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Over the years, the conservation of our environment has become an increasingly
important management responsibility in business and society. We all accept that
protecting the people and the environment that supports us from the harshest impacts
of man’s activities will help us sustain a healthy balance in our biodiversity, reduce
natural resource depletion and land degradation and minimise the occurrences
of devastating floods and droughts. Most importantly, we will be living up to our
responsibility of preserving our world as we know it for the enjoyment and viability of
our future generations.
At Oman LNG, the environment is a management priority. We produce and sell
Natural Gas, in liquid form for export, the cleanest low-carbon fossil fuel the world
has at its disposal; our plant is designed and operated to the highest practicable
efficiency levels in the business and our focus on reducing, reusing and recycling of all
our process materials ensures we minimise our waste production at all times. We also
ensure that any unavoidable waste is disposed of responsibly and with no damage
to our environment.
It is not surprising that due to our attention in these areas, Oman LNG was honoured
with both the GCC Award for Best Industry Establishment Compliant with Environmental
Regulations and the Excellence in Energy/GASTECH Award for Best Company in
Environment in 2009.
This booklet will provide you with some insights into how our design and operational
activities contribute towards protecting the environment. You will understand how the
success of Oman LNG is dependent on how well we succeed in ensuring that our
future generations continue to enjoy the natural beauty and bounty with which Oman
is blessed.
I hope you will find reading this booklet both informative and helpful.

Dr. Brian DP Buckley
General Manager and Chief Executive Officer

“worldwide effect” may cause the quality
of our local environment to suffer

What is the Environment?
The environment is the world around us (air, water and land), including the plants and
animals with which we share the earth. These different parts of the environment are
connected and form together what is called eco-systems. A negative impact on one
part may lead to consequential effects on other parts. This could be locally (obnoxious
odour), regionally (discharge to sea) or globally (air emission).
What we do in our daily lives can affect the quality of the environment both locally
(where we live) and also globally. Someone else’s “worldwide effect” may cause the
quality of our local environment to suffer.
What is Pollution?
Pollution means putting anything into the environment in quantities that can harm
humans, other living organisms, or even buildings and construction material. Some
substances can be discharged into the environment in small quantities, without any
adverse effects, but too much of these can overload the environment’s ability to cope
with it and it becomes pollution.
Pollution is not always caused by big spills, leaks or accidents which release harmful
substances. Small but continuous releases of substances can be as much or even more
damaging.
How has preserving the environment influenced the design of Oman LNG’s
plant?
Sensitive to the environment surrounding its establishment, Oman LNG applied the
highest environmental standards in the design of its plant. This was done following an
extensive Environmental Impact Assessment. Amongst others, Oman LNG has installed
low emission burners at its gas turbines and implemented virtually zero effluent discharge.
All waste water produced on site is treated and re-used for irrigation purposes.

The flare is an environmentally
friendly safety system that does
not produce smoke during normal
operation.

Another aspect of Oman LNG’s plant
design worth mentioning is its flare. A
flare is a vertical pipe at the top of which
a small amount of gas is continuously
burned, forming a pilot flame that sets
light to vapours and liquids. Its purposes
are:
1. to act as a safety device to protect
vessels or pipes from excessive
pressure due to unplanned upsets.
Whenever plant equipment items
are over-pressured, the pressure
relief valves on the equipment
automatically release gases (and
sometimes liquids as well) which are
routed to the flare stacks.
2. to enable start-up and shutdown of
the plant. The flare will burn out-ofspecification gas/liquid upon startup. Additionally, the flare system is
used to remove any gas left in the
plant before major maintenance
takes place.
3. to burn the gases and/or liquids
released by the above mentioned
processes as they exit the flare stacks.

Through burning, the gas/liquid is
converted to heat, water and CO2,
thereby dramatically reducing its
impact on the environment.
The flare is an environmentally friendly
safety system that does not produce
smoke during normal operation. During
start-ups, shutdowns, upsets and when
maintenance work is taking place, the
size and brightness of the resulting flame
depends upon how much flammable
material is released. Smoke may then be
seen for a brief period.
A flare is usually accompanied by noise
measured at approximately 70 decibels
(dbA).This is equivalent to the noise
heard from normal car traffic.
The flare system at the Oman LNG plant
has been designed and constructed
to comply with both Omani and
internationally recognised health and
environmental standards. Furthermore,
research has shown that it does not have
known adverse effect on the health of the
people living near the plant or Oman
LNG staff working at the plant.

