a team that participated in the Bahrain 
Ironman Triathlon. Additionally, the Company annually 
participates with a marathon team in the Bahrain Marathon 
Relay, for which all proceeds go to charity. 

The Company strives to be a good corporate partner by 
actively participating in key Oil and Gas Industry events 
which occur annually in the Kingdom of Bahrain. In 
addition, part of Tatweer Petroleum’s directives is to take 
part in technical workshops and forums, which bring like-
minded attendees together to explore new technologies, 
business opportunities and partnerships, such as the Middle 
East Geosciences Conference and Exhibition (GEO), the 
Sustainability and Resilience Conference (organized by the 
University of Bahrain), and the Middle East Maintenance 
Conference (organized by the Bahrain Society of Engineers). 
The Company encourages its employees to participate 
in such conferences through various means including 
knowledge contributions through presentations, poster 
sessions, panel memberships and chairing, and committee 
memberships. Additionally, as the company responsible for 
upstream operations in the Kingdom, Tatweer Petroleum 
continues to support the Society of Petroleum Engineers 
(SPE) and American Association of Petroleum Geologists 
(AAPG) through sponsorship of events such as The Artificial 
Lift Conference and Shale Gas Symposium.
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AS A CONCERNED AND RESPONSIBLE CORPORATE 
CITIZEN, TATWEER PETROLEUM IS COMMITTED TO 
CONTRIBUTING TO THE ECONOMIC AND SOCIAL 
PROSPERITY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN AND 
TO ACTING AS A GOOD NEIGHBOR IN THE LOCAL 
COMMUNITIES WHERE IT OPERATES. TO HONOR THIS 
COMMITMENT, TATWEER CONTINUES TO IMPLEMENT ITS 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM. 
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BOARD OF 
DIRECTORS
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EXECUTIVE 
MANAGEMENT
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آفـــاق وأعمـــاق
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السنـوي
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الرمامين، مملكة البحرين
هاتف:8000 1714  973+  فاكس:8001 1714 973+

communications@tatweerpetroleum.com :البريد اإللكتروني



صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء
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نبذة عن الشركة

ــراف  ــؤولية اإلش ــرول مس ــر للبت ــركة تطوي ــت ش ــمبر 2009 تول ــي ديس ف
علــى حقــل البحريــن والعمــل علــى إعــادة تطويــره وتنفيــذ جميــع األنشــطة 
التنميــة  اتفاقيــة   النفــط وفقــا لشــروط وأحــكام  المتعلقــة بعمليــات 
ابريــل   26 بتاريــخ  توقيعهــا  تــم  التــي   )DPSA( اإلنتــاج  فــي  والمشــاركة 
وشــركة   )NOGA( والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  بيــن   2009
والغــاز للنفــط  القابضــة  والشــركة  مبادلــة  وشــركة   أوكســيدنتال  

 .)nogaholding( 

واعتبــاراً مــن يوليــو 2016، أصبحــت الشــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل 
االســتثمار  ذراع  بمثابــة  تعتبــر  والتــي  والغــاز،  للنفــط  القابضــة  الشــركة 
بــدور  وتســاهم   ،)NOGA( والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  للهيئــة  والتطويــر 
أساســي فــي اإلشــراف علــى اســتثمارات الحكومــة فــي عــدد مــن الشــركات 

التابعة لقطاع الطاقة.

تعــد شــركة تطويــر للبتــرول ااّلن مســؤولة عــن جميــع عمليــات اســتخراج 
النفــط فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك التنقيــب عــن النفــط والغــاز وأنشــطة 

تطوير الحقل واإلنتاج، باإلضافة إلى توزيع  وبيع الغاز. 

إن الهــدف الرئيســي للشــركة هــو زيــادة إنتــاج النفــط وتوفيــر الغــاز لتلبيــة 
متطلبــات الطاقــة المســتقبلية فــي مملكــة البحريــن، وذلــك تحقيقــًا 

لرؤية البحرين االقتصادية 2030. 

تعمــل الشــركة علــى اســتخدام أحــدث التقنيــات والوســائل المتقدمــة في 
الصحــة  معاييــر  بأعلــى  التزامهــا  علــى  الحــرص  مــع  النفــط  اســتخراج 
والســالمة وحمايــة البيئــة، إضافــة الــى تطويــر الكــوادر البحرينيــة، ممــا 
يدعــم مســاهمة الشــركة فــي تحقيــق المزيــد مــن النمــو االقتصــادي 
إضافيــة  قيمــة  تحقيــق  حينــة  فــي  للمملكــة،  االجتماعــي  واالزدهــار 

للمساهمين.
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رؤيتنا

الرائــدة للنمــو واالزدهــار المســتمر فــي مملكــة  أن نصبــح الشــركة 
البحرين. 

سيتم تحقيق رؤيتنا من خالل: 
تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية لمملكة البحرين   n

ــي  ــة ف ــوى العامل ــر الق ــة لتطوي ــارات الالزم ــا والمه ــل التكنولوجي نق   n	
البحرين  

تعزيز ثقافة عالمية المستوى في مجال السالمة والمحافظة   n

على البيئة   
إعادة تطوير حقل البحرين    n

دعم رؤية البحرين 2030   n

رسالتنا

ألصحــاب  مــردوده  لتعزيــز  النفــط  عمليــات  وتطويــر  استكشــاف 
المصلحة وللمساهمة في النمو االقتصادي لمملكة البحرين.

سوف نحقق ذلك من خالل: 
ــادة االحتياطــي فــي ظــل  ــر اإلنتــاج بشــكل آمــن واقتصــادي، وزي تطوي   n	

حماية البيئة.  
تلبية احتياجات التوسع االقتصادي المحلي من الغاز.    n

االستثمار في الثروة الوطنية وإدارتها بحكمة .   n

توفير فرص العمل والنمو االقتصادي لشعب البحرين.   n

قيمنا

الموارد البشرية
احتضــان قــوى عاملــة شــغوفة وملهمــة مــن خــالل توفيــر الفــرص 

للتعلم واإلرتقاء في بيئة مبنية على األداء المتميز

الصحة والسالمة والبيئة
نسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ونلتزم بحماية البيئة.

