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2١ جوائز اخلدمة الطويلة السنوية 
ملوظفي شركة قطرغاز

22 منتدى التقطري 20١9

2٣  برنامج قطرغاز للتواصل يالقي 
تفاعاًل واسعًا

24 جائزة املعرض الدويل لالخرتاعات 

25 تهانينا للمتسابقني الفائزين يف 
سباق صملة الصحراوي 20١9

25 امليدالية البالتينية لشيخة 
القحطاين

2٦ جمموعة من كبار املوظفني 
يحضرون دورة تدريبية حول إدارة 

األزمات 

م  م والتطوير ُتنظِّ 27 إدارة التعلُّ
معرض التعلم 20١9 بنجاح باهر

28 فعالية "حديث التكنولوجيا 20١9” 
التي تعقدها جامعة تكساس إي أند 

أم قطر تسلط الضوء على مرفق 
ر أثناء الشحن اسرتجاع الغاز امُلتبخِّ

ع بالدم 28 حملة التربُّ

29 الدحيل بطل دوري قطرغاز 

29 قطرغاز تدعم برنامج اجلولف 
للصغار

٣0 الندوة السنوية العاشرة لسالمة 
العمليات

٣0 تكرمي اإلدارة الطبيَّة يف قطرغاز 

٣١ قطرغاز تدعم برنامج راس لفان 
للتواصل االجتماعي

٣١ موظفو قطرغاز يشاركون يف 
حملة تنظيف شواطئ راس لفان

 ٣2 إعادة إطالق برنامج
”Go Green" 

ز يف األداء  ٣ خارطة الطريق نحو التميُّ
امُلستدام

رسالة من الرئيس التنفيذي.

هات اجلديد 4-5 بيان التوجُّ
ز  ه العام لتحقيق أداء ُمتميِّ حتديد التوجُّ

ُمستدام.

٦-7 مشروع توسعة حقل الشمال
تقوم قطرغاز بإجناز مشروع توسعة 
حقل الشمال العمالق من أجل رفع 

طاقة دولة قطر اإلنتاجية للغاز الطبيعي 
املسال بنسبة ٤0 باملائة.

ل رقمًا قياسيًا  8-9 قطرغاز ُتسجِّ
عامليًا جديدًا بعبور ناقلة "كيوفليكس” 

قناة بنما 
ناقلة قطرغاز "السافلية” تصبح أول 

ناقلة للغاز الطبيعي املسال من طراز 
"كيوفليكس” تعُبر قناة بنما

١0-١١ إجناز بارز يف جمال الشحن 
البحري: أكرب عملية تسليم لشحنة 

واحدة من الغاز الطبيعي املسال إىل 
عدة موانىء

د على التزامها جتاه  قطرغاز ُتؤكِّ
عمالئها من خالل إكمال أكرب عملية 

تسليم لشحنة واحدة من الغاز الطبيعي 
املسال إىل عدة موانئ.

١2-١٣ إجناز بارز يف جمال الشحن 
البحري: قطرغاز تسلم واحدة من أكرب 
شحنات الغاز الطبيعي املسال لرتكيا

ناقلة قطرغاز "الشحانية” من طراز 
"كيوفليكس” تسلم تركيا واحدة من أكرب 

شحنات الغاز الطبيعي املسال.

١4 تسليم ُشحنة تشغيلية من الغاز 
الطبيعي املسال إىل حمطة استقبال 

إينور يف الهند
إينور هي احملطة التشغيلية اخلامسة 

يف الهند للغاز الطبيعي املسال، 
وأول حمطة استقبال من نوعها 

للغاز الطبيعي املسال على الساحل 
الشرقي للبالد.

١5 حتميل الشحنة رقم ١0.000 من 
قبل إدارة عمليات حمطة راس لفان 

بقطرغاز
إدارة عمليات حمطة راس لفان يف 

قطرغاز حتتفل بالشحنة رقم 10.000 من 
املنتجات غري الغاز الطبيعي املسال يف 

مدينة راس لفان الصناعية.

١٦-١7 قطرغاز تشارك يف مؤمتر الغاز 
20١9 املنعقد يف شنغهاي يف الصني

وفد من كبار املسؤولني التنفيذيني 
ز العالقات مع  يعقد اجتماعات وُيعزِّ

جمهورية الصني الشعبيَّة.

١8 خط أنابيب ميتد من مدينة راس 
لفان الصناعية إىل مطار حمد الدويل 

ينجح يف نقل أول إمدادات لوقود 
Jet-A1 الطائرات

قطرغاز تنقل أول إمدادات لوقود 
الطائرات Jet-A1 من مدينة راس لفان 

الصناعية إىل مطار حمد الدويل.

١9 منتدى "قطرغاز لسالمة الشحن 
البحري - السالمة” يستضيف جمموعة 

من املؤسسات ذات الصلة بالقطاع

20 قطرغاز حتصل على شهادة 
التقطري

احملتويـــــات
فريق التحرير

رئيس التحرير
تاج الدين عليار 
ر مشارك ُمحرِّ

إميان فخرو
ر اللغة العربية ُمحرِّ

عالء الدين النجار
 

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة

بشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
الدوحة - دولة قطر

شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
صندوق بريد: ٢٢٦٦٦

الدوحة 
دولة قطر

هاتف: 00٩7٤٤٤5٢٣٢٢٤ 
فاكس: 00٩7٤٤٤7٣٦٦٢٨

media@qatargas.com.qa :بريد إلكرتوين

 جميع احلقوق حمفوظة لشركة 
قطرغاز. ال يجوز إعادة إنتاج أي ُجزء 
من هذا املنشور أو تخزينه بنظام 

االسرتجاع أو نقله على أي نحو أو بأية 
وسيلة، إلكرتونية كانت أو ميكانيكية أو 

بالنسخ أو التسجيل أو غري ذلك، إال بإذن 
كتابي ُمسبق من إدارة العالقات العامة 

بشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة.

اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة.

QR امسح رمز
لزيارة موقعنا اإللكرتوين

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

 الرائـــــــد
جملة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
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يأتي بياُننا اجلديد اخلاص 
هات الشركة يف  بتوجُّ
وقٍت حاسٍم بالنسبة 

لشركة قطرغاز، إذ 
ُيمثِّل هذا البيان رؤيًة 

إسرتاتيجيًة بتوقيٍت مثايلٍّ 
د َمسارًا واضحًا  ُتحدِّ

للسري نحو امُلستقبل، 
وإنني واثٌق من أنه 

سيكون ضروريًا جدًا يف 
تعزيِز مكانِتنا بوْصِفنا الشركة الرائدة يف جماِل صناعِة 

الغاز الطبيعي امُلسال يف العامل. 
ت صياغة هذا البيان من قبل العديد من  لقد متَّ

أصحاب املصلحة واألطراف ذات العالقة، مبا يف ذلك 
ُمساهمينا، وفريق إدارتنا العليا، وموظفينا. إن الرؤية 

د على التزامنا  ه عملية صنع القرار لدينا، وتؤكِّ سُتوجِّ
الراسخ جتاه ُعمالئنا ومساهمينا.

ز يف األداء، أصبحت  وبصدِد احلديِث عن موضوِع التميُّ
 ،(Q-Flex) ناقلة شركة قطرغاز من طراز كيوفليكس

وحتمل اسم "السافلية”، أكرب ناقلة للغاز الطبيعي 
امُلسال من حيث احلمولة تشقُّ طريقها عابرًة قناة بنما، 

لت بذلك رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا. وألولِّ مرٍة  وقد َسجَّ
يف تاريِخ صناعة الغاز الطبيعي امُلسال، قمنا بتسليم 

ة موانئ يف  أكرب ُشحنٍة من الغاز الطبيعي امُلسال إىل ِعدَّ
نا من إمتام عملية تسليم ألكرب ُشحنات  إسبانيا، كما متكَّ
الغاز الطبيعي امُلسال بشكٍل آمٍن إىل ُتركيا، وذلك على 
منِت ناقلة الغاز الطبيعي امُلسال من طراز كيوفليكس 

(Q-Flex)، وحتمل اسم "الشحانّية”. 
وعالوًة على ذلك، مت تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ 

املشروع الضخم لتوسعِة حقل الشمال، والذي 
ستقوم دولة قطر من خالله بزيادة طاقتها اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي امُلسال من 77 مليون طن سنويًا 
إىل 110 مليون طن سنويًا بحلول عام ٢0٢٤، وإننا نتطلَّع إىل 
تنفيذ هذا املشروع العاملي، وتعزيز سمعتنا من حيث 
اجلودة، والتنفيذ اخلايل من األخطاء والعيوب، والسالمة، 

واملوثوقيَّة.
ر لكافة موظفي قطرغاز خارطة  إنَّ بياَننا اجلديد ُيوفِّ

طريق رحلتنا للُمضيِّ ُقدمًا بوصِفنا الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي امُلسال يف العامل، وإنه 

مبثابة التزام طويل األجل لبناء ثقافة قويَّة لشركتنا، والتي 
 . ُتكاِفُئ على االبتكار، وحتتضُن التعاوَن والعمَل اجلماعيِّ

إن بياننا اجلديد يتطلَّب التزامًا شخصيًا وعمليًا من كل 
ة  يز امُلستدام يف كافَّ موظف، وذلك لرتسيخ األداء امُلتمِّ
أعمال الشركة واالضطالع مبسؤولية حتقيقه على أرض 

الواقع.

