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الشـركــة
في سطور

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

ويتركز نشاطها التجاري في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.

الُعماني  الطبيعي  الغاز  Æسالة  ال�زمة  وا·نشطة  والعمليات  المشاريع  كافة  الشركة  تنفذ 
 في مصنعها بو�ية صور 

ً
 عن تصديره إلى العم�ء. وتدير الشركة حاليا

ً
ينه وتسويقه فض� وتخز

ث�ث قاطرات Æسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها اÆنتاجية المعززة ١١٫٤ مليون طن متري بالسنة.

ومن خ�ل هذه ا·نشطة تساهم الشركة في جود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل 
الوطني. يقع مصنع الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال على ساحل مدينة قلهات في 

و�ية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بينما يوجد مكتبها الرئيسي في مسقط.

قـاطـرات �سـالـة
الـغـاز الطبيعي ٣

١١٫٤ مـــلـــيـــون (طــن مـــتــــري ســـنـــويــــا)
الطاقة ا�نتاجية المعززة

إن صحة وس�مة موظفينا هما ركيزتان أساسيتان لنجاح 
مسيرتنا أكثر من أي عامل آخر.
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رؤيتنا:

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

• تطوير أعمالنا وصقل مهارات الموظفين لتحقيق كافة إمكانياتم

 به في مجال التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان وشعبها الكريم
ً
 موثوقا

ً
يكا • أن نكون شر

• أن نكون ا·فضل في كل ما نقوم به

مهمتنا:

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   •

العمل الجماعي
التعاون بين أفراد الفريق لتحقيق   •

أهداف الشركة
إدراك أهمية ا�خت�ف والتنوع في   •

الفريق

العناية وا�حترام
ا�ستماع إلى اهتمامات جميع   •

المتعاملين مع الشركة
تقدير التنوع وثقافة احترام الرأي ا´خر   •

مراعاة احتياجات المتعاملين مع الشركة  •

التمكين
التحلي بالثقة وا·مانة عند تفويض   •

ا·عمال للموظفين 
التدريب واÆرشاد المتواصل لتطوير   •

قدرات الموظفين

السلوك التنظيمي

الشفافية  و العدالة 
الصدق والشفافية في العمل   •

تكافؤ الفرص بين الموظفين  •
النزاهة والموضوعية في تقدير    •

الموظفين  
التحلي بالشجاعة وا�يجابية في   •

تقديم اÆفادة البناءة

السمعة وا�خ�ص
ا�لتزام بالقانون ومبادئ العمل   •
للمحافظة على المصداقية مع 
المتعاملين مع الشركة وا�لتزام 

بتراخيص التشغيل
المحافظة على مصالح العمل في   •
ية  جميع ا·وقات دون انتهاك السر

التي قد تقتضيها أعمال الشركة

سلوكيات العمل
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الخريطة ا�ستراتيجية

 تعظيم المساهمات �صحاب الشأن
 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

أهدافنا

التميز 
في تحقيق النتائج 

التميز 
في الشراكة

التميز 
في العمليات

التميز 
في العمل الجماعي

يز العائد على ا�ستثمار في       تعز  •
استثمارات المؤسسة التنموية للشركة  

يادة اÆيرادات  ز  •

المحافظة على رخصة التشغيل   •
يادة المسؤولية ا�جتماعية للشركة ر  •

ضمان ا�لتزام بعم�ئنا    •

إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكفاءة عالية  •
ا�لتزام بالتحسين المستمر  •

يز ا·داء في مجال الصحة والس�مة وا·من والبيئة   تعز  •
تحقيق الكفاءة في ضبط التكاليف  •

تعظيم استغ�ل الموارد   •
التعاون واستخ�ص النتائج  •

ية والحفاظ عليها  تطوير الكوادر البشر  •

أهدافنا ا�ستراتيجية
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الفاضل / كونيهيكو سوكاكي
الرئيس اÆقليمي (الشرق ا·وسط)،

منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
مجموعة الغاز الطبيعي ،مؤسسة ميتسوبيشي

المهندس/ سالم بن حمد السكيتي
ية النفط – جنوب، مدير مدير

شركة تنمية نفط عمان
(جهاز ا�ستثمار العماني)

الفاضلة / سمراء بنت سليمان الحارثية
مدير أول للبحوث ا�قتصادية،

(جهاز ا�ستثمار العماني)

الفاضل /اسماعيل بن إبراهيم الحارثي 
مدير أول استثمارات التقنية 
 (جهاز ا�ستثمار العماني)

الفاضل / عون بن عباس البحراني
القائم بأعمال مدير عام ا�ستثمارات في ا·سواق العامة 

(جهاز ا�ستثمار العماني)

الفاضل / وليد هادي
 نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة

 عمان شل ش.م.م

مــــــــجــــــلــــــــس
ا�دارة 

الفاضل / ط�ل بن حامد العوفي
الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو

رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
 (جهاز ا�ستثمار العماني)



*مؤسسة ايتوتشو تحضر كافة اجتماعات مجلس اÆدارة إ� إنها � تملك حق التصويت.
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الفاضل / تشانغكيون لي
الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة
يا للغاز الطبيعي المسال المحدودة كور

الفاضل/ حمد بن محمد النعماني
الرئيس التنفيذي للشركة

العمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل / توماس ك�رك
ية والجديدة مدير عام تطوير ا·عمال التجار

شل للتنمية عمان ش.م.م

الفاضل / ريتشي سيكيجيم
المدير العام لوحدة أعمال الغاز الطبيعي بالشرق ا·وسط

وحدة أعمال الطاقة (٢)
ميتسوي وشركائم

الفاضل / ماساهيرو تسونو
مدير مجموعة أوساكا للطاقة

قسم أعمال الغاز الطبيعي المسال، مؤسسة ايتوشو*

الفاضل/ كومسون تاشبانيتش
يع المشتركة نائب رئيس أول ·صول المشار

شركة بي تي تي اي بي عمان

الفاضل / سيرجيو جورجي
رئيس شركة توتال إينرجي بسلطنة عمان

الفاضلة/ نسرين بنت راشد الخنبشية
مستشار قانوني أول وأمين سر مجلس اÆدارة

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
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يــر تــقـر
رئيس مجلس ا�دارة
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ً
خ�ل عام ٢٠٢١ بدأ العالم بالتعايش مع جائحة كورونا (كوفيد-١٩) نظرا
تطبيق  في  وا�ستمرار  الفيروس  ضد  التطعيم  على  اÆقبال  لتزايد 
العالمية  ا�قتصادات  شهدت  ذلك،  خضم  وفي  ية.  ا�حتراز ا�جراءات 

 بعد فترات من القيود المفروضة لكبح انتشار الجائحة.
ً
يجيا  تدر

ً
تعافيا

 على 
ً
خ�ل العام ٢٠٢١ شهدت صناعة الغاز الطبيعي المسال انتعاشا

الصعيد العالمي نظرا �رتفاع أسعار الطاقة العالمية وتزايد الطلب على 
هذا المورد الحيوي بعد فترة تخللتها العديد من التحديات التي فرضتها 
أعمال  على  بظ�لها  التحديات  ألقت  فقد  هذا  ومع   . كورونا  جائحة 
الضغط  تمثلت في  الطاقة  قطاع  العاملة في  الشركات  من  العديد 
المتزايد على إمدادات الغاز وانقطاعه في بعض الفترات. كما قامت 
بهدف  جودها  أقصى  ببذل  أخرى  قطاعات  في  الشركات  بعض 

إنعاش أعمالها مرة أخرى.

