
عبد األمير بن عبد الحسين بن إبراهيم العجمي/ ورقة عمل املهندس

:  انالقيمة املحلية املضافة في شركة تنمية نفط ُعم

بين إنجازات الحاضر وتطلعات املستقبل

ة املدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة املضاف

٢٠٢٢منتدى ُعمان للقيمة املحلية املضافة 



استراتيجية الشركة الجديدة للقيمة املحلية املضافة امتداٌد لركائزها األربع 

ركيزة القيمة املحلية 
املضافة

ماهيتها

ة استراتيجية الشرك
مجاالت -الجديدة

التركيز املحتملة

أمثلة

%١٨
٢٠١١

 باالزدياد١.٨القيمة املحتفظ بها داخل السلطنة تعادل 
ٌ
 وهي آخذة

ً
٣٧%مليار دوالر سنويا

٢٠٢١

والتدريب التعمين
(برنامج إمداد)

والغاز النفطقطاعفياملهاراتذوي العمانيينتوظيفتعزيز 
القطاعينمنالشأنأصحابمعالتعاون خاللمنوخارجه،
اعاتوالقطالصناعاتمعخبراتناوتبادلوالخاص،الحكومي

.األخرى 

تمهاراوتنميةاملهرةالعمانيينتوظيف
الجديدةالطاقاتنطاقلتوسيعجديدة

مثل)الجديدةالصناعاتفيالتوظيف
(ربائيالكهالتحليلألجهزةاملحليالتصنيع

االستثمار االجتماعي

اقتصاديةاجتماعيةمنافعتحقيقعلىالتركيز  لخالمنو
مععاون بالتاالجتماعيةللمسؤوليةالنطاقواسعةاستثمارات

.واألهليةالحكوميةالجهات

ةاملسؤولياستثماراتأصول مناالستفادة
فةالتكلميسورةطاقةتوفير فياالجتماعية
االنبعاثاتومنخفضة

7تدامةاملسللتنميةاملتحدةاألممأهدافتنفيذ
يفةنظطاقة)املحلياملجتمعمستوى على13و

(املناخيوالعملمعقولة،وبأسعار 

يةتطوير الشركات املحل

ستدامالنمو ضمان
ُ
اتوشرك املحلياملجتمعلشركاتامل

 محاملنافسةمنتتمكنحتىالكبرى املحلياملجتمع
ً
 ليا

ً
.ودوليا

سلسلةفياملحليةاملتعاقدةالشركاتتطوير 
ذاتز والغاللنفطالجديدةالعمانيةالتوريد

مجالفيوكذلكاملنخفضةاالنبعاثات
الجديدةالطاقات

نيعالتصقطاعفيللتركيز جديدةمجاالت
الدائماملغناطيسذاتاملحركاتمثل)

(الكهربائيةاالنغماريةللمضخات

البضائع والخدمات

وتضيفيةبالتنافستتسمعمانيةمحليةتوريدسلسلةتطوير 
انُعمفياملصنعةوالخدماتاملنتجاتشراءخاللمنقيمة

.ُعمانفيمسجلةشركاتمن

والغاز سلسلة توريد عمانية تنافسية للنفط
ةوالطاقات الجديدة ذات انبعاثات منخفض

افق لصيانة معدات الطاقة  إنشاء مر
وجين الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير الهيدر 

األخضر



التعمـــين والتـــدريـب. ١

٢٠٢١في
كـثر من

 
٣٠٠٠ا

فرصة تدريبية ووظيفية

٢٠١١منذ عام
الف

 
ةالفرص الوظيفيا

تلفةوالتدريبية للعمانيين في مجاالت مخ



االستثمـــار االجتماعي. ٢

في

٢٠٢١
٨٣االلتزام بتنفيذ 

مشـروعًا جديداً 

٢١إكمال 
مشروعًا جديداً 



ةتطوير الشركات المحلي. ٣

في

٢٠٢١
١٨عقود مباشرة مع 

من شركات المجتمع المحلي

مليون لاير ُعماني ١٦١

قيمة العقود المسندة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة



توطين البضائع  والخدمـات. ٤

٣٧%
من القيمة داخل السلطنة في 

٢٠٢١

االحتفاظ بنسبة 

فرصة ٨٠تحقيق

افة استثمارية للقيمة المحلية المض
٢٠١٣منذ عام 
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التحول في مجال الطاقة



التعاون مع أصحاب الشأن



القيمة املحلية املضافة فٌن لتوطين سالسل اإلمداد