ز الذي  إنَّنا لن نألَو ُجْهدًا يف سبيِل حتقيِق األداء امُلتميِّ
ي أنُفسنا من أجِل َفتح  نصبوا إليه، وسنْستمرُّ يف َتحدِّ
آفاٍق جديدٍة، وحتقيق إجنازاٍت جديدٍة يف رحلتنا إلمداد 

العامِل مبصادر نظيفة للطاقة. 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

التزام طويل األمد وحتدد  قطر غاز تقدم رؤية اسرتاتيجية تنطوي على 
املستقبل نحو  واضحًا  مسارًا 

ز يف األداء  َخاِرطُة الطريِق َنحَو التميُّ

ت صياغة هذا البيان من قبل العديد من أصحاب املصلحة واألطراف ذات العالقة،  “لقد متَّ
ه عملية صنع القرار  مبا يف ذلك ُمساهمينا، وفريق إدارتنا العليا، وموظفينا. إن الرؤية سُتوجِّ

د على التزامنا الراسخ جتاه ُعمالئنا ومساهمينا”.  لدينا، وتؤكِّ
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.
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هات اجلديد قطرغاز: بيان التوجُّ
رائد. أداء  د الستدامة مستوى  ُيمهِّ هات جديد  توجُّ ببيان  تلتزم قطرغاز 

الشركة اجلديدة 
يف يناير ٢01٨، أمتت الشركة عملية الدمج الناجح بني قطرغاز وراس غاز، لينتج عنهما 

شركة طاقة عاملية ومتميزة من حيث احلجم واخلدمات واالعتمادية. تتطّلع اآلن شركة 
ل  قطرغاز، الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي امُلسال يف العامل، إىل التحوُّ

إىل شركة استثنائية، مستفيدًة بذلك من مواردها وقدراتها.

خارطة الطريق نحو النجاح
د معامل رؤية الشركة،  هات قطرغاز يف صميم هذا التغيري، إذ أنه ُيحدِّ يقع بيان توجُّ
ح  د هوّيتها وأولوياتها، كما يوضِّ ورسالتها، وقيمها، والركائز التي تقوم عليها، وُيحدِّ

طريقة عملنا مع بعضنا البعض، وطريقة تنفيذنا لكافة املهام واملشاريع. وما عالمتنا 
التجارية امُلتميِّزة وسمعتنا الطيِّبة، وهما احملوران اللذان تقوم عليهما رؤيتنا، إال نتيجة 

طبيعية لتجسيدنا لقيمنا وألدائنا القويِّ بشكل مستمر يف كافة جماالت ركاِئزنا الست.
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، قائاًل: "إن  وصرَّ

هات اجلديد هو بوصلتنا التي نسرتشد بها يف تعامالتنا اليوميَّة، ويف كيفية  بيان التوجُّ
اتخاذنا للقرارات، ويف وضع خططنا املستقبلية”.

ف دور يؤديه، والكلُّ قادر على دعم جناح الشركة، ومطلوب من اجلميع  لكلِّ موظَّ
حتّمل مسؤولية ذلك. وإننا ندرك أن سلوكنا كأفراد يؤثِّر على عالقاتنا، وأداِئنا، وأنه سيؤثر 

يف نهاية املطاف على عالمة قطرغاز التجاريَّة. ولذلك، ينبغي على كافة املوظفني 
هات على أرض الواقع يف تصرفاتهم وسلوكياتهم  العمل على ترجمة بيان التوجُّ

ق املصلحة العامة للشركة، وضمان مشاركتهم  اليومية، والعمل بشكل تعاوين مبا يحقِّ
ومتكينهم يف الوقت ذاته.

هات اجلديد إلحداث تغيري يف ثقافة الشركة، وُيسلِّط الضوء على  د بيان التوجُّ ُيمهِّ
ة لعائلة قطرغاز. القيم التي ُتحدد األمور الهامَّ

ح زياد يحيى، مدير إدارة التخطيط املؤسسي واخملاطر يف قطرغاز، قائاًل:  وصرَّ
ن من حتقيق أهدافها.  د كل شركة النقطة التي تريد الوصول إليها لتتمكَّ "يجب أن ُتحدِّ

د هذه النقطة، واألهم من ذلك، أنه ُيرشدنا إىل  هات اخلاص بقطرغاز ُيحدِّ وبيان التوجُّ
ُسبل الوصول إليها ويساعدنا جميعًا على السري يف نفس االجتاه، ونحو نفس الوجهة، 

وهو أمر يف غاية األهميَّة ألي فريق وأي شركة”.

ة  هات، قائلًة: "ثمَّ ومن جهتها، صرحت شعاع النصر، مديرة مشروع بيان التوجُّ
هات بدأت بالفعل ُتؤثِّر على طريقة عملنا. ونقوم  ة تبني أن قيم بيان التوجُّ أمثلة واقعيَّ

حاليًا بدراسة جمموعة من املبادرات وإطالقها، وتنفيذ تغيريات ُمحتملة بناًء على آراء 
وُمقرتحات موظفي الشركة التي تلقيناها خالل جلسات بدء التنفيذ”.

الركائز اإلسرتاتيجية لشركة قطرغاز
ل جوهريَّة يف مسرية قطرغاز  ل من الطموحات إىل التنفيذ الفعلي نقطة حتوُّ ُيعد التحوُّ

نحو حتقيق رسالتها ورؤيتها.
ل، إذ أنها متثل  وإن الركائز الست لشركة قطرغاز هي أساسية لتحقيق هذا التحوُّ

ننا من حتديد أولويات  د أداءنا امُلتميز وترصده وتديره، مبا ُيمكِّ الرتكيز االسرتاتيجي، وُتحدِّ
ة اخملاطر بشكل استباقي، والبناء على مواطن قّوتنا. الفرص، والتخفيف من حدَّ

وهذه الركائز هي:
األداء يف جماالت السالمة والصحة والبيئة . ١

كوادر مهنية عالية األداء. 2
اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل  . ٣
تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء. 4
إرضاء العمالء . 5
األداء املايل . ٦

ز ومستمر على كافة املستويات أداء ُمتميِّ
هات قطرغاز التزامًا شخصيًا وعمليًا من كافة املوظفني بأن يتبنوا األداء  يتطلب بيان توجُّ

املتميز واملستمر يف الشركة ويحملوا مسؤوليته.
هات رسالة شخصيَّة  وأشار الرئيس التنفيذي يف تصريح له قائاًل: "إن بيان التوجُّ

لكل واحد منا، وتكمن هذه الرسالة يف توفري طاقة نظيفة للعامل، وامُلضيِّ ُقُدمًا يف 
برناجمنا للتوسع والوصول إىل إنتاج 110 مليون طن يف السنة، وحتقيق تطلُّعات مساهمي 

الشركة. وينبغي أن نكون فخورين ملشاركتنا يف مسرية قطرغاز.”
هات 1٢ قائدًا ممن وقع عليهم االختيار من  وأدار ورش العمل اخلاصة ببيان التوجُّ
سوا جهودهم إميانًا منهم  ع هؤالء املدراء بوقتهم، وكرَّ بني قادة الشركة. وقد تطوَّ

بأن مبقدورهم إحداث تغيري إيجابي يف ثقافة الشركة للوصول إىل القيم التي نطمح إىل 
حتقيقها. وقد تلقوا دعمًا كبريًا ومكثفًا من خالل التدريب والتوجيه.

٦00
أعرب فريق اإلدارة العليا يف قطرغاز عن 

هات اجلديد، وذلك خالل  التزامه ببيان التوجُّ
سلسلة من ورش العمل التي شارك 
فيها نحو ٦00 من كبار املسؤولني يف 

الشركة. 

أعضاء الفريق القيادي اإلداري يف قطر غاز يتعهدون بتنفيذ بيان التوجهات اجلديد.
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ه جديد بلورة توجُّ
استعرض زياد يحيى، مدير إدارة التخطيط املؤسسي 

ه  واخملاطر يف قطرغاز، اخلطوات التي أدت إىل صياغة التوجُّ
اجلديد لشركة قطرغاز، وهي:

ر الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا يف . 1 يف شهر نوفمرب ٢01٨، قرَّ
هات جديد يعكس توجه الشركة  الشركة أن قطرغاز بحاجة إىل بيان توجُّ

اجلديدة. واألهم من ذلك أنهم آمنوا بضرورة مشاركة عائلة قطرغاز 
يف حتديد هذا البيان، وعدم انفراد اإلدارة فقط يف وضعه.

ه والثقافة امُلستهدفة من خالل . ٢ ُجمعت اآلراء حول بيان التوجُّ
استطالع رأي مت توزيعه على مستوى الشركة. وُأجريت مقابالت مع 

ُممثلي املساهمني، وذلك كجزء من حتليل نقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات SWOT، ضمن إطار التحضريات لصياغة بيان 

هات اجلديد. التوجُّ

ومن خالل هذه اآلراء وامُلقرتحات والتعاون مع مدراء الشركة وفريق . ٣
هات قطرغاز. اإلدارة العليا، متت صياغة بيان توجُّ

ة، وذلك من خالل سلسلة من ورش . ٤ انطلقت مرحلة تدشني تفصيليَّ
مت لضمان مشاركة كافة موظفي قطرغاز. وقد  العمل التي ُصمِّ

التزم فريق اإلدارة العليا بالبيان، من خالل حضور ورش عمل استمرت 
على مدار أربعة أسابيع، وشارك فيها ٦00 من كبار املسؤولني يف 

الشركة. وبعد ذلك، شارك هؤالء املسؤولون، خالل فرتة ثالثة أشهر، 
يف ورش عمل مشابهة قدمها املوظفون املعنّيون بأمر بيان 

هات.  التوجُّ

اشتملت مرحلة االستدامة على خمس جمموعات تركيز، مت تشكيلها . 5
للحصول على آراء وُمقرتحات ُمستمرة من ورش العمل. وعقدت 

اجملموعات جلساتها اخلاصة لتبادل األفكار، وخرجت بتوصيات 
هات اجلديد وتبنِّيه. ملساعدة املوظفني على استيعاب بيان التوجُّ

عت استطالعات للحصول على آراء . ٦ ويف أعقاب ورش العمل، ُوزِّ
املشاركني واقرتاحاتهم ولقياس فعالية الورش. واتفق ٩٩.5% من 

املشاركني على أن ورش العمل فاقت توقعاتهم. وسيتم إجراء مزيد 
ر املستقبلي يف ثقافة قطرغاز. من االستطالعات لقياس مدى التغيُّ

سيتعرف املوظفون اجُلدد على التوجه اجلديد للشركة كجزء من . 7
اجللسات التعريفيَّة. وستواصل جمموعات الرتكيز تقييم املبادرات 

هات والقيم يف صميم ثقافة  وإطالقها لضمان بقاء بيان التوجُّ
قطرغاز.