التامة  يتها  جاهز المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  أبدت  وقد 
والمرونة العالية للتأقلم مع الظروف ا�ستثنائية خ�ل الفترة الماضية 
أعلى  وفق  أعمالها  لتنفيذ  والصعاب  التحديات  كافة  ومواجهة 
إيجابية عالية  نتائج   ٢٠٢١ الشركة خ�ل عام  المستويات. وعليه حققت 
ا·عوام  التي حققتها خ�ل  تلك  الدخل قاربت  اÆيرادات وصافي  في 

التي سبقت الجائحة. 

يد بشكل كبير عبر  كما نجحت الشركة في إدارة عملياتها وس�سل التور
اÆنتاجية وضمان مكانتها كأحد أهم  يز  لتعز المتاحة  الموارد  استخدام 
موردي الغاز الطبيعي المسال لكافة العم�ء سواء أكانوا من عم�ئنا 
نجحت  آخر،  جانب  ا·جل. من  العقود طويلة  أو  ية  الفور الشحنات  في 
التحول  نحو  رحلتها  لتطوير  التقنية  إمكانياتها  توظيف  في  الشركة 
الرقمي واستخدام ا·نظمة الذكية مما مكننا من تسهيل العمل عن 
المساس  دون  معنا  المتعاقدة  الشركات  وموظفي  لموظفينا  بعد 

باÆنتاجية أو التأثير على سير عملياتنا.

مجال  في  حافل  سجل  على  الحفاظ  من  تمكنا  المنطلق،  هذا  ومن 
الجائحة  خ�ل  معنا  العاملة  ية  البشر القوى  لجميع  والس�مة  الصحة 
يادة اÆيرادات والدخل مما  مع ضمان استدامة نجاحاتنا المتمثلة في ز
وفي  المساهمين  لجميع  أكبر  مساهمة  تحقيق  في  أسم 

مقدمتم الحكومة الرشيدة والمجتمع بشكل عام. 

التوازن  تحقيق  في  بنجاحنا  سعادتي  مدى  عن  التعبير  يسعني  و� 
المطلوب بين ا�ستجابة إلى إلتزامات اÆنتاج ومواصلة تسليم شحنات 
الغاز الطبيعي المسال من جهة وس�مة وصحة موظفينا من جهة 
أخرى، حيث واصلنا وضع س�مة وصحة موظفينا في طليعة أولوياتنا 

كما هو الحال في السنوات الماضية.

 ١٠ عن  يد  يز ما  تحقيق  من  والتوازن  ا�لتزام  هذا  بفضل  تمكننا  وعليه 
م�يين ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت و ٥ م�يين ساعة 
كما  الجديد.  الطاقة  للوقت في مشروع  إصابات مضيعة  عمل دون 
 في 

ً
تمكننا من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال محايدة كربونيا

نكون  أن  إلى  الدؤوب  سعينا  يعكس  ما  وهو  ا·وسط  الشرق  يخ  تار
شركة مّوردة للطاقة النظيفة وموثوقة في كافة ا·وقات. 

كما واصلنا العمل في مشروع حلحلة القاطرات خ�ل هذا العام، حيث 
يعد هذا جزء � يتجزأ من عملياتنا التي تضمن ا�ستخدام ا·مثل لموارد 
الغاز الطبيعي في سلطنة عمان مما يكلل بدوره رؤية عمان ٢٠٤٠ عبر 
سلطنة  في  الطبيعي  الغاز  لثروة  وا·كمل  ا·مثل  ا�ستخدام  ضمان 
عمان. وموازنة الطلب الدولي مع ا�ستخدام المحلي. ويساهم هذا 
بشكل كبير في خلق تنوع اقتصادي واستدامة مساعي الحفاظ على 

البيئة وتحسين الرفاه ا�جتماعي في كافة أرجاء الب�د. 

الشركة،  تنتهجها  التي  ا�جتماعية  المسؤولية  لمساعي   
ً
وتجسيدا

الظروف  خ�ل  �سيما  المجتمع  لدعم  المتواصل  سعيها  إطار  وفي 
المناخية ا�ستثنائية التي مرت بها السلطنة، ساهمت الشركة بإجمالي 
٦ م�يين لایر عماني للتخفيف من ا´ثار المترتبة على إعصار شاهين خ�ل 
العام ٢٠٢١. وتواصل الشركة من خ�ل مؤسستها التنموية في تنفيذ 
برامج المسؤولية ا�جتماعية التي ندرسها بعناية والتي تتوافق مع 
رؤية عمان ٢٠٤٠ لخدمة ودعم كافة فئات المجتمع وم�مسة كافة 
خصم  بعد  دخلها  صافي  من   ٪١٫٥ الشركة  تخصص  إذ  التطلعات، 

 لدعم برامج المسؤولية ا�جتماعية.
ً
الضرائب سنويا

ومع شغفنا لمواصلة قصة نجاحنا الفريدة لعام ٢٠٢٢، تحذوني الثقة 
وا·مل بأن السمات التي تمتلكها الشركة من القدرة على العمل بروح 
لمواجهة  التامة  ية  والجاهز المتغيرات  مع  والتأقلم  الواحد  الفريق 
يحملها  التي  والشغف  واÆصرار  اÆرادة  من  وبروح  التحديات،  كافة 
العمل  مواصلة  من  ستمكنم  نجاحم  قاموس  في  موظفوها 

بشكل استثنائي Æضافة قيمة ملموسة لسلطنة عمان وشعبها. 

كما أنتز هذه الفرصة ·زجي كلمات الشكر والتقدير للفاضل حارب بن 
عبداهللا الكيتاني - الرئيس التنفيذي السابق للشركة - Æسهامه الكبير 
عالمية  نجاحات  من  اليوم  عليه  هي  ما  إلى  الشركة  وصول  في 
واستثنائية، متمنين له كل النجاح والتوفيق في مشواره القادم. كما 
أود أن أهنئ الفاضل حمد بن محمد النعماني اختياره الرئيس التنفيذي 
النجاح  تحقيق  الشركة ستواصل  بأن  ويقين  ثقة  على  وإنني  للشركة. 

في كافة المستويات وتحقيق ا·هداف والتطلعات. 

وفي الختام، يشرفني - بالنيابة عن جميع موظفي الشركة العمانية 
والشركات  اÆداري  والفريق  اÆدارة  ومجلس  المسال  الطبيعي  للغاز 
والعرفان   الو�ء  و  الشكر  آيات  أسمى  أرفع  أن  معنا،  المتعاقدة 
طارق  بن  هيثم  السلطان  الج�لة  صاحب  لحضرة  السامي  للمقام 
وقيادته  السديدة  توجيهاته  على   – ورعاه  اهللا  حفظه   – المعظم 
ا�ستثمار  الرشيدة وجهاز  للحكومة   

ً
خالصا الشكر  نزجي  الحكيمة.  كما 

تجاه  التزامم  على  الع�قة  ذات  ا·طراف  جميع  وإلى  العماني 
الشركة خ�ل العام، وما كانت إنجازاتنا لتتحقق لو� الدعم الكريم الذي 

نحظى به منم.

