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المبنى الرئيسي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
في حي العرفان بمرتفعات المطار بمحافظة مسقط.



مشروع تطوير مرافق ومسرح حصن سنيسلة بوالية صور – أحد جوانب المسؤولية االجتماعية
للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه ا° ورعاه -
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مصنع عالمي ·نتاج الغاز الطبيعي المسال .مصنع عالمي ·نتاج الغاز الطبيعي المسال .



@ المعلومات الواردة كما في ديسمبر ٢٠١٧.

أرقام وإنجازات

٪٩٨ +
نسبة كفاءة عمل

المصنع

٪٥  
من الموظفين منتسبين

في دورات مهنية بمنح
من الشركة

٪١٠  
من الموظفين مسجلين في

دراسات جامعية
بمنح من الشركة

٪٨٧
نسبة التعمين

- ظلت الشركة الُعمانية
للغاز الطبيعي المسال

في طليعة الجهات التي
تستقطب أفضل المواهب

 الوطنية

٣٥٠+
مليون دوالر أمريكي
- المبلغ المستثمر

في ٦٠٠٠ مشروع ومبادرة اجتماعية
في جميع أنحاء السلطنة 

٢٤٫٨
مليون ساعة عمل

دون إصابة
مضيعة للوقت

٪١٫٥
من صافي أرباح الشركة

تخصص لبرامج
٦٦٧  االستثمار االجتماعي

عدد الموظفين
بالشركة
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رصيف تحميل الغاز الطبيعي المسال في مجمع قلهات بوالية صور.



٨ الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال في سطور 

١٠ رؤيتنا ومهمتنا وقيمنا اÇساسية وأهدافنا االستراتيجية 

١٢ مجلس ا·دارة 

١٤ تقرير رئيس مجلس ا·دارة                                               

 ١٦ إدارة شؤون الشركة 

 ١٨ رسالة الرئيس التنفيذي 

                  ٢٠ الفريق ا·داري 

 ٢٢ توظيف وصقل المواهب 

٢٤ إنتاج الغاز الطبيعي المسال بطريقة آمنة وموثوق بها 

٢٦ سالمة الموظفين وصون البيئة 

٣٠ تمثيل السلطنة في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية 

٣٢ الريادة في اÇداء المالي 

٣٤ شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال 

٣٦ المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 

المحتويات



محدودة  شركة  ش.م.م.  المسال  الطبيعي  للغاز  الُعمانية  الشركة 
عام  في  صدر  ساٍم  سلطاني  مرسوم  بموجب  تأسست  المسؤولية 
نشاطها  ويتركز  ُعمان،  سلطنة  قوانين  بموجب  وتعمل  م،   ١٩٩٤
من  ومشتقاته  الطبيعي  الغاز  وبيع  إسالة  عمليات  في  التجاري 

مكثفات الغاز.

¢سالة  الالزمة  وا¤نشطة  والعمليات  المشاريع  كافة  الشركة  تنفذ 
إلى  تصديره  عن  فضًال  وتسويقه  وتخزينه  الُعماني  الطبيعي  الغاز 
قاطرات  ثالث  صور  بوالية  مصنعها  في  حاليًا  الشركة  وتدير  العمالء. 
مليون   ١٠٫٤ ا¢جمالية  االسمية  طاقاتها  تبلغ  الطبيعي  الغاز  ¢سالة 

طن متري بالسنة.

ومن خالل هذه ا¤نشطة تساهم الشركة في جهود الحكومة الرامية 
إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. ويقع مصنع الشركة الُعمانية للغاز 
الطبيعي المسال على ساحل مدينة قلهات في والية صور بمحافظة 

جنوب الشرقية، بينما يوجد مكتبها الرئيسي في مسقط.

الـــشـــركــة
في سطور

كوادر وطنية مؤهلة تدير مناصب وأدوار قيادية بالشركة.



٩

قـاطـرات �سـالـة
الـغـاز الطبيعي

١٠٫٤ مـــلـــيـــون
(طــن مـــتــــري ســـنـــويــــا)

ا¤رقام  تحقيق  الشركة  في  السالمة  سجل  واصل 
القياسية في مجالي ا¢نتاج والتسليم دون وقوع 
يوجه  الذي  المرشد  هو  الصفري  والهدف  حوادث. 
تم  هدف  ا¤ول  المقام  في  وهو  السالمة،  دفة 
تحقيقه في كل من السالمة الشخصية والمهنية 

وسالمة العمليات.

3 
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رؤيتنا:
"أن نكون ا¤فضل في كل ما نقوم به"

مهمتنا:
إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها ومربحة  •

تطوير أعمالنا وصقل مهارات الموظفين لتحقيق كافة إمكانياتهم  •
أن نكون شريكًا موثوقًا به في مجال التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان وشعبها  •

قيمنا الجوهرية: 
سلوكيات  ا�فراد

النزاهة
تطبيق قيم ومبادئ الشركة  •

•  الرقابة الذاتية في العمل

الحرفية 
•  الجودة في العمل 

الكفاءة والفعالية أثناء تنفيذ المهام والمسؤوليات  •

المسؤولية
إنجاز ا¤عمال حسب  االهداف المتفق عليها  •

تحمل مسؤولية ا¤عمال والمهام   •

السلوك التنظيمي
العمل الجماعي

التعاون مع  الفريق لتحقيق أهداف الشركة  •
إدراك أهمية االختالف والتنوع في الفريق  •

العناية واالحترام
االستماع إلى اهتمامات جميع المتعاملين مع الشركة  •

تقدير التنوع وثقافة احترام الرأي اÆخر   •
مراعاة احتياجات المتعاملين مع الشركة  •

التمكين
التحلي بالثقة وا¤مانة عند تفويض ا¤عمال للموظفين   •

التدريب وا¢رشاد المتواصل لتطوير قدرات الموظفين  •

سلوكيات العمل 
الشفافية  و العدالة 

الصدق والشفافية في العمل   •
تكافؤ الفرص بين الموظفين  •

النزاهة والموضوعية في تكريم الموظفين    •
التحلي بالشجاعة وااليجابية في تقديم ا¢فادة البناءة  •

السمعة وا�خالص
االلتزام بالقانون ومبادئ العمل للمحافظة على المصداقية مع المتعاملين مع الشركة وااللتزام بتراخيص التشغيل  •
المحافظة على مصالح العمل في جميع ا¤وقات دون انتهاك السرية التي قد تقتضيها أعمال الشركة  •
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أهدافنا االستراتيجية
ا�فضل في كل ما نقوم به

تعظيم مساهمتنا �صحاب الشأن والمساهمة في تحقيق
التنمية المستدامة للسلطنة

التميز في
تحقيق النتائج

التميز في
الشراكة

التميز في
العمل الجماعي

أن نكون شريكًا 
موثوقًا به

والمحافظة على
رخصة التشغيل

ضمان ا¢لتزام
بعمالئنا

ضمان االلتزام
والموثوقية

واعتمادية المصنع

إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال
بطريقة آمنة ومربحة وموثوق بها

