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عزيزي القارئ،

اSنشطة  يوضح  الذي  شل  تقرير  لكم  أقدم  أن  يسرني 
المتعددة لشركتنا في سلطنة عمان. 

مدى  عن  لمحة  لكم  سنوضح  التقرير،  هذا  صفحات  في 
سلطنة  في  واالزدهار  التقدم  عجلة  دفع  في  شل  إسهام 
عمان خالل عام 2018. إن شل عمان تبذل جهدها لخدمة 
وذلك من خالل  منها،  جزء[  نفسها  تعتبر  Sنها  السلطنة 
الطاقة والعمل  المتنامية للسلطنة من  المتطلبات  تلبية 

على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

عمليات  تنفيذ  على  التركيز  علينا  يتوجب  ذلك،  ولتحقيق 
شل والمشاريع المشتركة مع شركائنا والتي نشارك فيها 
اSثر  تعميق  على  كذلك  نحرص  كما  وفعال.  آمن  بشكل 
المضافة  المحلية  القيمة  مبادرة  في  لعملياتنا  اdيجابي 
قطاع  مساهمة  تعزيز  بهدف  الحكومة  أطلقتها  التي 
الذي  واالقتصادي  االجتماعي  التطور  لتحقيق  والغاز  النفط 
تشهده السلطنة. كما نتعهد ونعمل على االستمرار في 
القصوى  االستفادة  الممكنة من أجل تحقيق  الجهود  بذل 
االقتصادية  أنشطتنا  خالل  من  المحلية  للمجتمعات 
على  المعطاء  الوطن  هذا  ابناء  ومساعدة  واالجتماعية، 

تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.

السنين، كّونت شل عمان شراكة مع حكومة  وعلى مدى 
الطاقة.  قطاع  تطوير  في  خاللها  من  ساهمت  السلطنة 
نفط  تنمية  شركة  مع  شركاء  بكوننا  جد[  فخورون  وإننا 
وشركة  المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  عمان، 
ندفع  أن  نستطيع  مع*،  أننا  إذ  للتسويق.  العمانية  شل 
عجلة االقتصاد الوطني ونستمر في تحقيق عائدات كبرى 

للسلطنة.

وحتى يومنا هذا، تستمر شراكاتنا في السلطنة في توفير 
وظائف وفرص عمل من خالل العقود مع الشركات المحلية. 
وإننا نُعد التركيز على تحقيق القيمة المحلية المضافة من 
أولويات أعمالنا التشغيلية المرتبطة بمشاريعنا المشتركة 
تم  نجاح عديدة  أعمالنا. وهناك قصص  ومن خالل أسلوب 

تسطيرها.

من  عمان  نفط  تنمية  شركة  تمكنت   ،2018 عام  في 
تعمين أسطول أعمال صيانة اnبار لديها للمرة اSولى وذلك 
بلغت  بعقود  محلية  مع خمس شركات  التعاقد  من خالل 
ومنذ  آخر،  وبجانب  أمريكي.  دوالر  مليون   800 قيمتها 
تم  السلطنة  للتسويق في  العمانية  تأسيس شركة شل 
من  المحلية  للشركات  عمل  فرصة   120 من  أكثر  توفير 
خالل التعاقد معها كشركات مشغلة للمحطات في شبكة 

محطات خدمة شل في ارجاء السلطنة.

إلى  الناجحة  اdنجازات  هذه  على  تركيزي  في  السبب  يرجع 
كوني فخور بالطريقة التي تمّكن بها موظفونا العمانيون 
هذه  استثمار  من  المشتركة  مشاريعنا  وفي  شل  في 
الذين  العمانيين  بالموظفين  مسرور  أنني  كما  الفرص. 
االستثمار  مشاريع  خالل  من  جديدة  مهارات  اكتسبوا 

االجتماعي التي قمنا بتنفيذها في شل.

التربية والتعليم،  2018، وبالتعاون مع وزارة  العام  فخالل 
الشمسية  "الطاقة  مشروع  تنفيذ  في  الشركة  استمرت 
في المدارس" - الذي تم طرحه في عام 2015 كجزء من 

الشمسية  اSلواح  تركيب  خالل  من   - للوطن  شل  هدية 
الصغيرة  للمؤسسات  التدريب  وتوفير  المدارس،  في 
متخصصة  مؤسسات  تصبح  لكي  العمانية  والمتوسطة 
أيض*  قمنا  المبادرة،  هذه  جانب  وإلى  الشمسية.  بالطاقة 
يساعد  الذي   "NXplorers" المبتكر  شل  برنامج  بتقديم 
الطالب في فهم والتفكير في وحل المشاكل والتحديات 

المتعلقة بمجاالت الطاقة والماء والغذاء.

ريادة  بتطوير  المعني   - انطالقة  شل  برنامج  قام  كما 
عن  يفوق  لما  التدريب  بتوفير   2018 عام  في   - اSعمال 
المتعلقة  مهاراتهم  لتطوير  عمانيين  وشابة  شاب*   229
باSعمال التجارية والتخطيط واالستدامة. وبهذا الخصوص، 
شاب   300 لحوالي  التدريب  االحترافية  شل  دورات  وفرت 
الخاص  والقطاع  الحكومة  موظفي  من  عمانيين  وشابة 
بتزويدهم  وذلك  الربحية  وغير  اSهلية  والمؤسسات 

بالمعرفة والوسائل الالزمة لتطوير مهاراتهم المهنية. 

في  جديد  لفصل  نتطلع  فإننا  للمستقبل،  وبالنسبة 
الجديدة  ُعمان  استراتيجية  وضمن  السلطنة.  مع  شراكتنا 
للغاز، نفخر بتوقيعنا لمذكرة تفاهم مع حكومة السلطنة 
في شهر مايو 2018، والتي تشمل اكتشاف وتطوير غاز 
الشق العلوي، وتحويل الغاز إلى سائل والطاقة المتجددة. 
اكتشاف وتطوير  إلى  التفاهم هذه  تؤدي مذكرة  أن  نأمل 
مصادر جديدة وهامة للغاز، مما سيؤدي إلى تحقيق قيمة 

هامة للسلطنة.

عالقات  أن  أدركنا  السلطنة،  في  شل  مسيرة  وطوال 
الشراكة القوية هي اSساس للمشاريع الناجحة التي تحقق 

الفائدة للمجتمع وللجهات ذات العالقة.

إننا نعتز بتاريخنا في ُعمان وملتزمون بمستقبلها.

مع خالص التحيات

كريس بريز 
رئيس شل في سلطنة عمان
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كلمة رئيس شل في سلطنة عمان





شل في سلطنة عمان
تمارس شل أنشطتها في السلطنة بشكل فعال وذلك من خالل صناعة 
الطاقة، كما أنها تشارك في مشاريع مشتركة وأنشطة مستقلة، تتراوح 

بين اSبحاث والتطوير، واالكتشاف واdنتاج إلى التجارة والبيع بالتجزئة. 

تشارك شل عمان في التطور واالزدهار الذي تشهده السلطنة منذ عقود 
عديدة. وتهدف الشركة لتلبية متطلبات السلطنة من الطاقة مع تقديم 

حلول اقتصادية واجتماعية وبيئية ، حاليا وفي المستقبل.
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1958

1956

1974 1937
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1994

1960

رحلة شل في سلطنة عمان

منح السلطان سعيد بن تيمور امتيازG لمدة 75 
سنة لشركة " بتروليوم  كونسيشنز ليمتد" 

(المملوكة سابقK من قبل  شل، توتال، 
بارتكس، اكسكون موبيل و بي بي) وتم 

تأسيس شركة تنمية النفط ( ُعمان و ظفار) 
المحدودة التي تغّير اسمها الحقK  في عام 

1952 ليصبح شركة تنمية نفط عمان.

شركة تنمية نفط عمان بدأت بتشغيل 
حقل جبال، توتال تنضم إلى الشركة. 

بدأت شل ماركيتس ميدل ايست 
(أصبحت شركة شل العمانية للتسويق 
فيما بعد) ببيع وقود الطيران وأصبحت 

المزود الرئيسي لوقود الطيران في 
جميع المطارات في السلطنة.

منح السلطان سعيد بن 
تيمور ترخيصK لشل 

لتسويق منتجات النفط  
في السلطنة.

قامت شل بإنشاء شركة 
شل ساوثيرن أريبيا.

قامت شركة تنمية 
نفط عمان بتصدير 

أول شحنة نفط 
في السلطنة.

قامت شركة تنمية 
نفط عمان بحفر أول 

بئر في السلطنة
(فهود).

حكومة السلطنة 
امتلكت 60% من أسهم 

شركة تنمية نفط عمان ، 
و شل امتلكت 34% من 

ا*سهم.

وافقت حكومة السلطنة 
على عرض شل لدراسة 

جدوى تصدير الغاز 
الطبيعي المسال.

1996
تأسست الشركة العمانية 

للغاز الطبيعي المسال 
بالتعاون مع شركة رويال 
دتش شل وشركات أخرى.