ط¡ل بن حامد العوفي
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
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المساهمون

مجلس ا�دارة

الــرئــيــس الـــتـــنــفــيــــذي

لجان المساهمين:

 اللجنة الفنية

اللجنة المشتركة

(لجان شؤون الموظفين،
ية) والمالية والتجار

لجان مجلس ا�دارة

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
التنموية للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

ية الرئيس التنفيذي للشؤون التجار

الرئيس التنفيذي للعمليات

ية   الرئيس التنفيذي للموارد البشر
ية والشـؤون اÆدار

الرئيس التنفيذي ل�ستراتيجيات 
والتحول الرقمي

حوكمة
الشركة

تكوين مجلس ا�دارة 
 غير تنفيذي بحد أقصى، وذلك كالتالي:

ً
يتألف مجلس اÆدارة من ١٤ عضوا

١- جهاز ا�ستثمار العماني:  سبعة أعضاء، بما فيم رئيس مجلس اÆدارة

٢- شركة شل: عضوان 

٣- مساهمون آخرون: عضو واحد ما عدا شركة إيتوشو التي يسمح لها 
حق  يمتلك   � أنه  إ�  اÆدارة،  مجلس  اجتماعات  في  لها  ممثل  بحضور 

التصويت.

أنشطة مجلس ا�دارة في عام ٢٠٢١
أعضاء  بحضور  وذلك  مرات  ث�ث  اÆدارة  مجلس  اجتمع   ،٢٠٢١ عام  خ�ل 
جائحة  فرضتها  التي  ية  ا�حتراز لíجراءات   

ً
نظرا  

ً
افتراضيا أو   

ً
شخصيا المجلس 

كورونا  (كوفيد – ١٩).

 ٢٠٢٠ لعام  المالية  البيانات  على  المجلس  مصادقة  مارس  شر  اجتماع   شهد 
اعتمد  كما  عليها.  للمصادقة  السنوية  العمومية  الجمعية  إلى  وتقديمها 
 تعيين شركة " إيرنست آند يونغ" كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠٢١. 

ً
المجلس أيضا

ع�وة على ذلك، راجع المجلس أداء الشركة واعتمد نتائح ا·داء لعام ٢٠٢٠. 

للسنوات  العمل  خطة  اÆدارة  مجلس  اعتمد  يونيو،  شر  اجتماع  وفي 
ينة المحّدثة للشركة.  الخمسة القادمة،  كما اعتمد سياسة الخز

والتقدم  النفقات  لضبط  المبذولة  الجود  على  المجلس  إط�ع  تم  كما 
يع التطوير الرئيسية التي تجري في المصنع، بما  الذي تم إحرازه في مشار

فيها مشروع حلحلة القاطرات و مشروع الطاقة الحديث.

تمت  نوفمبر،  شر  في  عقد  الذي  ا·خير  اÆدارة  مجلس  اجتماع  وفي 
الموافقة على خطة العمل لîعوام (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥)، باÆضافة إلى الميزانية 
  خطة الضمان 

ً
التشغيلية والرأسمالية لعام ٢٠٢٢. كما اعتمد المجلس أيضا

المتكاملة لîعوام ٢٠٢٢- ٢٠٢٤. 

(كوفيد-١٩)  كورونا  وباء  انتشار  عن  الناتجة  التطورات  مناقشة  وكانت 
الموضوع الرئيسي  في جميع اجتماعات مجلس اÆدارة وذلك بهدف إط�ع 
أعضاء المجلس على مدى تأثر عمليات الشركة واÆجراءات التي تم اتخاذها 

للتخفيف من ا´ثار الناتجة.

لجان المساهمين 
  �تفاقية المساهمين لتقديم ا�ستشارات 

ً
تأسست لجان المساهمين طبقا

لجان  الشركة، وهي خمس  إدارة  للمساعدة في  اÆدارة، وذلك  لمجلس 
لديها مهام محددة تشمل (١) الشؤون الفنية (٢) شؤون الموظفين (٣) 
ية. وتعقد  ية (٥) الشؤون التجار الشؤون المالية (٤) شؤون الموارد البشر
جميع  ويمتلك  اÆدارة.  لمجلس  اجتماع  كل  قبل  اجتماعات  اللجان  هذه 
يز  ولتعز المساهمين.  لجان  في  ممثليم  تعيين  في  الحق  المساهمين 
لجان  تجتمع  بينما   

ً
الموظفين والمالية والتجارية معا لجان  تجتمع  الكفاءة، 

للجنة  أية قرارات  المساهمين  لجان  تتخذ  الفنية بشكل منفصل. �  الشؤون 
الشؤون الفنية، لكنها  تقوم بمراجعة التوصيات الصادرة من إدارة الشركة 
والتصديق عليها لعرضها على مجلس اÆدارة �عتمادها. واجتمعت اللجان 
 جرت هذه ا�جتماعات قبل 

ً
ث�ث مرات خ�ل العام ٢٠٢١م، وكما كان مقررا

اجتماعات مجلس اÆدارة.
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لجنة التدقيق
يتمثل الهدف الرئيسي من لجنة التدقيق في صياغة نظرة مستقلة 
لمجلس اÆدارة لكي يتمكن من أداء مسؤولياته المتعلقة بحوكمة 
الشركة باÆضافة إلى آليات المخاطر وأنظمة الرقابة. ويتحقق ذلك 
الخاصة  الشركة  المنهجي ·نظمة  التقييم  رئيسي من خ�ل  بشكل 

ير المالية. بالضوابط الداخلية وإجراءات التقار

تشتمل مهام لجنة التدقيق على ما يلي:

مراجعة برامج التدقيق والتأكد من كفاءة ا·نظمة الداخلية في   •
إطار معايير الشركة.

الخطط  جميع  ومراجعة  الداخلي  التدقيق  أنشطة  مراقبة   •
ية للشركة. والعمليات الضرور

(الداخليين  والمدققين  اÆدارة  مجلس  بين  تواصل  كحلقة  العمل   •
والخارجيين).

مراقبة عملية اختيار المدققين الخارجيين.  •

مراجعة وتقييم استق�لية وجودة أداء المدققين الخارجيين.  •

ير المالية السنوية المقدمة لمجلس اÆدارة  المصادقة على التقار  •
والمساهمين للموافقة عليها.

تقديم توصيات لمجلس اÆدارة تتعلق بتعيين وإنهاء خدمات رئيس   •
دائرة التدقيق الداخلي.

مراجعة ا·مور المتعلقة بالتدقيق ومراقبة تنفيذ المهام المتفق عليها .  •

مراجعة طلبات التدقيق المقدمة من قبل المساهمين والجهات   •
ا·خرى وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس اÆدارة.

تتبع لجنة التدقيق رئيس مجلس اÆدارة مباشرة، وتتكون من أعضاء 
غير تنفيذيين كما يلي:

١- جهاز ا�ستثمار العماني: ث�ثة ممثلين  بمن فيم رئيس مجلس اÆدارة.

٢- شركة شل: عضو واحد.

٣- مساهمون من غير شركة شل: ممث�ن يتم اختيارهم بالتناوب، 
 ويوافق عليه مجلس اÆدارة.

