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مليون ساعة عمل بدون حوادث 
مضيعة للوقت.

من صافي أرباح الشركة 
تخصص لبرامج اإلستثمار 

االجتماعي.

مليون دوالر - المبلغ المستثمر 
في 3200 مشروعًا في جميع 

أنحاء السلطنة.

10

130

%1.5

 مليون دوالر تقريبًا - 
تم تخصيصها لبرامج تدريب 
الموظفين وتطوير قدراتهم 

للعام 2014.

تم تحديث األرقام والبيانات في شهر ديسمبر 2013

موظفًا منتسبين إلى دراسات 
تخصصية بمنح من الشركة.

6

+60

560

نسبة التعمين - تحتل الشركة مكانة 
بين طليعة المؤسسات التي تسعى 

إلى استقطاب أفضل الكوادر العمانية 
والحفاظ عليها، ويتقلد العمانيون 

اليوم معظم المناصب العليا في 
الشركة، ومن ذلك سبعة عمانيين في 

مناصب الفريق اإلداري الثمانية.

نسبة كفاءة عمل المصنع.

 موظفًا مسجلين في 
 دراسات جامعية

بمنٍح من الشركة.

+100

+%99

عدد الموظفين بالشركة.
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الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م. شركة محدودة المسؤولية تأسست بموجب 
مرسوم سلطاني ساٍم صدر في عام 1994م، ومسجلة بموجب قوانين سلطنة عمان، ويتركز 

نشاطها التجاري في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.
الالزمة  المشاريع والعمليات واألنشطة  أو غير مباشرة بكافة  الشركة بصفة مباشرة  وتقوم 
وتدير  العمالء.  إلى  تصديره  عن  فضاًل  وتسويقه  وتخزينه  العماني  الطبيعي  الغاز  إلسالة 
طاقاتها  تبلغ  الطبيعي  الغاز  إلسالة  قاطرات  ثالث  صور  بوالية  مصنعها  في  حاليًا  الشركة 

اإلجمالية 10.4 مليون طن متري بالسنة.
مصادر  تنويع  إلى  الرامية  الحكومة  جهود  في  الشركة  تساهم  األنشطة  هذه  خالل  ومن 
الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  النفط. ويقع مصنع  االعتماد على  الوطني وتقليل  الدخل 
يوجد  بينما  الشرقية،  جنوب  بمحافظة  صور  والية  في  قلهات  مدينة  ساحل  على  المسال 

المكتب الرئيسي في مسقط.
وفي األول من سبتمبر من عام 2013 ، دخلت صناعة الغاز في السلطنة حقبة جديدة مع اندماج 
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال ليصبحا  كيانًا متكاماًل 

تحت اسم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

الشركة في سطور
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أهدافنا االستراتيجية
1. إيجاد قيمة مضافة لجميع المتعاملين مع الشركة

زيادة  في   – القصير  المدى  على   – مرونة  أي  بوجود  تتسم  ال  بيئة  في 
إمدادات غاز التغذية من المصادر المحلية، عالوة على الغموض المستمر 
عمالئنا  إرضاء  في  نستمر  أن  بد  ال  فإنه  العالمية،  األسواق  يكتنف  الذي 
الغاز  ومشتقات  المسال  الطبيعي  الغاز  تصدير  في  علينا  باالعتماد 
طوال  القيمة  تعزيز  آخر  جانب  ومن  لهم،  المكثفة  المسال  الطبيعي 
التقليل  خالل  من  ذلك  نحقق  وسوف  برمتها.  الهايدروكربونيات  سلسلة 
ألقصى الحدود من: استهالك الطاقة، وفقدان الهايدرو كربونات، وتكاليف 
عن  البحث  خالل  من  ممتلكاتنا  جميع  من  القصوى  واإلستفادة  التشغيل 
الفرصة التجارية واللوجستية التقليدية وغير التقليدية وحسن استغاللها.

2.التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع الشركة
على  والمحافظة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  سمعة  تعتمد 
والموردين  العمالء  ثقة  على  الحفاظ  على  محوريًا  اعتمادًا  عملنا  رخصة 
يأتي  بالتعامل معنا، وهذا ال  والمتعاقدين، وعلى رغبتهم في االستمرار 
واإلنصاف  االحتراف  المطاف على  نهاية  يعتمد في  بل  الصدفة،  بمحض 
والنزاهة التي يجب أن يتحلى بها جميع موظفينا في تعاملهم مع أصحاب 

الشأن. 
وعلى نفس القدر من األهمية يأتي دور العالقات الفعالة في التواصل مع 
المجتمع المحلي والمجتمع العماني بأسره في الحفاظ على رخصة عملنا. 
ونحن إذ نواصل جهودنا في هذا المجال من برنامج لالستثمار االجتماعي 
االستثمار  أنشطة  أن  المؤكد  من  فإنه  خيرية"؛  تنموية  "مؤسسة  إلى 
الشركة  سمعة  تعزيز  شأنه  من  الذي  األمر  فعالية،  ستزداد  االجتماعي 

ومكانتها في المجتمع.

3. إدارة أنشطتنا بسالمة وموثوقية وكفاءة
نمت سمعة صناعتنا ومصداقية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
بكونها موردًا جديرًا بالثقة؛ لتعتمد بقوة على التميز في السالمة المهنية 
العمل  أنشطة  لجميع  الفعالة  اإلدارة  إلى  باإلضافة  الموجودات،  وسالمة 

داخل الشركة، وموثوقية المصنع ومدى االعتماد على منتجاتنا.
وال ريب أن تحقيق أداء متميز في هذه المجاالت يتطلب التميز في العمليات، 

والفعالية التنظيمية، وااللتزام بأفضل الممارسات.

