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حقبة جديدة ل�صناعة 

الغاز الطبيعي امل�صال

 ال�صعلة يف م�صانع الطاقة...
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�سهدت �سناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف بالدنا تطورًا �سريعًا، ومن ال�سهل 

اأن ندرك هذه النقلة النوعية عندما ننظر اإليها يف �سياق اأن �سناعة الغاز 

الطبيعي امل�سال العاملية �سهدت هي الأخرى منوًا مت�سارعًا، وكذلك ال�سوق 

التي تخدمها نظرًا للطلب العاملي املتزايد.

بداأت عمليات التبادل التجاري يف �سناعة الغاز الطبيعي امل�سال منذ قرابة 

على  وت�سديره  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  عملية  اأن  اإل  عامًا،  خم�سني 

نطاق وا�سع مل تبداأ �سوى يف اأواخر الثمانينات من القرن املا�سي، وتطورت 

تطورًا ملحوظًا جدًا منذ ذلك احلني.

وهناك الآن نحو 20 بلدًا حول العامل تعمل حاليًا يف جمال ت�سدير الغاز 

الطبيعي امل�سال، الأمر الذي يدل على مدى ت�سارع وترية منو وتزايد اأهمية 

الغاز الطبيعي وا�ستخداماته عرب �سريحة وا�سعة من التطبيقات، اأ�سبحت 

بع�ض الدول امل�سدرة م�ستوردة هي الأخرى، ومن بينها ال�سلطنة.

ومع ا�ستمرار العامل يف فر�ض �سوابط �سارمة ل�سون البيئة ل�سمان وجود 

بيئة ناب�سة باحلياة ومتوازنة، من �ساأنها اأن تخدم اجليل احلا�سر والأجيال 

القادمة ل�سنوات عديدة؛ فاإن الغاز الطبيعي �سوف ي�سهم بدور هام يف تلبية 

اإننا  الطبيعية.  البيئة  بجمال  امل�سا�ض  دون  الطاقة  من  العامل  احتياجات 

�سعداء باجلهود التي تبذل والكت�سافات يف هذه املوارد والذي يعطي �سورة 

جيدة حول م�ستقبل الطاقة يف ال�سلطنة، حيث �سيوا�سل الغاز الطبيعي يف 

لعب دورًا حيويًا داخل ال�سلطنة وخارجها.  

على �سعيد اآخر، اإن الندماج بني ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال 

و�سقيقتها �سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال ي�سع الكيان اجلديد، الذي 

يعمل حتت ا�سم »ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال«، يف مركز يتيح 

له اأن يقدم للعامل �سورة موحدة توفر اإمدادات الغاز الطبيعي امل�سال من 

كفاءة،  اأكرث  بطريقة  الطاقة  من  عمالئنا  احتياجات  وتلبية  ال�سلطنة، 

تت�سم باملرونة لتزويد ال�سوق على نطاق اأو�سع من خالل �سحنات املبادلة. 
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عالوة على ذلك، يتيح هذا الندماج املزيد من الفر�ض ملواردنا الب�سرية، 

وا�ستفادة اأف�سل ملجتمعاتنا ب�سورة اأكرث كفاءة وفعالية. 

وكان م�سدر  اإعجابي  اأثار  الأول لالندماج،  اليوم  �سبقت  التي  الأيام  ويف 

من  املوظفني  زمالئي  جميع  بها  تعاون  التي  الطريقة  يل  بالن�سبة  اإلهام 

كال ال�سركتني لتحقيق العديد من الإجنازات التي مل جتعل من 1 �سبتمرب 

حقيقة ماثلة على اأر�ض الواقع فح�سب، بل تعد جناحًا باهرًا ذائع ال�سيت 

ح�سبما اأكده العديد من املتعاملني مع ال�سركة. وهذا النوع من ديناميكية 

العمل اجلماعي من املوؤكد اأنه �سيكون من الركائز الأ�سا�سية لبناء النجاح 

يف ال�سركة واإحراز ق�سب ال�سبق يف هذه ال�سناعة. اإذ �سيتم غر�ض ثقافة 

روح الفريق والأهداف امل�سرتكة يف املرحلة املقبلة. 

والعرفان  الولء  اآيات  واأ�سمى  والمتنان  ال�سكر  عظيم  نرفع  اأن  وي�سرفنا 

 للمقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم 

- حفظه اهلل ورعاه - على ما يوليه من عناية كرمية لقطاع النفط والغاز، 

التي  التنمية  م�سرية  يف  للم�ساهمة  اإياها  اأولنا  التي  الكرمية  الثقة  وعلى 

وتـنمية  وت�سديره  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  ال�سلطنة من خالل  ت�سهدها 

املوارد الب�سرية الوطنية.

وبو�سفنا �سركة مندجمة، فاإن كل موظف يف ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي 

امل�سال ي�سعر بالتوا�سع جل�سامة الثقة التي اأولنا اإياها العديد من املتعاملني 

معنا؛ لدفع جناح هذه ال�سركة قدمًا اإىل الأمام وحتقيق م�ستويات جديدة من 

الأهمية للوطن واملواطنني. وبدون اأدنى �سك فاأن هذا �سوف يتطلب التزامًا 

ل مثيل له وتركيزًا م�ستمرًا على اأهدافنا م�سرت�سدين بقيمنا الأ�سا�سية.

ويف هذا العدد من الغنجة، �سوف يطالع القراء الأعزاء معلومات مفيدة 

و�سركة  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  بني  الندماج  عملية  عن 

قلهات للغاز الطبيعي امل�سال، اإىل جانب موا�سيع اأخرى مثرية لالهتمام.  

بن  الدكتور حممد  ملعايل  �سكري  اأقدم خال�ض  اأن  اإل  اخلتام  ي�سعني يف  ول 

حمد الرحمي – رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال، 

قلهات  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض   – اجل�سمي  خمي�ض  بن  نا�سر  �سعادة  و 

للغاز الطبيعي امل�سال- وجميع اأع�ساء جمل�سي اإدارة ال�سركتني،  واإىل جميع 

ي�سودها مزيد من  نبداأ حقبة جديدة  املتوا�سل ونحن  �سركائنا على دعمهم 

التعاون البناء ون�سجل فيها جناحًا تلو الآخر يف �سناعة الغاز الطبيعي امل�سال.

اأمتنى لكم طيب القراءة.

حارب بن عبداهلل الكيتاين

الرئي�ض التنفيذي

 ت�سدر الغنجة ف�سليًا عن ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال �ض.م.م. الإ�سراف العام: نا�سر بن �سعيد الكـندي. لالإ�ستف�سار، 

يرجى مرا�سلة: رئي�ض ق�سم املطبوعات و �سوؤون الإعالم، ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال، �ض.ب.: 560، م�سقط 116، �سلطنة عمان

طبع على ورق مت اإعادة تدويره
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حيث   ،2014 خالل  افتتاحها  واملزمع  امل�سال  الطبيعي  للغاز  الُعمانية 

�ستقدم املدر�سة برامج تعليمية وتنموية عاملية  للنا�سئة الذين يرغبون 

ب�سور   ال�سراعي  لالإبحار  مدر�سة  �ستكون  اإذ  الإبحار.  ريا�سة  تعلم  يف 

التابعة  املتوقعة  الثمانية  املدار�ض  اأ�سل  من  الرابعة  املدر�سة  وهي 

مل�سروع ُعمان لالإبحار �سمن مبادرة تهدف اإىل ا�ستغالل هذه الريا�سة 

للم�ساهمة يف تنمية مواهب ال�سباب ون�سر ريا�سة البحار ودعم جهود 

التنمية الجتماعية والقت�سادية والريا�سية بال�سلطنة.  

الندابي  نا�سر  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  اأعرب  جانبه  ومن    

- وايل �سور - عن اإعجابه بالتقدم الذي يتم اإجنازه يف خطوات اإن�ساء 

املدر�سة مو�سحًا: اأنه يتطلع اإىل اأن متتلك ولية �سور مدر�سة الإبحار، 

والتي ميكن اأن تعك�ض النجاحات التي حققها م�سروع ُعمان لالإبحار على 

الذي مت  بالتقدم  ال�سيخ  اأ�ساد �سعادة  والدويل. كما  ال�سعيدين املحلي 

اإجنازه يف عملية اإن�ساء املدر�سة.

ال�سركة تطلق �سخ�سيات �سفراء ال�سالمة 

املرورية وتدعم اجلمعية العمانية لل�سالمة 

وقعت  املرورية،  ال�سالمة  مبادرات  بدعم  املتوا�سل  الهتمام  اإطار  يف 

الطريق  على  لل�سالمة  العمانية  اجلمعية  مع  تفاهم  مذكرة  ال�سركة 

للعمل على انتاج فوا�سل تلفزيونية توعوية كرتونية عن ال�سالمة املرورية 

واإطالق �سخ�سيات �سفراء ال�سالمة املرورية لدى ال�سركة العمانية للغاز 

الطبيعي امل�سال وهما التواأم م�سعل و�سمعة.

