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الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م. شركة محدودة المسؤولية 
ومسجلة  م،   1994 عام  في  صدر  ساٍم  سلطاني  مرسوم  بموجب  تأسست 
بموجب قوانين سلطنة عمان، ويتركز نشاطها التجاري في عمليات إسالة 
وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز. وتقوم الشركة بصفة 
واألنشطة  والعمليات  المشاريع  بكافة  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
وتسويقه  وتخزينه  العماني  الطبيعي  الغاز  إلسالة  الالزمة 
فضاًل عن تصديره إلى العمالء. ومن خالل هذه األنشطة 
إلى  الرامية  الحكومة  جهود  في  الشركة  تساهم 
وتقليل  الوطني  الدخل  مصادر  تنويع 

االعتماد على النفط. 

نبذة عن الشركة
ويقع مصنع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على ساحل مدينة قلهات 
في  الرئيسي  المكتب  يوجد  بينما  الشرقية،  جنوب  بمحافظة  صور  والية  في 
إلسالة  قاطرات  ثالث  صور  بوالية  مصنعها  في  حاليًا  الشركة  وتدير  مسقط. 
الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها اإلجمالية 10.4 مليون طن متري بالسنة. وفي األول 
من سبتمبر من عام 2013 ، دخلت صناعة الغاز في السلطنة حقبة جديدة مع 

اندماج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي 
 المسال ليصبحا كيانًا متكاماًل تحت اسم الشركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال.
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للشركة،  االجتماعية  المسؤولية  تجاه  الطموحة  الشركة  رؤية  ولتحقيق 
في  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  للشركة  التنموية  المؤسسة  إنشاء  تم 
األول من يوليو 2015م.  وتساهم الشركة في العديد من المجاالت التنموية في 
السلطنة. حيث ينقسم البرنامج إلى 3 صناديق رئيسية؛ صندوق دعم المجتمع 
مصنع  فيها  يقع  التي  صور  بوالية  المتعلقة  المبادرات  بدعم  يتعلق  والذي 
الشركة عالمي المستوى والذي يتضمن ثالث قاطرات لتسييل الغاز؛ وصندوق 
االجتماعية  التنمية  برامج  من  واسعة  رقعة  يغطي  والذي  الوطني  الدعم 
برامج  استدامة  لضمان  االحتياطي  وصندوق  البالد،  أنحاء  جميع  في  للشركة 
التنمية اإلجتماعية للشركة في المستقبل ومركز التميز الذي يعنى بالتطوير 
وتبادل  الشراكة  خالل  من  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  لمبادرات  الدائم 

المعرفة والتمويل واالستثمار.

رؤية الشركة:
أن نكون األفضل في كل ما نقوم به

مهمة الشركة:
وإيصاله  وتسويقه  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج   •

بطريقة آمنة ومربحة وموثوق بها.
تطوير أعمالنا وصقل مهارات الموظفين.  •

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

سياسة االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة
مسؤوليات  تدار  المسال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  في 

موثق  نظام  خالل  من  منهجية  بصورة  والبيئة  والسالمة  الصحة 
إلدارة الصحة والسالمة والبيئة والذي يضمن التحسين المستمر في أداء 

الشركة في مجال الصحة والسالمة والبيئة.
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تسعى الشركة أن تكون جهة العمل ذات مستوى عالمي، كما تهدف إلى توفير 
متعددة،  وظيفية  مسارات  حسب  موظفيها  كفاءة  وتطوير  لتنمية  فرص 
ويتم تنفيذ ذلك بكل شفافية وعدل بناء على المؤهالت والخبرات والمهارات 

واإلمكانات وفقا لمتطلبات الشركة. 

الذي كان له دوراً محوريًا  أولوياتنا، األمر  يأتي االهتمام بموظفينا ضمن قائمة 
بالسمعة  الشركة  وتفخر  المسال.  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  نجاح  في 

الطيبة التي تميزها من حيث اإلهتمام بموظفيها.