المسؤولية االجتماعية
خــالل  مــن  المصلحــة  أصحــاب  وثقــة  احتــرام  اكتســاب  علــى  نعمــل 

الشراكات المثمرة واألداء المتميز.  

النزاهة
نتميز بالشفافية وتحمل مسؤولية أفعالنا.

االبتكار
نقدم حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة حقل البحرين 

إن الهدف الرئيسي 
للشركة هو زيادة إنتاج 

النفط وتوفير الغاز 
لتلبية متطلبات 

الطاقة المستقبلية في 
مملكة البحرين، وذلك 

تحقيقًا لرؤية البحرين 
االقتصادية 2030.
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نبذة عن 
الشركة المساهمة 

 )nogaholding( الشركة القابضة للنفط والغاز
التجــاري  الــذراع  هــي  والغــاز  للنفــط  القابضــة  الشــركة  إن 
 )NOGA( واالســتثماري للهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز
فــي مملكــة البحريــن. تلعــب الشــركة دوراً أساســيًا فــي 
ــراف  ــة لإلش ــة، باإلضاف ــتراتيجية للهيئ ــط االس ــذ الخط تنفي
النفــط والغــاز  الحكومــة فــي قطاعــات  علــى اســتثمارات 

والبتروكيماويات في البحرين.
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إحصائيات

حفر 69 بئر جديد

العدد اإلجمالي لآلبار التي تم 
حفرها من قبل شركة 

تطوير للبترول:
1,021بئراً

إجمالي عدد ساعات 
العمل في برامج 

الصيانة: 
أكثر من

 863,000
ساعة عمل

إصدار أكثر من
1500 رخصة عمل

معدل إنتاج 
النفط 

والمكثفات 
42,100

برميل يوميًا.

نسبة البحرنة

 80,000
ساعة

إجمالي عدد ساعات 
العمل التي خصصتها 

شركة تطوير للبترول 
للتدريب: 

معدل إجمالي 
إنتاج غاز الخف: 

1,430
مليون قدم مكعب 

قياسي في اليوم

%83
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رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة
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ــر الســنوي لشــركة  بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، يســرني أن أقــدم التقري
تطوير للبترول لعام 2018.

ــر  ــركة تطوي ــعت ش ــد س ــط، فق ــعار النف ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ عل
للبتــرول للحفــاظ علــى مســتويات االنتــاج والغــاز طــوال عــام 2018، 
مــع  التفــاؤل  مــن  المزيــد  الــى  تشــير  اآلن  الشــركة  جهــود  وأصبحــت 
اكتشــاف حــوض خليــج البحريــن، وهــو تكويــن يحتــوي علــى احتياطيــات 
أكبــر  ويمثــل  البحريــة،  المنطقــة  فــي  الصخــري  النفــط  مــن  كبيــرة 
اكتشــاف فــي البحريــن منــذ عــام 1932 ويحتــوي علــى أكثــر مــن 80 
مليــار برميــل مــن النفــط إضافــة إلــى أن اكتشــاف مــا بيــن 10 إلــى 20 تريليــون 
Pre-Unayzah يعــد  قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي مكمــن 
تطــوًرا مهًمــا يهــدف إلــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الغــاز فــي مملكــة 

البحرين.

ــى  ــرول عل ــر للبت ــركة تطوي ــت ش ــن، حافظ ــل البحري ــق بحق ــا يتعل وفيم
معــدل إنتــاج ثابــت مــن خــالل حفــر 69 بئــر جديــد، مســتهدفة مكمنــات 
ــه 1,021  ــا مجموع ــر م ــه حف ــج عن ــا نت ــب، مم ــودود وخري ــدي وم األحم
بئــر منــذ أن تولــت شــركة تطويــر للبتــرول اإلشــراف علــى عمليــات حقــل 
والمكثفــات  النفــط  إنتــاج  إجمالــي  وبلــغ   .2009 عــام  فــي  البحريــن 
2,100 برميــل  42,100 برميــل يوميــًا، حيــث يعــد انخفاضــًا بمقــدار 
ــذي بلــغ 44,200 برميــل  ــًا مــن معــدل اإلنتــاج فــي عــام 2017، وال يومي
يوميــًا. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي اإلنتــاج بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض 
اإلغــالق  إلــى  باإلضافــة   ،2017 عــام  فــي  المحفــورة  اآلبــار  عــدد  فــي 
المخطــط وغيــر المخطــط للمنشــآت. تمــت المحافظــة بنجــاح علــى 
ســعة إنتــاج الغــاز غيــر المصاحــب بمعــدل 1.4 مليــار قــدم مكعــب 
فــي  الطاقــة  الســتهالك  معــدل  وأعلــى  متوســط  يلبــي  ممــا  يوميــًا، 

مملكة البحرين.