وا�ستحداث  �سامل  نهج  اتباع  اإىل  احلاجة  لتربز  املبادرة  هذه  وتاأتي 

والتاأثري  ال�سحيحة  املرورية  الثقافة  لن�سر  مبتكرة  توا�سل  و�سائل 

�سيتم  حيث  ال�سباب.  وخا�سة  املجتمع  اأفراد  �سلوك  على  الإيجابي 

انتاج هذه املقاطع التوعوية من قبل �سركة حملية حول ر�سائل توعوية 

خمتلفة تهدف اإىل ن�سر الوعي املروري وثقافة ال�سالمة املرورية على 

الطريق. يف حني �سيتم عر�ض هذه املقاطع على �سا�سة التلفزيون ويف 

ت�ستمل  كما  الجتماعي.  الإعالم  و�سائل  على  وحتميلها  ال�سينما  دور 

 زيارة ميدانية مل�سروع مدر�سة عمان 

لالإبحار بوالية �سور

التي  الجتماعية  واملبادرات  للم�ساريع  امليدانية  الزيارات  اإطار  يف 

من  وفد  زار  امل�ساريع،  تطورات  اآخر  على  للوقوف  ال�سركة  متولها 

لالإبحار  عمان  وم�سروع  امل�سال  الطبيعي  للغاز  الُعمانية  ال�سركة 

حمافظة جنوب ال�سرقية. حيث التقى الوفد ب�سعادة ال�سيخ اأحمد بن 

حممد بن نا�سر الندابي وايل �سور بح�سور عدد من ممثلي الدوائر 

احلكومية يف مكتبه.  

الذي  لالإبحار  عمان  مدر�سة  مب�سروع  التعريف  اإىل  الزيارة  وتهدف 

يقام يف امليناء البحري ب�سور والتي يتم اإن�ساوؤها مببادرة من ال�سركة 

اأخبـــار ال�سـركــــة
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حزام  اأهمية  مثل  الطرق  على  ال�سالمة  مو�سوعات  على  املقاطع 

الأمان، ومقاعد حماية الأطفال، واإدارة ال�سرعة، وخطورة ا�ستخدام 

الهاتف النقال اأثناء القيادة، وكيفية الت�سرف اأثناء هطول الأمطار 

والوديان وغريها.

الوعي  زيادة  الق�سرية يف  التوعوية  الفوا�سل  الهدف من هذه  ياأتي 

بال�سالمة على الطرق جلميع القاطنني يف �سلطنة عمان من مواطنني 

ومقيمني من خالل اإ�سراك املجتمع بهدف احلد من حوادث الطرق 

لل�سالمة  العمانية  تقوم اجلمعية  الإطار،  ال�سلبية. ويف هذا  واآثارها 

امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  مع  بالتعاون  الطرق  على 

الأفالم،  يف  ا�ستخدامها  ليتم  املرورية  ال�سالمة  موا�سيع  حتديد  يف 

على  ال�سالمة  م�سائل  ملعاجلة  امل�سورة  والق�سة  ال�سيناريو  وكتابة 

الطرق املطروحة يف الفيلم من خالل توفري املعلومة والثقافة املرورية 

ال�سحيحة.

 ال�سركة توقع اتفاقية متويل برنامج 

تدريبي لــ20 فتاة 

التنمية  جلنة  مع  تدريبي  برنامج  متويل  اتفاقية  ال�سركة  وقعت 

الجتماعية بولية العامرات لتدريب وتاأهيل عدد من الفتيات يف جمال 

امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  تقوم  حيث  الآيل.  التطريز 

اإجمالية  فــئــة ال�سمان الجتماعي، بتكلفة  20 فتاة من  بتمويل تدريب 

بلغت �ستة وثالثون األف )36٫000( ريال عماين. 

جميع  تتمكن  �سوف  االتفاقية،  �سوء  على 

 6 ملدة  تدريبية  بدورة  االلتحاق  من  املنت�سبات 

املطلوبة  باملهارات  مواهبهن  ل�سقل  وذلك  اأ�سهر 

يف التطريز االآيل. حيث �سيتم تدريبهن يف معهد 

البهاء للتدريب احلريف يف والية العامرات، والذي 

واالأدوات  املعدات  جميع  بتوفري  �سيقوم  بدوره 

العملي  اجلانب  لتعزيز  وذلك  للتدريب  املطلوبة 

التدريبية  الدورة  ت�سمل  كما  احلرفة.  هذه  من 

تعّلم العديد من املواد االأ�سا�سية املتعلقة بخياطة 

باأنواعها  الن�سائية  املالب�س  وتطريز  وتف�سيل 

يتم  �سوف  الربنامج،  من  وكجزء  املختلفة. 

خالل  املتدربات  جلميع  �سهرية  منحة  تخ�سي�س 

فرتة التدريب. 

التابع  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  من  بدعم  الربامج  هذه  تاأتي 

لل�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال والذي يهدف اإىل تنمية الكادر 

فر�ض  وخلق  العمل  �سوق  يف  املطلوبة  الوظيفية  باملهارات  الوطني 

وظيفية لهم.

توا�سل  ال�سركة  »اأن  الكندي  �سعيد  بن  نا�سر  اأو�سح  اآخر،  جانب  من 

املهارات  واك�سابهم  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  تدريب  يف  اهتمامها 

واخلربات املطلوبة يف �سوق العمل«.

 ال�سركة توا�سل دعمها للجمعية 

العمانية للمعوقني

وقعت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال موؤخرًا اتفاقية متويل عدد 

من املعدات والأجهزة الطبية التعوي�سية لأكرث من 1019 مواطن من ذوي 
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الحتياجات اخلا�سة يف كافة ربوع ال�سلطنة، وذلك �سمن نطاق التعاون 

بني ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال واجلمعية العمانية للمعوقني.

من  ال�سريحة  لهذه  املعاناة  حدة  تخفيف  اإىل  التفاقية  هذه  تهدف 

املجتمع من خالل اإدخال اأحدث املعدات والأجهزة احلديثة التي ت�سّهل 

من  اأكرث  الدعم  قيمة  بلغت  حيث  الفئة.  لهذه  املختلفة  احلياة  جوانب 

مل�ساعدة  تخ�س�سيها  مت  ريال   )220٫150( األف  وع�سرين  مائتني 

اجلمعية العمانية للمعوقني يف �سراء اأكرث من 1019 جهاز من الأجهزة 

لذوي  �سماعة   375 متحرك،  كر�سي   715 ت�سمل  واملعينة،  التعوي�سية 

الإعاقات ال�سمعية، 20 �سريرًا طبيًا و50 كر�سي دورات مياه والتي تعمل 

كدورات مياه متحركة لذوي الحتياجات اخلا�سة الذين تكون حركتهم 

حمدودة ب�سبب الإعاقة. 

وحول حديثه عن التفاقية، اأو�سح يحيى بن عبداهلل العامري – رئي�ض 

ال�سركة  للمعوقني- بقوله »نثمن جهود  العمانية  اإدارة اجلمعية  جمل�ض 

للجمعية على مدى  املتوا�سل  امل�سال يف دعمها  الطبيعي  للغاز  العمانية 

ال�سنوات، والذي انعك�ض ب�سكل بارز يف الرقي باخلدمات التي تقدمها 

اجلمعية لهذه ال�سريحة من املجتمع. وتاأتي  الإتفاقية لتاأكد على عمق 

ال�سراكة التي تربط اجلمعية العمانية للمعوقني بال�سركة«.

ال�سركة تعلن اأ�سماء الفائزين يف م�سابقة 

»خمرتعو العام من ال�سباب«

اأعلنت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال موؤخرًا عن اأ�سماء الطلبة الفائزين 

يف م�سابقة »خمرتعو العام من ال�سباب«، وذلك يف احلفل اخلتامي للم�سابقة.

اإبداعات  من  اخرتاعًا  وثالثون  ثالثة  تقييم  بعد  الإعالن  هذا  وياأتي 

الطالب املنت�سبني للمدار�ض احلكومية يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة. 

وا�سعة  م�ساركة  العام  لهذا  الأوىل  ن�سختها  يف  امل�سابقة  �سهدت  حيث 

اأربعني اخرتاعًا على م�ستوى املحافظات، حيث قامت  اأكرث من  �سملت 

اخرتاعات  ثالثة  واعتماد  مبراجعة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديريات 

النهائية يف م�سقط والتي  موؤهلة من كل حمافظة للدخول يف املناف�سة 

اأ�سرفت عليها جلنة التقييم املركزية. 