4. تطوير موظفينا وتنمية أنشطتنا
الموظفين  من  كادر  وتطوير  الناجحة  العمليات  من  عامًا   13 مرور  بعد 
ز على تحويل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى  المحترفين، نركِّ
مؤسسة "ناضجة"، مع وضع الكفاءة والمهنية في صميم كل ما نقوم به 

مع فرص التوظيف التي تتضمنها خطة العمل 2013-2016م.
مع تزايد فرص العمل في السوق العماني اآلخذ بالنمو،  يجب علينا مواصلة 
العمل على استقطاب أفضل المواهب، وتقديم برامج تطويرية محفوفة 
أنشطتنا  نتائج  في  مواٍز  نمو  مع  موظفينا،  مواهب  لصقل  بالتحديات 
في  والكفاءة  العائدات،  أفضل  تحقيق  تشمل:  التي  المهمة  المجاالت  في 
وأصحاب  والمجتمع  عمالئنا  ثقة  تكسب  التي  المتينة  والعمليات  التكلفة، 

الشأن اآلخرين. ويظل التغيير المستمر أمرًا ال مناص منه.

رؤيتـنـا
أن نكون األفضل في كل ما نقوم به.

مهمتنا
إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وإيصاله بطريقة آمنة ومربحة وموثوق بها.  •

تطوير عملنا ومهارات موظفينا في الشركة لتحقيق كل إمكانياتهم.  •
أن نكون شركاء يعتمد عليهم في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة   •

لسلطنة عمان وشعبها.

قيمنا الجوهرية
سلوكـيــات األفـــراد:

النزاهــــــة: 
تطبيق قيم ومبادئ الشركة.  •

األمانة والضمير الحي حتى في حال عدم وجود رقابة.  •
الحرفية:

جودة العمل المنتج في جميع األوقات.  •
الكفاءة والفعالية أثناء القيام بالمهام والواجبات.  •

المسؤولية:
إنجاز األعمال بحسب األهداف المتفق عليها.  •

تحمل مسؤولية المهام.  •

سلوكـيــات الشـركــة:
العمل الجماعي:

التعاون مع اآلخرين لتحقيق أهداف الشركة.  •
تقدير أهمية االختالف والتنوع في الفريق.  •

العناية والتقدير:
االستماع إلى اهتمامات المتعاملين مع الشركة.  •

تقدير التنوع.  •
مراعاة احتياجات المتعاملين مع الشركة.  •

التمكين:
التحلي بالثقة واألمانة في المسؤوليات المناطة بالموظفين إلنجاز األعمال   •

      بكفاءة.
التدريب والتوجيه لتطوير قدرات الموظفين.  •

سلوكـيــات العمــل:
الشفافية والعدالة:

إشراك الموظفين والمتعاملين مع الشركة بشكل مباشر وبكل   •
     شفافية.

توفير فرص متساوية لجميع الموظفين دون تحيـّز.  •
النزاهة والموضوعية في تكريم الموظفين.  •

التحلي بالشجاعة واإليجابية في تقديم اإلفادة البناءة.  •
السمعة واإلخالص:

اإللتزام بالقانون ومبادئ العمل، والمحافظة على المصداقية مع المتعاملين مع   •
الشركة، والتقيد بالتزامات رخصة التشغيل.

قد  التي  السرية  انتهاك  دون  األوقات  كل  في  العمل  مصالح  على  المحافظة   •
تقتضيها أعمال الشركة.
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الفاضل/ صابر بن سعيد الحربي
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
حكومة سلطنة عمان

عـضــو

معالي الدكتور/ محمد بن حمد الرمحي 
وزير النفط والغاز، حكومة سلطنة عمان

رئيس مجلس إدارة الشركة

الفاضل/ بدر بن علي السريري
مدير االمتيازات البترولية 
وزارة النفط والغاز، حكومة سلطنة عمان 
عـضــو

الفاضل/ سيف بن حمد السلماني
مدير عام التخطيط وتقييم المشاريع 

وزارة النفط والغاز، حكومة سلطنة عمان
عـضــو

الفاضل/ طاهر بن سالم العمري
مدير عام الخزينة والحسابات
 وزارة المالية، حكومة سلطنة عمان 
عـضــو

سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبداهلل الهنائي
مستشار بوزارة المالية 

حكومة سلطنة عمان
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

مجلس اإلدارة
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* شركة ايتوتشو تحضر كافة اجتماعات مجلس اإلدارة إال أنها ال تملك حق التصويت.

الفاضل/  أولوالي  أنيماشون 
 المستشار القانوني للشركة

 منسق مجلس إدارة
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل/ تاكاشي يوسودا 
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام 

ألعمال الغاز الطبيعي 
وحدة الطاقة القسم األول

شركة ايتوتشو، عضو

الفاضل/ سانج هوان بارك
المدير العام والرئيس التنفيذي،

كوريا للغاز الطبيعي المسال، عضو 

الفاضل/ هيروشي نكامارا 
نائب المدير العام 

مشروع الغاز الطبيعي القسم الرابع 
وحدة أعمال الطاقة القسم الثاني
شركة ميتسوي وشركائهم، عضو

الفاضل/ يوشنبو ساتومي 
المدير العام ألعمال الغاز الطبيعي 

بالشرق األوسط
وحدة أعمال الغاز الطبيعي

مجموعة الطاقة ميتسوبيشي، عضو

الفاضل/ حارب بن عبداهلل الكيتاني
الرئيس التنفيذي
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

الدكتور/ أنطونيو جوس داكوستا سيلفا
رئيس اللجنة اإلدارية،
شركة بارتكس للنفط والغاز، عضو

الفاضل/ كزافييه بريل
نائب الرئيس للشرق األوسط 
لشؤون االستكشاف واألنتاج
شركة توتال، عضو

