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كلمة الرئيس التنفيذي
مرحبــا
إنه لمن دواعي سروري أن أطلعكم هنا على آخر مستجدات أنشطة
عيدا مباركً ا وأوقاتًا سعيدة مع
أوربك؛كما أتمنى أن تكونوا قد قضيتم
ً
عائالتكم .
إنطلقنا في عام 2010م في جهودنا لبناء شركة عمانية متكاملة للمصافي
والصناعات البتروكيماية تقوم بتوفير  %100من إحتياجات السلطنة من
الوقود ،تتمثل رؤيتنا في بناء شركة متكاملة للمصافي والبتروكيماويات
نستطيع أن نفخر بها  ،واليوم نستطيع أن نقول أننا نمضي في المسار
الصحيح بإتجاه تحقيق هذه الرؤية.
تم إنشاء أوربك بعد إندماج ثالث شركات سابقة وهي الشركة العمانية
للمصافي والصناعات البترولية ش.م.م وشركة عمان للعطريات ش.م.م
وشركة عمان للبوليبروبيلين  ،وقد جاء تأسيس أوربك من الحاجة إلى
إنشاء شركة تتولى إدارة المصافي والصناعات البترولية في السلطنة
وبصفتنا مسئولين عن توفير الوقود والمنتجات البتروكيماوية في
السلطنة فإننا ندرك أهمية منتجاتنا في تحريك عجلة التنمية في البالد
 ،ونحن نتبنى هذه المسئولية عبر العمل بشكل مسؤول من الناحية
اإلجتماعية حيث ينصب تركيزنا على حماية البيئة والتنمية اإلجتماعية
وتحقيق النمو اإلقتصادي  ،ونهدف عبر هذا اإلصدار إلى إطالعكم على
األنشطة التي قامت بها أوربك خالل األشهر القليلة الماضية والمبادرات
التي هي قيد التنفيذ حاليا.

مصعب بن عبداهلل المحروقي

القيمة المضافة للسلطنة
قامــت أوربــك بإتخــاذ عــدد مــن الخطــوات
لتحقيــق تكامــل مبــادرة إيجــاد قيمــة
مضافــة للســلطنة مــع أعمــال الشــركة
وهــي إحــدى المبــادرات التــي تقــوم
بهــا الشــركة لتشــجيع الشــراء مــن
المورديــن المحليين،وتهــدف أوربــك
إلــى تحقيــق هــدف أن تكــون مــا
نســبته  %10مــن مشــتريات الشــركة مــن
محافظــة شــمال الباطنــة .كمــا ســتقوم
أوربــك بإســتضافة نــدوة للمورديــن
فــي شــهر أكتوبــر 2013م إلســتعراض
المشــاريع المســتقبلية والمناقصــات
المحتمــل طرحهــا إضافــة إلــى النظــر
فــي إيجــاد وســائل مبتكــرة لتعزيــز
القيمــة المضافــة للســلطنة،ويتمثل
أحــد أهــداف الدائــرة فــي التعــرف علــى
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
ورواد األعمــال الذيــن يمكنهــم توفيــر
منتجــات وخدمــات رئيســية ألوربــك.
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الرئيس التنفيذي

تحسين بيئتنا

لدى أوربك إلتزام ال جدال فيه نحو مسئولياتها البيئية وقد كان هذا األمر يتصدر أولويات الشركة على الدوام.
قامــت أوربــك خــال عــام 2011م بإعــداد خطــة للتحســين البيئــي باإلتفــاق مــع وزارة البيئــة والشــئون المناخيــة ووحــدة صحــار
للبيئــة لتحســين األداء البيئــي لعمليــات أوربــك فــي خمــس مجــاالت رئيســية ،وقــد تمكنــت أوربــك مــن تحقيــق عــدد مــن
التحســينات الرئيســية فــي كل مجــال مــع وجــود عــدد مــن المشــاريع التــي مــن المتوقــع اإلنتهــاء منهــا خــال عــام 2013م .