1970
جاللة السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم يزور شركة 
تنمية نفط عمان.

1967

1970



2018

 Kتمثيلي Kأسست شل مكتب
في سلطنة ُعمان، أصبح شل 

للتنمية – عمان فيما بعد.

بلغت نسبة التعمين في 
شركة شل العمانية 

للتسويق أكثر من %85.

وقعت شل اتفاقية خدمات فنية 
مع شركة تنمية نفط عمان مما 

أتاح لشركة تنمية نفط عمان 
الحصول على خبرة شل العالمية 

الفنية وغير الفنية .

دشنت شل عمان أول 
مدرسة تعمل بالطاقة 

الشمسية في بركة 
الموز، نزوى.

قامت جالس بوينت
(من مساهميها: صندوق 

االحتياطي العام للدولة و 
شل) بتطوير االستخالص 

المعزز للنفط بواسطة 
الطاقة الشمسية.

أصبحت شل 
مشّغًال للمربع 42

بالشراكة مع 
شركة النفط 

العمانية 
لالستكشاف 

واiنتاج.

اiعالن عن هدية شل 
الخامسة للوطن:  الطاقة 
الشمسية في المدارس و 

برنامج شل انطالقة 
المطور.

2010

2007

2000

20102017

2014

2002

2015

2000

2005
جاللة السلطان قابوس بن سعيد

المعظم  يوافق على تمديد
عقد االمتياز *ربعين سنة أخرى.

قامت الشركة العمانية
للغاز الطبيعي المسال
بتصدير أول شحنة من

الغاز الطبيعي المسال بعد
اكتمال المشروع حسب
الميزانية المحددة وقبل

الموعد المطلوب.
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الصحة والسالمة وا*من والبيئة 
و الهدف صفر

ال  و  بالناس  ال ضرر  لتحقيق هدفنا:  نطمح 
ضرر بالبيئة. ومن أجل ذلك، فإننا نعمل يد[ 
على  للتعرف  الشأن  وذوي  شركائنا  مع  بيد 
اSخطار الكامنة وإدارة المخاطر في كل مرحلة.

إننا نعمل مع الهيئات المحلية ( مثل الجمعية 
العمانية للخدمات النفطية ( أوبال)، الجمعية 
والشركات  الطرق)  على  للسالمة  العمانية 
بهذه  خاصة  معايير  لتحديد  اSخرى  المعنية 
السالمة  بالموظفين،  االهتمام  مثل  الصناعة 
اSشياء  من  الوقاية  برنامج  الطريق،  على 
في  المبادرات  ودعم  للسقوط،  المعرضة 
مختلف أنحاء السلطنة مثل الحملة الوطنية 
و  السيارات  في  اSطفال  مقاعد  الستخدام 

جوائز شل للسالمة على الطريق.



أعمال شل في سلطنة عمان

<10%

شل العمانية
للتسويق 

49%30%

34%

شل
للتكنولوجيا

– ُعمان

11%

دعم
مليون 17

دوالر
أمريكي

من خالل
OLNG

شل للتنمية
- ُعمان 

100%

تعمل الشراكات على تعزيز أعمال شل في مختلف أنحاء العالم، حيث أن مشاريعنا المشتركة ساهمت 
بدور فعال في تطوير صناعة النفط والغاز منذ البدايات اSولى لتأسيس الشركة.

شل تفخر بشراكاتها العالمية والمحلية المثمرة 

إن شل ملتزمة بدعم نجاح المشاريع المشتركة مع شركائها في سلطنة عمان في مجاالت السالمة، 
والتكنولوجيا، وتطوير وتبادل الموارد البشرية، والعمليات المتميزة بالسهولة والكفاءة باdضافة إلى 

التخطيط االستراتيجي.

كما تساهم شراكات شل في صناعة النفط والغاز في السلطنة إسهام* فعاالً في التطوير االقتصادي 
واالزدهار الذي تشهده السلطنة.
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شركة تنمية نفط عمان
شركة تنمية نفط عمان هي الشركة الرائدة اSولى في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في 
البالد، وهي  الطبيعي في  والغاز  الخام  النفط  اSكبر من  النسبة  بإنتاج  السلطنة وتقوم 

مملوكة لحكومة السلطنة، وشركة شل الهولندية الملكية، وتوتال وبارتكس.

ترجع عالقة شل مع سلطنة عمان إلى الثالثينيات من القرن الماضي. وخالل الثمانين سنة 
الماضية، قامت شل بدعم شركة تنمية نفط عمان لتحقيق هدفها اSساسي في اكتشاف 
الشأن  ذوي  جميع  يفيد  مما  وفعالة  مستدامة  آمنة،  بطريقة  الهيدروكربونات  وتطوير 
والمتعاملين معها. وقد تم ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا المتطورة والطرق الرائدة 
مثل االستخالص المعزز للنفط والرقمنة في المربع 6 بالسلطنة. وقد قامت شل للتنمية 
- ُعمان بدور هام في تطوير أحدث التكنولوجيا لدعم شركة تنمية نفط عمان في مجال 

االستخالص المعزز للنفط.

178
شركة تنمية نفط
عمان تقوم بتشغيل
ما يزيد عن

حقل نفطي حالي?

حوالي 600
بئر جديد يتم حفرها سنوي?

يتم إنتاج ما يزيد عن

610,000
برميل نفط  يومي?
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شل لآلبار تدعم شركة 
تنمية نفط عمان

المجتمع  مع  وتأكد"  " ساعد  ببرنامج  الخاصة  أنشطتها  أفضل  بمشاركة  لآلبار  تقوم شل 
العماني. وبموجب هذا البرنامج يتم توفير الدعم المباشر للطموحات المستقبلية ونجاح 

الرحلة نحو تحقيق الهدف صفر وذلك من خالل القيادة اnمنة، والتدريب والضمان.

من  وذلك  السالمة  أداء  في  كبير[  تغيير[  البرنامج  هذا  أحدث  بدقة،  تنفيذه  تم  وعندما 
خالل الحوار الضروري dظهار أهمية العناية بكل شخص أثناء العمل، وتقديم الدعم الالزم 
يركز  وهو  صفر.  الهدف  تحقيق  تعيق  التي  العمل  مخاطر  وتجنب  الصعوبات،  لمواجهة 
والمقاولين  للموظفين  الحقيقية  المساعدة  وتوفير  بالسالمة  المتعلق  الحوار  على  أيض* 
لتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة. كما أنه يضمن لنا كمجتمع، وبطريقة وقائية، 

أن الحوار فعال وأنه يمكننا االستمرار في تطوير رحلتنا نحو تحقيق الهدف صفر.

"أينما توجهت في الشركة ، ستجد موظفين يجمعهم 
هدف واحد يتمثل في حماسهم لتحقيق الهدف صفر 

وجعل شل أكثر أماكن العمل سالمة في العالم."

لشركة  المستقل  والمهني  الفني  الدعم  تقديم  نعتبر  إننا 
تنمية نفط عمان و ُعمان من أولويات استراتيجيتنا.

جعل  الموظفين،  تبادل  من  االستفادة  خالل  من  ذلك  ويتم 
موظفي شل قادة سالمة في سلطنة عمان، وتمكين المدربين 

والخبراء الفنيين من تطوير اSعمال والقدرات المحلية.

الرقمنة والتكنولوجيا
في  عمان  نفط  تنمية  شركة  مع  نعمل  عمان،  سلطنة  في 
تحالفات استراتيجية متعددة تهدف إلى تطوير، اختبار، وتطبيق 
التكنولوجيا التي تناسب متطلبات اSعمال. يشمل ذلك اSلياف 
كما  للنفط.  المعزز  واالستخالص  المواد  الجيوفيزياء،  البصرية، 

بالتكنولوجيا  المتعلقة  العالمية  نجاحاتنا  بمشاركة  نقوم  أننا 
لتطبيقها في شركة تنمية نفط عمان إذا تطلبت أعمالها ذلك.

كفاءة رأس المال
نحو  توجهها  في  عمان  نفط  تنمية  شركة  بدعم  شل  تقوم 
بتكلفة  أكثر  إنتاجية  توفير  بهدف  المال  رأس  كفاءة  تحقيق 
وزيادة  التطوير  مشاريع  في  للتسريع  المال  رأس  وتحرير  أقل، 
Sسلوب  يحتاج  النجاح  إلى  الطريق  إن  اdستكشاف.  مستويات 
متكامل يتكون من معرفة اSعمال المنافسة، والتنفيذ الفعال، 

تحول سلسلة التزويد، والتكنولوجيا واdبداع.

تطوير قدرات الموظفين في قيادة 
المركبات 
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الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال

إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش م م شركة محدودة المسؤولية تأسست 
بموجب المرسوم السلطاني السامي الصادر في عام 1994. ويتركز نشاطها التجاري في 

عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من مكثفات الغاز. 

%30 من رأسمال الشركة، وقد شاركت في تصميم وإنشاء مصنع  تساهم شل بنسبة 
لتكون  السلطنة  حكومة  قبل  من  اختيارها  تم  كما  صور،  في  المسال  الطبيعي  الغاز 

المستشار الفني والتجاري للمشروع.