الفاضل/ بيرت كريستفلس 
نائب الرئيس للتميز في اإلنتاج 
شل للمشاريع والتقنية، عضو

الفاضل/ جون  بالسكوس 
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
شل للتنمية عمان ش م م، عضو
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مسيرة  من  جديدة  حقبة  السلطنة  في  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  دخلت   2013 عام  في 
الطبيعي  للغاز  قلهات  المسال وشركة  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  باندماج  وذلك  تطورها 

المسال تحت كيان واحد.
وال ريب أن مجاالت التشابه العديدة وسبل التعاون المشتركة التي كانت قائمة بين الشركتين 
قبل االندماج، تتيح فرصًا واضحة للنمو في مؤسسة قوية وموحدة تحمل اسم "الشركة العمانية 

للغاز الطبيعي المسال".
هذه  إن  بل  فحسب،  الوطني  االقتصاد  في  الكبيرة  المساهمة  على  الشركة  دور  يقتصر  وال 
الصناعة تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة تتجاوز توفير اإليرادات إلى مسؤوليات أخرى؛ منها: 
سالمة العمليات، وتلبية حاجات المجتمع، وتمكين الموظفين من التعامل الفعال مع تحديات النمو 

المستقبلية.
إن مما يدعو للفخر واالعتزاز أن يكون عام 2013م أيضًا عامًا مشهودًا للشركة، فقد حافظت 
بنجاح على سجلها المتميز في مجال السالمة مع تحقيق قرابة 10 ماليين ساعة عمل دون إصابة 

مضيعة للوقت.
لقد أتاح الهيكل التنظيمي المدمج الجديد للموظفين – خصوصًا العمانييـن - المزيد من الفرص 
لتطوير هذه  والعمل على تقديم مساهمات هامة  المهمة  الصناعة  لتوسيع خبراتهم في هذه 

الصناعة في السلطنة.
السلطنة  دور  سيعزز  مما  نموًا،  العالمية  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  تشهد  أن  المتوقع  من 
كونها موردًا موثوق به  لهذا الوقود الذي يشهد تزايد الطلب عليه، وذلك من خالل تحلي موظفينا 

بالمسؤولية إلدارة عملياته بكفاءة وثقة.
على صعيد آخر، تواصل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال دورها الحيوي في المساهمة 
في تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة لتطوير المجتمع وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين 

على هذه األرض الطيبة.
فقد   ،2013 عام  في  أمريكية  دوالرات   110 بلغ  النفط  برميل  سعر  متوسط  أن  إلى  بالنظر 
أظهرت نتائج أداء الشركة خالل العام حسن إدارتها لما أنيط بها من مسؤوليات، والذي يعد من 

بين أفضل النتائج المالية منذ بدء عمليات الشركة، كما يوضح هذا التقرير. 
األمثل  االستغالل  وضمان  بالعمل،  الدقيق  واالهتمام  الحفيصة  اإلدارة  ثقافة  تكون  وسوف 
للموارد، المهمة األسمى للشركة في السنوات المقبلة. وهذا بدوره سيؤثر إيجابًا على التطوّر 

والنمو الذي تشهده البالد بما يعود بالنفع العميم على الجميع.
صاحب  لحضرة  السامي  للمقام  والعرفان  التقدير  آيات  أسمى  نرفع  أن  يشرفنا  الختام  وفي 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه- على توجيهاته السديدة ودعمه 
الالمحدود لهذه الصناعة. كما ال يفوتنا أن نزجي الشكر خالصًا لحكومة السلطنة على التزامها 

بتطوير الصناعة والكوادر البشرية على حد سواء.

معالي الدكتور / محمد بن حمد بن سيف الرمحي
وزير النفط والغاز 

رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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تشكيل مجلس اإلدارة
تنفيذي  غير  عضوًا   14 من  اإلدارة  مجلس  يتكون 
سلطنة  حكومة  منهم  سبعة  يمّثل  أقصى،  بحد 
عمان بما فيهم رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس 
يعين  بينما  عضوين،  شل  وتعين  اإلدارة،  مجلس 
بقية المساهمين عضوًا واحدًا عن كل مساهم، ما 
ممّثل  بحضور  لها  يسمح  التي  إيتوشو؛  شركة  عدا 
عنها في اجتماعات مجلس اإلدارة، إال أنه ال يحق له 

التصويت.

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2013م
مارس  في  اإلدارة  مجلس  اجتمع  2013م  عام  في 
في  األول  االجتماع  وفي  ونوفمبر.  ويونيو  وإبريل 
بوالية صور،  الشركة  في مصنع  عقد  الذي  مارس 
الشركة في عام 2012م،  أداء  المجلس  استعرض 
صادق  كما  عليهما،  وصادق  األداء  سجل  وبطاقة 
على البيان المالي واألرباح النهائية للمصادقة عليها 
من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. 
على  للمساهمين  العمومية  الجمعية  وافقت  كما 
للشركة  خارجيًا  مدققًا  جي"  أم  بي  "كيه  تعيين 
لعام 2013م. في حين وافق المجلس على مشروع 
"تخطيط موارد الشركة". وباإلضافة إلى ذلك، تلقى 
الشركة  بين  االندماج  حالة  عن  تقريرًا  المجلس 
العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز 

الطبيعي المسال. 

