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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.

Vision

To become the recognized leader of sustainable growth and 
prosperity in 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.

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.
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In 2019, Tatweer Petroleum continued its strong performance 
with production improvements  mainly due to the drilling of 
3 new Khuff gas wells and 110 new oil wells, targeting the 
Rubble, Ostracod, Magwa, Ahmadi, Mauddud and Kharaib 
reservoirs, bringing the total number of new wells drilled 
since Tatweer’s inception to 1,137, including 10 Khuff gas 
wells. 

Crude and condensate production averaged at 42,400 
BOPD, which is an increase of 300 bpd in comparison to 
2018 and the black oil rate averaged at 38,100 BOPD for 
the year. The production capacity of Non-Associated Gas 
(NAG) averaged at 1.7 billion cubic feet per day, meeting 
the Kingdom of Bahrain’s average and peak demands for 
energy.

Following the announcement of Khalij Al Bahrain Basin 
(KAB) discovery in early 2018, the first onshore appraisal 
well was drilled on Umm Al Naasan Island in December of 
the same year, and production tests began in July 2019. 
The well is currently being tested and the data collected is 
under evaluation.  

The 2019 combined Total Recordable Injury Rate (TRIR) 
for Tatweer Petroleum was 0.19, which represents a vast 
improvement from last year’s rate of 0.29. The Company’s 
Health, Safety and Environment Department is continuously 
working to minimize this rate and will ensure maximum 
efforts are continued to be exerted towards safety awareness 
in the coming year.

I am delighted to report that Tatweer Petroleum’s 
Bahrainization rate has exceeded 84% in 2019. This 
achievement represents yet another contribution by Tatweer 
Petroleum to the economic growth opportunities for the 
Kingdom of Bahrain and its people. 

Tatweer Petroleum won the Drone Excellence Award at the 
2019 Drone Synergies Conference and the Excellence in GIS 
Implementation Award (EGI), for the Company’s innovative 
utilization of drone technology and Geospatial Information 
Systems (GIS) in their operations. Such milestones are 
paving the way for digitization and the future of the oil and 
gas industry. 

Throughout the year, Tatweer Petroleum continued to 
receive the 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

"I AM DELIGHTED 
TO REPORT 
THAT TATWEER 
PETROLEUM’S 
BAHRAINIZATION 
RATE HAS 
EXCEEDED 84% 
IN 2019. THIS 
ACHIEVEMENT 
REPRESENTS 
YET ANOTHER 
CONTRIBUTION 
BY TATWEER 
PETROLEUM TO 
THE ECONOMIC 
GROWTH 
OPPORTUNITIES 
FOR THE KINGDOM 
OF BAHRAIN AND 
ITS PEOPLE. "
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Oil Operations

Crude and condensate production averaged at 42,400 
BOPD, increasing by 300 BOPD in comparison to 2018. 
The black oil rate averaged at 38,100 BOPD for the year. 

Several key projects and well intervention activities were 
implemented in 2019 to improve oil and gas production. 
These projects included:
 
• Commissioning of four ZeroP skids.
• Commissioning of 30 automated Continuous  
 Demulsifier Injection (CDI) skids.
• Completion of 523 workovers and new completions.  
 284 wells out of the 523 jobs were stimulated during  
 rig operations and 172 were stimulated rig-less to  
 improve well productivity.
• Implementation of new practices to increase well  
 production, including:
 a  Maududd horizontal wells Gas Shutoff (GSO) using  
  cemented liner and selective perforation
	 a Sand frac for Ostracod-Magwa reservoir
	 a Sand frac for Ahmadi reservoir  
	 a High pressure, high rate acid stimulation treatment  
  for Ahmadi and Ostracod-Magwa
• Continuation of the application of engineering and  
 chemical solutions by installing coated tubing and  
 downhole chemical treatments in beam pump wells.

Gas Operations

Total Khuff gas production averaged 1,670 Million Standard 
Cubic Feet per Day (MMSCFD), with a peak production rate 
of 2,120 MMSCFD in June.
 
Field Maintenance

In addition to core activities of carrying out Turnaround 
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.

The total maintenance man-hours worked during 2019 
was over 560,000.

Production System Modelling  
(Gas Distribution and Sales):

In 2019, the GDS team supplied 1,588 MMSCFD of 
uninterrupted gas to 38 gas customers. 

TOTAL KHUFF GAS 
PRODUCTION 
AVERAGED 1,670 
MMSCFD, WITH A 
PEAK PRODUCTION 
RATE OF 2,120 
MMSCFD IN JUNE.
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Drilling and Subsurface Development

Tatweer Petroleum drilled a total of 3 new Khuff gas wells 
and 110 new oil wells in 2019, targeting the Rubble, 
Ostracod, Magwa, Ahmadi, Mauddud, and Kharaib 
reservoirs, bringing the total number of new wells drilled 
since Tatweer’s inception in 2010 to 1,137, including 
10 Khuff gas wells. The new wells drilled in 2019 were 
all primary wells, which resulted in the production of an 
additional full year average of 3,900 BOPD. 

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 to further develop the 
reservoirs and successfully managed to reduce the decline of 
the Field. This was achieved by conducting many technical 
assessments and reservoir developments for several 
reservoirs in the Field with the increase in Rubble reservoir 
primary production by 240 BOPD through 4 new horizontal 
wells in the light oil region. The Company achieved an 
additional 1,500 BOPD from 8 wells after the planning and 
execution of the Future Production Enhancement Scheme – 
Ostracod-Magwa Risk Reward project. 69 new Mauddud 
infill producers were drilled in the gas injection area in 2019 
with closer spacing as part of the Mauddud Tight Spacing 
Program.

Facilities Engineering and Construction

As part of the Non-Associated Gas (NAG) Long Term Field 
Development plan, a 500 MMSCFD Gas Dehydration Unit 
(GDU), associated pipelines, and well head facilities were 
installed in 2018. Design dehydration rates of 500 MMSCFD 
were achieved in 2019 and the unit is running smoothly as 
various unit operations continue to be optimized.

The Arab Gas Compression project was completed and 
started up in 2019. It is currently operational and provides 
incremental 25 MMSCFD gas compression as designed.

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 640 by the end of 2019. 
 
An incremental 16 GDUs and 56 BPUs were connected to 
the fiber optic backbone in 2019. 15 Gas Lift wells, 7 legacy 
Well Manifolds and 3 Khuff wells were completed and 
hooked by the end of 2019. 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 civil projects were completed to support the 
drilling and fracking program regarding water supply and 
waste handling. 
 
The 2019 well development program added 107 new wells 
to the Bahrain Field that consists of 80 gas lift wells and 
27 BPUs. These wells are currently producing from Ahmadi, 
Bahrain, and Kharaib Reservoirs. There were also 20 
existing well production conversions that also contributed to 
the oil gain in 2019.

To support the Company’s goals in renewable energy, a 3 
MW Solar Power Plant was commissioned in 2019 and it has 
started delivering power to Tatweer’s 33 KV grid network.  
Several energy conservation, emissions compliance, and 
facility optimization projects were initiated in 2019. 
    
Multiple infrastructure projects were also completed 
including a new health clinic building, laboratory building, 
waste management sump, and Headquarters porta cabins.

THE 2019 WELL 
DEVELOPMENT PROGRAM 
ADDED 107 NEW WELLS TO 
THE BAHRAIN FIELD THAT 
CONSISTS OF 80 GAS LIFT 
WELLS AND 27 BPUS. 
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Exploration

In its continuous efforts to find additional hydrocarbon 
resources onshore and offshore in the Kingdom of Bahrain, 
the Exploration department undertook a number of major 
projects in alignment with the exploration strategy of 2019. 
These projects aimed to:

(1) find and appraise new hydrocarbon resources;
(2) attract international oil companies and financial  
  investment firms to partake in the exploration activities;  
  and
(3) appraise the recent discoveries of Khalij Al Bahrain  
  Basin (KAB) and Pre-Unayzah Gas. 

The highlights of the exploration projects of 2019 
are as follows:

• The first onshore appraisal well was drilled on Umm 
Al Nasaan Island in December 2018 following the 
announced discovery of KAB. The production test 
began in July 2019 and the well is still being tested, 
and the flowback data is under evaluation.  

• In order to meet the increasing demand for gas, it was 
decided to produce the Pre-Unayzah formations Jubah 
and Jauf. The drilling of two Jauf wells commenced in 
October and November 2019. 

• The promotion campaign for the remaining open 
offshore blocks along with the KAB opportunity was 
continued. Many in-house data-rooms were conducted 
throughout the year; hosting international oil companies 
and investment firms from the United States, Europe 
and Asia. An Exploration and Production Sharing 
Agreement (EPSA) was signed with ENI for Block-1 in 
May 2019. 