ــة الــتــقــيــيــم املـــركـــزيـــة مـــن جمــمــوعــة مـــن اخلــــرباء  ــكــون جلــن ــت ت

واجلــهــات  الهيئات  مــن  عــدد  يف  ــني  والأكــادميــي والخت�سا�سيني 

احلكومية. كما تقوم اللجنة بتقييم الأعمال بناءًا على جمموعة من 

املعايري ت�سمل روح البتكار وحب ال�ستك�ساف وفهم املبادئ والأفكار 

العلمية بالإ�سافة اإىل الفائدة التي يعود بها الخرتاع على املجتمع، 

كما قامت اللجنة بتجربة كل اخرتاع على حدة حتى مت تقلي�ض العدد 

متنوعة  الأعمال جمموعة  �سملت هذه  اإذ  نهائية.  اأعمال  اإىل ع�سرة 

من املوا�سيع العلمية كاحلفاظ على البيئة واملياه والطاقة بالإ�سافة 

اإىل ال�سالمة املرورية.

العلوم  مبجال  الهتمام  على  الطلبة  ت�سجيع  اإىل  امل�سابقة  تهدف 

وا�ستك�ساف ومعاجلة التحديات بطرق علمية مبتكرة، وامل�سابقة مفتوحة 

املدار�ض  جميع  من  ع�سر  احلادي  اإىل  الثامن  ال�سف  من  الطلبة  لكل 

احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
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 توقيع اتفاقية متويل 

برنامج تدريبي

العمانية  اجلمعية  مع  تدريبي  برنامج  متويل  اتفاقية  ال�سركة  وقعت 

للخدمات النفطية )اأوبال( لتدريب وتاأهيل عدد من الباحثني عن عمل 

من ال�سباب العماين. حيث تقوم ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال 

بتمويل تدريب 20 باحثًا عن عمل، بتكلفة اإجمالية بلغت �سبعة وخم�سون 

األف )57٫000( ريال عماين. 

 20 تدريب  على  بالإ�سراف  اجلمعية  تقوم  املربمة،  التفاقية  �سوء  وعلى 

املر�سحني على  اأن يح�سل جميع  املقرر  املحا�سبة. ومن  مر�سحًا يف جمال 

وظائف يف �سركات القطاع اخلا�ض  فور تخرجهم من الربنامج التدريبي 

بهوان  معهد  ينظمه  اأن  املقرر  من  والذي  اأ�سهر،  �سبعة  مدة  ي�ستمر  الذي 

ت�سمل  متخ�س�سة  دورات  الربنامج  ي�سمل  حيث  للتكنولوجيا.  الدويل 

املبيعات، واحل�سابات، والتدقيق، وخدمة العمالء. فيما  �سيخ�س�ض �سهر 

واحد من بني الأ�سهر ال�سبعة لتلقي تدريب عملي مرتبط مبجال تخ�س�سهم؛ 

وذلك لإثراء جتربتهم امليدانية والعملية. وكجزء من الربنامج، �سوف يتم 

تخ�سي�ض منحة �سهرية جلميع املتدربني خالل فرتة التدريب. 

مع  جمددًا  للعمل  �سعداء  »نحن  الكيتاين  عبداهلل  بن  حارب  واأ�سار 

جمعية اأوبال وذلك لتدريب وتاأهيل ال�سباب العماين لالنخراط يف �سوق 

العمل وبدء م�سوارهم املهني. حيث ت�سيف برامج التدريب املتخ�س�سة 

واملتقدمة اأهمية كبرية للمتدربني، عالوة على فتح اآفاق اأرحب لهم«.

 موا�سلة دعم جمعيات 

املراأة العمانية 

وادي  بولية  العمانية  املراأة  جمعية  مع  تنموية  اتفاقية  ال�سركة  وقعت 

املتوا�سل  ال�سركة  لتاأكد على نهج  تاأتي هذه التفاقية  بني خالد، حيث 

اأنحاء  جميع  يف  املتنوعة  الجتماعية  املبادرات  من  العديد  متويل  يف 

الجتماعية  للم�سوؤولية  الريادي  ال�سركة  برنامج  خالل  من  ال�سلطنة 

والذي يتمحور يف متكني املجتمعات وال�ستثمار يف املوارد الب�سرية ودعم 

البتكار. 

العمانية  ال�سركة  تقوم  االتفاقية،  �سوء  وعلى 

للغاز الطبيعي امل�سال بتمويل اجلمعية يف اقتناء 

حوا�سيب  ت�سمل:  املتنوعة  االأجهزة  من  العديد 

واآالت  مكتبي،  واأثاث  عر�س،  و�سا�سات  اآلية، 

تكييف  واأجهزة  والفاك�س،  والطباعة  الن�سخ 

الهواء وغريها من االأدوات التي �سوف ت�ستخدمها 

اجلمعية يف تنظيم العديد من الربامج التدريبية 

يت�سمن  كما  الوالية.  واأطفال  لن�ساء  والتعليمية 

وكرا�سي  ال�سوت،  مكربات  اأجهزة  توفري  الدعم 

لتجهيز قاعة االجتماعات واملعار�س باجلمعية. 

وادي  بوالية  العمانية  املراأة  جمعية  دعم  ياأتي 

ال�سركة  انتهجته  الذي  للدعم  مكماًل  خالد  بني 

جمعيات  لتمويل  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية 

املراأة العمانية يف اأكرث من 28 والية، والذي اأ�سهم 

التي  والربامج  باخلدمات  الرقي  يف  بارز  ب�سكل 

تقدمها هذه اجلمعيات.
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نسبة التعمني - حتتل 
الشركة مكانة بني طليعة 
املؤسسات التي تسعى إلى 

استقطاب أفضل الكوادر 
العمانية واحلفاظ عليها، 

ويتقلد العمانيون اليوم 
معظم املناصب العليا في 

الشركة، ومن ذلك ستة 
عمانيني في مناصب الفريق 

اإلداري السبعة.

يوم عمل بدون حوادث 
مضيعة للوقت.

%90
 مليون دوالر تقريباً - 

مت تخصيصها لبرامج 
تدريب املوظفني وتطوير 

قدراتهم للعام 2013.

6.91209

 موظفاً مسجلني في 

 دراسات جامعية
مبنٍح من الشركة.

موظفاً منتسبني إلى 
دراسات تخصصية مبنح 

من الشركة.

مليون ريال - املبلغ 
املستثمر في 2200 

مشروعاً في جميع أنحاء 
السلطنة في السنوات 

العشر املاضية.

905436

نسبة اعتمادية املصنع.

مت حتديث األرقام والبيانات 
في شهر سبتمبر 2013.

في
مقدمة

 املساهمني 
في

التنمية

%99.69

www.omanlng.com

ق�ستنا باإخت�سار 
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والغاز، دخلت  النفط  قطاع  م�سرية  تعزز من  اأن  �ساأنها  يف خطوة من 

�سبتمرب   من  الأول   - عمان  �سلطنة  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  �سناعة 

ب�سالبة  تتمتع  ومتمّيزة  موحدة  مظلة  حتت  جديدة  حقبة   -2013

ال�سركتني  اندماج  عمليات  اكتمال  بعد  وذلك  واجلراأة،  الحتاد 

للغاز  العمانية  ال�سركة  كيان متكامل وهما:  بال�سلطنة حتت  الرائدتني 

الطبيعي امل�سال و�سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال حتت ا�سم ال�سركة 

العمانية للغاز الطبيعي امل�سال.

يعتمد م�سروع اندماج ال�سركتني على عدد من اأوجه التاآزر وال�سبه 

يف  امل�سرتكة  املرافق  من  والت�سدير  الإنتاج  اأن�سطة  من  الكثري  يف 

تتعامل  بولية �سور. كما  ن من ثالث قاطرات  املكوَّ امل�سنع  جممع 

ال�سركتان مع م�سدر واحد لتوريد الغاز الطبيعي وهو �سركة تنمية 

ال�سركة  وهي  ال�سحن  خدمات  تقدم  واحدة  وجهة  عمان،  نفط 

العمانية للنقل البحري، وتتعامل اأي�سا مع نف�ض امل�سرتين والزبائن 

هذا  اأن  كما  العاملية.  الأ�سواق  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ل�سحنات 

اندماج ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال وقلهات للغاز الطبيعي امل�سال

 �سناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف ال�سلطنة 

تدخل حقبة جديدة
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يف  الكفاءة  ذات  الوطنية  العاملة  القوى  خربات  �سيجمع  الندماج 

هذه ال�سناعة.