اســتمرت شــركة تطويــر للبتــرول فــي إجــراء المزيــد مــن التقييــم التقنــي 
ــال  ــم إكم ــوا، ت ــتراكود ومغ ــي أوس ــي مكمن ــن. وف ــكل مكم ــر ل والتطوي
ــة  ــة عالي ــوائل الحمضي ــي بالس ــير الهيدرولك ــق التكس ــن طري ــر ع 37 بئ
ــم  ــوم. وت ــي الي ــط ف ــن النف ــل م ــة 600 برمي ــى إضاف ــا أدى إل ــط، مم الضغ
تنفيــذ توســعة المرحلــة السادســة مــن المشــروع التجريبــي الحــراري 
لطبقــة المشــرف بتشــغيل 10 آبــار والحقــن بالبخــار ألول مــرة، واســتمرت 
عمليــات الحقــن بالغــاز فــي مكمــن األحمــدي، ممــا أدى إلــى إضافــة 100 
فــي  االنخفــاض  معادلــة  وبالتالــي  اليــوم،  فــي  النفــط  مــن  برميــل 
االحتياطيــات. كمــا ســاهم تشــغيل وحــدات "ZeroP" فــي خزانــات النفــط 
1 و 2 فــي تحقيــق زيــادة بنحــو 700 برميــل نفــط فــي اليــوم. وفيمــا 
يتعلــق بعمليــات إنتــاج الغــاز، تــم تشــغيل وحــدة تجفيــف الغــاز الجديــدة 

بسعة 500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

يســرني أن أبلغكــم أن معــدل البحرنــة فــي شــركة تطويــر للبتــرول تجــاوز 
83٪ خــالل عــام 2018. يمثــل هــذا اإلنجــاز مســاهمة أخــرى مــن شــركة 

تطوير للبترول لفرص النمو االقتصادي لمملكة البحرين وشعبها.

اســتمرت شــركة تطويــر للبتــرول خــالل عــام 2018 فــي الحصــول علــى 
الدعــم الكامــل مــن صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي   ، الملكــي  الســمو  وصاحــب  الــوزراء، 
آل  بــن حمــد  األميــر ســلمان  الــوزراء  لرئيــس مجلــس  األول  والنائــب 

خليفة والذي يعرب لهم مجلس اإلدارة عن خالص تقديره.

بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أشــكر إدارة وموظفــي 
شــركة تطويــر للبتــرول علــى تفانيهــم وحماســهم وعملهــم الجــاد 

خالل هذا العام.

وأصبحت جهود 
الشركة اآلن تشير 

الى المزيد من 
التفاؤل مع 

اكتشاف حوض 
خليج البحرين، وهو 
تكوين يحتوي على 

احتياطيات كبيرة 
من النفط الصخري 

في المنطقة 
البحرية، ويمثل 

أكبر اكتشاف في 
البحرين منذ عام 

1932 ويحتوي على 
أكثر من 80 مليار 
برميل من النفط.

محمد بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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عمليات اإلنتاج
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عمليات النفط
برميــل   42,100 والمكثفــات  الخــام  النفــط  إنتــاج  بلــغ متوســط 
يوميــًا، ووصــل  أعلــى معــدل إلنتــاج النفــط األســود الــى 39,300 
برميــل يوميــًا فــي فبرايــر 2018، وبلــغ متوســط انتاجــه 38,200 

برميل يوميا لهذا العام.

وأنشــطة  مشــاريع  عــدة  الشــركة  نفــذت   ،2018 عــام  وخــالل 
رئيسية لتحسين إنتاج النفط والغاز. وشملت هذه المشاريع:

"ZeroP Skids" تشغيل مشروعين n	

تنفيذ نظام الضغط المنخفض آلبار الضخ . n

تشغيل ثالث وحدات للحقن المستمر واآللي n	

."Demulsifier Injection Skids" لـ
استكمال عمليات صيانة 514 بئر، واستكمال عمليات  n	

 التحفيز 250 بئر من أصل 514 أثناء عمليات الحفر، كما 
 تم تحفيز 191 بئر بدون استخدام أجهزة الحفر لتحسين 

إنتاجية البئر.

تطبيق تقنيات جديدة لرفع إنتاج اآلبار، بما في ذلك: n

a التكسير الهيدروليكي: المعالجة بالضغط العالي مع التحفيز  
     الحمضي الشديد

aاكمال مزج آبار األحمدي األفقية

ــن  ــة ع ــية والكيميائي ــول الهندس ــق الحل ــي تطبي ــتمرار ف االس n

المعالجــات  واســتخدام  المطليــة  األنابيــب  تركيــب  طريــق 
الكيميائية في آبار الضخ.

نجحــت عمليــات النفــط فــي حفــر 69 بئــر جديــد، ممــا ســاهم فــي 
شــهر  بحلــول  النفــط  إنتــاج  مــن  برميــل   3,500 حوالــي  إضافــة 

ديسمبر 2018.

عمليات الغاز
بلــغ معــدل إجمالــي إنتــاج غــاز الخــف 1,430 مليــون قــدم مكعــب 
قياســي فــي اليــوم، وبلــغ معــدل ذروة اإلنتــاج 1,860 مليــون قــدم 

مكعب قياسي في شهر يونيو.

صيانة الحقل
ــة الحقــل فــي تشــغيل العديــد مــن المنشــآت  شــارك قســم صيان
الجديــدة، إضافــة إلــى أنشــطته األساســية مثــل الغلــق للصيانــة 
األعمــال  وطلبــات  الوقائيــة،  الصيانــة  وعمليــات  والتفتيــش، 

التصحيحية.

الميكانيكيــة  الســالمة  تعزيــز  إلــى  الصيانــة  برامــج  وتهــدف 
إلــى  النفــط  تســليم  لضمــان  األصــول  وســالمة  والموثوقيــة 

المصفاة  والغاز غير المصاحب إلى نقاط التسليم دون انقطاع.

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد ســاعات الصيانــة أكثــر مــن 863,000 خــالل 
العام.

 )GDS( توزيع وبيع الغاز
قــام قســم توزيــع وبيــع الغــاز )GDS( بتزويــد 1,443 قــدم مكعــب 

في اليوم من الغاز دون انقطاع إلى 38 عميل خالل عام 2018.

