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ثالث قاطرات إلسالة الغاز الطبيعي 

10.4 ملــــــيــــــــــــــون
)طن متري سنويا(

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م. شركة محدودة 
المسؤولية تأسست بموجب مرسوم سلطاني ساٍم صدر في عام 

199٤ م، 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 الطبيعي الُعماني وتخزينه 
وتسويقه فضاًل عن تصديره إلى العمالء. وتدير الشركة ثالث قاطرات 

إلسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها اإلجمالية 10.٤ مليون طن متري 
بالسنة.

ومن خالل هذه األنشطة تساهم الشركة في جهود الحكومة 
الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل االعتماد على النفط. 

ويقع مصنع الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال على ساحل 
مدينة قلهات في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بينما يوجد 

المكتب الرئيسي في مسقط.

الشركة فـي سطور



نواصل إيالء أهمية بالغة للسالمة حيث سجلنا أكثر من 16 مليون ساعة عمل دون 

2000 يوم دون إصابة مضيعة  المتواصل ألكثر من  إصابة مضيعة للوقت؛ أي العمل 

للوقت. وتركز ثقافة السالمة على االهتمام بقيمة الحياة البشرية وتعزيز السالمة 

في بيئة العمل، مع تعميمها على المجتمعات المحلية والموردين والمتعاقدين.
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 رؤيتنا:
“أن نكون األفضل في كل ما نقوم به”

 مهمتنا:
إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتوصيله بطريقة 	• 

آمنة ومربحة وموثوق بها   
تطوير أعمالنا وصقل مهارات موظفينا لتحقيق كل     •

إمكانياتهم  
أن نكون شركاء يعتمد عليهم في المساهمة في        •

تحقيق التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان وشعبها  

قيمنا الجوهرية: 

سلوكيات األفراد

النزاهة
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 حسب األهداف المتفق عليها  •

تحمل مسؤولية المهام  •

سلوكيات الشركة

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  •

سلوكيات العمل 

الشفافية والعدالة
إشراك الموظفين والمتعاملين مع الشركة بشكل     •

مباشر وبكل شفافية  
ز توفير فرص متساوية لجميع الموظفين دون تحيِّ  •

النزاهة والموضوعية في تكريم الموظفين   •
التحلي بالشجاعة واإليجابية في تقديم اإلفادة البناءة  •

السمعة واإلخالص
االلتزام بالقانون ومبادئ العمل والمحافظة على  •

المصداقية مع المتعاملين مع الشركة والتقيد     
بالتزامات رخصة التشغيل  

المحافظة على مصالح العمل في جميع األوقات دون     •
انتهاك  السرية التي قد تقتضيها أعمال الشركة  
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أهدافنا االستراتيجية
ا�فضل في كل ما نقوم به
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١. تعظيم مساهمتنا �صحاب 
الشأن والمساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة للسلطنة

١. إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
وتسويقه بطريقة آمنة  

ومربحة وموثوق بها

٤. الكفاءة  في ضبط 
التكاليف

٣. تعزيز الدخل من 
استثماراتنا

٣. ضمان 
االلتزام 

والموثوقية

٢. الوفاء بالتزاماتنا 
تجاه عمالئنا

٢. إدارة إجراءات العمل 
وا¥لتزام بالمعايير 

الموضوعة

٢. مراعاة قيمنا 
باعتبارنا فريق¦ 

واحد¨

٣. استقطاب 
المواهب 

وتطويرها 
واالحتفاظ بها

١. تحقيق ا�مكانات 
الكاملة لفريقنا 

والتكنولوجيا 
والعمل

٣. ا�ستغالل ا�مثل 
للتآزر نتيجة 

االندماج

١. أن نكون 
شريك�

موثوق به

٢.  المشاركة في 
الحفاظ على 
رخصة العمل

٤. تحقيق التميز في 
الصحة والسالمة وا�من 

والبيئة وإدارة المخاطر
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مجـــلس اإلدارة 

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

الفاضل/ كريستوفر بريز
رئيس مجلس اإلدارة

والمدير العام شركة شل 
للتنمية ُعمان ش م م

الفاضل/ طاهر بن سالم 
العمري

مدير عام الخزينة والحسابات 
وزارة المالية

حكومة سلطنة ُعمان

الفاضل/ صابر بن سعيد 
الحربي

مدير عام اإلحصاءات 
االقتصادية

المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات

حكومة سلطنة ُعمان

الفاضل/ يوشنبو
ساتومي

المدير العام ألعمال الغاز 
الطبيعي في الشرق األوسط

وحدة  أعمال  الغاز الطبيعي 
مجموعة الطاقة

ميتسوبيشي
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الفاضل/ إلياس قسيس
مدير الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لالستكشاف واإلنتاج

شركة توتال

الدكتور/ أنطونيو خوسيه دا 
كوستا سيلفا

رئيس لجنة اإلدارة
شركة بارتكس للنفط والغاز

الفاضل/ حارب بن عبداهلل 
الكيتاني 

الرئيس التنفيذي 
الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي 

المسال

الفاضل/ جين هي كون
المدير العام والرئيس التنفيذي

كوريا للغاز الطبيعي المسال

الفاضل/ هارو مايدا
المدير العام لدائرة أعمال الغاز 

الطبيعي
وحدة الطاقة القسم األول 

شركة ايتوتشو

الفاضل/ والدي ربيج
المستشار العام 

ومنسق مجلس إدارة الشركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل/ أجاي شاه
نائب الرئيس لمشاريع المنطقة