طاقة مصنع الشركة العمانية
10.4 مليون طن متري في السنة    

إنتاج الغاز الطبيعي المسال
2018 من 2000 حتى نهاية

149.4 مليون طن متري في السنة

إجمالي عدد شحنات الغاز
الطبيعي المسال 
من 2000 حتى نهاية 2018

2357

إجمالي عدد شحنات 
سوائل الغاز الطبيعي

حتى نهاية 2018 من 2000
630

االعتمادية

97%

االنتفاع

91%

إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
2018

مليون طن متري 10.85
في السنة
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شركة شل العمانية
للتسويق

المالية،  ل�وراق  مسقط  سوق  في  مدرجة  عامة  مساهمة  شركة  للتسويق  العمانية  شل 
وتقوم بتوفير وبيع مجموعة متنوعة من منتجاتها الضرورية للمركبات وشركات الطيران 
189 إلى حوالي  الخدمة يصل عددها  للشركة شبكة من محطات  يتوفر  . كما  والسفن 

محطة منتشرة في مواقع استراتيجية في كافة أنحاء السلطنة.

المتنامية  المتطلبات  لتلبية  بالتزاماتها  بالوفاء  عمان  استمرت شل  عام*   60 وعلى مدى 
للسلطنة من الطاقة، وساهمت في ازدهار السلطنة اقتصادي* وبيئي* واجتماعي* كشركة 
مسؤولة من خالل قيامها بممارسة أنشطتها بطريقة آمنة، والعمل على إفادة المجتمع 

المحلي.
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CERTIFIED PLANT

80 200

الشق السفلي لشل عمان

189
محطة خدمة في
مواقع استراتيجية
في مختلف
أنحاء السلطنة

حوالي

92%
نسبة
التعمين
في الشركة شل عمان

تمتلك وتشّغل
مصنع مزج
الزيوت
الوحيد في السلطنة

مـلـــيـون
لــتــــر سـنوي?

أكـــثــــــــر من

وحدة لحفظ
الـــمـــخـزون

أكــــــثــــــر مـــــــن





الذكرى السنوية الـ 60
لتأسيس شل في ُعمان

بدأت شل أعمال الشق السفلي من أنشطتها وعملياتها في السلطنة منذ عام 1958 انطالق* من 
مستودعها في سيح المالح المعروف اليوم بميناء الفحل.

وفي ديسمبر 2018، احتفلت شل عمان بالذكرى السنوية الـ S 60نشطة أعمال الشق السفلي في 
االقتصاد  ازدهار  في  رئيسي*  مشارك*  بكونها  عمان  شل  استمرت  السنين،  مدى  وعلى  السلطنة. 
العماني والتقدم الذي تشهده السلطنة من خالل قيامها بتقديم ابتكارات وتقنيات رائدة مع خدمات 

ومنتجات ذات جودة عالمية للسوق، والعمل على إفادة المجتمع المحلي.

60 لتأسيس شل عمان، قامت الشركة بتدشين كتاب تذكاري خاص عن رحلة  الـ  بالذكرى  واحتفاالً 
بالسلطنة  الخاص  القطاع  اSولى في  الشركة  أنها  السلطنة. كما  شل عمان طيلة ستة عقود في 
التي يتم إصدار مجموعة طوابع تذكارية خاصة لها من بريد ُعمان. وبهذه المناسبة الخاصة، عّبرت 
الشركة أيض* عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو السيد شهاب لرعايته االحتفال ولقائه وتفاعله 
بنت  سهيلة  الفاضلة\  قبل  من  لسموه  هدية  تقديم  وتم  الشركة،  موظفي  قدامى  مع  التحفيزي 
سليمان االسماعيلية التي تعمل في شل ٌعمان منذ 37 عاًما والفاضل\ سعيد بن سبيل الوهيبي 

الذي يعمل في الشركة منذ 47 عاًما.

إن إكمال شل لستين عام* من العمل في السلطنة أتاح فرص* جديدة وتطور[ في مشهد تسويق 
وإنشاء  أداًء وكفاءة،  الوقود  أنواع  أفضل  يعتبر  الذي  باور"  تم طرح وقود "شل في-  الوقود، حيث 
محطة خدمة في المخيزنة تعمل بالطاقة الشمسية، مما يعبر عن مدى االلتزام المتواصل من شل 

عمان لتوفير حلول أكثر وأنظف للطاقة في السلطنة.

المتطورة  بالسبل  اSعمال فيما يتعلق  الجديدة نقله نوعية في طريقة سير  الحقبة  وتتطلب هذه 
التي يتم فيها إبرام االتفاقيات، وتطور أعمال السوق وأشكال العرض والطلب. وأن شل عمان بدأت 
المتنامية في  الطاقة  في استغالل مواردها وخبراتها وأفضل ممارساتها من أجل تلبية متطلبات 
مستدامة  منافع  إيجاد  على  الحرص  مع  واجتماعي*  وبيئي*  اقتصادي*  مسؤولة  بطريقة  السلطنة 

للمجتمع. 

23



2006 نوفمبر  شهر  في  ُعمان   - للتكنولوجيا  شل  طرح  تم 
يشكل  الذي  للنفط  المعزز  االستخالص  وتطوير  Sبحاث  كمركز 
االستخالص  لتكنولوجيا  العالمي  شل  مركز  من  أساسي*  جزء[ 
المعزز للنفط . تركز شل للتكنولوجيا - ُعمان على تطوير ونشر 
االستخالص  زيادة  بهدف  للنفط  المعزز  االستخالص  تكنولوجيا 
والغاز  الكيميائية،  المواد  خالل  من  منافسة  بتكاليف  المعزز 

والبخار أو بمزيج منها جميع*.

حقول  واقتصاديات  الخزانات  في  يحصل  لما  التام  الفهم  إن 
شل  أن  كما  االسترداد.  طرق  أفضل  اختيار  من  يمكننا  النفط 
ملتزمة بنشر تكنولوجيا أفضل استرداد للهيدروكربونات منذ 

ما يزيد عن 50 عام*. 

تقوم شل للتكنولوجيا - ُعمان بتوفير المعرفة الخاصة بأفضل 
الشراكة  خالل  من  لُعمان  الهيدروكربونات  استرداد  طرق 
وتدريب  المحلية  الخبرة  وتقديم  عمان  نفط  تنمية  شركة  مع 

الموظفين المحليين.

الشركاء  مع  عملها  خالل  من  النجاح  تحقيق  من  شل  تمكنت 
لتطبيق التكنولوجيا بوسائل مصممة خصيص* أو مبتكرة مما 
يتيح تكوين قيمة إضافية للسلطنة واSعمال التجارية المحلية. 
توفير  ُعمان تقوم بدور هام في  للتكنولوجيا -  زالت شل  وما 
الدعم القوي والمساهمة الفاعلة في "أويل آند غاز ويست آسيا 
العمانية  النفط  مهندسي  جمعية  ومؤتمر  آي)  دبليو  جي  (أو 

لالستخالص المعزز للنفط.

شل للتكنولوجيا - ُعمان



الغمر بالبوليمر في الحقول الصعبة�

الحقن بالقلويات - الموّتر السطحي - البوليمر�

حقن الغاز والتكنولوجيا الحرارية / المهجنة�

االستخالص  مجال  في  عمان  نفط  تنمية  شركة  جهود  بدعم  ُعمان   - للتكنولوجيا  شل  تقوم 
المعزز للنفط من خالل التكنولوجيا التالية:
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تطوير ا*عمال الجديدة

وقعــت شل مــذكرة تفـــاهــــم مع حكـــومة السلطنــــة لتنفيــــذ 
مشاريع تطوير الطاقة المزمع إنشاؤها في السلطنة. وتشمل 
اكتشاف الغاز، تحويل الغاز إلى سائل وأشكال الطاقة الجديدة.

وستعمل هذه االستثمارات على مساعدة السلطنة في تلبية 
أنها  كما  الطموحة  النمو  ومشاريع  الطاقة  من  متطلباتها 
متوافقة مع استراتيجية شل في إنشاء محفظة مرنة ومتعلقة 

بأعمالها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الجديدة في شل:" لشل  والطاقات  المتكامل  الغاز  رئيس  مارتن ويتسلر  الفاضل/  قال 
تاريخ طويل يبعث على الفخر في سلطنة عمان، وإننا مسرورون dتاحة الفرصة لنا لالرتقاء 
بها إلى مستويات جديدة من خالل برنامج التطوير واالستثمار الذي نقوم بتنفيذه في 
خطة  لتسريع  الجديدة  الطاقات  واستثمار  المتكامل  الغاز  استخدام  نأمل  السلطنة. 
القيمة  تعزيز  على  االستثمارات  هذه  ستعمل  كما  السلطنة.  في  والتصنيع  التنويع 
المحلية المضافة مما سيؤدي إلى توفير القيمة وفرص العمل التي تساهم بدورها في 

ازدهار اقتصاد السلطنة."