يونيو  في  الصيف  خالل  المجلس  اجتماع  جمع  كما 
للغاز  قلهات  شركة  إدارة  مجلس  كذلك   2013
كان  لقد  نفسه.  المكان  في  المسال  الطبيعي 
اجتماعًا بالغ األهمية ونقطة تحول لكال المجلسين، 
حيث وافق كل مجلس على حدة على بدء االندماج 
عرض  الموافقات  سبق  وقد  الشركتين.  إدارة  بين 
لجلسة  -ديلويت-  االستشاريين  قدمه  توضيحي 
الجلسة  أن هذه  ريب  وال  المجلسين.  لكال  مشتركة 
أتاحت ألعضاء مجلس إدارة كال الشركتين الفرصة 
من  المتوقعة  النتائج  عن  أشمل  بصورة  للنظر 
األسئلة  لطرح  الفرصة  أتاحت  كما  االندماج، 
نفسها  الجلسة  في  تداولها  سيتم  التي  والقضايا 
للمضي  األطراف  لجميع  فهم مشترك  إلى  أدى  مما 
حدة  على  مجلس  كل  التقى  الجلسة  بعد  قدمًا. 
للنظر والموافقة على االندماج ضمن إطار الحوكمة 
أيضًا  اإلدارة  مجلس  استعرض  كما  به.  الخاصة 

معالم خطة العمل للشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المسال خالل الفترة 2014-2018، وال مراء في أن 
هذه بداية لمرحلة خاصة جدًا لجميع أصحاب الشأن 

من كال الشركتين. 
وفي اجتماع نوفمبر، وافق المجلس على خطة العمل 
التشغيلية  والميزانية   ،2018-2014 المقترحة 
والرأسمالية لعام 2014م. كما صادق المجلس على 
دليل الصالحيات الذي تم تحديثه ليعكس التغييرات 
ذلك  إلى  وباإلضافة  االندماج.  نتيجة  الضرورية 
استعرض المجلس خطة الضمان المتكاملة 2014 
التنفيذي  الرئيس  قدم  كما  عليها.  ووافق   2018 -
اإلنجازات  أبرز  من  كان  2013م.  لعام  تقريره 
الرئيسة في هذا التقرير االندماج الناجح بين إدارة 
وشركة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة 

قلهات للغاز الطبيعي المسال. 

لجان المساهمين
التفاقية  طبقًا  المساهمين  لجان  تأسيس  تم 
اإلدارة،  لمجلس  االستشارات  لتقديم  المساهمين 
وذلك للمساعدة في إدارة الشركة، وهي أربع لجان 

تختص بـ:

1( الشؤون الفنية

2( الموظفين

3( المالية

4( المواضيع التجارية

* يتبع مباشرة رئيس لجنة التدقيق.

إدارة شؤون الشركة

لجان المساهمين:

- اللجنة الفنية 
- اللجنة المشتركة 

)لجان شؤون 
الموظفين، والمالية 

والتجارية(

لجان مجلس اإلدارة:

- لجنة التدقيق

- لجنة المكافآت
واإلحالل لإلدارة

التنظيم 
اإلداري

المساهمون

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي ومدير 

عام الموارد البشرية

الرئيس التنفيذي الشؤون المالية 
ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

قلهات للغاز الطبيعي المسال

الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية

الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي لتقنية 
المعلومات واالستثمار

الرئيس التنفيذي للتسويق 

الرئيس التنفيذي لشؤون 
الشركة

مدير التدقيق*

 جائزة "أفضل شركة في مجال الحوكمة" 
منحتها مجلة وورد فايننس
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اللجان قبل كل اجتماع لمجلس اإلدارة،  وتجتمع هذه 
تعيين ممثليهم  الحق في  المساهمين  ويمتلك جميع 

في أي لجنة من لجان المساهمين. 
والمالية  الموظفين  لجان  تجتمع  الكفاءة  ولتعزيز 

والتجارية معًا، بينما تجتمع اللجنة الفنية وحدها.

لكنها  للشركة،  أية قرارات  المساهمين  لجان  تتخذ  ال 
اإلدارة  مقترحات  على  والتصديق  بالمراجعة  تقوم 
واجتمعت  للموافقة.  اإلدارة  لمجلس  المقدمة  العليا 
اللجان ثالث مرات خالل عام 2013م بحسب الجدول 

قبل اجتماعات مجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة
ولجنة  التدقيق  لجنة  هما:  لجنتين؛  من  تتكوّن 

المكافآت واإلحالل لإلدارة.

لجنة التدقيق
نظرة  صياغة  في  التدقيق  لجنة  من  الهدف  يتمثل 
ـــراءات  وإج الداخلية  الــضــوابــط  ألنظمة  مستقلة 
التدقيقات  جودة  مراجعة  خالل  من  المالية،  التقارير 
ولجنة  واستقاللها،  وكفاءتها  والخارجية  الداخلية 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ــراف  إش تحت  تقع  التدقيق 
تنفيذيين،  غير  أعــضــاء  مــن  وتــتــكــوّن   مــبــاشــرة، 

كما يلي:

فيهم  بمن  ممثلين  ثالثة  عمان:  سلطنة  حكومة   –
رئيس مجلس اإلدارة.

– شل: عضو واحد

– بقية المساهمين: عضو واحد يعين بالتناوب

– أي من المساهمين: عضو فني واحد يتم اختياره من 
قبل المساهمين

اجتمعت لجنة التدقيق ثالث مرات خالل عام 2013م، 
وحضر كل االجتماعات رئيس دائرة التدقيق الداخلي 
عند  المالي  المدير  حضر  كما  التنفيذي،  والرئيس 
استعراض التدقيق المالي ورسالة اإلدارة التي عرضها 

المدققون الخارجيون، "كيه بي أم جي".

التدقيق  دائرة  رئيس  يتبع  االستقاللية،  لضمان 
الداخلي رئيس لجنة التدقيق مباشرة، وتعتمد الدائرة 
إدارة  أسس  على  التدقيق  برنامج  وتنفيذ  اقتراح  في 
مناسب  داخلي  عمل  إطار  لضمان  وذلك  المخاطر، 
كما  أهدافها،  تحقيق  على  الشركة  لمساعدة  وفعال 
خارجية؛  جهات  قبل  من  تدقيق  عمليات  عدة  أجريت 
والمساهمون،  للشركة،  الخارجيون  المدققون  وهم: 
واالستشاريون  )آيزو(،  الدولية  المعايير  ومنظمة 
بعام 2013م  المنعقدة  االجتماعات  التقنيون. وخالل 
تم مراجعة عمليات التدقيق المنفذة خالل العام للتأكد 

من التزامها بإطار العمل الداخلي.