تحقيق االمكانات الكاملة
لفريقنا وأعمالنا والموارد

التقنية المتاحة

تحقيق ثقافة العمل
الجماعي التي
تتسم بالتعاون

استقطاب المواهب
والحفاظ عليها

للعمل في الوضائف
المناسبة لها

التميز في
العمليات

توسيع أنشطتنا
االستثمارية

تحقيق الكفاءة في
ضبط التكاليف

تحسين القيمة
السوقية

تحقيق التميز في مجاالت
الصحة والسالمة

والبيئة وإدارة المخاطر

تطوير أنشطة ا¤عمال
الداخلية للشركة 



مـــجــلــس
ا�دارة 

الفاضل / سليمان بن سالم العادي
مدير عام الحصر واالتفاقيات الضريبية،

وزارة المالية
حكومة سلطنة عمان

الفاضل / هيثم بن يوسف
الزدجالي

رئيس قسم  التقاعد،
وزارة المالية

حكومة سلطنة عمان

الفاضل / أتسوشي فوجيي
المدير العام للغاز الطبيعي للشرق

ا¤وسط
وحدة أعمال الغاز الطبيعي

مجموعة الطاقة،
ميتسوبيشي

الفاضل / كريستوفر بريز
المدير العام لشركة شل

للتنمية ُعمان ش.م.م

معالي الدكتور / محمد بن حمد الرمحي  الموقر
وزير النفط والغاز

حكومة سلطنة ُعمان
رئيس مجلس إدارة الشركة الُعمانية

للغاز الطبيعي المسال ش.م.م

سعادة الدكتور / خليفة بن عبدا¬
البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني
لÐحصاء والمعلومات
حكومة سلطنة عمان

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية
للغاز الطبيعي المسال ش.م.م

الفاضل / سيف بن حمد
السلماني 

مدير عام التخطيط و تقييم المشاريع 
وازرة النفط والغاز 

حكومة سلطنة عمان



١٣

الفاضل / إلياس قسيس
مدير الشرق ا¤وسط وشمال
أفريقيا لالستكشاف وا¢نتاج

توتال

الفاضل / كين يامامورا
المدير العام،

قسم الغاز الطبيعي ٢
وحدة أعمال الطاقة ٢
ميتسوي وشركائهم

الفاضل / جونغ هو لي
نائب الرئيس 

كوريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة

الفاضل / أسينج تمبلمان
نائب الرئيس لمشاريع المنطقة الغربية،

شل المتكاملة للغاز

الدكتور / أنطونيو خوسيه دا
كوستا سيلفا

رئيس لجنة ا¢دارة
بارتكس للنفط والغاز

الفاضل / هارو مايدا
المدير العام لدائرة أعمال الغاز الطبيعي

قسم الطاقة ١
مؤسسة ايتوتشو@

الفاضل / حارب بن عبدا¬ الكيتاني 
الرئيس التنفيذي للشركة

الُعمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل / والدي ربيج
المستشار العام ومنسق مجلس إدارة الشركة

العمانية للغاز الطبيعي المسال

@مؤسسة ايتوتشو تحضر كافة اجتماعات مجلس ا¢دارة إال إنها ال تملك حق التصويت.



جسر خور البطح - والية صور 
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بعد ثالث سنوات من تراجع أسعار الطاقة العالمية يمكننا القول إن سنة 
أثراً في  ٢٠١٧ هي بداية التغيرات لما صاحبها من فعاليات وأنشطة تركت 
أعمال الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. حيث تشير التقديرات إلى 
أن االنخفاض في أسعار الطاقة قد وصل الى أدنى مستوى له في الفترة 
من  وبالرغم  نسبي.  طفيف  تصاعدي  منحنى  في  اÆن  ويتجه  الماضية 
التحديات االقتصادية فأن إنتاج كميات إضافية من الغاز بعد بدء إنتاج حقل 
يعود  إشراقا  أكثر  ومستقبل  جديدة  آفاق  نحو  التفاؤل  إلى  يدعونا  خزان 

بالنفع على الشركة والمساهمين وعلى السلطنة ككل.

ومع نهاية العام الماضي، حققنا قرابة ٢٥ مليون ساعة عمل بدون إصابات 
أتسم  عام  خالل  حوادث  بدون  مشابهة  مسافة  وقيادة  للوقت  مضيعة 
بزيادة ا¢نتاج، وهنا يمكننا أن نفخر بأننا قد عززنا سمعتنا لعام آخر كشركة 
أو  التراخي  دون  والبيئة  والسالمة  الصحة  لجوانب  كبيرة  أهمية  تضع 
في  وسنستمر  ا¤صول.  وسالمة  الشخصية  السالمة  على  المساومة 
مع  للتعامل  مصنعنا  تكييف  مع  العالية  المعايير  هذه  على  الحفاظ 
جائزة  على  حصولنا  ويأتي   .٢٠١٨ عام  في  الغاز   من  ا¢ضافية  الكميات 
للغاز  الثانية  الدولية  القمة  في  المسال"  الطبيعي  للغاز  مرفق   "أفضل 
الطبيعي المسال في برشلونة، ومؤخرا جائزة شركة شل "كأفضل مصنع 
الجوانب  كل  في  المتميز  فريقنا  أداء  بجدارة  ليعكس   ٢٠١٧ للعام  للغاز" 

ومع كل الظروف والتحديات المحيطة بنا.  

ا¢ضافية  الغاز  كميات  وصول  شهدنا   ،٢٠١٧ عام  من  ا¤خير  الربع  وخالل 
القادمة من حقل خزان، والذي سوف يسهم في تغطية طلبات كبيرة من 
في  كبيرا  شوطا  يقطع  وهذا  الغاز،  إمدادات  من  المتزايدة  البالد  احتياجات 
ونحن  القادم.  العقد  مدى  على  السلطنة  في  الطاقة  مستقبل  تأمين 
طاقتها  بكامل  العمل  بدأت  قد  الثالث  قاطراتنا  جميع  بأن  سعداء 
شركة  مع  االستراتيجية  شراكتنا  أن  للسرور  يدعو  ومما  االستيعابية. 
اتفاقية  توقيع  إلى  العلوي  الشق  في  التشغيل  مراحل  تجاوزت  بي.بي. 

طويلة االجل في بيع وشراء الغاز مع شركة بي.بي. سنغافورة.  

مع  يتناسب  بما  مصنعنا  على  تحسينات  استحداث  تم  ا¢طار،  هذا  وفي 
حجم ا¢نتاج المتزايد والعمل يسير بوتيرة متسارعة  فضًال عن جدولة العديد 
كميات  على  وتأثيراته  المحلي  الطلب  تزايد  ومع  وا¤عمال.  المهام  من 
التصدير في السنوات ا¤خيرة، فإننا اÆن في طريقنا إلى استعادة التوازن ما 
بين الطلب المحلي وصادراتنا الخارجية. وإذا ما تعزز السوق، فسوف نكون 
دون  من  الخارجية  صادراتنا  من  العائدات  من  المزيد  لتحقيق  جيد  وضع  في 

التأثير على النمو الداخلي للبالد.