ومع احتياطيات الغاز التي تم اكتشافها مؤخر[ فإن السلطنة 
الكهرباء  من  المتزايدة  متطلباتها  تلبية  لها  يتيح  في وضع 
واالستمرار في تصدير الغاز الطبيعي المسال. ولكن، تكوين 

شراكات قوية طويلة اSمد يعتبر ضروري* لتحقيق النجاح.



مشاريع تطوير الطاقة المتكاملة
الجديدة في سلطنة عمان

اكتشاف الغاز

تحويل الغاز إلى سائل

أشكال الطاقة الجديدة

اكتشاف الغاز
إننا نساعد في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم ونعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بالطاقة، والتسخين  الصناعات  لتزويد  الطبيعي ضروري  الغاز  النظيف، Sن  الطبيعي  الغاز  المزيد من  إنتاج  من خالل 

والتبريد، واالستخدام في المنازل واSعمال التجارية ، وهو يدخل في العديد من متطلبات الحياة اليومية.

تحويل الغاز إلى سائل
التي  الجودة  عالية  سائلة  منتجات  إلى  الطبيعي  الغاز  تحويل  على  سائل  إلى  الغاز  لتحويل  شل  تكنولوجيا  تعمل 
لوالها لتم استخدام النفط الخام للحصول على تلك المنتجات. وتشمل وقود وسائل النقل، زيوت المحركات والعناصر 

المكونة للمواد الضرورية اليومية مثل البالستيك، المنظفات ومواد التجميل.

تكون المنتجات التي يتم إنتاجها بالغاز المحّول إلى سائل عديمة اللون وعديمة الرائحة. وال تحتوي على شوائب في 
الغالب مثل الكبريت، المركبات العطرية والنيتروجين الموجودة في النفط الخام. 

أشكال الطاقة الجديدة
تعتمد أعمال الطاقة الجديدة لشل على خبرتها في تكنولوجيا تخفيض الكربون واكتشاف أنماط تجارية جديدة ترّكز 

على تحول الطاقة في العالم.

 تعمل شل على تفهم مشهد الطاقة المتغير واغتنام فرص اSعمال المناسبة. إننا نتطلع الكتشاف وبناء اSساس 
لمجموعة متنوعة من أنماط الطاقة. إننا نؤدي دورنا الهام المتمثل في التحول نحو مستقبل ذي كربون قليل. إننا 
نهدف لتخفيض بصمة الكربون الصافي لمنتجات الطاقة لدينا- التي يتم قياسها بالجرامات من ثاني أكسيد الكربون 
لكل ميجاجول من الطاقة المستهلكة - إلى النصف تقريب* بحلول عام 2050. إن أعمال الطاقة الجديدة لدينا، التي 

تم تحديدها في عام 2016 وترّكز على الوقود والطاقة الجديدة، تدعم هذا الطموح.
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االستثمار االجتماعي
تعتبر المساهمة في التنمية المستدامة هدف* أساسي* لشل في الطريقة التي تمارس بها 
تلبية  في  للمساهمة  جهد  بكل  نعمل  أننا  وحيث  عمان.  سلطنة  في  التجارية  أنشطتها 
المتطلبات المتنامية للسلطنة من الطاقة فإننا نهدف لتحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات 

المحلية وتقليل اnثار السلبية لعملياتنا أيض*.



ا:  الوقت  نفس  ولكن في  وتعالى  ا: سبحانه  بيد  والموت هي  الحياة  بأن  نؤمن  "نحن 
سبحانه وتعالى أمرنا بأن ال نلقي بأيدينا الى التهلكة.. الذي يتوفاه ا: فذلك أمر ا: لكن 
الذي يبقى على قيد الحياة وهو معوق في حالة يصبح عالة على نفسه وعلى أهله وعلى 

مجتمعه فهذا أمر ال بد أن نتكاتف جميعا ونعي هذه المسالة."
من خطاب جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

سيح المكارم، 18 أكتوبر 2009

السالمة على الطريق



إجمالي عدد
المدارس المشاركة

=495
عــــدد الـــــذكـــــور
واالناث المشـاركين

دورة جــــوائـــــز شـل
للسالمة على الطرق

14

زة االستدامة
جائ

مدرسة واحدة

الدورة ا_ولى
3 مدارس

ية
ثان

 ال
رة

دو
ال

س
دار

 م
3

ما بعد التعليم
ا_ساسي

3 مدارس

صة
س خا

مدار

سة واحدة
مدر

جوائز التميز

التميز في مجال الوعي 
المروري الشامل 

التميز في مجال 
مشاركة المجتمع

التميز في الدعم 
واالستدامة

جوائــز شــل للســالمة علــى الطــرق عبــارة عــن مســابقة ســنوية فــي المــدارس تهــدف للتركيــز علــى أهميــة الســالمة علــى 
الطرق في مختلف أنحاء السلطنة وضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف.
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ما هـي جوائز شل للسالمة على الطريق؟

مدرسة
للبنين

مدرسة
للبنات

جوائز

مدارس الحلقة اSولى (مدارس التعليم اSساسي 4-1)

المحافظةالمدرسةالمركز
شمال الباطنةمدرسة ريادة اdبداعاSول

مسقطمدرسة المشارقالثاني
جنوب الشرقيةمدرسة جعالنالثالث

مدارس الحلقة الثانية ( مدارس التعليم اSساسي 9-5)

المحافظةالمدرسةالمركز
شمال الباطنةمدرسة كعب بن مالكاSول

جنوب الباطنةمدرسة عبدا: بن حارثالثاني
جنوب الشرقيةمدرسة الروضةالثالث

مدارس ما بعد التعليم اSساسي

المحافظةالمدرسةالمركز
جنوب الباطنةمدرسة الحوقيناSول

شمال الباطنةمدرسة حواء بنت يزيدالثاني
الداخلية مدرسة سيح المعاشيالثالث

المدارس الخاصة

المحافظةالمدرسةالمركز
شمال الباطنةمدرسة الفلجاSول

البريميمدرسة عمر بن الخطابالثاني
شمال الشرقية مدرسة اdبتهاجالثالث

مدارس التربية الخاصة

المحافظةالمدرسةالمركز
مسقط  مدرسة التعليم الخاصاSول
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عمان  شل  بتنظيمها  تقوم  التي  الطرق،  على  للسالمة  شل  جوائز  تهدف 
سنوي* منذ 11 عام* ، إلى تعزيز الوعي بالسالمة على الطرق في مختلف أرجاء 
السلطانية و  والتعليم و شرطة عمان  التربية  وزارة  بالشراكة مع  السلطنة 

جامعة السلطان قابوس.

جوائز شل للسالمة على الطرق

2018 – الفائزون في العام الدراسي 2017



الحملة الوطنية لمقاعد ا*طفال 
في السيارة

بهدف دعم قانون المرور الصادر من شرطة 
2018 عام  أوائل  في  السلطانية  عمان 

المقاعد  باستخدام  المركبة  قائد  ُيلزم  الذي 
عن  أعمارهم  تقل  ممن  ل�طفال  المخصصة 
4 سنوات، قامت شركة شل ُعمان بتنظيم 
حملة وطنية بالتعاون مع الجمعية العمانية 
نفط  تنمية  وشركة  الطرق،  على  للسالمة 
الطبيعي  للغاز  العمانية  والشركة  عمان، 

المسال.

وحسب اdحصائيات ، تعتبر حوادث الطرق من اSسباب الرئيسية 
في وفيات وإصابات اSطفال. وقد ثبت عملي* أن استخدام مقاعد 
اSطفال بصورة صحيحة يقلل من خطر إصابات ووفيات اSطفال 

أثناء حوادث السير.

استخدام  أهمية  حول  الوعي  مستوى  زيادة  الحملة  تستهدف 
وصولها  أجل  ومن  السيارات.  في  ل�طفال  المخصصة  المقاعد 
من  عدد  في  أنشطة  تنظيم  خاللها  من  يتم  الجميع،  إلى 
مختلف  في  الكبرى  التسوق  ومراكز  المستشفيات  المدارس، 
أنحاء السلطنة. وباdضافة إلى ذلك، يتم من خاللها إجراء تدريب 
الحديثات  اSمهات  مساعدة  كيفية  حول  للممرضات  متخصص 
الحصول  وكيفية  صحيح  نحو  على  اSطفال  مقاعد  تركيب  في 
الضرورية  واالحتياطات  مخفضة  وبأسعار  سهولة  بكل  عليها 
بحث  الحملة  فعاليات  تعزيز  ويتم  السيارة.  اSطفال في  لحماية 
استخدام  على  المبادرة  في  الشريكة  الجهات  في  الموظفين 
تعليمات  وإدراج  السيارات  في  ل�طفال  المخصصة  المقاعد 
والصحة  البشرية،  الموارد  وسياسات  أحكام  في  استخدامها 
والسالمة واSمن والبيئة المعمول بها في هذه الشركات والتي 

تستهدف ما يقارب 10 آالف عائلة. 
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تحّول الطاقة

"لقد أشرنا مرات عديدة إلى أن النفط - إضافة إلى كونه سلعة ناضبة - فإن أسعاره 
الحكمة  من  ليس  وأنه  االستقرار،  وعدم  للتذبذب  اSحيان،  من  كثير  في  معرضة، 
وحسن السياسة االعتماد عليه كمورد وحيد، ال سند له وال بديل، لتمويل مشروعات 

التنمية."