والتطوير كيف تنضم إلينا؟ التنمية  فرص  تعد  المسال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  في 
والتوجيه  والرعاية  المهني  التدريب  فرص  يدعمها  المعالم  وواضحة  محددة 

فضاًل عن التطوير.

كما تساعد عمليات التقييم السنوية ومراجعة األداء في تحديد الفرص المتاحة 
لتنمية المهارات والكفاءات لضمان إعطاء كل موظف الفرصة لتحقيق أفضل 

إمكاناته وقدراته.

توظيف اخلريجني:
واالستثمار  الخريجين،  بتوظيف  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تلتزم 
في الكوادر البشرية الوطنية وتطوير المواهب المحلية. فهناك العديد من الفرص 

مفتوحة للخريجين من مختلف التخصصات سنويًا.
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تؤمن الشركة العمانية للغاز الطبيعي 
المسال أن موظفيها هم سبب نجاح 

الشركة ولذلك فهي تسعى جاهدة 
لخلق ثقافة تعزز حياة كافة 
الموظفين. على الصعيدين 

الشخصي والمهني.

ميكن للخريجني االنضمام اىل الشركة العمانية 
للغاز الطبيعي املسال بالطرق التالية:

تقييم املرشحني:1. 
اختيار  يتم  بحيث  للمراجعة  قابلة  توظيف  تقنيات  التقييم  نظام  يستخدم 
المرشحين وفقا لمعايير متفق عليها مسبقا لضمان النزاهة والحياد. ويخضع 
لألفراد،  ويمكن  دوليا.  به  معترف  اختبار  وهو  القدرة  إلختبار  الخريجين  كافة 

الذين يجتازون االختبار، التقدم للمشاركة في المقابالت السلوكية والفنية.

برنامج التدريب الداخلي:
يسمح  الذي  الخريجين  توظيف  مصادر  أحد  هو  الداخلي  التدريب  برنامج 
المختلفة  التعليمية  المؤسسات  من  الشركة  إلى  باالنضمام  للمتدربين 
كافة  ويخضع  التخصصات.  من  متنوعة  مجموعة  ومن  وخارجيا،  داخليا 
والتوصية  المعاينة  بإجراء  التوظيف  لجنة  تقوم  حيث  للتقييم  المتدربين 

بالتعيين.

إعالنات الشواغر الوظيفية:
يمكن للخريجين الجدد كذلك التقديم مباشرة من خالل مراجعة إعالنات 
الوظائف لدى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في قسم الوظائف 

 .www.omanlng.co.om من الموقع

وعلى جميع المتقدمين الخضوع لتقييم توظيف الخريجين بواسطة لجنة 
التوظيف قبل منحهم عروض العمل.

 .2
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العمانية  الشركة  دأبت  لقد  الموظفين.  بجودة  تتحقق  التجاري  العمل  جودة 
وذلك  الحيوية،  ألعمالها  مواتية  بيئة  وتعزيز  خلق  على  المسال  الطبيعي  للغاز 
التي تغذي  التطوير الشخصي  الذاتية مثل خطط  التنمية  أدوات  من خالل توفير 

االحتياجات التدريبية الفردية والمسار التدريبي المربوط بالمسار الوظيفي

ويتم تشجيع الموظفين على العمل في مختلف التخصصات لتوسيع 
الصناعة. وتكرس الشركة  المهنية والمعرفية بهذه  الكفاءات 
لتطوير  جهودها  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية 
خلق  خالل  من  مستمر  بشكل  الموظفين 

رحلة التعلم
تشجيع  ويتم  الوظيفي.  التطوير  عملية  تخدم  بالتحديات  مليئة  عمل  بيئة 
شتى  من  فرق  تشمل  التخصصات،  متعددة  مشاريع  في  للمشاركة  موظفينا 
النظر  وجهات  لتوسيع  بالشركة  العمل  ومجموعات  والتخصصات  االقسام 

وتعزيز الخبرات.