 الغربية
شل للشق العلوي المتكاملة للغاز

الفاضل/ تورو يوكيشيما
المدير العام لتطوير أعمال الغاز 

الطبيعي
شركة ميتسوي وشركائهم

* شركة ايتوشو تحضر كافة اجتماعات مجلس اإلدارة إال إنها ال تملك حق التصويت.
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ونحن نلج عام 2016 ال تزال أسعار النفط والغاز  تراوح مكانها 
في مستويات أقل بأكثر من ثلثي أسعار منتصف عام 201٤م 

العالية. وال يسعنا القول بأن هذا ال يترتب عليه تحديات 
لشركتنا، ألنه يعد إنكارًا للواقع الحالي. وقد أظهرت الشركة 

الكفاءة العالية في مواجهة هذا التحدي، حيث شرعنا في 
بعض المبادرات الجادة لالستغالل األمثل للتكاليف، واتخاذ 

التدابير لتحقيق المزيد من الكفاءة في جميع مجاالت عملنا.

إن ما يشجعنا على المضي قدمًا هو أن االستغالل األمثل 
للتكلفة قد ُأنجز ليس على حساب الكفاءة، ودون التأثير على 

أهدافنا االستراتيجية أو منجزاتنا. لقد نجحنا على الرغم من 
ذلك في تحقيق مساهمتنا الوطنية، بل بتعزيزها في أكثر من 

مجال.

نواصل إيالء أهمية بالغة للسالمة. فقد سجلت الشركة أكثر 
من 16 مليون ساعة عمل؛ أي العمل ألكثر من 2000 يوم على 

التوالي دون إصابة مضيعة للوقت. وتركز ثقافة السالمة على 
االهتمام بقيمة الحياة البشرية والسالمة في بيئة العمل، مع 
تعميمها على المجتمعات المحلية والموردين والمتعاقدين. 
وكان هذا النوع من التأثير سمة من سمات أسلوب عملنا في 

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بسبب فوائده 
الراسخة والدائمة.

في عام 2015؛ إحتفاءًا بالعيد الوطني الـ ٤5 المجيد ضاعفنا 
مساهماتنا تجاه المجتمع. ففي إطار مبادرة »هدية لُعمان« 

ستمول الشركة مشروعين كبيرين في مجال السالمة 
المرورية والعناية بمرضى التوحد. وهذه مساهمات اجتماعية 

واضحة من الشركة بهدف تعزيز جهود الحكومة الرشيدة 
في تحسين والحفاظ على حياة أفراد المجتمع وتعزيز سبل 

العيش في المجتمع بأسره. وتم اختيارهما بعناية فائقة 
وفق دراسات متأنية تجسد السياسات التي اعتمدناها إلدارة 

دفة الشركة خالل األوقات العصيبة. وكم أنا فخور بالقول إن 
المؤسسة التنموية للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال 

-التي تأسست مؤخرًا- هي من حددت هذه المشاريع 
وطورتها ودفعت بها قدمًا. ويعكس هذا إلى حد كبير أهداف 

المؤسسة، وكيف ستنفذ مشاريع مستدامة  تركز على تحقيق 
نتائج ملموسة في بلدنا الحبيب ُعمان.

نحن سعداء لتمكننا من الوفاء بكل أهدافنا في مجال 

المسؤولية االجتماعية للشركة، بل وتجاوزها. وتعتبر هذه 
المساهمة في قاموسنا شرفًا رفيعًا وامتيازًا عظيمًا. 

فقد شهد عام 2015م إماطة اللثام عن حقبة جديدة في 
المسؤولية االجتماعية للشركات في السلطنة مع تدشين 

المؤسسة التنموية للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال. 
وسوف تبني المؤسسة على النجاح الباهر الذي حققته 

الشركة في برامج التنمية االجتماعية الشاملة في مختلف 
أنحاء السلطنة منذ إنشائها، وستكون حافزًا ودافعًا لتعزيز 

المسؤولية االجتماعية للشركة. وسوف توفر منصة قوية 
مستدامة ومبتكرة يمكن من خاللها بناء وتطوير برامج 

المسؤولية االجتماعية للشركة إليجاد المزيد من القيمة 
المضافة للمجتمعات في جميع أنحاء البالد.

شهد هذا العام أيضًا االنتهاء من نظام متكامل لتخطيط 
موارد المؤسسة، وهو مشروع أنجز مع التحلي بروح العمل 

الجماعي الحقيقي. وسيزود المشروع القوى العاملة بالشركة 
بالكفاءات المطلوبة: مثل تعدد المهام وإدارة الوقت في بيئة 

ديناميكية تكتنفها التحديات. حيث أسهمت هذه العوامل 
والكفاءات في تدشين  برنامج تخطيط موارد المؤسسة في 
نوفمبر عام 2015. إن الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال 

محظوظة حقًا بأن يعمل فيها موظفون استمروا في إبهارنا 
وإثارة دهشتنا بما أظهروه من مستوى حسن النية والتحلي 

بروح اإلبداع في التعامل مع التغيير. وقد أصبح نظام تخطيط 
موارد المؤسسة بالشركة من األنظمة الرائدة في صناعة 

الطاقة، وهذا ليس باألمر السهل.

وفي الختام يشرفني، نيابة عن كافة موظفي الشركة 
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ومجلس إدارتها وفريق اإلدارة 

والشركات المتعاقدة معها، أن أرفع أسمى آيات الشكر 
والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاه -  على توجيهاته 
السديدة ودعمه الالمحدود لهذه الصناعة. كما ال يفوتنا أن 

أزجي الشكر خالصًا لحكومة السلطنة على التزامها بتطوير 
العمل والقوى العاملة على حد سواء.

