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انتاج  الغاز الطبيعي المسال بكفاءة عالية



أرقام 
وإنجازات

@ المعلومات الواردة كما في ديسمبر ٢٠١٩.

 ٣٨٠+
مليون دوالر أمريكي – المبلغ 

المستثمر في أكثر من ٦٠٠٠ مشروع 
ومبادرة اجتماعية في جميع أنحاء 

السلطنة

 ٪٨٤٫٥
نسبة التعمين –ظلت الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال في 
طليعة الجهات التي تستقطب أفضل 

المواهب الوطنية

 ٪١٫٥
من صافي أرباح الشركة بعد خصم 

الضرائب ُتخصص لبرنامج 
االستثمار االجتماعي 

 ٧٣٧
عدد الموظفين في الشركة 

 ٪٩٩٫١
نسبة كفاءة عمل المصنع

١٠٫٧
مليون طن متري من الغاز 
الطبيعي المسال تم إنتاجه

  ٣٥
مليون ساعة عمل

 بدون إصابة مضيعة للوقت 

 ١٦٦
شحنة من الغاز الطبيعي 

المسال تم تحميلها من مصنع 
الشركة في والية صور

مشروع تطوير الواجهة البحرية لمنطقة العيجة بوالية صور، بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 



المحتويات
٩ الـــشـــركــة في سطور 

١٠ رؤيتنا و مهمتنا و قيمنا الجوهرية و أهدافنا االستراتيجية 

١٢ مـــجــلــس ا دارة  

١٤ تــقـريــر رئيس مجلس ا دارة 

١٦ حوكمة  الشركة 

١٨ رســالــة الرئيس التنفيذي  

٢٠ الفـــريــــق 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 اªداء المالي 

٣٤ ليين والتحسين المستمر  

٣٦ قلهات للغاز الطبيعي المسال 

٣٨ المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي  المسال 

أداء عالمي واستثنائي 



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

في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.

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

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

جنوب الشرقية، بينما يوجد مكتبها الرئيسي في مسقط.

الشـركــة
في سطور

قـاطـرات �سـالـة
الـغـاز الطبيعي ٣

١٠٫٤ مـــلـــيـــون
(طــن مـــتــــري ســـنـــويــــا)

في  القياسية  ا¦رقام  تحقيق  الشركة  في  السالمة  سجل  واصل 
مجالي ا¤نتاج والتسليم دون وقوع حوادث. 
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الخريطة االستراتيجية

التميز في تحقيق النتائج 

 تعظيم المساهمات �صحاب الشأن

 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

أهدافنا

رؤيتنا:

إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة ومربحة وموثوق بها 
تطوير أعمالنا وصقل مهارات الموظفين لتحقيق كافة إمكانياتهم

أن نكون شريكًا موثوقًا به في مجال التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان وشعبها الكريم

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  ا�هداف   •

المتفق عليها
تحمل مسؤولية ا�عمال والمهام   •

أن نكون ا�فضل في كل ما نقوم به

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   •

ا³خر 
مراعاة احتياجات المتعاملين مع   •

الشركة

التمكين
التحلي بالثقة وا�مانة عند تفويض   •

ا�عمال للموظفين 
التدريب وا¶رشاد المتواصل لتطوير   •

قدرات الموظفين

مهمتنا:

سلوكيات العمل 
الشفافية  و العدالة 

الصدق والشفافية في العمل   •
تكافؤ الفرص بين الموظفين  •

النزاهة والموضوعية في تقدير    •
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

تعزيز العائد على االستثمار 
في استثمارات المؤسسة 

التنموية للشركة
زيادة ا¶يرادات 

 ضمان االلتزام بعمالئنا 

المحافظة على رخصة التشغيل 

ريادة المسؤولية 
االجتماعية للشركة 

إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال بكفاءة عالية

االلتزام بالتحسين 
المستمر 

تعزيز ا�داء في مجال الصحة 
والسالمة وا�من والبيئة 

تحقيق الكفاءة في 
ضبط التكاليف 

التعاون واستنتاج النتائج 

تطوير الكوادر البشرية 
والحفاظ عليها 

  تعظيم استغالل 
الموارد 

التميز في الشراكة

التميز في العمليات

التميز في العمل الجماعي
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الفاضل/ أحمد بن سعود الزكواني

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
 ومنسق مجلس إدارة الشركة العمانية

 للغاز الطبيعي المسال

الفاضل / جامسو كيم

الرئيس التنفيذي 
كوريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة

١٢١٣

مـــجــلــس
ا�دارة 

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

الفاضل / سليمان بن سالم العادي

مدير عام الحصر واالتفاقيات الضريبية،
وزارة المالية

حكومة سلطنة عمان

سعادة الدكتور / خليفة بن عبدا� البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني
ل�حصاء والمعلومات
حكومة سلطنة عمان

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية
للغاز الطبيعي المسال 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

الفاضل / وليد هادي

رئيس 
شركة شل للتنمية ُعمان ش م م

الفاضل / سيف بن حمد السلماني 

مدير عام التخطيط و تقييم المشاريع 
وزارة النفط والغاز 

حكومة سلطنة عمان

الفاضل / هيثم بن يوسف الزدجالي

رئيس قسم  التقاعد،
وزارة المالية

حكومة سلطنة عمان

الفاضل / أسينج تمبلمان

نائب الرئيس لمشاريع المنطقة الشرقية
شركة شل المتكاملة للغاز

الدكتور / أنطونيو خوسيه دا
كوستا سيلفا

رئيس لجنة ا�دارة
بارتكس للنفط والغاز

الفاضل/ كازوهيكو أنوماتا

المدير العام، لدائرة أعمال الغاز الطبيعي،
شركة ايتوتشو@

الفاضل / حارب بن عبدا� الكيتاني 

الرئيس التنفيذي للشركة
الُعمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل / رونن هيتريك 

المدير العام
شركة توتال ل�ستكشاف وا�نتاج- عمان

ورئيس شركة توتال - عمان

الفاضل/ شونسوكي كوباياشي

 المدير العام لوحدة  الغاز الطبيعي
لدى الشرق ا°وسط وأفريقيا ،

شركة متسوبيشي

الفاضل/ ريويتشي سيكيجيما

المدير العام لوحدة أعمال الغاز الطبيعي
بالشرق ا°وسط 

وحدة أعمال الطاقة (٢)
ميتسوي وشركائه



لقد شهد العام ٢٠١٩ عدداً من التحديات في قطاع الطاقة العالمي السيما المواضيع المتصلة بتطوير البنية ا�ساسية فضًال 
الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تمكنت  الظروف،  هذه  من  الرغم  وعلى  العالمية،  الطاقة  أسعار  في  االستقرار  عدم  عن 

المسال من مواصلة أدائها المميز في عام ٢٠١٩. 

