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أرقام تروي إنجازتنا

نسبة التعمين - تحتل الشركة مكانة 
بين طليعة الشركات التي تسعى إلى 

استقطاب أفضل الكوادر العمانية 
والحفاظ عليها.

مليون دوالر تم استثمارها في برامج 
تدريب وتطوير الموظفين للعام 

.2014 مليون ساعة عمل بدون حوادث 
مضيعة للوقت.

مليون دوالر - المبلغ المستثمر في 
3200 مشروعًا من برامج االستثمار 
اإلجتماعي في جميع أنحاء السلطنة.

من صافي أرباح الشركة تخصص 
لبرامج اإلستثمار االجتماعي.

عدد الموظفين بالشركة.

* تم تحديث األرقام والبيانات في 
شهر ديسمبر 2014

موظفًا منتسبين إلى دراسات 
تخصصية بمنح من الشركة.

نسبة كفاءة عمل المصنع.

موظفًا مسجلين في
دراسات جامعية بمنح من الشركة.
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8 الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في سطور 

9 رؤيتنا، ومهمتنا، وأهدافنا اإلستراتيجية 

10 مجلس اإلدارة 

12 تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

14 إدارة شؤون الشركة 

16 رسالة الرئيس التنفيذي 

17 فريق اإلدارة 

18 توظيف وصقل المواهب 

20 إنتاج الغاز الطبيعي المسال بطريقة آمنة وموثوق بها 

22 سالمة الموظفين وصون البيئة 

 تمثيل السلطنة في أسواق الغاز 

24 الطبيعي المسال العالمية 

26 الريادة في األداء المالي 

28 قلهات للغاز الطبيعي المسال 

30 برنامج االستثمار االجتماعي 

المساهمون:

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

في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.

وتقوم الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكافة المشاريع والعمليات واألنشطة الالزمة إلسالة الغاز 
العماني وتخزينه وتسويقه فضاًل عن تصديره إلى العمالء. وتدير الشركة حاليًا في مصنعها  الطبيعي 

بوالية صور ثالث قاطرات إلسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها اإلجمالية 10.4 مليون طن متري بالسنة.

الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني  ومن خالل هذه األنشطة تساهم الشركة في جهود الحكومة 
مدينة  ساحل  على  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  مصنع  ويقع  النفط.  على  االعتماد  وتقليل 

قلهات في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بينما يوجد المكتب الرئيسي في محافظة مسقط.

وفي األول من سبتمبر من عام ٢013 ،  دخلت صناعة الغاز في السلطنة حقبة جديدة مع اندماج الشركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ليصبحا  كيانًا متكاماًل تحت اسم الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال.

الشركة في سطور
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نقوم به وذلك لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا.
3. استقطاب المواهب وتطويرها واالحتفاظ بها

المواهب  بتحديد وتطوير  وااللتزام  العالية  الكفاءات  ذوي  المرشحين  استقطاب 
والكفاءات الخاصة بكل موظف من موظفينا لصقل مواهبهم.

التميز التشغيلي
1. إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتسليمه بطريقة آمنة وموثوق بها ومربحة.

تم تحسين موثوقية المصنع وذلك للحفاظ على الكفاءة العالية في األداء. 
2. إدارة إجراءات العمل وفق االلتزام بالمعايير

للتميز  دعمًا  والقوانين  األنظمة  تراعي  التي  الفعالة  العمل  إجراءات  تطبيق 
التشغيلي.

3. تحقيق التميز في الصحة والسالمة واألمن والبيئة وإدارة المخاطر
تحقيق أعلى مستوى من األداء في جميع جوانب الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
وعالمتها  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  سمعة  صدر  في  تأتي  التي 

التجارية )هويتها( وعملياتها.
4. االستغالل األمثل للتآزر نتيجة االندماج

تحقيق  استطعنا  بنجاح  وإدارتها  االندماج  لعملية  السليم  التخطيط  خالل  من 
مجال  وفي  والتكنولوجي  والعملي  والتشغيلي  والتنظيمي  االستراتيجي  التآزر 
قلهات  وشركة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  بين  البشرية  الموارد 

للغاز الطبيعي المسال.
التميز في الشراكة

1. شريكًا موثوقا به

تنفيذ أنشطتنا بطريقة تعزز احترام جميع من يتعامل معنا وثقتهم.
2. المشاركة في الحفاظ على رخصة العمل

االلتزام الصارم باللوائح يضمن متانة رخصة عملنا.
3. ضمان االلتزام والموثوقية

في  المتواصلة  ورغبتهم  والمتعاقدين  والموردين  العمالء  ثقة  على  المحافظة 
القيام بأعمال تجارية مع الشركة من خالل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وتوخي 

الموثوقية في تسليم الشحنات.
التميز في تحقيق النتائج

المستدامة  التنمية  تحقيق  في  والمساهمة  الشأن  ألصحاب  مساهمتنا  تعظيم   .1
للسلطنة

للمساهمين  القيمة  المسال على تعزيز  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تعمل 
وتدعم التنمية االقتصادية المستدامة في السلطنة.