ظلت  االخيرة،  السنوات  خالل  االقتصادية  والصعوبات  التحديات  من  وبالرغم 
الشركة ملتزمة ببرامجها الطموحة تجاه المجتمع والمسؤولية االجتماعية 
وهما أحد أهم أهداف الشركة منذ تأسيسها. وتعد الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال أول شركة عمانية تنال شرف الحصول على جائزة السلطان 
عام  في  الثانية  للمرة  تكريمها  تم  حيث  مرتين،  التطوعي  للعمل  قابوس 
٢٠١٧. كما تم االعتراف بإنجازاتنا في مجال االستثمار االجتماعي اقليميا من 
في  االجتماعية  المسؤولية  في  شركة  أفضل  جائزة  على  حصولها  خالل 

الوطن العربي لعام ٢٠١٧. وهذه االنجازات جديرة بالثناء. 

وتعتبر ا¤نشطة التجارية والتقنيات الحديثة محركان رئيسيان في نمو الغاز 
الطبيعي المسال العماني اللذان يعمالن جنبا إلى جنب لتعزيز مساهماتنا 
العماني. وهنا،  المجتمع  بالنفع على  الوطني وبما يعود  االقتصاد  في 
تواصل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تعزيز عمليات التطوير في 
هذين المجالين لزيادة ازدهار ا¤عمال من خالل الفوائد المكتسبة من الكميات 
العمالء  مع  قوية  عالقات  على  الحفاظ  مع  التغذية،  غاز  من  ا¢ضافية 

الحاليين والمحتملين.

لقد حققنا بعض التقدم في عام ٢٠١٧ لينتهي العام في حالة مالية صحية 
القليلة  السنوات  خالل  كفاءة  بكل  أدائنا  استمرار  ومع  أفضل.  بشكل 
جيدة  فرص  على  القائم  التفاؤل  يسودها  بروح   ٢٠١٨ عام  دخلنا  الماضية، 

وزيادة ا¢يرادات.

وفي الختام يشرفني – بالنيابة عن جميع موظفي الشركة العمانية للغاز 
المتعاقدة  والشركات  ا¢داري  والفريق  ا¢دارة  ومجلس  المسال  الطبيعي 
معنا – أن أرفع أسمى آيات الوالء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب 
 - ورعاه   àا حفظه   - المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
ومتضرعين إلى البارئ عزَّ وجل أن يسبغ على جاللته موفور الصحة والعافية 
والعمر المديد، وأن يوفقه إلى كل ما فيه الخير لعزة ورخاء ُعمان وشعبها 
دومًا  النجاح  كان  المتواصًل  ودعمه  السديدة  توجيهاته  فبفضل  الوفي، 
العمانية  للحكومة  الشكر خالصًا  نزجي  الصناعة في مسيرتها. كما  حليف 

الرشيدة على التزامها المتواصل بالدفع قدمًا بالقطاع والعاملين فيه. 

معالي الدكتور / محمـد بن حمـد الرمحـي
وزيــر النفــط والغــاز

رئيــس مجلــس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

تــقـريــر
رئيس مجلس ا�دارة
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إدارة
شؤون الشركة

تشكيل مجلس ا�دارة
تنفيذي بحد أقصى، يمثل سبعة  ا¢دارة من ١٤ عضو غير  يتألف مجلس 
منهم حكومة سلطنة عمان بما فيهم رئيس مجلس ا¢دارة ونائب رئيس 
مجلس ا¢دارة، وتعّين شل عضوين، بينما يعين بقية المساهمين عضوا 
واحدا عن كل مساهم، ما عدا شركة إيتوشو؛ والتي يسمح بحضور ممثل 

لها في اجتماعات مجلس ا¢دارة، إال أنه ال يمتلك حق التصويت.

أنشطة مجلس ا�دارة في عام ٢٠١٧م
ويونيو  مارس  شهر  في  ا¢دارة  مجلس  أعضاء  اجتمع   ٢٠١٧ عام  خالل 
ونوفمبر، وذلك في المقر الرئيسي للشركة بمسقط. وقد قام مجلس 
ا¢دارة خالل ا¢جتماع ا¤ول والذي عقد في شهر مارس باعتماد ومراجعة 
أداء الشركة وإنجازاتها في عام ٢٠١٦. وتم اعتماد البيان المالي وا¤رباح 
الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  عليها  للمصادقة  النهائية 
الجمعية  وافقت  ا¢دارة،  مجلس  توصية  على  وبناء  العمومية. 
مدققا  كوبرز"  ووترهاوس  "برايس  تعيين  عل  للمساهمين  العمومية 
خارجيا للشركة لعام ٢٠١٧. في حين استمع المجلس إلى عرض توضيحي 
قدمته إدارة الشركة تناول عددا من الفرص المتاحة لخفض النفقات وتعزيز 
كفاءة االستغالل ا¤مثل للتكلفة، كما استمع لمقترحات مشاريع خاصة 

تهدف إلى تعزيز الكفاءة في عمليات ا¢نتاج بمصنع الشركة.

وفي االجتماع الذي عقد في يونيو حدد المجلس افتراضات خطة العمل 
للسنوات الخمس القادمة واطلع على سير المشاريع الحالية بالمصنع، 
االستثمار.  وسياسة  الشركة  في  الخزينة  سياسة  تحديث  على  ووافق 
وفي نوفمبر وافق المجلس في اجتماعه على خطة العمل المقترحة 
(٢٠١٨-٢٠٢٢)، با¢ضافة إلى الميزانية التشغيلية والرأسمالية لعام ٢٠١٨.

وتمت  المتكاملة  الضمان  خطة  مراجعة  تمت  ذلك،  إلى  با¢ضافة 
الشركة  الصالحيات في  دليل  الموافقة عليها، والمصادقة على تعديل 
والمخولين بالتوقيع في البنوك. عالوة على ذلك قدم الرئيس التنفيذي 
المرتبطة  الخاص للعام ٢٠١٧ إلى المجلس. حيث تصدرت ا¢نجازات  تقريره 
الجائزة  منها  للشركة،  التشغيلي  بالتميز  الخاص  الدولي  بالتكريم 
المرموقة "أفضل شركة للغاز الطبيعي المسال في العام ٢٠١٧"، خالل 
الطبيعي المسال في برشلونة، والذي تبعه حصول  الغاز  مؤتمر قمة 
العام ٢٠١٧" من قبل  للغاز في  أيضا على جائزة "أفضل مصنع  الشركة 
عام  في  تغييرات  المجلس  عضوية  شهدت  كما  العالمية.  شل  شركة 
حمد  بن  سيف  الفاضل/  نوفمبر  شهر  في  الحكومة  عينت  حيث  ٢٠١٧؛ 
السلماني كممثل إضافي للحكومة في المجلس، وحل الفاضل/ جونغ 
هو لي من شركة كوريا للغاز الطبيعي المسال محل الفاضل/ كيوجونغ 
لي، وحل الفاضل / كيو جونغ لي محل الفاضل / كوانغوي كيم ، كما حل 