 -1محطة معالجة مياه الصرف

تــم اتخاذعــدد مــن اإلجــراءات لتحســين عمليــات تشــغيل
محطــة معالجــة ميــاه الصــرف مــن أجــل إيجــاد حــل
لمشــكلة ميــاه الصــرف المعالجــة والروائــح المنبعثــة.
بعــد االنتهــاء مــن مشــروع تغطيــة األحــواض الخاصــة
بعمليــات الفصــل والمعالجــة البايولوجيــة  ،قامــت أوربــك
بالعمــل علــى مشــروع اســتخالص الغــازات المتصاعــدة
مــن محطــة معالجــة الميــاه عــن طريــق تركيــب شــفاطات
وقنــوات لســحب هــذه الغــازات وارســالها إلــى مدخنــة
خاصــة كمرحلــة أوليــة للمشــروع .وقــد تــم االنتهــاء
مــن هــذه المرحلــة وحاليــا قيــد التجربــة .ويســاعد هــذا
المشــروع علــى اســتخالص الغــازات الناتجــة مــن عمليــات
المعالجــة االوليــة بالمحطــة وتجميعهــا ومــن ثــم ارســالها
الــى المدخنــة الخاصــة ومنــع انتشــارها عشــوائيا.
وتــم طــرح المناقصــة للمرحلــة الثانيــة للمشــروع والتــي تشــتمل علــى توريــد وتركيــب مؤكســد حــراري يعمــل علــى حــرق
هــذه الغــازات بطريقــة منظمــة للتخلــص منهــا نهائيــا ومــن المتوقــع أن يكتمــل المشــروع بنهايــة عــام 2014م .

 -2معالجة اإلنبعاثات

نتيجــة لحادثــة الحريــق التــي وقعــت بمصفــاة صحــار فــي شــهر مــارس 2013م تــم إعــادة بنــاء وحــدة غســل الغــاز الرطــب
،حيــث تقــوم هــذه الوحــدة بإزالــة الكبريــت مــن الغــاز الناتــج مــن عمليــات المصفــاة وهــي بذلــك تشــكل عنصــرا هــام
فــي العمليــة البيئيــة.
ومــن أجــل تشــغيل المصفــاة فــي غيــاب وحــدة غســل الغــاز الرطــب التــي يتــم إعــادة بناءهــا تــم شــراء خــام منخفــض
الكبريــت ومحفــز خــاص إلزالــة مكونــات أكســيد الكبريــت ،وخــال فتــرة إصــاح وحــدة غســل الغــاز الرطــب تــم إدخــال
تحســينات وأجهــزة إضافيــة كان يتوقــع اإلنتهــاء منهــا خــال فتــرة اإلغــاق المخطــط لهــا ،حيــث أن معــدل تركيــز غــاز
ثانــي أكســيد الكبريــت انخفــض بنســبة  % 68.8بعــد إعــادة بنــاء وحــدة غســل الغــاز مــن مجمــوع تركيــز الغــازات الناتجــة
مــن الوحــدة .وســيتم تحقيــق مزيــد مــن التحســينات فــي موضــوع التقليــل مــن انبعاثــات أكاســيد الكبريــت مــن خــال
مشــروع تحســين مصفــاة صحــار الــذي يتوقــع االنتهــاء منــه علــى نهايــة  .2016وتجــدر االشــارة أنــه يتــم العمــل حاليــا
بادخــال نظــام تســخين للغــازات المنبعثــة مــن هــذه الوحــدة والــذي بــدوره يعمــل علــى رفــع الغــازات الــى مســتويات
أعلــى فــي الغــاف الجــوي وعــدم ســقوطها الــى مســتويات متدنيــة نتيجــة انخفــاض درجــة حــرارة الغــاز المنبعــث وارتفــاع
فــي نســبة الرطوبــة .ومــن المتوقــع تشــغيل هــذا النظــام بنهايــة شــهر ســبتمبر.
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-3التخلص من النفايات الصلبة