١٤١٥

تــقـريــر
رئيس مجلس ا�دارة

التي ساهمت في مواصلة نجاح عمليات  العوامل  العديد من  برز  لقد 
مقدمتها  في  ويأتي  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة 
العاملين  الصحة والسالمة والبيئة لكافة  المتواصل بجوانب  االهتمام 
في الشركة، وهنا يحذوني الفخر واالعتزاز أن أهنئ إدارة الشركة وكافة 
عمل  ساعة  مليون   ٣٥ تحقيق  على  معها  والمتعاقدين  الموظفين 
بدون إصابات مضيعة للوقت. ويعد هذا االنجاز نجاحًا كبيراً تحقق بفضل 
شك  بال  والذي  الماضية  السنوات  مدى  على  الجميع  جهود  تضافر 
والبيئة  بالموظفين  االهتمام  على  وتركيزها  الشركة  حرص  يعكس 
والمجتمعات القريبة من عملياتها.  عالوة على ذلك فقد جاء هذا ا¾نجاز 
في الوقت الذي نفذنا فيه عدداً من المشاريع االستراتيجية وا�نشطة 
التي تضمنت عدداً كبيراً من الموظفين والمتعاقدين الذين عملوا على 
مدار الساعة.  مما ال شك فيه فإن ا¾نجاز الذي تحقق يدل بشكل كبير 
الصحة  مجال  في  ا¾يجابي  سجلنا  على  الحفاظ  في  قدرتنا  على 
والسالمة والبيئة ويشجعنا على جعلهما أولوية لكافة العاملين في 
مبادرات  بتنفيذ  نقوم  أننا  من  ثقة  على  إنني  والمتعاقدين.  الشركة 
وفي  الشركة  داخل  والسالمة  الصحة  بمعايير  الوعي  مستوى  لرفع 

الصناعة والوصول بها إلى آفاق جديدة لم نصل إليها من قبل. 

واصلت الشركة العمانية للغاز الطبعي المسال خالل عام ٢٠١٩ تقدمها 
المصنع  تجديد  مشروع  مثل  ا¾نتاجية  لتعزيز  استراتيجية  مشاريع  في 
فقد  وعليه  الطاقة،  ومشروع  القاطرات  إنتاجية  كفاءة  رفع  ومشروع 
وصلت معدالت ا¾نتاج إلى آفاق لم تصل إليها من قبل من حيث الفاعلية 
وا¾نتاج إلى مستويات قياسية، ا�مر الذي مكننا من تسليم عدد غير 
سمعتنا  على  الحفاظ  واصلنا  وعليه  للشحنات.  قبل  من  مسبوق 
بها  الوثوق  يمكن  شركة  باعتبارنا  العالمي  السوق  في  ومكانتنا 
ولسوق  الحاليين  لعمالئنا  الطبيعي  الغاز  توريد  في  عليها  واالعتماد 
التي تحلت  المرونة  التقرير، فإن  الغاز بشكل عام. وكما يتضح من هذا 
إدارة  أساليب  واتباعها  السوق  احتياجات  مع  التجاوب  في  الشركة  بها 
انعكس  التشغيلي  ا¾نفاق  وضبط  التكاليف  مع  التعامل  في  حريصة 
بشكل إيجابي وملحوظ على إيرادات الشركة وعلى صافي الدخل بعد 

خصم الضرائب. 

الموظفين  وتدريب  بالتعمين  كبيراً  اهتمامًا  أولينا   ،٢٠١٩ العام  خالل 
عبر  به  يقومون  ما  كل  في  وطاقاتهم  ¾مكانياتهم  ا�فضل  لتحقيق 
كما  القدرات.  ببناء  المتعلقة  والمهام  الفرص  من  العديد  استحداث 
التدريبية للموظفين وتعريفهم بأفضل  البرامج  تمكنا من توفير أفضل 
في  ا�مد  طويلة  استدامٍة  تحقيق  في  تساهم  التي  الممارسات 
لتعزيز  المستمر  التحسين  ومبادرات  "لين"  منهجية  مع  تام  انسجام 
العمليات  فعالية  مستوى  وتحسين  الموظفين  وقدرات  كفاءات 

وا¾جراءات المتبعة داخل الشركة. 

الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  حافظت  لقد 
برامج هادفة في  تحقيق  الملموس في  الريادي  المسال على دورها 
الذي  بوعدها  وأوفت  الغالي  وطننا  أرض  على  المستدامة  التنمية 
العام،  وخالل  سنوات.  أربع  قبل  تأسيسها  عند  نفسها  على  قطعته 
دخلنا في شراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع 
أن  شأنها  من  التي  المساهمات  من  قيمة  أكبر  تحقيق  لضمان  الخاص 
تساهم في مالمسة حياة الناس في كافة ربوع هذا الوطن المعطاء 
ووزارة  النقل  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
العمانية  المرأة  وجمعيات  العلمي  البحث  ومجلس  الرياضية  الشؤون 
االستراتيجية  الشراكة  خالل  فمن  السلطنة.  أرجاء  في  أفرعها  بكافة 
واالقتصادي  االجتماعي  النسيج  في  الحيوي  دورها  الشركة  واصلت 
لدى العديد من المستفيدين، ولذلك ليس من الغريب أن يتم تقدير هذه 
من  العديد  على  الشركة  تحصل  وأن  المستويات  كافة  على  الجهود 
الجوائز في مجال المسؤولية االجتماعية مثل جائزة " أفضل شركة في 
مجال المسؤولية االجتماعية" في الوطن العربي وأستطيع القول بكل 
العام والخاص  القطاع  بين  التعاون  به خير مثال على  بأن ما نقوم  ثقة 
ا¾يرادات  جانب  إلى  للسلطنة  المختلفة  ا�عمال  أنشطة  رفد  في 

والجوانب المالية ا�خرى. 

 باختصار فإن شركتنا تعد واحدة من أهم الشركات في السلطنة، وهنا 
عقدنا العزم على أن نكون أهًال للثقة الممنوحة لنا وأن نكون عند حسن 
للتوقعات  أهال  كنا  أننا  على  آخر  مثال   ٢٠١٩ عام  فإن  ولذلك  الظن، 
الشركة في عام ١٩٩٤  المعقودة علينا عندما تأسست  والطموحات 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  من  الصادر  السلطاني  المرسوم  بموجب 

سعيد – طيب اØ ثراه. 

وفي الختام يشرفني - بالنيابة عن جميع موظفي الشركة العمانية 
والشركات  ا¾داري  والفريق  ا¾دارة  ومجلس  المسال  الطبيعي  للغاز 
والشكر  والعرفان  الوالء  آيات  أسمى  أرفع  أن   - معنا  المتعاقدة 
طارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  للمقام 
البارئ عز وجل أن يسبغ  المعظم- حفظه اØ ورعاه - متضرعين إلى 
على جاللته موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يوفقه إلى كل 
ما فيه الخير لعزة ورخاء عمان وشعبها الوفي. كما نزجي الشكر خالصا 
بالقطاع  قدما  بالدفع  المتواصل  التزامها  على  الرشيدة  للحكومة 

وجميع العاملين فيه.

