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FACT 1

Oman LNG was established in February 1994 by a Royal Decree and is Oman’s pioneer 
liquefied natural gas (LNG) company exporting LNG and natural gas liquids (NGL) 
to countries across the globe with its main market in the Pacific Rim and Europe. The 
company remains one of the key efforts by the Sultanate to diversify its economy away 
from oil as a major contributor of revenue.

FACT 2

Its shareholders are: Government of Oman (51%); Shell Gas BV (30%); Total S.A. (5.54%); 
Korea LNG (5%); Mitsubishi Corporation (2.77%); Misui & Co. Ltd (2.77%); Patex (Oman) 
Corporation (2%) and Itochu (0.92%)

FACT 3

Built by Chiyoda-Foster Wheeler, the Engineering, procurement and construction (EPC) for 
its plant was awarded in November 1996. Construction commenced in the same year 
and was completed in 2000. The project cost $2 billion 

FACT 4

Oman LNG currently operates a three train plant, with a nameplate capacity of 10.4 
million metric tonnes per annum (mtpa) at its plant site located on a 1.4 square kilometre 
site at Qalhat, near Sur, some 200km south-east of Muscat. One of the trains under 
its operations is owned by Qalhat LNG, of which Oman LNG owns 36.8 per cent 
shareholding. 

FACT 5

The company’s first LNG production train was ready for start up (RFSU) in 2000 and 
exported its first cargo the same year to Kogas of Korea.  Its 500th cargo and 1000th 
cargo were exported in 2005 and 2009 respectively to KOGAS, Korea and Osaka 
Gas of Osaka, Japan. Oman LNG has Sales and Purchase Agreements (SPAs) with 
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several companies including Korea Gas 
Company, Osaka Gas Japan and Itochu. 
It also sells natural gas liquids (NGLs) to 
Oman Refineries and Petroleum Chemical 
Company.

FACT 6

Oman LNG achieved the first nine 
million man-hours without LTI (Lost Time 
Injury) in 2002, and continually strives to 
maintain world-class safety standards in 
all its operations. Oman LNG Quality, 
Health, Safety, Security and Environment 
management systems are certified to ISO 
9001(Quality) and 14001 (Environment). 
In 2009, the company was awarded the 
GCC Award for Best Industry Establishment 
Compliant with Environmental Regulations 
by the Gulf Cooperation Council and 
continues to strive towards attaining 
outstanding performance in HSE 
internationally.

FACT 7

In 2009, the company introduced the 
12 Life-Saving Rules that set out clear 
and simple “dos and don’ts” in activities 
with the highest potential for risk to safety. 
These rules are being enforced to ensure 

that everyone who works with Oman LNG 
follows them and returns home safe. 

FACT 8

By December 2009, a full 86 per cent of 
the workforce in Oman LNG L.L.C. is Omani 
and five of its seven top management 
positions are filled by Omanis who are 
all thoroughbred professionals in their 
respective fields. The company regularly 
invests in the development of its staff 
through high calibre training programmes. 
So far, 72 staff have graduated with 
Business and Technology Council (BTEC) 
from the company’s in-house training 
facility which is a certified Edexcel Learning 
Centre. Oman LNG has also provided 
sponsorship to Omani staff to undertake 
bachelor’s and masters degree courses in 
various recognised universities as well as 
support to  earn specialised qualifications. 
In 2009, the company spent over USD 4 
million on staff training and development 
and was honoured with the HR Excellence 
Awards 2009 Employer of the Year award 
by Institute of International Research (IIR) 
Middle East.