تواصــل أوربــك العمــل علــى ايجــاد منافــذ للتخلــص مــن
الكميــات المخزنــة مــن المخلفــات الصناعيــة وأهمهــا
المــواد المحفــزة المســتهلكة .فقــد تــم تصديــر أول شــحنه
مــن المحفــز المســتهلك فــي شــهر ســبتمبر 2012م وتــم
تصديــر والتخلــص مــن اول دفعــه بالكامــل ( 6000طــن) فــي
ابريــل  2013كمــا يجــري القيــام بالترتيبــات الالزمــة للتخلــص
مــن الدفعــة الثانيــة ( 6000طــن) حيــث تــم تصديــر اكثــر مــن
 4000طــن مــن هــذه الدفعــه حتــى االن  ،كمــا ســيتم اإلنتهــاء
مــن التخلــص مــن المحفــز المســتهلك بشــكل كامــل فــي
موقــع التخزيــن بلــوى التابــع لشــركة بيئــة بنهايــة عــام
2013م علــى أن يتــم إغــاق موقــع التخزيــن التابــع ألوربــك
بلــوى نهايــة 2014م .كمــا عمــدت أوربــك بالتنســيق مــع
شــركات اســمنت محليــة إلعــادة تدويــر هــذه المــادة فــي
منتجــات االســمنت المختلفــة ويتــم حاليــا تقييــم نتائــج
االختبــارات مــن قبــل الشــركات وتفعيــل هــذه البــادرة .

 -4خفض الشعلة

تــم االنتهــاء مــن مــن مشــاريع تعزيــز إعتماديــة المبــرد وإعــادة تثبيــت الطاقــة الكاملــة للتوربيــن
البخــاري ( )STGوربــط نظــام غــاز الوقــود بالمصفــاة بمصنــع العطريــات .حيــث ســاهمت هــذه المشــاريع
فــي خفــض الشــعلة بنســبة  %60منــذ عــام 2011م .

 -5فحص وإصالح التسربات
فــي إطــار الجهــود المبذولــة للحــد مــن أي إنبعاثــات مــن التســربات فــي اإلنابيــب
والصمامــات والمضخــات قامــت الشــركة بتنفيــذ مســح شــامل للغــازات الشــاردة
لوحــدة تصفيــة الديــزل ووحــدة تصفيــة وقــود الســيارات فــي شــهر يوليــو 2012م
وذلــك مــن أجــل الكشــف عــن أي تســربات وإصالحهــا ،تــم عبــر هــذا المشــروع
فحــص اكثــر مــن  10,000مصــدر حيــث تــم إكتشــاف  7تســربات فقــط وتــم .
إصالحهــا
تتمثــل الخطــة فــي اإلســتمرار فــي القيام بهذا المســح على جميــع مواقع المصفاة
،تــم إســناد عقــد للقيــام ببرنامــج لفحــص وإصــاح التســربات فــي المصفــاة الــذي
بــدأ فــي  13اغســطس الجــاري وســوف ينتهــي قبــل نهايــة الســنه.
وباإلضافــة إلــى مشــاريع خطــة التحســين البيئــي قامــت الشــركة بزراعــة أكثــر مــن  600شــجرة
فــي برنامــج للتشــجير حــول محطــة معالجــة ميــاه الصــرف ،وحتــى اليــوم قامــت أوربــك بزراعــة
 1900شــجرة فــي مجمــع الشــركة بصحــار  ،سيســاهم مشــروع التشــجير هــذا فــي إضفــاء
لمســة جماليــة علــى البيئــة داخــل المصنــع  ،وقــد بــدأت أعــدادا كبيــرة مــن الطيــور والفراشــات
بالتــردد علــى منطقــة المصفــاة ومــن المتوقــع زيــادة أعدادهــا مســتقبال.
تقــع المنطقــة التــي تــم إختيارهــا للقيــام بعمليــة التشــجير قريبــا مــن محطــة معالجــة ميــاه
الصــرف ولــم يكــن بهــا أي نباتــات قبــل تنفيــذ هــذا المشــروع ،نمــت المنطقــة الخضــراء فــي
أوربــك بنســبة  %40منــذ تأســيس الشــركة قبــل عاميــن وتبلــغ مســاحة األراضــي الخضــراء بهــا
 35.000متــر مربــع وهــو مــا يعــادل مســاحة  9مالعــب كــرة قــدم تقريبــا.
تــم القيــام بتنفيــذ هــذا المشــروع تزامنــا مــع اإلحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي الــذي يصــادف 5
يونيــو مــن كل عــام  ،كمــا أن هــذا المشــروع جــزء مــن إلتــزام أوربــك للمجتمــع والبيئــة المحليــة.
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مبادرة من أوربك تسفر عن زراعة  600شجرة فواكه في
مدارس لوى
تــم زراعــة  600شــجرة فواكــه مــن قبــل المتطوعيــن مــن موظفــي أوربــك ضمــن
برنامــج «يــدًا ليــد» وهــو البرنامــج الــذي يهــدف إلــى تحقيــق العديــد مــن الفوائــد
للمــدارس المشــمولة فــي محيــط مجمــع أوربــك بصحــار.