الدكتور/ محمد بن حمد بن سيف الرمحي
وزير النفط والغاز

رئيس مجلس إدارة الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال

تقرير رئيس
            مجلس اإلدارة
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تشكيل مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من 1٤ عضوًا غير تنفيذي بحدٍّ أقصى، 

يمّثل سبعة منهم حكومة سلطنة ُعمان بما فيهم رئيس 
مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة، وتعّين شل عضوين، 

بينما يعّين بقية المساهمين عضوًا واحدًا عن كل مساهم، 
ما عدا شركة إيتوشو؛ التي يسمح لها بحضور ممّثل عنها في 

اجتماعات مجلس اإلدارة، إال أنه ال يحق له التصويت.

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2015م
في عام 2015م اجتمع مجلس اإلدارة في مارس ويوليو 

ونوفمبر في المقر الرئيسي للشركة بمسقط. وفي االجتماع 
األول في مارس استعرض المجلس أداء الشركة في عام 
201٤م، ومؤشرات سجل األداء وصادق عليهما، كما أعتمد 

على البيان المالي واألرباح النهائية للمصادقة عليها من ِقبل 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. وبناًء على توصية 

من مجلس اإلدارة، وافقت الجمعية العمومية للمساهمين 
على تعيين »كيه بي أم جي« مدققًا خارجيًا للشركة لعام 

2015م. 

وعالوة على ذلك، وافق المجلس على خطة، حسب ما عرضتها 
إدارة الشركة، للشروع في عدد من فرص االستغالل األمثل 

للتكلفة وتحقيق الوفورات. وكذلك وافق المجلس على 
نسخة محدثة من مبادئ العمل العامة في الشركة فضاًل عن 

نسخة محدثة من سياسة تضارب المصالح بالشركة.

في حين شهد اجتماع المجلس في يوليو تدشين المؤسسة 
التنموية للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال. وسوف تبنى 

المؤسسة التي أنشأت حديثًا على النجاحات الباهرة لبرنامج 
المسؤولية االجتماعية للدفع به قدمًا إلى المزيد من النجاحات 

في المستقبل. كما أكد المجلس على المقترحات لمبادرة 
»هدية لُعمان« من الشركة، التي أعلن عنها بعد احتفاالت البالد 

بالعيد الوطني الـ ٤5 المجيد مباشرة.

 في اجتماع نوفمبر وافق المجلس على خطة العمل 
المقترحة 2016 -2020 والميزانية التشغيلية والرأسمالية لعام 

2016. كما صادق المجلس على نسخة محدثة من دليل 
السلطات الذي يعكس التغييرات الضرورية الناشئة عن 

االندماج. وباإلضافة إلى ذلك جرى استعراض خطة الضمان 
المتكاملة 2016 -2020، وتمت الموافقة عليها وكذلك الخطة 

الرئيسية لمشروع األمن للمصنع. 

عالوة على ذلك، قدم الرئيس التنفيذي تقريره لعام 2015 إلى 
المجلس. وكان من أبرز 

اإلنجازات الرئيسية األداء 
المستدام والممتاز في 

مجال الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة وفي مجال 

السالمة الشخصية. كما 
شهدت عضوية المجلس 

إدارة شــــؤون
             الـــشركـــة

التنظيم اإلداري

المساهمون

مجلس اإلدارة
لجان المساهمين:

-اللجنة الفنية 
- اللجنة المشتركة 

)لجان شؤون الموظفين، 
والمالية، والتجارية( 

لجان مجلس اإلدارة
- لجنة التدقيق

الرئيـــس التنفيـــذي
نائب الرئيس التنفيذي ومدير 

عام الموارد البشرية

الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية ونائب الرئيس التنفيذي 
لشؤون قلهات للغاز الطبيعي 

المسال

الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية

الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي للتسويق

الرئيس التنفيذي لتقنية 
المعلومات

الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
التنموية للشركة العمانية 

للغاز الطبيعي المسال

رئيس التدقيق الداخلي*

* يتبع مباشرة رئيس لجنة التدقيق.



19 التقرير السنوي 2015

تغييرات في عام 2015؛ فقد حل الفاضل إلياس قسيس محل 
الفاضل جان دانيال بالسكو من توتال، كما حل الفاضل جين 
هيي كون محل الفاضل كيو تشيك بارك كمدير كوريا للغاز 

الطبيعي المسال في المجلس. أيضًا، أعلن الفاضل طاهر 
العمري استقالته من المجلس في يونيو وسيتم اإلعالن عن 

من سيأتي محله رسميًا في وقت الحق. كما حل الفاضل هارو 
مايدا محل الفاضل هيروماتسو تومويوكي ممثل مؤسسة 

ايتوتشو.

لجان المساهمين
تم تأسيس لجان المساهمين طبقًا التفاقية المساهمين 

لتقديم االستشارات لمجلس اإلدارة، وذلك للمساعدة في إدارة 
الشركة، وهي أربع لجان تختص بـ:

1( الشئون الفنية 2( الموظفين 3( المالية 3( الشؤون التجارية
وتجتمع هذه اللجان قبل كل اجتماع لمجلس اإلدارة، ويمتلك 
جميع المساهمين الحق في 

تعيين ممثليهم في أي لجنة 
من لجان المساهمين.

 
ولتعزيز الكفاءة تجتمع لجان 
الموظفين والمالية 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 2015م بحسب الجدول 
قبل اجتماعات مجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة
تتكّون من لجنة واحدة وهي لجنة التدقيق.