وجود  لضمان  باللجنة  المنوطة  المهام  إطار  في 
بإغالق  التزامها  اإلدارة  تابعت  المناسبة،  الضوابط 
المهام المتفق عليها، والمترتبة على تقارير التدقيق 

بالطريقة المثلى وحسب موعدها.

اإلدارة  ورسالة  التدقيق  تقارير  اللجنة  راجعت  كما 
والبيانات المالية لعام 2012م المقدمة من المدققين 

الخارجيين للتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

لجنة إدارة المكافآت واإلحالل 
من  بقرار  2008م  نوفمبر  في  اللجنة  هذه  ُأسست 
في  الشركة  استمرار  لضمان  وذلك  اإلدارة،  مجلس 
الحوافز  وتوفير  الريادية،  الكفاءات  وتطوير  تعيين 
التنافس  مع  يتناسب  بما  الحالية  لإلدارة  والمكافآت 
مجلس  اللجنة  تتبع  العمل.  سوق  في  به  المعمول 
من  وتتكون  اإلدارة،  مجلس  رئيس  خالل  من  اإلدارة 

أعضاء غير تنفيذيين كما يلي:

– حكومة سلطنة عمان: ثالثة أعضاء بما فيهم رئيس 
مجلس اإلدارة

– شل: عضو واحد
– بقية المساهمين: عضوان يعينان بالتناوب

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في عام 2009م.

إدارة الشركة
مما  المخاطر،  إدارة  يعتمد  توجهًا  اإلدارة  فريق  ينفذ 
يوفر إطار عمل يقضي على آثار المخاطر التي تحول 
دون تحقيق الشركة ألهدافها االستراتيجية، حيث يتم 
لتوفير  المناسبة  اإلجراءات  ووضع  المخاطر،  تحديد 
حل  في  آثارها  من  والتقليل  وقوعها،  عدم  ضمانات 
المتوقعة  والمخاطر  اإلجراءات  مراجعة  وتتم  وقوعها، 
كل عام في بداية كل دورة لوضع خطط أعمال الشركة.
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ال ريب أن اندماج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز 
الطبيعي المسال، جعل من عام 2013م عامًا استثنائيًا لصناعة الغاز الطبيعي 
وبقية  الرشيدة  الحكومة  من  المستمر  الدعم  وبفضل  السلطنة.  في  المسال 
األول من سبتمبر  الشركتين في  بين  الكامل  االندماج  المساهمين، فقد مهد 
المنتج  هذا  اليصال  السلطنة  في  المسال  الطبيعي  الغاز  لصناعة  الطريق 
الحيوي بطريقة أكثر كفاءة و موثوق بها من قبل المشترين، ومن قبل سوق 
الطاقة العالمي على نطاق أوسع، مع التحلي بالمرونة في تلبية ارتفاع الطلب 

العالمي على الطاقة.
العمانية  "الشركة  الشركتين معًا في كيان واحد تحت اسم  اندماج  لقد أصبح 
للغاز الطبيعي المسال" حقيقة ماثلة أمام الجميع، وذلك بعد شهور عديدة من 
التخطيط الدقيق والتفصيلي، لالستفادة من نقاط القوة المختلفة، والحد من 

أية مخاطر محتملة أو منافسة قد تحدث بينهما كونهما منفصلتين.
أمثل  استغالاًل  مواردنا  الستغالل  أفضل  وضع  في  اآلن  أصبحنا  ذلك،  ونتيجة 
وجميع  العالمي  السوق  لصالح  وكذلك  المساهمين،  وبقية  الحكومة  لصالح 
على  الحفاظ  على  منصبًا  المقبلة  السنوات  في  تركيزنا  سيكون  المتعاملين. 
على  والبيئة  والسالمة  الصحة  وضع  في  واالستمرار  مصنعنا،  أصول  سالمة 
رأس قائمة أولوياتنا لحماية موظفينا وعملياتنا. كما أننا نعد أنفسنا لمواجهة 
التدريب  برامج  خالل  من  واقتدار  كفاءة  بكل  الصناعة  هذه  في  التحديات 

والتطوير المالئمة والمتواصلة.

الصحة والسالمة والبيئة
من  تمكنا  السالمة،  مجال  في  بالتميز  المتوجة  الماضية  السجالت  على  بناًء 
إنهاء عام 2013م بسجل يبعث على الفخر واالعتزاز، وذلك بتحقيق قرابة 10 
مليون ساعة عمل دون إصابة مضيعة للوقت، ومع تظافر جهود الجميع فإننا 

نهدف إلى الحفاظ على هذا األداء.
وقد أدى االندماج إلى زيادة في عدد الموظفين، مما يتطلب مزيدًا من الوعي 
مجال  في  األداء  من  المستوى  هذا  أن  كما  والبيئة.  والسالمة  الصحة  بأهمية 
التي  المؤقت  اإلغالق  أنشطة  خلفية  على  جاء  والبيئة  والسالمة  الصحة 
استقطبت أعدادًا كثيرة من الموظفين للمصنع لتنفيذ أعمال الصيانة الالزمة 

إلعادة القاطرة لإلنتاج في الوقت المناسب لتلبية التزاماتنا.
عدم  بعقلية  نتحلى  يجعلنا  التزام  وهو  السالمة،  تجاه  راسخًا  التزامًا  لدينا  إن 
التهاون في كل ما نقوم به من أنشطة، وتجنب التراخي والرضا عن ما حققناه 

من إنجازات في هذا المجال.
عالوة على ذلك، في عام 2013م، واصلنا إشراك الشركات المحلية المتعاقدة 
بقطع  الموظفين  جميع  وإشراك  والبيئة،  والسالمة  للصحة  برامجنا  في  معنا 
التزام شخصي للتقيد بقواعد السالمة، وبذلك نعزز ثقافة السالمة لدى جميع 

المتعاملين مع الشركة.