التخطي��ط  وعملي��ات  األداء  تقيي��م  عملي��ة  ف��ي  الموظفي��ن  كاف��ة  يش��ارك 
 للتطوي��ر الت��ي تس��اعد عل��ى وض��ع أه��داف وغاي��ات واضح��ة لتلبي��ة احتياج��ات 

العمل المتوقعة.
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والقدرات  الفرد  تنمية  وتعزيز  المستمر،  التحسين  ثقافة  النهج  هذا  يعزز  حيث 
التعلم  على  كثيراً  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  وتركز  التنظيمية. 
التطوير الشخصي حتى  والتطوير وتلتزم بتوفير فرص وبيئة عمل تشجع على 

يتمكن كافة الموظفين من الوصول إلى امكانياتهم الكامنة.

االعتماد املهني
تؤمن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بأهمية وقيمة االعتماد المهني 
تسجيل  خالل  فمن  دوليا.  بها  المعترف  عالمية  متقدمة  معاهد  قبل  من 
المؤسسات  إحدى  قبل  من  المعتمدة  المهني  التطوير  برامج  في  الخريجين 

األربعة الرئيسية في المملكة المتحدة، فهي تضمن الكفاءة والمؤهالت.

أمام  المجال  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تتيح  كما 
التخصصات غير الفنية لتطوير الكفاءات في المراحل الدراسية لتحقيق 

االعتماد المعترف بها مهنيا.

• المعهد الملكي للمهندسين الميكانيكيين
(IMechE) www.imeche.org

• المعهد الملكي للعالقات العامة
(CIPR) http://www.cipr.co.uk

• المعهد الملكي لتنمية االفراد
(CIPD) HTTP: //www.cipd.co.uk

• الجمعية الملكية للمحاسبيين القانونيين
(ACCA) HTTP: //www.accaglobal.com

• معهد الهندسة والتكنولوجيا
(IET) www.theiet.org

• المعهد الملكي للمهندسين الكيمائيين
(IChemE) www.ICHeME.org

• مؤسسة المالحة والعلوم والتكنولوجيا
(IMarEST http://www.imarest.org/

لالعتماد  بالشركة  الفنية  غير  التخصصات  تخضع  كذلك 
في  العالمية  الهيئات  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  خ��الل   م��ن 

هذا المجال.

9



الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  لدى  الموظف  بأمتيارات  اهتمام  ايالء  إن 
النجاح  عوامل  أحد  كان  فقد  النجاح،  تحقيق  في  رئيسيا  عاماًل  يعد  المسال 
الحاسمة في جذب موظفين ذوي درجة عالية من الكفاءة المهنية وتعيينهم 

واالحتفاظ بهم.

الفريد  الشركة  عليها  والمحافظه  العاليه  الكفاءات  في  الشركة  نظام  لعب 
لمنح الموظفين استحقاقات ومكافآت تنافسية دورا هاما في جعل الشركة 

العمانية للغاز الطبيعي المسال مكانا رائعا يتطلع الجميع للعمل به.

االمتيازات
 فيم��ا يل��ي بع��ض االمتي��ازات الت��ي تمنحه��ا الش��ركة العماني��ة للغ��از 

الطبيعي المسال.

اإلجازات:
يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية 31 يومًا عن كل سنة عمل. 
ويمكن أن يصل عدد أيام إجازة إلى 35 يوما وفقا ألقدمية الموظف في 

الشركة.
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وذلك  الصيدليات  إلى  باإلضافة  السكني  المجمع 
لتلبية مختلف االحتياجات والمتطلبات الصحية. وتقدم 

هذه الخدمات من قبل الشركة للموظفين، الزوجات واألزواج 
واألبناء والمعالين المباشرين.

التعليم:
إلى  أبنائهم  إلرسال  الخيار  صور  بوالية  العاملين  للموظفين  الشركة  تقدم 
المدرسة التي ترعاها الشركة في صور والتي توفر نظام التعليم العالمي حتى 

الصف 12 شريطة توفر شواغر.