2. الوفاء بالتزاماتنا تجاه عمالئنا
الوفاء بالتزاماتنا تجاه العقود طويلة األجل يؤمن تحقيق إيراداتنا المستهدفة.

3. توسع الدخل من استثماراتنا
لالستثمار  االحتياطي  صندوق  ومدخرات  النقدي،  فائضها  الشركة  تستخدم 
المرتفع،  العائد  ذات  االستثمار  فرص  الغتنام  التقاعد  ومنافع  االجتماعي 

والمخاطر المنخفضة.
4. الريادة في ضبط التكاليف

نهدف إلى الريادة في ضبط التكاليف دون المساس بالجودة أو السالمة، واختيار 
القيمة الممتازة دائمًا مقابل التكلفة في سياستنا الشرائية.

رؤيت�ن�ا
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.  •
التنمية المستدامة لسلطنة  أن نكون شركاء يعتمد عليهم في المساهمة في تحقيق   •

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:
مع  المتعاملين  مع  المصداقية  على  والمحافظة  العمل،  ومبادئ  بالقانون  اإللتزام   •

الشركة، والتقيد بالتزامات رخصة التشغيل.
التي قد تقتضيها  السرية  انتهاك  األوقات دون  العمل في كل  المحافظة على مصالح   •

أعمال الشركة.

أهدافنا االستراتيجية
تميز أداء فريق العمل

1. إدراك اإلمكانات الكاملة لفريقنا والتكنولوجيا والعمل
واألدوات  والتطبيقات  األنظمة  ذلك  في  بما  التكنولوجيا،  إليه  وصلت  ما  آخر  نستخدم   

لالستفادة من قدرات الفريق وتحقيق الطاقات الكاملة لعملنا.
2. مراعاة قيمنا كفريق 

ما  األساسية في كل  الشركة وقيمنا  العامة في  العمل  بمبادئ  التام  االلتزام  يتعين علينا 
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 معالي الدكتور/ محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز، حكومة سلطنة عمان

رئيس مجلس إدارة الشركة

سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبداهلل الهنائي
 مستشار بوزارة المالية
حكومة سلطنة عمان
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

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

الفاضل/ صابر بن سعيد الحربي
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
حكومة سلطنة عمان

عـضــو

مجلس اإلدارة

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

الفاضل/ يوشنبو ساتومي 
المدير العام ألعمال الغاز الطبيعي 

بالشرق األوسط
وحدة أعمال الغاز الطبيعي

مجموعة الطاقة ميتسوبيشي
عضو

الفاضل/ كريستوفر بريز
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
شل للتنمية عمان ش م م
عضو
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* شركة ايتوتشو تحضر كافة اجتماعات مجلس اإلدارة إال أنها ال تملك حق التصويت.

الفاضل/ تورو يوكيشيما 
المدير العام

تطوير أعمال الغاز الطبيعي 
شركة ميتسوي وشركائهم

عضو

الفاضل/ كايو شك بارك
المدير العام والرئيس التنفيذي

كوريا للغاز الطبيعي المسال
عضو

الفاضل/ هيروماتسو تومويوكي
المدير العام ألعمال الغاز الطبيعي

وحدة الطاقة القسم األول
* شركة ايتوتشو

عضو

الفاضل/ والدي ربيج
المستشار القانوني للشركة

منسق مجلس إدارة
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل/ أجــاي شــاه
نائب الرئيس لمشاريع المنطقة الغربية
شل للشق السفلي للغاز المتكامل
عضو

الفاضل/ جين-دانيل بالسكو
مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لشؤون االستكشاف واإلنتاج
شركة توتال
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
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نموًا  التحديات وشهد  اكتنفته  حيث  المسال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  حافاًل  عام ٢014م  كان  لقد 
مواصلة  من  تمكنا  النفط،  أسعار  في  المسبوق  غير  االنخفاض  من  الرغم  فعلى  سواء،  حد  على  مستمرًا 

مساهمتنا الوطنية، بل وتعزيزها في أكثر من مجال.

ومما ال شك فيه أن ضبط التكلفة هي سياسة مفيده ألية شركة، حيث أنها تضيف قيمة إلى صافي األرباح، 
فقد  كان ضمن نهجنا االستباقي والهادف للتصدي لآلثار المترتبة على تقلبات األسعار العالمية؛ قدرتنا على 
دومًا  ملتزمون  ونحن  أهدافنا.  من  بأي  المساس  دون  العمومية،  الميزانية  على  التقلبات  تلك  تأثير  تقليل 
بسالمة موظفينا وصحتهم وسعادتهم، وهذا االلتزام ينعكس كذلك تجاه المجتمع والسلطنة بشكل عام. 