ً
 فنيا

ً
يجب أن يكون أحدهما ممث�

جميع  وحضر   .٢٠٢١ عام  خ�ل  مرات  ث�ث  التدقيق   لجنة  اجتمعت 
ا�جتماعات رئيس دائرة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي. ولضمان 
ا�ستق�لية، يتبع رئيس دائرة التدقيق الداخلي لرئيس  لجنة التدقيق 

اÆدارة   ورسالة  القانونية  المالية  البيانات  تقديم  تم  وقد  مباشرة. 
من قبل  المدقق الخارجي بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

 ،  ٢٠٢١ عام  في  التدقيق  لجنة  عقدتها  التي  ا�جتماعات  وخ�ل 
قبل  من  للمراجعة  العام  خ�ل  المنفذة   التدقيق  عمليات  خضعت 
اللجنة  للتأكد من التزامها بإطار العمل الداخلي، وفي إطار المهام 
المنوطة باللجنة للتأكد من وجود الضوابط المناسبة. تابعت اÆدارة 
ير  في التزامها باستكمال المهام المتفق عليها، والمترتبة على تقار
اللجنة  راجعت  كما  موعدها.  وحسب  المثلى  بالطريقة  التدقيق  
 ٢٠١٩ لعام  المالية  والبيانات  اÆدارة  ورسالة  التدقيق  ير  تقار
والمقدمة من المدققين الخارجيين للتصديق عليها من قبل مجلس 

اÆدارة والموافقة عليها من المساهمين.

قدمه  مقترح  تنفيذ  على  التدقيق  لجنة  وافقت  هذا،  جانب  إلى 
رئيس التدقيق الداخلي بالشركة في مطلع عام ٢٠٢١ Æجراء تقييم 
طرف  بتنفيذ  بالشركة  الداخلي  التدقيق  وإجراءات  ·نشطة  شامل 
ثالث. حيث أجرت جمعية المدققين الداخليين بدولة اÆمارات العربية 
خلص  والذي  بالشركة  التدقيق  ·نشطة   

ً
شام�  

ً
تقييما المتحدة 

بحلول ديسمبر ٢٠٢١ بتحقيق الشركة أعلى مستويات ا�حترافية في 
التدقيق وا�لتزام في ميثاق الحوكمة.

إدارة الشركة
تتبنى إدارة الشركة منهجية تعتمد على إدارة المخاطر في الشركة 
قد  والتي  المخاطر   هذه  Æدارة  استباقي  عمل  إطار  في  وذلك 
تحديد  يتم  حيث  ا�ستراتيجية،  أهدافها  تحقيق  من  الشركة  تحول 
المخاطر ووضع اÆجراءات المناسبة لتوفير ضمانات عدم وقوعها 
اÆجراءات  مراجعة  وتتم  وقوعها.  حال  في  آثارها  من  والتقليل 

.
ً
والمخاطر المتوقعة سنويا

اعتمادات 
للشركة           المدققة  المالية  البيانات  باعتماد  اÆدارة  مجلس  يقوم 
 لمعايير اÆب�غ المالي الدولية)، ومن ثم 

ً
(التي يتم إعدادها طبقا

الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  عليها  الموافقة  تتم 
الداخلية  الرقابة  أنظمة  كفاءة  مراجعة  وتتم  السنوية.  العمومية 
واللوائح  بالقواعد  تلتزم  الشركة  أن  كما  مستمر.  بشكل  للشركة 
والسياسات الداخلية. وفيما عدا جائحة كوفيد – ١٩ ، لم تحدث أية 
ظروف أو تحديات من شأنها التأثير على قدرة الشركة في مواصلة 

عملياتها خ�ل السنة المالية المقبلة.

شركة شل غاز بي. في:
٪٣٠

جهاز ا�ستثمار العماني:
٪٥١

مؤسسة إيتوتشو:
٪ ٩٢, ٠

شركة بي تي تي اي بي عمان
٪٢

ميتسوي وشركائها المحدودة:
٪٢٫٧٧
شركة ميتسوبيشي:
٪٢٫٧٧
يا للغاز الطبيعي المسال: كور
٪٥
توتال إنرجي:
٪٥٫٥٤
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رســالــة
الرئيس

التنفيذي 

رســالــة
الرئيس

التنفيذي 
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التحديات التي  يجية عقب  النفط والغاز خ�ل عام ٢٠٢١ عودة تدر شهد قطاع 
فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-١٩) خ�ل عام ٢٠٢٠. إ� أن هذا اÆنتعاش التدريجي 
والطرق  السبل  أفضل  إيجاد  العالم  بلدان  واصلت  عليه  التحديات.  بعض  رافقه 
 
ً
للتغلب والتكيف على الجائحة وما فرضته من تحديات غير مسبوقة. واستنادا
إلى هذه الظروف، قمنا نحن بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتكثيف 
جودنا وصقل إمكانيتنا لضمان تحقيق أقصى درجات النجاح من خ�ل التكيف مع 

المتغيرات المحتملة والتأقلم معها والتطلع نحو المستقبل.  
وعلى هذا النج لم نكن بمنأى عن هذه التحديات. وهنا � يسعني التعبير عن 
ية التي لم تتوانى في بذل كل جودها للتغلب على  سعادتي بكوادرنا البشر
للغاز  العمانية  للشركة  استثنائي  نجاح  لتحقيق  نا 

ّ
أهل مما  التحديات،  مختلف 

الطبيعي المسال وجميع المتعاملين معنا وللب�د على حد سواء. 

الصحة والس¡مة والبيئة
غاز  شحنة  أول  تسليم  في  تمثل   

ً
استثنائيا  

ً
إنجازا تحقيق  من  الشركة  تمكنت 

يخ الشرق ا·وسط خ�ل عام ٢٠٢١. ويمثل   في تار
ً
طبيعي مسال محايدة كربونيا

هذا اÆنجاز خطوة هامة نحو جود تحول الطاقة وصافي ا�نبعاثات الصفري. 
البيئة  كما يعكس هذا اÆنجاز سعينا الدؤوب نحو ا�ستدامة ولضمان س�مة 
والحفاظ على النظام البيئي بما يعود بالنفع لنا ولîجيال القادمة. وقد حظي 

هذا النجاح بإشادة واسعة. 
يتصدر تحقيق "الهدف الصفري" طليعة اهتمامنا وأولوياتنا في جميع ا·نشطة 
التي نقوم بها لضمان صحة وس�مة موظفينا. وخ�ل عام ٢٠٢١  والعمليات 
وعلى الرغم من بعض التحديات التي واجهتنا، تمكنا من تنفيذ أنشطة أعمال 
يد عن ١٠   من تحقيق ما يز

ً
الصيانة الرئيسية في القاطرتين ٢ و٣. كما تمكنا أيضا

م�يين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت. كما شهدنا تحقيق ٥ م�يين 
ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت في مشروع الطاقة الجديد.

واستجابة للظروف التي فرضتها الجائحة، واصلت لجنة ا�ستجابة الداخلية - التي 
تنفيذ   - (كوفيد-١٩)  كورونا  جائحة  مع  للتعامل   ٢٠٢٠ عام  في  تشكيلها  تم 
مهامها لضمان تطبيق التدابير ال�زمة لحماية موظفينا وضمان سير أعمالنا. وب� 
مع  التعامل  آلية  ببحث  المكلفة  العليا  اللجنة  عن  الصادر  للتوجيه  كان  شك، 
يا في تحقيق   محور

ً
التطورات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩) دورا

المنجزات المتعلقة بالصحة والس�مة. 

التعمين
تلعبه  الذي  المحوري  بالدور  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تؤمن 
ية، �سيما في نجاح استدامة أنشطتها مدعومة بمستوى عال  الموارد البشر

من المعرفة و المهارات الفنية العالية. 
يز وتطوير هذه المهارات و المواهب، تحرص الشركة  وفي إطار حرصها على تعز
يبية التي مكنتنا من ا�رتقاء بنسبة تعمين بلغت ٩١٪ خ�ل  يز البرامج التدر على تعز

عام ٢٠٢١. 