• The Exploration department successfully completed 
the acquisition of a regional 2D geophysical survey 
in September 2019, covering offshore and onshore 
Bahrain. The interpretation of the newly acquired data 
and the integration with existing and vintage datasets 
will add value to the exploration offshore blocks and 
will help identify new exploration leads and prospects.
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THE FIRST ONSHORE APPRAISAL WELL WAS 
DRILLED ON UMM AL NASAAN ISLAND 
IN DECEMBER 2018 FOLLOWING THE 
ANNOUNCED DISCOVERY OF KAB. THE 
PRODUCTION TEST BEGAN IN JULY 2019 AND 
THE WELL IS STILL BEING TESTED, AND THE 
FLOWBACK DATA IS UNDER EVALUATION.  
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In 2019, the primary focus of HSE was to improve HSE 
Management Systems by adapting ISO:45001 and obtain 
stronger employee involvement (both on an individual and 
management level) in matters pertaining to HSE. The Stage 
1 Audit was conducted successfully and verified that the 
Company is ready for the ISO:45001 certification audit.

Additionally, significant effort was placed on reviewing and 
updating all HSE procedures in the management system, 
including, but not limited to, the HSE Management System 
Manual, incident reporting and investigation, process safety 
and contractor management.

Overall, there was an improvement in 2019 HSE 
performance compared to 2018. Tatweer employees 
completed the year without Lost Time Injuries (LTIs).

In 2019, HSE leadership assessments and training were 
conducted for management, staff and core contractors to 
further enhance the Company’s safety culture. A total of 
5,803 training man-hours were expended in classroom 
based training for staff and approximately 12,874 hours 
for contractors to foster employee and contractor HSE 
competency. Additionally, approximately 1,655 classroom 
training sessions were organized by the HSE Department, 
including those provided to contractors. 

Tatweer Petroleum continues to uphold its mission to 
improve environmental practices in the Bahrain Field. 
In 2019, the Company undertook key activities towards 
improving environmental practices, such as constructing 
and operating mixing/drying facility for wet sludge and 
operating the storage area, ensuring emission compliance 
of stack emissions from all point sources within the Bahrain 
Field, successful operation of the Ambient Air Quality 
Monitoring System (AAQMS) and collection of ambient air 
quality data across the Bahrain Field with high accuracy and 
reliability, maximizing the recycling of waste scrap generated 
from various operations, and the timely completion of new 
facility inspections and approvals from an environmental 
point of view.

The HSE department became internationally recognized by 
the National Safety Council as a first aid training center. 
Annual medical checkups for employees were completed 
and additional tests were introduced in order to improve the 
control and prevention of infectious diseases. 

Tatweer Petroleum is committed to responsible environmental 
stewardship and continued its efforts throughout the year to 
minimize waste and reduce emissions from its operations.

OVERALL, THERE WAS 
AN IMPROVEMENT IN 
2019 HSE PERFORMANCE 
COMPARED TO 2018. 
TATWEER EMPLOYEES 
COMPLETED THE YEAR 
WITHOUT LOST TIME 
INJURIES (LTIS).
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HUMAN 
RESOURCES

TATWEER PETROLEUM’S 
NATIONALIZATION RATE ROSE 
FROM 82% TO JUST OVER 84% 
IN 2019, AS THE COMPANY’S 
TOTAL HEADCOUNT 
INCREASED FROM 819 TO 903.
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Tatweer Petroleum’s nationalization rate rose from 82% to 
just over 84% in 2019, as the Company’s total headcount 
increased from 819 to 903. 

The Tatweer Savings Plan for national staff, which started in 
July 2018, remains competitive in the industry. 

A total of 20 Bahraini nationals were promoted to 
leadership or higher level leadership positions (department 
Section Head or above). Leadership training was planned to 
be conducted for 175 Bahraini employees to develop and 
better prepare them for future higher level roles. 78 of these 
employees began the training program in 2019, and the 
remaining employees will begin in early 2020. 

In 2019, Tatweer Petroleum delivered approximately 68,188 
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, in cooperation with 
the Supreme Council for Women, provided two months’ 
work experience for 36 Bahraini students attending local 
and international universities. The Company also hosted 14 
students from Shaikh Nasser Vocational Technical Center for 
6 weeks and another 9 students from Bahrain Bayan School 
for a 1 week experiential learning program.

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. 

Tatweer Petroleum continues to conduct performance 
management workshops as needed for both employees 
and leadership. These workshops are utilized to educate 
employees on Tatweer’s Performance Management 
philosophy and processes, as well as to strengthen the 
competencies of the Company’s leadership, as they continue 
to manage employee performance in efforts to drive for 
continuous improvement within Tatweer as a performance-
driven organization.
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In 2019, the Tatweer Petroleum Information Technology 
(IT) Department executed a number of strategic initiatives 
and work programs to improve services and harden the 
Company’s Information and Operational Technology 
against Cyber threats.
 
Merging of Operational Technologies (OT), or Automation, 
into the Information Technology department governance 
model has leveraged better cyber protection across both the 
IT and OT domains. Key strategies of instituting the merging 
of IT and OT domains is central to a more robust, threat free 
service delivery.

The Company successfully migrated the user environment to 
Microsoft Windows 10, which was a significant undertaking 
in the preparation phase, thereby minimized applications 
dependencies, refreshed hardware, and enabled retirement 
of superfluous or less efficient applications. Furthermore, 
the IT department successfully integrated the Exploration 
and GDS functions into Tatweer Petroleum in 2019.

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 systems have grown substantially 
in 2019. Tatweer Petroleum’s IT department has hardened 
and instituted fault tolerance systems across the IT and 
OT domain based on risk-based assessments. Major 
capital projects include Enterprise Resource Planning (ERP) 
Oracle Reconfiguration project, Maximo maintenance 
management upgrade including Quality Health Safety and 
Environment (QHSE), Electronic Documents System (EDS), 
Enterprise Content Management (ECM), and Field Security 
Enhancement Project.

Meeting best practice in controlling cyber risk across 
operational networks meant upgrading the Open Automation 
System to more resilient “Data Diode” technology to improve 
the OT (Automation) Cyber Security. Moreover, Tatweer 
Petroleum automated cyber threat intelligence infrastructure 
from a signature based system to a heuristic, signature 
based, and subscription based system, and proceeded with 
the removal of USB and other privileges.

Agility, Governance and Resilience are key elements in 
providing IT/OT services. To this end, the IT Department 
progressed along the governance roadmap 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). Additionally, the new NIST cyber 
governance standards were instituted on all Windows 10 
clients and mobility management (phone) devices.

Cloud computing and the Kingdom’s cloud first agenda 
have introduced significant opportunities in the area of 
Data Science and Artificial Intelligence. These opportunities 
include efficient maintenance through an Artificial 
Intelligence (AI) model in the cloud, predictive maintenance 
to leverage lower total cost of ownership to the business, 
lowering unplanned down time and lost production.

CLOUD 
COMPUTING AND 
THE KINGDOM’S 
CLOUD FIRST 
AGENDA HAVE 
INTRODUCED 
SIGNIFICANT 
OPPORTUNITIES 
IN THE AREA OF 
DATA SCIENCE 
AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE.

ANNUAL
REPORT 23



In 2019, Tatweer Petroleum awarded the contract to 
commence the Security Enhancement Project and provide 
full security coverage over critical assets in the Bahrain Field. 

Tatweer Petroleum continued to win regional awards for 
the best utilization of Drone technology and for its GIS 
development program within the oil and gas sector. These 
efforts were culminated in receiving the “Drone Excellence 
Award” at the 2019 Drone Synergies Conference. 
Moreover, Tatweer Petroleum won the “Excellence in GIS 
Implementation Award”, which is the most prestigious 
recognition given to organizations that use GIS in unique 
and innovative ways in the GCC, for its 10 year experience 
and success in GIS implementation within its operations. 

The Company was co-sponsor of “GIS Day 2019”, an 
annual global celebration of GIS technology, wherein 
experts, professionals, and enthusiasts gathered in one 
platform to share and discuss the latest technology in the 
field of GIS. 

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.
Additionally, a new reporting application was launched, 
which was developed by the GIS development team, in 
order to improve the reporting of camping violations and 
safety observations.