لجنة التدقيق
يتمثل الهدف من لجنة التدقيق في صياغة نظرة مستقلة 

ألنظمة الضوابط الداخلية وإجراءات التقارير المالية، من خالل 
مراجعة جودة التدقيقات الداخلية والخارجية وكفاءتها 

واستقاللها، ولجنة التدقيق تقع تحت إشراف رئيس مجلس 
اإلدارة مباشرة، وتتكّون من أعضاء غير تنفيذيين، كما يلي:
 - حكومة سلطنة ُعمان: ثالثة ممثلين بمن فيهم رئيس

    مجلس اإلدارة.
- شل: عضو واحد.

- بقية المساهمين: عضو واحد يعّين بالتناوب.
 - أي من المساهمين: عضو فني واحد يتم اختياره من قبل

     المساهمين.
اجتمعت لجنة التدقيق ثالث مرات خالل عام 2015م، وحضر كل 

االجتماعات رئيس دائرة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي، 
كما حضر المدير المالي عند استعراض التدقيق المالي ورسالة 

اإلدارة التي عرضها المدققون الخارجيون.
ولضمان االستقاللية، يتبع رئيس دائرة التدقيق الداخلي رئيس 

لجنة التدقيق مباشرة. وانسجامًا مع أفضل الممارسات، 
تعتمد الدائرة في اقتراح وتنفيذ برنامج التدقيق على أسس 

إدارة المخاطر، كما أجريت عدة عمليات تدقيق من ِقَبل جهات 
خارجية؛ وهي: المدققون الخارجيون للشركة، والمساهمون، 
ومنظمة المعايير الدولية )آيزو(، واالستشاريون التقنيون. في 
االجتماعات المنعقدة بعام 2015م خضعت عمليات التدقيق 

المنفذة خالل العام للمراجعة للتأكد من التزامها بإطار 
العمل الداخلي. في إطار المهام المنوطة باللجنة لضمان 
وجود الضوابط المناسبة، تابعت اإلدارة في التزامها بإغالق 

المهام المتفق عليها، والمترتبة عن تقارير التدقيق بالطريقة 
المثلى وحسب موعدها. كما راجعت اللجنة تقارير التدقيق 

ورسالة اإلدارة والبيانات المالية لعام 201٤م المقدمة من 
المدققين الخارجيين للتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

إدارة الشركة
تطبق إدارة الشركة توجهًا يعتمد على إدارة المخاطر في 

المؤسسة، مما يوفر إطار عمل استباقي إلدارة المخاطر التي 
قد تحول دون تحقيق الشركة ألهدافها االستراتيجية، حيث 

يتم تحديد المخاطر، ووضع اإلجراءات المناسبة لتوفير ضمانات 
عدم وقوعها، والتقليل من آثارها في حال وقوعها، وتتم 

مراجعة اإلجراءات والمخاطر المتوقعة كل عام في بداية كل 
دورة لوضع خطط أعمال الشركة.

أنجز فريق اإلدارة مؤشر أداء رئيسي مهم من مؤشرات 
الحوكمة في عام 2015م، من خالل المراجعة، استنادًا إلى 

أفضل الممارسات، وتعزيز عدد من السياسات واإلجراءات 
بالشركة )بما في ذلك قواعد السلوك المهني المحدثة، 
وسياسة اإلبالغ عن المخالفات، وسياسة تضارب المصالح 
وإجراءات مراقبة حوادث العمل(، وتنقيح الشروط العامة 

لعقود المشتريات المعيارية بالشركة، للتأكيد على تطبيق 
القوانين وفق أعلى المعايير السلوكية، فضاًل عن اإلجراءات 
المترتبة على المتعاقدين والموردين في حال عدم االلتزام 

بالقوانين، وكذلك توعيتهم باألدوات التي يمكن استخدامها 
لرفع المخاوف إلى الشركة، وزيادة التزام الموظفين، وتعزيز 

وعيهم بالمخاطر. من خالل جلسات المناقشات بحضور 
أعضاء إدارة الشركة، وكذلك توفير برنامج تدريبي حول السلوك 

المهني واالمتثال يقدمه أحد الخبراء في المجال لموظفين 
متخصصين يتعاملون مع أصحاب الشأن.

تطبق إدارة الشركة توجهًا يعتمد على إدارة 
المخاطر في المؤسسة، مما يوفر إطار عمل 
استباقي إلدارة المخاطر التي قد تحول دون 

تحقيق الشركة ألهدافها االستراتيجية، 
حيث يتم تحديد المخاطر، ووضع اإلجراءات 

المناسبة لتوفير ضمانات عدم وقوعها، 
والتقليل من آثارها في حال وقوعها
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على الرغم من بعض العالمات المشجعة في وقت مبكر من 
هذا العام، إال أن الوقت لم يحن بعد إلعالن اتجاه أسعار النفط 
والغاز نحو االرتفاع. ومن المتوقع أن تأتي في الوقت المناسب، 

وفي هذه األثناء سيستمر فرض عدة قيود على الميزانية 
في صناعة النفط والغاز. إال أن ذلك لم يقوض متانة ميزانيتنا 

العمومية أو أهدافنا االستراتيجية.

لقد أكملنا 15 عامًا من العمل الذي جعل من الشركة الُعمانية 
للغاز الطبيعي المسال مثااًل ناجحًا للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في تحقيق األهداف الوطنية، من خالل بناء 
وتعزيز الثقة والطمأنينة في جميع أطراف سلسلة القيمة 

المضافة للغاز الطبيعي المسال برمتها، وضمان مواصلة 
ترجمة موارد الغاز الطبيعي في السلطنة إلى عوائد قّيمة 

لُعمان وشعبها ومساهمينا وغيرهم من أصحاب الشأن.