انتاج  ت�سويق  يف  املرونة  من  كبريًا  قدرًا  يوفر  الندماج  اأن  ريب  ول 

من  يرفع  قد  اأنه  كما  العاملية،  الأ�سواق  يف  ال�سحنات  من  ال�سركتني 

ورفع  العمليات  تكلفة  خف�ض  طريق  عن  وذلك  ال�سادرات؛  اإيرادات 

على  احلفاظ  مع  واملبادلة،  التحويل  �سحنات  اأن�سطة  اإدارة  كفاءة 

اعتمادية عالية ل�سحنات الغاز الطبيعي امل�سال اإىل امل�سرتين على املدى 

املتو�سط والطويل.

بيع  حول  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  عمل  يتمحور  وبينما 

�سحنات الغاز الطبيعي امل�سال من خالل اتفاقيات البيع وال�سراء طويلة 

الأجل؛ فاإن �سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال جهة ن�سطة يف عمليات 

ت�سويق وبيع �سحنات التحويل واملبادلة لهذا املورد احليوي.

الدكتور حممد بن حمد  اأ�سار معايل  وحول حديثه عن هذا الندماج، 

العمانية  ال�سركة  اإدارة  ورئي�ض جمل�ض  والغاز،  النفط  وزير  الرحمي - 

ال�سركة  بني  الناجح  الندماج  »اإن  بقوله:   - امل�سال  الطبيعي  للغاز 

امل�سال  الطبيعي  للغاز  قلهات  و�سركة  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية 

ي�سع �سناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف البالد على اأعتاب حقبة جديدة، 

تتميز بوجود جهة موحدة يف �سلطنة عمان خلدمة الطلب العاملي للغاز 

الطبيعي امل�سال هي ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال«.

م�سيفًا اأن »ال�سركتني تتمتعان ب�سجل حافل بالإجنازات تتمثل يف توفري 

يف  الكبرية  وامل�ساهمة  للم�سرتين،  ال�سحنات  من  بها  موثوق  اإمدادات 

يف  ال�سركتني  م�ساهمة  على  عالوة  الوطني،  والقت�ساد  املحلي  الناجت 

برامج امل�سوؤولية الجتماعية. كما حتظى ال�سركتان بن�سبة تعمني عالية. 

جميع  لدى  الطماأنينة  يبعث  هذا  فاإن  متينًا،  واحدًا  كيانًا  وبو�سفها 

املتعاملني مع ال�سركة يف �سل�سلة القيمة امل�سافة وذلك من خالل تعزيز 
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اأهمية وعوائد اأف�سل من عمليات هذه ال�سناعة يف ال�سلطنة؛ فقد اأ�سبح 

اإىل  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ل�سادرات  واحدة  مظلة  الآن  ال�سلطنة  لدى 

العامل«.

العاملي  الطلب  تزايد  العاملية  الطاقة  يتوقع خرباء  اآخر،  على �سعيد 

على مورد الغاز الطبيعي امل�سال يف ال�سنوات القليلة املقبلة، اإذ ت�سري 

بحلول  يت�ساعف  قد  املنتج  لهذا  العاملي  الطلب  اأن  اإىل  التوقعات 

عام 2020م. ومن املتوقع اأي�سًا اأن يحل الغاز الطبيعي حمل الفحم 

فاإن  وعليه  2040م.  عام  بحلول  للطاقة  م�سدر  اأهم  ثاين  لي�سبح 

الكيان  ي�سع  مما  ال�سركتني،  قوى  تكتل  نقاط  بني  يجمع  الندماج 

اجلديد يف مركز يتيح له ال�ستفادة املثلى من فر�ض العر�ض املتوقعة 

بنمو الطلب العاملي.

ال�سلطنة  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  �سناعة  اأن  على  اثنان  يختلف  ل 

تنامت وقطعت �سوطًا كبريًا، ا�سرت�سادًا بالروؤية ال�سامية ملولنا ح�سرة 

 �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - 

لتنويع م�سادر الدخل الوطني. حيث اأخذت ال�سلطنة يف تو�سيع قاعدتها 

القت�سادية، و�سرعت يف تنفيذ عدد من ال�سيا�سات الرائدة والطموحة 

الغاز  من  مواردها  ت�سخري  يف  اأبرزها  يتمثل  الدخل  م�سادر  لتنويع 

الأول  امل�ساهم  اليوم  اأ�سبح  والذي  امل�سال،  للت�سدير يف �سكله  الطبيعي 

لالقت�ساد الوطني بعد النفط.

تاأ�س�ست  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اأوىل  اأنتجت  و  1994م،  عام  يف  �سدر   
ٍ
�سام �سلطاين  مر�سوم  مبوجب 

�سحناتها من الغاز الطبيعي امل�سال يف عام 2000م بعد اأن بداأ امل�سنع 

عملياته بقاطرتني، قبل اإ�سافة القاطرة الثالثة اخلا�سة ب�سركة قلهات 

للغاز الطبيعي امل�سال والتي تاأ�س�ست يف عام 2003م و مت ت�سدير اأوىل 

�سحناتها يف عام 2005م. كما تتقا�سم ال�سركتان مرافق امل�سنع بولية 

 10٫4 تبلغ  ا�سمية  اإنتاجية  بطاقة  ال�سرقية  جنوب  حمافظة  يف  �سور 

مليون طن مرتي �سنويًا.

النفط والغاز،  واأ�سار �سعادة نا�سر بن خمي�ض اجل�سمي - وكيل وزارة 

بقوله:   - امل�سال  الطبيعي  للغاز  قلهات  �سركة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 

ال�سلطنة،  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  �سناعة  بها  متر  مهمة  »حلظات 

واخلطط  الدرا�سات  من  �سل�سلة  بعد  الندماج  هذا  ياأتي  اأن  وي�سعدين 

تعزيز  اإىل  �ستوؤدي  والتي  ال�سركتني  يف  امل�ساهمني  قبل  من  املدرو�سة 

القيمة امل�سافة جلميع املتعاملني مع ال�سركة املدجمة اجلديدة«.

يف  العمليات  بدء  منذ  بها  موثوق  بكفاءة  ال�سركتني  كلتا  عملت  لقد   

حققت  وقد  واأوروبا،  اآ�سيا  يف  والزبائن  امل�سرتين  كبار  مع  منهما  كل 

ال�سركتان معًا اإيرادات تزيد عن خم�سة مليارات دولر اأمريكي يف العام 

1٫619 �سحنة من  املا�سي. ومع نهاية يوليو من هذا العام، مت حتميل 

الغاز الطبيعي امل�سال وذلك بف�سل عمليات ال�سركتني.

للغاز  العمانية  ال�سركة  عملت  الجتماعية،  امل�سوؤولية  �سعيد  وعلى 

الطبيعي امل�سال و�سقيقتها قلهات للغاز الطبيعي امل�سال منذ تاأ�سي�سهما 

�سيا�سة  من  كجزء  املجتمع  لتطوير  املبادرات  بتقدمي  الهتمام  على 

وقد  الأخرى،  ال�سركات  من  للعديد  به  يحتذى  مثاٍل  و�سرب  عملهما، 

عملت بجهد من اأجل تلبية احتياجات املجتمع املحلي يف �سور واملجتمع 

املبادرات الجتماعية  العديد من  ال�سركتان  لت  العماين ككل. حيث موَّ

والثقافة  والرتاث  والريا�سة  والتعليم  ال�سحة  جمالت  يف  والتنموية 

الأعمال وجمعيات  واخلدمات الجتماعية والقت�سادية وم�ساندة رواد 

املراأة العمانية.