During 2019, a total of 1,120 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 applied 500 GIS 
map updates.
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ASSET 
PROTECTION

IN 2019, TATWEER PETROLEUM 
AWARDED THE CONTRACT TO 
COMMENCE THE SECURITY 
ENHANCEMENT PROJECT 
AND PROVIDE FULL SECURITY 
COVERAGE OVER CRITICAL 
ASSETS IN THE BAHRAIN FIELD. 
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SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT
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During 2019, the Supply Chain Management (SCM) 
department processed 2,194 commitments including major 
strategic contracts, services and materials agreements and 
other commitments under the Bahrain Tender Law process 
with the Tender Board. 

During 2019, the Logistics team processed 829 export and 
import shipments.

At the end of 2019, the SCM Warehouse team completed 
780,955 man-hours without LTI/LTA. 

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 
and witnessed a 45% reduction in findings when compared 
to the results recorded during 2018.

AT THE END OF 
2019, THE SCM 
WAREHOUSE TEAM 
COMPLETED 780,955 
MAN-HOURS 
WITHOUT LTI/LTA.
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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 AND THE GCC. 

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 also 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 and 
the GCC. In addition, part of the Tatweer Petroleum’s 
directives is to support forums, which bring like-minded 
attendees together to explore new technologies, business 
opportunities and partnerships. In 2019, some of these 
events included the Middle East Oil Show (MEOS), GIS 
Day, the Abu Dhabi International Petroleum Conference 
(ADIPEC), the National Health Regulatory Authority (NHRA) 
Conference, the 4th International Industrial Revolution 
Conference, Global HSE and several Society of Petroleum 
Engineers (SPE) Workshops that took place throughout the 
year. The Company encourages its employees to participate 
in such events through various means including knowledge 
contributions through presentations, poster sessions, panel 
memberships and chairing, and committee memberships.
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ريم العلوي
المستشار العام

سعود النعيمي
مدير الموارد البشرية

هالة مفيز
مديرة الشؤون المالية

كوبي هيومان
مدير الصحة والسالمة والبيئة

جيمز إيستالك
الرئيس التنفيذي

يحيى األنصاري
مدير عام االستكشاف والتطوير

اإلدارة التنفيذية

عبداهلل البستكي
مدير عام عمليات الحقل
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د. فايز هاشم السادة
عضو مجلس اإلدارة

السيد فيصل محمد المحروس
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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المسؤولية 
االجتماعية
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تلتــزم شــركة تطويــر للبتــرول كشــركة وطنيــة مســؤولة، بالمســاهمة 
ــل  ــن، وتعم ــة البحري ــي لمملك ــادي واالجتماع ــو االقتص ــق النم ــي تحقي ف
االلتــزام،  هــذا  ولتحقيــق  المحلــي.  المجتمــع  فــي  ايجابــي  كمســاهم 
تواصــل شــركة تطويــر للبتــرول بتنفيــذ برنامــج المســؤولية االجتماعيــة 

.)CSR( للشركات

وفــي إطــار هــذا التوجــه، تواصــل الشــركة رعايــة موظفيهــا وتشــجيعهم 
القــدم  ككــرة  الرياضيــة،  األنشــطة  مــن  عــدد  فــي  المشــاركة  علــى 
والبولينــج وكــرة الســلة، باإلضافــة إلــى فريــق شــارك فــي بطولــة البحريــن 
للرجــل الحديــدي. عــالوة علــى ذلــك، تشــارك الشــركة ســنويًا بفريــق فــي 

سباق الماراثون البحريني الذي يرصد جميع عائداته لألعمال الخيرية. 

كمــا تســعى شــركة تطويــر للبتــرول لتكــون شــريكًا مؤسســيًا متميــزاً، 
ــي  ــاز الت ــط والغ ــة النف ــات صناع ــي فعالي ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــك م وذل
ــي.  ــاون الخليج ــس التع ــن ودول مجل ــة البحري ــي مملك ــنويًا ف ــم س تنظ
ــورش  ــي ال ــاركة ف ــركة المش ــات الش ــمل توجيه ــك، تش ــى ذل ــالوة عل ع
ــابهة  ــات المتش ــن ذوي التخصص ــع الحاضري ــي تجم ــة، الت ــدوات الفني والن
الستكشــاف تقنيــات جديــدة وفــرص وشــراكات تجاريــة. وخــالل عــام 
للنفــط  األوســط  الشــرق  معــرض  الفعاليــات  هــذه  شــملت   ،2019
)MEOS(، ويــوم نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ومؤتمــر أبوظبــي الدولــي 
 ،)NHRA( ومؤتمــر هيئــة تنظيــم المهــن الصحيــة ،)ADIPEC( للبتــرول
ــة  ــي للصح ــر العالم ــة، والمؤتم ــورة الصناعي ــي للث ــع الدول ــر الراب والمؤتم
والســالمة والبيئــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن ورش العمــل التــي نظمتهــا 
جمعيــة مهندســي البتــرول )SPE(  خــالل الســنة. وتحــرص الشــركة علــى 
تشــجيع موظفيهــا علــى المشــاركة فــي هــذه المؤتمــرات مــن خــالل 
طريــق  عــن  بالمعلومــات  المســاهمة  تشــمل  متعــددة،  وســائل 
المحاضــرات ومؤتمــرات عــرض الملصقــات، والمشــاركة فــي عضويــة 

ورئاسة لجان الخبراء، والمشاركة في عضوية اللجان.

تسعى شركة تطوير للبترول لتكون 
شريكًا مؤسسيًا متميزاً، وذلك من 
خالل المشاركة في فعاليات صناعة 

النفط والغاز التي تنظم سنويًا في 
مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
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وفي نهاية عام 2019، أكمل 
فريق مستودعات إدارة 

سلسلة التوريد 708,955 
ساعة عمل دون وقوع 

حوادث مضيعة للوقت. 

تمّكــن قســم إدارة سلســة التوريــد خــالل عــام 2019 مــن تخليــص 
ــات  ــات خدم ــرة واتفاقي ــتراتيجية كبي ــوداً اس ــملت عق ــًا، ش 2,194 التزام
ومــواد، وغيــر ذلــك مــن االلتزامــات الموجبــة بقانــون المناقصــات التــي 

يشرف عليها مجلس المناقصات والمزايدات.

مــن جهــة أخــرى، اســتطاع فريــق اللوجســتيات معالجــة 829 شــحنة 
تصدير واستيراد على مدى العام.

وفــي نهايــة عــام 2019، أكمــل فريــق مســتودعات إدارة سلســلة التوريــد 
708,955 ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت. 

خــالل  مــن  المخــزون  خفــض  دعــم  التوريــد  سلســلة  إدارة  واصلــت 
ــراء  ــن ش ــداًل م ــدة ب ــاريع جدي ــي مش ــرة ف ــن متوف ــواد تخزي ــتخدام م اس
مــواد جديــدة. وجــرى تطبيــق “برنامــج مصالحــة المخــزون الفعلــي” علــى 
مــدار الســنة، حيــث حقــق انخفــاض بنســبة 45 % فــي الموجــودات، مقارنة 

بالنتائج التي تم تسجيلها في عام 2018.
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إدارة سلسلة 
الـتــوريــــــد
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منحــت شــركة تطويــر للبترول 
خــالل عــام 2019 عقــداً لتنفيــذ 
ــر  ــن وتوفي ــز األم ــروع تعزي مش
تغطيــة أمنيــة شــاملة لألصول 

الحساسة في حقل البحرين.

حماية األصول
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ــر للبتــرول فــي عــام 2019 عقــداً لتنفيــذ مشــروع  منحــت شــركة تطوي
تعزيــز األمــن وتوفيــر تغطيــة أمنيــة شــاملة لألصــول الحساســة فــي 

حقل البحرين.

مــن عــدد  علــى  الحصــول  فــي  للبتــرول  تطويــر  شــركة   واســتمرت 
المســيرة”  “للطائــرات  اســتخدام  أفضــل  جــراء  اإلقليميــة   الجوائــز 
المعلومــات  لنظــم  تطويــر  برنامــج  ومقابــل   ،)Drone Technology(
الجغرافيــة )GIS( فــي قطــاع النفــط والغــاز. وبلغــت هــذه الجهــود ذروتهــا 
ــر  ــالل مؤتم ــيرة” خ ــرات المس ــي الطائ ــز ف ــزة التمي ــركة “بجائ ــوز الش بف
شــركة  فــازت  ذلــك،  علــى  عــالوة   .2019 للعــام   Drone Synergies
 تطويــر للبتــرول “بجائــزة التميــز فــي تنفيــذ نظــم المعلومــات الجغرافيــة”،

التعــاون  مجلــس  دول  فــي  للمؤسســات  تقــدم  مميــزة  جائــزة  وهــي 
الخليجــي التــي تقــوم بإســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة بطريقــة 
فريــدة ومبتكــرة. وقــد حــازت شــركة تطويــر للبتــرول بهــذه الجائــزة 
النظــم فــي 10 ســنوات ونجاحهــا فــي تطبيــق هــذه   لخبرتهــا لمــدة 

تنفيذ أعمالها.