الفاضل/ أتسوشي فوجيي من شركة ميتسوبيشي محل الفاضل/ 

المساهمون

مجلس ا¢دارة

الــرئــيــس الـــتـــنــفــيــــذي

نائب الرئيس التنفيذي ومدير     •
عام الموارد البشرية  

نائب الرئيس التنفيذي    •
لشؤون شركة قلهات للغاز    

الطبيعي المسال والخبير المالي  

الرئيس التنفيذي للشؤون   •
المالية  

الرئيس التنفيذي للشؤون   •
التجارية  

•  الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي للتسويق  •

الرئيس التنفيذي لالستثمار   •
وا¤عمال التجارية  

الرئيس التنفيذي للمؤسسة   •
التنموية للشركة العمانية   

للغاز الطبيعي المسال  

لجان المساهمين:
- اللجنة الفنية

- اللجنة المشتركة

(لجان شئون الموظفين،
والمالية والتجارية)

لجان مجلس ا�دارة
لجنة التدقيق



يوشينوبو ساتومي. في حين حل الفاضل/ شونسوكي كوباياشي محل 
إيف لي بيل من شركة توتال محل  الفاضل/  ، وحل  تاداو ياماموتو  الفاضل/ 
الفاضل/ محمد زكي ، كما تم تعيين الفاضلة/ سو تشي من شركة شل 

كعضو في مجلس ا¢دارة.

لجان المساهمين
االستشارات  لتقديم  المساهمين  التفاقية  طبقا  المساهمين  لجان  أسست 
لمجلس ا¢دارة، وذلك للمساعدة في إدارة الشركة، وهي أربع لجان تختص بـ
وتجتمع  التجارية،  المواضيع   (٤ المالية    (٣ الموظفين   (٢ الفنية  الشؤون   (١
هذه اللجان قبل كل اجتماع لمجلس ا¢دارة، ويمتلك جميع المساهمين الحق 
الكفاءة  ولتعزيز  المساهمين.  لجان  من  لجنة  أي  في  ممثليهم  تعيين  في 
الفنية  اللجنة  تجتمع  بينما  معا،  والتجارية  والمالية  الموظفين  لجان  تجتمع 
لوحدها. ال تتخذ لجان المساهمين أية قرارات للشركة، لكنها تقوم بالمراجعة 
للموافقة  ا¢دارة  لمجلس  المقدمة  العيا  ا¢دارة  مقترحات  على  والتصديق 
عليها. واجتمعت اللجان ثالث مرات خالل عام ٢٠١٧. وكما كان مقررا جرت هذه 

االجتماعات ضمن اجتماعات المجلس.

لجنة التدقيق
يتمثل الهدف من لجنة التدقيق في صياغة نظرة مستقلة ¤نظمة الضوابط 
التدقيقات  جودة  مراجعة  خالل  من  المالية،  التقارير  واجراءات  الداخلية 
إشراف  تحت  اللجنة  هذه  وتأتي  واستقاللها،  وكفاءتها  والخارجية  الداخلية 
غير  أعضاء  من  وتتكون  رئيسها،  خالل  من  مباشرة  ا¢دارة  مجلس  رئيس 
من  ا¢دارة  مجلس  رئيس  فيهم  بمن  ممثلين  ثالثة  يلي:  كما  تنفيذيين، 
حكومة سلطنة عمان، وعضو واحد من شل، وعضو واحد يعين بالتناوب من 
بقية ا¤عضاء المساهمين، ومن أي من المساهمين يوجد عضو فني واحد 

يتم اختياره من قبل المساهمين.

االجتماعات  كل  وحضر   ،٢٠١٧ عام  خالل  مرات  ثالث  التدقيق  لجنة  اجتمعت 
رئيس دائرة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي، كما حضر الرئيس التنيفذي 
للشؤون المالية عند استعراض التدقيق المالي ورسالة ا¢دارة التي عرضها 
التدقيق  دائرة  رئيس  يتبع  االستقاللية،  ولضمان  الخارجيون.  المدققون 
الممارسات،  أفضل  مع  وانسجاما  مباشرة.  التدقيق  لجنة  رئيس  الداخلي 
تعتمد الدائرة في اقتراح وتنفيذ برنامج التدقيق على أسس إدارة المخاطر، 
المدققون  وهي:  خارجية  جهات  قبل  من  تدقيق  عمليات  عدة  أجريت  كما 
(آيزو)،  الدولية  المعايير  ومنظمة  والمساهمون،  للشركة،  الخارجيون 
خضعت  ٢٠١٧م  بعام  المنعقدة  االجتماعات  وفي  الفني.  والمستشار 
بإطار  التزامها  من  للتاكد  للمراجعة  العام  خالل  المنفذة  التدقيق  عمليات 
العمل الداخلي، في إطار المهام المنوطة باللجنة لضمان وجود الضوابط 
عليها،  المتفق  المهام  باستكمال  التزامها  في  ا¢دارة  تابعت  المناسبة، 
والمترتبة عن تقارير التدقيق بالطريقة المثلى وحسب موعدها. كما راجعت 
اللجنة تقارير التدقيق ورسالة ا¢دارة والبيانات المالية لعام ٢٠١٦م المقدمة 

من المدققين الخارجيين للتصديق عليها من قبل مجلس ا¢دارة.

إدارة الشركة
تتبنى إدارة الشركة منهجية تعتمد على إدارة المخاطر في الشركة وذلك 
المخاطر والتي قد تحول دون تحقيق  إطار عمل استباقي ¢دارة هذه  في 
الشركة ¤هدافها االستراتيجية، حيث يتم تحديد المخاطر، ووضع االجراءات 
حال  في  آثارها  من  والتقليل  وقوعها،  عدم  ضمانات  لتوفير  المناسبة 

وقوعها، وتتم مراجعة االجراءات والمخاطر المتوقعة سنويا. 

”استمع المجلس إلى عرض توضيحي قدمته 
إدارة الشركة تناول عددا من الفرص المتاحة 

لخفض النفقات وتعزيز كفاءة االستغالل 
ا�مثل للتكلفة، كما استمع لمقترحات 

مشروع خاص يهدف إلى تعزيز الكفاءة في 
عمليات ا�نتاج في مصنع الشركة.