الرئي�ض   - الكيتاين  عبداهلل  بن  حارب  الفا�سل/  اأو�سح  جانبه  من 

الأول  اليوم  ميثل   « امل�سال:  الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�سركة  التنفيذي 

و�سركة  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  بني  التام  لالندماج 

ر با�ستعداد �سناعة الغاز  قلهات للغاز الطبيعي امل�سال عالمة فارقة تب�سِّ

الطبيعي امل�سال يف البالد لت�سبح م�سّدرًا رئي�سيًا لالإمدادات امل�ستقرة 

امل�سال، وم�سدرًا  الطبيعي  الغاز  �سوق  بها جلميع عمالئنا يف  واملوثوق 

امل�سوؤولية  برامج  يف  بارزًا  وم�ساهمًا  الوطني،  القت�ساد  لرفد  رئي�سيًا 

الجتماعية يف ال�سلطنة«.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه بدًء من اليوم الأول من الندماج با�سرت ال�سركة 

الطبيعي  للغاز  قلهات  موقع  م�سقط،  يف  مكتبيها  من  عملها  املندجمة 

امل�سال يف مرتفعات املطار يف غال ومبنى ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي 

امل�سال يف �ساطئ القرم.
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مدجمة  ال�سركتني  عمليات  اأن  حقيقة  اإىل  باالإ�سافة  	•
بالفعل، ما هي بع�س املوؤ�سرات املقنعة التي تدعم حجة 

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  بني  الكامل  االندماج 

امل�سال و�سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال؟

التعاون  من  املزيد  ي�سودها  عمل  بيئة  خلق  يف  العام  الإجماع  متثل   

لي�ست  الندماج  وم�ساألة  ال�سوق.  يف  املتاحة  الفر�ض  من  لال�ستفادة 

من  دعوة  كانت  بل  خارجيني،  م�ست�سارين  قبل  من  حتديده  مت  �سيئًا 

الذين  وامل�ساهمني  الإدارة،  جمل�ض  واأع�ساء  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض 

يف  الرئي�سية  املنا�سب  من  املزيد  لتعمني  كبرية  فر�سة  ذلك  يف  راأوا 

ال�سركة املندجمة، واحلد من ازدواجية املهام )الوقت واملواد(، واحلد 

من التكاليف، وتعظيم العوائد، وخ�سو�سًا حت�سني القدرة على حتويل 

ال�سحنات ومبادلتها بالإ�سافة اإىل التقليل املتوقع يف التكاليف.

والقت�ساد  الكلي  والقت�ساد  )الفكرية،  امليزات  هذه  وكانت   

اجلزئي( هي الدافع الأ�سا�سي وراء عملية اتخاذ هذا القرار. كما 

خالل  من  وذلك  ككل؛  لل�سلطنة  اأكرب  قيمة  لتحقيق  دجما  اأنهما 

برنامج ال�ستثمار الجتماعي اأو من خالل حتقيق عوائد اأكرب، اإىل 

جانب العديد من املزايا الأخرى. وعالوة على ذلك، وجود عالمة 

جتارية واحدة موحدة متثل �سوق الغاز الطبيعي امل�سال بال�سلطنة 

يف اخلارج، وهذه مبادرة هامة لوزارة النفط والغاز واحلكومة على 

حد �سواء.

امل�سال منوًا كبريًا خالل  الطبيعي  الغاز  ينمو �سوق  اأن  املتوقع  من   

املحلية  املعرفية  القاعدة  زيادة  فاإن  وبالتايل  املقبلة،  ال�سنوات 

النمو  هذا  من  الكاملة  ال�ستفادة  لتحقيق  الأهمية  غاية  يف  اأمر 

املتوقع. ويتيح هذا الندماج فر�ض اأكرب للموظفني املحليني لتطوير 

اأكرث  �ست�سبح  ال�سركة  اإىل  بالن�سبة  اأما  وخرباتهم،  معارفهم 

العمالء من خالل جهة موحدة حتمل عالمة  تركيزًا على خدمة 

جتارية واحدة متثل ال�سلطنة.

اأ�صئلة حول 

عملية االندماج 

واأجوبتها

عمرو فطاير

عمرو	فطاير	– اإ�ست�ساري	الدمج	من	�سركة	ديلويت	– يجيب	على	اأ�سرة	حترير		جملة	الغنجة	حول	عملية	اندماج	ال�سركة	العمانية	

للغاز	الطبيعي	امل�سال	و�سقيقتها	�سركة	قلهات	للغاز	الطبيعي	امل�سال.
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بني  االندماج  م�سروع  يف  ديلويت  م�ساركة  مدة  هي  ما  	•
للغاز  قلهات  امل�سال/  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة 

واجهت  التي  التحديات  بع�س  هي  وما  امل�سال،  الطبيعي 

املهمة؟

بداأ ارتباط ديلويت بامل�سروع يف يناير 2013م، فقد قدمنا الدعم   

والفكري  املايل  التاآزر  قيا�ض  يف  الإداري  والفريق  للم�ساهمني 

املحتمل لهذا الندماج. عالوة على ذلك، �ساندنا الفريق الإداري 

لهذا  الرئي�سية  النجاح  عوامل  ب�ساأن  امل�سورة  تقدمي  طريق  عن 

الندماج للتخفيف من املخاطر وامل�ساكل املحتملة التي تتعلق على 

وجه التحديد باملوظفني واأوجه القوة الأ�سا�سية للعمل.

ويرجع تعقيد هذا الندماج لوجود جمموعة متنوعة من امل�ساهمني   

اإىل جمموعة  وينتمون  القطاع اخلا�ض  اإىل  املعنيني من احلكومة 

وا�سعة من الثقافات. وعليه يجب اأن يكون القرتاح النهائي مقبوًل 

لدى جميع الأطراف املعنية.

اليوم.  حتى  الأمور  عليه  جرت  الذي  باملنحنى  �سعداء  ونحن   

الندماج،  يف  يعملون  موظفًا   80 من  اأكرث  بدعم  قمنا  الآن  حتى 

اجلدية  اإن  عليها.  املتفق  اخلطط  وتنفيذ  الأول  لليوم  والتخطيط 

جتاوزت  املوظفون  هوؤلء  اأظهرها  التي  امل�سوؤولية  بروح  والتعاطي 

واأجنزوا  متفتحة  بعقول  الفر�سة  اغتنموا  لقد  توقعاتنا.  بالتاأكيد 

مهامهم يف بيئة جديدة و�سعبة جدًا.

من  وال�سلبيات  االإيجابيات  هي  ما  بحثك،  خالل  من  	•
وقلهات  امل�سال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  اندماج 

للغاز الطبيعي امل�سال معًا؟ وهل و�سعت تو�سيات ملعاجلة 

ال�سلبيات املمكنة؟

مراحل  جميع  خالل  وال�سلبيات  الإيجابيات  يف  النظر  مت  لقد   

التي  الفكرية  القدرة  اجللية  الإيجابيات  اأكرب  ومن  امل�سروع، 

اعتمدتها ال�سركة اجلديدة املدجمة. وكال ال�سركتني كان لديها 

هذه  �سد  الندماج  عملية  و�سهلت  الهيكلية  الكفاءة  يف  ثغرات 

خربات  من  فبال�ستفادة  ال�سلبيات،  اإىل  بالن�سبة  اأما  الثغرات. 

من  متكنا  الأخرى،  الندماج  م�ساريع  من  وجتاربها  ديلويت 

حتديد املخاطر الرئي�سية يف وقت مبكر وتنفيذ تدابري التخفيف 

وفقًا لذلك. ولكن لي�ض من احلكمة اأن نفرت�ض اأننا قمنا بتحديد 

اإجراءات  باإعداد  قمنا  ولذلك،  بنجاح.  املحتملة  املخاطر  جميع 

ال�سلبيات  ملراجعة  داخلي  م�ساعدة  ومكتب  القرار  اتخاذ  لعملية 

املنا�سب  الوقت  يف  ومعاجلتها  امل�ستقبل  يف  املحتملة  والق�سايا 

وبطريقة حم�سوبة.

على  يتعني  الذي  ماذا  االندماج،  يف  جتربتك  خالل  من  	•
للحفاظ  القادمة  ال�سنوات  يف  به  القيام  املندمج  الكيان 

على ا�ستمراريته؟

حتدث اأغلب الإخفاقات يف برامج الندماج ب�سبب برامج التنفيذ   

الندماج  اأخطاء  وتتباين  الق�سور.  اأوجه  من  كثري  ت�سوبها  التي 

اإىل  والفتقار  لالندماج،  التخطيط  كفاية  عدم  من  ال�سائعة 

ر�سمي  قرار  اتخاذ  عملية  وغياب  للربنامج،  القيادية  املهارات 

و�سريع، اإىل عدم الت�ساق التنفيذي املنطقي ب�ساأن الندماج، وهذا 

يوؤدي بدوره اإىل فقدان الرتكيز على العمليات اليومية. 

اأجل  من  حتقيقها  يتعني  التي  الأ�سا�سية  الثالث  الركائز  اأن  بيد   

واإدارة  وال�سيطرة،  الهدف،  و�سوح  هي:  م�ستدام  اندماج  تنفيذ 

املوظفني. وبرنامج الندماج الدقيق ل ميكن اأن يقوم على ركيزة 

الركائز  جميع  ي�سمل  اأن  يجب  بل  الركائز،  هذه  من  ركيزتني  اأو 

الأ�سا�سية يف وقت واحد من اأجل احلفاظ على امللكية وايجاد قيمة 

م�سافة للم�ساهمني.

تنتظرنا.  تزال  ل  حتديًا  والأكرث  الأ�سعب  املهمة  فاإن  ذلك،  ومع   

تاريخ  بعد  للخطط  املوظفني  ملكية  على  للحفاظ  بحاجة  نحن 

النتهاء من الندماج.

