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Established by a Royal Decree in 1994, 
Oman LNG LLC produces and sells 
Liquefied Natural Gas (LNG) and its by-
product, Natural Gas Liquids (NGLs).  The 
company undertakes activities necessary 
to liquefy, store, transport and market 
Oman’s natural gas and to deliver LNG 
to international customers. Currently, the 
company operates a three-train lique-
faction plant with a nameplate capacity of 
10.4 mtpa at Qalhat, near the town of Sur 
in the Sharqiya (Eastern) region of Oman. 

Oman LNG LLC is a joint venture company 
between the Government of the Sultanate 
of Oman (51%), Royal Dutch/Shell Group 
(30%), Total (5.54%), KOLNG (5%), Partex 
(2%), Mitsubishi (2.77%), Mitsui (2.77%) 
and Itochu (0.92%).

Oman LNG LLC has a Corporate 
Governance structure based on clear 
Business Principles, Mission, Vision, Values 
and control and reporting structures that 
ensure success with compliance and 
transparency. The shareholders, board 
and management are committed to 

Market, produce and deliver LNG  �
safely, reliably and profitably, 

Develop its business and its employees  �
to their full potential and

Be a trusted partner in the sustainable  �
development of Oman and its 
people.

We also believe that success in all we 
do is critically dependent on us acting in 
accordance with our shared values of care 
and respect, transparency and fairness 
and loyalty.

By so doing we believe we become and 
remain the most preferred global LNG 
company.

In dealing with our stakeholders we add 
value to our customers’ enterprises and 
returns and enhanced reputation to our 
shareholders, especially the Government 
of Oman. We provide mutually beneficial 
contracts to contractors and suppliers in 
Oman and offer personal growth, reward 
and recognition to our employees. Finally, 
our responsibilities to society are manifest 
in the care we exercise in minimising 
impacts on our natural environment from 
our activities and in the comprehensive 
Social Investment Programme, currently at 
some US$ 20 million per annum, which 
represents over 80% of the total social 
investment by the oil and gas sector in 
Oman.

Company Profile



امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  تاأ�س�ست 

مبوجب مر�سوم �سلطاين �سامي �سدر يف عام 1994 

للقوانني  وفقًا  تعمل  امل�سوؤولية  �سركة حمدودة  وهي 

املعمول بها يف �سلطنة عمان. وتتمثل اأن�سطة ال�سركة 

واملنتجات  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  عمليات  يف 

خالل  من  الطبيعي  الغاز  م�ستقات  من  الثانوية 

املكثفة.  ال�سحنات  بتحويل  القطاع  يف  يعرف  ما 

مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  ال�سركة،  وتقوم 

لإ�سالة  الالزمة  والعمليات  والأن�سطة  امل�ساريع  بكل 

اإىل  العماين  الطبيعي  الغاز  وت�سويق  ونقل  وتخزين 

عدد من العمالء، واأهمهم كوريا، واليابان، واأوروبا 

ال�سركة حاليًا  وتعمل  املتحدة.  الأمريكية  والوليات 

بثالث قاطرات لإ�سالة الغاز تبلغ طاقتهما الإجمالية 

هي  الثالثة  والقاطرة  بال�سنة،  طن  مليون   10.4

م�سنع  يقع  امل�سال.  الطبيعي  للغاز  قلهات  ل�سركة 

ال�سركة على �ساحل قلهات بالقرب من مدينة �سور، 

باملنطقة ال�سرقية من �سلطنة عمان.

عمان  �سلطنة  حكومة  بني  �سراكة  ال�سركة  متثل 

وتوتال  �سل )%30(  دت�ش  رويال  )51%( وجمموعة 

امل�سال  الطبيعي  للغاز  كوريا  و�سركة   )%5.54(

 )%2.77( وميت�سوبي�سي   )%2( وبارتك�ش   )%5(

وميت�سوي )2.77%( واإيتو�سو )%0.92(.

ركيزتها  موؤ�س�ساتية  حمكومية  بنية  ال�سركة  تنظم 

وبنى  والقيم  والر�سالة  والروؤية  العمل  مبادئ 

اللتزام  النجاح من خالل  ت�سمن  والتي  ال�سوابط 

الإدارة  وجمل�ش  امل�ساهمون  وي�سطلع  وال�سفافية. 

وفريق الإدارة بتنفيذ مهمة ال�سركة املتمثلة يف:

وتو�سيله  وت�سويقه  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  � 

بطريقة اآمنة وموثوق بها ومربحة ،

تطوير اأعمالنا و�سقل مهارات املوظفني � 

التنمية  جمال  يف  به  موثوقًا  �سريكًا  نكون  اأن  � 

امل�ستدامة ل�سلطنة ُعمان و�سعبها.

كما نوؤمن باأن النجاح يف ان�سطتنا يعتمد على عملنا 

وال�سفافية  والحرتام،  الهتمام  وهي:  لقيمنا  وفقًا 

وامل�ساواة والخال�ش.

مقدمة  يف  ونبقى  ن�سبح  فاإننا  ذلك  خالل  ومن 

�سركات الغاز الطبيعي امل�سال.

يف تعاملنا مع كافة املتعاملني معنا، نعزز من القيمة 

يف  وللم�ساهمني   ، لعمالئنا  نقدمها  التي  امل�سافة 

ال�سركة خا�سة حكومة ال�سلطنة فاإننا ن�سعى لتعزيز 

�سمعة ال�سركة، ونوفر للمقاولني واملوردين يف عمان 

ال�سركة  ملوظفي  ونوفر  للطرفني،  جمزية  عقودًا 

واملهارات  الوظيفة  يف  وتطور  متميزة  مكافاآت 

يف  جليًا  فيبدو  باملجتمع  اهتمامنا  اأما  والكفاءات. 

العناية التي نبذلها للحد من اأي تاأثري قد ينتج من 

الذي  الجتماعي  ال�ستثمار  برنامج  ويف  اأن�سطتنا 

 20 2009م  والذي جتاوزت موازنته يف عام  نتبعه، 

مليون دولر اأمريكي والتي يتوقع اأن متثل نحو %80 

هذا  يف  ال�سلطنة  يف  القطاع  ا�ستثمار  اإجمايل  من 

املجال.

نبذة عن ال�شركة
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