من خطاب جاللة السلطان قابوس المعظم 
18 نوفمبر 1998 العيد الوطني الثامن والعشرين المجيد،
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إنشاء وتشغيل شبكة صغيرة من ا_لواح الشمسية 
المتصلة في المدارس بالسلطنة بواسطة شركة عمانية 

صغيرة ومتوسطة.

5

وقعت شل اتفاقيات مع 4 مؤسسات صغييرة 
ومتوسطة للعمل في هذا المشروع

شركة حسام للتكنولوجيا
شركة فجوة للطاقة الشمسية
شركة نفاذ للطاقة المتجددة

شركة الجرف القاري للطاقة الشمسية

تم تدريبهم في الدورة السنوية
لتدريب تقنية الخاليا الضوئية من قبل

شل للتنمية – ُعمان

بناء القدرات الوطنية تدريب تقنية الخاليا
الضوئية 2018 

4

رائد أعمال في مجال
الطاقة الشمسية 32

مدارس
اكتمل

العمل بها

مؤسسات
صغيرة

ومتوسطة

0 0 0 6 8 9

KILOWATTS
3,246

إجـــــــمـــــــــالــــــــــــي 
الــسـعــة الـمـثـبـتــة

أنواع التركيبات الكهروضوئية
– سقف منبسط،

سقف مائل، تثبيت
أرضي، مظلة طالب 

لوح كهروضوئي
تم تركيبه

إجمالي عدد الطالب
الذين يدرسون في مدارس
مزودة بالطاقة الشمسية

طــــالـــــب

الطاقة الشمسية في المدارس
تم طرح مبادرة الطاقة الشمسية في المدارس في عام ٢٠١٥ في السلطنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
وذلك كهدية خامسة للوطن من قبل شل للتنمية - ُعمان. وقد تم تصميم هذا المشروع كمبادرة متكاملة 
تفيد الطاقة واالقتصاد في السلطنة. تركز هذه المبادرة على تنمية المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة 
التكنولوجيا،  بالعلوم،  العماني  الشباب  اهتمام  وتعزيز  السلطنة  في  الطاقة  تحول  رحلة  في  يساهم  مما 

الهندسة والرياضيات (STEM) وريادة اSعمال. 





NXPLORERS

39

في أغسطس 2018، نجحت "Shaping Learning" - شريك 
وتمكين  تدريب  في   - لشل  واستراتيجي  عالمي  تدريب 
على  صغيرة،  عمانية  مؤسسة   - الهندسية  القرية  فريق 
مظلة  تحت  المدارس  في   NXPLORERS برنامج  تقديم 

مبادرة" الطاقة الشمسية في المدارس".

من  الشباب  تمكين  على  يركز  شل  من  مبتكر  تعليمي  برنامج  هو   NXplorers
ومع  اdيجابي.  التغيير  dحداث  الضروري  واdبداعي  المبتكر  للتفكير  قدراتهم  تطوير 
تركيزه على مجاالت الغذاء - الماء - الطاقة، فإن البرنامج يهدف لزيادة الوعي، تطوير 
المعقدة  المشاكل  حل  ومهارات  المطلوبة  التفكير  بأدوات  الشباب  وتزويد  المعرفة 

ليصبحوا قادة المستقبل.

تهدف شل عمان لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه الطاقة وإلهام الشباب العماني 
في سن مبكرة لغرس  (STEM) لالهتمام بالعلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات

روح اdبداع لديهم فيما يتعلق بأدوارهم من خالل التعليم وريادة اSعمال.

عملت شل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و القرية الهندسية - مؤسسة صغيرة 
بالطاقة  تعمل  ومستقبلية  حالية  مدارس   10 في  دراسي  منهج  لتنفيذ   - محلية 
الشمسية. وقد استفاد من هذا البرنامج، الذي تم تصميمه بعناية فائقة، حوالي 520
بالمعلومات  المهني  التوجيه  ومعلمي  للعلوم  مدرس*   50 زود  كما  وطالبة،  طالب 

واSساليب الالزمة لتعزيز تنمية قدرات الشباب العماني . 



تطوير قدرات الشباب

" إننا سنواصل بمشيئة ا: رعايتنا الكاملة للشبيبة العمانية إيمان* منا بدور الشباب في 
اSساسية  احتياجاته  وتوفير  قدراته  تنمية  على  لحرصنا  وتأكيد[  والمستقبل  الحاضر  صنع 
وطنه  لخدمة  بها  القيام  عليه  يجب  التي  المهام  وطبيعة  يتكافأ  سليم*  إعداد[  وإعداده 

واdسهام في بناء نهضته."
من خطاب جاللة السلطان قابوس المعظم 

العيد الوطني الخامس عشر، 18 نوفمبر 1985



تحد  هو  البيئي  شل  ماراثون 
الفرق  فيه  تتنافس  عالمي 
وتطوير  تصميم  في  الطالبية 
ذات  مبتكرة  مركبات  وقيادة 
وهذا  عالية.  وقود  كفاءة 
مسابقة  عن  عبارة  البرنامج 
على  تشجع  تعليمية  ومنصة 
تطوير  على  وتعمل  اdبتكار 
زيادة  أجل  من  التكنولوجيا 
هذه  وبموجب  الطاقة.  كفاءة 
طالب  من  يطلب  المسابقة، 
أن  العالم  حول  الهندسة 
وهندسة  بتصميم  يقوموا 
الطاقة.  استهالك  في  عالية  كفاءة  ذات  مركبات  وإنشاء 
ومن ثم يتم اختبار هذه المركبات أثناء ماراثون شل البيئي 
حيث يتم تحديد مركبة الفريق التي قطعت مسافة أطول 

بكمية محددة من الوقود.

اSلمانية  الجامعة  من  "ميجالودون"  العماني  الفريق  قام 
شل  ماراثون  في  السلطنة  بتمثيل  (جيوتيك)  للتكنوجيا 
الذي تم تنظيمه في سنغافورة، وفاز  البيئي، آسيا 2018
والمركز  الديزل،  مركبات  نموذج  فئة  في  الثالث  بالمركز 
االحتراق  مركبات  نموذج  فئة  في   30 من  عشر  السابع 
واختبار  وإنشاء  تصميم  في  التحدي  تم  وفيه  الداخلي. 
المركبة اSكثر كفاءة في استهالك الوقود. وتنافس الفريق 
آسيا  في  دولة   18 من  طالبي  فريق   122 مع  العماني 

والشرق اSوسط. وكان التحكيم قد تم اعتماد[ على مصدر 
المركبات  اSداء حيث تمت قيادة  المختارة ومتابعة  الطاقة 
في عدد محدد من الطرق المنحنية بسرعة محددة وبأقل 

كمية من استهالك الوقود.

للجامعة  الخامسة  المشاركة   2019 عام  وسيشهد 
اSلمانية للتكنولوجيا( جيوتيك) على التوالي، كما ستكون 
في  للهندسة  كاليدونيان  كلية  لفريق  الثالثة  المشاركة 

ماراثون شل البيئي.
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ماراثون شل البيئي



التدريب من أجل التطوير
"لقد أولت مسيرتنا عناية كبيرة dنجاز البنية اSساسية في مجالي التعليم والتدريب، وأكملنا 
أبنائنا للمشاركة في بناء وتنمية البالد، وإنه لمن  بذلك مراحل مهمة حرص* منا على إعداد 
الضروري أن نبذل المزيد من الجهد لتطوير السياسات المتبعة في هذين المجالين بما يخدم 

توجهاتنا اSساسية لالعتماد على قوانا البشرية في مختلف مجاالت العمل."
من خطاب جاللة السلطان قابوس المعظم 

18 نوفمبر 1988 العيد الوطني الثامن عشر المجيد،
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تشمل مبادرة دورات شل االحترافية عدد[ من الدورات المصممة 
لتمكين اSفراد وتزويدهم بالمهارات االحترافية بدء[ من التفكير 

االستراتيجي وطرق القيادة وحتى إدارة المشاريع.

غير  والمنظمات  الحكومية  الجهات  شل  دورات  تستهدف 
من  آخرين  وأفراد  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  الربحية، 

المجتمع.

يكتشف خريجونا عالم* من الفرص، ويكتشفوا بأنفسهم كيف 
يعمل برنامج خريجي شل على تعزيز مهاراتهم في اSعمال التي 
العملية،  والمشاريع  المنظم،  التعلم  يؤدونها. وذلك من خالل 

برنامج  تمّكن  الزمالء،  من  والدعم  المستمرة  والمالحظات  اnراء 
خريجي شل من إتاحة فرصة النمو للموظفين الشباب وإحداث 

تأثير إيجابي داخلي ضمن شبكة مجموعة شل، وخارجي* أيض*. 