وسوف نستمر دائمًا في البحث عن الطرق واإلساليب التي تعزز أدائنا وتسهم في تحقيق أهدافنا المرجوة.

إن من أبرز المساهمات التي تقدمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمستقبل بلدنا هي التعمين، 
ليس  الجد،  السياسة على محمل  دائمًا هذه  لقد وضعنا  اليوم ٪90.  الشركة  التعمين في  تبلغ نسبة  حيث 
فقط من حيث أعداد الموظفين، وإنما أيضًا –وهو األهم– مستوى التدريب والتطوير المقدم لهم، ففي عام 
٢014م تم تكريم هذا المسعى بحصول الشركة على "جائزة اإلجادة" من وزارة القوى العاملة، وفي الوقت 
في  به  المعمول  الهندسة  لخريجي  المهني  التطوير  نظام  بريطانية  مهنية  مؤسسات  أربع  اعتمدت  نفسه 

الشركة، وهذا مما يمنحنا الفخر واالعتزاز.

إن تركيزنا على السالمة لم يتغير، حيث ما زالت تتصدر قائمة أولوياتنا، ففي العام الماضي لم نسجل أية 
أصابات أو حوادث في عام تكلل بالنجاح الباهر، وهذا يمّثل رقمًا غير مسبوق منذ تأسيس الشركة. ومع عمل 
قيمة  تعزز من  التي  الثقافة  بدأت هذه  للوقت،  دون حوادث مضيعة  مليون ساعة عمل  قرابة 13  الشركة 
الحياة البشرية والسالمة في بيئة العمل تنتشر في المجتمع الذي نعمل فيه من خالل تعاملنا مع الشركات 
المتعاقدة معنا، وأيضًا يمثل هذا النوع من التأثير سمة من سمات أسلوبنا في العمل بالشركة، وذلك بسبب 

فوائده العميقة والدائمة. 

إن ما تتبوأه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من موقف متميز هو الذي يوفر فرصًا كبيرة لمواصلة 
دعم العديد من المبادرات، فمن خالل برنامجها لالستثمار االجتماعي تواصل الشركة تقديم الدعم من خالل 
تأهيل وتدريب القوى البشرية، وتعزيز الخدمات الصحية، وإستحداث التقنية في التعليم، والذي يسهم في 

مد يد العون لكافة أطياف المجتمع العماني.

وفي الختام يشرفني – بالنيابة عن جميع موظفي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال– أن أرفع أسمى 
آيات الوالء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اهلل 
ورعاه - ومتضرعين إلى الباري عزَّ وجلَّ أن يسبغ على جاللته موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن 
يوفقه إلى كل ما فيه الخير لعزة ورخاء عمان وشعبها الوفي، فبفضل توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل 

كان النجاح دومًا حليف الشركة في مسيرتها.

معالي الدكتور / محمـد بن حمـد الرمحـي
وزيــر النفــط والغــاز

رئيــس مجلــس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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.يتبع مباشرة رئيس جلنة التدقيق *

إدارة شؤون الشركة

:لجان المساهمين

 اللجنة الفنية -

 اللجنة املشتركة -
 )جلان شؤون املوظفني،
)واملالية والتجارية

لجان مجلس اإلدارة:

- جلنة التدقيق

- جلنة املكافآت
واإلحالل لإلدارة

 التنظيم
اإلداري

المساهمون

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام 

املوارد البشرية

الرئيس التنفيذي الشؤون املالية 
ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

قلهات للغاز الطبيعي املسال

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي لتقنية املعلومات 

الرئيس التنفيذي للتسويق 

الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة

مدير التدقيق*

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

إال أنه ال يحق له التصويت.

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2014م
في عام 2014م اجتمع مجلس اإلدارة في مارس 
مارس  األول في  االجتماع  وفي  ونوفمبر.  ويونيو 
الذي عقد في قرن علم في السلطنة، استعرض 
المجلس أداء الشركة في عام 2013م ومؤشرات 
على  صادق  كما  عليهما،  وصادق  األداء،  سجل 
عليها  للمصادقة  النهائية  واألرباح  المالي  البيان 
الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من 
اإلدارة  مجلس  من  توصية  على  وبناًء  العمومية. 
وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على تعيين 
لعام  للشركة  خارجيًا  مدققًا  جي"  أم  بي  "كيه 

2014م.