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
وزير النفط والغاز

رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال



المساهمون

مجلس ا�دارة

الــرئــيــس الـــتـــنــفــيــــذي

١٦١٧

حوكمة
الشركة

تشكيل مجلس ا�دارة

يتألف مجلس ا�دارة من ١٤ عضوا غير تنفيذي بحد أقصى، يمثل سبعة 

منهم حكومة سلطنة عمان بما فيهم رئيس مجلس ا�دارة ونائب رئيس 

المساهمين عضواً  بقية  يعين  بينما  ا�دارة، وتعين شل عضوين  مجلس 

واحداً عن كل مساهم ما عدا شركة إيتوشو والتي يُسمح بحضور ممثل 

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

أنشطة مجلس ا�دارة في عام ٢٠١٩م

اجتمع مجلس ا�دارة ثالث مرات خالل عام ٢٠١٩ في شهر مارس ومايو 

للسنة  المالية  البيانات  على  المصادقة  مارس  اجتماع  وشهد  وأكتوبر 

المالية ٢٠١٨ في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

كمدقق  كوبرز"  هاوس  ووتر  "برايس  تعيين  أيضا  المجلس  اعتمد  كما 

خارجي للشركة لعام ٢٠١٩. عالوة على ذلك، راجع المجلس أداء الشركة 

واعتمد نتائج ا½داء لعام ٢٠١٨. 

مجلس  اعتمد  أيضا،  مسقط  في  عقد  الذي  مايو  شهر  اجتماع  وفي 

سير  على  واطلع  القادمة،  الخمس  للسنوات  العمل  خطة  ا�دارة 

إنتاجية  كفاءة  رفع  مشروع  مثل  المصنع  في  الرئيسية  المشاريع 

ا�دارة  لمجلس  مفصل  عرض  عمل  تم  كما  الطاقة.  ومشروع  القاطرات 

الشركة  في  تنفيذه  تم  الذي  المستمر  والتحسين  ليين  برنامج  حول 

والفوائد التي حققها. 

جمهورية  في  ا�دارة  مجلس  اجتماع  عقد  تم  أكتوبر  شهر  وفي 

في  الرئيسيين  المساهمين  أحد  شل،  شركة  باستضافة  سنغافورة 

تمت   ٢٠١٩ المالية  للسنة  ا½خير  ا�دارة  مجلس  اجتماع  وفي  الشركة، 

الموافقة على خطة العمل للعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤، با�ضافة إلى الميزانية 

خطة  أيضا  المجلس  اعتمد  كما   .٢٠٢٠ لعام  والرأسمالية  التشغيلية 

الرأسمالي  ا�نفاق  مشاريع  من  واثنين   ٢٠٢٠ لعام  المتكاملة  الضمان 

الكبيرة. 

عالوة على ذلك قدم الرئيس التنفيذي تقريره للعام ٢٠١٩، حيث لخص فيه 

السابقة  شهراً  عشر  االثني  مدى  على  تحققت  التي  ا�نجازات 

عملياتها  كافة  في  التميز  على  للمحافظة  الشركة  واستراتيجيات 

وأنشطتها.

لجان المساهمين 
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لجان المساهمين:

 اللجنة الفنية

اللجنة المشتركة

(لجان شؤون الموظفين،
والمالية والتجارية)

لجان مجلس ا�دارة

لجنة التدقيق

نائب الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي للتسويق

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  
والشـؤون ا�دارية

الرئيس التنفيذي لالستثمار 
وا½عمال التجارية

الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
التنموية للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال

لتقديم  المساهمين  التفاقية  طبقا  المساهمين  لجان  تأسست 

وهي  الشركة،  إدارة  في  للمساعدة  وذلك  ا�دارة،  لمجلس  االستشارات 

الفنية (٢) الموظفين  أربع لجان لديها مهام محددة تشمل (١) الشؤون 

(٣) المالية و(٤) المواضيع التجارية وتعقد هذه اللجان اجتماعات قبل كل 

تعيين  في  الحق  المساهمين  جميع  ويمتلك  ا�دارة.  لمجلس  اجتماع 

لجان  تجتمع  الكفاءة  ولتعزيز  المساهمين،  لجان  في  ممثليهم 

بشكل  الفنية  اللجنة  تجتمع  بينما  معًا  والتجارية  والمالية  الموظفين 

تقوم  لكنها  للشركة  قرارات  أية  المساهمين  لجان  تتخذ  ال  منفصل.  

لعرضها  عليها  والتصديق  الشركة  إدارة  عن  الصادرة  التوصيات  بمراجعة 

عام  في  مرات  ثالث  اللجان  واجتمعت  العتمادها.  ا�دارة  مجلس  على 

٢٠١٩، وكما كان مقررا جرت هذه قبل اجتماعات مجلس ا�دارة. 

لجنة التدقيق 

½نظمة  مستقلة  نظرة  صياغة  في  التدقيق  لجنة  من  الهدف  يتمثل 

جودة  مراجعة  خالل  من  المالية  التقارير  وإجراءات  الداخلية  الضوابط 

اللجنة  هذه  تأتي  واستقاللها.  وكفاءتها  والخارجية  الداخلية  التدقيقات 

تحت إشراف رئيس مجلس ا�دارة مباشرة من خالل رئيس التدقيق الداخلي 

وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين كما يلي: ثالثة ممثلين بمن فيهم رئيس 

مجلس ا�دارة من حكومة سلطنة عمان وعضو واحد من شل وعضو واحد 

المساهمين  أي من  المساهمين ومن  ا½عضاء  بقية  بالتناوب من  يعين 

يوجد عضو فني واحد يتم اختياره من قبل المساهمين. 

جميع  وحضر   ٢٠١٩ عام  خالل  مرات  ثالث  التدقيق  لجنة  اجتمعت 

االجتماعات رئيس دائرة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي، كما حضر 

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عند استعراض التدقيق المالي ورسالة 

يتبع  االستقاللية،  ولضمان  الخارجيون.  المدققون  عرضها  التي  ا�دارة 

رئيس دائرة التدقيق الداخلي رئيس لجنة التدقيق مباشرة. 

وانسجامًا مع أفضل الممارسات، تعتمد الدائرة في اقتراح وتنفيذ برنامج 

التدقيق على أسس إدارة المخاطر، كما أقرت عدة عمليات تدقيق من قبل 

والمساهمون  للشركة،  الخارجيون  المدققون  وهي:  خارجية  جهات 

ومنظمة المعايير الدولية (ا½يزو)، والمستشار الفني. 