نجحت عمليات النفط في حفر 
69 بئر جديد، مما ساهم في 
إضافة حوالي 3,500 برميل 

من إنتاج النفط بحلول شهر 
ديسمبر 2018.
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ــات  ــالل عملي ــن خ ــر م ــي الحف ــاءة ف ــال والكف ــق األداء الفع ــتمر تحقي اس
انخفــاض  الحفــر  كفــاءة  تحســينات  فتضمنــت  وأفضــل،  أســرع  حفــر 
الكلفــة لــكل قــدم وزيــادة عــدد األقــدام لــكل يــوم وتقليــل الوقــت غيــر 

االنتاجي والوقت الكلي لحفر اآلبار بشكل عام.

ــي  ــل التقن ــن العم ــد م ــراء المزي ــي إج ــرول ف ــر للبت ــركة تطوي ــت ش واصل
مــع  البحريــن،  حقــل  فــي  المكامــن  مــن  العديــد  وتطويــر  والتقييمــي 
الخــاص  الحــراري  التجريبــي  للمشــروع  السادســة  المرحلــة  توســعة 
بطبقــة المشــرف باإلضافــة إلــى إطــالق المشــاريع التجريبيــة للحقــن 
الشــركة  قامــت  ومغــوا.  أوســتراكود  مكمنــي  فــي  والغــاز  بالبخــار 
ــار  ــر آب ــن حف ــاء م ــك االنته ــي ذل ــا ف ــاز، بم ــن بالغ ــال الحق ــة أعم بمواصل

التكسير ورفع إنتاج النفط من مكمن األحمدي.

هندسة وبناء المرافق
كجــزء مــن خطــة تطويــر الحقــل الطويــل األجــل بالنســبة للغــاز غيــر 
فــي  والبنــاء  والمشــتريات  الهندســة  عقــد  ترســية  تــم  المصاحــب، 
ســبتمبر 2015 لتركيــب وحــدة تجفيــف الغــاز بســعة 500 مليــون قــدم 
مكعــب قياســي يوميــًا، وكذلــك المرافــق المرتبطــة بهــا. وتــم البــدء فــي 
المشــروع فــي فبرايــر 2018 واســتمرار العمــل فــي التحســينات النهائيــة 

للمشروع مع زيادة معدالت تجفيف الغاز حسب الطلب.

ــعة  ــن توس ــاح ضم ــن بنج ــن جديدي ــن حراريي ــب نموذجي ــم تركي ــا ت كم
بطبقــة  الخــاص  الحــراري  التجريبــي  للمشــروع  السادســة  المرحلــة 
المشــرف. وأظهــر   المشــروع التجريبــي حتــى اآلن أفضــل النتائــج الحراريــة 
 Steam( وأنجحهــا، مــع تحقيــق أقــل نســبة حقــن البخــار الســتخراج النفــط

.)Oil Ratio

وتــم توصيــل 50 بئــر مــن اآلبــار التــي تعمــل بمضخــات عموديــة بشــبكة 
كهربــاء جهــد 11 كيلــو فولــت، وبذلــك يصــل إجمالــي عــدد مولــدات 
ــًا  ــار التــي تــم االســتغناء عنهــا تدريجي ــزل المســتأجرة لمضخــات االب الدي
ــام  ــي ع ــة ف ــى 579 مضخ ــم، إل ــي الدائ ــار الكهربائ ــا بالتي ــم ربطه ــى ت والت

.2018

كمــا تــم االنتهــاء مــن أعمــال تطويــر نظــام التحكــم فــي 3 فتحــات آبــار 
نفــط متشــعبة بعيــدة خــالل عــام 2018. وحقــق المشــروع مســتوى 
ــن  ــة م ــة المركزي ــأة المراقب ــن منش ــم م ــة والتحك ــن المراقب ــل م أفض
ــاء  ــاج النفــط والم ــل إنت ــك يتــم نق ــة، وبذل خــالل االتصــال باألليــاف البصري

والبخار بأكمله الى شبكة األلياف البصرية عالية السرعة.

وخــالل عــام 2018، تــم توصيــل 8 وحــدات تجفيــف الغــاز،  و 73  مضخــات 
ــار عموديــة بشــبكة األليــاف البصريــة. كمــا تــم االنتهــاء مــن توســعة  آب
شــبكة األليــاف، التــي بــدأ العمــل فيهــا فــي المنطقــة الشــمالية، باإلضافــة 
ــى إجــراء تحســينات واســعة النطــاق فــي البنيــة التحتيــة للشــبكة فــي  إل

جميع أنحاء حقل البحرين.

تــم  النعســان،  أم  جزيــرة  فــي  النفــط  عــن  التنقيــب  مشــروع  ولدعــم 
ســريع  بشــكل  وإنشــاء  وشــراء  هندســة  عقــد  إبــرام  مــن  االنتهــاء 
لالنتهــاء مــن تركيــب منصتــي آبــار ومــا يرتبــط بهمــا مــن أعمــال مدنيــة 

للتكسير بحلول شهر ديسمبر 2018.

وخــالل عــام 2018، أثمــر برنامــج تطويــر اآلبــار الــى إضافــة 69 بئــر جديــد 
ــار  ــة اب ــاز  و33 مضخ ــع الغ ــر لرف ــن 35 بئ ــون م ــن ويتك ــل البحري ــى حق إل

عمودية، التي تنتج حاليًا من مكامن األحمدي والبحرين وخريب.