عن  تقريرًا  المجلس  تلقى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وقد  الموظفين،  لمرتبات  استقصائية  دراسة 
المجلس  اجتماع  بارتكس  شركة  استضافت 
البرتغال،  في  م   2014 يونيو  في  الصيف  خالل 
إدارة  استضافت شركة ميتسوبيشي مجلس  كما 
المكان  في  المسال  الطبيعي  للغاز  قلهات  شركة 
استثمارية  استراتيجية  في  المجلس  نظر  نفسه. 
المتاحة  المالية  الموارد  زيادة  بهدف  جديدة 
عن  فضاًل  االجتماعي،  االستثماري  للمشاريع 
المسئولية  مبادرات  ويدعم  يشجع  جديد  هيكل 
استعرض  كما  للشركة.  الناجحة  االجتماعية 
المجلس معالم خطة العمل للشركة خالل الفترة 

2015-2019م.

الرئيسي  المكتب  في  نوفمبر  اجتماع  وعقد 
المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة 
مسقط،  بمحافظة  المطار  مرتفعات  في  والكائن 
خطة  على  المجلس  وافق  االجتماع،  هذا  وفي 

2015-2019م  الفترة  خالل  المقترحة  العمل 
لعام  والرأسمالية  التشغيلية  والميزانيتين 
خطة  مراجعة  تمت  ذلك  إلى  باإلضافة  2015م. 
الضمان المتكاملة خالل الفترة 2015 – 2019م 
والموافقة عليها. وقدم الرئيس التنفيذي تقريره 
النقاط  من  العديد  أوضح  حيث  2014م،  لعام 
السالمة،  مجال  في  الشركة  أداء  في  المهمة 
الموظفين  مع  والتواصل  االجتماعي،  واالستثمار 
الشركة  بين  الناجحة  االندماج  عملية  أعقاب  في 
قلهات  وشركة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
للغاز الطبيعي المسال. كما تضمن جدول أعمال 
جديدة  سياسة  على  الموافقة  االجتماع  هذا 
للشركة،  التنموية  المؤسسة  وتأسيس  للخزانة، 
اإلدارة  لمجلس  2015م  عام  اجتماعات  وجدول 

ولجان المساهمين.   

في  تغييرات  المجلس  عضوية  شهدت  كما 
كريستوفر  الفاضل  حل  فقد  2014م:  عام 
جون  الفاضل  محل  شاه  أجاي  والفاضل  بريز 
شل،  من  كريستوفلز  بيرت  والفاضل  بالسكو 
دانيال  جان  الفاضل  حل  حين  في  التوالي.  على 
بوصفه  بريل  أكسفريل  الفاضل  محل  بالسكو 
الفاضل  استقال  كما  المجلس.  في  توتال  مدير 
في  المجلس  اجتماع  قبل  السريري  علي  بن  بدر 
يونيو. كما تغير ممثل ايتوتشو حيث حل الفاضل 

هيرومانسو تومويوكي محل ياسودا.  

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

لجان تختص بـ:

1( الشؤون الفنية

2( الموظفين

3( المالية

4( الشؤون التجارية

لمجلس  اجتماع  كل  قبل  اللجان  هذه  وتجتمع 
اإلدارة، ويمتلك جميع المساهمين الحق في تعيين 

ممثليهم في أي لجنة من لجان المساهمين. 
والمالية  الموظفين  لجان  تجتمع  الكفاءة  ولتعزيز 
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والتجارية معًا، بينما تجتمع اللجنة الفنية وحدها.

ال تتخذ لجان المساهمين أية قرارات للشركة، لكنها تقوم بالمراجعة والتصديق 
على مقترحات اإلدارة العليا المقدمة لمجلس اإلدارة للموافقة. واجتمعت اللجان 

ثالث مرات خالل عام 2014م بحسب الجدول قبل اجتماعات مجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة

تتكوّن من لجنتين هما: لجنة التدقيق ولجنة المكافآت واإلحالل لإلدارة.

لجنة التدقيق

الضوابط  ألنظمة  مستقلة  نظرة  صياغة  في  التدقيق  لجنة  من  الهدف  يتمثل 
التدقيقات  جــودة  مراجعة  خــالل  من  المالية،  التقارير  وإجـــراءات  الداخلية 
تحت  تقع  التدقيق  ولجنة  واستقاللها،  وكفاءتها  والخارجية  الداخلية 
تنفيذيين،  غير  أعضاء  من  وتتكوّن  مباشرة،  اإلدارة  مجلس  رئيس   إشــراف 

كما يلي:

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

– شل: عضو واحد

– بقية المساهمين: عضو واحد يعين بالتناوب

– أي من المساهمين: عضو فني واحد يتم اختياره من قبل المساهمين
التدقيق ثالث مرات خالل عام 2014م، وحضر كل االجتماعات  اجتمعت لجنة 
رئيس دائرة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي، كما حضر المدير المالي عند 
الخارجيون؛  المدققون  عرضها  التي  اإلدارة  ورسالة  المالي  التدقيق  استعراض 

"كيه بي أم جي".