أراد متطوعــي أوربــك إيجــاد بيئــة تشــكل مكانــا جميــا محببــا للنفــس وفــي
نفــس الوقــت أن تكــون لقيمــة تعليمية،تضمــن البرنامــج إشــراك طلبــة للتعلــم
عــن مختلــف أصنــاف الفواكــه وكيفيــة نموهــا والفوائــد التــي تقدمهــا لنــا إضافــة
إلــى تلعــم عمليــة اإلنتــاج الزراعــي وكيفيــة إيجــاد مــكان يمكــن للــزوار إســتخدامه.
قــد قضــى متطوعــي أوربــك ضمــن برنامــج «يــدًا
ليــد» نحــو  20ســاعة مــن وقتهــم الخــاص فــي
زراعــة أشــجار الفواكه،ويقــوم المتطوعــون الذيــن
ينتمــون إلــى المجتمعــات المحليــة نفســها اآلن
بعــدد مــن المشــاريع األخــرى فــي المنطقــة.

أوربك تتبرع بمعدات ومستلزمات طبية وسبورات تفاعلية
فــي إطــار تفعيــل شــراكتها مــع المجتمــع قامــت أوربــك الشــركة الوطنيــة للمصافــي والصناعــات البتروليــة بزيــارة عــدد
مــن المــدارس فــي محافظــة شــمال الباطنــة لتقديــم عــدد مــن المعــدات والتوريــدات الطبيــة لهــذه المدارس،وتشــمل
هــذه المعــدات أجهــزة لقيــاس ضغــط الــدم وكراســي طبيــة وأجهــزة بخــار وصناديــق إســعافات أوليــة وقارئــات حــرارة رقميــة
وأجهــزة قيــاس النبــض وأجهــزة تنفــس إضافــة إلــى عــدد مــن المــواد التــي تــم طلبهــا مــن قبــل المــدارس لتحســين
خدمــات الدعــم الطبــي التــي تقدمهــا المــدارس للطلبــة والمدرســين .