تطوير الحفر والمكامن تحت السطحية
قامــت شــركة تطويــر للبتــرول بحفــر 3 آبــار جديــدة لغــاز 
مســتهدفة   ،2018 عــام  فــي  جديــد  بئــر  و69  الخــف 
مكمنــات المشــرف واألحمــدي ومــودود وخريــب، ممــا 
رفــع إجمالــي عــدد اآلبــار الجديــدة التــي تــم حفرهــا منــذ 
تأســيس شــركة تطويــر فــي عــام 2010 إلــى 1,021 بئــراً، 
بمــا فــي ذلــك 7 آبــار لغــاز الخــف. تعــد جميــع اآلبــار التــي تــم 
حفرهــا فــي عــام 2018 آبــار أوليــة، ممــا نتــج عنهــا معــدل 

إنتاج 1,967 برميل نفط في اليوم خالل العام. 
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الصحــة 
والسالمة 

والبيئـة

الصحــة  لمجــال  الرئيســي  االهتمــام  انصــب   ،2018 عــام  خــالل 
ومشــاركة  الســالمة  ثقافــة  تحســين  علــى  والبيئــة  والســالمة 
الموظفيــن فــي المواضيــع ذات الصلــة بأمــور الســالمة. وعــالوة علــى 
ذلــك، تــم التركيــز علــى مراجعــة وتعزيــز عناصــر نظــام إدارة الصحــة 
والســالمة وحمايــة البيئــة، بمــا فــي ذلــك التبليــغ عــن الحــوادث 

والتحقيق والمتابعة وسالمة العمليات وإدارة أعمال المقاولين.

ــن  ــام 2018 تحس ــالل ع ــركة خ ــت الش ــوم، حقق ــه العم ــى وج وعل
فــي أداء الصحــة والســالمة و البيئــة مقارنــة بالعــام الســابق 2017، 
ممــا يشــير إلــى فاعليــة التدابيــر االســتباقية التــي نفذتهــا الشــركة 

خالل السنة.

وبذلــت الشــركة مزيــداً مــن الجهــود، ووضعــت خطــط لتحســين 
عمليــة إدارة الحــوادث. فقــد قامــت بإضافــة بطاقــة أداء الصحــة 
والســالمة والبيئــة إلــى تقييــم أداء الموظفيــن، وذلــك لربــط أدائهــم 
فــي مجــال الصحــة والســالمة وحمايــة البيئــة بأدائهــم الســنوي. 
 45001 اآليــزو  لشــهادة  توجيــه  لجنــة  الشــركة  وشــكلت 
للمســاعدة علــى تنفيــذ المعاييــر الالزمــة للتأهــل لنيــل شــهادة 
اآليــزو 45001: 2018، وهــي المعيــار الدولــي لنظــام إدارة الصحــة 

والسالمة المهنية.

وخــالل عــام 2018، أجــرت شــركة تطويــر للبتــرول تقييمــًا لقيــادات 
الصحــة والســالمة والبيئــة، ونظمــت دورات تدريبيــة لجميــع أعضــاء 
لتعزيــز  األساســيين  والمقاوليــن  والموظفيــن  التنفيذيــة  اإلدارة 

علــى  يزيــد  مــا  تخصيــص  وتــم  الشــركة.  فــي  الســالمة  ثقافــة 
ونحــو  بالشــركة،  الموظفيــن  لتدريــب  عمــل  ســاعة   12,000
29,000 ســاعة عمــل للمقاوليــن. نظمــت إدارة الصحة والســالمة 
والبيئــة نحــو 380 جلســة تدريبيــة وازداد عــدد المســعفين األوليين 
مــن خــالل تدريــب 248 موظــف إضافــي علــى أساســيات اإلســعافات 

األولية.

وتواصــل شــركة تطويــر للبتــرول التزامهــا بتنفيــذ مهمتهــا فــي 
تحســين الممارســات البيئيــة فــي جميــع المناطــق التابعــة لحقــل 
ــة التــي  البحريــن. كمــا أن خطــة التقيــد بالحــد مــن االنبعاثــات الجوي
تلتــزم بهــا الشــركة كانــت وال تــزال قيــد التنفيــذ، علمــًا بــأن جميــع 
نتائــج رصــد االنبعاثــات التــي تصــدر عــن شــركة تطويــر للبتــرول 
ترفــع إلــى المجلــس األعلــى للبيئــة. وتلتــزم الشــركة بصــدد النظــام 
ــة،  ــات المتواصل ــد االنبعاث ــام رص ــات ونظ ــة االنبعاث ــؤي لمراقب التنب
وذلــك لتمكيــن المجلــس األعلــى للبيئــة مــن االطــالع يوميــًا علــى 
اســتحدثت  ذلــك،  عــن  وفضــاًل  مصادرهــا.  مــن  االنبعاثــات  حالــة 
الشــركة مشــروع األراضــي الرطبــة لمعالجــة الميــاه المســتخرجة 
مــع النفــط، وهــو نظــام لمعالجــة الميــاه الطبيعيــة مــن شــأنه إزالــة 

الملوثات عبر سلسلة من المعالجات الطبيعية.

المســؤول،  البيئــي  باإلشــراف  للبتــرول  تطويــر  شــركة  وتلتــزم 
وتقليــل  النفايــات  مــن  للحــد  الســنة  طــوال  جهودهــا  وتواصــل 

االنبعاثات الناتجة عن عملياتها.
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الموارد 
البشرية
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ــر  ــى أكث ــن 80 % إل ــرول م ــر للبت ــركة تطوي ــي ش ــة ف ــدل البحرن ــع مع ارتف
مــن 83 % خــالل عــام 2018، وإزداد العــدد اإلجمالــي لموظفــي الشــركة 
مــن 733 إلــى 837 خــالل العــام. وخــالل شــهر ديســمبر 2018، عرضــت 
152 موظفــًا مــن  المباشــر علــى  التوظيــف  للبتــرول  شــركة تطويــر 
موظفــي بابكــو المعاريــن الباقيــن بالشــركة. وفــي الوقــت الــذي اختــار 
فيــه بعضهــم التقاعــد المبكــر، فــإن  144 موظــف معــار،  أي 94,7 % 
قبلــوا عــرض الشــركة وأصبحــوا موظفيــن مباشــرين فــي شــركة تطويــر 
عــدد  إجمالــي  انخفــض  وقــد   .2019 ينايــر   1 مــن  اعتبــاراً  للبتــرول 
ارتفعــت نســبة  815، فيمــا  إلــى   837 الشــركة مــن  الموظفيــن فــي 

البحرنة إلى 83,4 %.

