
القیمة المحلیة المضافة
شركة تنمیة نفط عمان

زھران العبري
مدیر تطویر القیمة المحلیة المضافة



To be Renowned and Respected for the 

Excellence of our People and Value we 

Create for Oman and all our Stakeholders. 

P D O  V I S I O N

نبذة عن انجازات القیمة : المحاور
المحلیة المضافة والتوجھ المستقبلي

نبذة عن القیمة المحلیة المضافة
اتإدراج القیمة المحلیة المضافة ضمن عملیة المناقص

إنجازاتنا في مجال القیمة المحلیة المضافة

2025-2021استراتیجیة القیمة المحلیة المضافة 



دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة•
تنمیة قدرات الشباب•
الشركات الحكومیة•
مبادرات البحث العلمي والتطویر•
حقوق المرأة•
القرارات الحكومیة•
الجھات الحكومیة•

تنمیة فقد وجھنا الحكومة إلى التركیز في خططھا المستقبلیة على ال
إتاحة االجتماعیة خاصة في جوانبھا المتعلقة بمعیشة المواطن وذلك ب

فرص العمل وبرامج التدریب والتأھیل ورفع الكفاءة المزید من 
دقة ما یتم ونحن نتابع ب.والتطویر العلمي والثقافي والمعرفي اإلنتاجیة

اتخاذه من خطوات

رؤیة جاللة 
السلطان المعظم 

2040

12/11/2012
من خطاب جاللة السلطان 

طیب هللا-قابوس بن سعید
في االنعقاد السنوي-ثراه

2012لمجلس ُعمان 

رؤیة تتجسد: القیمة المحلیة المضافة



ركائز القیمة المحلیة المضافة 

لضمان أكبر قدر من 
:النمو والفوائد

تتألف استراتیجیة 
القیمة المحلیة المضافة 

بشركة تنمیة نفط 
عمان من أربع ركائز 
رئیسیة تشمل شریحة

واسعة من 
.القطاعات

والتــــدریــبالتعــمیـن

تطویر الشركات المحلیة

والخدمـــات لمنتجـــاتا
الوطنیـــة

االستثمار االجتماعي

 3400أكثر من
فرصة عمل

۲۰۰تسجیل أكثر  من 
مؤسسة صغیرة ومتوسطة

تشجیـع المنتجـات والخدمـات الوطنیـة



2013استراتیجیة القیمة المحلیة المضافة التي أطلقت في  

82%
إذا لم 2020ملیار دوالر أمریكي سنویاً بحلول عام 10حوالي (من إجمالي اإلنفاق مخصَّص خارجیاً 

)تحدث تغییرات في نسبة القیمة المحلیة المضافة

50,000
فرصة وظیفیة ھو حجم تطویر القوى العاملة

برنامج تطویر القوى العاملة المحلیة1

36,020
عمانیاً سیدربون في برنامج التطویر المحلي

53
فرصة لتطویر سلسلة التورید

15,000تصل إلى 
وظیفة ستوجد من خالل فرص تطویر سلسلة التورید

32% 
ر فرص ھي نسبة القیمة المحلیة المضافة المقدرة عند اكتمال برنامج التطویر المحلي وبرنامج تطوی

)53(سلسلة التورید 



عملیة القیمة المحلیة المضافة ما قبل العقد وبعده

أھداف للمواطنین العمانیین•
٪ للسلع المصنوعة ۱۰تخصیص •

في ُعمان
٪ للمؤسسات الصغیرة ۱۰•

والمتوسطة
٪ لشركات المجتمع المحلي۱۰•

برنامج تطویر الموردین المحلیین

ر مؤشرات األداء الرئیسیة للتقاری
الموحدة

:مناقصة العقد الموحدة

نظام تأھیل الموردین

األحكام :التعاون التطوعي في الصناعة

ما قبل العقد 
Strategy ITT Tender 

Evaluations
ICV 
Reporting

• ICV Team member
• Unbundling Scope of Work
• Supply Chain Process
• Identified  ICV 

Opportunities

• ICV Questionnaires
• ICV Plan submission

• ICV Weighting Sets
• ICV Plan Scoring
• ICV Evaluation Matrix
• Economic Module

• Submit ICV Plan
• Report  Actual quarterly  

Pre-Award
Major contracts

Post Award
Major & Minor contracts 

نھایة السنة تاریخ بدء العقدالتخصص/ الوظیفة الرقم
األولى

نھایة السنة 
الثانیة

نھایة السنة 
الثالثة

نھایة السنة 
الرابعة

%xx%xx%xx%xx%xxالعلیااإلدارة1

%xx%xx%xx%xx%xxاحترافي2

%xx%xx%xx%xx%xxإشرافي3

%xx%xx%xx%xx%xxماھرموظف4

%xx%xx%xx%xx%xxماھرشبھموظف5

یمتلكالموظف6
%xx%xx%xx%xx%xxمھارة



نماذج من فرص القیمة المحلیة المضافة

تثبیت اآلبار1.

RTU(تجمیع وحدات 2.

محوالت رأس البئر3.

محوالت الطاقة4.

تورید السوائل والكیماویات5.

تركیب مكیفات الھواء6.

خدمات التدخل باآلبار7.