كجــزء مــن الدعــم المســتمر الــذي توليــه أوربــك للمجتمــع المحلــي المجــاور لمصفــاة صحــار؛ قامــت الشــركة بتقديــم ســبورات
تفاعليــة لـــ  12مدرســة وذلــك خــال حفــل حضــره والــي لــوى .والجديــر بالذكــر أنــه يمكــن لــكل ســبورة مــن االتصــال بجهــاز
حاســوب وعــرض صفحــات مــن مواقــع اإلنترنــت وغيرهــا مــن البرامــج الخاصــة بالــدروس علــى الســبورة والتــي تعمــل كشاشــة
لمســية .كمــا يمكــن حفــظ المالحظــات التــي تكتــب علــى الســبورة وارســالها إلــى جهــاز الحاســوب أو إلــى األجهــزة اللوحيــة؛
باإلضافــة إلــى إمكانيــة أن يقــوم البرنامــج بتحويــل مــا يكتــب علــى الســبورة إلــى نــص مطبــوع.
وعــاوة علــى ذلــك ،فتوجــد بعــض التطبيقــات الممتعــة لهــذه الســبورة حيــث باإلمــكان اســتخدامها فــي تشــغيل األلعــاب
عليهــا وإجــراء اختبــارات واحتســاب النتائــج فــي نفــس الوقــت.
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العمل يدًا بيد
قامــت أوربــك فــي شــهر يونيــو 2013م بدعــوة وفــد
مــن أعيــان المجتمــع مــن واليــة لــوى لزيــارة قصيــرة
إلــى هولنــدا  ،تهــدف الزيــارة إلــى اإللتقــاء بمســئولي
المجتمــع المحلــي وممثلي المجتمــع وإدارة المصفاة
ومعرفــة كيــف يعمــل المجتمــع والقطــاع الصناعــي
معــً مــن أجــل تحقيــق الفائــدة المشــتركة.
وقــد إلتقــى الوفــد ضمــن زيارتــه بعمــدة روتــردام
وهــو سياســي هولنــدي رفيــع مــن أصــول مغربيــة
وتحــدث مــع الوفــد باللغــة العربيــة عــن الجهــود
التــي بذلــت مــن قبــل مينــاء روتــردام والمجتمــع
المحلــي مــن أجــل بنــاء عالقــات طيبــة بيــن الجانبيــن
،كمــا إلتقــى الوفــد مــع ممثلــي شــركة شــل أثنــاء
زيارتهــم لشــركة مصفــاة بيرميس،وقــد أجــاب
مســئولي شــركة شــل علــى األســئلة التــي طرحهــا
الوفــد فــي مجــاالت مختلفــة ومــن ضمنهــا البيئــة
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمســئولية
اإلجتماعيــة للشــركات والتوظيــف.

كمــا إلتقــى الوفــد العمانــي مــع نظرائهــم مــن قريــة بيرميــس المجــاورة لمصفــاة شــل،وقد ناقــش الطرفــان الوســائل التــي
يمكــن للقطــاع الصناعــي والمجتمعــات العمــل عبرهــا لتحقيــق الفائــدة المشــتركة للطرفيــن .وقــد عبــر مختلــف أعضــاء
الوفــد عــن ســعادتهم بنجــاح زيارتهــم إلــى مملكــة هولنــدا.
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أوربك تشارك في معرض الوظائف بالكلية التقنية بشناص
شــاركت اكثــر مــن  30شــركة مــن مختلــف أنحــاء
الســلطنة فــي معــرض الوظائــف الــذي أقامتــه
الكليــة التقنيــة بشــناص والــذي اســتمر ليوميــن
خــال الفتــرة مــن  19وحتــى  20مايــو 2013م .تــم
تنظيــم معــرض الوظائــف لطلبــة الســنة األخيــرة
فــي الكليــة وصمــم مــن أجــل جمــع الباحثيــن
عــن عمــل مــع الشــركات مــن مختلــف القطاعــات
إضافــة إلــى تمكيــن الطلبــة مــن معرفــة المهــارات
والتقنيــات المطلوبــة لتقديــم طلبــات التوظيــف
بشــكل مهنــي ومــا يتطلبــه النجــاح فــي المقابــات
الشــخصية.وقد جــذب جنــاح أوربــك فــي المعــرض
عــددا كبيــرا مــن الطلبــة والباحثيــن عــن عمــل مــن
الشــباب العمانــي خــال فتــرة المعرض،وقــد تواجــد
فريــق مــن خدمــات المــوارد البشــرية بأوربــك للــرد
علــى جميــع إستفســارات زوار المعــرض والتواصــل
معهــم حــول فــرص التوظيــف المتوافــرة بأوربــك.