وفــي شــهر يوليــو 2018، طرحــت الشــركة أيضــًا نظامــًا اختياريــًا لإلدخــار 
للموظفيــن البحرينييــن، مــن أجــل الحفــاظ علــى التنافســية فــي مجــال 

النفط والغاز.

ــة  ــب قيادي ــى مناص ــي إل ــف بحرين ــة 14 موظ ــت ترقي ــام 2018، تم ــي ع ف
ــادي  ــب القي ــتمر التدري ــا سيس ــوق(، كم ــا ف ــي إدارة فم ــم ف ــس قس )رئي
فــي عــام 2019 لتطويــر الموظفيــن البحرينييــن لمناصــب مســتقبلية 

عليا.

ــر  ــب وتطوي ــاعة تدري ــو 80,000 س ــرول نح ــر للبت ــركة تطوي ــت ش قدم
لموظفيهــا خــالل عــام 2018 علــى شــكل مهــام تنمويــة وتدريبــات 
تقنيــة وتجاريــة واخــرى متعلقــة بالصحــة والســالمة والبيئــة. إضافــة إلــى 
ــر للبتــرول الســنوي للتدريــب الصيفــي  ذلــك، قــدم برنامــج شــركة تطوي
29 طالــب بحرينــي مــن الجامعــات  شــهرين مــن الخبــرة العمليــة لـــ 
المحليــة والدوليــة. كمــا قامــت الشــركة بإســتضافة 11 طالــب مــن مركــز 
الشــيخ ناصــر للتدريــب المهنــي لمــدة 6 أســابيع، و5 طــالب آخريــن مــن 
ــدة  ــرأة لم ــى للم ــس األعل ــع المجل ــاون م ــة بالتع ــة مختلف ــدارس ثانوي م

أسبوعين في إطار برنامج يهدف الكتساب الخبرة العملية.

ــة  ــة التنمي ــج "خط ــذ برنام ــي تنفي ــرول ف ــر للبت ــركة تطوي ــتمرت ش واس
الفرديــة" )IDP( الــذي بــدأ العمــل بــه ألول مــرة فــي عــام 2016، كجــزء من 
مجــاالت  فــي  البحرينييــن  الموظفيــن  وتطويــر  بتدريــب  التزامهــا 
مســؤولياتهم. وقــد تمكنــت الشــركة مــن خــالل هــذا البرنامــج مــن 
وضــع خطــط تطويريــة خاصــة لجميــع الموظفيــن البحرينييــن المؤهلين. 
ويجــري العمــل علــى تجديــد هــذه الخطــط ســنويًا، ومتابعــة التقــدم فيهــا 
طــوال الســنة لــكل موظــف بحرينــي، للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الفنيــة 

المتفق عليها وغيرها من أهداف القدرات األخرى.

في عام 2018، تمت ترقية 14 
موظف بحريني إلى مناصب قيادية 

)رئيس قسم في إدارة فما فوق(، 
كما سيستمر التدريب القيادي في 

عام 2019 لتطوير الموظفين 
البحرينيين لمناصب مستقبلية 

عليا.
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اســتمرت شــركة تطويــر للبتــرول خــالل عــام 2018 اســتثماراتها 
فــي تقنيــة المعلومــات والعمليــات مــن أجــل دعــم النمــو ورفــع 

اإلنتاجية وتعزيز المرونة التشغيلية.

ــات  ــات والعملي ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــو ف ــارع النم ــع تس وم
فــي الشــركة، تــم تنميــة نظــم تنفيــذ األعمــال الحاســمة بشــكل 
التهديــدات  عــن  الناجمــة  المخاطــر  مــن  الحــد  وتــم  ملحــوظ 
ــن  ــي ع ــام أدق للتغاض ــاد نظ ــى إيج ــة إل ــة، والحاج ــة الخارجي اإللكتروني

األخطاء دون انقطاع العمل. 

ــي  ــات ف ــا المعلوم ــف إدارة تكنولوجي ــك، تعك ــق ذل ــبيل تحقي ــي س وف
شــركة تطويــر للبتــرول علــى دراســة عــدد مــن المشــاريع التــي تهــدف 
إلــى تأميــن التطبيقــات األساســية كنظــام تخطيــط مــوارد المشــاريع 
)ERP( ومشــروع إعــادة تشــكيل أوراكل )Oracle(، وتطويــر نظــام 
الصحــة  جــودة  ذلــك  فــي  بمــا  الصيانــة،  أعمــال  إلدارة  مكســيمو 
والســالمة والبيئــة )QHSE( ، والنظــام الجديــد لتخصيــص اإلنتــاج، 
المؤسســات،  محتويــات  وإدارة  للمســتندات  اإللكترونــي  والنظــام 
ــن  ــة األم ــاريع حماي ــر مش ــل، وتطوي ــو المتنق ــد للرادي ــام الجدي والنظ
ــات  ــج عملي ــدوز 10، ودم ــام وين ــزز نظ ــي تع ــية الت ــي الرئيس اإللكترون

االستكشاف وتوزيع الغاز وتصريفه في شركة تطوير للبترول.

وقــد أدخــل نظــام الحوســبة الســحابية واألجنــدة الســحابية األولــى فــي 
والــذكاء  البيانــات  علــوم  مجــال  فــي  كبيــرة  فرصــة  المملكــة، 
ــة  ــذه التقني ــن ه ــرول م ــر للبت ــركة تطوي ــتفادت ش ــي. واس االصطناع
الناشــئة عــن طريــق إدخــال تحليــالت علــوم البيانــات ذات الصلــة 
ببيانــات الصيانــة واإلنتــاج فــي الوقــت الحقيقــي، حيــث يتيــح ذلــك 
نتائــج  تحســين  فــي  واإلســراع  التنبؤيــة  بالصيانــة  أفضــل  معرفــة 

تحليل الرفع االصطناعي.