نتبنى بيئة خالية من احلوادث واإلصابات 
حيث أن سالمة موظفينا وعمليات التشغيل من أولوياتنا 

ويتضح هذا يف إلتزاماتنا وأفعالنا

نحافظ على سمعتنا   
نؤدي يف قطرغاز ما نقوله بشكل تام، كما نلتزم بالنزاهة 

والتواصل بكل صدق وشفافية ونحافظ على أعلى 
املعايري االخالقية 

نهتم بجميع عمالئنا     
نضع جميع عمالئنا يف قلب العمل حيث نقوم بإيفاء جميع 

وعودنا لهم 

نقدر موظفينا  
نعتز وُنّقدر جميع موظفينا وعائالتهم، و نبني بيئة حتث 

على العمل اجلماعي والتعاون والثقة 

نسعى ألداء متميز ورائد    
نحرص على أعلى معايري اجلودة أثناء القيام بأعمالنا 

ونسعى إىل اإلبتكار وحتسني األداء وحتقيق التكلفة املثلى 
وضمان التطوير املستمر بحيث نضع مصلحة الشركة 

دائمَا يف املقام األول

ة، ويف كيفية  هات اجلديد هو البوصلة التي نسرتِشد بها يف تعامالتنا اليوميَّ “بيان التوجُّ
 اتخاذنا للقرارات، ويف رسم ُخططنا املستقبلية”.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

قيمنا

الربع الثاين 2019  |  جملة الرائد  |  5



تواصل العمل يف املشروع الضخم لتوسعة 
حقل الشمال

للغاز  إنتاج دولة قطر  الذي سيزيد من  بتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال  تقوم قطرغاز 
٤0 باملائة، حيث يبدأ اإلنتاج األويل يف ٢0٢٤. الطبيعي املسال بنسبة 

سوف يرفع املشروع الضخم لتوسعة حقل الشمال طاقة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز 
الطبيعي املسال من 77 مليون طن سنويًا إىل 110 مليون طن سنويًا يف سنة ٢0٢5. 

ر املشروع ُمؤخرًا العناوين الرئيسية يف القطاع، ومت طرح جمموعة من  وقد تصدَّ
املناقصات الُكربى وإرساء عقود بهذا الصدد.

ة القيادة قطرغاز تتولَّى دفَّ
قامت قطر للبرتول بتكليف شركة قطرغاز بتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال 

قها التشغيلي وتاريخها احلافل بتنفيذ مشاريع كبرية  العمالق بفضل خرباتها وتفوُّ
ة البناء اآلمن لـ ٤5  ة. وعالوًة على ذلك، تولَّت قطرغاز مسؤوليَّ وإدارة أصول رئيسيَّ

ناقلة من الطرازين كيوفلكس وكيوماكس، واللذان يعتربان أكرب ناقالت الغاز الطبيعي 
د. ويعترب هذا أحد أكرب املشاريع  املسال يف العامل، وقامت بتسليمها يف الوقت امُلحدَّ

املتكاملة يف العامل.
بدأ فريق قطرغاز باألعمال التحضرييَّة يف موقع مدينة راس لفان الصناعية إلنشاء 

خطوط اإلنتاج العمالقة األربعة اجلديدة، وذلك من خالل إبرام عقد مع حتالف شركة 
احتاد املقاولني وشركة التيسري للتجارة واملقاوالت. 

وقد ُأطلقت املناقصات اخلاصة بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء - املرحلة 

األوىل، خلطوط اإلنتاج العمالقة للغاز الطبيعي املسال، والتي تتضمن بناء مرافق 
معاجلة الغاز والسوائل، وإنتاج وجتزئة اإليثان وغاز البرتول املسال، ومصنع للهيليوم، 

واملرافق والبنية التحتية لدعم وحدات املعاجلة.

إرساء عقود العمليات البحريَّة
يشمل برنامج عمليات احلفر الرئيسي استكمال حفر ماال يقل عن ٨0 بئرًا جديدة من 
ات من منصات حفر اآلبار  هات اآلبار. وقد مت إرساء عقد لست (٦) منصَّ ٨ منّصات لفوَّ

البحرية الثمانية على شركة اخلليج العاملية للحفر، بينما ستقوم شركة نورذرن أوفشور 
األمريكية بإجناز املنصتني امُلتبقيتني.

وحصلت شركة مكديرموت الشرق األوسط احملدودة على عقد التصميم 
الهندسي األساسي للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط األنابيب البحرية اخلاصة 

مبشروع توسعة حقل الشمال. ويشمل نطاق هذا العقد التصميم الهندسي 
للمنشآت السطحية لثماين منصات غري مأهولة، وأربعة خطوط أنابيب رئيسية بُقطر 

ة تربط بني احلقول بُقطر ٢٨ بوصة. كما حصلت  ٣٨ بوصة، وأربعة خطوط أنابيب فرعيَّ
مكديرموت الشرق األوسط احملدودة على عقد أعمال الهندسة والتوريدات والبناء 

والرتكيب لثمانية منشآت بحريَّة.

يشمل برنامج احلفر األساسي لتوسعة حقل الشمال استكمال عمليات حفر حوايل ٨0 بئرًا جديدة من 
هات اآلبار. كما تشمل التوسعة تركيب منصات وخطوط أنابيب وخطوط إنتاج عمالقة للغاز  ٨ منّصات لفوَّ

الطبيعي املسال، وإنشاء منشآت مشرتكة إضافية وحيازة ناقالت للغاز الطبيعي املسال.
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80 بئرًا جديدة

4 خطوط إنتاج عمالقة جديدة 
تبلغ القدرة اإلنتاجية لكلٍّ منها 
7.8 مليون طن سنويًا ومعمل 

للهيليوم

8 منصات جديدة غري مأهولة

١00 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي 
املسال

٣ صهاريج لتخزين الغاز 
الطبيعي املسال

رصيفني إضافيني لتحميل الغاز 
الطبيعي املسال

ناقالت كيوفليكس وكيوماكس 

مشروع حقل الشمال باألرقام
يشمل مشروع حقل الشمال، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

وسوف تتوىل قطرغاز مشاريع هندسة وتطوير عمليات توسعة مُلنشآت 
مشرتكة، مثل خزانات غاز البرتول املسال املشرتك والكربيت وامُلكثِّفات، 
واملركبات العضوية امُلتطايرة، وأحادي جاليكول اإلثيلني، ومنشآت التوزيع، 

وأرصفة حتميل امُلنتجات السائلة. 

حقل الشمال - دولة قطر

إن تاريخ قطرغاز احلافل يف تنفيذ مشاريع ُكربى وتشغيل 
د الدرجة العالية  منشآت بريَّة وبحريَّة يف حقل الشمال ُيجسِّ

ز التشغيلي. وقد مت تكليف الشركة مبسؤولية  للموثوقية والتميُّ
تطوير خطط التوسعة وزيادة اإلنتاج يف دولة قطر، وذلك من خالل 

املشروع الضخم لتوسعة حقل الشمال.
يعدُّ حقل الشمال، الذي مت اكتشافه يف سنة 1٩71 ُقبالة 

الساحل الشمايل الشرقي لدولة قطر، عاماًل هامًا من عوامل 
النهضة االقتصادية يف دولة قطر، إذ يحتوي احلقل على كميات 
من االحتياطي تزيد عن ٩00 ترليون قدم مكعب، أي ما ميثل حوايل 

نسبة 10 باملائة من االحتياطّي املعروف يف العامل.
وتتم معاجلة الغاز امُلنتج من هذا احلقل الِعمالق إلنتاج الغاز 

الطبيعي امُلسال، ومنتجات حتويل الغاز إىل سوائل، وسوائل الغاز 
الطبيعي، باإلضافة إىل املنتجات األخرى املرتبطة بعمليات نقل 
الغاز وتسويقه، ونقل الغاز عرب خطوط األنابيب لغرض التصدير. 
ويف سنة ٢017، بعد أن ألغت دولة قطر العمل بالوقف االختياري 

املؤقت الذي استمر ملدة 1٢ عامًا من أجل دراسة تأثري اإلنتاج على 
اخملزون االحتياطي، مت اإلعالن عن املشروع الضخم لتوسعة 

حقل الشمال. ومت اختيار شركة قطرغاز لتنفيذ مشروع جديد ثاٍن، 
أال وهو مشروع استدامة حقل الشمال، وذلك يف القطاع اجلنوبي 

حلقل الشمال.