الرعاية التعليمية:
للموظف  الذاتية  التنمية  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  تشجع 
من خالل توفير المساعدة التعليمية في شكل منح دراسية وكذلك الرعاية 

للموظفين المؤهلين الستكمال الدورات والدراسات الجامعية.

السكن:
لموظفي  الرياضية  والمنشآت  األندية  أحدث  على  الشروق  حي  مجمع  يشتمل 
المجمع مدارس عالمية ألبناء  الذين يقيمون في صور. ويوجد داخل  الشركة 

الموظفين ومن هم تحت رعايتهم.

كما توجد مرافق اجتماعية أخرى لخدمة وراحة الموظفين كالمسجد، 
ورياض  االبتدائية  والمدرسة  الرياضة،  وقاعة  الترفيه،  ومركز 

األطفال والمركز التجاري.

واجتماعيا،  ترفيهيًا  متنفسًا  الترفيه  مركز  ويمثل 
والتي  الرياضية،  األنشطة  على  احتواءه  عن  فضال 

تشمل مالعب السكواش والتنس وحمامات 
الحاسب  وغرف  البدنية،  واللياقة  السباحة 

المجهزة  اإللكترونية  واأللعاب  اآللي 
بالكامل والمطاعم.

العالج:
الصحي  ال��ت��أم��ي��ن  م��ن  ك��ج��زء 

ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن وع��ائ��الت��ه��م، 
العمانية  ال��ش��رك��ة  ل���دى 

المسال  الطبيعي  للغاز 
متخصصة  ع����ي����ادات 
وم����ج����ه����زة ت��ج��ه��ي��زا 
وفي  المصنع  ف��ي  جيدا 

11



تؤمن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن العمل ال يشكل سوى جزًء 
االلتزامات  بين  التوازن  تحقيق  هو  اآلخر  والجزء  الموظف،  حياة  من  واح��داً 
من  واسعة  مجموعة  الشركة  تقدم  لذلك  والعائلية.  الشخصية 
الشخصية  وال��ح��ي��اة  العمل  بين  ال��ت��وازن  لتحقيق   ال��م��ب��ادرات 

التوزان بني العمل واحلياة 
لمساعدة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم مثل إجازة األمومة المدفوعة 
الصحة  أسبوع  و  العائلي،  واليوم  المرنة،  العمل  وساعات  األب��وة،  وإج��ازة 

والسالمة واليوم السنوي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
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نورا الثانوي حممود العربي
المؤتمر  ف��ي  ش��ارك��ت   ،2012 م��اي��و  شهر  ف��ي 
ضمن  ماليزيا  لمبور،  كواال  في  للغاز  العالمي 
برنامج الشباب الذي مولته الشركة العمانية 
المسال. وقد كنت في سنتي  الطبيعي  للغاز 
الدراسية الثالثة في جامعة السلطان قابوس 
الغاز  مجال  في  الكافية  الخبرة  ل��دي  وليس 
الطبيعي المسال، ولكن منذ ذلك الوقت، أدركت 
المسال ستكون  الطبيعي  العمانية للغاز  الشركة  أن 
مكانا رائعا لي للتطوير الوظيفي في المستقبل. وقد أعجبت كثيراً بمبادرتهم 

في االستثمار في تنمية المواهب.

لمعرفة  الصيفي  التدريب  برنامج  إلى  اإلنضمام  بطلب  تقدمت   ،2013 عام  وفي 
المزيد عن الشركة واكتساب المعرفة العملية - كجزء إلزامي لحصولي على 
شهادة الهندسة. انضممت لبرنامج التدريب الداخلي لمدة شهرين كمتدرب 
فترة  خ��الل  تطوري  تابع  ال��ذي  كهربائي،  م��درب  إدارة  تحت  العمل  رأس  على 
التدريب. وبعد إكمال برنامج التدريب الداخلي خضعت لمقابالت عمل مكثفة، 
إكمال  بعد  متخرج  كمهندس  الشركة  إلى  لالنضمام  فرصة  منحي  تم  حيث 

دراستي. وقد قبلت هذا العرض بكل فخر واعتزاز.

الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  مع  مسيرتي  بدأت  2014م،  العام  من  مايو  في 
مختلف  بين  نقلي  تم  فقد  الهندسي،  التطوير  برنامج  من  وكجزء  المسال. 
والخبرة  األساسية  المعرفة  م��ن  المزيد  الكتساب  الهندسية  األق��س��ام 
من  نخبة  ي��دي  على  والتوجيه  واإلش����ادة  اإلرش���اد  تلقيت  وق��د  المطلوبة. 
وذلك  يديهم  على  التدرب  بشرف  حقًا  افتخر  الذين  المحترفين  المهندسين 
والمعايير  الممارسات  ألعلى  وفقًا  المطلوب  التدريب  على  حصولي  لضمان 
الدولية، والخبرة التي سترافقني على مدى تطوري المهني. أنا فخور حقا أن أكون 

جزءا من عائلة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

انـطـبــاعـي

بعد تخرجي من الكلية التقنية العليا في أبريل 2014م 
الهندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  وحصولي 

للغاز  العمانية  الشركة  من  دعوة  وصلتني  المدنية، 
الذي  التقييم  في  للمشاركة  المسال  الطبيعي 

تجريه الشركة.

لدى  العمل  ب��دأت  2015م،  أغسطس  م��ن  واع��ت��ب��ارا 
كخريجة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة 
من  فريدة  فرصة  ه��ذه  كانت  وق��د  بيئية.  هندسة 

تأسيس  من  بد  ال  وكان  بالشركة.  التطوير  قيد  المجال  هذا  كان  حيث  نوعها 
برنامج  لبدء  القسم  من  احتجته  الذي  الدعم  كل  تلقيت  وقد  تخرج  برنامج 

التخرج بجانب اكتساب المؤهالت المهنية.

من  العديد  في  العمل  لتجربة  كبيرة  فرصة  العمل  في  التدوير  برنامج  ويعد 
الكتساب  الفرصة  للخريجين  يتيح  كما  الشركة.  داخل  المختلفة  المواقع 
العقود  وفي  والعمليات  الهندسة  مثل  األقسام  مختلف  في  واسعة  خبرة 
للغاز  العمانية  الشركة  وفرتها  التي  الفرصة  لهذه  ممتنة  أنا  والمشتريات. 
الطبيعي المسال، والتي تمكن كل فرد من الحصول على خطة واضحة للتطوير 

خالل حياتهم العملية.
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مسيرتهم  خالل  الموظفين  تطوير  يتم  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  في 
المخصصين  الخبرة  ذوي  التطوير  منسقي  قبل  من  الخريجين  دعم  يتم  كما  المهنية. 
ذوي  من  مدربين  على  الخريجين  توزيع  يتم  وكذلك  المعايير.  أعلى  تحقيق  لضمان  لهم، 

الخبرة العالية والمؤهلين لتقديم التوجيه والدعم الفني خالل مسيرتهم العملية.

اكتشف حياتك المهنية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال!
www.omanlng.co.om

انــضــم إلـيـنــا

أمثلة يحتذى بها
البروفيسور جوزيف تاتلر هو منسق تطوير 
برنامج  وض��ع  على  عمل  وق��د  الخريجين 
العمانية  للشركة  المهنيين  الخريجين 
الذي  البرنامج  المسال،  الطبيعي  للغاز 
والمهارات  المواهب  تطوير  إل��ى  يهدف 
مع  تتماشى  منظمة  ب��ص��ورة  وال��خ��ب��رات 
برنامج خريجي الهندسة المعترف به دوليا.

الدراسات  برامج  جميع  اعتماد  تم  وقد 
العمانية  الهندسة في الشركة  العليا في 
للغاز الطبيعي المسال من قبل الهيئات 
يحصل  المتحدة.  المملكة  من  المهنية 
برنامج  م��ن  االن��ت��ه��اء  ب��ع��د  الخريجين 
 - قانوني  مهندس  شهادة  على  التطوير 

مؤهل مهني معترف به دوليا.
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