التعمين
الشركة، حيث  في  التعمين  زيادة مستويات  لالندماج  اإليجابية  اآلثار  بين  من 
تجاوزت نسبة التعمين في نهاية عام 2013م ما يزيد على 90٪. وهذا الرقم 
قطاع  في  التعمين  نسبة  رفع  في  الرشيدة  الحكومة  طموحات  مع  يتماشى 

الطاقة في البالد.
كما أوجد االندماج فرصًا جديدًة في الشــركة، وذلك لمواكبة متطلبات التوســع 
في أنشــطة العمل في مختلف المجاالت. ويجري شــغل هذه المناصب من قبل 
الكــوادر البشــرية الوطنيــة القادرة على دفــع العمل قدمًا. كما وفرت الشــركة 

لتأهيــل  قيمــة  تدريــب  برامــج 
موظفينا لتســّلم مناصب قيادية 

في العديد من قطاعات أعمالنا.

المسؤولية االجتماعية
بوصفها مؤسســة تتحلى بسمات 
المواطـنة، فإن الشــركة العمانية 
للغــاز الطبيعــي المســال مولــت 
عددًا من البرامــج والمبادرات في 
إطار برنامج االستثمار االجتماعي 

في السلطنة.
قامت  التي  البرامج  بعض  وتشمل 
بها الشركة خالل هذا العام ما يلي:

بناء مدرسة اإلبحار في والية   •
صور وفق أحدث المواصفات، 
عمان  مؤسسة  مع  بالتعاون 

لإلبحار.
بالتعاون مع الجمعية العمانية للسالمة على الطرق، دشنت الشركة عمل   •

أفالم كرتون لتعزيز ثقافة السالمة المرورية.
نقل  في  للمساعدة  العمانية  المرأة  لجمعية  نقل  حافالت  شراء  تمويل   •

األطفال والنساء لتعزيز أنشطة الجمعية.
توفير معدات صحية متطورة لمستشفى صور.  •

وال ريب أن دعمنا الذي تم تكريمه بعدد من الجوائز في الماضي، ال يزال يشكل 
إسهامًا حيويًا في تنمية الوطن والمواطنين.

للشركة،  التنموية  المؤسسة  إلنشاء  العام  لهذا  مستقبلية  خطط  وجود  مع 
االستثمار  برامج  تنفيذ  لمواصلة  فريق متخصص  الشركة  لدى  فإنه سيكون 

االجتماعي.

النتائج التي حققناها
في  إنجازاتنا  أبرز  من  بعضًا  لكم  أقدم  أن  السنوي  التقرير  هذا  في  يسعدني 
مجال العمليات وأدائنا المالي في عام 2013م، وهو العام الذي شهد أداًء أفضل 

وتحقيق عدد من األرقام القياسية في عدة إنجازات بمختلف مجاالت العمل.
إن هذه النتائج هي ترجمة لرؤيتنا بأن "نكون األفضل فيما نقوم به"، وذلك حتى 
القيمة  نحافظ على مكانتنا بكوننا شريكًا موثوقًا به في جميع حلقات سلسلة 
للغاز الطبيعي المسال، وفي نمو اقتصاد السلطنة وتطويره وتنويعه بما يعود 

بالنفع العميم على أبناء الوطن.
في  ما  لبذل  جاهدين  سعوا  الذين   – وموظفوها  الشركة  إدارة  فريق  ويرفع 
وسعهم طوال العام - خالص الشكر والتقدير إلى المساهمين وأعضاء مجلس 
مستمر  ودعم  وتوجيه  نصح  من  قدموه  لما  اإلدارة  مجلس  ورئيس  اإلدارة 

لمواجهة التحديات خالل عام 2013م.
كما أننا ندرك أن الفرص التي أتيحت لنا جميعًا، والنجاح الذي حققته السلطنة؛ 
ما كان أن يتحقق لوال الرؤية السامية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب 

الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه-.

حارب بن عبداهلل الكيتاني
الرئيس التنفيذي

رسـالــة الرئيس التنفيذي
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 عامر المطاعني
نائب الرئيس التنفيذي 
ومدير عام الموارد البشرية

فــريـق  اإلدارة

حمود السنيدي
 الرئيس التنفيدي للتسويق 
)قلهات للغاز الطبيعي المسال(

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

عدنان رجب
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

سيف الحارثي
الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات 
واالستثمار

حافظ الحارثي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون 
قلهات للغاز الطبيعي المسال

خالد المسن
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة

رينيه دي نير
الرئيس التنفيذي 

للعمليا ت
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توظـيف وصقل المـواهب 
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الموظفون العمانيون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

الموظفون الوافدون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

استقطاب وتطوير والمحافظة على الموظفين

2012

2012

20112012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2010 2009

2013

2013

2013

أبرز اإلنجازات الرئيسية

مهاراتهم  لتطوير  للمواطنين  عديدة  فرصًا  االندماج  مشروع  أتاح   •
القيادية، ونقل الخبرة بين مجاالت مختلفة من أعمال الغاز الطبيعي 

المسال عبر التنقالت الداخلية بين دوائر الشركة.

سنواصل التأكيد على تدريب جميع موظفينا، لكي يظلوا من أفضل   •
الكفاءات في صناعة النفط والغاز.

حقائق وأرقام 
عدد الموظفين: 560  موظفًا  •

الموظفين العمانيين: 501 مواطنًا  •
التعمين: 90.3٪ مقابل المعدل المستهدف وهو ٪90.  •

إطار  في  وذلك  الشركة  خارج  عمل  مهمات  في  عمانيًا  موظفًا   11  •
برنامج تبادل الكفاءات.