التدقيق  لجنة  رئيس  الداخلي  التدقيق  دائرة  رئيس  يتبع  االستقاللية،  لضمان 
إدارة  أسس  على  التدقيق  برنامج  وتنفيذ  اقتراح  في  الدائرة  وتعتمد  مباشرة، 
المخاطر، وذلك لضمان إطار عمل داخلي مناسب وفعال لمساعدة الشركة على 
تحقيق أهدافها، كما أجريت عدة عمليات تدقيق من قبل جهات خارجية؛ وهي: 
)آيزو(،  الدولية  المعايير  الخارجيون للشركة، والمساهمون، ومنظمة  المدققون 

واالستشاريون التقنيون وجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة.

إدارة الشركة
إدارة  يعتمد  توجهًا  التنفيذية  واإلدارة  التنفيذي  والرئيس  العام  المدير  ينفذ 
المخاطر، مما يوفر إطار عمل يقضي على آثار المخاطر التي تحول دون تحقيق 
اإلجراءات  ووضع  المخاطر،  تحديد  يتم  حيث  االستراتيجية،  ألهدافها  الشركة 
آثارها في حال وقوعها،  والتقليل من  لتوفير ضمانات عدم وقوعها،  المناسبة 

وتتم مراجعة اإلجراءات والمخاطر المتوقعة سنويًا.

جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين تمنح الشركة جائزة الريادة في مجال حوكمة الشركات
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للغاز  العمانية  الشركة  تمكنت 
 ،2014 عام  في  المسال  الطبيعي 
عندما بلغت أسعار النفط ذروتها، من 
العام  أن  بيد  متميزة.  نتائج  تحقيق 
الشركة  قدرة  من  كذلك  عزز   2014
الشديدة  التقلبات  مواجهة  على 
األخرى  هي  النتائج  وكانت  لألسعار، 
جيدة. لقد كانت الشركة وال زالت على 
عوامل  أية  لمواجهة  االستعداد  أهبة 
سيطرتها  نطاق  في  تقع  ال  خارجية 
آمنة  للمستقبل  وخططنا  المباشرة، 

وتجري كما هو مخطط لها.
 

الصحة والسالمة والبيئة
بغض النظر عن الضروف والعوامل الخارجية ستظل الصحة والسالمة والبيئة 
ومما  بوجه عام.  للمجتمع  أو  لموظفينا  بالنسبة  أولوياتنا، سواء  قائمة  تتصدر 
يثلج الصدر أنه في عام 2014 تمكنت الشركة من تحقيق أول سنة في تاريخها 
دون تسجيل أية حوادث؛ وذلك بالرغم من القرارات المالية التي اتخذتها الشركة 

لخفض اإلنفاق. 

كما أجرينا بنجاح عمليات صيانة كبرى، كان أبرزها في القاطرة رقم )1(، تمت 
بسالسة ودون وقوع حوادث. واليوم يمكننا أن نفخر بتسجيل 1666 يومًا أي 
قرابة 13 مليون ساعة عمل دون إصابة واحدة مضيعة للوقت. هذا واستقطبت 
 925 نحو  النار"  "خط  اسم  عليها  أطلق  التي  والبيئة  والسالمة  الصحة  حملة 
فردًا من الشركة والشركات المتعاقدة معها. وتقف هذه األرقام خير شاهد على 
التقدم المطرد الذي نحققه للوصل إلى "الهدف الصفري".  وتمحور موضوع يوم 
السالمة لعام 2014م الذي اختير بشكل مناسب حول عدم إلحاق ضرر... ومنع 

وقوع تسربات".

ومما يدعو للفخر أن نرى المستويات العالية التي نلتزم بها في الشركة تتجاوز 
حدود عملنا لتمتد إلى المجتمع وقاعدة عمالئنا.

التعمين
كانت عملية التعمين – وال تزال – من المجاالت الحيوية التي ركزنا عليها وقدمنا 
لها الدعم الكامل. فالسياسة االستباقية للتعمين أولوية وطنية وأولوية لشركتنا 
على حد سواء. ويسعدني أن إشعركم إن جهودنا في هذا الصدد تحقق النجاح 
تلو اآلخر. يواصل برنامج التطوير االحترافي للخريجين مثل خريجي الهندسة 
بالشركة حصد االعتمادات، حيث نال حتى اليوم اعتماد أربع مؤسسات بريطانية 
IMarEST. ولعل األهم من  الثالث: IMechE، IET، IChemE و  المستوى  من 
ذلك سعينا الحثيث لتحقيق التقدم في السلطنة نحو االعتماد على الذات في 
صقل المهارات، وتوج ذلك في حصول الشركة على "جائزة اإلجادة" في تشغيل 
القوى العاملة الوطنية وتدريبها في قطاع النفط والغاز من وزارة القوى العاملة.