الصحة والسالمة والبيئة
استمرت إحصاءات السالمة بالشركة في تحطيم األرقام 

القياسية، مع تحقيق أكثر من 16 مليون ساعة عمل وقطع 17 
مليون كم سياقة دون إصابة مضيعة للوقت. فكلما مضى 

وقت أطول دون انتهاك معايير السالمة؛ توقدت دافعية 
وحماس موظفينا وعمالئنا لدعم مساعينا للحفاظ على هذا 

التركيز. لذا أحثكم على توخي الحيطة والحذر حتى تكتب 
السالمة للجميع.

الموارد البشرية
نواصل المضي قدمًا في سياسة التعمين، مع وجود تسعة 

من أصل عشرة موظفين هم من الُعمانيين، يتولون مناصب 
إدارية عالية. تلتزم القوى العاملة لدينا بالقيم التي تتبانها 

الشركة، فقد رأينا ذلك في التحلي بروح العمل الجماعي 
الرائع الذي ظهر من خالل االنتقال إلى نظام تخطيط موارد 

المؤسسة، وكذلك من خالل المشاركة الجماعية في االلتزام 
بإجراءات السالمة، والتدريب المستمر، والمبادرات االجتماعية 

والبيئية التي تتبناها الشركة.

االستغالل األمثل للتكلفة
مع االنتهاء من موسمين متتاليين من االستغالل األمثل للتكلفة 

بطريقة ذكية، فنحن سعداء بأن أعدنا النظر في بعض عملياتنا 
وأنشطتنا وسبل ممارستنا ألعمالنا. ويسرنا أن نقول بأننا على 

الطريق الصحيح لتحقيق كل أهدافنا األساسية طويلة األجل.
لتحقيق هذا الهدف تبنّينا منهجية »لين«، التي تنطوي على نهج 

فّعال للقيام بالعمل وتنظيمه.

المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المسال

نسعى دائمًا إلى تحقيق جميع أهداف المسؤولية االجتماعية 
للشركة، بغض النظر عن األوضاع االقتصادية للسوق. وهذه 
أولوية لن نغفل عنها. وسوف نستمر في تعزيز مساهماتنا 

وتطوير مجال المسؤولية االجتماعية للشركات في السلطنة، 
بتقديم أحدث األدوات واالتجاهات. ولقد أثلج صدورنا تدشين 

رسالة الـــرئيــــس
                التنــــفيــــذي

المؤسسة التنموية للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، 
والتي ستكون ذراع الشركة للمسؤولية اإلجتماعية.

إن مبادرتنا »هدية لُعمان« خضعت للكثير من البحوث 
والمناقشات قبل اختيار دعم مشروعي إنشاء المركز الوطني 

للتوحد في مسقط، بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، 
ومعهد متقدم للسالمة المرورية في والية صور بالتعاون مع 

شرطة عمان السلطانية. وال ريب أن هذه استثمارات للشركة 
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال من الناحية النقدية، وفي 

الوقت نفسه يقدمان فائدة إنسانية جليلة في النواحي 
اإلجتماعية.

تخطيط موارد المؤسسة
لتوفير التكاليف في المستقبل، فإنه في بعض األحيان من 

الضروري ضخ استثمارات مقدمًا. ونظرًا لتقلص اإليرادات فقد 
انتقلنا من التخطيط المجزء لموارد المؤسسة إلى التخطيط 

المتكامل، يشترك فيه الجميع - من مجلس اإلدارة إلى 
الموظفين. حيث دشن برنامج تخطيط موارد المؤسسة في 
عام 2015 في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة.

التسويق
مع تزايد المنافسة في أسواق صناعة الغاز الطبيعي المسال، 

تعاظمت الحاجة لتعزيز العالمة التجارية للشركة العمانية 
للغاز الطبيعي المسال على الصعيد الدولي من أي وقت 

مضى إذا ما أردنا االحتفاظ بها و زيادة حصتها في السوق. 
إن االندماج الناجح مع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال 

قدم لنا العديد من المنافع االقتصادية في هذا المجال، فضال 
عن تعزيز االستفادة من مواعيد التسليم من خالل مبادلة 

الشحنات. و تأتي هذه النجاحات معززة  بسمعتنا المتينة في 
سجل السالمة و اإلمدادات الموثوق بها من الغاز الطبيعي 

المسال في جميع أنحاء العالم.

النتائج التي حققناها
يشرفني في هذا التقرير السنوي أن أقدم لكم أبرز إنجازاتنا 

وأدائنا المالي في عام 2015 م، وهو العام الذي شهد أداءًا 
أفضل وتحقيق عدد من األرقام القياسية في عدة مجاالت 
فضاًل عن االنجازات في نواحي متعددة من مجاالت العمل.

ويرفع فريق إدارة وموظفي الشركة -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 2015.

إننا 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.

نسأل اهلل العلي القدير أن يصبغ عليه نعمة الصحة 
والعافية على الدوام.