FACT 9

The company routinely partners with 
the Sultanate, the Sur community and 
many  other responsible agencies to 
deliver necessary and sustainable social 
investment programmes for the benefit of 
the people and the development of the 
entire country. Some of the main areas 
where Oman LNG has left its footprints in 
social investment are: 

a) Health Care—where the company 
provides modern equipment to 
hospitals and health centres as well 
as assistance to the handicapped 
and orphanages. Examples of its 
investment in this area include: 
Provision of mobile veterinary clinic for 
the Omani Equestrian Federation in 
2008; Provision of 25 wheelchairs, 25 
medical beds and 25 stethoscopes 
in 2008; Ear, Nose and Throat (ENT) 
laboratory at Al Nahda Hospital 
in 2008 and provision of funds to 
develop cancer treatment in Oman in 
2007.

b) Education—In line with the 
government’s effort to develop its 
citizens through quality education, 

the company has partnered with the 
Ministry of Manpower (MoMp) and 
Education in the following areas: fund 
the chemistry & physics lab. at Ibra 
Technical College in 2008; provision 
of “Oman LNG Smart Classroom” in 
2008 and 80 Sunshades for various 
schools in the Sultanate in 2004.

c) Infrastructure—Oman LNG has been 
pivotal in the drive to provide necessary 
infrastructure to aid development 
in Oman. Some examples are: 
Development of a housing project in 
2003; Housing for Families under the 
Social Security umbrella & of Limited 
Income in 2006 and provision of 
housing, drinking water and water 
tanks.

Other areas of investment are agriculture, 
women’s development and entrepreneurial 
activities and social welfare.



امل�ساهمة الفعالة يف التنمية امل�ستدامة

Steadfast in contributing to the sustainable 
development of the Sultanate.

ال�صركة يف جماالت اال�صتثمار االجتماعي بح�صولها 

االجتماعية  للم�س�ؤولية  العربية  اجلائزة  على 

للم�ؤ�س�سات تت�يجًا ملثابرتها والأنظمتها وت�جهها يف 

اأن�سطتها مب�س�ؤولية. وتتمثل اأهم املجاالت  ممار�سة 

التي �صاهمت ال�صركة يف دعمها يف: 

لفهم  ال�سعي  يف  ال�سركة  ت�ساهم  ال�سحة:  اأ( 

من  وذلك  منها  واحلد  ال�راثية  االمرا�ض 

خالل مت�يل اإن�ساء خمتربات اختبار اجلينات، 

ال�سرطان  لعالج  حديثة  اأجهزة  �سراء  ومت�يل 

يف  م�ؤثرة  بح�ادث  امل�سابني  ملعاجلة  واأخرى 

لتدريب  اإقليمي  تدريب  ومركز  الفقري  العم�د 

واحلنجرة  واالأنف  االأذن  بعالج  املخت�سني 

وعيادات اأ�سنان متخ�س�سة لذوي االحتياجات 

قامت  كذلك  متنقلة.  عيادة  منها  اخلا�سة 

ال�سركة بتم�يل اإن�ساء اأول مركز �سحي للن�ساء 

ب�الية �س�ر لت�سجيع القيام بالتمارين الريا�سية 

ومتارين اللياقة البدنية.

التعليم: تب�اأت ال�سركة املقدمة يف مت�يل اإن�ساء  ب( 

التقنية  اأدوات  تعتمد  التي  الذكية  الف�س�ل 

خمتربات  جتهيز  ومت�يل  التعليم،  يف  احلديثة 

القرى  مدار�ض  اأخ�ض  ب�سكل  تفيد  متنقلة 

النائية، كما ت�ستثمر ال�سركة يف برامج حديثة 

والتدريب ومنها مت�يلها  التعليم  لدعم م�سرية 

بالكليات  احلديثة  التقنية  خمتربات  جتهيز 

وتركيب  الطاب�ر  مظالت  وت�سييد  التقنية 

منقيات املاء وغريها من امل�ساريع.