كما مت تعزيز نطاق مشروع توسعة حقل الشمال من خالل طرح مناقصات مؤخرًا 
لبناء أكرث من 100 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة، وهذا يعني إطالق أكرب برنامج بناء 

ع أن ُيلبِّي هذا الربنامج  للسفن يف تاريخ قطاع الغاز الطبيعي املسال، ومن امُلتوقَّ
متطلبات الشحن اخلاصة مبشروع توسعة حقل الشمال الضخم، ومشروع جولدن 

باس لتصدير الغاز الطبيعي املسال، ومن احملتمل أن ُيلبي كذلك متطلبات االستبدال 
اخلاصة بأسطول دولة قطر احلايّل لناقالت الغاز الطبيعي املسال.

ح سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة،  وصرَّ
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة قطرغاز، قائاًل: 
ع قطر للبرتول أن تقوم بشكل مبدئي بتسليم ٦0  ة، تتوقَّ "يف ظلِّ هذه املبادرة الهامَّ

ط له، وُيحتمل أن يتم  ناقلة للغاز الطبيعي املسال دعمًا ملشروع توسعة اإلنتاج امُلخطَّ
تسليم أكرث من 100 ناقلة جديدة خالل العقد املقبل”.

ويف مايو ٢01٩، مت إطالق دعوة لتقدمي مناقصات أعمال الهندسة والتوريدات 
والبناء - املرحلة الثانية، لثالثة خزانات للغاز الطبيعي املسال، وضواغط السرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء عملية تخزين الغاز الطبيعي املسال وشحنه وحتميله يف الناقالت، 
وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي املسال من خطوط اإلنتاج إىل منطقة التخزين، ورصيفني 

إضافيني لتحميل الغاز الطبيعي املسال مع إمكانية إضافة رصيف ثالث، وخطوط 
ع  التحميل واإلرجاع من أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال إىل اخلزانات. ومن امُلتوقَّ
أن يتم إرساء العقد اخلاص بأعمال الهندسة و التوريدات والبناء لهذه املنشآت بحلول 

شهر فرباير عام ٢0٢0.
ح سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي قائاًل:  وتعليقًا على هذا املوضوع، صرَّ
ة ُحزم ألعمال  "قمنا وفقًا لهذه االسرتاتيجية بتحديد احلاجة إىل تقسيم املشروع إىل عدَّ

الهندسة و التوريدات والبناء، والتي ميكن أن تتطابق مع خربات التنفيذ لدى شركات 
دة، مع توفري  املقاوالت العاملة بهذا اجملال، وذلك فيما يتعلق بنطاقات عمل ُمحدَّ

الفرصة يف الوقت ذاته للعديد من هذه الشركات للمشاركة يف أعمال التنفيذ.”

سوف يرفع هذا املشروع الضخم لتوسعة 
حقل الشمال طاقة دولة قطر اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون 
طن سنويًا إىل ١١0 مليون طن سنويًا يف سنة 

.2025
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قطرغاز تسجل رقمًا قياسيًا عامليًا بعبور ناقلة 
"كيوفليكس” قناة بنما 

ناقلة  أحرزت شركة قطرغاز رقمًا قياسيًا جديدًا مرة أخرى عندما عربت "السافلية” قناة بنما كأول 
للغاز الطبيعي املسال من طراز "كيوفليكس”، وأكربها من حيث سعة احلمولة يف وقت مبكر هذا 

العام.

“ُنهنئ قطرغاز وسلطة قناة بنما على حتقيق هذا اإلجناز التاريخّي. إن دولة قطر ُملتزمة 
بتوسيع نطاق قدراتها، وزيادة مرونتها يف تسليم الغاز الطبيعي املسال إىل أكرب عدد من 

العمالء يف العامل، وال شك أن هذا اإلجناز الهاّم سيفتح آفاقًا جديدة أمام املزيد من الُفرص 
 التجارية يف املستقبل.”

سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة قطرغاز. 

"السافلية” تعرب قناة بنما بنجاح يف وقت مبكر هذا العام.
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بلغت احلمولة اإلجمالية للناقلة "السافلية” 1٣7،5٣5 طن، علمًا أنها تستطيع حمل 
شحنة بحجم ٢10 آالف مرت مكعب من الغاز الطبيعي املسال، ويبلغ طولها ٣15 مرتًا 

وعرضها 50 مرتًا. ويف 1٢ مايو ٢01٩، أكملت "السافلية” رحلتها، عابرًة القناة بنجاح، والتي 
د لها شمااًل من احمليط الهادئ إىل  بلغت مسافتها ٨٢ كيلومرتًا، وفق املسار امُلحدَّ

احمليط األطلسي.

ز لشركة قطرغاز  سجل حافل بالتميُّ
ح سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير  تعليقًا على هذا اإلجناز، صرَّ

الدولة لشؤون الطاقة، والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس 
قته قطرغاز، والذي يضيف  جملس إدارة قطرغاز، قائاًل: "ُكلنا فخٌر بهذا اإلجناز الذي حقَّ

معيارًا جديدًا إىل قدراتها بوصفها شركة غاز طبيعي مسال موثوق وآمن. ُنهنئ قطرغاز 
و سلطة قناة بنما على حتقيق هذا اإلجناز التاريخي. إن دولة قطر ُملتزمة بتوسيع نطاق 

قدراتها وزيادة مرونتها يف تسليم الغاز الطبيعي املسال إىل أكرب عدد من العمالء يف 
العامل، والشكَّ أن هذا اإلجناز الهام سيفتح آفاقًا جديدة أمام املزيد من الفرص التجارية 

يف املستقبل.”
ومن جهته قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز: 

"متتلك قطرغاز سجاًل حافاًل باإلجنازات البارزة غري املسبوقة، ويوّضح هذا اإلجناز الهاّم 
مدى التزامنا باألداء امُلتمّيز والريادة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال. ونحن 

يف قطرغاز نسعى باستمرار إىل االبتكار وحتسني أدائنا لتلبية احتياجات عمالئنا احلاليني 
واملستقبليني”.

حتقيق إجنازات بارزة
جاء هذا اإلجناز بعد عدة شهور من التخطيط الدقيق من قبل شركة قطرغاز 
ومشّغل الناقلة، شركة "بروناف شيب ماجنمنت”، باإلضافة إىل التعاون الوثيق مع 

سلطة قناة بنما.
ويأتي عبور "السافلية” الناجح لقناة بنما بعد أقل من ثالث سنوات من تدشني 
توسعة القناة، األمر الذي ساعد يف سنة ٢01٦ على زيادة أعلى عرض مسموح به 

للناقالت التي مترُّ عرب حواجز قناة بنما. وأعلنت سلطة قناة بنما أنها ستستوعب السفن 
التي يصل عرضها إىل 51.٢5 مرتًا، بعد أن كان ٤٩ مرتًا فقط، ويتم احتساب قياسه من 
السطح اخلارجي لهيكل السفينة وشاماًل جميع الهياكل البارزة أسفل جدران احلاجز.

ح خورخي كيخانو، مدير قناة بنما،  ويف معرض تعليقه على اإلجناز البارز لقطرغاز، صرَّ
قائاًل: "يؤكد هذا العبور الناجح على توسيع نطاق قدرات القناة من أجل إعادة تشكيل 

التجارة العاملية وتزويد العمالء مبزايا وفورات احلجم”.
وبالنسبة لقطرغاز، يتيح عبور "السافلية” الناجح فرصًا مستقبلية لزيادة مرونة 

ناقالت كيوفليكس اململوكة لدولة قطر، والبالغ عددها ٣1 ناقلة، األمر الذي يتيح لهم 
تفريغ ُشحنات الغاز الطبيعي املسال يف حوض احمليط الهادئ، ومن ثم االنتقال إىل 

حوض احمليط األطلسي لتحميل شحناتها التالية.

أخبار ساّرة على الصعيد البيئي
إن للتوسعة اجلديدة لقناة بنما، والتي ساعدت يف مرور ناقالت "كيوفليكس” عربها، 

آثار إيجابية على البيئة، ألن ذلك يعني اختصار مسافة وُمدة رحالت السفن.
بت قناة بنما وقطرغاز صدور انبعاثات غاز ثاين أكسيد  وحسب سلطة قناة بنما، جتنَّ

الكربون مبا يعادل حوايّل 10 آالف طن، وذلك بعبور ناقلة "السافلية” من طراز "كيو 
فليكس” للقناة باملقارنة باملسارات البديلة، إضافة إىل تصميم الناقلة الذي يتيح خفض 

انبعاثات الغازات بنسبة ٤0 باملائة بامُلقارنة مع ناقالت الغاز الطبيعي املسال األخرى.
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املواصفات اجلديدة للسفن لعبور قناة بنما

قطرغاز تسجل رقمًا قياسيًا بعبور ناقلة “كيوفليكس” قناة بنما

"السافلية” تعرب قناة بنما بنجاح يف وقت مبكر هذا العام.

نظام األهوسة )رفع السفن( يف قناة بنما يعمل 
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قطرغاز تنفذ أكرب عملية على اإلطالق لتسليم 
شحنة واحدة من الغاز الطبيعي إىل عدة موانئ 

بإيجاد حلول مرنة وفعالة وآمنة  التزامها  الكبري لشركة قطرغاز على مدى  يؤكد هذا اإلجناز 
لعمالئها.

ألول مرة يف تاريخ صناعة الغاز الطبيعي املسال، أكملت شركة قطرغاز بنجاح أكرب 
عملية تسليم على اإلطالق لشحنة واحدة من الغاز الطبيعي املسال إىل عدة موانئ. 