حارب بن عبداهلل الكيتاني
الرئيس التنفيذي
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فريـــــق اإلدارة 

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

 عامر المطاعني
نائب الرئيس التنفيذي 

ومدير عام الموارد 
البشـــــرية

حافظ الحارثي
الرئيس التنفيذي 

للشؤون المالية ونائب 
الرئيس التنفيذي 

لشؤون قلهات للغاز 
الطبيعي المسال

عدنان رجب
الرئيــــس التنــــفيـــذي 

للشـــؤون التـــجــارية

راجا مراد
الرئــــيس التنفيــــذي 

للعـــــمليات

حمود السنيدي
الرئيس التنفيذي

للتسويق )قلهات للغاز 
الطبيعي المسال(

سيف الحارثي 
الرئيس التنفيذي لتقنية 

المعلومات 

خالد المسن
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

التنموية للشركة الُعمانية للغاز 
الطبيعي المسال



أنجز  أن االستغالل األمثل للتكلفة  المضي قدمًا هو  إن ما يشجعنا على 
أو  االستراتيجية  أهدافنا  على  التأثير  ودون  الكفاءة،  حساب  على  ليس 
منجزاتنا. لقد نجحنا على الرغم من ذلك في تحقيق مساهمتنا الوطنية، 

بل وتعزيزها في أكثر من مجال.
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توظــــيــــف 
وصقــــــــــل 
المـــواهـــب
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اإلنجازات الرئيسية
• تقوم دائرة الموارد البشرية بالشركة برسم مسيرة التغيير العتماد 

نهج نموذج المستويات في تقديم خدماتها، حيث  ستقدم   
الموارد البشرية الخدمات من خالل نهج التدرج متعدد المستويات  

• استحدثت الشركة حاًل مبتكرًا للموارد البشرية؛ أطلق عليه
اسم »معًا«، لكي يقدم العديد من المزايا للعمل، ويعزز سبل  

خدمة الموظفين بالشركة  

حقائق وأرقام
• عدد الموظفين: 60٨ موظفًا

• الموظفين الُعمانيين: 5٤٤ مواطنًا
• نسبة التعمين: ٤,٨9٪

• ابتعاث 9 موظفين ُعمانيين في مهمات انتداب خارج 
الشركة، وذلك في إطار برنامج تبادل الكفاءات

• عشرون متدربًا في العمليات يلتحقون ببرامج التدريب المهني

٤٠٩٤٢١٥٠١٥٠٦٥٤٤
٥٦٥٥٥٩٥٩٦٤

١٣-
٧٣٢٢٣٥١٧٤٤ ٦٠٩-

٦-١٣-١١- ١٣٢٤٤٣٨

العمانيون:

٧
١٠

٨١٥١٢١٧- ٣-
١١-

٥-٧-١٢ ٣٥٢٢-٣

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١٢٠١٥

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١٢٠١٥

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١٢٠١٥

الفارق المغادرون الملتحقون

 المغادرون الملتحقونالوافدون:

الوافدونالعمانيون

الفارق

العمانيون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

الوافدون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

استقطاب وتطوير واالحتفاظ بالموظفين
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إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال بطريقة 

آمنة وموثوق بها
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اإلنجازات الرئيسية
•  تنفيذ عمليتي للصيانة الدورية  بنجاح في القاطرة الثالثة والثانية 

في إبريل وأكتوبر على التوالي
• تدشين نظام تخطيط موارد المؤسسة في نوفمبر ليحل محل  

نظام PACER القديم  
استحداث نظام التصريح اإللكتروني للعمل 	•

الجاهزية العالية للمصنع عززت أهداف أعمالنا في مجال إنتاج   	•
وتسليم الغاز الطبيعي المسال بناء على خطة التسليم السنوية  

حقائق وأرقام 
•  إنتاج الغاز الطبيعي المسال: 7.91 مليون طن سنويًا

 •  الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال: 10.٤ مليون طن
سنويًا  

•  الطاقة اإلنتاجية غير المستخدمة: 2.٤9 مليون طن سنويًا.
•  نسبة الموثوقية: ٤.٪97

•  نسبة االستعمال: 5.٨٤٪
•  إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة: 1٨5، 2٤1 مليون طن

٢٠١١        ٢٠١٢        ٢٠١٣        ٢٠١٤        ٢٠١٥

إنتاج الغاز الطبيعي المسال (مليون طن)

٧٫٩١

٨٫٧
٨٫٤

٨٫٩

٧٫٩٥

٢٠١١        ٢٠١٢        ٢٠١٣        ٢٠١٤        ٢٠١٥

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة (طن)

٢٥١,٣٩٧
٢٥١,٤٦٨

٢٦٧,٩٦٩

٢٤٥,٧١١

٢٤١,١٨٥

نسبة كفاءة عمل المصنع (٪ )

٢٠١١        ٢٠١٢        ٢٠١٣        ٢٠١٤        ٢٠١٥

٩٦٫١٠٩٦٫٩٠

٩٨٫٣
٩٧٫٤

٩٩٫١٣
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سالمة الموظفين 
وصون البيئة
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 اإلنجازات الرئيسية
يهدف يوم السالمة للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال والذي جاء تحت     •

شعار  »تحقيق الهدف الصفري.. عدم إلحاق ضرر.. عدم وجود تسربات« إلى تعزيز    
الممارسات الجيدة في مجال السالمة والسالمة الشخصية سواء في العمل     

أو في المنزل  
االلتزام  العالي ببيان »أتعهد للقيام« واالنجاز اإلستثنائي »لجوالت تحسين    •

السالمة«  
تنفيذ عملية إغالق رئيسية ألغراض الصيانة بنجاح دون تسجيل أية حاالت   •

اضطراب أو توقف العمل  
تحقيق أفضل سجل في تاريخ الشركة في الحد من اإلصابات المضيعة للوقت   •