ا�نتاجية 
انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، وإلى  التحديات التي رافقت  الرغم من  على 
ية للقاطرة ٢ ،  تمكنا من إنتاج ١٠٫٦ مليون طن متري من الغاز  جانب الصيانة الدور
في  عم�ئنا  إلى  مسال  طبيعي  غاز  شحنة   ١٦٣ وتسليم  المسال  الطبيعي 
الحفاظ على سمعتنا  بدوره في  العالم، مما ساهم  وجهات مختلفة حول 

كأحد أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال.
كما واصل مشروع حلحلة القاطرات أعماله، حيث تمكننا من تنفيذ نطاق عمل 

المشروع في قاطرتين من قاطرات الشركة. 

التسويق
ضرورة  على   ٢٠٢١ عام  خ�ل  العالمي  ا�قتصاد  شهدها  التي  التقلبات  أثبتت 
للغاز  باعتمادية عالية  الظروف مدعومة  الفرص في جميع  وأهمية استغ�ل 
المغذي وارتفاع كفاءة عمل المصنع. وقد أسفرت جودنا في التسويق عن 
المحفظة والعمل وفق  المربحة، من خ�ل تحسين  المبيعات  تحقيق عدد من 
جميع  إلى  وصولنا  لضمان  عم�ئنا  مع  والس�مة  الصحة  مستويات  أعلى 
ا·سواق الرئيسية في العالم. كما استمر فريق التسويق لدينا في التكيف مع 
على  الحفاظ  بهدف  النجاحات  هذه  بناء  ومواصلة  المتغيرة  السوق  ظروف 

سمعتنا مع العم�ء الحاليين وبناء ع�قات قوية مع عم�ء جدد. 

النتائج المالية 
بلغت  حيث  العام.  هذا  خ�ل  للشركة  المالي  ا·داء  على  الجيد  أدائنا  انعكس 

المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  أمريكي  دو�ر  مليار   ٥٫٦ اÆيرادات 
وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. وتقارب هذه اÆيرادات ما حققناه في 
ليؤكد  اÆنجاز  يأتي هذا  إذ  الجائحة،  انتشار  التي سبقت  الفترات  عام٢٠١٩، في 
سعينا الدائم لمواصلة ا·داء المتميز والحرص الشديد على رفع كفاءة أصول 
الغاز الطبيعي المسال. كما ساهمت اÆجراءات والخطوات التي اتخذناها لتوفير 
دورنا  اÆنجازات  هذه  كللت  حيث  المالي.  أداءنا  يز  تعز في  التشغيلية  نفقاتنا 

يادي في دعم النمو والتنمية في سلطنة عمان.  الر

مبادرة ليين والتحسين المستمر 
والتحسين  "ليين  مبادرات  من  ل�ستفادة  الفرصة  لنا  أتيحت   ٢٠٢١ عام  في 
يز  تعز نجحنا في  المبادرات،  ا·مثل. وعبر هذه  ا·داء  تحقيق  المستمر"، بهدف 
المواعيد  قبل  والمبادرات  المشاريع  من  العديد  إكمال  عبر  العمل  ساعات 

المحددة لها وبجودة عالية.
تطوير  بهدف  والمتعاقدين  الموظفين  تدريب  برامج  واصلنا  ذلك،  جانب  وإلى 
يد عن ١٠٠٠ ساعة من التدريب لضمان جودة  القدرات واÆمكانيات وإكمال ما يز
عالية لسير العمل على الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة وظروف العمل 
عن بعد. كما قمنا بتنفيذ أكثر من ٤٠ مشروع لصقل مهارات وقدرات موظفينا. 
الوظيفي وضمان  يز ا·داء  تعز الخطوات بشكل كبير في  وقد ساهمت هذه 

أفضل النتائج. 

المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
على مدى ا·عوام الماضية، أضحت مساهماتنا في ا�ستثمار ا�جتماعي  في 
 يحتذى 

ً
يعنا في المسؤولية ا�جتماعية مثا� سائر أنحاء سلطنة عمان عبر مشار

به. وخ�ل عام ٢٠٢١، قمنا بتكثيف جودنا وشراكتنا ا�ستراتيجية بهدف دعم 
مختلف القطاعات التنموية الحيوية كالصحة والتعليم والزراعة والسياحة والتي 

حظيت بإشادة كبيرة.   
ا´ثار  تخفيف  في  المساهمة  خ�ل  من  المجتمع  بدعم  قمنا  آخر،  جانب  ومن 
المناخية  ا·نواء  بهذه  المتأثرة  المناطق  في  شاهين  إعصار  على  المترتبة 
والمنخفض الجوي الذي شهدته محافظة جنوب الشرقية، فض� عن تقديم 

شتى أنواع الدعم لكبح انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩). 

الشراكات والتعاون
 
ً
دورا العماني ومساهمينا  ا�ستثمار  جهاز  ا�ستراتيجية مع  لشراكتنا  كان  لقد 
يز خبراتنا في   في استدامة نجاحنا، حيث ساهمت هذه الشراكة في تعز

ً
رئيسيا

اÆدارة  لتوجيه مجلس  الطاقة. كما كان  الحوكمة وا�ستثمار وقطاع  مجا�ت 
بالغ ا·ثر في قدرتنا على خلق قيم إضافية من صادرات الغاز الطبيعي المسال 
لصالح وطننا المعطاء ومساهمينا. كما سنواصل العمل بجهد وتفاِن لضمان أن 

تكون الشركة نموذجا يحتذى به في الحوكمة وا·داء.

شكر وتقدير
في عام ٢٠٢١، أبدت الشركة مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات ا�جتماعية 
وا�قتصادية. كما سنواصل في ا·عوام المقبلة مواءمة أنشطتنا مع رؤية 

 لجميع أفراد المجتمع. 
ً
عمان ٢٠٤٠ لمستقبل أكثر ازدهارا

إن اÆنجازات السابقة تمنحنا ثقة كبيرة وشغف نحو مواصلة نجاحنا في عام ٢٠٢٢ 
لمواجهة كافة التحديات، وتحويلها إلى فرص عبر العمل الدؤوب والتزامنا المستمر.
ويسرني بالنيابة عن إدارة وموظفي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 
المجلس على  وأعضاء  اÆدارة،  لرئيس مجلس  والتقدير  الشكر  بوافر  أتقدم  أن 

دعمم المتواصل خ�ل عام ٢٠٢١ مما مكننا من تحقيق هذه النتائج المتميزة.
كما أود أن أتقدم بالشكر لزم�ئنا الذين تركوا الشركة في ا·عوام السابقة على 
جودهم الكبيرة في المساهمة  في بناء نجاح مستدام للشركة نراه اليوم. 
الرئيس   - الكيتاني  عبداهللا  بن  حارب  للفاضل  والثناء  الشكر  بخالص  نتقدم  كما 
يادي في دعم وتوجيه أعمالنا خ�ل فترة  التنفيذي السابق للشركة - لدوره الر
رئاسته للشركة وبناء قاعدة متينة تمكننا من خ�لها تحقيق نجاحات استثنائية 

وملموسة في كافة ا·صعدة والمجا�ت. 
حققتها  التي  الدولية  والمكانة  الحسنة  والسمعة  الكبير  النجاح  بأن  ندرك  أننا 
الشركة تتماشى مع رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تترجم الرؤية السامية الكريمة لحضرة 

صاحب الج�لة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اهللا ورعاه.