عمار الجابري

الوظيفة: أخصائي اقتصاد في الدائرة التجارية

انضم للعمل في شركة تنمية نفط عمان في 1 مايو 2017

للتعلم من تجارب  الفرصة  أتيحت لي  برنامج خريجي شل. حيث  "لقد استفدت كثير[ من 
ودعم الزمالء باdضافة إلى االستفادة من شبكة المعرفة المكثفة لشل. كما استفدت من 
المتعلقة بعملي، وخاصة بعد  المهام  إتقان  الجديدة مما مكنني من  التحديات  مواجهة 

المالحظات اdيجابية التي تلقيتها من مدير القسم الذي أعمل فيه.

ومن خالل العمل في قطاع النفط والغاز، والحصول على الخبرة التي اكتسبتها من الخبراء 
في هذا القطاع تمكنت من تعزيز معرفتي ومهاراتي السابقة والبناء عليها مع مساعدة 

زمالئي في القسم التجاري."

رجوة الرواحية

الوظيفة: مستشارة تجارية لشؤون الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

انضمت للعمل في شل للتنمية - ُعمان في 4 أكتوبر 2018

في  خبراء  مع موظفين  عملت  مجزية. حيث  تجربة  أعتبره  أنني  إال  البرنامج  تحديات  "رغم 
مجاالت أعمالهم، كما تواصلت مع العديد من الزمالء أيض*.

لقد جعلني البرنامج مشغولة تمام* وساعدني في اكتساب مهارات التواصل مع اnخرين 
من خالل االجتماع مع ذوي الشأن. كما ساعدني في اكتساب نظرة أعمق ل�عمال والصناعة 

ككل، وتطوير مهاراتي في صنع القرار." 

دورات شل االحترافية

سنوي?  وتزويدهم بالمهارات
الـــشــــخـــصــية الالزمـة التي
تـــســـــاعـــدهــم في التطور
الوظيفي في أماكن عملهم.

من خالل دورات شل
يتم تدريب حــوالي

300 مـــحـــــتـرف 

يتم تنظيم هذه الدورات
منذ ما يزيد عن 10 سنوات

10 دورات
كــــل عـــــام 

كل دورة 
تــســتـــمــر لــمدة  3 أيام

تقديم دورات مهارات
للهيئات الحكومية، الشركات،

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
المنظمات غير الربحية في جميع

محافظات السلطنة

برنامج خريجي شل
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العمانيين  للطالب  الفرصة  الصيفي  للتدريب  برنامج شل  يتيح 
بشكل  تعلموه  ما  لتطبيق  الفرصة  الطموحين  الشباب  من 
عملي. فهو يمّكنهم من الدخول إلى عالم الشركات ويطبقوا 

المهارات النظرية التي تعلموها في الفصول الدراسية.

فرص  ساعدتهما  نجاح  قصتا  العبرية  نوف  و  اليوسفيه  مروة 
التدريب الصيفية في الحصول على وظيفة لدى شل.

سهيلة الحجري

الوظيفة: مهندسة آبار في دائرة اnبار

التحقت بالعمل في شركة شل للتنمية - ُعمان في 1 نوفمبر 2018

"إنني أعتبر نفسي محظوظة للعمل في هذه الشركة المرموقة Sنني أول خريجة عمانية 
مكثف*  كان  التخرج  برنامج  أن  ورغم  ُعمان.   - للتنمية  شل  بشركة  اnبار  دائرة  في  تعمل 
ومتسم* بالتحدي إال أنني تمكنت من اكتساب خبرة جيدة. ومن خالل هذا البرنامج يحصل 
المتدرب على تدريب عالي الجودة في المجال المطلوب مما يعني تطوير خبرته ، كما أنه 
يهدف لتزويد المتدرب بالكفاءات الضرورية ليصبح قائد[ في مجال عمله في المستقبل. 
وقد أتيحت لي الفرصة للعمل والتواصل مع موظفين من ذوي الخبرة الواسعة مما مكنني 
من اكتساب المعرفة في مجال صناعة النفط والغاز وتعزيز مهاراتي الفنية والتعامل مع 

اnخرين."

مروة اليوسفية

متدربة ، صيف 2018 - العالقات الخارجية ، برنامج إنطالقة

بالتحدي. تعلمت كثير[  أنها اتسمت  بالنسبة لي مجزية تمام* رغم  التدريب  "كانت فرصة 
أحدث  واالتصاالت. وقد  الشأن،  التعامل مع ذوي  إدارة  القيادة،  وطورت مهاراتي في مجال 
كبيرة  ثقة  واكتسبت  للعمل  الخروج  أحب  أصبحت  حيث  شخصيتي  في  تحوالً  البرنامج 

بنفسي.

كان التدريب مفيد[ لي بالنسبة لتطوير واختبار قدراتي كي أصبح أكثر ثقة بنفسي. ونظر[ 
لبعض  أفتقر  واdلكترونية فقد كنت  الكهربائية  الهندسة  Sن معرفتي كانت في مجال 
المهارات من بينها مهارة التواصل مع اnخرين. واجهت التحدي في البداية ولكنني تمكنت 
للتنمية - ُعمان على تحقيق أهداف أكبر  من تطوير مهاراتي وقد ساعدتني ثقافة شل 
من خالل العمل كفريق واحد. وكانت النتيجة حصولي على فرصة عمل لدى شل للتنمية 

- ُعمان"

نوف العبرية

متدربة، صيف 2017 - شل للتكنولوجيا - ُعمان

خزان  ُعمان. عملت كمتدربة هندسة   - للتكنولوجيا  فريق شل  مع  بالعمل  "لقد حظيت 
لمدة شهرين. خالل هذه الفترة، شاركت في مشروع االسترداد المعزز للنفط في أحد مواقع 
عمليات شركة تنمية نفط عمان، كما تواصلت مع أعضاء فريق إدارة اSصول و شركة شل 

للتنمية - ُعمان الكتساب المزيد من المعرفة عن الشق العلوي.

وقد مكنتني المعرفة والمهارات التي اكتسبتها أثناء التدريب من الحصول على وظيفة 
في شل Sنني أتقنت المهارات التي تطلبها شل عند قيامها بتوظيف الخريجين. طّبقت 
أعمل كمهندسة  التقييم، واnن  اختبار  النجاح في  الخريجين وأصبحت قادرة على  برنامج 

عمليات مع فريق الصحة والسالمة واSمن والبيئة."

برنامج شل للتدريب الصيفي



تعزيز ريادة ا*عمال

إنطالقة:
"اليف  مبادرة  من  جزء  هو  انطالقة  شل  برنامج 
تم  والتي  االجتماعي  االستثمار  في  العالمية  واير" 
تدشينها Sول مرة في عام 1982 في اسكتلندا. وقد 
 .1995 عام  في  ُعمان  في  إنطالقة  شل  برنامج  ُطرح 
2020 فيما يتعلق  رؤية  البرنامج لدعم تحقيق  يهدف 
بتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع الخاص والتنوع 

االقتصادي.

وبعد اdعالن عن هدية شل الخامسة للوطن، قامت شل 
بالتعاون  بطرح برنامج شل إنطالقة في نسخة جديدة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  العامة  الهيئة  مع 

(ريادة).

احصائيات التأثير (٢٠١٦ - ٢٠١٨)

القرن  نحو  انطالقة  تكون  أن  هو  المستقبلية  الرؤية  هذه  وضع  من  توخيناه  ما  فإن  تعلمون  "وكما 
الحادي والعشرين تمّكن االقتصاد العماني من تحقيق تحول استراتيجي، فال يبقى معتمد[ على اdنفاق 
الحكومي وعلى الموارد النفطية، والعمالة الوافدة، وإنما ينتقل إلى طور آخر أفضل وأشمل يجد قواعده 

المتينة الراسخة في المبادرات الخاصة، والعمالة الوطنية المتدربة، والموارد المتجددة المتنامية."
من خطاب جاللة السلطان قابوس المعظم

18 نوفمبر 1996 العيد الوطني السادس والعشرين،

47
إجمالي عدد 

ورشات العمل 
التي تم  تنظيمها

1139
تم تدريبهم

1284
فرصة عمل تم 
تــــوفــــيـــــــرهـــــا

280 عملية دعم  
لتأسيس 

أعمال تجارية
شراكة مع القطاعين: 

العام والخاص

2311 101
مشروع جديد

عدد المحافظات 
التي تمت تغطيتها
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برنامج انطالقة التأسيسي
خالل  من  وذلك  الحكومية،  المدارس  في  العاشر  الصف  بين طالب  اSعمال  بريادة  للتوعية  تهدف  فكرتي هي مسابقة  مسابقة 

تشجيع الطالب على التفكير اdبداعي والتخطيط والتنافس لتقديم أفضل فكرة عمل تجاري.