How is preserving the environment
influencing Oman LNG’s operation?
Oman LNG was awarded ISO 14001
certification in 2001 for its world-class
environmental management practices
and performance. Oman LNG is
committed to continually improve its
environmental management system
to manage and control its activities,
products and services that do or can
give rise to significant environmental
impacts. Amongst others, the company
has applied the Shell Multivariable
Optimisation
Controllers
(SMOC),
resulting in significant improvements to
the plant’s thermal efficiency, thereby
reducing emissions.
Oman LNG performs close monitoring of
its potential impacts on the environment.
Online analysers are complemented by
(own or external) laboratory analyses.
Marine studies assessing the ecological
health of the coastal environment in
the vicinity of the Oman LNG plant are
being contracted on a regular basis.
Moreover, Oman LNG has purchased
and is maintaining an Air Quality

Monitoring Station (AQMS) located at
its housing complex, Hay Al Shrooq,
assessing the combined impact on air
quality of neighbouring activities.
Waste disposal is carefully handled.
Mercury contaminated activated carbon
and spent Sulfinol-D are exported
under the Basel Convention for safe
destruction. Waste oil is exported to
an Omani company for treatment and
recycling. Clinical waste is sent to the Sur
General Hospital for safe incineration. If
no environmentally acceptable options
are available, the waste is stored on
site, awaiting appropriate outlets to be
found.
On a monthly and annual basis, Oman
LNG compiles an extensive report on its
environmental performance and shares
it with local and national authorities to
demonstrate its compliance to all relevant
regulatory requirements. Additionally, it
organises Green Table Meetings with
the relevant sections of the Ministry
of Environment and Climate Affairs to
discuss ongoing issues and projects.

Oman LNG’s Commitment to the
Environment: Beyond its plant

being the campaign to reduce plastic
bags throughout Oman.

Oman LNG’s commitment to the
environment goes beyond its plant. Its
Social Investment Programme focuses
not only on social infrastructure, health,
education, employment skills and local
enterprise, fishing-rods, culture and
heritage, sports and recreation and
emergency responsiveness but also on
environmental protection. The company
champions waste management in
the local community and is the major
financial contributor to the relocation
of Sur’s landfill site to a modern and fit
location, a waste compaction plant and
the restoration of the old site.

In addition to its Social Investment
Programme, the company carries out
awareness campaigns for its own
and contractor staff and families.
Amongst others, minimisation of waste
and efficient water and energy use
have been addressed. Furthermore, a
battery recycling campaign has been
launched and batteries are collected at
Oman LNG’s housing complex for later
recycling.

The Sultanate of Oman hosts the world’s
largest breeding beaches for Greenback
Turtles. Oman LNG is the leading
sponsor of the Turtle Research and
Exhibition Centre at Ras Al Jinz, which
attracts scientists from around the world
and tourists under careful guidance of
trained rangers.
Oman LNG is, moreover, one of the
Environmental Society of Oman’s (ESO)
largest single sponsor. The ESO’s activities
range from Indigenous Species protection
to the championing of waste reduction,
reuse and recycle programmes, the latest

Since its establishment, Oman LNG
has shown world class environmental
management practices and performance
and is committed to continual
improvement in this field as part of its
ISO 14001certification. Its involvement
in improving environmental aspects
goes beyond its plant boundaries.
Indeed, it has developed numerous
initiatives, either in house, or via its Social
Investment Programme.
The shareholders and management are
fully committed to continuing to seek ways
to respond creatively and effectively to
the changing needs of this great country,
blessed by the leadership and guidance
of His Majesty Sultan Qaboos.