وقابلة  اأي )حمددة،  تكون ذكية  اأن  اأن اخلطط يجب  ريب  ول   

للقيا�ض، وميكن حتقيقها، وذات �سلة باملو�سوع وحمددة زمنيًا( 

من اأجل �سمان مكافاأة جناح املوظفني من قبل امل�ساهمني. قد 

يوؤدي الإخفاق يف املحافظة على هذا امل�ستوى من الرقابة اإىل 
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والدافع  املعنوية  الروح  وم�ستويات  امل�ستقبلية  اخلطط  اإعاقة 

لدى املوظفني.

اأهمية تق�سيم م�ساريع االندماج اإىل العديد من  ما مدى  	•
املهام عرب م�سارات عمل خمتلفة؟

النــدمــاج،  بــرنــامــج  يف  الأ�سا�سية  الــركــائــز  مــن  هــي  ال�سيطرة   

اإىل  بدورها  ق�سمت  والتي  عمل،  م�سارات  اإىل  الربنامج  وبتق�سيم 

عدة م�ساريع متعددة، ي�سبح من ال�سهل حتديد امل�سوؤولية، ور�سد 

التقدم املحرز والإبالغ عن النجاح على م�ستوى الربامج. كما يتيح 

الأفــراد  اإىل  واملخاطر  الق�سايا  تخفيف  خطط  اإ�سناد  التق�سيم 

ل�سمان الإدارة الفعالة. كما اأنيط بكل موظف ي�سارك يف العملية 

م�سوؤوليات حمددة، وذلك ل�سمان النظر يف جميع جوانب الندماج 

اأو بعبارة اأخرى تظل حتت ال�سيطرة.

مب�ستوى  مرتبط  لالندماج  الأول  اليوم  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   

عاٍل من امل�ساريع املرتابطة وتوابع م�سارات العمل. وبالتايل، فاإن 

الف�سل يف حتقيق جميع الأهداف يف الوقت املحدد �سيكون له تاأثري 

بتاأثري  يعرف  ما  حدوث  اإىل  يوؤدي  مما  توابعها،  كل  على  �سلبي 

»الدومينو« )هو تفاعل ت�سل�سلي يحدث عندما ي�سبب تغيري �سغري 

تغيريًا مماثاًل بجواره والذي بدوره �سيحدث تغيريًا مماثاًل وهكذا 

دواليك يف ت�سل�سل خطي(.

ولذلك، كان من الأهمية مبكان �سمان حتديد اإجنازات يتعني على   

تطلب  فقد  الن�ساط.  م�ستوى  على  تعقبها  ويتم  حتقيقها  فرد  كل 

برنامج اليوم الأول وحده 620 اإجنازًا،  وكانت هذه عملية معقدة 

تطلبت دعمًا كبريًا من فريق الربنامج باأكمله.

على  لالندماج  املحدد  الزمني  اجلدول  اإىل  النظر  عند  	•
النحو املبني يف اخلطة، ال توجد هناك مهمة بعد �سنتني 

والتنفيذ  املطار  مرتفعات  مبنى  اإىل  االنتقال  با�ستثناء 

الكامل لنظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات. هل هذا يوحي 

ذات  االأن�سطة  جميع  من  االنتهاء  يتم  اأن  تتوقع  باأنك 

ال�سلة باالندماج يف ذلك الوقت؟

بالتعاون  �سياغتها  متت  التي  احلالية  الروؤية  اإىل  ا�ستنادًا   

يتجاوز  اأن  نتوقع  ل  فاإننا  وامل�ساهمني،  الإداري  الفريق  مع 

اإىل  بالكامل  النتقال  با�ستثناء  ال�سنتني،  الندماج  هذا 

من  ال�ساأن  باأ�سحاب  ارتباطه  ب�سبب  املطار  مرتفعات   مبنى 

خارج ال�سركة.
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اأ�سبح الغاز الطبيعي امل�سال يف �ستى اأنحاء العامل الوقود املف�سل نظرًا 

ملا ينفرد به من �سفات مميزة، فهو عدمي الرائحة، واللون، وغري �سام. 

حيث يعترب اأنظف وقود اأحفوري متاح للعامل.

كما ينتج الغاز الطبيعي امل�سال انبعاثات اأقل من ثاين اأك�سيد الكربون 

مقارنة باأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

من  كثري  على  امل�سال  الطبيعي  الغاز  لإنتاج  القيمة  �سل�سلة  وتنطوي 

ال�سفر  حتت  �سيليزية  درجة   162- نحو  اإىل  الغاز  لتربيد  العمليات 

اإىل �سائل يف م�سانع تقام خ�سي�سًا لذلك، غالبًا ما  وبالتايل حتويله 

تتكون من اآلت كبرية ومعقدة، وي�سار اإليها يف ال�سناعة »بـالقاطرة«.

وحمطات الغاز الطبيعي امل�سال �ساأنها �ساأن اأي قطعة من الآلت تتطلب 

بكفاءة  العمل  من  لتمكينها  املوؤقت«،  »الإغالق  بـ  تعرف  دورية،  �سيانة 

واحلفاظ على م�ستويات الإنتاج.

ت�سميمها  مت  امل�سال  الطبيعي  الغاز  حمطات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

من  �سئيلة  كمية  حرق  يتم  عمودي  اأنبوب  عن  عبارة  وهي  مبدخنة. 

الغاز ب�سكل م�ستمر يف جزئه العلوي مما ي�سكل �سعلة ينبعث منها بع�ض 

الدخان.

وحتدث عملية حرق الغاز عادة اأثناء اإعادة ت�سغيل حمطة الغاز الطبيعي 

اأجرته  املوؤقت الذي  اإيقاف ت�سغيلها موؤقتًا مثل الإغالق  اأو عند  امل�سال 

ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال موؤخرًا ل�سيانة قاطرتها الثانية.

له يف  انقطاع غري خمطط  ال�سعلة عند حدوث  م�ساهدة  اأي�سًا  وميكن 

العمليات العادية يف امل�سنع.

اإىل  بالإ�سافة  الت�سغيل.  بدء  عند  الغاز/ال�سائل  ال�سعلة  حترق  �سوف 

ذلك، يتم ا�ستخدام نظام ال�سعلة لإزالة اأي غاز يف امل�سنع قبل ال�سروع 

يف اأعمال ال�سيانة الرئي�سية.

 ال�سعلة يف م�سانع الطاقة العالـميـة...

نظرة عن كثب
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ومن خالل عملية احلرق، يتم حتويل الغاز / ال�سائل اإىل حرارة وماء 

وغاز ثاين اأك�سيد الكربون اأ�سا�سًا، مما يقلل ب�سكل كبري من تاأثريه على 

البيئة، وهذا هو الدخان الأ�سود الذي ن�ساهده يف ال�سعلة.

اأثناء  دخان  عنها  ينتج  ل  للبيئة  �سديق  لل�سالمة  نظام  هي  وال�سعلة 

الت�سغيل العادي.

وقد مت ت�سميم نظام ال�سعلة يف حمطة ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي 

بها  املعرتف  والبيئية  ال�سحية  املعايري  اأعلى  وفق  وت�سييدها  امل�سال 

حمليًا ودوليًا.

اأنها ل تت�سبب يف تاأثري �سار  وعالوة على ذلك، فقد اأظهرت الأبحاث 

الغاز  م�سنع  من  بالقرب  يعي�سون  الذين  النا�ض  �سحة  على  معروف 

الطبيعي امل�سال اأو املوظفني العاملني يف امل�سنع.

بو�سفها �سركة وطنية تتحلى بح�ض امل�سوؤولية وت�سهم يف تنمية ال�سلطنة، 

فاإن ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال تلتزم يف عمليات م�سانعها 

وحرق الغاز من م�سنعها باللوائح التي و�سعتها وزارة البيئة وال�سوؤون 

املناخية.

وخري �ساهد على ذلك، هو اأنه بعد انق�ساء اأكرث من عقد على عملياتها، 

التزمت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال با�ستمرار باأعلى املعايري 

يف جمال املحافظة على ال�سالمة و�سون البيئة، وبعد خ�سوعها لعمليات 

احتفظت  فقد  خارجية،  اعتماد  هيئة  قبل  من  وم�ستقلة  �ساملة  تدقيق 

 ISO 9001:2008 العاملية:  اجلودة  �سهادات  ب�سل�سلة  ال�سركة 

اإدارة  نظام  �سهادة  على  موؤخرًا  وح�سلت   ،14001:2004 و 
الربيطانية: املوا�سفات  ملتطلبات  وفقا  املهنية  وال�سالمة   ال�سحة 

.BS- OHSAS 18001:2007

الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة  التزام  الدولية  ال�سهادات  وتظهر هذه 

اإدارة معرتف بها عامليًا يف اجلودة وال�سحة وال�سالمة  امل�سال باأنظمة 

والبيئة ف�ساًل عن التزامها بالتقيد باأ�ساليب مقبولة ومثبتة على نطاق 

وا�سع للتخل�ض من الغاز من م�سنعها.