شــاركت تطويــر للبتــرول فــي رعايــة “يــوم نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
ــم  ــة نظ ــم لتقني ــتوى العال ــى مس ــنويًا عل ــام س ــذي يق ــنة 2019”، ال لس
واالختصاصيــون  الخبــراء  فيــه  يجتمــع  حيــث  الجغرافيــة  المعلومــات 
والمهتمــون فــي منصــة واحــدة لالشــتراك والتباحــث فــي آخــر مســتجدات 

التكنولوجيا في نظام المعلومات الجغرافية.

وكمــا هــو الحــال فــي كل عــام، قامــت شــركة تطويــر للبتــرول بالتعــاون 
مــع المحافظــة الجنوبيــة لتحقيــق موســم تخييــم ناجــح وآمــن لجميــع 
مرتــادي حقــل البحريــن، بمــا فــي ذلــك موظفــي الشــركة. وتــم االتفــاق مــع 
ومراقبــة  حفــظ  علــى  المعنييــن  مــن  وغيرهــا  الجنوبيــة  المحافظــة 
المناطــق، وعلــى الحــد مــن التأثيــر علــى عمليــات الشــركة، وتعزيــز ســالمة 
األفــراد والمنشــآت واألصــول. عــالوة علــى ذلــك، أطلــق قســم نظــم 
مخالفــات  عــن  للتبليــغ  نظامــًا  الشــركة  فــي  الجغرافيــة  المعلومــات 

التخييم وااللتزام بمراعاة تعليمات السالمة.

تمّكــن قســم إدارة األراضــي مــن إصــدار 1,120 رخصــة عمــل داخليــة 
خــالل عــام 2019، وأكثــر مــن 600 رخصــة عمــل خارجيــة. وتــم مــن 
خــالل ذلــك تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية فــي حقــل البحريــن. باإلضافــة الــى 
 600 علــى  بالعمــل  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  فريــق  قــام  ذلــك، 
طلــب دراســة نظــم المعلومــات الجغرافــي، وإجــراء 500 تحديــث لخرائــط 

نظام المعلومات الجغرافية.
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أدخل نظام الحوسبة 
السحابية واألجندة 
السحابية األولى في 

المملكة، فرصة كبيرة 
في مجال علوم البيانات 

والذكاء االصطناعي.

نفــذت إدارة تقنيــة المعلومــات فــي شــركة تطويــر للبتــرول خــالل العــام 
إلــى  التــي تهــدف  2019 عــدداً مــن المبــادرات االســتراتيجية والبرامــج 
تحســين الخدمــات وتعزيــز حمايــة معلومــات الشــركة وعملياتهــا ضــد 

التهديدات اإللكترونية.

إدارة  قســم  إلــى  اآللــي  التشــغيل  أو  العمليــات  قســم  لدمــج   وكان 
تكنولوجيــا المعلومــات أثــر كبيــر فــي تعزيــز حمايــة األمــن اإللكترونــي فــي 
نظامــي تقنيــة المعلومــات والعمليــات. ويعتبــر دمــج االســتراتيجيات 
الرئيســية لمجالــي تقنيــة المعلومــات وتقنيــة العمليــات، إجــراءاً محوريــًا 

لتوفير خدمات تتسم بالقوة والبعد عن التهديدات. 

قد نجحت الشركة بإنقال بيئة المستخدم إلى    
وهــي خطــوة هامــة فــي مرحلــة اإلعــداد والتحضيــر التــي تمثلــت فــي الحــد 
غيــر  التطبيقــات  عــن  واالســتغناء  التطبيقــات  علــى  االعتمــاد  مــن 
الضروريــة أو األقــل كفــاءة وتحديــث األجهــزة. وفضــاًل عــن ذلــك، تمكنــت 
إدارة تكنولوجيــا المعلومــات خــالل عــام 2019 مــن الدمــج بنجــاح مهــام 

توزيع الغاز وبيعه ضمن شركة تطوير للبترول.

فــي  والعمليــات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  نمــو  تســارع  ومــع 
مــن  والحــد  الحاســمة  األعمــال  تنفيــذ  نظــم  توســعة  تــم  الشــركة، 
ــى  ــة إل ــة، والحاج ــة الخارجي ــدات اإللكتروني ــن التهدي ــة ع ــر الناجم المخاط
إيجــاد نظــام أدق للتغاضــي عــن األخطــاء دون انقطــاع العمــل خــالل عــام 
شــركة  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدارة  وشــددت  وضعــت   .2019
تقنيــة  نظامــي  عبــر  األخطــاء  عــن  للتغاضــي  نظامــًا  للبتــرول  تطويــر 
ــن  ــر. م ــم المخاط ــاس تقيي ــى أس ــغيلية عل ــة التش ــات والتقني المعلوم
المشــاريع الكبيــرة، نظــام تخطيــط مــوارد المشــاريع )ERP( ومشــروع 
إلدارة مكســيمو  نظــام  وتطويــر   ،)Oracle( أوراكل  تشــكيل   إعــادة 
والبيئــة والســالمة  الصحــة  جــودة  ذلــك  فــي  بمــا  الصيانــة،   أعمــال 

محتويــات  وإدارة   )EDS(ُ للمســتندات  اإللكترونــي  والنظــام   ،)QHSE(
األمنيــة  الحراســة  تعزيــز  إلــى مشــروع  باإلضافــة   ،)ECM(المؤسســات

للحقل.
 

مواكبــة أفضــل الممارســات فــي التحكــم فــي المخاطــر اإللكترونيــة عبــر 
ــوح  ــي المفت ــغيل اآلل ــام التش ــث نظ ــب تحدي ــغيلية تطل ــبكات التش الش
إلــى تقنيــة Data Diode المتميــز بالمرونــة لتحســين األمــن اإللكترونــي 
لنظــام التشــغيل اآللــي. وفضــاًل عــن ذلــك، قامــت شــركة تطويــر للبتــرول 
ببرمجــة البنيــة التحتيــة لنظــام كشــف التهديــدات اإللكترونيــة آليــًا مــن 
النظــام القائــم علــى التوقيــع إلــى نظام استرشــادي مــع توقيع واإلشــتراك، 

وشرعت في االستغناء عن أجهزة USB وغيرها من المميزات.

وتعتبــر ســرعة التفكيــر والفهــم والحوكمــة والمرونــة مــن أهــم العناصر 
التشــغيلية.  والتقنيــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات  توفيــر  فــي 
ولتحقيــق هــذا الهــدف، قطعــت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات شــوطًا 
متقدمــًا فــي وضــع وتنفيــذ خارطــة طريــق الحوكمــة وفقــًا لعــدد مــن 
ــة  ــاذج بحماي ــي نم ــي تلب ــددة الت ــراءات المح ــات واإلج ــر والسياس المعايي
المفضــل   IGA ونمــوذج   ،)CIIP( المعلومــات  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
لمكتبــة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات )ITIL(. عــالوة علــى ذلــك، تــم 
تركيــب معاييــر الحوكمــة الجديــدة )NIST( علــى جميــع نظــم الزبائــن 
الذيــن يســتخدمون نظــام Windows 10 وأجهــزة الهواتــف المحمولــة.

ــي  ــى ف ــحابية األول ــدة الس ــحابية واألجن ــبة الس ــام الحوس ــل نظ ــد أدخ وق
المملكــة، فرصــة كبيــرة فــي مجــال علــوم البيانــات والــذكاء االصطناعــي. 
حيــث اســتطاعت الشــركة تنفيــذ أعمــال دقيقــة فــي الصيانــة مــن خــالل 
نمــوذج للــذكاء االصطناعــي)AI(  فــي النظــام الســحابي، والتنبــؤ بتكاليــف 
ــه  ــف في ــذي تتوق ــت ال ــل الوق ــى تقلي ــة ال ــة، باإلضاف ــى للصيان ــة أدن إجمالي

اآلالت عن العمل للمساعدة على الحد من اإلنتاج المهدر.

،Microsoft Windows 10

الـتقريـر23
السنــوي



تكنولوجيا 
المعلومات

الـتقريـر22
السنــوي



ارتفــع معــدل البحرنــة فــي شــركة تطويــر للبتــرول مــن 82% إلــى مــا يزيــد 
عــن 84 % خــالل عــام 2019، وازداد العــدد اإلجمالــي لموظفــي الشــركة 

من 819 إلى 903 موظف خالل العام.