OMAN LNG HSE COMMITMENT
In Oman LNG we are all committed to:
-

Pursuing the goal of no harm to people

-

Protecting the environment

-

Using material and energy efficiently and minimising waste

-

Developing our products and services consistent with these aims

-

Consulting with our stakeholders and publicly reporting on our HSE performance

-

Managing HEALTH, SAFETY and ENVIRONMENTAL matters as critical business
activities

-

Promoting a culture in which all Oman LNG’s contractors and employees actively
demonstrate personal commitment to our HSE Policy

-

Promoting practical means to support Sustainable Development in the Sultanate of
Oman.

In this way we aim to have an HSE performance we can be proud of, to earn the
confidence of our customers, contractors, suppliers, shareholders and society at large
and to contribute to sustainable development.
OMAN LNG HSE POLICY
Oman LNG shall:
-

Manage Health, Safety and its Environmental responsibilities systematically through
a documented HSE Management System which ensures continuous improvements
in its HSE performance

-

Comply with all relevant legislation, regulations and agreements it has entered
into

-

Set and measure targets for improvement and appraise and report performance

-

Require contractors to manage HSE in line with this policy

-

Include HSE performance in the appraisal of all staff and reward accordingly

-

Report its HSE Performance annually

-

Use its influence to promote this policy with whom it does business.

Feedback and suggestions
Find below form for filling your feedback and/or suggestions.
Equipment, activity or task that can be improved

Suggestion for improvement

Other feedback and/or suggestions:
Improvement suggestion made by:
Name:
Address:
Date:
Please send your feedback or suggestion to:
External:
Corporate Affairs Manager
Oman LNG LLC
P.O. Box 888
Sur 411

Internal:
Senior Technologist Utilities &
Environment
(QTE/2)

For more information about the company and its operations, please visit our website:
www.omanlng.com

الإفادة واالقرتاحات
يرجى تعبئة اال�ستمارة التالية لطرح �إفادتك و�/أو تقدمي اقرتاحاتك:
الن�شاط �أو املهمة التي ميكن تطويرها

اقرتاح للتح�سني

�إفادة و�/أو اقرتاحات �أخرى:
مقدم االقرتاح:
اال�سم:
العنوان :
التاريخ:
يرجى �إر�سال �إفادتك �أو اقرتاحك �إىل العنوان التايل:
من خارج ال�شركة:
من داخل ال�شركة:
مدير ال�ش�ؤون التجارية
تكنولوجي �أول املرافق والبيئة
ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال �ش.م.م(QTE/2) .
�ص.ب� ،888 .صور 411
لالطالع على مزيد من املعلومات عن ال�شركة وعملياتها يرجى زيارة موقعنا على الإنرتنت :
www.omanlng.com

التزام ال�شركة جتاه ال�صحة وال�سالمة والبيئة
يف ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال نلتزم جميع ًا مبا يلي:
 ال�سعي لتحقيق هدف عدم �إحلاق �ضرر بالنا�س. احلفاظ على البيئة. ا�ستخدام الأدوات والطاقة بكفاءة مع التقليل من النفايات �إىل �أدنى احلدود. تطوير منتجاتنا وخدماتنا مبا يتما�شى مع هذه الأهداف. الت�شاور مع املتعاقدين معنا ،ون�شر التقارير ب�ش�أن �أدائنا يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة.	�إدارة �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة باعتبارها �أن�شطة ح�سا�سة من �أن�شطة العمل. غر�س ثقافة االلتزام ال�شخ�صي الفاعل مبعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف ال�شركة بني جميعموظفينا وموظفي ال�شركات املتعاقدة معنا.
 تعزيز الأ�ساليب العملية الرامية �إىل دعم التنمية امل�ستدامة يف ال�سلطنة.ونحن بهذا نهدف �إىل حتقيق �أداء م�شرف نفخر به يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وهذا ما �سيك�سبنا
ثقة الزبائن واملتعاقدين واملوردين وامل�ساهمني ،وب�شكل عام ثقة املجتمع ،كما نهدف �أي�ض ًا �إىل امل�ساهمة
يف التنمية امل�ستدامة.
�سيا�سة ال�شركة يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة
يتعني على ال�شركة ما يلي:
	�إدارة م�س�ؤولياتها املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة وفق �آلية منظمة وذلك من خالل نظام موثقلإدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وهو ما ي�ضمن ا�ستمرارية التح�سينات التي تدخلها على �أدائها يف
هذا املجال.
 االلتزام بجميع الت�شريعات والقوانني واالتفاقيات ذات ال�صلة. و�ضع الأهداف وتقييمها من �أجل حت�سني �أدائنا وتقييمه ون�شره. مطالبة ال�شركات املتعاقدة معنا ب�إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة مبا يتفق مع هذه ال�سيا�سة.	�إدراج �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف تقييم جميع املوظفني ،وتكرميهم وفق ًا اللتزامهم بذلك. ن�شر تقرير �أدائها يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة �سنوي ًا. -توظيف قدرتها على الت�أثري يف حث من تتعامل معهم على تبني هذه ال�سيا�سة.