رائدًا  م�ساهمًا  ال�سركة  تعد  التحتية:  البنية  ت( 

وقد  للمع�زين.  منازل  ت�سييد  يف  احلك�مة  مع 

ناجحًا  برناجمًا  لي�سبح  امل�سروع  هذا  تط�ر 

خمتلف  يف  مظاهره  تتجلى  الق�اعد  ورا�سخ 

م�ساهمًا  ال�سركة  كانت  كما  ال�سلطنة.  اأرجاء 

رئي�سًا يف ت��سيل املاء اإىل املجتمعات املجاورة 

يف قلهات وطي�ي كما كانت من اأهم امل�ساهمني 

يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  و�سفط  احت�اء  يف 

القرى النائية، كما نفذت ال�سركة عدة برامج 

ال�فاء  مراكز  ومرتكزات  اأهداف  بدعم  تعنى 

االجتماعية التط�عية وقد �سملت هذه الربامج 

تط�ير هذه املراكز فنيا لتقدمي اخلدمة املرج�ة 

منها للمعاقني يف املجتمع، فعلى �سبيل املثال ال 

اآيل  حا�سب  خمترب  م�سروع  تنفيذ  مت  احل�سر 

�سمل  وقد  ب�س�ر،  التط�عي  ال�فاء  مركز  يف 

هذا الدعم اأي�سا رعاية دورات تدريبية خا�سة 

ال�فاء  مراكز  يف  للعامالت  باملع�قني  للعناية 

االجتماعية بال�سلطنة، كما تق�م ال�سركة ب�سفة 

م�ستمرة بت�فري الكرا�سي املتحركة اآليا. 

كما ت�سجع ال�سركة وتدعم عدة م�ساريع يف جماالت 

واحلرفيات  املراأة،  تنمية  الزراعة،  منها  متعددة 

والتدريب.



لل�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال عق�د ط�يلة 

للغاز  واو�ساكا  للغاز  كك�ريا  �سركات  مع  االمد 

مكثفات  بيع  يتم  بينما  اليابانية  وايت��س�  اليابانية، 

للم�سايف  العمانية  لل�سركة  امل�سال  الطبيعي  الغاز 

والبرتوكيماويات. 

معلومة 6

يف  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  حققت 

عام 2000م اأول 9 ملي�ن �ساعة بدون ح�ادث معطلة 

للعمل. وت�ستمر ال�سركة يف اجنازاتها لتحافظ على 

املحافظة  يف  ال�سركات  طليعة  يف  املتقدمة  مكانتها 

مت  وقد  عملياتها.  جميع  يف  وال�سالمة  االمن  على 

واآيزو  للج�دة  االيزو )9001(  �سهادة  ال�سركة  منح 

االأمانة  تف�سلت   2009 عام  ويف  للبيئة.   )14001(

العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية فمنحت 

تلتزم  �سناعية  م�ؤ�س�سة  كاأف�سل  جائزة  ال�سركة 

باملقايي�ض واملعايري البيئية للعام 2009. 

معلومة 7

د�سنت ال�سركة يف عام 2009 »الق�اعد االثنتي ع�سر 

امل�ظفني  جلميع  تربز  والتي  احلياة«  على  للحفاظ 

للحفاظ  بها  االلتزام  يجب  قاعدة   12 واملتعاقدين 

الق�اعد  تطبيق  ويتم  وال�سالمة.  ال�سحة  على 

ل�سمان االلتزام بها من قبل امل�ظفني وذلك للتقليل 

من املخاطر التي قد يتعر�س�ن لها.

