القيمة املحلية املضافة في شركة تنمية نفط ُعمان:
بين إنجازات الحاضروتطلعات املستقبل
ورقة عمل املهندس /عبد األميربن عبد الحسين بن إبراهيم العجمي
املديرالتنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة املضافة

منتدى ُعمان للقيمة املحلية املضافة ٢٠٢٢

ٌ
استراتيجية الشركة الجديدة للقيمة املحلية املضافة امتداد لركائزها األربع
ركيزة القيمة املحلية
املضافة
ماهيتها

التعمين والتدريب
(برنامج إمداد)
تعزيز توظيف العمانيين ذوي املهارات في قطاع النفط والغاز
وخارجه ،من خالل التعاون مع أصحاب الشأن من القطاعين
الحكومي والخاص ،وتبادل خبراتنا مع الصناعات والقطاعات
األخرى.

%١٨

٢٠١١
استراتيجية الشركة
الجديدة -مجاالت
التركيزاملحتملة
أمثلة

االستثماراالجتماعي
التركيز على تحقيق منافع اجتماعية و اقتصادية من خالل
استثمارات واسعة النطاق للمسؤولية االجتماعية بالتعاون مع
الجهات الحكومية واألهلية.

تطويرالشركات املحلية
ُ
ضمان النمو املستدام لشركات املجتمع املحلي وشركات
ً
ً
املجتمع املحلي الكبرى حتى تتمكن من املنافسة محليا ودوليا.

ً
ٌ
القيمة املحتفظ بها داخل السلطنة تعادل  ١.٨ملياردوالرسنويا وهي آخذة باالزدياد

البضائع والخدمات
تطوير سلسلة توريد محلية عمانية تتسم بالتنافسية وتضيف
قيمة من خالل شراء املنتجات والخدمات املصنعة في ُعمان
من شركات مسجلة في ُعمان.

%٣٧

٢٠٢١

توظيف العمانيين املهرة وتنمية مهارات
جديدة لتوسيع نطاق الطاقات الجديدة

االستفادة من أصول استثمارات املسؤولية
االجتماعية في توفير طاقة ميسورة التكلفة
ومنخفضة االنبعاثات

تطوير الشركات املتعاقدة املحلية في سلسلة
التوريد العمانية الجديدة للنفط والغاز ذات
االنبعاثات املنخفضة وكذلك في مجال
الطاقات الجديدة

سلسلة توريد عمانية تنافسية للنفط والغاز
والطاقات الجديدة ذات انبعاثات منخفضة

التوظيف في الصناعات الجديدة (مثل
التصنيع املحلي ألجهزة التحليل الكهربائي)

تنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 7
و 13على مستوى املجتمع املحلي (طاقة نظيفة
وبأسعارمعقولة ،والعمل املناخي)

مجاالت جديدة للتركيز في قطاع التصنيع
(مثل املحركات ذات املغناطيس الدائم
للمضخات االنغمارية الكهربائية)

إنشاء مر افق لصيانة معدات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،وتطويرالهيدروجين
األخضر

 .١التعم ــين والت ــدريـب

في ٢٠٢١
اكـثر من٣٠٠٠

منذ عام ٢٠١١
االف الفرص الوظيفية

فرصة تدريبية ووظيفية

والتدريبية للعمانيين في مجاالت مختلفة

 .٢االستثم ــار االجتماعي

االلتزام بتنفيذ ٨٣
مشـرو ًعا جديداً

في

٢٠٢١

إكمال ٢١

مشرو ًعا جديداً

 .٣تطوير الشركات المحلية

عقود مباشرة مع ١٨
من شركات المجتمع المحلي

في

٢٠٢١

١٦١

مليون لاير ُعماني

قيمة العقود المسندة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

 .٤توطين البضائع والخدمـات
االحتفاظ بنسبة

%٣٧

من القيمة داخل السلطنة في
٢٠٢١

٨٠

فرصة
تحقيق
استثمارية للقيمة المحلية المضافة
منذ عام ٢٠١٣
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التحول في مجال الطاقة

التعاون مع أصحاب الشأن

ٌ
القيمة املحلية املضافة فن لتوطين سالسل اإلمداد