وفي االجتماع الذي عقد في يونيو حدد 
المجلس افتراضات خطة العمل للسنوات 
الخمس القادمة واطلع على سير المشاريع 

الحالية بالمصنع، ووافق على تحديث سياسة 
الخزينة في الشركة كسياسة استثمار. وفي 

نوفمبر وافق المجلس في اجتماعه على 
خطة العمل المقترحة (٢٠١٨-٢٠٢٢)، باالضافة إلى 

الميزانية التشغيلية والرأسمالية لعام ٢٠١٨.“

المساهمون
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المتحف العلمي برأس الجنز - والية صور .
مبادرة هدية لعمان لعام ٢٠٠٥ 
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أفضل  مع  التحديات  جميع  مواجهة  في  نستمر   ،٢٠١٨ عام  دخول  مع 
الحلول المعروضة عن طريق التكنولوجيا وا¢بداع البشري وا¢نتاجية. لقد 
شهدت الشركة الكثير من الفعاليات والمحطات المهمة خالل العام ٢٠١٧ 
عمليات   بدء  منذ  السالمة  سجل  في  قياسي  رقم  تحقيق  أبرزها  كان 
كما  للوقت.  مضيعة  حوادث  بدون  عمل  ساعة  مليون   ٢٥ نحو  الشركة 
الماضي  سبتمبر  شهر  في  خزان  حقل  من  االضافي  الغاز  قدوم  يمثل 
إجراء تحسينات  تم  المقبلة. وعليه،  السنوات  المزيد في  لبذل  لنا  دافعًا 
القيمة الستقبال كميات  الشركة وتعديالت على سلسلة  على مصنع 
المحدد  الموعد  قبل  الجاهزية  أكلمت  والتي  الجديد  الغاز  من  إضافية 
خالل  المبيعات  من  إيراداتنا  إلى  متوقعة  غير  إضافة  قدمت  وبدورها 

ا¤شهر ا¤خيرة من العام الماضي.

الصحة والسالمة والبيئة
هذا  ويعود  والبيئة  والسالمة  الصحة  في  قياسيًا  رقمًا  الشركة  حققت 
االلتزام  عبر  الموظفين  وجهود  الشركة  في  المتبعة  السالمة  لثقافة 
بإجراءات وقوانين السالمة. حيث سجلت الشركة قرابة ٢٥ مليون ساعة 
حاجز  كل  ومع  العام.  نهاية  مع  للوقت  مضيعة  إصابات  بدون  عمل 
معرض  توج  كما  أعلى.  طموح  بناء  يستوجب  السالمة  في  نتجاوزه 
التي  السالمة  فعاليات  أبرز  كأحد  المخاطر"  وتطبيع  والمعضلة  "الرعاية 

القت نجاحًا واسعًا.

الموارد البشرية 
نفخر باحتضاننا فريق عمل من الموهوبين وذوي الخبرات العالية وال ريب 
الشركة  عليه  تحصل  الذي  والدولي  المحلي  والتكريم  ا¢شادة  إن 
الشركة  تعمل  حيث  للموظفين.  المتميز   ا¤داء  وراءه  يقف  باستمرار 
مؤخرا  عززت  والتي  الكاملة  امكانياتهم  إلى  موظفيها  وصول  لضمان 
طليعة  في  تكون  بأن  الشركة  تفخر  كما  المواهب.  إدارة  بمبادرة 
شركتنا  في  المرأة  تقدم  واعتماد  بالتعمين،  تعتني  التي  المؤسسات 

لتولي المناصب العليا والقيادية.

تحسينات
تهدف خطة الجاهزية إلى إعداد مرافق ا¢نتاج للعمل بكامل طاقتها بدءاًً 
لمرافق  العالية  االعتمادية  تعزيز  على  المحافظة  مع   ،٢٠١٨ العام  من 

االنتاج فضًال عن رفع قيمة المساهمين .
لقد قمنا بتنفيذ عمليتي صيانة القاطرتين  ا¤ولى والثانية   ومرافقهما 
بنجاح وإجراء التحسينات والتحديثات المطلوبة لهما، ونخطو خطوات رائدة 
في مشروع الطاقة الذي تم منح قرار االستثمار النهائي له في نوفمبر 

 .٢٠١٧

التعاون والشراكة
تنمية نفط عمان في شهر أغسطس  التعاون مع شركة  اتفاقية  تأتي 
الماضي لنقل المهارات والخبرات لتفتح آفاقًا جديدة. وسوف تسهم هذه 
الشراكة في أيجاد منصة لتبادل المعارف والخبرات في جميع التخصصات 
في  والغاز   النفط  صناعة  تقنين  في  المشتركة  استراتيجياتنا  وتعزيز 

السلطنة والتي جاءت بفضل العالقات الوطيدة بين الشركتين.

التسويق 
متينة  بعالقات  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تتمتع 
الغاز الطبيعي المسال، فضًال عن  وسمعة طيبة مع العمالء وأسواق 
توفر أعلى معايير الجودة والسالمة التي ترافق عمليات أنتاج وتسليم 
إيصال  في  أسهم  بدوه  وهذا  المسال  الطبيعي  الغاز  من  شحناتها 
أبرز  شملت  وقد  جديدة.  وجهات  إلى  بسالسة  ا¢ضافية  الغاز  شحنات 

تطورات الشحن والتسويق لعام ٢٠١٧ اتفاقية بيع وشراء ١٫١ مليون طن 
سنويا مع شركة بي.بي. سنغافورة بدءاًً من يناير ٢٠١٨.

المؤسسة التنموية للشركة 
لقد كانت رحلة المؤسسة التنموية للشركة واضحة المعالم أخذت على 
وتسهيل  المجتمع  متطلبات  تلبية  في  ا¢سهام  بدايتها  منذ  عاتقها 
تفاصيل الحياة اليومية لذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات ا¤هلية فضال 
التي  التطلعات  من  وغيرها  البيئة  وحماية  العامة  السالمة  تعزيز  على 
البرامج  هذه  تأثير  نرى  أن  يسرنا  وهنا  المجتمع.  احتياجات  تالمس 
من  العديد  ضوئه  على  المؤسسة  تلقت  حيث  وجليًا  واضحًا  والمبادرات 
االشادة والتكريم في جوانب المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي 
تصدرها نيل شرف الحصول على جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي 
للمرة الثانية في عام ٢٠١٧. ورغم التحديات االقتصادية الراهنة التي مرت 
تجاه  الطموحة  ببرامجها  ملتزمة  الشركة  ظلت  الماضيين  العامين  في 

المجتمع والمسؤولية االجتماعية.

تكريم وإشادة
تحققها  التي  المتوالية  واالنجازات  المهمة  المحطات  هذه  أن  ريب  ال 
الشركة يرافقها صدى إيجابي من شركائنا في قطاع النفط والغاز، حيث 
حققت الشركة على أثره العديد من التكريم واالشادة. حيث يأتي اختيارنا 
لجائزة افضل مصنع تسييل الغاز من قبل شركة شل في سنغافورة من 
بين شركائنا في مجال تصنيع و تسييل الغاز كتتويج لمسيرتنا المتميزة 
في التطوير واالداء المتميز. كما إن حصولنا على أفضل مصنع لتسييل 
الغاز الطبيعي في ابريل عام ٢٠١٧ في قمة برشلونة يعكس مستوى 
ا¤داء المتميز الذي يتحلى به فريقنا في كل الجوانب ومع كل الظروف 
مستوى  على  كدليل  الجوائز  هذه  وتأتي  بالعمل.  المحيطة  والتحديات 
الغاز الطبيعي  إنتاج  االداء الذي وصل له فريقنا الستيفاء أعلى معايير 

المسال وتسويقه بسالمة وموثوقية. 