وقامت بتحميل الشحنة من ميناء راس لفان يف دولة قطر على منت الناقلة "مكينس” 
من طراز "كيو ماكس” بتاريخ 1٢ مايو ٢01٩ وتسليمها إىل حمطتي برشلونة وقرطاجنة 
الستالم الغاز الطبيعي املسال يف إسبانيا يف ٣0 مايو ٢01٩ واألول من يونيو ٢01٩ على 

التوايل، قاطعة مسافة إجمايل طولها 511٨ ميل بحري.
وتعليقًا على هذا اإلجناز املهم، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز: "تواصل قطرغاز تقدمي حلول مبتكرة توفر املزيد من الكفاءة واملرونة 
واالستغالل األمثل للموارد. ويدل هذا اإلجناز على التزامنا باحملافظة على مكانتنا 

باعتبارنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.”

ناقلة كيوماكس متّكن قطرغاز من حتقيق هذا اإلجناز الهام
تعد مسألة تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي املسال إىل عدة حمطات يف 

وقت واحد، أحد احللول الرائدة بالفعل يف صناعة الغاز الطبيعي املسال. إن جناج 
هذه العملية كان يتوقف بشكل أساسي على الناقلة من طراز كيوماس، والتي تصل 

8
العدد اإلجمايل  لعمليات التسليم 
إىل عدة موانىء التي قامت بها 

 ناقالت قطرغاز 
حتى نهاية يوليو ٢01٩.

ب، وهذا يجعلها أكرب ناقلة للغاز الطبيعي املسال يف  حمولتها إىل ٢٦٦ ألف مرت ُمكعَّ
العامل. وبينما أن املمارسة املعتادة يف الصناعة حتى وقتنا هذا تتمثل يف تسليم 

شحنة واحدة إىل وجهة واحدة، فإن زيادة احلمولة التي تستطيع تسليمها الناقلة من 
طراز كيوماكس تتيح لها تسليم ُشحنتني تقليديتني كاملتني ليتم حتميلها وتسليمها إىل 

العمالء يف رحلة واحدة.
من جانبه، أكد عبدالرحمن حممد املال، مدير الشحن يف شركة قطرغاز، أن ناقلة 
كيوماكس قد غريت دون شك قواعد اللعبة وصرح قائاًل: "قطاع الشحن هو بطبيعته 

قطاع شديد التحفظ، حتدث فيه التغيريات عادة عرب خطوات تدريجية صغرية مدروسة 
بعناية. ويؤكد هذا األمر تطور حمولة ناقالت الغاز الطبيعي املسال عرب التاريخ، إذ زادت 

السفن حمولتها من 75 ألف مرت مكعب يف السبعينبات إىل 1٢5 ألف مرت مكعب فقط 
يف الثمانينيات. ويف بداية عام ٢000، كانت احلمولة املتوسطة للسفينة ال تزال أقل من 

1٤0 ألف مرت مكعب”.
وأضاف: "عندما طرحت شركة قطرغاز مفهوم كيوماكس، أحدثت تغيريًا هائاًل يف 

عامل نقل املنتجات الهيدروكربونية. وكان لناقلة كيوماكس، والتي بلغ حجمها ضعف 
حجم السفن التقليدية يف عصرها، الفضل يف فتح آفاق جديدة للعديد من الفرص 

مت تسليم الشحنتني احململتني على منت ناقلة قطرغاز "مكينس” من طراز "كيوماكس” إىل حمطتي 
برشلونة وقرطاجنة الستالم الغاز الطبيعي يف ٣0 مايو ٢01٩، واألول من يونيو ٢01٩ على التوايل.
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الرائعة التي تنتظر التطوير، والتي مل يكن باإلمكان تصورها من قبل يف مشاريع الشحن 
التقليدية للغاز الطبيعي املسال”.

حلول رائدة وفعالة وآمنة
تعود الطبيعة املتحفظة لقطاع الشحن البحري مبعظمها إىل الوعي العميق باخملاطر 

احملدقة به، ولكن، كما يقول عبدالرحمن املال: "احلرص على إدارة اخملاطر بشكل 
صحيح من املبادئ الراسخة لقطرغاز. إننا نضع موظفينا وسالمتهم على راس أولوياتنا 

وفوق كل اعتبار ”.
ويضيف: "إن إدخال تقنيات جديدة وإحداث تغيريات غرب مسبوقة كتلك التي قدمتها 

كيوماكس ال ميكن أن يكون خاليًا من اخملاطر. غري أن احلرص وااللتزام واإلمكانيات، ميّكن 

برشلونة إ� قرطاجنة: 
286 ميل بحري

راس لفان إ� برشلونة: 
4832 ميل بحري

برشلونة
قرطاجنة

راس لفان

130 ألف م� مكعب

مكينس
1 يونيو 2019

262,302  م� مكعب

مكينس
١٢ مايو 2019

132 ألف م� مكعب

مكينس
30 مايو 2019

قطرغاز تعيد صياغة أفضل ممارسات الشحن البحري للغاز الطبيعي املسال.

من إدارة تلك اخملاطر بشكل صحيح، كما أثبتت كيوماكس عن جدارة التشغيل اآلمن 
خالل العقدين املنصرمني”.

ويف الواقع، تؤكد عملية التسليم املتميزة لشحنة واحدة إىل عدة موانىء على منت 
ناقلة كيوماكس على السمعة الطيبة لقطرغاز يف سعيها إليجاد حلول رائدة لإلعمال 

وكفاءة سلسلة التوريد، والتي تتجسد بعمق يف ثقافة قطرغاز وقيمها.
وتساعد هذه االجنازات املتطورة، إىل جانب السمعة العاملية التي تتمتع بها 

الشركة لعملياتها اآلمنة واملوثوق بها، على تعزيز مكانتها بصفتها الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف سوق تنافسي ومتطور باستمرار. 

“تواصل قطرغاز تقدمي حلول مبتكرة توفر املزيد من الكفاءة واملرونة واالستغالل األمثل 
للموارد. ويدل هذا اإلجناز على التزامنا باحملافظة على مكانتنا باعتبارنا الشركة الرائدة يف 

 جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل”.  
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.
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قطرغاز تسلم واحدة من أكرب شحنات الغاز 
الطبيعي املسال لرتكيا

الطبيعي املسال من  للغاز  ناقلة  أول  بوصفها  "الشحانية” رقمًا قياسيًا  ناقلة قطرغاز  سجلت 
التي خضعت  الطبيعي املسال  الغاز  الرتكية الستالم  تزور حمطة مرمرة  طراز "كيوفليكس” 

لعملية توسعة يف اآلونة األخرية. 
زت شركة قطرغاز جمددًا مكانتها الرائدة يف مصاف شركات صناعة الغاز الطبيعي  عزَّ

املسال يف العامل، من خالل قيامها بتسليم واحدة من أكرب شحنات الغاز الطبيعي 
املسال بشكل آمن إىل حمطة مرمرة الستالم الغاز الطبيعي املسال يف تركيا. وقد مت 
تسليم هذه الشحنة على منت ناقلة الغاز الطبيعي املسال "الشحانية”، والتي سجلت 

رقمًا قياسيًا بوصفها أول ناقلة للغاز الطبيعي املسال من طراز "كيوفليكس” تزور 
حمطة مرمرة الستالم الغاز الطبيعي املسال التي خضعت لعملية توسعة يف اآلونة 

األخرية.

توسعة احملطة يتيح تسليم الُشحنات الكبرية
حمطة مرمرة الستالم الغاز الطبيعي املسال مملوكة لبوتاس )BOTAS(، وهي شركة 

الغاز الرتكية امُلتكاملة اململوكة للدولة، ومت تصميم احملطة يف األصل لتستوعب 
الناقالت من األحجام التقليدية، ولكنها خضعت مؤخرًا ألعمال تطوير لتستوعب ناقالت 

من طراز "كيوفليكس” وطراز "كيوماكس” لتوصيل الشحنات إىل احملطة.
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، قائاًل: "إن  وصرَّ

التوسعة األخرية حملطة مرمرة الستالم الغاز الطبيعي املسال تتيح الفرصة أمام 
شركة قطرغاز إلرسال أكرب ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف العامل إىل حمطة أخرى 

جديدة الستالم الغاز الطبيعي املسال يف تركيا. وتقوم شركة قطرغاز بتشغيل 1٤ 
ز  خط إنتاج للغاز الطبيعي املسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، مما يعزِّ

مكانتها يف تلبية طلب العمالء امُلتنامي على الغاز الطبيعي املسال املوثوق، وحتقيق 
توفري إضايف يف الوقت والتكلفة من خالل استخدام ناقالت من طراز "كيوفليكس” 

و"كيوماكس”.
وقد مت حتميل الناقلة "الشحانية” (وهي ناقلة من طراز "كيوفليكس”، وتبلغ 

طاقتها االستيعابية ٢10 ألف مرت مكعب)، بشحنة تبلغ سعتها حوايّل ٢07 ألف مرت مكعب 
من الغاز الطبيعي املسال يف حمطة راس لفان يف ٣0 مايو ٢01٩.

“التوسعة األخرية حملطة مرمرة الستالم الغاز الطبيعي املسال أتاحت الفرصة لشركة 
قطرغاز إلرسال أكرب ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف العامل إىل حمطة أخرى الستالم الغاز 

الطبيعي املسال يف تركيا.  تقوم شركة قطرغاز بتشغيل ١4 خط إنتاج للغاز الطبيعي 
ز مكانتها يف تلبية طلب العمالء  املسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، مما يعزِّ

 امُلتنامي على الغاز الطبيعي املسال املوثوق.”
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.