م�سنع  يف  م�سيئة  ال�سعلة  فيها  ت�ساهد  التي  القادمة  املرة  يف  لذا 

فقد  القلق،  ينتابك  ل  امل�سال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�سركة 

اأو  املحطة  ت�سغيل  لبدء  عملية  هناك  اأن  تعني  اأنها  تدرك  اأ�سبحت 

له يف  انقطاع غري خمطط  اأن هناك  اأو  التنفيذ  قيد  موؤقت  اإيقاف 

العمليات العادية.

ول نن�ض اأن ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال قد ح�سلت على جميع 

م�ستويات  على  املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  من  املطلوبة  املوافقات 

الغاز التي ميكن اأن تخرج من م�سنعها.

ت�سكل  الغاز من امل�سنع ل  انبعاثات  اأن م�ستويات  واأخريًا، كن مطمئنًا 

يف  يعي�سون  الذين  اأو  امل�سنع  يف  العاملني  و�سالمة  ل�سحة  تهديد  اأي 

املجتمعات املحلية املحيطة به.
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بقلم: حممد اآل عي�سى

مببادرة من ال�سركة

مدر�سة عمان لالإبحار

يف والية �سور مطلع 2014

يف مبادرة �سابقة بني ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال وم�سروع ُعمان لالإبحار، �سوف ت�ست�سيف   �سور اأول مدر�سة لالإبحار يف 

الولية والرابعة من نوعها يف البالد.

وياأتي هذا امل�سروع يف اإطار م�سروع لتقدمي حما�سرات وبرامج تطويرية على م�ستوى عاملي لل�سباب املحليني الذين يرغبون يف تعلم 

الإبحار بطريقة احرتافية، ويعد واحدًا من العديد من امل�ساريع التي مولتها ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال يف ولية �سور - مقر 

م�سنع ال�سركة - حيث مت اإر�سال العديد من �سحنات الغاز الطبيعي امل�سال من ال�سلطنة اإىل �ستى اأرجاء العامل.
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و�سوف تتخذ مدر�سة عمان لالإبحار يف ولية �سور من ميناء �سور مقرًا 

لها، ومن املقرر اأن يتم افتتاحها ر�سميًا ال�سنة القادمة. و�سيتم ت�سغيلها 

احتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  وم�سممة  العمانيني،  املدربني  قبل  من 

لقرون  النا�ض  ا�ستوطن  حيث  �سور،  ولية  يف  املحلي  املجتمع  وتوقعات 

عديدة املنطقة ال�ساحلية. ولكنها �ستعتمد اأي�سًا على الو�سائل التعليمية 

والنجاحات الأ�سا�سية لأول ثالثة مدار�ض لالإبحار تابعة مل�سروع ُعمان 

لالإبحار يف كل من حمافظة م�سقط وولية امل�سنعة.

ليتم  �سارمة  لختبارات  �سور  ولية  اأبناء  من  مواطن   12 خ�سع  وقد 

تدريبهم وتوظيفهم لحقًا مدربني يف املدر�سة، و�سيتم التدري�ض باللغة 

خالل  من  م�ستمرة  تدريبية  لدورات  املتدربون  يخ�سع  و�سوف  العربية 

برنامج منظم لتنمية املهارات.

كما �ستتعاون مدر�سة ُعمان لالإبحار مع املدار�ض املحلية يف ولية �سور، 

و�ستقدم برامج تدريبية �ساملة لتعليم ريا�سة الإبحار على مدار العام 

ملجموعات مدر�سية يف جميع ف�سول الإبحار بقوارب الدينجي. و�سوف 

حيث  ال�سباق،  واأندية  النا�سئني  لفريق  الن�سمام  من  الأفراد  يتمكن 

�سيتم رعاية الأفراد الذين يتبني امتالكهم املوهبة يف ريا�سة الإبحار 

و�سمهم اإىل املنتخب الوطني لالإبحار .

العمانية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  الكيتاين،  حارب  اأ�سار  ذلك  واإىل 

تعيد  اأن  لل�سركة  ال�سرف  »اإنه ملن دواعي  بقوله:  امل�سال  الطبيعي  للغاز 

بال�ستفادة  تب�سر  التي  الرائدة؛  املهنة  �سور  ولية  اإىل  الإبحار  مدر�سة 

املطلة  املناطق  يف  لالإبحار  املحب  ال�سباب  من  الوفرية  الإمكانات  من 

على البحر، واأكد اأن تطوير مدر�سة الإبحار اجلديدة ياأتي يف اإطار جهد 

وطني لت�سخري قوة الريا�سة للم�ساهمة يف تنمية البالد«.

ُعمان  مل�سروع  التنفيذي  الرئي�ض  غراهام،  ديفيد  قال  جانبه  من 

لالإبحار: » هذه هي املدر�سة الرابعة من بني ثمان مدار�ض من املتوقع 

 11 اكت�سف  وبالفعل  ال�سلطنة،  لالإبحار يف  م�سروع عمان  يفتحها  اأن 

واملرح  اجلمة،  الفوائد  ال�سلطنة  من  اأخرى  مناطق  يف  �سخ�ض  األف 

اإيجابية  و�سيلة  وهي  الإبحار.  ريا�سة  تقدمها  اأن  ميكن  التي  واملتعة 

رائعة لإ�سراك ال�سباب يف جمتمعاتنا املحلية يف الريا�سة. ولريب اأن 

امل�ساركة يف الريا�سة والأن�سطة الرتفيهية يتم تنميتها ب�سورة اأف�سل 

منذ ال�سغر، وهي عملية �سرورية جليل �سحي وريا�سي ومثابر، وهذا 

هو �سبب التزامنا برعاية مثل هذه املبادرات با�ستمرار يف املجتمعات 

التي ت�ست�سيفنا«.
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وغريه  �سور  وايل  الندابي،  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  اأعرب  وقد 

من امل�سوؤولني املحليني، خالل زيارة قاموا بها موؤخرًا اإىل املدر�سة، عن 

اإعجابه بالتقدم الذي اأحرز يف خطوات بناء املدر�سة اجلديدة، م�سريًا 

اإىل اأنه كان يتطلع اإىل وجود مدر�سة لالإبحار يف الولية؛ ميكن اأن تعك�ض 

النجاحات التي حققها م�سروع عمان لالإبحار يف م�سقط يف عام 2009م 

الغني  البحري  الرتاث  اإن  وقال  2011م.  عام  يف  وامل�سنعة  و2012م، 

والعريق لولية �سور جعل منها مكانًا طبيعيًا لبناء مدر�سة لالإبحار.

وهذا  املجيد،  البحري  للتاريخ  »مدينتنا هي مرادفة  الندابي:  واأ�ساف 

ي�ساركون  الذين  امل�ستوى من منطقتنا  رفيعي  البحارة  ينعك�ض يف عدد 

حديثًا  تراثًا  يكتبون  الإجنازات  بتلك  اإنهم  اليوم،  دولية  مناف�سات  يف 

وي�سطرون مناذج ملهمة ل�سبابنا«. 

هذه  اأن  ثقة  على  ونحن  لالإعجاب،  مثري  اأمر  اليوم  هنا  نراه  ما  »اإن 

املبادرة �سيكون لها فوائد تنموية طويلة الأجل لل�سباب العماين يف ولية 

�سور خ�سو�سًا وال�سلطنة عمومًا«.

قوة  ي�ستخدم  لالإبحار  ُعمان  وم�سروع  2008م،  عام  يف  تاأ�سي�سه  منذ 

من  العماين  ال�سباب  م�ستقبل  يف  مبا�سرة  لال�ستثمار  الإبحار  ريا�سة 

م�ستوى املبتدئني اإىل تطوير املنتخبات الوطنية التي تناف�ض على ال�سعيد 

الدويل. ويتمثل الهدف النهائي يف تاأ�سي�ض فريق ُعماين لالإبحار للتاأهل 

يف دورة الألعاب الأوملبية لعام 2020م يف العا�سمة اليابانية طوكيو.