النتائج 
الخطط  إعداد  واصلنا  المحيطة،  الخارجية  الظروف  من  الرغم  على 
أهدافنا  عن  التخلي  دون  التحديات  هذه  لمواجهة  الالزمة  والسياسات 

ا¤ساسية كشركة ذات مسؤوليات وطنية اجتماعية.

بعام  بالمقارنة  نسبيًا  تحسنا   ٢٠١٧ عام  في  المالي  وضعنا  شهد  لقد 
في  وزيادة  االنتاج  من  مزيدا   ٢٠١٨ عام  يصحب  ان  المؤمل  ومن   ،٢٠١٦

االيرادات مما يضع الشركة في مكان أفضل لبدء عام ٢٠١٨.  

ويسرنا أن يرفع الفريق ا¢داري وموظفي الشركة  -الذين بذلوا جهداً كبيراً 
وأعضاء  ورئيس  المساهمين  إلى  والتقدير  الشكر  -خالص  العام  طوال 
لمواجهة  مستمر  ودعم  وتوجيه  نصح  من  قدموه  لما  ا¢دارة  مجلس 
التحديات خالل عام ٢٠١٧. إننا ندرك أن الفرص التي أتيحت لنا جميعًا، والنجاح 
والرعاية  السامية  الرؤية  لوال  يتحقق  أن  كان  ما  السلطنة؛  حققته  الذي 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  الكريمة 

المعظم - حفظه اà ورعاه.

على  والعافية  الصحة  نعمة  عليه  يسبغ  أن  القدير  العلي   àا نسأل 
الدوام

حارب بن عبدا¬ الكيتاني 
الرئيس التنفيذي

رســالــة
 الرئيس التنفيذي

١٩



الفـــريــــق
ا�داري

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

عامر المطاعني
نائب الرئيس التنفيذي

ومدير عام الموارد البشرية

حافظ الحارثي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون

قلهات للغاز الطبيعي المسال والخبير المالي

راجا مراد
الرئيس التنفيذي للعمليات

محمد النصيب
الرئيس التنفيذي للتسويق

محمود البلوشي
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

خالد المسن
الرئيس التنفيذي

للمؤسسة التنموية للشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال

أحمد الزكواني
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

سيف الحارثي
الرئيس التنفيذي لالستثمار

وا¤عمال التجارية



تعد كفاءة أداء المصنع من المجاالت التي تركز عليها الشركة؛ إذ ال يمكن أن 
يكون هناك أي تهاون بشأنها، حيث تحتل قدراً كبيراً من التخطيط االستراتيجي 
للمراجعة  تخضع  كما  ا¤خرى.  والعوامل  السوق  عن  النظر  بغض  بالشركة 

المستمرة، واالختبار بصورة دورية ودقيقة، وحققت في عام ٢٠١٧ نجاحات كبيرة.
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توظيف وصقل
المواهب



٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٢٠١٣

العمانيون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

الوافدون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها

 استقطاب وتوظيف المواهب

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

ا�نجازات الرئيسية
بين  المستكشفة  غير  المواهب  تحديد  على  تساعد  المواهب  إدارة  مبادرة   •

الموظفين.
القرارت  جميع  بتنسيق   - المواهب  تطوير  لجنة  إشراف  تحت   - المبادرة  تقوم   •
نطاق  على  المتاحة  التطوير  وفرص  المواهب  بتحديد  العالقة  ذات  وا¢جراءات 

موسع بما يتناسب مع سياسات التعمين.
داخلية تساعد على  اجتماعي  تواصل  بنجاح، وهو منصة  "أي كير"  برنامج  إطالق   •
تبادل المعلومات المؤسسية بشكل منظم وفق بيئة العمل الحديثة. كما تحتوي 
على العديد من المميزات التي تعزز مشاركة الموظفين وتعمل على إيجاد بيئة 

عمل تعاونية أكثر.
تفعيل منصة التعلم عن بعد االلكترونية، وهي منصة تعلم  لتحقيق أقصى قدر   •

من االستفادة التعليمية من التقنية الحديثة.
النسائية،  المواهب  وصقل  تحديد  الشركة  تواصل  المرأة،  تمكين  برنامج  ضمن   •
وتشجيع الموظفات العامالت بالشركة من خالل مجموعة متنوعة من المبادرات 

بما يضمن تحقيق كافة ا¢مكانيات الكامنة لديهن.

حقائق وأرقام
عدد الموظفين: ٦٦٧ موظف.  •

عدد الموظفين العمانيين: ٥٣٤ موظف.  •
نسبة التعمين: ٨٧%@.  •

١٩ موظفا عمانيا في مهام عمل طويلة ا¤جل وقصيرة ا¤جل.  •
١٧٧ متدرب في التدريب المهني.  •

١٥٨١ مشاركة في دورات تدريبية للموظفين.  •
تدريب ٤٠ طالبًا  والذي يمثل إمدادات المواهب المحتملة في   •

المستقبل.

الفارق المغادرون  الملتحقون  العمانيون

*تبلغ نسبة التعمين ٨٠٫١% في ا¤عمال الرئيسية للمشاريع الحالية. إال أن معظم الوظائف التي يشغلها الوافدون هي وظائف مؤقتة مرتبطة بفترة تنفيذ هذه المشاريع.

المغادرون  الفارقالوافدون الملتحقون 

العمانيون الوافدون  

٢٣
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إنتاج الغاز الطبيعي
المسال بطريقة

آمنة وموثوق بها



ا�نجازات الرئيسية
خطة  بفضل  الغاز  إمدادات  بيئة  في  المتوقعة  التغيرات  مع  بنجاح  التعامل   •

الجاهزية ٢٠١٨. 
تنفيذ عمليتي صيانة بنجاح للقاطرة (١) والقاطرة (٢)، وعمليتي صيانة للمرافق   •

العامة لمولدات الكهرباء الرئيسية (٢ و ٣).
تم تطوير القاطرتين ١ و ٢ لمعالجة كميات الغاز ا¢ضافية.  •

تكنولوجيا  مجال  في  رائدة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تعتبر   •
محركات الغاز لتوليد الطاقة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ويأتي ذلك بدافع 
أبرز أهداف  من هدفين هما الحد من الغازات الدفيئة والحفاظ على الطاقة، وهما 

مشروع الطاقة الجديد.
أصدر مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قرار االستثمار النهائي   •

لمشروع الطاقة في نوفمبر ٢٠١٧.
تم إصدار التراخيص البيئية لمشروع الطاقة المستقل.  •

حقائق وأرقام
إنتاج الغاز الطبيعي المسال: ٨٫٦ مليون طن سنويا.  •

الطاقة ا¢سمية ا¢نتاجية للغاز الطبيعي المسال:  •
١٠٫٤ مليون طن سنويا.  