التدقيق  عمليات  خضعت   ،٢٠١٩ عام  في  المنعقدة  االجتماعات  وفي 

الداخلي،  التزامها بإطار العمل  للتأكد من  العام للمراجعة  المنفذة خالل 

المناسبة.  الضوابط  للتأكد من وجود  باللجنة  المنوطة  المهام  إطار  في 

والمترتبة  عليها،  المتفق  المهام  باستكمال  التزامها  في  ا�دارة  تابعت 

على تقارير التدقيق بالطريقة المثلى وحسب موعدها. كما راجعت اللجنة 

تقارير التدقيق ورسالة ا�دارة والبيانات المالية لعام ٢٠١٨م والمقدمة 

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

إدارة الشركة 

تبنت إدارة الشركة منهجية تعتمد على إدارة المخاطر في الشركة وذلك 

في إطار عمل استباقي �دارة هذه المخاطر والتي قد تحول دون تحقيق 

الشركة ½هدافها االستراتيجية، حيث يتم تحديد المخاطر ووضع ا�جراءات 

حال  في  آثارها  من  والتقليل  وقوعها  عدم  ضمانات  لتوفير  المناسبة 

وقوعها. وتتم مراجعة ا�جراءات والمخاطر المتوقعة سنويا. 

نسب 
المساهمة



١٨١٩

الصحة والسالمة والبيئة 
خالل عام ٢٠١٩، واصلت الشركة العمانية للغاز الطبيعي وضع مجاالت 
بالغًا  اهتمامًا  الشركة  وأولت  أعينها،  نصب  والبيئة  والسالمة  الصحة 
مليون   ٣٥ تحقيق  في  الجهود  هذه  انعكست  وعليه  المحاور  بهذه 
آمنة  قيادة  إلى  إضافة  للوقت  مضيعة  إصابات  بدون  عمل  ساعة 
لمسافة ٣١ مليون كيلو متر بدون أي إصابات مضيعة للوقت.  ويعد 
هذا ا¯نجاز استثنائي إذا ما نظرنا إلى المشاريع االنشائية واالستراتيجية 
التي تقوم بها الشركة فضال عن إغالق القاطرة الثانية للصيانة والذي 
شمل عمل آالف الموظفين والمتعاقدين بال انقطاع على مدار الساعة 

لتنفيذ العمل المطلوب في الموعد المحدد. 

خالل  من  البيئي  الفاقد  خفض  في  كبيرا  تقدما  الشركة  حققت  كما 
استبدال أطنان من العبوات البالستيكية بعبوات أخرى يمكن استخدامها 

عدة مرات ويبين هذا مدى التزامنا الكبير بكافة المبادرات البيئية. 

كأولوية  به  ونفكر  به  نقوم  ما  كل  في  التامة  اليقظة  تحقيق  ويعد 
للتغلب على  نبقى مستعدين دوما  أن  لنا ونسعى  بالنسبة  قصوى 

أية تحديات قد تهدد سالمة موظفينا أو البيئة المحيطة بنا أو اÀصول. 

الموارد البشرية
تعد الموارد البشرية إحدى أهم ركائز االستراتيجيات التي تتبناها الشركة 
من  للتأكد  جاهدين  نعمل  حيث  المسال،  الطبيعي  للغاز  العمانية 
طاقاتنا البشرية بحيث تكون ذات كفاءة عالية ومدربة وفعالة لتحقيق 

استدامة طويلة اÀمد في جميع مجاالت أعمالنا.

عملية  تحسين  لرحلة  كبيرة  انطالقة  "تطوير"  مبادرة  تدشين  مّثل  لقد 
أعلى  وتحقيق  المعرفة  نقل  جوانب  تحسين  إلى  تهدف  سنوات  لثالث 
العمل بشكل خاص، كما دخلنا في شراكة مع  اÀداء كفريق  معدالت 
من  لعدد  القيادة  تطوير  برنامج  لتدشين  لÊدارة  الدولي  المعهد 
والمواهب  والكفاءات  القدرات  وتنمية  تطوير  على  للوقوف  المواهب 

داخل الشركة. 

وعلى ضوء هذه ا¯نجازات، سعدنا بحصول الشركة على جائزة " أفضل 
شركة للعمل بها " وجائزة " أفضل مؤسسة لتنمية الكوادر الوطنية" 

وهذه تدفعنا لمواصلة العمل في هذا الجانب المشرق من أعمالنا.  

ا�نتاج 
ومشروع  المصنع  تجديد  كبرنامج  االستراتيجية  مشاريعنا  حققت  لقد 
للشركة،  النتائج  أفضل  القاطرات  إنتاجية  رفع كفاءة  الطاقة ومشروع 
ا¯نتاجية  اÀسمية  السعة  تجاوزنا  العمليات  بدء  منذ  مرة  وÀول  حيث 
للشركة لتحقق معدل انتاج استثنائي بلغ ١٠٫٧ مليون طن متري عززه 
االستثنائية  والنسبة  القاطرات  استخدام  لكفاءة  الكبير  المستوى 
العتمادية المصنع. كما نفذنا بنجاح أنشطة صيانة القاطرة رقم ٢ بعد 
لتلبية  جاهزة  الشركة  تصبح  وهنا   ٢٠١٨ عام  في   ١ القاطرة  صيانة 

الطلبات المتزايدة من العمالء حول العالم. 

والتطبيقات  التقنيات  أحدث  مواكبة  إلى  الرامية  جهودنا  تعزيز  تم  لقد 
العالمية  شل  شركة  مع  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  بعد  الرقمية 
تسهم  أعمالنا  وجوانب  أنشطة  لمختلف  مبتكرة  رقمية  حلول  لتوفير 
والبيئة،  واÀمان  والسالمة  الصحة  مجال  في  أفضل  نتائج  تحقيق  في 
القريب  المستقبل  في  وا¯نتاج  الكفاءة  مستوى  تعزيز  يضمن  وبما 

فضال عن تحديد احتياجات الصيانة للمصنع باستخدام أحدث التقنيات. 

مبادرة اللين والتحسين المستمر
واصلت الشركة تحقيق تقدم كبير في مبادرة منهجية "لين" والتحسين 
الحصول  من  الشركة  موظفي  اجمالي  من   ٪١٠ تمكن  حيث  المستمر 
خطط  وهناك  المستمر  التحسين  في  معتمد"  "ممارس  رخصة  على 
وتبني  تزايد  ومع  الرحلة.  هذه  في  الموظفين  من  المزيد  لتدريب 
ممارسات وأساليب "لين" في القطاع، تغيرت أساليب العمل لدينا لما 

هو أفضل ومكنّنا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة للشركة.