حقائق وأرقام
إنجازًا عالمي في تحقيق 2031 يوم عمل    •

دون إصابة مضيعة للوقت؛  والتي تعادل   
أكثر من 16 مليون ساعة عمل  

• قيادة 17 مليون كم بسالمة دون إصابة 
مضيعة  للوقت  

بلغ مجمل الحاالت المسجلة ثالث حاالت،  	•
ومعدل تكرار الحاالت القابلة للتسجيل   

0.٨95  

 القواعد االثنى عشر المنقذة للحياة 

مؤشرات األداء الرئيسية

٢م 
 2m
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ضاعفنا  المجيد   45 الـ  الوطني  بالعيد  إحتفاءًا  2015؛  عام  في 
لُعمان«  إطار مبادرة »هدية  المجتمع. ففي  مساهماتنا تجاه 
السالمة  مجال  في  كبيرين  مشروعين  الشركة  ستمول 
المرورية والعناية بمرضى التوحد. وهذه مساهمات اجتماعية 
واضحة من الشركة بهدف تعزيز جهود الحكومة في تحسين 
العيش في  وتعزيز سبل  المجتمع  أفراد  والحفاظ على حياة 

المجتمع بأسره. 
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تمثيل السلطنة 
في أسواق 

الغاز الطبيعي 
المسال العالمية
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اإلنجازات الرئيسية:

•  المشاركة المنتظمة في المؤتمرات والمعارض الرئيسية المحلية  
والدولية، مع األخذ بعين االعتبار الفرص ومبادرات تعزيز التكلفة  

فرص كبيرة قدمها االندماج لخدمة السوق من خالل تبديل 	•
الشحنات وتحويلها  

المحافظة على ثقة زبائننا في تزويد األسواق الرئيسية بطاقة 	•
نظيفة،  على الرغم من تزايد االحتياجات المحلية من الغاز  

تنفيذ جميع الصادرات بسالمة وموثوقية من دون أي حادث 	•
كبير أو إصابات في سلسلة التوريد  

حقائق وأرقام 
•  تحميل 126 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من  

مصنع الشركة في صور؛ منها: ٨3 شحنة للشركة    
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، و٤3 لشركة قلهات    

للغاز الطبيعي المسال  
تحميل 36 شحنة من مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة 	•

•  استعمال ناقلة الغاز الطبيعي المسال »صحار« لمدة  
20٤,7 يوم من خالل تأجيرها لمختلف الزبائن والشركاء  

نسبة استعمال سعة الشحن بلغت ٪56.1 	•

األنشطة التجارية

٢٠١٤                 ٢٠١٥  ٢٠١١               ٢٠١٢              ٢٠١٣

٪٧٧

٪٥٦

٪٨٨
٪٩٥

٪٧٨

٤٥
٤٠

٣٨
٣٦

٣٧

٨٥

٩٠

٨١
٨٣

٨٧

 عدد شحنات الغاز
الطبيعي المسال التي

تم تسليمها سنويا 

عدد شحنات مشتقات
الغاز الطبيعي المكثفة 

التي تم إنتاجها 

نسبة استخدام
سعة الشحن
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الريادة فــــي 
األداء الــــمـــالي
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 ١٢٪ برنامج االستثمار االجتماعي

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

ا�يرادات

٢٦١٢

٤٠٧٤ ٤٤٩١ ٤٣٤٢
٣٩٦٣

١٧٨٢١٩٥٠٢٠١٨
١٧٦٨

٩٦٥

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

١٦٠١٧٣

١٩٩
٢٢٣٢٣٠

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

٢٠١١                      ٢٠١٢                       ٢٠١٣                  ٢٠١٤                     ٢٠١٥

صافي الدخل بعد خصم الضرائب

٪٤٤
٥ ٪  الشؤون التجارية

التمويل
 ٪٣٥ 

التصنيع

٪٤
 االغالق للصيانة

االيرادات مقابل صافي الدخل بعد خصم الضرائب )2015-2011(

المصروفات التشغيلية )2015-2011(

اإلنجازات الرئيسية
 • كان عام 2015م مليئًا بالتحديات لقطاع النفط والغاز، نظرًا لتراجع أسعار النفط، 
والذي انعكس في تراجع عائدات الشركة وصافي الدخل بعد خصم  الضرائب  

•  واجهت الشركة هذا التحدي بتوخي الريادة في ظبط المصروفات، عبراستحداث
  بعض تدابير االستغالل األمثل للتكلفة مثل: مراجعات العقود وتطبيق أساليب »لين«

•  راجعت الشركة وألغت بعض أنشطتها غير األساسية

حقائق وأرقام
اإليرادات: 2612 مليون دوالر أمريكي  •

صافي الدخل بعد خصم الضرائب:  • 
965 مليون دوالر أمريكي  

مليون دوالر  أمريكي

ميزانية مصروفات 
التشغيل 2015

مليون دوالر  أمريكي
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قلهات للغاز 
الطبيعي المسال
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٪٧٫٣٦
٪٣

٪٣
٪٣

٪٤٦٫٨٤

٪٣٦٫٨

سلطنة عمان
الشركة الُعمانية
 للغاز الطبيعي المسال

يونيون فينوسا

مؤسسة ميتسوبيشي

مؤسسة ايتوتشو
أوساكا غاز استراليا
 بي تي واي

٪٢٤٫٥ ٪٢٤٫٥

٪٥١

يونيون فينوسا غاز

مؤسسة ميتسوبيشي

شركة سنبوكو

المساهمون
حكومة سلطنة ُعمان ٤6,٨٤٪، والشركة الُعمانية للغاز 

الطبيعي المسال 36,٨٪، ويونيون فينوسا 7,36٪، ومؤسسة 
ايتوتشو 3٪، وأوساكا غاز أستراليا بي تي واي 3٪، ومؤسسة 

ميتسوبيشي ٪3.