التزام ال�شركة بالبيئة :يتجاوز م�صنعها
التزام ال�شركة ب�صون البيئة يتجاوز حدود
م�صنعها ،وبرنامج اال�ستثمار االجتماعي التابع
لل�شركة ال يركز فقط على دعم البنية الأ�سا�سية
االجتماعية وال�صحة والتعليم ومهارات التوظيف
وامل�شاريع املحلية وال�صيد والثقافة والرتاث
والريا�ضة والرتفيه والقدرة على مواجهة حاالت
الطوارئ ولكن �أي�ض ًا يعنى بحماية البيئة .وت�ساند
ال�شركة �إدارة النفايات يف املجتمع املحلي وهي
امل�ساهم املايل الرئي�سي يف نقل مكب النفايات
يف والية �صور �إىل موقع حديث ومالئم ،و�إقامة
حمطة ل�ضغط النفايات و�إعادة املوقع القدمي �إىل
حالته الأوىل.
وعلى �صعيد �آخر ،ت�ست�ضيف �سلطنة ُعمان �أكرب
ال�سواحل يف العامل لتكاثر ال�سالحف اخل�ضراء.
وال�شركة هي امل�ساهم الرئي�سي يف مركز بحوث
ومعر�ض ال�سالحف يف ر�أ�س اجلنز والذي
ي�ستقطب العلماء من جميع �أنحاء العامل ويقوم
مر�شدون مدربون ب�إر�شاد ال�سياح الذين ي�ؤمونه
من كل مكان حرا�س مدربون.
وال�شركة هي �أكرب راعي جلمعية البيئة ال ُعمانية.
وترتاوح �أن�شطة اجلمعية بني حماية الأنواع
الأ�صلية �إىل تبني برامج احلد من النفايات
و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها ،وكان �آخرها
تنظيم حملة احلد من �أكيا�س البال�ستيك يف
جميع �أنحاء ال�سلطنة.

وبالإ�ضافة �إىل برناجمها يف جمال اال�ستثمار
االجتماعي تنظم ال�شركة حمالت توعوية ملوظفيها
وموظفي ال�شركات املتعاقدة معها وعائالتهم.
ومن بني الأمور التي تناولتها هذه احلمالت
احلد من النفايات �إىل �أق�صى احلدود وتر�شيد
ا�ستخدام املاء والكهرباء .و�إىل جانب ذلك،
د�شنت ال�شركة حملة لإعادة تدوير البطاريات،
حيث جمعت البطاريات يف جممع ال�شركة ال�سكني
متهيد ًا لإعادة تدويرها الحق ًا.
و�أظهرت ال�شركة منذ �إن�شائها ممار�سات ذات
م�ستوى عاملي يف جمال �إدارة البيئة والأداء مع
التزامها بالتح�سن امل�ستمر يف هذا املجال كجزء
من متطلبات �شهادة الآيزو  .14001وتتجاوز
م�شاركتها يف حت�سني اجلوانب البيئية حدوود
م�صنعها .ويف الواقع ،طورت ال�شركة العديد من
املبادرات �سواء يف داخلها �أو عن طريق برنامج
اال�ستثمار االجتماعي.
وال ريب يف �أن امل�ساهمني والإدارة ملتزمون
التزام ًا تام ًا مبوا�صلة البحث عن �سبل جديدة
وفعالة لتلبية االحتياجات املتغرية لهذا البلد
العظيم ،الذي ينعم بالقيادة احلكيمة والتوجيهات
ال�سديدة حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه.