الطريق  في  وضعنا  على  العمل  وأساليب  الممارسات  هذه  وتعمل 
أن  المؤمل  ومن  المعرفية.  الفجوات  من  التخلص  وعلى  دومًا  الصحيح 
تؤدي مبادرة "لين" والتحسين المستمر إلى التأكد من أننا نحّسن قدرات 
استخدام  في  المطلوبة  والكفاءة  الفعالية  وتحقيق  العمل  فريق 

الموارد بما يضمن تحقيق أفضل قيمة لعمالئنا. 

التسويق
على  المتزايد  الطلب  الستيعاب  الجديدة  والتحوالت  التغيرات  مع 
الحاليين،  منتجاتنا واالستمرار في المحافظة على عالقتنا مع عمالئنا 
وإبداعًا  ابتكاراً  أكثر  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  أصبحت 
 ١٦٦ تسليم  في  نجحنا   ،٢٠١٩ عام  ففي  االحتياجات.  هذه  تلبية  في 
قمنا  التي  الشحنات  من  عدد  أعلى  وهو  مسال  طبيعي  غاز  شحنة 

بتسليمها منذ بدء عملياتنا. 

تصدرها  االنجاز  هذا  تحقيق  وراء  العوامل  من  العديد  هناك  كانت  لقد 
السمعة العالية التي نتمتع بها في السوق العمالية باعتبارنا شركة 
آمن  بشكل  للعمالء  منها  المطلوبة  الشحنات  تسليم  على  قادرة 

وفاعل وكذلك نجاحنا في استغالل قدرات الشحن المتوفرة لدينا. 

المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
المؤسسة  بها  تقوم  التي  والمشاريع  االجتماعية  المبادرات  تعتبر 
يتجزأ  ال  جزءاً  االجتماعي،  االستثمار  برامج  للمجتمع من خالل  التنموية 
من ا¯رث الذي قامت عليه الشركة منذ تأسيسها، ولذلك نحرص على أن 
تصل هذه المساهمات إلى مختلف أرجاء السلطنة وذلك من خالل دعم 
وبرامج  الوظائف  وخلق  االعمال  وريادة  والصحة  التعليم  مثل  قطاعات 

تمكين المرأة العمانية والعديد من القطاعات اÀخرى. 

التي  المؤسسات  من  العديد  مع  االستراتيجية  شراكاتنا  خالل  ومن 
تطلعاته،  على  والوقوف  المجتمع  خدمة  نحو  السعي  في  تشاركنا 
كانت مشاريعنا ومبادراتنا في االستثمار االجتماعي محط إشادة كبيرة. 
في  الرائد  لدورها  تقديراً  الجوائز  من  العديد  على  الشركة  حصلت  حيث 
"المسؤولية  جائزة  مثل  المجال،  هذا  في  لجهودها  وتثمينا  المجتمع 
االجتماعية للشركة على مستوى العالم العربي" للمرة الثانية على 

التوالي. 

ممثلة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حظيت السلطنة 
مرة  Àول   ٢٠٢٠ الغاز  لبحوث  الدولي  االتحاد  مؤتمر  استضافة  بشرف 
في الشرق اÀوسط. ويوفر هذا المؤتمر العالمي منصة هامة تجمع 
مختلف المختصين والشركاء والخبراء بمجال الغاز ويتيح الفرصة لتبادل 
استكشافات  أحدث  فيها  بما  اÀصعدة  مختلف  على  والخبرات  اÀفكار 

قطاع الغاز الطبيعي والدور المتنامي لمورد الغاز الطبيعي. 

النتائج المالية
شهدنا تحسنًا في إدائنا المالي نتيجة الجهود االستثنائية التي تسعى 
من  العديد  من  بالرغم  التكلفة  وتقليل  للموارد  اÀمثل  االستخدام  إلى 
التحديات التي وجهناها إال أنه وبفضل العزيمة وا¯رادة التي تحلينا بها 

وروح العمل الجماعي تمكنا من تجاوز التحديات.
 

بالتغير  بأننا نعمل في قطاع يتسم  وإذ نستهل عام ٢٠٢٠ على يقين 
بأمان وفعالية وبشكل  العمل  المستمر والمنافسة فإن قدرتنا على 
االحتياجات  تلبية  في  للنجاح  اÀبرز  العامل  دائما  ستظل  مستدام 
منها  بالقرب  نعمل  التي  والمجتمعات  العمالء  من  والتوقعات 
وا¯خالص  الجاد  العمل  خالل  ومن  أنه  من  ثقة  على  وأنا  والمساهمين. 
والعزيمة وا¯صرار والتفاني سنكون قادرين على تحقيق هذه التوقعات 

كما فعلنا في الماضي. 

وبهذه المناسبة أتقدم باسم إدارة وموظفي الشركة العمانية للغاز 
ا¯دارة  ومجلس  المساهمين  لجميع  الشكر  بخالص  المسال  الطبيعي 
ورئيس مجلس ا¯دارة على الدعم والتوجيه الذي قدموه لنا في عام 

٢٠١٩ والذي كان له أثر كبير في تحقيق النجاح المنشود. 

كما ندرك أيضا بأن السمعة والمكانة التي نتمتع بها كشركة عالمية 
كانت بفضل الرؤية الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد – طيب اÝ ثراه 
الجاللة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  في  المسيرة  هذه  وسنواصل   –

السلطان هيثم بن طارق – حفظه اÝ ورعاه. 

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

رســالــة
الرئيس التنفيذي 

يعد عام ٢٠١٩ من اÀعوام المميزة في مسيرة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حيث حصدت الشركة تحقيق العديد من ا¯نجازات نظير 
والنجاحات  ا¯نجازات  العديد من  تحقيق  استطاعت  الشركة  أن  إال  العالمي  الطاقة  التي واجهها قطاع  التحديات  الرغم من  المتميز. وعلى  أدائها 

االستثنائية في شتى المجاالت. 
لقد مكنتنا الجهود الكبيرة التي بذلناها على مدى سنوات متواصلة لنكون" اÀفضل فيما نقوم به" لتحقيق آفاق جديدة من ا¯نجازات في العديد 

من جوانب اÀداء الرئيسية بما في ذلك الصحة والسالمة والبيئة با¯ضافة إلى ا¯نتاج والتسويق. 
ونستعرض خالل هذا التقرير التميز الذي أصبح سمة مميزة لعملنا و أيضاُ الجهود المتواصلة التي نقوم بها لتحسين اÀداء في كافة جوانب بيئة 

عملنا. 