وظــل نظــام التوفيــر للموظفيــن البحرينييــن، الــذي طرحتــه الشــركة 
في شهر يوليو 2018، نظامًا تنافسيًا في قطاع النفط والغاز.

إلــى مناصــب قياديــة  ترقــوا  الذيــن  البحرينييــن  الموظفيــن  بلــغ عــدد 
)باإلضافــة الــى رؤســاء أقســام ومــا فوقهــم مــن ذلــك( 20 موظفــًا. كمــا 
ــر قدراتهــم  سيســتمر التدريــب القيــادي لـــ 175 موظــف بحرينــي لتطوي
وإعدادهــم لمناصــب مســتقبلية عليــا. ومــن بيــن هــؤالء الموظفيــن، بــدأ 
78 موظفــًا منهــم البرنامــج التدريبــي خــالل عــام 2019، علــى أن يبــدأ 

الباقون تدريبهم في مطلع العام 2020.

ــو 68,188  ــرول نح ــر للبت ــركة تطوي ــت ش ــام 2019، خصص ــالل الع وخ
ســاعة لتدريــب وتطويــر موظفيهــا علــى شــكل مهــام تنمويــة وتدريبــات 
ــة  ــة. وإضاف ــالمة والبيئ ــة والس ــة بالصح ــا متعلق ــة وغيره ــة وتجاري تقني
الــى ذلــك، وفــرت شــركة تطويــر للبتــرول بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى 
للمــرأة تدريــب مهنــي صيفــي لمــدة شــهرين فــي الخبــرة العمليــة حيــث 
شــارك فيــه 36 طالبــًا بحرينيــًا مــن الجامعــات المحليــة والدوليــة. كمــا 
للتدريــب  ناصــر  الشــيخ  مركــز  مــن  طالبــًا   14 الشــركة  اســتضافت 
ــن  ــان البحري ــة بي ــن مدرس ــن م ــالب آخري ــابيع، و9 ط ــدة 6 أس ــي لم المهن

لحضور برنامج لمدة أسبوع يهدف الكتساب الخبرة العملية.

الفرديــة” التنميــة  ”خطــة  برنامــج  تنفيــذ  فــي  الشــركة   واســتمرت 
) IDP( الــذي بــدأ العمــل  بــه فــي عــام 2016 كجــزء مــن التزامهــا بتدريــب 
ــت  ــد تمكن ــم. وق ــاالت عمله ــي مج ــن ف ــن البحرينيي ــر الموظفي وتطوي
الشــركة مــن خــالل هــذا برنامــج مــن وضع خطــط تطويريــة خاصــة لجميع 
الموظفيــن البحرينييــن المؤهليــن. يتــم تجديــد هــذه الخطــط ســنويًا 
لــكل موظــف بحرينــي، وذلــك  الســنة  التقــدم فيهــا طــوال  ومتابعــة 
للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الفنيــة المتفــق عليهــا وغيرهــا مــن أهــداف 

القدرات األخرى.

تواصــل الشــركة تنظيــم ورش عمــل خاصــة لـــ”إدارة األداء للموظفيــن 
حــول  الموظفيــن  تثقيــف  الــى  الــورش  هــذه  تهــدف  المســؤولين”.  
عملياتهــا وفلســفة الشــركة فــي عمــل إدارة األداء، باإلضافــة الــى تعزيــز 
الكفــاءات القياديــة أثنــاء إدارة أداء الموظفيــن، وذلــك فــي الجهــود الراميــة 
الــى التحســين المســتمر لشــركة تطويــر للبتــرول كمنظمــة مبنيــة 

على األداء المتميز. 

الـتقريـر21
السنــوي



ــر  ــركة تطوي ــي ش ــة ف ــدل البحرن ــع مع ارتف
للبتــرول مــن 82% إلــى مــا يزيــد عــن 84 % 
خــالل عــام 2019، وازداد العــدد اإلجمالــي 
 903 إلــى   819 مــن  الشــركة  لموظفــي 

موظف خالل العام.

الموارد 
البشرية

الـتقريـر20
السنــوي



إجمااًل، حققت الشركة تحسن في 
أداء الصحة والسالمة والبيئة خالل 
عام 2019 مقارنة بالعام السابق. 

واستطاع موظفي شركة تطوير 
للبترول إتمام السنة بنجاح دون 

 وقوع حوادث مضيعة لوقت
.)LTIs( العمل

الصحــة  لمجــال  الرئيســي  االهتمــام  تركيــز  تــم   ،2019 عــام  خــالل 
والســالمة والبيئــة علــى تحســين نظــام إدارة الصحــة والســالمة وحمايــة 
الصحــة  إدارة  لنظــام  الدولــي  المعيــار  تبنــي  خــالل  مــن  وذلــك  البيئــة، 
ــى  ــن عل ــاركة الموظفي ــز مش ــزو 45001 وتعزي ــة اآلي ــالمة المهني والس
المســتويين الفــردي واإلداري فــي المواضيــع ذات الصلــة بأمــور الصحــة 
والســالمة والبيئــة. وقــد تــم بنجــاح االنتهــاء مــن مراجعــة المرحلــة 
الشــهادات  لتدقيــق  مؤهلــة  الشــركة  أن  خاللهــا  مــن  وثبــت  األولــى، 

للحصول على شهادة اآليزو 45001.

عــالوة علــى ذلــك، بذلــت الشــركة مجهــوداً كبيــراً فــي مراجعــة وتحديــث 
جميــع إجــراءات الشــركة للصحــة والســالمة والبيئــة، بمــا فــي ذلــك نظــام 
إدارة الصحــة والســالمة وحمايــة البيئــة للشــركة، والتبليــغ عــن الحــوادث 
والتحقيــق والمتابعــة وإدارة أعمــال المقاوليــن، باإلضافــة الــى العديــد مــن 

اإلجراءات األخرى.

إجمــااًل، حققــت الشــركة تحســن فــي أداء الصحــة والســالمة والبيئــة 
ــركة  ــي ش ــتطاع موظف ــابق. واس ــام الس ــة بالع ــام 2019 مقارن ــالل ع خ
تطويــر للبتــرول إتمــام الســنة بنجــاح دون وقــوع حــوادث مضيعــة لوقــت 

.)LTIs( العمل

وخــالل عــام 2019، أجــرت شــركة تطويــر للبتــرول تقييمــًا للقيــادة لــدى 
ــاء اإلدارة  ــة ألعض ــرت دورات تدريبي ــة، ووف ــالمة والبيئ ــة والس إدارة الصح
فــي  الســالمة  ثقافــة  لتعزيــز  األساســيين  والمقاوليــن  والموظفيــن 
الشــركة. وتــم تخصيــص 5,803 ســاعة عمــل لتدريــب الموظفيــن فــي 
الشــركة، ونحــو 12,874 ســاعة عمــل لتدريــب عــالوة علــى ذلــك، للتعزيز 
إدارة  والبيئــة. عــالوة علــى ذلــك، نظمــت  الصحــة والســالمة  بأهميــة 
الصحــة والســالمة والبيئــة نحــو 1655 جلســة تدريبيــة نظريــة، شــاملة 

للدورات المخصصة للمقاولين.

تواصــل شــركة تطويــر للبتــرول التزامهــا بتنفيــذ مهمتهــا فــي تحســين 
الممارســات البيئيــة فــي جميــع المناطــق التابعــة لحقــل البحريــن. وخالل 
عــام 2019، ركــزت الشــركة علــى أنشــطة تحســين الممارســات البيئيــة 
ومنهــا تشــييد وتشــغيل مرافــق مــزج وتجفيــف الوحــل الرطــب وتشــغيل 
مناطــق التخزيــن، وضمــان التقيــد بالحــد مــن االنبعاثــات الجويــة مــن 
ــودة  ــة ج ــام مراقب ــن، ونظ ــل البحري ــاء حق ــة أنح ــي كاف ــط ف ــادر النف مص
بحقــل  المحيــط  الهــواء  جــودة  عــن  بيانــات  وجمــع  المحيــط  الهــواء 
ــر النفايــات  البحريــن بــكل دقــة وموثوقيــة، ومضاعفــة الجهــود فــي تدوي
بإتمــام  والقيــام  الشــركة،  فــي  العمليــات  مختلــف  عــن  تنشــأ  التــي 
عمليــات تفتيــش المرافــق الجديــدة فــي الوقــت المحــدد واعتمــاد ذلــك 

من وجهة نظر بيئية.