وتعمــل إدارة تكنولوجيــا المعلومــات فــي شــركة تطويــر للبتــرول 
ــطتها  ــات وأنش ــة المعلوم ــال تقني ــم أعم ــون نظ ــان أن تك ــى ضم عل
المحــددة،  واإلجــراءات  والسياســات  المعاييــر  مــن  لعــدد  خاضعــة 
لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  بحمايــة  التقيــد  نمــاذج  تلبيــة  بهــدف 
المعلومــات، والنمــاذج المفضلــة لــدى مكتبــة البنيــة التحتيــة التابعــة 

لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

تكنولوجيا 
المعلومات
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وقد أدخل نظام الحوسبة 
السحابية واألجندة 

السحابية األولى في 
المملكة، فرصة كبيرة في 

مجال علوم البيانات 
والذكاء االصطناعي.
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حماية األصول
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فازت شركة تطوير 
للبترول بجائزة التميز في 

تطبيق "نظام المعلومات 
الجغرافية" في مؤتمر 

GISWORX لسنة 2018.

اســتخدام  فــي   2018 عــام  خــالل  للبتــرول  تطويــر  شــركة  شــرعت 
باســم  تعــرف  التــي  المتطــورة،  المأهولــة"  غيــر  الجويــة  "المركبــات 
"الطائــرات المســيرة"، وذلــك لتلبيــة احتياجاتهــا لعملياتهــا اليوميــة عــن 
والكفــاءة  باألمــان  تتميــز  والتفتيــش،  للصيانــة  حلــول  توفيــر  طريــق 
علــى  حاليــًا  للبتــرول  تطويــر  شــركة  وتعمــل  االقتصاديــة.  والفاعليــة 
اســتخدام هــذه الطائــرات المســيرة فــي ثالثــة مجــاالت رئيســية، هــي 
والصيانــة،  الطارئــة،  للحــاالت  الســريعة  واالســتجابة  والمراقبــة  األمــن 

والمسح ورسم الخرائط.

وعــالوة علــى ذلــك، فــازت شــركة تطويــر للبتــرول بجائــزة التميــز فــي 
تطبيــق "نظــام المعلومــات الجغرافيــة" فــي مؤتمــر GISWORX لســنة 
2018، الــذي يعــد مــن أهــم مؤتمــرات نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي 
ــد  ــزة، بع ــذه الجائ ــوز به ــركة للف ــيح الش ــم ترش ــد ت ــط. وق ــرق األوس الش
مهنييــن  أعضــاء  تضــم  مســتقلة  لجنــة  أجرتهــا  شــاملة  دراســة 

متخصصين في هذا المجال.

وفــي حملــة نظمتهــا شــركة تطويــر للبتــرول لتحســين كفــاءة وفاعليــة 
عمليــات التشــغيل الخاصــة بالشــركة، قــام فريــق نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة )GIS( بتطويــر تطبيــق يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى الوعــي 
باألوضــاع التشــغيلية الحرجــة وذلــك باســتخدام البيانــات المتدفقــة فــي 
الوقــت الحقيقــي والمرســومة فــي الخريطــة الحّيزّيــة. وتعتبــر مراقبــة 
اإلنتــاج التشــغيلي والتحكــم فيهــا )SCOPE( تطبيقــًا تجريبيــًا يغطــي 
ــرول.  ــر للبت ــركة تطوي ــي ش ــة ف ــار المنتج ــة باآلب ــة ذات صل ــمات معين س
ــاع  ــن ارتف ــذار ع ــزة اإلن ــمل أجه ــمات، تش ــى 7 س ــق عل ــذا التطبي ــز ه ويرك
ضغــط خــط التدفــق واآلبــار التــي يتوقــف تدفقهــا واآلبــار المغلقــة وأخطــاء 

أجهزة اإلرسال، وما شابه ذلك.

وكمــا هــو الحــال فــي كل عــام،  قامــت شــركة تطويــر للبتــرول بالتعــاون 
لجميــع  وآمــن  ناجــح  موســم  بتحقيــق  الجنوبيــة  المحافظــة  مــع 
ــركة.  ــي الش ــك موظف ــي ذل ــا ف ــن، بم ــل البحري ــادي حق ــن ومرت المخيمي
وتــم االتفــاق مــع المحافظــة الجنوبيــة وغيرهــا مــن المعنييــن، علــى 
علــى  التأثيــر  مــن  الحــد  مــع  المراقبــة،  وتحــت  آمنــة  المناطــق  حفــظ 

العمليات، وتعزيز سالمة األفراد المنشآت واألصول.

وخــالل عــام 2018، تمّكنــت دائــرة إدارة األراضــي مــن إصــدار 902  رخصــة 
عمــل داخليــة،  وأكثــر مــن 600 رخصــة عمــل خارجيــة، ومــن خــالل ذلــك 
ــى  ــن. وإل ــل البحري ــي حق ــتراتيجية ف ــاريع اس ــذ مش ــى تنفي ــل عل ــم العم ت
جانــب ذلــك، قــام فريــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( بالعمــل 
علــى 600 طلــب إحصــاء مــن نظــام المعلومــات الجغرافيــة، وإجــراء 500 

تحديث لخرائط نظام المعلومات الجغرافية.



24

إدارة سلسلة 
التوريد
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ــالل  ــا خ ــص 1,555 التزام ــن تخلي ــد م ــة التوري ــت إدارة سلس تمّكن
وخدمــات  كبيــرة  اســتراتيجية  عقــود  شــملت   ،  2018 عــام 
ــون  ــع لقان ــي تخض ــات الت ــن االلتزام ــك م ــر ذل ــواد، وغي ــات م واتفاقي

المناقصات التي يشرف عليها مجلس المناقصات والمزايدات.