ل رقمًا قياسيًا بتسليمها واحدة من أكرب  ناقلة قطرغاز للغاز الطبيعي املسال "الشحانية” ُتسجِّ
شحنات الغاز الطبيعي املسال.
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207 ألف مرت مكعب
مت حتميل “الشحانية” بكمية تبلغ حوايّل 207 ألف مرت مكعب من 
الغاز الطبيعي املسال يف حمطة راس لفان يف 30 مايو 2019.

١.5 مليون
عة يف  مبوجب اتفاقية البيع والشراء متوسطة األجل امُلوقَّ

د قطرغاز 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي  سنة ٢017، تورِّ
ة ثالث سنوات.  املسال يف السنة مُلدَّ

١٣
يف الفرتة الواقعة ما بني يناير ٢01٩ وحتى أغسطس ٢01٩، 

سلمت قطرغاز ما جمموعه 1٣ شحنة من شحنات الغاز 
الطبيعي املسال إىل تركيا.

2٦٣ ألف مرت مكعب
تبلغ سعة تخزين حمطة دورت يول (Dörtyol) الرتكية للغاز 

الطبيعي املسال ٢٦٣ ألف مرت مكعب، ما يجعلها أكرب وحدة 
تخزين وتغويز عائمة للغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

2009
سلمت قطر أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال حملطة 

إزمري ألياجا للغاز الطبيعي املسال يف تركيا يف يوليو 2009.

الغاز الطبيعي املسال يف تركيا باألرقام
ضمان أمن الطاقة

شكلت عملية التسليم الناجحة مرحلة فارقة يف العالقة بني قطرغاز وشركة بوتاس، 
عها الطرفان  زتها اتفاقية البيع والشراء ُمتوسطة األجل التي وقَّ وهي العالقة التي عزَّ

يف سنة ٢017، والتي تقوم قطرغاز مبوجبها بتوريد  1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي 
املسال سنويًا ملدة ثالث سنوات إىل حمطات استقبال الغاز الطبيعي املسال "إيجي 

 (Dortyol) ”أو "دورت يول ”(Etki) أو "إيتكي ”(Marmara) أو "مرمرة ”(Egegaz) غاز
يف تركيا، وذلك من أجل دعم جهود الدولة الرامية لضمان أمن اإلمدادات من الغاز 

الطبيعي وخفض تكاليفه.
قامت قطرغاز يف الفرتة الوقعة ما بني يناير ٢01٩ وأغسطس ٢01٩، بتسليم ما 

جمموعه 1٣ شحنة من شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل تركيا، وقد مت تسليم سبعة 
منها إىل حمطة ألياجا (Aliaga) للغاز الطبيعي املسال، والتي متلكها وتشغلها شركة 

إيجي غاز (EgeGaz)، فيما مت تسليم شحنة إىل حمطة مرمرة (Marmara)، وثالث 
شحنات إىل حمطة دورت يول (Dörtyol)، الوحدة العائمة الثانية من نوعها يف الدولة 

لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي املسال.

االستثمار الرتكي يف الغاز الطبيعي املسال
 (Dörtyol) يف نوفمرب ٢017، أرسلت قطرغاز الُشحنة التشغيلية إىل حمطة دورت يول
الواقعة يف ميناء دورت يول (Dörtyol) يف هاتاي على ساحل تركيا على البحر األبيض 

املتوسط. واحملطة عبارة عن وحدة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي املسال 
"مول تشالنجر” تعود ملكيتها لشركة (أوروبا) MOL، ومتتاز بقدراتها على إعادة الغاز 

الطبيعي املسال إىل حالته الغازية ونقله. وتبلغ سعة تخزين الغاز الطبيعي املسال 
فيها ٢٦٣ ألف مرت مكعب، ما يجعلها أكرب وحدة عائمة للغاز الطبيعي املسال يف 
العامل، ولها سعة تفريغ للغاز الطبيعي املسال املعاد تغويزه تبلغ 5٤0 مليون مرت 

ُمكعب يوميًا.
ووفقًا لبريات البريق، وزير الطاقة واملوارد الطبيعية برتكيا، استأجرت شركة بوتاس 

هذه املنشأة الستخدامها كمحطة استرياد، بهدف خفض اعتماد تركيا على غاز 
األنابيب. وأكدَّ الوزير أن الدولة الرتكية، ومن خالل استخدامها لوحدات تخزين وتغويز الغاز 
ض من تكاليف االستثمار يف نقل وتوزيع اخلطوط،  الطبيعي املسال العائمة هذه، ُتخفِّ

باإلضافة إىل خفض تكاليف النقل. كما ساعدت هذه الوحدات يف زيادة سعات التخزين 
يف تركيا.

وقد مت تدشني منشأة نبتون (FSRU Neptune)، وهي أول وحدة تخزين وتغويز 
عائمة يف تركيا، يف شهر ديسمرب ٢017 يف مدينة إزمري، وتقع يف منطقة ألياجا 

الصناعية جنوب غرب خليج تشانداريل. وكانت حمطة إزمري ألياجا للغاز الطبيعي املسال، 
واململوكة لشركة إيجي غاز، أول حمطة يف العامل يتم بناؤها دون وجود ترتيبات 

تعاقدية مؤكدة بشأن الطاقة االستيعابية. واستخدمت هذه املنشأة كمحطة توريد 
لشركة بوتاس، وتضم خزانْين للغاز الطبيعي املسال تبلغ سعة كل منهما 1٤0 ألف 

مرت مكعب، ومعدات إلعادة التغويز بسعة ٦ مليار مرت مكعب سنويًا، ورصيف قادر على 
استقبال ناقالت الغاز الطبيعي املسال من جميع األحجام، مبا يف ذلك ناقالت من طراز 
"كيوماكس”. واستلمت احملطة أول شحنة للغاز الطبيعي املسال من شركة قطرغاز 

يف يناير ٢01٩. 

 MOL FSRU ”الرتكية هي وحدة تخزين وتغويز عائمة "مول تشالنجر (Dörtyol) حمطة دورت يول
Challenger، ومتتاز بقدراتها على إعادة الغاز الطبيعي املسال إىل حالته الغازية ونقله، وهي األكرب 

من نوعها يف العامل.

حضر مراسم االحتفال بعملية التحميل األوىل مسؤولون وشخصيات رفيعة املستوى من قطرغاز، 
ومن شركة MOL اليابان، وMOL أوروبا كممثلني عن املالك.
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د حمطة استقبال إينور يف الهند  قطرغاز ُتزوِّ
بشحنة تشغيلية من الغاز الطبيعي امُلسال

اخلامسة 
هي احملطة التشغيلية اخلامسة يف الهند الستقبال 

الغاز الطبيعي املسال وأول حمطة من نوعها على 
الساحل الشرقي للبالد.

 ١،500
قامت قطرغاز بتسليم أكرث من 1.500 شحنة إىل الهند حتى 

اآلن.

١5 باملائة  
ل الغاز نسبة 15 باملائة من إجمايل  تهدف الهند إىل أن ُيشكِّ

مزيج الكهرباء والطاقة لديها بحلول عام ٢0٣0.

قامت شركة قطرغاز ُمؤخرًا بتسليم ُشحنة تشغيلية من الغاز الطبيعي املسال إىل 
حمطة إينور، احملطة األحدث من نوعها الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف الهند. 

ومت تسليم الشحنة مطلع هذا العام على منت الناقلة "جوالر سنو” إىل شركة النفط 
الهندية احملدودة اململوكة للدولة، حيث باعت شركة قطرغاز الشحنة بنظام "التسليم 

على ظهر الناقلة” بواسطة تاجر السلع السويسري "جونفور”.

ل حمطة إينور، والتي تقع بالقرب  ومتتلك شركة النفط الهندية احملدودة وُتشغِّ
من مدينة تشيناي جنوب الهند وتبلغ طاقتها االستيعابية السنوية 5 ماليني طن من 
الغاز الطبيعي املسال. وتعد إينور خامس حمطة تشغيلية يف الهند للغاز الطبيعي 

املسال، وأول حمطة استقبال من نوعها للغاز الطبيعي املسال على الساحل 
الشرقي للبالد. وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر احملطة الغاز الطبيعي املسال املعاد 
تغويزه إىل عمالئها األساسيني، مبا يف ذلك شركة تشيناي البرتولية احملدودة، وشركة 

مدراس لألسمدة احملدودة، وشركة منايل للبرتوكيماويات.
وتقيم دولة قطر شراكة قوية مع الهند منذ بداية يوليو 1٩٩٩، عندما بدأت قطرغاز 

بتزويد شركة برتونت بالغاز الطبيعي املسال. ومنذ ذلك احلني، قامت الشركة بتسليم 
أكرث من 1500 شحنة مبوجب اتفاقيات بيع وشراء طويلة األجل، باإلضافة إىل توفري كميات 

كبرية إىل األسواق القصرية األجل/الفورية.
 وتعترب الهند سوقًا رئيسية لقطرغاز نظرًا لقربها اجلغرايف وإمكانيات منوها. 