مــن  دولــي  بإعتــراف  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  إدارة  حظيــت  وقــد 
المجلــس الوطنــي للســالمة كأول مركــز للتدريــب علــى اإلســعافات. 
وأجــرت الشــركة فحوصــات طبيــة ســنوية للموظفيــن، باإلضافــة إلــى 
المعديــة  األمــراض  مراقبــة  تحســين  إلــى  تهــدف  إضافيــة  اختبــارات 

والوقاية منها.

وتلتــزم شــركة تطويــر للبتــرول باإلشــراف وتحمــل المســؤولية تجــاه 
البيئــة، وواصلــت جهودهــا طــوال الســنة للحــد مــن النفايــات وتقليــل 

االنبعاثات الناتجة عن عملياتها.

الـتقريـر19
السنــوي



الصحة 
والسالمة 

والبيئة

الـتقريـر18
السنــوي



حفــر أول بئــر بــري تقييمــي بجزيرة أم النعســان 
فــي شــهر ديســمبر 2018 بعــد اإلعــالن عــن 
اكتشــافات هيدروكربونيــة جديــدة فــي حــوض 
خليــج البحريــن. وبــدأ اختبــار اإلنتــاج فــي يوليــو 
فيمــا  االختبــار،  قيــد  البئــر  يــزال  وال   ،2019

يجري تقييم بيانات التدفق.

الـتقريـر17
السنــوي



االستكشاف

المــوارد  مــن  مزيــد  الستكشــاف  المتواصلــة  جهودهــا  إطــار  فــي 
مملكــة  فــي  والشــاطئية  البحريــة  المناطــق  فــي  الهيدروكربونيــة 
البحريــن، نفــذ قســم االستكشــاف التابــع لشــركة تطويــر للبتــرول عــدداً 
مــن المشــاريع الكبــرى ضمــن مشــاريع االستكشــاف لعــام 2019. وكان 

الهدف من هذه المشاريع:

إيجاد وتقييم موارد هيدروكربونية جديدة.  )1(  
المالــي  العالميــة ومؤسســات االســتثمار  جــذب الشــركات   )2(   

للمشاركة في أنشطة االستكشاف.   
تقييــم االستكشــافات األخيــرة فــي حــوض خليــج البحريــن    )3(   

.)Pre-Unayzah Gas( وغاز مكمن ما قبل عنيزة   

أبرز مشاريع االستكشاف خالل عام 2019 هي:
حفــر أول بئــر بــري تقييمــي بجزيــرة أم النعســان فــي شــهر ديســمبر   • 
فــي  جديــدة  هيدروكربونيــة  اكتشــافات  عــن  اإلعــالن  بعــد   2018   
،2019 يوليــو  فــي  اإلنتــاج  اختبــار  وبــدأ  البحريــن.  خليــج  حــوض    

وال يزال البئر قيد االختبار، فيما يجري تقييم بيانات التدفق.  

ــن  ــاج م ــد اإلنت ــم تحدي ــاز، ت ــى الغ ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــل تلبي ــن أج م  • 
تكوينــات مــا قبــل عنيــزة - جوبــة والجــوف. وقــد بــدأ العمــل فــي حفــر    

بئرين في الجوف خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 2019.  

اســتمرت حملــة الترويــج لقطاعــي المناطــق البحريــة المفتوحــة مــع   • 
الشــركة  اســتمرت  فيمــا  البحريــن،  خليــج  فــي  االســتثمار  فــرص    
ــتضافة  ــات واس ــة البيان ــتخراج ودراس ــي اس ــنة ف ــوال الس ــًا وط داخلي   
شــركات عالميــة ومؤسســات اســتثمارية مــن الواليــات المتحــدة    
التوقيــع تــم   ،2019 مايــو  شــهر  وفــي  وآســيا.  وأوروبــا  األمريكيــة    

 ENI شــركة  مــع  اإلنتــاج  ومشــاركة  استكشــاف  اتفاقيــة  علــى    
حول القاطع البحري رقم 1.  

ــي  ــح الجيوفيزيائ ــتكمال المس ــن اس ــاف م ــرة االستكش ــت دائ تمكن  • 
ثنائــي األبعــاد بنجــاح فــي شــهر ســبتمبر 2019، الــذي شــمل المناطق    
ــات  ــير البيان ــك أن تفس ــن. وال ش ــة البحري ــي مملك ــة ف ــة والبحري البري   
التــي تــم اســتخراجها حديثــًا ودمجهــا مــع البيانــات القائمــة ســتضيف    
قيمــة لنشــاط االستكشــاف فــي المناطــق البحريــة، وستســاعد علــى    
تحديــد طريقــة يتــم االسترشــاد بهــا فــي تنفيــذ أعمــال االستكشــاف    

وتحديد المناطق التي يحتمل وجود النفط فيها.  

الـتقريـر16
السنــوي



أضاف برنامج تطوير اآلبار لعام 
2019، 107 بئر جديد الى حقل 

البحرين الذي يتكون من 80 بئراً 
لرفع الغاز و27 مضخة آبار عمودية

تطوير الحفر والمكامن تحت السطحية

ــدة  ــار جدي ــر 3 آب ــام 2019 بحف ــالل ع ــرول خ ــر للبت ــركة تطوي ــت ش قام
لغــاز الخــف، و110 آبــار جديــدة للنفــط، مســتهدفة مكمنــات مشــرف 
إجمالــي رفــع  ممــا  وخريــب،  ومــودود  وأحمــدي  ومغــوا   وأوســتراكود 
شــركة تأســيس  منــذ  حفرهــا  تــم  التــي  الجديــدة  اآلبــار   عــدد 

تطويــر فــي عــام 2010 إلــى 1,137 بئــراً، بمــا فــي ذلــك 10 آبــار لغــاز الخــف. 
أوليــة، آبــاراً   2019 عــام  فــي  حفرهــا  تــم  التــي  اآلبــار  جميــع   تعــد 
 ممــا نتــج عنهــا معــدل إنتــاج 3,900 برميــل نفــط إضافــي فــي اليــوم

خالل العام.

واصلــت الشــركة نجاحهــا فــي الحفــر وتحقيــق األداء بكفــاءة مــن خــالل 
عمليــات حفــر بشــكل أســرع وأفضــل. وتضمنــت تحســينات كفــاءة 
فــي المرصــودة  األقــدام  عــدد  وزيــادة  القــدم  تكلفــة   الحفرانخفــاض 

اليــوم، مــع تقليــص الوقــت الغيــر انتاجــي والوقــت الكلــي لحفــر اآلبــار 
بشكل عام.

ــر المكامــن، وتمكنــت مــن  ــر للبتــرول فــي تطوي وواصلــت شــركة تطوي
الحــد مــن تناقــص كميــة اإلنتــاج فــي الحقــل. وقــد تحقــق ذلــك بتطبيــق 
عــدد مــن دراســات التقييــم الفنــي لتطويــر عــدد مــن مكامــن الحقــل، مــع 
رفــع نســبة اإلنتــاج األولــي مــن مكمــن مشــرف بمقــدار 240 برميــل فــي 
اليــوم بواســطة 4 آبــار أفقيــة فــي منطقــة النفــط الخفيــف. وتمكنــت 
ــوم  ــي الي ــل ف ــا 1,500 برمي ــة مقداره ــة إضافي ــاج كمي ــن إنت ــركة م الش
مــن 8 آبــار وذلــك بعــد تخطيــط وتنفيــذ مخطــط تعزيــز اإلنتــاج المســتقبلي 
- مشــروع المخاطــر والمــردود لمكمنــي أوســتراكود ومغــوا. وخــالل 
العــام 2019، حفــرت الشــركة 69 بئــراً بينيــًا منتجــة فــي مكمــن مــودود 
بمنطقــة حقــن الغــاز بمســافات أقــرب، كجــزء مــن برنامــج المســافات 

الضيقة في مكمن مودود.

هندسة وإنشاء المرافق

تــم تركيــب وحــدة لتجفيــف الغــاز بســعة 500 مليــون قــدم مكعــب 
ــام 2018،  ــي ع ــا ف ــة به ــق المرتبط ــى المراف ــة ال ــًا باإلضاف ــي يومي قياس
الغــاز غيــر  وذلــك كجــزء مــن الخطــة الطويلــة األجــل لتطويــر حقــل 
المصاحــب. وكمــا تمكنــت الشــركة بتحقيــق معــدالت تصميــم تجفيــف 
اآلن  ويجــري   ،2019 عــام  فــي  الغــاز  مــن  مكعــب  قــدم  مليــون   500
تشــغيل هــذه الوحــدة بسالســة، فيمــا يســتمر التحســن فــي العمليــات 

المختلفة في الوحدة.

تــم اســتكمال مشــروع ضغــط غــاز العــرب وبــدأ تشــغيله في عــام 2019، 
ــوط،  ــاز المضغ ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــروع اآلن 25 ملي ــج المش وينت

كما تم تصميمه.