 

التسويق
الطبيعي  للغاز  قلهات  شركة  مع  اندماجها  من  االستفادة  الشركة  عززت  لقد 
المسال عن طريق توحيد الموارد، وزيادة الكفاءة والمرونة من خالل مقايضة 
الشحنات والتحويالت، وكذلك الحد من المنافسة، وكلها أخبار جيدة لمساهمينا.

العمليتين  بين  االنسجام  ترسيخ  في  الماضي  العام  معظم  قضاء  تم  لقد 
أمر  المستهدف  التسويق  أن  ريب  وال  األستفادة.  من  قدر  أكبر  تحقيق  بهدف 
الكبرى في مجال  الدولية  الفعاليات  العديد من  مهم وحاسم، فقد شاركنا في 
الصناعة. وفي الوقت نفسه، كان علينا التأكيد على تحقيق ثقتنا لدى زبائننا، 
حيث إن الموثوقية في صناعة متقلبة ليست عماًل جيدًا فحسب، بل إنها أيضًا 
المحلية  االحتياجات  تزايدت  لقد  االخر،  الجانب  وفي  رائعة.  مبيعات  ممارسة 

أيضًا، ونحن بصدد استكشاف المبادرات لتلبية هذا الطلب المتزايد.

المسؤولية االجتماعية
باعتباره  راسخة  قواعد  من  للشركة  االجتماعي  االستثمار  برنامج  ينطلق 
كبيرة  مساهمات  قدمنا  الماضي  العام  ففي  الفريد.  نجاحنا  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
للمكفوفين  المساعدات  تقديم  مثل:  المتنوعة  والتنموية  االجتماعية  للبرامج 
الثقافية  المشاريع  ودعم  للمستشفيات،  حديثة  معدات  وتوفير  والمعوقين، 
الصدر،  تثلج  المستفيدين  من  تلقيناها  التي  واإلفادات  التقليدية.  والصناعات 
أن برنامج االستثمار االجتماعي عنصر حيوي الستراتيجيتنا في تحقيق  ونرى 

التنمية المستدامة للسلطنة.

النتائج التي حققناها
المالي  وأدائنا  إنجازاتنا  أبرز  لكم  أقدم  أن  السنوي  التقرير  هذا  في  يسعدني 
األرقام  وتحقيق عدد من  أفضل  أداًء  الذي شهد  العام  وهو  عام 2014م،  في 
القياسية في عدة مجاالت فضاًل عن االنجازات في نواحي متعددة من مجاالت 

العمل.

به"،  ما نقوم  األفضل في كل  "نكون  بأن  لرؤيتنا  النتائج هي ترجمة  إن هذه 
حلقات  جميع  في  به  موثوقًا  شريكًا  بكوننا  مكانتنا  على  نحافظ  حتى  وذلك 
وتطويره  السلطنة  اقتصاد  نمو  وفي  المسال،  الطبيعي  للغاز  القيمة  سلسلة 

وتنويعه بما يعود بالنفع العميم على أبناء الوطن.

ويرفع فريق إدارة الشركة وموظفوها – الذين بذلوا جهدًا كبير طوال العام - 
خالص الشكر والتقدير إلى المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس 
اإلدارة لما قدموه من نصح وتوجيه ودعم مستمر لمواجهة التحديات خالل عام 

2014 م.

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

رس�ال��ة الرئيس التنفيذي
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 عامر المطاعني
نائب الرئيس التنفيذي  للشركة 

ومدير عام املوارد البشرية

ف��ري�ق  اإلدارة

حمود السنيدي
 الرئيس التنفيدي للتسويق 

)قلهات للغاز الطبيعي املسال(

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

عدنان رجب
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

سيف الحارثي
الرئيس التنفيذي لتقنية املعلومات

حافظ الحارثي
الرئيس التنفيذي للشؤون املالية 

ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

قلهات للغاز الطبيعي املسال

خالد المسن
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة

رينيه دي نير
الرئيس التنفيذي للعمليا ت
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توظـيف
وصقل المـواهب
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أبرز اإلنجازات الرئيسية:
• الحصول على "جائزة اإلجادة" في تشغيل وتدريب القوى

العاملة الوطنية  من وزارة القوى العاملة، نظرًا للجهود 

الكبيرة التي تبذلها الشركة في مجال التعمين والتدريب 

والتطوير.

اعتماد  بالشركة  الهندسة  خريجي  تطوير  برنامج  نال   •

أربع مؤسسات بريطانية.  

حقائق وأرقام: 
• عدد الموظفين: 565

• الموظفين العمانيين: 506

• نسبة التعمين: 90 ٪.

• أبتعاث 12 موظفًا عمانيًا في مهمات انتداب خارج

الشركة، وذلك في إطار برنامج تبادل الكفاءات.

• 734 دورة تدريبية تم تنفيذها للموظفين خالل العام.