كما �ست�ستفيد ولية �سور من ا�ستحداث برنامج �سباب ُعمان لالإبحار 

»الطريق اإىل التميز« الذي طرح موؤخرًا وهو عبارة عن مبادرة متاحة 

لل�سباب الذين يرغبون يف جعل الإبحار ريا�ستهم اأو مهنتهم الرئي�سية، 

حيث اإنه يوفر اإر�سادات للنهو�ض من النوادي املدر�سية ونوادي الإبحار 

اإىل فرق �سباقات النخبة الوطنية التي متثل عمان يف البطولت الدولية 

ودورة الألعاب الأوملبية يف امل�ستقبل.

املرء جزءًا من نظام موؤهالت وطني مبني على  اأن يكون  ي�سمل ذلك  كما 

الأداء، يقدم للبحارة والفرق واملدربني اأهدافًا ومكافاآت ملمو�سة، وقد اأ�سفر 

ت�سمن  التي  التدريب  مهارات  تطوير  على  لالإبحار  ُعمان  م�سروع  تركيز 

م�ستويات من الحرتاف معرتف بها دوليًا عن تاأهيل 18 مدربًا عمانيًا.

والتعر�ض  املن�سبط  والــتــدريــب  اخلــــرباء  تــدريــب  فــوائــد  اأن  وجنـــد 

العديد  �سجلتها  التي  الباهرة  النتائج  يف  وا�سحة  الدولية؛  للم�سابقات 

من الفرق التي متثل ال�سلطنة يف البطولت الإقليمية والعاملية املرموقة 

يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا هذا العام.

ومن بني هذه املناف�سات »اأ�سبوع امل�سنعة لالإبحار ال�سراعي«، حيث فاز 

فريق الطوف بامليدالية الذهبية، وبطولة دول جمل�ض التعاون اخلليجي، 

وبطولة  والربونزية،  الذهبية  بامليدالية  املتفائل«  »الفريق  فاز  حيث 

البارح الدولية للقوارب ال�سراعية التي اأقيمت يف مملكة البحرين، حيث 

فاز »الفريق املتفائل« مرة اأخرى بامليدالية الذهبية يف فئة 4٫7 لقوارب 

ل�سباب  »اإي�ساف  بطولة  يف  وال�سابع  اخلام�ض  املركزين  واأحرز  الليزر، 

 )IODA( العامل« يف قرب�ض وبطولة »جمعية الزورق املتفائل الدولية

الأفريقية« يف جنوب اأفريقيا.

و�سيمثل ال�سلطنة فريق مكون من 10 اأفراد يف »بطولة الإبحار العربية« 

يف الكويت يف اأكتوبر 2013م، كما �سيتم اختيار منتخبات وطنية »لبطولة 

العامل لقوارب الليزر« التي �سيتم ا�ست�سافتها يف ال�سلطنة لأول مرة على 

مدى فرتة �ستة اأ�سابيع من نوفمرب حتى اأوائل يناير 2014م.

على �سعيد اآخر، يوا�سل برنامج الإبحار الن�سائي النمو بطاقم كله من 

الهامة،   الدولية  وال�سباقات  الفعاليات  ي�ساركن يف مثل هذه  العمانيات 

�سباقات  من  وجمموعة  ال�سراعي«  لالإبحار  العربي  »الطواف  مثل 

القوارب يف فرن�سا.

احلب�سية  راية  ال�سابة  الُعمانية  البحارة  ت�سجيل  العام  هذا  �سهد  كما 

امراأة  كاأول  الُعماين  الإبحار  تاريخ  يف  ذهب  من  باأحرف  ا�سمها 

يف  ال�سراعي«  لالإبحار  نت  »فا�ست  امل�سهور  العاملي  ال�سباق  يف  ت�سارك 

اململكة املتحدة، حيث كانت اأحد اأفراد طاقم القارب العماين املرموق: 

»الطريان العماين- م�سندم املود70 ثالثي البدن«. 

كما فاز قارب »الطريان العماين - م�سندم« يف فئته يف »فا�ست نت«  و فاز 

باملركز الثاين �سد اأف�سل الفرق يف العامل يف »الطواف الأوروبي ل روت دي 

بران�ض 2013م«، مما اأتاح لل�سابني العمانيني: البحار فهد احل�سني والبحار 

اأحمد احل�سني م�سارًا �سريعًا للم�ساركة يف �سباق دويل رفيع لليخوت.

ويف �سل�سلة ل�سباقات »الإك�سرتمي 40 لالإبحار ال�سراعي« رفيعة امل�ستوى 

م�سقط  املوج،  ال�سراعي،  لالإبحار  ُعمان  حملة  فريق  ظل  الأداء  عالية 

يت�سدر با�ستمرار من�سة التتويج ويوا�سل بناء الوعي الدويل بال�سلطنة 

ورفع مكانة البالد بو�سفها وجهة لل�سياحية الراقية وال�ستثمار الأجنبي.



19

 24 فيها  تناف�ض  حيث  القدم  كرة  مباراة  ببطولة  الأن�سطة  وبداأت 

الأندية  من  وعدد  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  خمتلف  ميثلون  فريقًا 

الريا�سية. وتوج فريق الإدعاء العام بلقب البطولة واحتل فريق دائرة 

الريا�سي  �سور  نادي  فريق  وح�سد  الثاين  املركز  والت�سالت  النقل 

املركز الثالث.

بلقب  للفوز  فرق   10 مناف�سة  �سور  ولية  يف  النعمة  �ساطئ  �سهد  كما 

بطولة كرة الطائرة ال�ساطئية. وت�سدر فريق مديرية الطرق القائمة، 

يليه فريق نادي �سور الريا�سي وفريق ال�سركة العمانية الهندية لل�سماد.

ويف يوم الأحد املوافق 21 يوليو، بداأت اإثارة اأخرى تاأخذ مكانها مب�ساركة 

32 لعبًا لل�سطرجن. وفتحت هذه البطولة الأبواب ل�ستك�ساف املواهب 

يف هذه اللعبة املحفزة للدماغ. واختتمت امل�سابقة يوم اجلمعة 26 يوليو 

حيث فاز �سامل املعمري بلقب البطولة، ثم عمر العلوي وحممد ال�سعيبي 

على التوايل.

ومن اجلدير بالذكر اأن م�سابقات اأخرى جرت لختبار خمتلف جمالت 

التكنولوجيا، بالإ�سافة  اإىل  التاريخ والريا�سة  التي ترتاوح بني  املعرفة 

امل�سال.  الطبيعي  للغاز  العمانية  وال�سركة  ال�سلطنة  حول  اأ�سئلة  اإىل 

وخ�س�ست اأيام الثنني والأربعاء للذكور والأحد والثالثاء لالإناث. كما 

جانب  اإىل  احلما�سية  والق�سائد  ال�سعبية  الأغاين  املناف�سات  رافقت 

حما�سرات وم�سابقات لالأطفال.

قيمت ليلة الإن�ساد الرابعة يف قاعة الهناء يف �سور حيث �سدح الكثري 
ُ
واأ

ويف  اجلمهور،  اإعجاب  اأثارت  التي  باأ�سواتهم  العمانيني  املن�سدين  من 

ختام الليلة، مت توزيع الهدايا على احل�سور وامل�ساركني. وتهدف فعاليات 

للغاز  العمانية  ال�سركة  الطيبة بني  العالقة  املحافظة على  اإىل  »غازي« 

الطبيعي امل�سال واملجتمع، من خالل متكني ال�سباب من تنمية مواهبهم 

و�سقل اإمكاناتهم. ويعترب العديد من املواطنني يف ولية �سور اأن فعاليات 

والتحفيز  الريا�سة  ممار�سة  بني  يجمع  الذي  الرتفيه  من  نوع  »غازي« 

الذهني والعمل اجلماعي.

»غازي 12« ليايل رم�سان

املليئة باالن�سطة

يف اإطار جهودها الرامية لدعم ال�سباب وتنمية مهاراتهم، وا�سلت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال 

تنظيم فعاليات »غازي« خالل �سهر رم�سان املبارك للعام الثاين ع�سر على التوايل. وبداأت فعاليات »غازي« 

هذا العام يف يوم االأحد املوافق 14 يوليو يف املجمع ال�سبابي ب�سور بالتعاون مع دائرة ال�سوؤون الريا�سية 

يف حمافظة جنوب ال�سرقية، واملديرية العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة جنوب ال�سرقية، واملديرية 

العامة للخدمات ال�سحية يف حمافظة جنوب ال�سرقية، وخمتلف هيئات القطاعني العام واخلا�س واالأندية 

الريا�سية. و�سملت الفعاليات الريا�سية كرة القدم، وكرة الطائرة الن�سائية، وكرة الطائرة ال�ساطئية، 

وال�سطرجن، وامل�سابقات الثقافية، وليلة االإن�ساد.
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ملحات من

»غــــــازي 12«