حمد بن محمد النعماني
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
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توظيف
وصقل المواهب
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نسبة التعمين عدد الموظفين العمانيينعدد الموظفين

 في
ً
 عمانيا

ً
موظفا

مهام عمل
محلية ودولية

موظفون عمانيون ملتحقون
بالدراسة  للحصول على

مؤه�ت مهنية وتخصصية

حقائق وأرقام

٩١٪٦٥٩٦٠٤

٥ ١٢

٢٠٢١ ٢٠١٧٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠١٨

٢٠٢١ ٢٠١٧

٦٠٩١٢٤٦٢٦٨٠ ٥٣٤١٣٣

٢٠١٩

٦٢٣١١٤

٢٠١٨٢٠٢٠

٦٠٤٥٥

١٣٥٨٤١٠٢١٧٣٥٣٢١٦٣٠

٢٠١٨٢٠٢٠٢٠٢١ ٢٠١٩ ٢٠١٧

١٤-٨٧٤١٤٣

استقطاب وتوظيف المواهب 

صافي الفارق

العمانيون الملتحقون بالشركة والمغادرون منها 

ا�نجازات الرئيسية
توفير ١٠٠ فرصة تدريب لصقل وتطوير   •

مهارات الشباب العماني بالتعاون مع 
جهاز ا�ستثمار العماني ووزارة العمل. 

لكبح انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)،     •
قامت الشركة بمجموعة من ا¦جراءات 

للحد من انتشار الجائحة. شمل ذلك 
على تفعيل خطط العمل من المنزل و 
توفير اللقاحات المعتمدة للموظفين 

وأسرهم و التواصل المستمر مع 
الموظفين من خ�ل حم�ت توعوية 

مختلفة. 

ية توفير  واصلت دائرة الموارد البشر  •
فرص التطوير الوظيفي من خ�ل 

استغ�ل الموارد الداخلية في الشركة 
إلى جانب برامج التدريب المتوفرة على 

منصات التواصل ا�جتماعي كمنصة 
بتروسكلز و منصة لينكد إن. وتواصل 
الشركة في الوقت الحالي اكتشاف 

يبية بهدف صقل  أحدث البرامج التدر
يز مهارات الكوادر العاملة  وتعز

بالشركة. 

بلغ عدد الموظفين الذين قاموا بإتمام   •
، حيث ساهم 

ً
برامج التطوير ١٩ موظفا

إكمال هذه البرامج في توظيفم في 
أدوار وظيفية كاملة.  

 البرنامج الدولي للقيادة 
ً
أتم ٥٦ موظفا  •

ية بالتعاون مع معهد التنمية  ا¦دار
ية بسويسرا، حيث تأتي هذه  ا¦دار

الخطوة ضمن جود الشركة في إعداد 
كوادر قيادية وطنية  مؤهلة بكفاءات 

عالية. وستسمر الشركة في العمل 
على تطوير القيادات في مختلف 

اÆقسام على مدى السنوات الث�ث 
القادمة. 

الوافدونالعمانيون

الفارق

المغادرونالملتحقون
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إنتاج الغاز الطبيعي
المسال بطريقة آمنة

وموثوق بها
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٪٨٦٫٢٪٩٥٫٥

حقائق وأرقام

إنتاج الغاز الطبيعي المسال
مليون طن متري٠,١٩مليون طن متري سنويا١٠,٦

من مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة

نسبة ا�ستخدام نسبة الكفاءة

٨,٦١٠,٤١٠,٧١٠,٢
٢٠٢٠

١٠,٦
٢٠٢١ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

٪٩٨,٥٪٪٩٧,٥٩٩,١٪٩٨,٣

٪٨٦ ٪٩٢٫١٪٧٥ ٪٩٠٫٢

٢٠٢٠
٪٩٥,٥

٢٠٢١ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

٢٠٢٠
٪٨٦٫٢

٢٠٢١ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

إنتاج الغاز الطبيعي المسال (مليون طن متري)ا�نجازات الرئيسية

إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة (طن) 

نسبة كفاءة عمل المصنع

تمكنت الشركة من تنفيذ أنشطة   •
ية للقاطرتين ٢ و٣  الصيانة الدور

في مارس وأكتوبر من عام ٢٠٢١ 
على الرغم من التحديات والقيود 

التي فرضتها جائحة كورونا. 

قامت الشركة بتسليم ١٦٣   •
شحنة  من الغاز الطبيعي المسال 
( ما يعادل ٦, ١٠ مليون طن متري 
من الغاز الطبيعي المسال ) إلى 

عم�ئنا. 

لم تكن هذه ا¦نجازات لتتحقق   •
لو� التطوير المستمر والتواصل 
مع مختلف اÆقسام، وإعطاء 

اÆولوية لس�مة الموظفين 
والمتعاقدين.

ية  ا�كتمال الناجح لخطة الجاهز  •
"١٨" وتحقيق أهداف مشروع 

حلحلة القاطرات رغم تأثيرات 
الجائحة. 



٢٨

س�مة الموظفين
وصون البيئة



٢٩

٢٠٢١ ٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٠٠٠١٠

١ ٣١١٩

١٣٨١٤٨١٧ حا±ت ا�سعافات ا°ولية

ا�صابات المضيعة للوقت

إجمالي الحا±ت  المسجلة

مؤشرات ا°داء الرئيسية

حقائق وأرقام

٣٦٫٦
طعت 

ُ
كيلومتر قيادة ق

بس�مة دون أي إصابة 
مضيعة للوقت

يوم عمل ١٫٥٣٢
دون وقوع أي حادث من 
حوادث س�مة العمليات 

من المستوى (٢)

يوم عمل ٢٫٣٤٥
دون وقوع أي حادث من 

حوادث س�مة العمليات من 
المستوى (١)

يوم عمل ١٠٫٢٥٦٨٨ مليون
ساعة عمل دون حدوث أي

إصابة مضيعة للوقت
دون حدوث إصابة

مضيعة للوقت

ا�نجازات الرئيسية
حققت الشركة ١٠ م�يين ساعة عمل   •
دون حدوث أي إصابة مضيعة الوقت 

في كل من العمليات والمشاريع 
ية. كما تم إكمال  وأنشطة الصيانة الدور

٥ م�يين ساعة عمل دون حدوث أي 
إصابة مضيعة للوقت  في  مشروع 

الطاقة الذي تنفذه الشركة. 

تم تحصين كافة الموظفين   •
والمتعاقدين بالشركة باللقاحات 

المعتمدة لفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، 
حيث يأتي هذا لكبح انتشار الوباء 

وتقليل حدة ا¦صابة في حال حدوثها.

تنظيم ورشة عمل الرؤساء التنفيذيين   •
للشركات المقاولة  في الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال  لعام 
٢٠٢١ لمناقشة سبل الحفاظ على 

مستويات ا�لتزام بالصحة والس�مة 
والبيئة وتطويرها  في جميع قطاعات 

اÆعمال.

ية للقاطرتين  تنفيذ أنشطة الصيانة الدور  •
٢ و ٣ دون وقوع حوادث  تذكر في 

مجال الصحة والس�مة والبيئة.

إكمال برنامج الس�مة القائمة على   •
السلوك للموظفين وشركاء اÆعمال .

 من 
ً
 رسميا

ً
حصلت الشركة على اعتمادا  •

المنظمة الدولية للمعايير نظير التزامها 
بس�مة الغازات الدفيئة وضمان النتائج 

السليمة المرتبطة بها. 

تمكنت  الشركة العمانية للغاز   •
يد عن  الطبيعي المسال من زرع ما يز

من ٢,١٢٩ شجرة في مواقع مختلفة 
من الب�د في إطار احتفالها بيوم 

الشجرة العماني. 