كيف ي�ؤثر احلفاظ على البيئة على
عمليات ال�شركة؟

الت�أثري امل�شرتك من الأن�شطة املجاورة على نوعية
الهواء.

ح�صلت ال�شركة على �شهادة الآيزو  14001للجودة
العاملية يف  2001على ممار�ساتها و�أدائها يف
جمال �إدارة البيئة ذات امل�ستوى العاملي .وال�شركة
ملتزمة بتح�سني نظامها يف �إدارة البيئة با�ستمرار
لإدارة و�ضبط �أن�شطتها ومنتجاتها وخدماتها التي
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�أثريات بيئية كبرية .وطبقت
ال�شركة� ،إىل جانب �أمور �أخرى ،ال�ضوابط املثالية
متعدد املتغريات املعمول بها يف �شركة �شل ،مما
�أدى �إىل حدوث حت�سن كبري يف كفاءة املحطة
احلرارية ،وبالتايل احلد من االنبعاثات.

وعلى �صعيد �آخر ،تدار عملية التخل�ص من
النفايات بكل بعناية ،حيث يتم ت�صدير الكربون
الن�شط امللوث بالزئبق وال�سلفينول-دي مبوجب
اتفاقية بازل للتخل�ص منها ب�صور �آمنة .كما يتم
ت�صدير نفايات النفط امللوث �إىل �شركة عمانية
ملعاجلته و�إعادة تدويره� .أما النفايات الطبية
فرت�سل �إىل م�ست�شفى �صور العام حلرقها بطريقة
�آمنة .ويف حالة عدم وجود خيارات مقبولة بيئي ًا،
يتم تخزين النفايات يف املوقع ،يف انتظار العثور
على طرق �آمنة للتخل�ص منها.

وتراقب ال�شركة �آثارها املحتملة على البيئة
مراقبة دقيقة .ويف هذا ال�صدد ،يكمل املحللون
املبا�شرون على الإنرتنت التحاليل املختربية
(من داخل ال�شركة وخارجها) .ويجرى التعاقد
بانتظام على �إجراء الدرا�سات البحرية لتقييم
ال�صحة الإيكولوجية يف البيئة ال�ساحلية التي
تقع على مقربة من حمطة ال�شركة .وقد قامت
ال�شركة ب�شراء حمطة لر�صد جودة الهواء توجد
يف جممع ال�شركة ال�سكني يف حي ال�شروق ،لتقييم

وتعد ال�شركة تقرير ًا �شهري ًا و�آخر �سنوي حول
�أدائها يف جمال البيئة وتطلع اجلهات احلكومية
املعنية عليه لإثبات التزامها بجميع املتطلبات
التنظيمية ذات ال�صلة .وتنظم ال�شركة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اجتماعات املائدة اخل�ضراء
مع الأق�سام ذات ال�صلة بوزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخية ملناق�شة الق�ضايا وامل�شاريع اجلارية.

ال�شعلــة نظ ــام لل�سالم ــة غري �ضار
بالبيئة حي ــث ال يت�صاعد منها دخان
�أثناء الت�شغيل العادي
وثمة جانب �آخر من ت�صميم م�صنع ال�شركة
جدير بالذكر اال هو ال�شعلة ،وهي عبارة عن
�أنبوب عمودي يحرق يف اجلزء العلوي منه كمية
�صغرية من الغاز ب�شكل م�ستمر ،م�شك ًال ال�شعلة
التي حترق الأبخرة وال�سوائل .وتتمثل الأغرا�ض
املتوخاة منها يف التايل:
1 .1لتكون مبثابة �صمام �أمان حلماية احلاويات
�أو الأنابيب من ال�ضغط املفرط ب�سبب احاالت
التوقف غري املخطط لها .وكلما زاد ال�ضغط
على معدات امل�صنع ،ف�إن �صمامات تخفيف
�أو تنفي�س ال�ضغط على املعدة تطلق تلقائي ًا
الغازات (و�أحيانا ال�سوائل كذلك) والتي يتم
توجيهها �إىل ال�شعلة.
 2 .2لتمكني ال�شركة من ت�شغيل امل�صنع و�إغالقه،
كما حترق ال�شعلة الغاز/ال�سوائل التي ال تتفق
مع املوا�صفات عند بدء الت�شغيل .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ي�ستخدم نظام ال�شعلة لإزالة �أي
غاز متبقي يف امل�صنع قبل �أن تتم �أعمال
ال�صيانة الرئي�سية.
3 .3حلرق الغازات و�/أو ال�سوائل التي تطلقها
العمليات املذكورة �أعاله عند خروجها من
ال�شعلة .ومن خالل االحرتاق يتحول الغاز/