2014

2014

2014

2013

2013

2013

4

5 3 3- 3-

17

12

506 501 421 409 348

59 59 55 56 54

15 8
7

13-

7- 12 - 11-
10

1
16 17-

11- 9- 13-
10-

15

5
60

7322

1324

35

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

اجلـدد

اجلـدد

املوظفون العمانيون 

املنتقلون من الشركة 

املنتقلون من الشركة 

املوظفون الوافدون

الـفـارق

الـفـارق

الموظفون العمانيون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

الموظفون الوافدون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

استقطاب وتطوير والمحافظة على الموظفين
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إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال بطريقة آمنة 

وموثوق بها
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إنتاج مشتقات
الغاز الطبيعي 

المكثفة
)طن( 

إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال 

)مليون طن(

نسبة اعتمادية 
المصنع )%(

8.8

251.334251.39796.10 95.80

99.13

98.30

96.90
251.468

267.969

245.711

2010

20102010

2011

20112011

2012

20122012

2013

20132013

2014

20142014

8.7

8.4

8.9

7.95

أبرز اإلنجازات الرئيسية:
• في عام 2014، نفذت شركتنا عملية صيانة شاملة رئيسية للقاطرة )1( والتي تعتبر 

أكبر عملية صيانة منذ إنشاء المصنع. 

عززت السالمة العالية للمصنع من أهدافنا التجارية الرئيسية في إنتاج الغاز الطبيعي   •

المسال بناء على خطة التسليم السنوية.

شهدت غرفة التحكم المركزي عملية ترقية وتحديث بهدف تعزيز بيئة العمل بما في   •

ذلك راحة المشغلين والتصميم السليم لبيئة العمل، والسالمة، وسهولة االتصاالت، 

وأداء وظيفي أفضل، والتشغيل اآللي للنظام.

حقائق وأرقام: 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال: 7.95 مليون طن.  •

الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال: 10.4 مليون طن سنويًا.  •

الطاقة اإلنتاجية غير المستخدمة: 2.45 مليون طن سنويًا.  •

نسبة الموثوقية: 99.13 ٪.  •

نسبة االستعمال: 83.5 ٪.  •

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة: 245.711 طنًا.  •
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سالمة الموظفين، 
وصون البيئة

القواعد الـ 12 المحافظة على الحياة
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القواعد الـ 12 المحافظة على الحياة

مؤشرات األداء الرئيسية

أبرز اإلنجازات الرئيسية:
أتاح يوم السالمة للشركة والذي جاء بعنوان " عدم إلحاق ضرر ... ومنع وقوع تسربات"   •

فرصة للموظفين والشركات المتعاقدة للتفكير في إجراءات وممارسات جيدة للسالمة 

الشخصية في العمل والمنزل.

موظفي  لعائالت  السكني،  الشروق  حي  في  الطريق  على  السالمة  حملة  تدشين   •

الشركة وطالب مدرسة حي الشروق.

تنفيذ عملية صيانة دورية كبرى دون تسجيل أي حوادث أو أصابات.  •

حقائق وأرقام: 
• حققت الشركة 12.8 مليون ساعة عمل و1666 يوم عمل دون إصابة مضيعة للوقت. 

• يمثل عام 2014 عام استثنائي ومميز في تاريخ الشركة حيث لم يتم تسجيل حوادث. 

2010

2011

2012

2013

2014
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تمثيل السلطنة في 
أسواق الغاز الطبيعي 

المسال العالمية 
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2010
2011
2012
2013
2014

األنشطة التجارية

أبرز اإلنجازات الرئيسية:
• المشاركة في المؤتمرات والمعارض الرئيسية؛ المحلية والدولية.

فرص كبيرة قدمها أندماج الشركتين لخدمة السوق من خالل أنشطة تبديل الشحنات   •

وتحويلها.

المحافظة على ثقة زبائننا في تزويد األسواق الرئيسية بطاقة نظيفة بشكل متواصل   •

على الرغم من ارتفاع الطلب المحلي للغاز.

تتلقى الشركة غاز التغذية من مرافق شركة تنمية نفط عمان للشق العلوي في بارك   •

وسيح رول وسيح نهيدا.

حقائق وأرقام: 
تحميل 125 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مصنع الشركة في صور؛ 81 منها   •

للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و44 لشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

تحميل 38 شحنة من مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة.  •

تأجيرها  خالل  من  يومًا   266 لمدة  "صحار"  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقلة  استعمال   •

لمختلف الزبائن والشركاء.

نسبة استعمال سعة الشحن بلغت 77 ٪.  •
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الريادة في
األداء المـالي
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• أتاح االستقرار النسبي ألسعار الطاقة في النصف األول 
عام 2014م - والذي بلغ في المتوسط 110.83 دوالر 
في  التكاليف  ضبط  في  الريادة  عن  فضاًل   - أمريكي 
مواصلة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تحقيق 
عائدات وأرباح أعلى في عام 2014م، على الرغم من 
أقل  كان  المسال  الطبيعي  الغاز  من  الشحنات  عدد  أن 

بتسع شحنات خالل العام. 