مليون



٣٠

القيمة المحلية
المضافة 



حقائق وأرقام

ا�نجازات الرئيسية

٣١

نسبة التعمين في
عقود الشركة

٢٠٠+
يبية معتمدة في فرصة تدر

مجال اÆمن السيبراني

٪٥٥

نسبة ا�نفاق على المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من ا¦يرادات

٪١١

تدريب ٢٠ شركة صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع شركاء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال  ·

يبي ¦جمالي ١٠ مقاولين عمانيين في مجال الصيانة.  تمويل برنامج تدر  ·

تسليم أول مولد للطاقة باستخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي لتقنين انبعاثات الغازات الدفيئة ¦حدى شركات اÆلبان.  ·

تمويل تدريب معتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الطاقة الشمسية في عدد من المدارس.  ·

فرصة عمل وتدريب تم توفيرها
عبر عقود الشركة

٥٠٠+

من خطط القيمة المحلية
المضافة تم تنفيذها

٪٨٣



٣٢

تمثيل سلطنة ُعمان
في أسواق

الغاز الطبيعي
المسال العالمية



١٦٢١٦٦١٥٥١٦٣
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩

١٣٤
٢٠١٧٢٠١٨

الشحنات
ية  الفور

العقود

٣٣

حقائق وأرقام ا�نجازات الرئيسية

العقود والشحنات الفورية لمبيعات الغاز الطبيعي المسال

تم إنتاج ١٦٣ شحنة من الغاز الطبيعي   •
المسال بنجاح مما يلبي جميع التزامات 

الشركة. 

إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي   •
المسال المحايد كربونيا في يونيو ٢٠٢١ عبر 

استعمال أرصدة الكربون القائمة على 
الطبيعة. 

تم إضافة ٤ شحنات إلى ا¦نتاج السنوي   •
لمشروع حلحلة القاطرات في عام ٢٠٢١ 
ومن المخطط إضافة ١٠ شحنات أخرى  

في عام ٢٠٢٢.

تم تنفيذ جميع عمليات ا¦نتاج والشحن   •
بس�مة وموثوقية عالية.

تحميل ١٦٣ شحنة من الغاز الطبيعي المسال

من مصنع الشركة العالمي في و�ية صور. منها ١١٩ 
شحنة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و ٤٤ 

شحنة لشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

تحميل ٣٠ شحنة
من مشتقات الغاز الطبيعي المسال.

إجمالي عدد الشحنات المسلمة من الغاز الطبيعي المسال 

٪٨٤

٪١٦



ا�داء
المالي

٣٤



حقائق وأرقام ا�نجازات الرئيسية

صافي الدخل بعد خصم الضرائب:

٨٨٦ مليون دو±ر أمريكي

ا¦يرادات:

٣,٢٧٨ مليون دو±ر أمريكي 

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

ا�يرادات وصافي الدخل (٢٠١٧ - ٢٠٢١)

٣٫٥٠٥٣٫٤٨٥

٢٫٥٠٣
٢٫١٩٦

١٫٠٧٩
٦٦٣ ٦٤٢

١٫١١٢

٣٫٢٧٨

٨٨٦

٣٥

ارتفعت إيرادات الشركة وصافي أرباحها بعد خصم الضرائب   •
بنسبة ٤٠٪ و ٧٨٪ مقارنة مع خطة العمل الموضوعة، 

 �نتعاش ا�قتصاد وارتفاع أسعار النفط  العالمية.
ً
وذلك نظرا

ساهمت الشركة بمبلغ ٩٫٩ مليون دو�ر أمريكي لصالح برامج   •
ا�ستثمار ا�جتماعي ، إلى جانب تخصيص ١٣ مليون دو�ر 

يز الجود الرامية إلى تخفيف  أمريكي للمساهمة في تعز
اÜثار المترتبة على إعصار شاهين و١٠٫٤ دو�ر أمريكي  لدعم 

وتطوير قدرات  اÆطفال ذوي ا�حتياجات الخاصة

ية المستحقة من الشركة ١٦٩ مليون  بلغت الضرائب التجار   •
دو�ر أمريكي لعام ٢٠٢١.

على الرغم من التحديات  التي واجهتها الشركة على الصعيد    •
التجاري وا�قتصادي، تمكنت الشركة من تخفيض النفقات 
التشغيلية بمعدل ٢٥ مليون دو�ر خ�ل عام ٢٠٢١ مقارنة 
بالميزانية المعتمدة.  ويعود هذا إلى ترشيد المصروفات 

يادة المبيعات. التشغيلية وز

ساهمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في رفد    •
إيرادات الحكومة من واردات الغاز الطبيعي بمبلغ ٢٫٨٧٣ 
مليون دو�ر أمريكي (١٫٩٠٥ مليون دو�ر لصالح الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال و ٩٦٨ مليون لصالح شركة 
قلهات للغاز الطبيعي المسال).

مليون  دو�ر أمريكي

ا¦يرادات صافي الدخل



ليين والتحسين 
الــــــــمـــــــســـــتــــــمــــــر

٣٦



١٠٨

١٧

٧

١٢

٦

٣٧

٥٠

٧٦

٨٨

٢٠١٧

١١٩

٢٠١٨

٢٣٠

٢٠١٩

٢٦٦

٢٠٢٠

٣٠٩

٢٠٢١

حقائق وأرقام ا�نجازات الرئيسية

النتائج  التي تحققت نتيجة مشاريع مجا±ت التركيز في مشاريع ليين
لين والتحسين المستمر  

تطوير الموارد البشرية في مجال ليين والتحسين المستمر
عدد الموظفين الذين تم تدريبم

١٫٠٠٠
ساعة تدريب

تم توفير ١٧,٣٩٦
من إجمالي عدد الساعات

مراجعة٢٨٧ 
مشروع من مشاريع تطوير

إكمال ١٩
يع ليين مشروع من مشار

تنفيذ ٢٦  
 5s يع بيئة العمل المعروفة باستراتيجية مشروع من مشار
والتي تتضمن على التنظيم وا¦عداد والتميز وا�ستدامة 

والقياسية

يادة فاعلية مشاريع  تحقيق أفضل النتائج من خ�ل ز  •
يز أعمالنا.  ليين، حيث يعمل التحسين على تعز

شهدت استدامة أداء اÆعمال استثماًرا مستمًرا، مما   •
يز كفاءة العمليات وتقنيات عمل التحسين  أدى إلى تعز
المستمر إلى جانب استخدام مؤشرات اÆداء الرئيسية 

وا¦دارة المرئية.

تستخدم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال   •
يز واستدامة  استراتيجية ليين والتحسين المستمر لتعز

.
ً
قدرات التحسين المستمر داخليا

يادة تأثير ليين  تركز استراتيجية التحسين المستمر على ز  •
والعائد على الجود المستثمرة.