وباإلضافة إىل حمطة االستقبال إينور، من املقرر أن يتم تشغيل حمطات أخرى تقع يف 
منطقتي موندرا وتشايغراه يف املستقبل القريب، إضافة إىل مشاريع بنية حتتية أخرى 

متعلقة بالغاز.
وستزيد هذه احملطات اإلضافية من قدرة الهند على استرياد الغاز الطبيعي 

املسال من ٣0 مليون طن سنويًا إىل ٤٤ مليون طن سنويًا، أي بواقع زيادة نسبتها ٤٦ 
باملائة. وبوجه عام، تهدف الهند إىل زيادة نسبة الغاز يف مزيج الطاقة لديها من ٦ 

باملائة حاليًا إىل 15 باملائة بحلول عام ٢0٣0.

الهند باألرقام

إينور هي موطن احملطة التشغيلية اخلامسة يف الهند للغاز الطبيعي املسال، وأول حمطة 
استقبال من نوعها للغاز الطبيعي امُلسال على الساحل الشرقي للبالد.
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قطرغاز ُتحقق إجنازًا بارزًا بتحميل الُشحنة رقم 
١0.000 من قبل إدارة عمليات حمطة راس لفان

تفخر شركة قطرغاز باإلعالن عن قيام إدارة عمليات حمطة راس لفان يف شركة قطرغاز 
الغاز الطبيعي املسال يف مدينة راس لفان  10.000 من املنتجات غري  بتحميل الشحنة رقم 

الصناعية. 

 200٦
إدارة عمليات حمطة راس لفان بدأت يف سنة ٢00٦.

4 مليارات
منذ ذلك احلني، قامت الفرق املتخصصة يف شركة قطرغاز 

بتحميل أكرث من أربعة مليارات برميل من املنتجات بكفاءة 
وبشكل موثوق للعمالء يف جميع أنحاء العامل.

١ مليون
مت تكليف إدارة عمليات حمطة راس لفان مبعاجلة كمية من 

املنتجات تعادل مليون برميل من النفط كل يوم. 

منذ بدء العمليات يف عام ٢00٦، قامت الفرق املتخصصة يف قطرغاز بتحميل أكرث من 
أربعة مليارات برميل من املنتجات غري الغاز الطبيعي املسال بكفاءة وبشكل موثوق 

للعمالء يف جميع أنحاء العامل. ومع استمرار زيادة الطلب على اجملموعة الواسعة 
من املنتجات التي يتم إنتاجها يف مدينة راس لفان الصناعية، مت تكليف إدارة عمليات 
حمطة راس لفان مبعاجلة كمية من املنتجات تعادل مليون برميل من النفط كل يوم.

واحتفااًل بهذا اإلجناز الهاّم، ُأقيم حفل على منت ناقلة غاز البرتول املسال "سرجنت” 
املستلمة للُشحنة، وقد حضر احلفل أحمد هالل املهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات 
- الشمال، وفهد اخلاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات - اجلنوب ، وعبداهلل خالد إدريس، 

مدير إدارة عمليات حمطة راس لفان، وغريهم من كبار املسؤولني يف شركة قطرغاز، 
إىل جانب مسؤولني رفيعي املستوى من ميناء راس لفان. 

اسُتهَل احلفل بكلمات ألقاها الرئيس التنفيذي للعمليات - الشمال والرئيس 
التنفيذي للعمليات - اجلنوب، تالها تقدمي لوحة تذكارية إىل ُربَّان الناقلة "سرجنت”، الكابنت 

سي. بي. غوبتا، والذي شَكر شركة قطرغاز على ثقتها به، وأعرب عن تقديره الختيار 
"سرجنت” لتكون الناقلة رقم 10.000 الستالم حمولة املنتجات من إدارة عمليات حمطة 

راس لفان.
يذكر أنه مت تدشني إدارة عمليات حمطة راس لفان يف سنة ٢00٦ بصفتها 

ل الوحيد املسؤول عن أنشطة تخزين وحتميل السوائل الهيدروكربونّية  امُلشغِّ
والكربيت غري الغاز الطبيعي املسال، والتي يتم إنتاجها يف مدينة راس لفان الصناعية. 

ومع إدارة التخزين اآلمن وحتميل جميع املنتجات غري الغاز الطبيعي املسال من 
ل واحد، مت حتقيق توفري إضايف يف التكلفة والوقت، ومت التأكد من سالمة  خالل ُمشغِّ

دة. املوظفني وفق أعلى معايري السالمة امُلوحَّ

إن العمالء الرئيسيون للخدمات التي تقدمها إدارة عمليات حمطة راس لفان هم 
شركة قطر للبرتول، ومشاريع شركة قطرغاز للغاز الطبيعي املسال: غاز اخلليج، و 

شل قطر، و دولفني للطاقة احملدودة، وشركة مصفاة لفان احملدودة 1 و٢، وشركة 
أوريكس، وشركة راس لفان لألولفني احملدودة ومشروع برزان. ومن امُلتوقع أن يرتفع 

عدد الشركات التي تستخدم خدمات إدارة عمليات حمطة راس لفان التابعة لشركة 
قطرغاز جنبًا إىل جنب مع تنفيذ املزيد من املشاريع. 

إدارة عمليات حمطة راس لفان باألرقام

 احتفااًل بهذا اإلجناز الهام، أقيم حفل على منت ناقلة غاز البرتول املسال "سرجنت” املستلمة للشحنة، 
وقد حضر احلفل مسؤولون رفيعو املستوى من شركة قطرغاز وميناء راس لفان.
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قطرغاز ترسخ عالقتها القوية مع جمهورية 
الصني الشعبية خالل مشاركتها يف مؤمتر الغاز 

الطبيعي املسال 20١9
الطبيعي املسال  للغاز  التاسع عشر  الدويل  شكلت مشاركة قطرغاز يف املؤمتر واملعرض 

٢01٩، والذي عقد مؤخرًا يف شنغهاي فرصة مميزة استطاعت من خاللها الشركة تعزيز عالقاتها 
الشعبية. الصني  الراسخة واملمتدة مع جمموعة عمالئها يف جمهورية 

الصورة يف األعلى: سعادة املهندس سعد شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة قطرغاز، خالل إلقائه كلمة رئيسية 

حول آفاق قطاع الغاز الطبيعي املسال يف العامل، وذلك يف اجللسة الرئيسية ملؤمتر الغاز الطبيعي 
املسال ٢01٩.

الصورة يف األسفل: ضم وفد قطرغاز املشارك يف مؤمتر الغاز الطبيعي املسال ٢01٩ يف شنغهاي 
يف الصني جمموعة من كبار املسؤولني التنفيذيني، مبن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ خالد 

بن خليفة آل ثاين، الذي التقى بالعديد من املسؤولني والعمالء.

١١ ألف
مشارك يف مؤمتر الغاز الطبيعي املسال ٢01٩ من أكرث من ٨0 دولة

١0
سنوات واصلت خاللها شركة قطرغاز توريد الغاز الطبيعي للصني

أكرث من 500
شحنة من الغاز الطبيعي املسال املوردة إىل الصني إىل اليوم

٣.4 مليون 
طن سنويًا ستوردها شركة قطرغاز إىل شركة برتوتشاينا مبوجب 

صفقة تاريخية عام ٢01٨

40 باملائة
نسبة الزيادة يف واردات الصني من الغاز الطبيعي املسال يف عام 

٢01٨

مؤمتر الغاز الطبيعي املسال 20١9 يف 
الصني - أرقام وحقائق
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شهد املؤمتر واملعرض الدويل التاسع عشر للغاز الطبيعي املسال ٢01٩، الذي 
يعترب أبرز مؤمترات الغاز الطبيعي املسال يف العامل، حضور أكرث من 11 ألف مشارك 
من أكرث من ٨0 دولة، شاركوا يف نقاشات وجلسات وفعاليات تعارف متنوعة، فضاًل 

عن حضور املعرض املصاحب للمؤمتر والذي سلط الضوء على سلسلة قيمة الغاز 
الطبيعي املسال بأكملها. وقد ضم وفد شركة قطرغاز جمموعة من كبار املسؤولني 

التنفيذيني يف الشركة، حيث التقوا بالعديد من أصحاب املصلحة الرئيسيني والعمالء.
وخالل اجللسة الرئيسية للمؤمتر، ألقى سعادة املهندس سعد شريده الكعبي، 

وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس 
جملس إدارة قطرغاز، كلمة رئيسية تناول فيها آفاق قطاع الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل.
وعلى هامش اجللسات الفنية للمؤمتر، قدم السيد حمد الكربي، مهندس أنظمة 

التحكم يف قطرغاز، ورقة عمل بعنوان “إدارة هيدرات موثوق بها خلطوط أنابيب الغاز 
من خالل استخدام التوريد ألحادي جاليكول االيثيلني”.

شركة قطرغاز وجمهورية الصني الشعبية - عقد من الشراكة  
شهدت عالقة شركة قطرغاز مع جمهورية الصني الشعبية منوًا مطردًا  على مدار 

عشر سنوات، عملت خاللها الشركة ولغاية اآلن على توريد أكرث من 500 شحنة من الغاز 
الطبيعي املسال بكل موثوقية وأمان إىل الصني. وكانت الشركة قد أنشأت يف عام ٢00٩ 
مكتبًا متثياًل لها يف العاصمة بكني من أجل تيسريالوصول إىل جمموعة عمالئها احلاليني 

واحملتملني يف الصني أيضًا.
ومن بني أهم عمالء شركة قطرغاز يف الصني شركة برتوتشاينا، والتي تعد أكرب 

مورد للغاز الطبيعي يف الصني، حيث تزود السوق احمللية مبا نسبته ٦5 باملائة من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي. ويف نهاية عام ٢01٨، وقعت الشركتان صفقة تاريخية، 
وافقت مبوجبها شركة برتوتشاينا على شراء ما يصل إىل ٣.٤ مليون طن سنويًا من 

الغاز الطبيعي املسال من قطرغاز. وتعترب هذه الصفقة األكرب من حيث احلجم للشركة 
الصينية حتى اآلن.