تخريج  103متدربًا

أحتفلــت أوربــك بتخريــج  103متــدرب فــي حفــل أقيــم لهــذا الغــرض بتاريــخ  16مايــو 2013م،صممــت دورة أوربــك للمهندســين
والفنييــن الخريجيــن لتدريــب وتأهيــل الكــوادر العمانيــة للعمــل فــي مختلــف الدوائــر بأوربــك والمســاهمة فــي جهــود إحــال
العمالــة المحليــة بعمالــة عمانيــة ماهــرة وذلــك مــن أجــل دعــم الجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة إليجــاد فــرص توظيــف
للشــباب العمانــي .بــدأت أوربــك دورتهــا التدريبيــة للمجموعــة األولــى فــي شــهر أغســطس 2011م،تضمنــت هــذه المجموعــة 30
خريجــا حاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس و 47خريجــا حاصــا علــى درجــة الدبلــوم و 3موظفيــن متدربيــن بــدأوا مســيرتهم
المهنيــة مــع هــذه المجموعــة  ،إنضــم  23خريجــا فــي العمليــات إلــى هــذه المجموعــة فــي شــهر ينايــر 2012م .
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حملة التعريف بهوية أوربك
بــدأت أوربــك حملــة للتعريــف بهويتهــا عبــر
إســتخدام شــاحنات نقــل الوقــود وبعــض محطــات
الوقــود التابعــة لشــركة النفــط العمانيــة للتســويق
تحــت شــعار «وقودكــم مــن مصافينــا» تــم تطويــر
فكــرة الحملــة بالتعــاون مــع شــركة النفــط العمانيــة
للتســويق لزيــادة الوعــي بمنتجــات أوربــك التــي يتــم
إســتخراجها مــن النفــط العمانــي الخــام.
تعتمــد الحملــة بشــكل أساســي علــى اســتخدام
ناقــات الوقــود حيــث أن ذلــك مــن شــأنه المســاهمة
فــي زيــادة التوعيــة بيــن مختلــف فئــات المجتمــع
كمــا تعتمــد فــي ذات الوقــت علــى اســتخدام عــدد
مــن الالفتــات فــي عــدد مــن محطــات التــزود بالوقــود
الرئيســية فــي الســلطنة،الكثير مــن النــاس ال تعــرف
مــن هــي أوربــك وال تعلــم بــأن منتجاتنــا تمــس
حياتهــم اليوميــة مثــل البنزيــن والديــزل ووقــود
الطائــرات وغــاز الطهي،وقــد صممــت هــذه الحملــة
لتكمــل القيمــة والــدور الــذي تلعبــه أوربــك فــي تعزيــز
القيمــة المســتخرجة مــن النفــط العمانــي الخــام.

إصدار أول تقرير لإلستدامة
ألوربك
دشــنت أوربــك أول تقريــر لإلســتدامة لهــا لعــام 2012م وهــو
مــا يؤكــد نهــج وإلتــزام الشــركة بالتواصــل بشــكل شــفاف
مــع مختلــف األطــراف ذات العالقــة وتهــدف أوربــك إلــى تعزيــز
أداءهــا فــي مجــال اإلســتدامة عبــر أربــع وســائل تتمثــل فــي
توســعة خطــة الشــركة للتحســين البيئــي وتطوير مســاهمات
وإنجــازات الشــركة فــي الجانــب اإلقتصــادي واإلســتمرار فــي
تنفيــذ سياســة الشــركة فيمــا يتعلــق بالجانــب اإلجتماعــي
فــي المجتمعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة ودعــم المشــاريع
التنمويــة التــي تســهم فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة.
يمكــن تنزيــل نســخة مــن تقريــر أوربــك الســنوي لإلســتدامة
مــن موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت www.orpic.om

www.orpic.om
info@orpic.om
تصميم :فضيله الغيثية
متدربة لدى شركة أوربك
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