 529 معالجــة  اللوجســتيات  فريــق  اســتطاع  أخــرى،  جهــة  ومــن 
شحنة تصدير واستيراد على مدى العام.

وبنهايــة العــام، أكمــل مســتودع إدارة سلســلة التوريــد 711,383 
وشــملت  للوقــت.  مضيعــة  حــوادث  وقــوع  دون  عمــل  ســاعة 
منطقــة  تخصيــص  التوريــد  سلســلة  إدارة  مســتودع  تحســينات 
تخزيــن مفتوحــة جديــدة مســاحتها 3,240 متــراً مربعــًا، ومنطقــة 

مسفلتة مساحتها 7,546 متراً مربعًا.

وواصلــت إدارة سلســلة التوريــد دعــم خفــض المخــزون باســتخدام 
مــواد تخزيــن موجــودة لمشــاريع جديــدة بــداًل مــن شــراء مــواد 
ــى  ــي" عل ــزون الفعل ــة المخ ــج مصالح ــق "برنام ــرى تطبي ــدة، وج جدي

مدار السنة. 

استطاع فريق اللوجستيات 
معالجة 529 شحنة تصدير 

واستيراد على مدى العام.
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تلتــزم شــركة تطويــر للبتــرول كشــخص اعتبــاري مســؤول، بالمســاهمة 
فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي واالجتماعــي لمملكــة البحريــن، وتعمــل 
كمســاهم إيجابــي فــي المجتمــع المحلــي. ولتحقيــق هــذا االلتــزام، تواصــل 
شــركة تطويــر للبتــرول تنفيــذ برنامجهــا الشــامل للمســؤولية االجتماعية 

للشركات.

ــجيعهم  ــا وتش ــة موظفيه ــركة رعاي ــل الش ــه، تواص ــذا التوج ــار ه ــي إط وف
علــى المشــاركة فــي عــدد مــن األنشــطة الرياضيــة، ككــرة القــدم والبولينــج 
للرجــل  البحريــن  بطولــة  فــي  يشــارك  فريــق  جانــب  إلــى  الســلة،  وكــرة 
الحديــدي. وإلــى جانــب ذلــك، تشــارك الشــركة ســنويًا بفريــق فــي ســباكما 

ماراثون اإلبدال البحريني الذي يرصد جميع عائداته لألعمال الخيرية. 

كمــا تســعى شــركة تطويــر للبتــرول لتكــون شــريكًا جيــداً مــن خــالل 
المشــاركة الفعالــة فــي فعاليــات صناعــة النفــط والغــاز الرئيســية التــي 
إلــى ذلــك، فــإن جــزءاً مــن  البحريــن. إضافــة  تقــام بشــكل ســنوي فــي 
توجهــات الشــركة هــي المشــاركة فــي الــورش والنــدوات الفنيــة، التــي تجمع 
ــدة  ــات الجدي ــاف التقني ــابهة الستكش ــات المتش ــن ذوي التخصص الحاضري
والفــرص والشــراكات التجاريــة. ومــن أبــرز هــذه الفعاليــات، مؤتمــر ومعــرض 
الشــرق األوســط للعلــوم الجيولوجيــة، ومؤتمــر االســتدامة والمرونــة الــذي 
تنظمــه جامعــة البحريــن، ومؤتمــر الشــرق األوســط للصيانــة الــذي تنظمــه 

جمعية المهندسين البحرينية. 

وتحــرص الشــركة علــى تشــجيع موظفيهــا علــى المشــاركة فــي هــذه 
المؤتمــرات مــن خــالل وســائل متعــددة، تشــمل المســاهمة بالمعلومــات 
عــن طريــق المحاضــرات، ومؤتمــرات عــرض الملصقــات، وعضويــة ورئاســة 
لجــان الخبــراء، وعضويــة اللجــان. وإلــى جانــب ذلــك، وباعتبــار شــركة تطويــر 
للبتــرول مســؤولة عــن عمليــات اإلنتــاج فــي مملكــة البحريــن، تواصــل 
دعــم جمعيــة مهندســي البتــرول والرابطــة األمريكيــة لعلمــاء جيولوجيــا 
ــة بعــض الفعاليــات، ومنهــا مؤتمــر الرفــع االصطناعــي  النفــط، وذلــك برعاي

وندوة الغاز الصخري.

المسؤولية 
االجتماعية
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تلتــزم شــركة تطويــر للبتــرول كشــخص اعتبــاري مســؤول، 
واالجتماعــي  االقتصــادي  النمــو  تحقيــق  فــي  بالمســاهمة 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــاهم إيجاب ــل كمس ــن، وتعم ــة البحري لمملك
تطويــر  شــركة  تواصــل  االلتــزام،  هــذا  ولتحقيــق  المحلــي. 
للبتــرول تنفيــذ برنامجهــا الشــامل للمســؤولية االجتماعيــة 

للشركات.
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معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد يوسف عبدالحسين خلف
عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف عبداهلل حمود
عضو مجلس اإلدارة

السيد رشيد محمد المعراج
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ طارق بن محمد آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور فايز هاشم السادة
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس 
اإلدارة
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اإلدارة 
التنفيذية

جيمز كينيث إيستالك
الرئيس التنفيذي

دان كافي
مدير الموارد البشرية

كوبي هيومان
مدير الصحة والسالمة والبيئة

عبداهلل البستكي
مدير عام عمليات الحقل

هالة مفيز
مديرة الشؤون المالية

ريم العلوي
المستشار العام

غراهام ماكينزي
مدير عام إدارة األعمال

يحيى األنصاري
مدير عام االستكشاف والتطوير
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