الفـــريــــق
ا�داري

٢٠

راجا مراد
الرئيس التنفيذي للعمليات

حارب الكيتاني
الرئيس التنفيذي

عامر المطاعني
نائب الرئيس التنفيذي

أحمد الزكواني
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

خالد المسن
الرئيس التنفيذي

للمؤسسة التنموية للشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال

أحمد أوالد ثاني
حمد النعمانيالرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون ا دارية

الرئيس التنفيذي لالستثمار وا�عمال التجارية

محمود البلوشي
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

محمد النصيب
الرئيس التنفيذي للتسويق

عــامــًا مــن الــتـــمــيـــز
إن رحلتنا في برنامج "ليين" مستمرة حيث اعتمدناه كمنهج من أجل تحقيق 
أقل  المتعاملين معنا، باستخدام موارد  النتائج �عمالنا وجميع  العديد من 
وذلك بفضل وجود المواهب الفريدة التي توجد لدى الموارد البشرية العاملة 

معنا. 

مبنى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الجديد بوالية صور



حقائق وأرقام 

عدد الموظفين: ٧٣٧  •

عدد الموظفين العمانيين: ٦٢٣   •

نسبة التعمين: ٨٤٫٥٪   •

ا�جل  طويلة  عمل  مهام  في  عمانيا  موظفًا   ١٨  •

وقصيرة ا�جل 

١١ موظفا عمانيا في بعثات دراسية في الخارج   •

٢٣ موظفا عمانيا ملتحقا بالدراسة للحصول على   •

مؤهالت مهنية

٨١ موظفا عمانيا مسجال في دراسات جامعية   •

ا¢نجازات الرئيسية

•   تكللت مســـاعينا الجادة في توفير  فرص عمل للعمانيين بتعيين ٢١ خريجا جامعيا 

في عام ٢٠١٩.  

•  دشـــن قسم الموارد البشرية خطة "تطوير" تستمر لمدة ثالثة سنوات  سعيا لجعل 

الشركة في مقدمة الشركات التي تســـتقطب الموارد البشرية وتحسين العمليات 

بشكل مستمر لزيادة الكفاءة بما يعود بشكل إيجابي على كافة عمليات الشركة. 

•  تـــم وضع خطة للتعاقب الوظيفـــي  لتحقيق االكتفاء فـــي الوظائف وا�فراد في 

المناصب القيادية في الشركة .

•  دشنت الشـــركة العمانية للغاز الطبيعي المسال برنامج تطوير للقيادات بالتعاون 

مـــع المعهد الدولـــي للتطوير ا¢داري  ليســـتهدف المدراء والرؤســـاء والموظفين 

ذوي ا¢مكانيات العالية.

•  تم إعداد اســـتراتيجية التنوع واالندماج واعتمادها من جانب ا¢دارة العليا للشـــركة 

العمانيـــة للغاز الطبيعي المســـال وتضم ا�هـــداف وا¢جراءات علـــى مدى الثالث 

سنوات القادمة. 

توظيف
وصقل المواهب

٢٠١٥٢٠١٩

٥٣٠
٧٦

٦٠٩
١٢٤

٥٤٤
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٦٢٣
١١٤

٢٠١٧

٥٣٤
١٣٣

٢٠١٨ ٢٠١٦

الوافدونالعمانيون

استقطاب وتوظيف المواهب 

٢٢٢٣

٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٧٢٠١٩
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١٧-
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١٢

١٨-١١- ١٧-
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المغادرونالفارقالملتحقون

الوافدون الملتحقون 
بالشركة والمغادرون منها 
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٢١
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المغادرونالفارقالملتحقون

العمانيون الملتحقون 
بالشركة والمغادرون منها 



إنتاج الغاز الطبيعي المسال
بطريقة آمنة وموثوق بها

٧٫٩١

٢٠١٥
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٢٠١٨

٢٨١,٣٧٩

٢٠١٩

٪٩٧,٤٠

٢٠١٥
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ا�نجازات الرئيسية

كان عام ٢٠١٩ مليئًا بالتحدي وانتهى بنجاح حيث تمكنت الشركة من إنتاج ١٠٫٧ مليون   •

بعدد  بالوصول  جديد  قياسي  رقم  وتحقيق  المسال  الطبيعي  الغاز  من  متري  طن 

شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ١٦٦ شحنة.

في نوفمبر ٢٠١٩، احتفت الشركة بتسليم ٢٥٠٠ شحنة من الغاز الطبيعي المسال منذ   •

بدء ا�نتاج.

لم تكن هذه ا�نجازات لتتحقق لوال الصيانة المستمرة وتنفيذ المشاريع في الموعد   •

المناسب وبرنامج تجديد المصنع �دارة سالمة اµصول والمصنع واستدامة اµداء.

في  العمل  من  يومًا   ١٦ بعد  بنجاح   ٢٠١٩ سبتمبر  في   ٢ القاطرة  صيانة  إكمال  تم   •

إجراءات الصيانة على مدار الساعة. 

الصيانة  احتياجات  لتوقع  وتحليلها  البيانات  لجمع  شل  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  تم   •

في المصنع. 

حصدت الشركة جائزة فريق قيادة ا�نتاج من شركة شل العالمية .  •

حقائق وأرقام

إنتاج الغاز الطبيعي المسال: ١٠٫٧مليون   •
طن متري سنويًا.

الطاقة ا�سمية ا�نتاجية للغاز الطبيعي   •
المسال:  ١٠٫٤ مليون طن متري سنويًا.

تم تحقيق الطاقة ا�نتاجية الكاملة.  •

نسبة الكفاءة:  ٩٩٫١٪.  •

نسبة االستخدام :  ٩٢٫١١٪ .  •

إنتاج مشتقات الغاز   •
الطبيعي: ٢٨١٫٣٧٩ طن متري.

إنتاج الغاز الطبيعي المسال
(مليون طن متري)

إنتاج مشتقات الغاز
الطبيعي المكثفة (طن) 

نسبة كفاءة عمل المصنع

٢٤٢٥
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مؤشرات
ا
داء الرئيسية

ا�نجازات الرئيسية
تحقيق إنجاز قياسي في مجال الصحة والسالمة وا
من والبيئة كما حققنا أفضل   •
إكمال ٣٥  للوقت حيث تم  إصابات مضيعة  العمل بدون  إنجازات من حيث ساعات 

مليون ساعة عمل وقيادة ٣١ مليون كلم بدون أية إصابات مضيعة للوقت. 

تم إتمام مرحلة أخرى في برنامج السالمة القائم على السلوك حيث أقيمت ورش   •
سعيا  الشركة  مع  المتعاقدة  الشركات  موظفي  على  للمشرفين  تدريبية 
للتحسين المستمر لثقافة الصحة والسالمة والبيئة في الشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال والحفاظ عليها.

تم تنفيذ التدقيق على الصحة والسالمة وا
من واالداء االجتماعي من قبل شركة   •
شل وجاء التقرير ممتازاً وهو ما يدلل على فعالية تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة 

وا
من والبيئة داخل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. 