لمحة تاريخية
بدأت قلهات للغاز الطبيعي المسال عملياتها في عام 

2005م بقاطرة واحدة تمثل القاطرة الثالثة في وحدة 
إنتاج الغاز الطبيعي في قلهات بوالية صور. وتقوم 
الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال بتشغيل 

القاطرة نيابة عن قلهات للغاز الطبيعي المسال. وقد 
أبرمت قلهات للغاز الطبيعي المسال ثالث اتفاقيات 

طويلة األجل لبيع الغاز، حيث تبلغ كمية الغاز التعاقدية 
حوالي 3,3 مليون طن متري سنويًا. 

وتشمل اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال: اتفاقية 
مع يونيون فينوسا غاز االسبانية لمدة 20 عامًا )1,65 مليون 

طن متري سنويًا )اتفاقية مع أوساكا غاز اليابانية لمدة 
17 عامًا )0,٨ مليون طن متري سنويًا( واتفاقية مع شركة 
ميتسوبيشي اليابانية لمدة 15 عامًا )0,٨ مليون طن متري 

سنويًا(. وفي األول من سبتمبر من عام 2013م اندمجت إدارة 
قلهات للغاز الطبيعي المسال مع الشركة الُعمانية للغاز 

الطبيعي المسال.

أبرز اإلنجازات المالية لقلهات للغاز الطبيعي 
المسال لعام 2015م:

•	 بلغت جملة اإليرادات ٨70 مليون دوالر أمريكي، 
االستغالل األمثل ألنشطة النقل البحري لتحقيق      •
انخفاض في التكلفة بلغ 2٤ مليون دوالر أمريكي.  
إدارة فائض األموال بشكل فعال لتعويض تكلفة     •

التمويل وتحقيق وفورات في التكاليف    
قدرها 5 ماليين دوالر أمريكي.   

حققت االستثمارات عوائد بنسبة 9,٨٪ في عام 2015م.  •
تحويل 27 شحنة من اتفاقيات بيع وشراء الغاز بنجاح.  •

المساهمون

العمالء المشترون على المدى الطويل
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المؤسسة التنموية 
للشركة العمانية 

للغاز الطبيعي 
المسال
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اإلنجازات الرئيسية
يعتبر االستثمار االجتماعي جزءًا هامًا من عمل الشركة  • 

الُعمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي     
المسال، فهو يتيح فرصة للشركتين في تعزيز الخدمات   

االجتماعية من اإليرادات الناتجة من بيع الغاز الطبيعي   
المسال.  

صادف يوليو 2015م تدشين   •
المؤسسة التنموية للشركة الُعمانية   

للغاز الطبيعي المسال عقب   
مصادقة مجلس اإلدارة، لمواصلة   

تعزيز برامج الشركة الرائدة في االستثمار االجتماعي.  
وضعت المؤسسة أفقًا جديدًا للمسؤولية   •

االجتماعية للشركة وتطويرها واستدامتها في السلطنة   
وخارجها.  

املؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال

Oman LNG Development Foundation

Oman LNG Development Foundation
∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d á«fÉª©dG ácô°û∏d ájƒªæàdG á°ù°SDƒŸG

مؤشرات األداء الرئيسية في برامج االستدامة 
)مليون دوالر أمريكي(

مشاريع مبادرة »هدية لعمان«
1( المركز الوطني لمرضى التوحد  بمسقط.

2( معهد متقدم للسالمة المرورية بصور.

المشاريع الرئيسية
• تجهيز مكتبة كلية ُعمان للسياحة.

• توريد معدات محاكاة السياقة لمعهد 
السالمة المرورية.

 • تعزيز مختبرات علم األحياء في كلية العلوم
   التطبيقية بصور.

•  تمويل بناء رصيف بحري للصيادين ومرافقه في منطقة 
البر بوالية صور.  

•  برنامج تدريبي لـ150 نزياًل في مختلف التخصصات في 
السجن المركزي.  

دعـــم توفير ٨5 منحة دراسية للطلبة من األسر ذات   •
الدخل المحدود.   

  ٢٠١١         ٢٠١٢          ٢٠١٣         ٢٠١٤         ٢٠١٥

  ٢٠١١         ٢٠١٢         ٢٠١٣         ٢٠١٤         ٢٠١٥  ٢٠١١         ٢٠١٢           ٢٠١٣          ٢٠١٤          ٢٠١٥

  ٢٠١١         ٢٠١٢         ٢٠١٣         ٢٠١٤         ٢٠١٥
٥٫٥

٢٫٩٣٫٩٣٫٩٣٫٦

المشاريع
       الوطنية

٠٫٩١٫٦
١٫٩١٫٩١٫٨

٣٣٫٢
٣٫٩٣٫٩٣٫٦

٢٫٢
١٫٣١٫٩١٫٩١٫٨

برنامج تنمية
الموارد

 البشرية

صندوق دعم
 المجتمع

الرعاية 
   والتبرعات
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JOURNEY OF EXCELLENCEرحلة التـــــميـــز

‘Best Company in Omanisation’
Award by Ministry of Manpower

جائزة أفضل شركة في مجال “التعمين”
منحتها وزارة القوى العاملة

His Majesty Sultan Qaboos Award
for Voluntary Work

جائزة السلطان قابوس
للعمل التطوعي

‘Best Company’ Award in
Corporate Governance by World Finance

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

Supporting Entrepreneurship Award by
Oman Chamber of Commerce and Industry

جائزة دعم ريادة األعمال
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PARTNERING WITH COMMUNITY شركاء مع المجتمع

أكاديمية رياضة اإلبحار
Oman Sailing Academy

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
Small Medium Enterprises’ Support

التعليم المهني
Vocational Training

السالمة على الطرق
Road Safety