أبرز اإلنجازات في مجال المالية لعام 2014 م ما 
يلي:

• بلغت اإليرادات 4.074 مليار دوالر أمريكي.
• بلغ صافي الدخل 1.768 مليار دوالر بعد خصم

   الضرائب.

مصروفات  التشغيل 2010 - 2014ميزانية مصروفات التشغيل 2014

الدخل مقابل صافي الدخل بعد خصم الضرائب 2014-2010

مليون دوالر أمريكي

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

ن 
يو

مل

223
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قلهات للغاز الطبيعي 
المسال
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%46.84
%36.8

%3

%7.36%3
%3

%24.5%24.5

%51

المساهمون

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

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

لمحة تاريخية في سطور 

بقاطرة  2005م  عام  في  عملياتها  المسال  الطبيعي  للغاز  قلهات  بدأت 
واحدة تمثل القاطرة الثالثة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي في مجمع قلهات الصناعي 
بوالية صور. وتقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتشغيل القاطرة نيابة 
المسال ثالث  الطبيعي  للغاز  قلهات  أبرمت  وقد  المسال.  الطبيعي  للغاز  قلهات  عن 
اتفاقيات طويلة األجل لبيع الغاز، حيث تبلغ كمية الغاز التعاقدية حوالي 3.3 مليون 

طن متري سنويًا.

للغاز  فينوسا  يونيون  مع  اتفاقية  المسال:  الطبيعي  الغاز  توريد  اتفاقيات  وتشمل 
للغاز  أوساكا  مع  واتفاقية  سنويًا(  متري  طن  مليون   1.65( عامًا   20 لمدة  االسبانية 
اليابانية لمدة 17 عامًا )0.85 مليون طن متري سنويًا( واتفاقية مع شركة ميتسوبيشي 
من  سبتمبر  من  األول  وفي  سنويًا(.  متري  طن  مليون   0.8( عامًا   15 لمدة  اليابانية 

إدارة شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال مع  عام 2013م اندمجت 
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

أبرز اإلنجازات المالية لقلهات للغاز الطبيعي المسال 
لعام 2014م:

صفقات  شكلت  أمريكي،  دوالر  مليار   1.07 اإليرادات  بلغت   •
التحويل أكثر من ربعها.

في  انخفاض  لتحقيق  الشحن  ألنشطة  األمثل  االستغالل   •
التكلفة بلغ 21 مليون دوالر أمريكي.

إدارة األموال الفائضة إدارة فعالة لتعويض تكلفة التمويل وتحقيق وفورات   •
في التكاليف قدرها 6 ماليين دوالر أمريكي.

حققت االستثمارات عوائد قدرها ٪13 .  •

تحويل 25 شحنة من خطة التسليم السنوية.  •

اتفاقيـات طـويلــة األجـلالمسـاهـمــون

حكومة السلطنة

الشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال

يونيون فينوسا

مؤسسة ميتسوبيشي

مؤسسة ايتوتشو

أوساكا غاز استراليا بي تي واي

يونيون فينوسا غاز

شركة ميتسوبيشي

شركة سينبوكو
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برنامج االستثمار 
االجتماعي
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 أبرز اإلنجازات الرئيسية:
• يعتبـر االستثمـار االجتماعـي جـزءًا هـامًا مـن عمـل

   الشركـة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات 

   للغاز الطبيعي المسال، فهـو يتيـح فرصـة للشركتيـن  

   للمساهمـة فـي تعزيـز الخدمـات اإلجتماعيـة للمجتمع

   من خالل اإليرادات الناتجة من بيع الغاز الطبيعي    

   المسال.

• برنامج االستثمار االجتماعي للشركة عبارة عن التزام

   بالمساهمة في ازدهار السلطنة، يتجاوز الدخل الناتج       

   مـن مساهمـة الحكومـة فـي الشركـة، والضرائـب التي

   تدفعها باعتبارها مؤسسة تراعي مقتضيات المواطنة

   الحقة.

حقائق وأرقام: 
• تمويل توفير معدات طبية لمستشفى خولة.

• دعم إعادة تأهيل لمنازل ذوي االحتياجات الخاصة.
• توفير قوارب صيد حديثة للصيادين في والية صور.

• تدريب 20 مواطنة في مجال مهارات الخياطة في
   منطقة العامرات.

• دعم شراء عدد من األجهزة والمعدات التعويضية
  لجمعية النور للمكفوفين.

• تمويل شراء حافالت لألندية الرياضية بوالية صور.
• توسيع نطاق مبادرة الصفوف التفاعلية للمدارس    

  في محافظة ظفار.

مؤشرات األداء الرئيسية في برامج االستدامة
)مليون دوالر أمريكي(
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