وتــم توصيــل 50 بئــراً إضافيــًا مــن اآلبــار التــي تعمــل بمضخــات عموديــة 
بشــبكة كهربــاء جهــد 11 كيلــو فولــت، وبذلــك يصــل إجمالــي عــدد 
ــار التــي تــم االســتغناء عنهــا  ــزل المســتأجرة لمضخــات اآلب ــدات الدي مول
 والتــي تــم ربطهــا بالتيــار الكهربائــي الدائــم، إلــى 640 مضخــة بنهايــة

عام 2019.

وخــالل عــام 2019، تــم توصيــل 16 وحــدة لتجفيــف الغــاز و56 مضخــات 
آبــار عموديــة بشــبكة األليــاف البصريــة وتــم ربــط 15 بئــر يعمــل بالرفــع 
آبــار فــي مكمــن الخــف بشــبكة األليــاف  آبــار و3  بالغــاز و7 مجمعــات 
البصريــة. كمــا تــم االنتهــاء مــن توســعة شــبكة األليــاف التــي بــدأ العمــل 
إجــراء تحســينات واســعة  إلــى  فيهــا بالمنطقــة الشــمالية، باإلضافــة 

النطاق في البنية التحتية للشبكة في جميع أنحاء حقل البحرين.

تــم  النعســان،  أم  جزيــرة  فــي  النفــط  عــن  التنقيــب  مشــروع  ولدعــم 
ــم  ــريع لدع ــار الس ــة ذات المس ــاريع المدني ــن المش ــدد م ــن ع ــاء م االنته

برنامج الحفر والمتابعة الخاصة بإمدادات المياه ومعالجة النفايات.

الــى حقــل  بئــر جديــد   107  ،2019 لعــام  اآلبــار  برنامــج تطويــر  أضــاف 
البحريــن الــذي يتكــون مــن 80 بئــراً لرفــع الغــاز و27 مضخــة آبــار عموديــة، 
وهــي تنتــج حاليــًا فــي مكامــن األحمــدي والبحريــن وخريــب. وباإلضافــة إلــى 
النفــط قائمــًا اضافيــة فــي حصيلــة اســتخراج  بئــراً   20  ذلــك، ســاهم 

خالل عام 2019.

ولدعــم أهــداف الشــركة فــي الطاقــة المتجــددة، تــم تشــغيل 3 محطــات 
ــالل  ــية خ ــة الشمس ــل بالطاق ــاوات تعم ــوة 3 ميج ــاء بق ــد الكهرب لتولي
عــام 2019، وقــد بــدأت المحطــات بتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة لشــبكة 
شــركة تطويــر للبتــرول التــي تبلــغ قوتهــا 33 كيلــو فولــت. وخــالل عــام 
وتوفيــر  لحفــاظ  المشــاريع  مــن  عــدد  تنفيــذ  فــي  العمــل  بــدأ   ،2019

الطاقة والتقيد بتصريف اإلنبعاثات وتحسين المرافق.

ــة،  ــة التحتي ــاريع البني ــن مش ــدداً م ــركة ع ــذت الش ــك، نف ــن ذل ــاًل ع وفض
شــملت بنــاء عيــادة صحيــة جديــدة ومختبــر وحوضــًا لمعالجــة النفايــات 

.)porta cabin( ومقراً متنقاًل

الـتقريـر15
السنــوي



تنمية
الحقل

الـتقريـر14
السنــوي



عمليات الغاز

بلــغ معــدل إجمالــي إنتــاج غــاز الخــف 1,670 مليــون قــدم مكعب قياســي 
فــي اليــوم )MMSCFD(، وبلــغ معــدل ذروة اإلنتــاج 2,120 مليــون قــدم 

مكعب قياسي في اليوم خالل شهر يونيو.

صيانة الحقل 

باإلضافــة إلــى األنشــطة األساســية المتمثلــة فــي أعمــال إيقــاف التشــغيل 
والتفتيــش  وعمليــات الصيانــة الوقائيــة وطلبــات األعمــال التصحيحيــة، 
شــارك قســم إدارة صيانــة الحقــل أيضــًا فــي تشــغيل العديــد مــن المرافــق 

الجديدة.

مــن  أكثــر   2019 العــام  خــالل  الصيانــة  ســاعات  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 
.560,000

تصميم نظام اإلنتاج

)GDS( توزيع و بيع الغاز
خــالل العــام 2019، قــام قســم توزيــع وبيــع الغــاز )GDS( بتزويــد 1,588 
 مليــون قــدم مكعــب قياســي فــي اليــوم مــن الغــاز دون إنقطــاع إلــى

38 عميًلا.

عمليات النفط

بلــغ متوســط إنتــاج النفــط الخــام والمكثفــات 42,400 برميــل يوميــًا، 
بزيــادة مقدارهــا 300 برميــل فــي اليــوم مقارنــة بمــا كان عليــه فــي عــام 
ــذا  ــًا له ــل يومي ــود 38,100 برمي ــط األس ــاج النف ــدل إنت ــغ مع 2018. وبل

العام.

وخــالل عــام 2019، نفــذت الشــركة عــدة مشــاريع وأنشــطة رئيســية 
لتحسين إنتاج النفط والغاز. وشملت هذه المشاريع:

.”ZeroP Skids“ تشغيل 4 مشاريع  •

تشغيل 30 وحدة للحقن المستمر واآللي المعرف بـ  •

.”Continuous Demulsifier Injection Skids (CDI(“  

تــم حيــث  لآلبــار،  جديــدة  وإنجــاز  صيانــة  عمليــة   523 اســتكمال   • 
تحفيــز 284 بئــراً مــن أصــل 523 عمليــة أثنــاء عمليــات الحفــر، كمــا    
لتحســين  الحفــر  أجهــزة  اســتخدام  بــدون  بئــراً   172 تحفيــز  تــم    

إنتاجية البئر.   

تطبيق ممارسات جديدة لرفع إنتاج اآلبار، بما في ذلك:  •

a توقيــف آبــار الغــاز األفقييــن فــي مكمــن مــودود، باســتخدام أنبــوب  		

         حقن إسمنتي وتثقيب انتقائي.

a تكسير الرمل لحشو مكمن أوستراكود-مغوا. 	

a تكسير الرمل لحشو مكمن األحمدي. 	

الشــديد  الحمضــي  التحفيــز  مــع  العالــي  بالضغــط  المعالجــة   a 		

           لمكمني األحمدي وأوستراكود مغوا.

اســتمرار تطبيــق الحلــول الهندســية والكيميائيــة عــن طريــق تركيب   • 
األنابيب المطلية واستخدام المعالجات الكيميائية في آبار الضخ.  

 بلغ معدل إجمالي إنتاج غاز
الخف 1,670 مليون قدم مكعب 

 ،)MMSCFD( قياسي في اليوم
وبلغ معدل ذروة اإلنتاج 2,120 
مليون قدم مكعب قياسي في 

اليوم خالل شهر يونيو.
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“يسعدني أن 
أبلغكم بأن معدل 
البحرنة في شركة 
تطوير للبترول قد 

تجاوز 84 % في عام 
2019. يمثل هذا 

اإلنجاز مساهمة 
أخرى من شركة 

تطوير للبترول 
لتعزيز فرص النمو 

االقتصادي لمملكة 
البحرين وشعبها.”

واصلــت شــركة تطويــر للبتــرول خــالل العــام 2019 أداءهــا المتميــز فــي 
تحســين اإلنتــاج الــذي يعــود أساســًا إلــى حفــر 3 آبــار جديــدة للغــاز فــي 
المشــرف  مكامــن  مســتهدفة  نفــط،  و110بئــر  الخــف،  طبقــة 
ــر  ــه حف ــج عن ــا نت ــب، مم ــودود وخري ــدي وم ــوا واألحم ــتراكود ومغ وأوس
مجموعــة 1137 بئــر منــذ أن تولــت شــركة تطويــر للبتــرول اإلشــراف 

على عمليات حقل البحرين، وتتضمن 10 آبار للغاز في طبقة الخف.

وخــالل العــام، بلــغ متوســط إنتــاج النفــط الخــام والمكثفــات 42,400 
برميــاًل فــي اليــوم، أي بزيــادة مقــدار 300 برميــل فــي اليــوم، مقارنــة بمــا 
كانــت الشــركة تنتــج فــي عــام 2018، فيمــا بلــغ معــدل إنتــاج النفــط 
ــط  ــغ متوس ــنة. وبل ــك الس ــالل تل ــوم خ ــي الي ــل ف ــود 38,100 برمي األس
إنتــاج الغــاز غيــر المصاحــب 1,7 مليــار قــدم مكعــب فــي اليــوم، ممــا يلبــي 

متوسط وأعلى معدل إلحتياجات الطاقة في مملكة البحرين.