الطاقة ا¢نتاجية الغير مستخدمة: ١٫٨ مليون طن سنويا.  •

نسبة الكفاءة: ٩٨٫٣%.  •

نسبة االستخدام: ٧٥%.  •

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي: ٢٣٧٫٧٦١ طن.  •

٢٥

7٫91

8٫90

7٫95

8٫50

8٫60

2013

2014

2015

2016
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2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

%97٫40

%98٫30

%99٫13

%98٫20

%98٫30

241,185

267,969

245,711

254,029

237,761

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة (طن) إنتاج الغاز الطبيعي المسال (مليون طن)

نسبة كفاءة عمل المصنع
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سالمة الموظفين
وصون البيئة 



2013

0
2014

٠
2015

0
2016

0
2017

0

1٠303

152٠1113

القواعد ا�ثنى عشر المنقذة للحياة

مؤشرات ا�داء الرئيسية

ا�نجازات الرئيسية
ساعات  من  عدد  أكبر  بتسجيل  المهنية  السالمة  مجال  في  قياسي  إنجاز  تحقيق   •

العمل والقيادة دون إصابة مضيعة للوقت.
شهدت فعالية يوم السالمة للعام ٢٠١٧ جلسات تفاعلية والذي جاء تحت شعار   •

"الرعاية والمعضلة وتطبيع المخاطر".
استحداث برنامج السالمة القائم على السلوك في شهر أغسطس، ليكون خطوة   •
إكمال  وتم  عليها.  والحفاظ  الشركة  لدى  السالمة  ثقافة  تعزيز  رحلة  في  أخرى 
المرحلتين ا¤وليتين من هذا البرنامج الذي يتكون من ٤ مراحل، وذلك بالتركيز على 

عنصري التشخيص والقيادة.
التخلص من النفايات المتراكمة بشكل نهائي بنسبة ١٠٠% .  •

حقائق وأرقام
٢٤٫٨ مليون ساعة عمل دون حدوث أي إصابة مضيعة للوقت.  •

٢,٧٦٢ يوم عمل دون حدوث إصابة مضيعة للوقت.  •

٩١ يوم عمل دون أي حالة قابلة للتسجيل.  •

٩٤٤ يوم عمل من دون وقوع أي حادث من حوادث سالمة   •
العمليات من المستوى (١).

سالمة  حوادث  من  حادث  أي  وقوع  دون  من  عمل  يوم   ٧١  •
العمليات من المستوى (٢).

٢٣٫٢٨ مليون كيلومتر قيادة قطعت بسالمة دون أي إصابة   •
مضيعة للوقت.

٢٧

٢م 
 2m

احرص على 
الحصول على 

تصريح قبل الدخول 
إلى مكان مغلق 

احرص على إجراء 
اختبار غاز إذا كان 

مطلوًبا 

أثناء القيادة، ال 
تستعمل الهاتف 
وال تتجاوز السرعة 

المحددة 

ال ُيسمح بتناول 
الكحوليات أو 

العقاقير المخدرة 
أثناء العمل أو القيادة

ممنوع التدخين 
خارج ا�ماكن 
المخصصة 

تجنب السير تحت 
حمولة معلقة 

احرص على الحصول 
على تخويل قبل تجاوز 

أو تعطيل معدات 
السالمة الهامة 

تأكد من عزل التيار قبل 
بدء العمل واحرص على 

استعمال معدات 
الحماية المناسبة 

احرص على العمل 
من خالل تصريح 

عمل ساري المفعول 
إذا كان مطلوًبا 

احرص على ربط 
حزام ا�مان 

احرص على حماية 
نفسك من السقوط 

عند العمل في مكان 
مرتفع 

اتبع خطة إدارة 
الرحلة المحددة 

حاالت
ا�سعافات ا�ولية

ا�صابات
المضيعة للوقت 

إجمالي
الحاالت  المسجلة 

2013
20142015

2016
2017

2013
20142015

2016
2017
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٢٩

رواد المسؤولية االجتماعية 
لقد كانت رحلة المؤسسة التنموية للشركة واضحة المعالم أخذت 
المجتمع  متطلبات  تلبية  في  ا¢سهام  بدايتها  منذ  عاتقها  على 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  اليومية  الحياة  تفاصيل  وتسهيل 
والجمعيات ا¤هلية فضال على تعزيز السالمة العامة وحماية البيئة 
وغيرها من التطلعات التي تالمس احتياجات المجتمع. وهنا يسرنا أن 

نرى تأثير هذه البرامج والمبادرات واضحًا وجليًا.
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تمثيل السلطنة في
أسواق الغاز الطبيعي

المسال العالمية



2017  2016  2015  2014  2013

9081839188

ا�نشطة التجارية

ا�نجازات الرئيسية
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء لتوريد الغاز   •
وذلك  سنوات،  سبع  لمدة  سنغافورة"  بي.  "بي.  شركة  مع  المسال  الطبيعي 
وسيعزز  سنويا.  طن  مليون   ١٫١ االنتاج  معدل  رفع  مما   ،٢٠١٨ عام  من  ابتداء 
التعاون بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و شركة "بي. بي." السوق 

العالمي للغاز الطبيعي المسال.
الهند  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  من  فورية  شحنات  أربع  وتسليم  وبيع  إنتاج   •

وا¢مارات العربية المتحدة واليابان ، مما يسهم في خلق قيمة مضافة.
الرئيسية، على  المحافظة على موثوقيتنا العالية لتوريد طاقة نظيفة لçسواق   •

الرغم من تزايد الطلب المحلي للغاز .
أو  حوادث  أية  دون  من  وموثوقية  بسالمة  والشحن  االنتاج  عمليات  جميع  تنفيذ   •

إصابات في سلسلة التوريد.

حقائق وأرقام
مصنع  من  المسال  الطبيعي  الغاز  من  شحنة   ١٣٤ تحميل   •
للغاز  العمانية  للشركة  شحنة   ٨٨ صور:  والية  في  الشركة 
الطبيعي المسال، منها ٤ شحنات فورية، و ٤٦ شحنة لشركة 

قلهات للغاز الطبيعي المسال.
تحميل ٣٨ شحنة من مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة.  •

 ١٤٧ لمدة  "صحار"  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقلة  استعمال   •
على  والشركاء  العمالء  من  للعديد  تأجيرها  خالل  من  يوم 

مستوى العالم.
نسبة استخدام سعة الشحن بلغت ٤٠٫٣%.  •

٣١

عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم تسليمها

38 36
403839

عدد شحنات مشتقات الغاز
الطبيعي المكثفة التي تم إنتاجها
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ا�داء المالي



ا�نجازات الرئيسية
على الرغم من االرتفاع الطفيف في أسعار النفط في عام ٢٠١٧ ، إال انه كان عاما   •
الشركة  إيرادات  انخفاض  انعكس في  النفط والغاز والذي  بالتحديات لقطاع  مليئا 

وصافي الدخل.
لترشيد  استراتيجيتها  بتنفيذ  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  واصلت   •
خالل  من  العمليات  كفاءة  وتحسين  العقود،  مراجعات  على  التركيز  مع  االنفاق، 
تطبيق منهجية "ليين"، وتقليل التكلفة في مختلف مجاالت العمل دون التأثير على 

مستوى السالمة والجودة.
نتيجة للدفع المسبق والغير مخطط له لتكاليف غاز  التغذية والبالغ ٢٣٠ مليون   •
دوالر أمريكي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، توقعت الشركة أن تأخذ تسهيالت قصيرة 
المدى للسحب المكشوف وذلك لسداد أي عجز نقدي، ولكن بفضل  ا¢دارة النقدية 

الفطنة تم تفادي ذلك، مما أدى إلى تقليل كبير للتكاليف في الفائدة.