بالصحة  خاصة  عمل  ورشة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  نظمت   •
المتعاقدة  للشركات  التنفيذيين  الرؤساء  استهدفت  والبيئة  وا
من  والسالمة 
وا
من  والسالمة  الصحة  ثقافة  وفهم  معهم  التواصل  تعزيز  لمواصلة  معها 
التي  التحديات  لمواجهة  الجهود  تضافر  إلى  إضافة  الشركة  تتبعها  التي  والبيئة 

تواجهها.

مياه  بقوارير  الموظفين  تزويد  خالل  من  البالستيكية  العبوات  استخدام  تقليل  تم   •
يمكن استخدامها عدة مرات، وعليه تم تجنب استخدام ٣٠٠ ألف عبوة بالستيكية، 
في  قارورة  بمليون  البالستيكية  القوارير  استخدام  تقليل  إلى  الشركة  وتهدف 

العام. 

حقائق وأرقام

٣٥ مليون ساعة عمل دون حدوث أي إصابة مضيعة   •
للوقت.

٣٫٤٩١  يوم عمل دون حدوث إصابة مضيعة للوقت.  •

٢٨٣ يوم عمل دون وقوع أي حالة قابلة للتسجيل.  •

حوادث  من  حادث  أي  وقوع  دون  عمل  يوم   ١٫٦٧٩  •
سالمة العمليات من المستوى (١).

حوادث  من  حادث  أي  وقوع  دون  عمل  يوم   ٨٠١  •
سالمة العمليات من المستوى (٢).

أي  دون  بسالمة  ُقطعت  قيادة  كيلومتر  مليون   ٣١  •
إصابة مضيعة للوقت.

سالمة الموظفين
وصون البيئة

القواعد ا
ثنى عشر المنقذة للحياة

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

٢٠١٩

٠

١

١ ٤
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٠

٠

١ ١



٢٩ ٢٨

أولينا اهتمامًا كبيراً بالتعمين وتدريب الموظفين 
لتحقيق أفضل �مكانياتهم وطاقاتهم في كل 
الفرص  من  العديد  استحداث  عبر  به  يقومون  ما 

والمهام المتعلقة ببناء القدرات.
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تمثيل السلطنة في أسواق 
الغاز الطبيعي المسال العالمية

ا�نجازات الرئيسية

تم تسليم ١٦٦ شحنة من الغاز الطبيعي المسال بنجاح إلى شبكة واسعة من   •
العمالء في العالم، ويعتبر هذا العدد ا�على في تاريخ الشركة حتى ا�ن.

القاطرات وهو ما مكننا من  إنتاجية  جاريا في مشروع رفع كفاءة  العمل  يزال  ال   •
إنتاج ٣ شحنات وبيعها في الربع الرابع من عام ٢٠١٩.

حافظت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على موثوقيتها العالية لتوريد   •
طاقة نظيفة ل«سواق العالمية على الرغم من تزايد الطلب المحلي للغاز.

أو  أي حوادث  بدون  ا�نتاج والشحن بسالمة وموثوقية  تنفيذ جميع عمليات  تم   •
إصابات ضمن سلسلة التوريد.

وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء لتوريد الغاز   •
الطبيعي المسال مع شركتي أوربك وميتسوي.

حقائق وأرقام

تحميل ١٦٦ شحنة من الغاز الطبيعي المسال من   •
شحنة   ١٢٠ صور:  والية  في  الشركة  مصنع 
و٤٦  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة 

شحنة لشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

الطبيعي  الغاز  مشتقات  من  شحنة   ٤٣ تحميل   •
المكثفة.

"صحار"  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقلة  استعمال   •
من  للعديد  تأجيرها  خالل  من  يومًا   ١٩٠ لمدة 

العمالء والشركاء على مستوى العالم.

بلغت نسبة استخدام سعة الشحن ٥٢٪.  •

عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم تسليمها@

ا�نشطة التجارية

عدد شحنات مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة التي تم إنتاجها

   @ يشمل شحنات قلهات للغاز الطبيعي المسال 
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ا�نجازات الرئيسية

الضرائب بنسبة ١٦٪ و٣٢٪ على  أرباحها بعد خصم  الشركة وصافي  إيرادات  زادت   •
التوالي مقارنة مع خطة العمل الموضوعة، و ذلك نظرا إلى تحسن أسعار النفط 

العالمية والكميات ا�ضافية من ا�نتاج. 

خالل عام ٢٠١٩، قامت الشركة بتحويل أصول واستثمارات بقيمة ١٦٫٢ مليون دوالر   •
االستثمار  لبرنامج  المخصصة  المبالغ  من  كجزء  التنموية  مؤسستها  إلى 
تشغيل  في  دوالر  مليون   ٩٫٢ بمبلغ  أيضا  ساهمت  كما  للشركة،  االجتماعي 

المؤسسة التنموية. 

بلغت الضرائب  التجارية المستحقة  من الشركة ٢٠٥ مليون دوالر لعام ٢٠١٩.   •

الشركة  أن  إال  التجارية،  واÁعمال  التشغيلية  اÁنشطة  تنامي  من  الرغم   على   •
عام  خالل  دوالر   مليون   ١٢ بمعدل  التشغيلية  المصروفات  تخفيض  من  تمكنت 

٢٠١٩ مقارنة بالميزانية المعتمدة، وذلك بفضل مبادرات تقليل التكلفة.

أمريكي قبل  االئتمانية والتي بلغت ملياري دوالر  الشركة جميع ديونها  سددت   •
على  والقدرة  الوطنية  الشركات  عمليات  كفاءة  يظهر  الذي  و  المحدد،  موعدها 

وفاء وسداد ديونها. 

حقائق وأرقام
ا�يرادات: ٣٫٤٨٥ مليون دوالر أمريكي.   •

مليون   ١٫١١٢ الضرائب:  خصم  بعد  الدخل  صافي   •

دوالر أمريكي.

ا�داء
المالي

ا�يرادات وصافي الدخل ٢٠١٥ - ٢٠١٩ (مليون دوالر امريكي)

صافي الدخل ا�يرادات
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مجاالت التركيز في  مشاريع ليينا�ثر المالي

تطوير الموارد البشرية في مجال ليين والتحسين المستمر

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩
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٨٨

٢٠١٧

١١٩

٢٠١٨

٢٣٠

٢٠١٩

االستغالل ا�مثل للموارد

الصحة والسالمة
و ا�من والبيئة 

سرعة التنفيذ

الجودة

المسؤولية 
االجتماعية

ا�نتاجية

ليين والتحسين 
المستمر

ا�نجازات الرئيسية

في  مستمر  بشكل  الشركة  إدارة  تطبقه  الذي  وشاهد”  “اذهب  أسلوب  ساهم   •
ضمان توجيه ا�داء والتحسين المستمر .

تم إكمال ٨١ مشروعًا تحت مظلة ليين والتحسين المستمر. كما تم تسليم ١٠٠٪   •
الزمنية  الفترة  وفي  الموضوعة  ا�هداف  وفق  تحتها  المندرجة  المشاريع  من 

المحددة لها.