ــي  ــن ف ــج البحري ــوض خلي ــي ح ــط ف ــاف النف ــن اكتش ــالن ع ــر اإلع ــى إث وعل
مطلــع عــام 2018، حفــر أول بئــر تقييمــي فــي جزيــرة أم النعســان خــالل 
شــهر ديســمبر مــن ذات الســنة، وبــدأت عمليــات فحــص اإلنتــاج فــي 
شــهر يوليــو 2019. حاليــًا، يجــري العمــل علــى فحــص البئــر وتقييــم 

البيانات المتعلقة به.

وخــالل العــام 2019، بلــغ معــدل وقــوع اإلصابــات الكامــل )TRIR( فــي 
شــركة تطويــر للبتــرول 0.19، ممــا يشــكل تحســنًا ملحوظــًا عن الســنة 
الصحــة  إدارة  تعمــل   .0.29 المعــدل  هــذا  فيهــا  بلــغ  التــي  الســابقة، 
والســالمة والبيئــة فــي الشــركة بإســتمرار علــى الحــد مــن هــذا المعــدل 
ــالل  ــالمة خ ــور الس ــي أم ــة ف ــي التوعي ــاٍل ف ــود ع ــذل مجه ــى ب ــد عل وتؤك

العام المقبل.

يســعدني أن أبلغكــم بــأن معــدل البحرنــة فــي شــركة تطويــر للبتــرول قــد 
ــن  ــرى م ــاهمة أخ ــاز مس ــذا اإلنج ــل ه ــام 2019. يمث ــي ع ــاوز 84 % ف تج
لمملكــة  االقتصــادي  النمــو  فــرص  لتعزيــز  للبتــرول  تطويــر  شــركة 

البحرين وشعبها.

ــَيرة  ــرات المس ــز للطائ ــزة التمي ــى جائ ــرول عل ــر للبت ــركة تطوي ــازت ش ح
فــي مؤتمــرDrone Synergies 2019  وجائــزة التميــز فــي تنفيــذ نظــام 
الشــركة  الســتخدام  تقديــراً   )EGI( المكانيــة  الجغرافيــة  المعلومــات 
الجغرافيــة  المعلومــات  المســَيرة ونظــم  الطائــرات  لتقنيــة  المبتكــر 

)GIS( وذلك يمهد الطريق لترقيم مستقبل صناعة النفط والغاز.

اســتمرت شــركة تطويــر للبتــرول خــالل عــام 2019 فــي الحصــول علــى 
الدعــم التــام مــن لــدن صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، ومــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة ومــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
ــس  ــب األول لرئي ــى والنائ ــد األعل ــب القائ ــد نائ ــي العه ــة ول ــد آل خليف حم
مجلــس الــوزراء. وال يســع مجلــس اإلدارة إال أن يعــرب عــن خالــص امتنانــه 

وتقديره لهذا الدعم وهذه الرعاية  المستمرة.
 

ــي  ــكر إدارة وموظف ــس اإلدارة، أود أن أش ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع ونياب
شــركة تطويــر للبتــرول علــى تفانيهــم وحماســهم وعملهــم الجــاد 

خالل هذا العام.

محمد بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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فــي ديســمبر 2009 تولــت شــركة تطويــر للبتــرول مســؤولية اإلشــراف 
علــى حقــل البحريــن والعمــل علــى إعــادة تطويــره وتنفيــذ جميع األنشــطة 
المتعلقــة بعمليــات النفــط وفقــًا لشــروط وأحــكام اتفاقيــة التنميــة 
والمشــاركة فــي اإلنتــاج )DPSA( التــي تــم توقيعهــا بتاريــخ 26 أبريــل 
وشــركة   ،)NOGA( والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  بيــن   2009

للنفــط  القابضــة  والشــركة  مبادلــة  وشــركة  أوكســيدنتال، 
.)nogaholding(والغاز

 

واعتبــاراً مــن يوليــو 2016، أصبحــت الشــركة مملوكــة بالكامــل مــن 
قبــل الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز، والتــي تعتبــر بمثابــة ذراع االســتثمار 
ــي  ــي ف ــدور أساس ــاهم ب ــاز، وتس ــط والغ ــة للنف ــة الوطني ــر للهيئ والتطوي
اإلشــراف علــى اســتثمارات الحكومــة فــي عــدد مــن الشــركات التابعــة 

لقطاع الطاقة. 

تعــد شــركة تطويــر للبتــرول اآلن مســؤولة عــن جميــع عمليات اســتخراج 
ــط  ــن النف ــب ع ــك التنقي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي المملك ــاز ف ــر الغ ــط وتوفي النف
إلــى باإلضافــة  واإلنتــاج،  البحريــن  حقــل  تطويــر  وأنشــطة   والغــاز 

توزيع وبيع الغاز.

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

البحرين االقتصادية 2030. 

ــة  ــائل المتقدم ــات والوس ــدث التقني ــتخدام أح ــى اس ــركة عل ــل الش تعم
ــة  ــر الصح ــى معايي ــا بأعل ــى التزامه ــرص عل ــع الح ــط م ــتخراج النف ــي اس ف
ــا  ــة مم ــوادر البحريني ــر الك ــى تطوي ــًة ال ــة، إضاف ــة البيئ ــالمة وحماي والس
ــادي  ــو االقتص ــن النم ــد م ــق المزي ــي تحقي ــركة ف ــاهمة الش ــم مس يدع
إضافيــة  قيمــة  تحقيــق  حينــه  وفــي  للمملكــة،  االجتماعــي  واإلزدهــار 

للمساهمين.

رؤيتنا

ــة  ــي مملك ــتمر ف ــار المس ــو واإلزده ــدة للنم ــركة الرائ ــح الش أن نصب
البحرين.

وسيتم تحقيق رؤيتنا من خالل:
تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية لمملكة البحرين.  •

نقــل التكنولوجيــا والمهــارات الالزمــة لتطويــر القــوى العاملــة فــي   • 
مملكة البحرين.  

الســالمة  مجــال  فــي  العالمــي  المســتوى  علــى  ثقافــة  تعزيــز   • 
والمحافظة على البيئة.  

إعادة تطوير حقل البحرين.  •

دعم رؤية البحرين 2030.  •

مهمتنا

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

وسوف نحقق ذلك من خالل:
تطويــر اإلنتــاج بشــكل آمــن واقتصــادي، وزيــادة االحتياطــي فــي   • 

ظل حماية البيئة.  

تلبية احتياجات الغاز للتوسع االقتصادي المحلي.  •

االستثمار في الثروة الوطنية وإدارتها بحكمة.  •

توفير فرص العمل والنمو االقتصادي لشعب البحرين.  •

قيمنا

الموارد البشرية
نحتضــن القــوى العاملــة الشــغوفة والملهمــة مــن خــالل توفيــر 

الفرص للتعلم واإلرتقاء في بيئة مبنية على األداء المتميز. 

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

المسؤولية االجتماعية
ــالل  ــن خ ــة م ــاب المصلح ــة أصح ــرام وثق ــاب احت ــى اكتس ــل عل نعم

الشراكات المثمرة واألداء المتميز.  

النزاهة
نتميز بالشفافية وتحمل مسؤولية اجراءاتنا.

االبتكار
نقدم حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة حقل البحرين.

إن الهدف الرئيسي للشركة هو 
زيادة إنتاج النفط وتوفير الغاز 

لتلبية متطلبات الطاقة 
المستقبلية لمملكة البحرين، 

وذلك تحقيقًا لرؤية البحرين 
االقتصادية 2030. 

الـتقريـر7
السنــوي



نبذة عــن
الشركـة

الـتقريـر6
السنــوي



المحتويات
نبذة عن الشركة

سلسلة األحداث التاريخية
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عمليات اإلنتاج
تنمية الحقل

الصحة والسالمة والبيئة
الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات
حماية األصول

إدارة سلسة التوريد
المسؤولية االجتماعية للشركة

مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية 

06
08
10
12
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الـتقريـر5
السنــوي



الـتقريـر4
السنــوي



صاحب السمو الملكي   
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

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



المكتب الرئيسي
ص.ب. رقم:25888

الرمامين، مملكة البحرين
هاتف:8000 1714  973+  الفاكس:8001 1714 973+

communications@tatweerpetroleum.com :البريد اإللكتروني
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الـتقرير2019
السنـوي

عقــد مــن التطــوير