تجمیع الصمامات المزودة بالھواء8.

تصنیع أدوات الطحن والتقاط المواد الساقطة9.
ورش عمل إلصالح لقم الحفر10.
تصنیع وتجمیع المضخات التأرجحیة11.
خدمة الحفر الموجھ12.
WHCPتجمیع نظام 13.
مرافق تبطین األنابیب14.
صیانة المقاییس المتعددة15.
استشارات ھندسیة16.
خدمات االسمنت17.
خدمات اختبار اآلبار18.
خدمات منصات صیانة اآلبار19.
إنشاء خطوط التدفق20.
إصالح الصمامات21.
وحدات االشتعال22.
أعمدة خرسانیة كھربائیة23.
ي الوصالت والحلقات ومقابض السحب المصنوعة من بول24.

إیثیلین
مرفق أتمتة الصمامات25.
عملیات المسح النفاث26.
التدخالت لآلبار27.
صیانة الحفارات والرافعات28.
إصالح المعدات الدوارة29.
PCPمواد 30.
كلورید البوتاسیوم31.
مواد الربط32.
الشماعات الخطیة33.
اللحام الكھربائي34.
مرفق فحص القضبان35.
طین زیتي36.
تصنیع المطاط37.

-–فرص داخل�ة  56

األسالك والسلع األنب���ة النفط�ة1.

LSتط��ر 2.

GREأناب�ب 3.

الهزازات الصخ��ة4.

المبادالت الحرار�ة5.

EPCMخدمات 6.

مثبتات7.

سقاالت8.

المضخات االنغمار�ة ال�ه��ائ�ة9.
التصم�م الهند�ي 10.
� المسبق للمواد11. التجه�ي
.12 

�
ون�ا �سج�ل نتائج الحفر إل��ت

دد�ة13. الضواغط ال�ت

�شا الحفر14.

النفا�ات الخطرة15.

CSأناب�ب 16.

أجهزة كشط األناب�ب17.

المستحلبات18.

رأس المثقاب19.

ضواغط الهواء الحلزون�ة20.

الصمامات21.

ات 22. � CSالشفاە والتجه�ي

EORبول�مر 23.

ملحقات التغل�ف واألسمنت24.

إدارة المخلفات غ�ي الخطرة25.

إعادة التدو�ر26.

خدمات التفت�ش27.

تصنيع الغالف28.

ك�ماو�ات السلع29.

ات�ج�ة  -فرص االس�ت 31

فرصھ87تحقیقتم•
صناعیھمنشئھ73•
عملفرصة2,800مناكثر•
دوالرملیار2.4العقوداجمالي•
دوالرملیون350االستثماراجمالي•



نماذج واقعیة تؤكد أھمیة االستثمار في القیمة المحلیة المضافة



إنجازات متعلقة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة
و شركات المجتمع المحلي المتعاقدة
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:شركات المجتمع المحلي على مدى العشر سنوات الماضیة/ نمو عائدات شركات المجتمع المحلي الكبرى تقدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اإلنفاق المباشر



إنجازات الشركة في مجال التوظیف

التشغیل اآللي والذكاء االصطناعي
المھاراتوصقلاالستیعابإلعادةاالصطناعيالذكاءحل•
العملمكانفياآلليالتشغیل•

سیاسات التعمین واستراتیجیاتھ

2021عاممطلعمنذُوقعتتعاوناتفاقیات3•
نواتسلخمستمتدالتيإمدادبرنامجاستراتیجیة•
مضافةالالمحلیةالقیمةاستراتیجیاتفيالتعمین•
عاقدینوالمتالمتعاقدینلدىالعاملةالقوىسیاسات•

)C7(العقودمنالسابعالفصلفيالباطنمن

%100تحدید مجاالت للتعمین بنسبة 

والبیئةوالسالمةالصحةمھن2022
المتعاقدةالشركاتفيالتمریضمجال2024
والرافعاتالثقیلةالمركباتسائقي2025

التدریب المقرون بالتوظیف والتغییر الوظیفي
دریبوالتبالتوظیفالمقرونللتدریبفرصة1000•

العملرأسعلى
الوظیفيللتغییرفرصة600•

شركات تورید القوى العاملة
الشاملةالوقائیةالصیانةأنشطة•
الثقیلةالبضائعنقلمركباتسائقو•
االمتیازمنطقةفيالممرضون•

القیمة المحلیة المضافة فرصالوظائف من خالل 
البضائعتصنیع•
الصغیرةالمؤسسات(الخدماتتوطین•

)المحليالمجتمعشركات/والمتوسطة
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0 50 34
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التوظیف المباشر برنامج التدریب 
المقرون بالتوظیف

برنامج المنح 
الدراسیة ألبناء 
المجتمع المحلي

إعادة االستیعاب النقل فرص القیمة 
المحلیة المضافة

برنامج توطین برنامج إعداد التوظیف المباشر 
في الشركة

برنامج المنح الدراسیة ألبناء (فرصة 3344-2020برامج الشركة لبناء القدرات وإیجاد الوظائف في عام 
)المجتمع المحلي وبرنامج إعداد ال یشمالن التوظیف



2025-2021ستراتیجیة القیمة المحلیة المضافةا



فخورون بخدمة عمان 

شكرا لكم
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