الجودة 

ا¦نتاجية 

استغ�ل ا¦مكانيات 

السرعة 

التميز في
العمل الجماعي

التميز في
العمليات

التميز في
الشراكة



قلهات
للغاز الطبيعي المسال 

٣٨



٪٥١

٪٢٤.٥

٪٢٤.٥

٪٣
٪٣

٪٣
 ٪٧.٣٦

٪٤٦.٨٤

٪٣٦.٨

أبرز ا�نجازات المالية لعام ٢٠٢٠ لمحة تاريخية

العم½ء المشترون
(على المدى الطويل)

المساهمون

يونيون فينوسا للغاز

شركة سنبوكو للطاقة

ميتسوي وشركائها المحدودة

جهاز ا�ستثمار العماني 

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال

يونيون فينوسا للغاز

مؤسسة ايتوتشو

أوساكا غاز استراليا بي تي واي

ميتسوي وشركائها المحدودة

بلغ إجمالي ا¦يرادات 

٢٫٣١٠ مليون دو±ر أمريكي لعام ٢٠٢١.
ً
حقق ا�ستغ�ل اÆمثل Æنشطة النقل البحري إنخفاضا

في التكلفة بلغ

١٦٫٤ مليون دو±ر أمريكي
ية بلغت ١,٢٥ مليون حققت محفظة ا�ستثمارات عوائد مجز

 لربح السم بنسبة
ً
 إجماليا

ً
دو�ر أمريكي، مما يمثل عائدا

 ٪١٥٫٧ 

٢٤ شحنة 
تم تحويلها بنجاح خ�ل عام ٢٠٢١ مما أضاف قيمة جيدة للشركة.

٤٣ شحنة 
تم تسليمها من الغاز الطبيعي المسال في عام ٢٠٢١

٣ مليون دو±ر أمريكي  ٫٥
يز الجود الرامية  مساهمات في برامج ا�ستثمار ا�جتماعي وتعز

لتخفيف اÜثار المترتبة على إعصار شاهين. 

بدأت شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال عملياتها في عام   •
٢٠٠٥م بقاطرة واحدة تمثل القاطرة الثالثة في مصنع إنتاج الغاز 

الطبيعي المسال في قلهات بو�ية صور. وتقوم الشركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال بتشغيل القاطرة نيابة عن شركة 

قلهات للغاز الطبيع المسال.

أبرمت شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ث�ث اتفاقيات طويلة   •
اÆجل لبيع الغاز، حيث تبلغ كمية الغاز التعاقدية حوالي ٣٫٣ مليون 

.
ً
طن متري سنويا

يد الغاز الطبيعي المسال: اتفاقية مع يونيون  تشمل اتفاقيات تور  •
 (١٫٦٥ مليون طن متري 

ً
فينوسا للغاز ا�سبانية لمدة ٢٠ عاما

 
ً
) واتفاقية مع شركة سنبوكو اليابانية لمدة ١٧ عاما

ً
سنويا

) واتفاقية مع شركة ميتسوي 
ً
(٠٫٨ مليون طن متري سنويا

.(
ً
اليابانية لمدة ٥ أعوام (٠٫٨ مليون طن متري سنويا

في ١ سبتمبر ٢٠١٣ اندمجت إدارة شركة قلهات للغاز الطبيعي   •
المسال مع الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال.

٣٩



٤٠

المؤسسة التنموية
للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال



٠٫٥
٢٠٢١

٢,٠
٢٠٢١

٢٫٤
٢٠٢١

٠٫٦
٢٠١٧

٠٫٧
٢٠١٨

٠٫٩
٢٠١٩

٠٫٤
٢٠٢٠

١٫٦
٢٠١٧

٢٫٠
٢٠١٨

٣٫٥
٢٠١٩

١,٥
٢٠٢٠

١٫٨
٢٠١٧

٢٫٧
٢٠١٨

٤٫٤
٢٠١٩

١,٥
٢٠٢٠

١٫٢
٢٠١٧

١٫٣
٢٠١٨

١٫٧
٢٠١٩

١٫٦
٢٠٢١

٠٫٩
٢٠٢٠

المشاريع الرئيسية ا�نجازات الرئيسية

مؤشرات ا±ستدامة الرئيسية (مليون دو�ر أمريكي)

برامج تنمية
الموارد
البشرية

صندوق
المجتمع

الرعاية
والدعم

المشاريع
الوطنية

يخ  التار افتتاح مركز فتح الخير بو�ية صور الذي يعرض   •
البحري العريق للو�ية.

يخية   التار تأهيل مدينة قلهات  تمويل مشروع إعادة   •
في و�ية صور المدرجة في قائمة اليونسكو.

 ٣٢ تزويد  تتضمن  والتي  الشمسية"  "الطاقة  مبادرة  دعم   •
مبنى من مباني جمعية المرأة العمانية باÆلواح الشمسية.

تمويل مشروع شراء أجزة تحليل تعداد الدم الكامل   •
الشرقية  شمال  بمحافظة  صحية  مؤسسات  لخمس 
وتوفير أجزة طبية متقدمة للتشخيص المبكر Æمراض 

السرطان بالمستشفى السلطاني.

والمنصات  المبادرات  من  عدد  تطوير  مساعي  تمويل   •
ا¦عاقة  ذوي  لáطفال   

ً
خصيصا المصممة  ا�لكترونية 

بهدف تسهيل دمجم في المجتمع بما في ذلك إنشاء 
وحدات الع�ج المائي بسبع مراكز بشتى أرجاء الب�د. 

لجمعية  تمويل شراء معدات وأجزة صوتية حديثة   •
تسيل  بهدف  الداخلية  بمحافظة  للمكفوفين  النور 

العملية التعليمية لهذه الشريحة. 

الحيوانية  الثروة  لدعم مربي  رئيسي  إنشاء مشروع   •
في محافظة جنوب الشرقية.

تزويد مختبرات الهندسة الميكانيكية في كلية صحم   •
المهنية بأحدث المعدات التقنية.

ساهمت المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز   •
الطبيعي المسال بمبلغ ٦ م�يين لایر عماني لدعم 

المناطق المتضررة من إعصار شاهين.

بدأ العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مدرسة حي الشروق   •
مع اعتماد نظام التعليم المدمج لضمان س�مة الطلبة 

والكوادر التعليمية في ظل انتشار جائحة كورونا 
(كوفيد-١٩). 

دعم جود الحكومة الرشيدة في التصدي للجائحة من   •
خ�ل دعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. 

دعم وتمويل جناح سلطنة ُعمان بمعرض إكسبو دبي   •
٢٠٢٠ ومشروع اللبان الذي يهدف إلى ترويج المنتجات 
المحلية في اÆسواق العالمية و دعم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة. 

يواصل صندوق احتياطي ا�ستثمار ا�جتماعي للمؤسسة   •
التنموية أداءه الجيد. حيث بلغت قيمته ا¦جمالية ٣١٤ 

يكًيا بنهاية ٢٠٢١. وسيضمن الصندوق استدامة  دو�ًرا أمر
برنامج ا�ستثمار ا�جتماعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي 

المسال لáجيال القادمة.

٤١

المؤسسة التنموية
للشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال



يــــق الفـــر
ا�داري*

* المعلومات الواردة كما في ديسمبر ٢٠٢١م.

الفاضل / خميس الهاشمي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الفاضل / محمود البلوشي
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

الدكتور / عامر المطاعني
الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال

الفاضل / محمد النصيب
الرئيس التنفيذي للعمليات

الفاضل / حمد النعماني
الرئيس التنفيذي

الفاضل / أحمد أو�د ثاني
ية  الرئيس التنفيذي للموارد البشر

ية والشؤون اÆدار

٢٢



         على مدى ا·عوام 
الماضية، أضحت مساهماتنا 

في ا�ستثمار ا�جتماعي في 
سائر أنحاء سلطنة عمان عبر 
يعنا في المسؤولية  مشار
 يحتذى به

ً
ا�جتماعية، مثا�

٢٣