حظي ٢٢٪ من العاملين في الشركة بالتدريب ضمن مبادرة التحسين المستمر بما   •
في ذلك معظم فريق ا�دارة الموسعة. أصبح ١٠٪ من الموظفين معتمدين من 
شركة شل العالمية في مجال التحسين المستمر ولديهم الكفاءة والقدرة �دارة 

مشاريع التحسين بشكل منظم ومستدام.

هناك الكثير من ا�قسام التي تستخدم ا�دارة المرئية حيث قامت بتنفيذ واجهات   •
وتم  االجتماعات  جودة  تحسنت  ذلك  وبفضل  العملي،  ا�داء  توجيه  في  للتحكم 
تطبيق معايير جديدة في العمل مع توفير بيانات مناسبة ومعايير رئيسية لÇداء 

لتقييم وإدارة ا�داء.

حقائق وأرقام

االستدامة: ١٠٠٪  •

المعتمدين  الممارسين  شهادة  معدل   •
في التحسين المستمر: ١٠٠٪

مشاريع تحسين بيئة العمل:٥٢ مشروع  •

القابلـــة  المســـتمر  التحســـين  مبـــادرات   •
للتنفيذ: +١٠٠٠ مبادرة

مبادرات  على  للتدريب  العمل  ورش  عدد   •
التحسين المستمر : +٥٠ ورشة عمل

الوفورات المالية التي تحققت نتيجة مشاريع 
ليين والتحسين المستمر (مليون دوالر أمريكي)

عدد الموظفين الذين تم تدريبهم

٣٤٣٥



العمالء المشترون
(على المدى الطويل) 

قلهات
للغاز الطبيعي المسال 

لمحة تاريخية

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

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

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

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

أبرز ا¶نجازات المالية لعام ٢٠١٩

لعام  أمريكي  دوالر  مليون   ١,٢٨٥ ا¶يرادات  إجمالي  بلغ   •
.٢٠١٩

إنخفاضًا  البحري  النقل  �نشطة  ا�مثل  االستغالل  حقق   •
في التكلفة بلغ ٢٥ مليون دوالر أمريكي.

بلغت ١٫٣٥٤  االستثمارات عوائد مجزية  حققت  محفظة   •
مليون دوالر أمريكي، مما يمثل عائدا إجماليا لربح السهم 

بنسبة ٦٫٣٪ لعام ٢٠١٩.

أضاف  مما   ٢٠١٩ عام  خالل  بنجاح  شحنة   ٢٩ تحويل  تم   •
قيمة جيدة للشركة. 

تم تسليم ٤٦ شحنة من الغاز الطبيعي المسال.  •

 يونيون فينوسا للغاز

 شركة سنبوكو

 شركة ميتسوبيشي

 ٪٢٤٫٥

 ٪3
 ٪3 ٪3

 ٪7.36

 ٪36.8 ٪46.84

 ٪٢٤٫٥

 ٪٥١

حكومة سلطنة عمان

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال

يونيون فينوسا للغاز

مؤسسة ايتوتشو

أوساكا غاز استراليا بي تي واي

شركة ميتسوبيشي

المساهمون

٣٦٣٧
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المؤسسة التنموية
للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

ا�نجازات الرئيسية

حصلت المؤسسة التنموية على جائزة المسؤولية االجتماعية لشبكة المسؤولية   •
االجتماعية ا�قليمية تقديًرا لجهودها االستثنائية في مجال المسؤولية االجتماعية. 

اكتمال عمليات البناء والتشييد بالمركز الوطني للتوحد، والذي يأتي ضمن مبادرات   •
"هدية لعمان" التي أعلنتها الشركة في وقت سابق. ويأتي إنشاء المركز الوطني 
العمانية  الجمعية  مع  وبالتنسيق  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  للتوحد 

للتوحد.

يستعرض  والذي  ا£ول  االستدامة  تقرير  صدور  عن  التنموية  المؤسسة  أعلنت   •
التي  الرئيسية  ا�نجازات  إلى  با�ضافة  االجتماعي  الطموح في االستثمار  برنامجها 

حققتها ومساهماتها في المجتمع.

استضافت الشركة مؤتمر بحوث االتحاد الدولي للغاز لعام ٢٠٢٠ للمرة ا£ولى في   •
إتمامها ٢٠  آخر للشركة مع  إنجاز  الضوء على  المؤتمر  الشرق ا£وسط، كما سلط 

عامًا منذ بدء عملياتها.

قامت المؤسسة بالتعاقد مع طرف خارجي لقياس قيمة العائد االجتماعي على   •
االستثمار لمبادراتها لفهم أفضل للقيمة االجتماعية والفوائد التي حققتها، وأظهرت 
نتائج الدراسة أوجهًا للنجاح، كما ساعدت في توجيه المؤسسة التنموية وبرامجها 

المستقبلية لالستثمار االجتماعي.
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مؤشرات االستدامة الرئيسية
(مليون دوالر أمريكي)
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المشاريع الرئيسية

ذوي  لÐطفال  متخصصة  ألعاب  تجهيز  مشروع   •
ا�عاقة في حدائق الصحوة في محافظة مسقط.

في  الكلى  لغسيل  طبية  أجهزة  شراء  تمويل   •
وزارة  بالتعاون مع  بوشر وفي مستشفى طاقة 

الصحة .

في  الخبرات  لتعزيز  الطبي  المحاكاة  مركز  دعم   •
المجلس العماني لالختصاصات الطبية.

لعالج  الوطني  للمركز  الطبية  المعدات  توفير   •
وجراحة القلب في المستشفى السلطاني.

الطاقة  على  المحافظة  تستهدف  مسابقة  دعم   •
وحدات  ودعم  السلطنة،  مدارس  في  الكهربائية 

متنقلة في الطاقات المتجددة بكافة أنواعها.

مجلس  إشراف  تحت  النمذجة  مركز  إنشاء  تمويل   •
البحث العلمي.



TOUCHING LIVES JOURNEY OF EXCELLENCE
نالمس حياة الناس رحـــــــلــــــــة الــــــتـــــــمــــــيــــــــز

Best Company to Work Award جائزة أفضل جهة عمل 

Shell HSE Recognition جائزة شل للتميز في الصحة والسالمة والبيئة

National Autism Centre المركز الوطني للتوحد

Equipment for better healthcare Arabia CSR Awards 2019 الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية لعام ٢٠١٩  تعزيز الرعاية الصحية

Energy Executive of the Year AwardCapacity building جائزة الرئيس التنفيذي لعام ٢٠١٩ بمجال الطاقة تنمية المواهب البشرية

 Building on yesterday's
achievements البناء على إنجازات الماضي

Encouraging healthy lifestyles تشجيع نمط الحياة الصحي