أقيمت 1000 دورة تدريبية للموظفين.  •

توظـيف وصقل المـواهب 

9-9

5

10-
15

13-

6073

9-11-

13
24

2235

9-

18

9

17-

1-

16

7

3-

10

3-3

11-12-

815

الموظفون الوافدونالموظفون العمانيون 

صافي الفرقالمنتقلون من الشركة الجـدد

صافي الفرقالمنتقلون من الشركة الجـدد

55

343348409421501

565559 54
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إنتــاج الغاز الطبيعي المسال
بطريقة آمنة وموثوق بها
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نسبة اعتمادية المصنع )%(

إنتاج الغاز الطبيعي المسال )مليون طن(

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

إنتــاج الغاز الطبيعي المسال
بطريقة آمنة وموثوق بها

أبرز اإلنجازات الرئيسية

رئيسية  شاملة  صيانة  عملية  شركتنا  نفذت  الماضي،  العام  خالل   •
إن  المصنع.  إنشاء  منذ  إغالق  عملية  أكبر  تعتبر  والتي   )2( للقاطرة 
أهداف  من  عززت  2013م  عام  في  للمصنع  العالية  التكامل  نسبة 

عملنا الرئيسية إلنتاج الغاز الطبيعي المسال بثبات واعتمادية عالية.

حقائق وأرقام 
الشركة  أنتجت  اإلنتاجية:  والطاقة  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج   • 
للمصنع  اسمية  إنتاجية  طاقة  مقابل  العام  خالل  طن  مليون   8.9

قدرها 10.4 مليون طن سنويًا.
نسبة الموثوقية: ٪98.3.  •
نسبة االستعمال: ٪87.9.  •

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة: 267.969 طنًا.  •

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

8.6

8.8

8.7

8.4

8.9

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة )طن( 

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

248.602

251.334

251.397

251.468

267.96998.80

95.80

96.10

96.90

98.30
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سالمة الموظفين، وصون البيئة
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2013  2012  2011  2010  2009

مؤشرات األداء الرئيسية

القواعد الـ 12 المحافظة على الحياة

أبرز اإلنجازات الرئيسية
في هذا العام بدأنا تطبيق سياسة التحلي بثقافة عدم االكتفاء بالرضا في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة، لكي تظل الشركة في حالة تأهب فيما 
واألرقام  اإلنجازات  عن  النظر  بغض  األوقات،  جميع  في  السالمة  يخص 

القياسية السابقة.

المتراكمة،  النفايات  مخزون  بتخفيض  قمنا  أيضًا،  العام  هذا  خالل 
بالتخلص منها بطريقة سليمة وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها.

حقائق وأرقام
تحقيق قرابة 10 مليون ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت.  •

الصحة  في  المحلية  المتعاقدة  الشركات  مشاركة  وتعزيز  استحداث   •
والسالمة والبيئة.

تنفيذ عمليات إغالق رئيسية بنجاح دون تسجيل أية حاالت.    •
يشكل  التي  للمعدات  بالنسبة  متأخرة  تفتيش  عمليات  أية  توجد  ال   •

تعطلها خطورة على السالمة.

15

62

1

0
2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009
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تمثيل السلطنة في أسواق الغاز 
الطبيعي المسال العالمية 
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األنشطة التجارية

أبرز اإلنجازات الرئيسية
المحلية  الرئيسية  والمعارض  المؤتمرات  في  المنتظمة  المشاركة   •

والدولية.
تبديل  أنشطة  خالل  من  السوق  لخدمة  كبيرة  فرصًا  االندماج  يتيح   •

الشحنات وتحويلها.
المحافظة على ثقة زبائننا في تزويد األسواق الرئيسية بطاقة نظيفة    •

بشكل متواصل كما هو متوقع مننا.

حقائق وأرقام
تحميل 139 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنع الشركة في   •
صور؛ 90 منها للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و49 لشركة 

قلهات للغاز الطبيعي المسال.
تحميل 40 شحنة من مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة.  •

من  يومًا   283 لمدة  "صحار"  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقلة  استعمال   •
خالل تأجيرها من الباطن لمختلف الزبائن والشركاء.

نسبة استعمال سعة الشحن بلغت ٪78.  •
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الريادة في األداء المـالي
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أبرز اإلنجازات الرئيسية

في  بلغ  والذي  العالمية،  الطاقة  النسبي ألسعار  االستقرار  من خالل   •
المتوسط 110.72 دوالر أمريكي في عام 2013م، فضاًل عن اتخاذ 
الشركة  التشغيلية، حققت  المصروفات  ضوابط صارمة في ميزانية 

عائدات وأرباح أعلى في عام 2013م.

اإلنجازات المالية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لعام 2013
أبرز اإلنجازات في مجال المالية لعام 2013م ما يلي:

بلغت اإليرادات 4.49 مليار دوالر أمريكي أعلى بـ 149 مليون دوالر   •
عن عام 2012م.

 68 قدرها  زيادة  يمّثل  مما  دوالر،  مليون   2018 الدخل  صافي  بلغ   •
مليون دوالر عن عام 2012م.

توفير في التكلفة التشغيلية المعتمدة بمقدار 6.4 مليون دوالر.  •

ميزانية مصروفات التشغيل )2013(
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قلهات للغاز الطبيعي المسال

الـتـقــريــر الـسـنــوي 2013

28



يونيون فينوسا غاز

شركة ميتسوبيشي

شركة سينبوكو

المساهمون

حكومة سلطنة عمان 46.84٪، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
ايتوتشو 3٪، وأوساكا غاز  36.8٪، ويونيون فينوسا 7.36٪، ومؤسسة 

أستراليا بي تي واي 3٪، و ميتسوبيشي ٪3.