 ٨٣ بقيمة  أصول  بتحويل  الشركة  قامت   ،٢٠١٧ عام  خالل   •
للشركة  التنموية  المؤسسة  إلى  أمريكي  دوالر  مليون 
المبالغ  من  كجزء  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
االجتماعي  االستثمار  لبرنامج  والمتراكمة  المخصصة 

للشركة. 

حقائق وأرقام
ا¢يرادات: ٢,١٩٦ مليون دوالر أمريكي.  •

صافي الدخل بعد خصم الضرائب: ٦٤٢ مليون دوالر أمريكي.  •

 ميزانية مصروفات التشغيل ٢٠١٧ المصروفات التشغيلية ٢٠١٧ 
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شركة قلهات
للغاز الطبيعي المسال 



المساهمون
المسال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  والشركة  عمان،  سلطنة  حكومة 
ويونيون فينوسا للغاز، ومؤسسة ايتوتشو، وأوساكا غاز أستراليا بي تي 

واي، وشركة ميتسوبيشي.

لمحة تاريخية
٢٠٠٥م  عام  في  عملياتها  المسال  الطبيعي  للغاز  قلهات  شركة  بدأت 
بقاطرة واحدة تمثل القاطرة الثالثة في مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
في قلهات بوالية صور. وتقوم الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال 

بتشغيل القاطرة نيابة عن شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

ا¤جل  طويلة  اتفاقيات  ثالث  المسال  الطبيعي  للغاز  قلهات  شركة  أبرمت  لقد 
لبيع الغاز، حيث تبلغ كمية الغاز التعاقدية حوالي ٣٫٣ مليون طن متري سنويًا.

اتفاقية مع يونيون فينوسا  الطبيعي المسال:  الغاز  اتفاقيات توريد  تشمل 
غاز االسبانية لمدة ٢٠ عامًا (١٫٦٥ مليون طن سنويًا) واتفاقية مع أوساكا غاز 
شركة  مع  واتفاقية  سنويًا)  طن  مليون   ٠٫٨) عامًا   ١٧ لمدة  اليابانية 

ميتسوبيشي اليابانية لمدة ١٥ عامًا (٠٫٨ مليون طن سنويًا). 

الطبيعي  للغاز  قلهات  شركة  إدارة  اندمجت  ٢٠١٣م  سبتمبر   ١ وفي 
المسال مع الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال.

الطبيعي  للغاز  قلهات  لشركة  المالية  ا�نجازات  أبرز 
المسال لعام ٢٠١٧م:

بلغ إجمالي ا¢يرادات ١,٠٠٣ مليون دوالر أمريكي.  •

االستغالل ا¤مثل ¤نشطة النقل البحري حقق انخفاضا في التكلفة بلغ   •
٢٤ مليون دوالر أمريكي.

وتحقيق  التمويل  تكلفة  لتعويض  فعال  بشكل  االموال  فائض  إدارة   •
وفورات في التكاليف قدرها ٢٫٧ مليون دوالر أمريكي.

في  أسهم  مما  الدائنين  إلى  أمريكي  دوالر  مليون   ١٧٠ مبلغ  دفع   •
خفض المبالغ المتبقية  للقرض إلى  ٤٥ مليون دوالر أمريكي.

حققت االستثمارات عوائد مجزية بنسبة ١٦%.  •

تحويل ٢٩ شحنة من خطة التسليم السنوية لعام ٢٠١٧ بنجاح.  •

يونيون فينوسا غاز

شركة ميتسوبيشي

شركة سنبوكو

%7٫36%3%3 %3 %46٫84%36٫8
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العمالء المشترون (على المدى الطويل) 
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المؤسسة
التنموية للشركة

العمانية للغاز الطبيعي
المسال
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شركاء مع المجتمع 



ا�نجازات الرئيسية
تواصل المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال   •
الجهد  من  المزيد  بذل  خالل  من  السلطنة،  في  االجتماعية  مساهمتها 
في دعم العديد من الجوانب والمبادرات التي تالمس حياة الناس، ونقل 

المعرفة والخبرة لتحقيق الفائدة للمجتمع بشكل عام.
تتويجًا لجهودها في مجال المسؤولية االجتماعية  نالت الشركة شرف   •
عن  فضال   ،٢٠١٧ لعام  التطوعي  للعمل  قابوس  السلطان  بجائزة  الفوز 
حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال االستثمار االجتماعي لعام 

٢٠١٧ على مستوى العالم العربي.
شهد عام ٢٠١٧ تأسيس شركة حي الشروق العالمية والتي تعد الجناح   •
االستثماري للمؤسسة، وتدعم االهداف الرئيسية للمؤسسة التنموية  
في خلق قيمة محلية مضافة للمؤسسة، والمساهمين، والمجتمع 

المحلي، والسلطنة بشكل عام.
شهر  بحلول  ابوابها  الجديدة  العالمية  الشروق  حي  مدرسة  ستفتح   •
المجتمع  في  الشركة  إسهامات  من  ستعزز  والتي   ،٢٠١٨ أغسطس 
برنامج  في  ا¢ستدامة  نحو  إلتزامنا  على  الضوء  وتسلط  المحلي، 

المسؤولية ا¢جتماعية للشركات.
ريال  لكل  ريال    ٦ المتوسط  في  لالستثمار  االجتماعي  العائد  نسبة  بلغ   •
ريال  و٨  ا¢عاقة،  ذوي  ا¤شخاص  دعم  مشاريع  في  استثماره  يتم  عماني 
لمشاريع مختبرات العلوم والروبورت. مما يؤكد على توجه المؤسسة في 

إختيار المشاريع مبني على أُسس ومنهجية ذات فائدة كبيرة للمجتمع.

المشاريع الرئيسية
الطالب  وحدة  في  التعلم  فرص  لتعزيز  الضرورية  ا¤دوات  شراء  تمويل   •

ذوي ا¢عاقة في جامعة السلطان قابوس.
تمويل تطوير القرى النائية في والية صور - المرحلة ٣ (الطرق الخرسانية)  •

محافظات   ٦ إلى  التعليمي"  الربورت  "مختبرات  مبادرة  نطاق  توسيع   •
في السلطنة.

تمويل شراء المعدات الطبية المهمة في مختلف المحافظات: الداخلية   •
وشمال الشرقية والوسطى.

تمويل بناء جناح العزل في مستشفى صور العام.  •

تمويل شراء المعدات الطبية الضرورية لمركز غسيل الكلى في والية بوشر.  •

إثراء السياحة الداخلية بتجهيز البيت الحرفي العماني في والية الحمراء.  •

تمويل شراء معدات اللحام والميكانيكا لكلية السيب المهنية.  •
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