الفائزون في مسابقة فكرتي

الفائز بالمركز ا_ول

االسم: أحمد خميس جمعة التوبي

المحافظة: الداخلية

عربة  المقدمة:  العمل  فكرة 
ذكية  تسوق  عربة  عن  عبارة  ذكية. 
أثناء تسّوقه. وتقوم  تتبع المتسوق 
العربة بإحصاء، تسجيل وجمع أسعار 
قبل  فيها  وضعها  يتم  التي  المواد 

الوصول إلى المحاسب.

الفائز بالمركز الثاني

االسم: سحة لمنتجات التمور

المحافظة: الداخلية

حلويات  المقدمة:  العمل  فكرة 
مبتكرة ومنتجة من التمر مع نكهات 

مختلفة.

الفائز بالمركز الثالث

شماء  و  الخزيمي  علي  أروى  االسم: 
إبراهيم البلوشي

المحافظة: شمال الباطنة

فكرة العمل المقدمة: مياه صحية: 
مبرد ماء مصنوع من الفخار التقليدي 

العماني.

صندوق نمو
ضمن مبادرة هدية شل للوطن 2005، تم إنشاء هذا الصندوق 
في  جديدة  عمل  فرص  وإيجاد  العمانيين  اSعمال  رواد  لدعم 
تأسس  إنطالقة.  بصندوق  سابق*  يسمى  وكان  المنطقة. 
صندوق نمو عمان في عام 2006 وأعيد تجديد هويته التجارية 
باسم صندوق نمو عمان في عام 2013، وهو جزء من برنامج 
قبل  من  تأسيسه  تم  الذي  لالستثمار  االقليمي  نمو  صندوق 

جروفين ومؤسسة شل الخيرية، وتتم إدارته من قبل جروفين.

كاملة  حلوالً  يوفر  ميتكر  أعمال  نموذج  نمو  صندوق  يعتبر 
المبتدئة  المشاريع  وصول  وتسهيل  اSعمال  ودعم  للتمويل 
الحالية  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  إلى  باdضافة  للسوق 
إيجاد  إلى  بالتالي  يؤدي  مما  السلطنة  في  للدعم  والمحتاجة 

فرص عمل مستدامة.

حديث ريادة
شهد معرض إبداعات عمانية مشاركة شل إنطالقة من خالل 
مسابقة "حديث ريادة" التي نظمتها ريادة خالل الفترة من 29

نوفمبر، وهي عبارة عن مسابقة لدعم وتمويل رواد  إلى 30
اSعمال المشاركين. وكانت هذه المسابقة فرصة للمستمثرين 
يمكن  التي  العروض  أفضل  ويختاروا  المشاريع  يقّيموا  لكي 
تقديم مساعدة مالية Sصحابها أو الدخول في شراكات تجارية 
Sمراض  التخصصي  الدولي  المركز  اختيار"  تم  وقد  معهم. 
للفوز  "مترجمكم"  الترجمة  منصة  و  الدموية  واSوعية  القلب 
بمنح من برنامج شل انطالقة. وهذه المنح عبارة عن خدمات 
إلى  إضافة  التجارية  أعمالهم  لتطوير  للفائزين  تقديمها  يتم 
مدى  على  الرئيسية  اSداء  ومؤشرات  االستثمار  عائد  متابعة 
تسليط  ريادة"  "حديث  في  تم  كما  المنحة.  من  كامل  عام 

الضوء على قصص نجاح ملهمة لرواد أعمال عمانيين.

دعم ومشاركة شل إنطالقة في "إبداعات عمانية"
وتعزيز  المنتجة،  اSسر  منتجات  وإبراز  الحرفية،  الصناعات  وعرض  اSعمال  لرواد  تنظيمه  يتم  سنوي  معرض  عمانية"  "إبداعات 
المعرض من قبل"ريادة" بهدف تطوير وتنمية وترويج منتجات  الصغيرة والمتوسطة. ويتم تنظيم هذا  المؤسسات  مبيعات 

الجهات المشاركة طبق* الحتياجات السوق، وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين والزوار.

كن طموح? وملهم?
من  المشاركين  تمكين  على   " وملهم*  طموح*  "كن  برنامج  يركز 
االهتمام بالمخاطر المحددة لكي يحققوا التميز في أعمالهم التجارية، 
مشاركتهم  خالل  من  اnخرين  إلهام  على  قادرين  يكونوا  ولكي 

للدروس القّيمة التي تعلموها خالل مسيرتهم الناجحة.

الطموحون  المشاركون  يصبح  للبرنامج،  الخمسة  المراحل  وخالل 
المطلوبة  للمهارات  اكتسابهم  بعد  النجاح  تحقيق  على  قادرين 

والمعرفة وتطوير اSفكار المتعلقة بمشاريعهم.

يشتمل البرنامج على اSفكار النيرة لمشاريع 
اSعمال، وكيف يصبح المشارك رائد أعمال 
ناجح، اdرشاد والتوجيه، البرامج التدريبية 

المتخصصة، وإدارة اSزمات المالية.
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الطبيعية ومع كل ما حققناه  البيئة  الكبير بحماية  "انطالق* من اهتمامنا 
من خطوات مهمة في هذا المجال نالت بها ُعمان مكانة طيبة بين الدول 
المهتمة بحماية البيئة، فإنه يجب بذل المزيد من الجهد ومراعاة االعتبارات 
والمضي  اdنمائية،  المشاريع  وتنفيذ  تخطيط  عند  البيئة  بحماية  الخاصة 
قدم* في تطوير الصالت القائمة مع المنظمات اdقليمية والدولية المعنية 
فضًال عن قيام كل مواطن بواجبه لما لذلك من أهمية كبيرة لحماية مواردنا 
الطبيعة  تأثيرات ضارة وللمحافظة على  أية  العامة من  الطبيعية والصحة 

الجميلة والمتميزة التي وهبها ا: لعماننا الحبيبة."
من خطاب جاللة السلطان قابوس المعظم
18 نوفمبر 1985 العيد الوطني الخامس عشر،

إكمال أول مسح كامل للطيور المهاجرة خالل فصل الربيع 
بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية ومنظمة اSراضي الرطبة العالمية، قامت شركة 
شل للتنمية - ُعمان بتمويل أول مسح كامل للطيور المهاجرة في محمية اSراضي الرطبة 
بمحافظة الوسطى والتي شملت شبه جزيرة بر الحكمان، وذلك لتعزيز االهتمام العالمي 
طائر من  بمحمية اSراضي الرطبة في السلطنة. وقد أظهر المسح أن أكثر من 300,000
80 نوعا مختلفا قد اتخذت السهول الطينية والشعاب المرجانية وما يرتبط بها  حوالي 

من اSراضي الرطبة على ساحل ُعمان موطنا للراحة والتغذية لها أثناء هجرتها السنوية.

وقد دشنت شركة شل للتنمية - ُعمان و والمؤسسة العالمية ل�راضي الرطبة بالتعاون مع 
وزارة البيئة والشؤون المناخية كتاب* بعنوان" بر الحكمان: جنة الطيور الساحلية في ُعمان" 
وذلك ضمن االحتفاالت بالعيد الوطني الثامن واSربعين المجيد التي جرت في 12 نوفمبر 

برعاية معالي محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية. 2018

ساعة ا_رض
ساعة اSرض حدث عالمي ينظمه الصندوق العالمي للحياة البرية وذلك لالحتفال بااللتزام 
تجاه هذا الكوكب الذي نعيش عليه من خالل إطفاء اSضواء غير الضرورية لمدة ساعة يتم 
تحديدها. ويتمثل الهدف منها في تشجيع المجتمع العالمي على معرفة الفرص المتاحة 

والتحديات الموجودة من أجل الحفاظ على عالم مستدام. 

في  ساعة  لمدة  الكهربائية  واSجهزة  اSضواء  بإطفاء  عمان  شل  تقوم  المناسبة،  وبهذه 
جميع مكاتبها في ميناء الفحل على مدى مساحة تقّدر بـ 10,000متر مربع .

وكان االحتفال بساعة اSرض قد بدأ في السلطنة منذ سبع سنوات.

ُيذكر أن االحتفال بساعة اSرض بدأ عندما أطفئت اSضواء في مدينة سيدني بأستراليا عام 
2007. ومنذ ذلك العام، أصبح االحتفال بها ظاهرة عالمية إذ تشارك فيه أكثر من 7000

دولة ومقاطعة في العالم. مدينة في 187

اSراضي  ومنظمة  المناخية،  والشؤون  البيئة  وزارة  تعمل 
الرطبة العالمية وشل للتنمية - ُعمان على تعزيز االهتمام 

العالمي بمحمية اSراضي الرطبة في محافظة الوسطى.