معلومة 8

يف  التعمني  الن�سبة  بلغت   ،2009 عام  نهاية  حتى 

مدراء   7 من  االإدارة  فريق  ويت�سكل   ،%86 ال�صركة 

على  ال�سركة  وحتر�ض  عمانيني.  خم�سة  بينهم  من 

مت�يل  م�ؤخرًا  مت  حيث  امل�ظفني  وتدريب  تط�ير 

�سهادة  على  وح�س�لهم  م�ظفيها  من   72 تدريب 

هيئة  التدريبات  هذه  على  ت�سرف  حيث  تك  البي 

اديك�سل  بالتعاون مع م�ؤ�س�سة بريطانية تق�م بزيارة 

ملتابعة  بال�سنة  مرتني  بال�سركة  التعليمي  املركز 

مع  ت�ازيها  و  الربنامج  مل�ا�سفات  املركز  تطبيقات 

وتقدم  عامليًا.  معتمد  نطاق  على  االأخرى  املراكز 

ال�سركة منحًا تعليمية مل�ظفيها العمانيني الراغبني 

يف احل�س�ل على �سهادات البكال�ري��ض واملاج�ستري 

بجامعات معرتف بها. وقد ا�ستثمرت ال�سركة اكرث 

من 4 ماليني دوالر امريكي يف تدريب م�ظفيها يف 

عام 2009 وحازت يف نف�ض العام على جائزة اأف�سل 

�سركة خلدمات امل�ارد الب�سرية لعام 2009، وذلك 

ملبادرة والتزام ال�سركة بعدة معايري يف جمال تنمية 

امل�ظفني،  وتدريب  تط�ير  منها  الب�سرية  امل�ارد 

وت�سجيعهم على االبتكار واالجناز.

معلومة 9

احلك�مية  اجلهات  من  العديد  مع  ال�سركة  ت�ساهم 

تدعم  م�ستدمية  م�ساريع  لتقدمي  االأهلية  والهيئات 

م�سرية التنمية التي ت�سهدها البالد. و قد كللت جه�د 



معلومة 1

تاأ�س�ست ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال مب�جب مر�س�م �سلطاين تف�سل �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قاب��ض بن �سعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- باإ�سداره يف عام 1994م. وتعد ال�سركة االأوىل من ن�عها يف 

ال�سلطنة حيث تق�م بعمليات ت�سييل الغاز الطبيعي امل�سال وم�ستقاته املكثفة. وتبقى ال�سركة اإحدى الركائز 

الداعمة للتن�يع يف م�سادر االقت�ساد ال�طني ل�سلطنة عمان. 

معلومة 2

وت�تال   ،)%30( �سل  دت�ض  ورويال   ،)%51( عمان  �سلطنة  حك�مة  من  كل  الريادية  البداية  هذه  يف  �سارك 

  ،)%2.77( وميت�س�ي   )%2.77( وميت�س�بي�سي   ،)%5( امل�سال  الطبيعي  للغاز  وك�ريا   ،)%5.54(

وبارتك�ض)2%(، وايت��س� )%0.92(.

معلومة 3

مت ت�قيع عقد ان�ساء امل�سنع مع �سركة �سي�دا ف��سرت ويلر يف ن�فمرب 1996م وبداأت اأعمال الت�سييد يف نف�ض 

العام ومت اكمال امل�سروع يف عام 2000م وذلك بتكلفة قدرها 2 مليار دوالر امريكي. 

معلومة 4

تدير ال�سركة حاليًا ثالث قاطرات الإ�سالة الغاز تبلغ طاقتها االإجمالية 10.4 ملي�ن طن بال�سنة ويقع م�سنع 

باملنطقة  �س�ر،  مدينة  من  بالقرب  قلهات  �ساحل  على  مربع  كيل�مرت   1.4 بـ  م�ساحته  تقدر  الذي  ال�سركة 

ال�سرقية من �سلطنة عمان. وتع�د احدى القاطرات الثالث ل�سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال بينما متتلك 

6.6 ملي�ن طن بال�سنة. ويقع املكتب الرئي�سي  ال�سركة القاطرتني االخريني حيث تبلغ طاقتهما االإجمالية 

لل�سركة مب�سقط. 

معلومة 5

بداأت القاطرة االوىل بالعمل عام 2000 حيث انتجت ال�سحنة االوىل من الغاز الطبيعي امل�سال ومت ت�سديرها 

لك�ريا.  وقد مت ت�سدير ال�سحنة اخلم�سمائة عام 2005 ومت ت�سدير ال�سحنة الـ1000 يف عام 2009 لك�ريا. 

معلومات عامة عن ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال
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