لمحة تاريخية في سطور

بدأت قلهات للغاز الطبيعي المسال عملياتها في عام 2005م 
الغاز  إنتاج  وحدة  في  الثالثة  القاطرة  تمثل  واحدة  بقاطرة 
العمانية  الشركة  الطبيعي في قلهات بوالية صور. وتقوم 
قلهات  عن  نيابة  القاطرة  بتشغيل  المسال  الطبيعي  للغاز 
الطبيعي  للغاز  قلهات  أبرمت  وقد  المسال.  الطبيعي  للغاز 
تبلغ  حيث  الغاز،  لبيع  األجل  طويلة  اتفاقيات  ثالث  المسال 

كمية الغاز التعاقدية حوالي 3.3 مليون طن متري سنويًا.

مع  اتفاقية  المسال:  الطبيعي  الغاز  توريد  اتفاقيات  وتشمل 
يونيون فينوسا غاز االسبانية لمدة 20 عامًا )1.65 مليون طن متري سنويًا( 
متري  مليون طن   0.85( عامًا  لمدة 17  اليابانية  غاز  أوساكا  مع  واتفاقية 

سنويًا( واتفاقية مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لمدة 15 عامًا )0.8 مليون 
طن متري سنويًا(. وفي األول من سبتمبر من عام 2013م اندمجت قلهات 

للغاز الطبيعي المسال مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

المسال  الطبيعي  للغاز  لقلهات  المالية  اإلنجازات  أبرز 
لعام 2013م:

•  بلغت اإليرادات 1.04 مليـار دوالر أمريكي، ثلثها تم 
توليدها من خالل صفقات التحويل.

استثمرنا  حيث  للغاية.  جيدًا  أداًء  استثماراتنا  •  حققت 
االستثماري  العائد  متوسط  بلغ  كيانات،  خمسة  في 
العائد  منظور  سيكون  كما   ،2013 عام  في   ٪13
سنواصل  القادمة،  السنوات  وفي   .٪53 اإلجمالي 
مهمتنا المتمثلة في الكشف بعناية لمزيد من الفرص 

دون التعرض لمخاطر ال مبرر لها.
على الرغم من التحديات، تمكنا من اإلستفادة من تحويل 30 شحنة   •

من عام 2013 بنجاح، وذلك بفضل تعاون شركائنا.

المسـاهـمــون

يونيون فينوسا

مؤسسة ميتسوبيشي

مؤسسة ايتوتشو

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

أوساكا غاز استراليا بي تي واي

حكومة السلطنة

٪3

٪3
٪3٪7.36

٪36.8

٪46.84

اتفاقيـات طـويلــة األجـل

٪24.5

٪24.5

٪51.0
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برنامج االستثمار االجتماعي
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مؤشرات األداء الرئيسية في برامج االستدامة
)مليون دوالر أمريكي(

 أبرز اإلنجازات الرئيسية

يعتبر االستثمار االجتماعي جزءًا هامًا من عمل الشركة، فهو يتيح   •
فرصة للشركة للمساهمة في تعزيز الخدمات اإلجتماعية للمجتمع 

من خالل اإليرادات المتولدة من بيع الغاز الطبيعي المسال.

بالمساهمة  التزام  للشركة عبارة عن  االجتماعي  االستثمار  برنامج   •
المتولد من مساهمة الحكومة  في ازدهار السلطنة، يتجاوز الدخل 
تراعي  مؤسسة  باعتبارها  تدفعها  التي  والضرائب  الشركة،  في 

مقتضيات المواطنة الحقة.

حقائق وأرقام 
لتدشين   الطريق،  على  للسالمة  العمانية  للجمعية  الدعم  تقديم   •
شخصية و أفالم رسوم متحركة لتعزيز رسالة السالمة على الطريق.

الجامعية  الدبلوم/الدرجة  شهادة  لنيل  دراسية  منحة   100 توفير   •
لذوي الدخل المحدود والحاالت الخاصة.

والحنجرة  واألذن  األنف  أمراض  لتشخيص  جديدة  معدات  تقديم   •
وأجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية لمستشفى صور.

إنشاء مدرسة عمان لإلبحار في والية صور.  •
شراء حافالت لجمعيتي المرأة العمانية في والية المضيبي )محافظة   •

شمال الشرقية( ووالية إزكي )محافظة الداخلية(.

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

3.9  2.9  5.5  6  7.7

1.9  1.3  2.2  1.5  2 

3.9  3.2  3  4.5  3.6

1.9  1.6  0.90  1.2  1.3
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Our Communityجوانب من مساهمتنا في المجتمع

Sailing Academy
أكاديمية لرياضة اإلبحار

Technical Education
التعليم التقني

Education
التعليم

Higher Education
التعليم العالي

Road Safety
السالمة على الطرق

Healthcare
الخدمات الصحية

Entrepreneurship
ريادة األعمال

Traffic Safety
السالمة المرورية

Technical Education
التعليم التقني 

Social Infrastructure
البنية االجتماعية

Omani Women's Association
جمعية المرأة العمانية

Vocational Training
التعليم المهني

Traditional Sport
التدريب من أجل التوظيفالرياضات التقليدية

Training for Entrepreneurship
التدريب لريادة األعمال

Entrepreneurship
ريادة األعمال

Training for Employment
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Journey of Excellence رحـلــة التمّيز

'Best Company in Omanisation'
Award by Ministry of Manpower

 جائزة "أفضل شركة في مجال التعمين" 
منحتها وزارة القوى العاملة

'Best Company' Award in
Corporate Governance by World Finance

 جائزة “أفضل شركة في مجال الحوكمة” 
منحتها مجلة وورد فايننس

 His Majesty Sultan Qaboos Award 
for Voluntary Work

جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

'Traffic Safety' Award
by Royal Oman Police

 جائزة "السالمة على الطرق" 
من شرطة عمان السلطانية Oman Green Award Recipient

جائزة عمان للمحافظة على البيئة
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