ال�سائل �إىل حرارة ومياه وغاز ثاين �أك�سيد
الكربون ،مما ي�سهم بالتايل يف خف�ض �أثرها
يف البيئة خف�ض ًا جذري ًا.
وال�شعلة نظام لل�سالمة غري �ضار بالبيئة حيث
ال يت�صاعد منها دخان �أثناء الت�شغيل العادي.
�أما �أثناء بدء الت�شغيل �أو �إيقافه ،وعند التعر�ض
حلاالت توقف امل�صنع ،وعند �إجراء �أعمال
ال�صيانة ف�إن حجم ال�شعلة الناجتة ودرجة
�سطوعها يتوقف على كمية املواد القابلة لال�شتعال
التي يتم �إطالقها .وقد ي�شاهد ت�صاعد الدخان
لفرتة وجيزة.
وعادة ما ي�صاحب ال�شعلة �صوت ت�صل درجته �إىل
حوايل  70دي�سيبل� ،أي ما يعادل ال�ضجيج الذي
ن�سمعه من احلركة العادية ل�سري ال�سيارات على
الطريق.
وجرى ت�صميم وبناء نظام ال�شعلة يف ال�شركة
ا�ستناد ًا �إىل املعايري ال�صحية والبيئية العمانية
والدولية املعرتف بها .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أظهرت
البحوث �أن لي�س لل�شعلة ت�أثري �ضار يذكر على
�صحة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بالقرب من
امل�صنع �أو موظفي ال�شركة العاملني فيه.

ما نقوم به يف حياتنا اليومية ميكن �أن ي�ؤثر على نوعية
البيئة على ال�صعيدين املحلي (حيث نعي�ش) والعاملي
ما هي البيئة؟
البيئة هي العامل من حولنا (الهواء ،واملاء ،والأر�ض) ،مبا يف ذلك النباتات واحليوانات التي نتقا�سم
معها هذه الب�سيطة .وهذه الأجزاء املختلفة من البيئة مرتبطة مع ًا وت�شكل ما يعرف م�صطلح ًا بـ «النظم
االيكولوجية» .و�أي ت�أثري �سلبي على جزء واحد قد ي�ؤدي �إىل حدوث ت�أثريات كبرية على الأجزاء الأخرى.
و ميكن �أن يكون هذا الت�أثري حملي ًا (كالرائحة الكريهة) �أو �إقليمي ًا (كالت�صريف يف البحر) �أو عاملي ًا
(كاالنبعاثات يف الهواء).
وما نقوم به يف حياتنا اليومية ميكن �أن ي�ؤثر على نوعية البيئة على ال�صعيدين املحلي (حيث نعي�ش)
والعاملي .وت�أثري �شخ�ص �آخر «يف كافة �أرجاء العامل» قد ي�ؤثر �سلب ًا يف نوعية بيئتنا املحلية.
ما هو التلوث؟
يعني التلوث و�ضع �أي �شيء يف البيئة بكميات ميكن �أن تلحق ال�ضرر بالب�شر والكائنات احلية الأخرى� ،أو
حتى املباين ومواد البناء .وميكن ت�صريف بع�ض املواد يف البيئة بكميات �صغرية  ،ودون �أن يرتتب على
ذلك �أية �آثار �سلبية ،ولكن الكميات الكثرية منها ميكن �أن تزيد العبء على كاهل البيئة وقدرتها على
التعامل مع هذا الأمر وي�صبح تلوث ًا.
وال ينجم التلوث دوم ًا عن االن�سكابات والت�سربات الكبرية �أو احلوادث التي تنتج عنها مواد �ضارة� .إذ �أن
�إطالق كميات �صغرية با�ستمرار ميكن �أن يكون �ضار ًا بنف�س القدر �أن مل يكن �أكرث �ضرر ًا.
�أثر احلفاظ على البيئة على ت�صميم م�صنع ال�شركة
طبقت ال�شركة �أعلى املعايري البيئية يف ت�صميم م�صنعها وا�ضعة يف االعتبار ح�سا�سية البيئة املحيطة
به .وقد مت ذلك بعد �إجراء تقييم وا�سع النطاق للآثار املرتتبة على البيئة .وقامت ال�شركة -على �سبيل
املثال -برتكيب �أجهزة احرتاق ذات انبعاثات منخف�ضة يف توربينات الغاز وانتهجت تنفيذ �سيا�سة عدم
ت�صريف النفايات ال�سائلة ،حيث تخ�ضع كل كميات املياه املنتجة يف املوقع للمعاجلة ويعاد ا�ستخدامها
لأغرا�ض الري.