الرعايات والمنح

تقوم شل عمان بدور فعال في ازدهار المجتمع من خالل العديد من البرامج المفيدة بما فيها الرعايات والمنح. إننا نتطلع للفرص 
التي ترّكز على التطور االقتصادي وازدهار ُعمان ورفاهية المجتمع؛ 

مسابقة ا_بطال
وفي  اSبطال.  مسابقة  في  مرة  Sول  ريدي  ماثيو  و  كوكاري  فارس  ومن  مني  المكون  و  للسلطنة  الممثل  فريقي  "شارك 

الحقيقة هي أول مشاركة للسلطنة في هذه المسابقة التي جرت في جامعة ييل. وقد تمكنا من الفوز بميداليات ضمن 

العشرة اSوائل في تحدي الطالب المبعوثين الذي حققنا فيه فوز[ رائع*. ويتمثل هدفنا في التأكيد على أن الفريق العماني 

منافس قوي في كأس الطالب المبعوثين العالمي، مما يعني توفر قدرات هائلة في السلطنة" - عصمت قّيوم.

"إن المرحلة القادمة تتطلب أن يقوم القطاع الخاص بالدور اSكبر فيها فيعمل على 
مساهمته  مضاعفة  من  يتمكن  حتى  مهاراته  وتنويع  خبراته  وتعزيز  قدراته  تطوير 

ليس فقط في التنمية االقتصادية وإنما أيض* في التنمية االجتماعية."
من خطاب صاحب الجاللة بمناسبة انعقاد مؤتمر الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني 2020 بتاريخ 2 يونيو 1995
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جوائز حرفتي
دعمت شل انطالقة جوائز "حرفتي" والتي يتم منحها للطالب الذين 
االرتقاء  من  العماني  الشباب  يمّكن  الذي  "حرفتي"  برنامج  أكملوا 
خالل  من  وذلك  عليا  مستويات  إلى  التقليدية  والحرف  بالفنون 

تزويدهم بالمهارات الالزمة لبدء مشاريعهم الحرفية.

حملة التبرعات في شهر رمضان
للتبرعات  بتنظيم حملة  ُعمان   - للتنمية  تقوم شل   ، عام  في كل 
على  تحتوي  صناديق  توزيع  فيها  يتم  المبارك،  رمضان  شهر  في 
مواد غذائية ضرورية للعائالت المحتاجة في مختلف أنحاء السلطنة. 
الخيرية  والمؤسسات  عمان  شل  موظفو  الحملة  هذه  في  يشارك 

العمانية ومؤسسات خيرية أخرى.

مركز رعاية الطفولة
بالتعاون مع فريق "هيا نقرأ" من جمعية دار العطاء الخيرية، أكملت 

شل للتنمية - ُعمان مشروع تجديد مكتبة مركز رعاية الطفولة.

وفي هذا المشروع، تم تجديد المكتبة من الداخل مع تركيب أجهزة 
عرض جديدة. كما اشتملت المبادرة على إعادة ترتيب الكتب العربية 
تعّلم  وسائل  توفير  إلى  باdضافة  المكتبة  رفوف  على  واdنجليزية 

مساعدة.

نقرأ  هيا  باص  حضر  تجديدها،  بعد  المكتبة  افتتاح  يوم  وفي 
"مكتبتي" إلى مركز رعاية الطفولة حيث شارك الطالب باختيار الكتب 

التي تناسب مكتبتهم الجديدة.

مكتبة مركز رعاية الطفولة



المعارض والمؤتمرات
مؤتمر ومعرض غرب آسيا للنفط والغاز وجمعية مهندسي البترول

قامت شل للتنمية - ُعمان بعرض جهودها ومشاريعها المختلفة في قطاع الطاقة المتجددة واستثماراتها 
الذي نظمته جمعية مهندسي  المجتمعية في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض غرب آسيا للنفط والغاز 
البترول، حيث كان الفاضل/ سامي اسكندر - نائب الرئيس التنفيذي في شل العالمية لمشاريع الشق العلوي 

غير التشغيلية - المتحدث الرئيسي في المؤتمر.

وكان قد تم تنظيم المؤتمر في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض خالل الفترة من 26 إلى 28 مارس. جاءت 
التي يطلقها  المختلفة  المبادرات  19 دولة بهدف تسليط الضوء على  300 شركة من  مشاركة شل ضمن 
قادة ورواد قطاع النفط والغاز، حيث عرضت شركة شل مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع ماراثون 
شل البيئي خالل المعرض المصاحب للفعالية. وقد حظي الضيوف بفرصة لالستمتاع بجولة جولف افتراضية 

ومسابقة في مجال تحويل قطاع الطاقة.

وتأكيد[ لدور شركة شل للتنمية - ُعمان في قطاع الطاقة بالسلطنة، ترأس خبراء من الشركة اللجنة المنظمة 
لمؤتمر جمعية مهندسي البترول حيث شاركوا في الجلسات النقاشية، والجلسات التدريبية وحلقات العمل.



معرض السالمة المرورية في مهرجان خريف صاللة
معرض السالمة المرورية في مهرجان خريف صاللة حدث سنوي يستهدف 
آالف العائالت والزوار في موسم الخريف مما يؤدي إلى ازدحام في حركة المرور 

وحصول حوادث سير.

وبهذه المناسبة ، قامت شل عمان بالمشاركة في معرض السالمة المرورية 
والذي نظمته شرطة ُعمان السلطانية، كما قامت شل ُعمان بتنظيم حملة 
المرورية في صاللة حيث تم تقديم أنشطة تهدف لتوعية  توعية بالسالمة 
اSطفال بالسلوك اnمن على الطرق ومن بينها: قرية شل المرورية والتقاط 

صور للسلوك ا�من.

مؤتمر االستدامة ا_ول
ُعمان  مركز  نظمُه  الذي  اSول  االستدامة  مؤتمر  في  عمان  شل  شاركت 
لمناقشة االستراتيجيات  المؤتمر منصة  للحوكمة واالستدامة. ويعتبر هذا 

المتعلقة بالسياسات المحلية لالستدامة.

وكان الفاضل/ ايمانويل أنيمي - المدير اdقليمي ل�داء االجتماعي لشل في 
المؤتمر بصفته  أفريقيا قد شارك في هذا  منطقة الشرق اSوسط وشمال 

متحدث* رئيسي* وعضو[ في الحلقة النقاشية.

منتدى ُعمان للطاقة
فعالياته.  برنامج  في  وشاركت  للطاقة  ُعمان  منتدى  برعاية  الشركة  قامت 
الحكومة،  من  المبذولة  الجهود  ضمن  المنتدى  هذا  تنظيم  تم  قد  وكان 
والغاز  والنفط  الطاقة  قطاع  في  المعنية  اSكاديمية  والجهات  والشركات 
ُعمان  في  الطاقة  لخطة  الرئيسية  التوصيات  تنفيذ  ومناقشة  لمراجعة 
نائب   - بريان ديفيس  الفاضل/  المنتدى  . مّثل شل في هذا   2040 لعام 
رئيس حلول الطاقة وقّدم دراسة حالة عن تحول الطاقة في أوروبا والتركيز 
مزودة  بريطانية  شركة  يوتيليتي"-  فيرست  لشركة"  شل  امتالك  على 
هولندية  شركة   - نيوموشن  و  للمنازل  العريض  النطاق  وإنترنت  للطاقة 
هذا  وفي  أوروبا.  في  والمكاتب  للمنازل  خاصة  شحن  نقطة   30,000 لها 
المنتدى، استضاف الفاضل/ كريس بريز - رئيس شل في ُعمان مناقشات 

حول سلسلة التزويد المحلية/ القيمة المحلية المضافة وتحول الطاقة.

مؤتمر الغاز والغاز الطبيعي المسال للشرق ا_وسط
برعاية  افتتاحه  تم  الذي  الهام  المؤتمر  لهذا  البالتيني  الراعي  شل  كانت 
السلطنة  النفط والغاز في  الرمحي - وزير  الدكتور محمد بن حمد  معالي 
وذلك خالل الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2018 في مركز ُعمان للمعارض 
المتعلقة  الهامة  اSمور  المؤتمر  في  المشاركون  ناقش  وقد  والمؤتمرات. 

بتطوير إنتاج الغاز، البنية اSساسية، االستدامة واdبتكار.

نائب   - منصور  صابر  الفاضل/  قبل  من  المؤتمر  في  ممثلة  شل  وكانت 
رئيس التطوير التجاري واSعمال الجديدة في شل - حيث تحدث في الجلسة 
قدم  كما  المسال.  الطبيعي  والغاز  الغاز  سوق  اتجاهات  عن  االفتتاحية 
الفاضل/ أسجي تيمبلمان - نائب رئيس شل لمشاريع الشرق عرض* بعنوان 

"مستقبل مشرق لعمان".

المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية االجتماعية
كانت شل للتنمية - ُعمان راٍع رئيسي للمنتدى العماني للشراكة والمسؤولية االجتماعية الذي نظمته جريدة الرؤية. وضمن مشاركة شل في هذا 
الحدث ، تحدثت الفاضلة/ منى الشكيلية - مدير عام العالقات الخارجية واالستثمار االجتماعي في شل للتنمية - ُعمان عن أفضل اSنشطة التي تم 

.NXplorers تنفيذها ضمن مبادرات شل عمان لالستثمار االجتماعي ومن أهمها: الطاقة الشمسية في المدارس و
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