�إكت�سب احلفاظ على البيئة ،على مر ال�سنني ،م�س�ؤولية متزايدة الأهمية تقع على عاتق اجلهات امل�س�ؤولة
�سواء يف قطاع الأعمال �أو يف املجتمع ب�أ�سره .ونتفق جميع ًا على �أن حماية النا�س والبيئة التي حتمينا من
�أق�سى الآثار الناجمة عن الأن�شطة الب�شرية �سي�ساعدنا على احلفاظ على توازن �سليم يف التنوع الإحيائي،
واحلد من ا�ستنزاف املوارد الطبيعية وتدهور الرتبة والتقليل من حدوث الفي�ضانات املدمرة وا�ستفحال
اجلفاف .ولعل الأهم من ذلك� ،أننا �سوف نرقى �إىل م�ستوى م�س�ؤوليتنا للمحافظة على عاملنا كما نعرفه
دون الإ�ضرار بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها واال�ستمتاع مبا فيه من خريات.
ويف ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال ،ي�أتي احلفاظ على البيئة يف مقدمة قائمة �أولويات الإدارة.
ونحن ننتج الغاز الطبيعي ونبيعه ون�صدره بعد ت�سييليه .ويعد الغاز الطبيعي من �أنقى �أنواع الوقود
الأحفوري املتاح للعامل فهو يحتوي على ن�سبة منخف�ضة من الكربون .وم�صنعنا م�صمم ويعمل وفق �أعلى
م�ستويات الكفاءة املمكنة عملي ًا يف �صناعة الغاز الطبيعي .وين�صب تركيزنا على احلد من كافة مواد
العملية و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها مبا ي�ضمن �أننا نقلل دائم ًا من �إنتاج النفايات �إىل �أدنى احلدود
املمكنة .كما ن�سعى �أي�ض ًا �إىل �أن �أي نفايات �أخرى يتم التخل�ص منها بطريقة تنم عن ال�شعور بامل�س�ؤولية
ودون �إحلاق �أي �ضرر بيئتنا.
ونظر ًا الهتمامنا بهذه املجاالت ف�إنه لي�س من امل�ستغرب �أن تنال ال�شركة جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة �صناعية
تلتزم باملقايي�س واملعايري البيئية من بني جوائز جمل�س التعاون لأف�ضل الأعمال البيئية ،و�أن حترز جائزة
التميز يف الطاقة لأف�ضل ال�شركات يف جمال البيئة يف عام  2009وذلك م�ؤمتر ومعر�ض الغاز الدويل
«جازتك».
وي�سلط هذا الكتيب ال�ضوء حول الكيفية التي ي�ساهم بها ت�صميم وممار�سة �أن�شطتنا يف احلفاظ على
البيئة .وال يخفى �أن جناح ال�شركة يعتمد على مدى جناحنا يف �ضمان �أن ت�ستمر الأجيال املقبلة يف التمتع
باجلمال الطبيعي لل�سلطنة وما تنعم به من خريات وفرية.
ويحدوين �أمل كبري يف �أن جتدوا يف هذا الكتيب الفائدة واملعرفة.
الدكتور برايان دي بي باكلي
املدير العام والرئي�س التنفيذي
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