باإلضافة إىل ذلك، شّكلت الصفقة دليًلا آخرًا على توجه الصني املتزايد نحو تنويع 
مزيج الطاقة لديها، حيث تواصل البالد استبدال الفحم بغاز طبيعي أنظف. وتأتي هذه 

املساعي مدفوعًة باحلوافز احلكومية الرامية إىل احلّد من تلوث الهواء بشكل كبري، 
وضمان إمدادات مستقرة للطاقة. ويف أعقاب ذلك، منا استهالك الغاز يف الصني 

بنسبة 1٨ باملائة يف عام ٢01٨، وقفزت واردات الغاز الطبيعي املسال بنسبة تزيد عن 
٤0 باملائة.

ويتوقع أن تواصل هذه التطورات مسارها الصعودي يف ظل التوقعات بأن تصبح 
الصني واحدة من أكرب أسواق الغاز يف العامل، والذي سيتم توريده إليها بكل موثوقية 

وأمان من قبل شركة قطرغاز، الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل.

مشاركة شركة قطرغاز يف مؤمتر 
الغاز الطبيعي املسال 20١9
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خط أنابيب ميتّد من مدينة راس لفان الصناعية 
له قطرغاز ينقل أول  إىل مطار حمد الدويل وُتشغِّ

”Jet-A1" إمدادات وقود الطائرات
تقوم شركة قطر للبرتول منذ سنة ٢01٦ بتطوير مشروع تزويد وقود الطائرات ملطار 

حمد الدويل، والذي يهدف إىل تغذية املطار بالوقود مباشرة من منتجني يف مدينة راس 
حة من قطر  لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية. وبصفتها الشركة امُلرشَّ

للبرتول لتشغيل املشروع داخل مدينة راس لفان الصناعية، قامت قطرغاز ُمؤخرًا 
بنقل أول اإلمدادات من وقود الطائرات "JET-A1” من مدينة راس لفان الصناعية إىل 

املطار مباشرة عرب خط األنابيب الذي اكتمل بناؤه.
وقبل النقل الناجح واآلمن للوقود، خضع خط األنابيب إىل العديد من االختبارات 

التشغيلية واختبارات جودة الوقود. وكانت نتائج االختبارات جيدة، مما أتاح لقطرغاز بدء 
تشغيل اخلط اجلديد الذي يربط منطقة صهاريج مصفاة لفان يف مدينة راس لفان 

الصناعية مبطار حمد الدويل، ويبلغ طول اخلط 1٤٣ كيلومرتًا.
عة  ومت تنفيذ مشروع تزويد وقود الطائرات ملطار حمد الدويل لتلبية حاجة املطار امُلتوقَّ

 ”Jet-A1" من وقود الطائرات حتى عام ٢0٣0 وما بعده. وتتم تغذية مطار حمد الدويل بوقود
من مصدرين خمتلفني ضمانًا ملرونة العمليات، وهذين املصدرين هما خط األنابيب 

القادم من مدينة راس لفان الصناعية وخط أنابيب مدينة مسيعيد الصناعية.
وأشاد سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز، 
باملشروع واصفًا إياه بأنه مساهمة قّيمة يف تنويع اقتصاد دولة قطر بشكل عام، 

ويف دعم قطاع الطريان يف الدولة بشكل خاص. وأضاف قائاًل: "إن هذا املشروع هو 
شهادة على التزام قطر للبرتول باالستغالل األمثل ملواردنا الطبيعية من خالل صناعة 

منتجات ذات قيمة مضافة، وتوفري إمدادات الطاقة الالزمة لألسواق احمللية والدولية”. 
نات، مبا يف ذلك خط أنابيب بقطر ٢٤ بوصة ميتّد من  ويتضمن املشروع عددًا من امُلكوِّ

راس لفان إىل الدوحة، و٤ صهاريج تخزين وقود "Jet-A1”  بسعة 5٣،000 مرت ُمكّعب لكل 
منها، باإلضافة إىل مضخات تقوية ومضخات رئيسية، وأنظمة لتوليد الكهرباء ومكافحة 

احلرائق. وسيتم نقل الوقود من مصفاة لفان1 ومصفاة لفان٢، كما سيتم نقل الوقود 
من مصنع اللؤلؤة جي تي إل، وسيعمل املشروع على تقليل اآلثار البيئية املرتتبة على 

كلٍّ من عملية النقل ومنتجات وقود الطائرات يف دولة قطر. 

مت تنفيذ مشروع توريد وقود الطائرات ملطار حمد الدويل لتزويد 
املطار بالوقود مباشرة من املنتجني يف مدينة راس لفان 

الصناعية.

143 
KM

The length of the new pipeline 
from RLIC to HIA.

“املشروع هو شهادة على التزام قطر 
للبرتول باالستغالل األمثل ملواردنا الطبيعية 
من خالل صناعة ُمنتجات ذات قيمة مضافة، 

وتوفري إمدادات الطاقة الالزمة لألسواق 
 احمللية والدولية.”  

سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس 
جملس إدارة شركة قطرغاز.

مت تنفيذ مشروع تزويد وقود الطائرات ملطار حمد الدويل لتلبية متطلبات املطار امُلتوقعة من وقود الطائرات حتى عام ٢0٣0 وما بعده. 

مطار حمد 
الدويل

مدينة راس لفان 
الصناعية
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إن السالمة هي القيمة املشرتكة التي جتمع 
ما بني جميع شركاء قطرغاز فيما يتعلق 
بأعمال النقل البحري، وقد مت تقدير هذا 

االلتزام الراسخ حلماية املوظفني واألصول 
والبيئة يف املنتدى. 

الطبيعي 70 الغاز  ناقالت  تعد 
فيها  تتحكم  التي  املسال 
قطرغاز عن طريق عقود 

املدى،  طويلة  استئجار 
ناقلة،  سبعون  وعددها 

عائمة”  أنابيب  "خطوط  مبثابة 
بالغة األهمية بني راس لفان 

وعمالء قطرغاز يف جميع 
العامل. أنحاء 

استضافت شركة قطرغاز مؤخرًا يف مقرها الرئيسي يف الدوحة منتدى "قطرغاز 
لسالمة الشحن البحري” سعيًا لتطوير وتعزيز السالمة يف جمال النقل البحري للغاز 

الطبيعي املسال. وجمعت الفعالية، التي حملت عنوان "منتدى قطرغاز لسالمة 
الشحن البحري - السالمة”، جمموعة من خرباء السالمة العامليني، وممثلي 

املؤسسات ذات الصلة يف القطاع وكبار املسؤوليني التنفيذيني من كربى شركات 
النقل البحري.

وحضر الفعالية جمموعة من كبار املسؤولني اإلداريني يف كربى شركات النقل 
البحري، ومن بينها (ناقالت) و(مالحة القطرية). كما حضر املنتدى مالكون ومشغلون 
دوليون للسفن مثل كومريز ريال (Commerz Real)، وكي الين (K Line)، وأن واي 

 ،(Pronav) وبروناف ،(Marangas) ومارانغاس ،(MOL) وأم. أو.إل ،(NYK) كيه
وستاسكو (STASCO) وتيكاي (Teekay)، وممثلون من ميناء راس لفان، وشركة 

وقود، ومساهمون يف شركة قطرغاز، ومؤسسات ذات صلة بالقطاع مثل جملس 
السالمة الربيطاين.

السالمة قيمة أساسية 
وتقوم إدارة الشحن بقطرغاز بتنظيم املنتدى سنويًا، مبا يتماشى مع التزام الشركة 
بتعزيز أهمية تسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال بأمان وموثوقية لعمالئها، وضرورة 

خلو عمليات الشحن البحري للغاز الطبيعي املسال يف راس لفان من احلوادث.
وأكد كبار املسؤولني يف قطرغاز خالل املنتدى على أهمية تسليم شحنات الغاز 
الطبيعي املسال بأمان وموثوقية لعمالئها، وقالوا إن ناقالت الغاز الطبيعي املسال 

التي تتحكم فيها قطرغاز عن طريق عقود أستئجار طويلة املدى، وعددها سبعون 
ناقلة، تعد مبثابة "خطوط أنابيب عائمة” بالغة األهمية بني راس لفان وعمالء قطرغاز 

يف جميع أنحاء العامل.
إن السالمة هي القيمة املشرتكة التي جتمع ما بني جميع شركاء قطرغاز فيما 

يتعلق بأعمال النقل البحري، وقد مت تقدير هذا االلتزام الراسخ حلماية املوظفني 
واألصول والبيئة يف املنتدى. كما مت خالل املنتدى تقدير العالقة طويلة األمد والقيِّمة 

بني قطرغاز ومالكي أسطول الناقالت املستأجرة ومشغليه.

تهدف الشركة من خالل املنتدى إىل تعزيز 
الطبيعي  للغاز  البحري  النقل  السالمة يف جمال 

املسال

تضمن احلضور جمموعة من كبار املسؤولني التنفيذيني يف كربى شركات النقل البحري، ومالكني 
ومشغلني عامليني للناقالت البحرية، ومساهمني يف قطرغاز، واملؤسسات الرئيسية األخرى ذات 

الصلة بالقطاع.

منتدى "قطرغاز لسالمة الشحن البحري - 
السالمة” يستضيف جمموعة من املؤسسات 

ذات الصلة بالقطاع
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قدم سعادة املهندس سعد شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة قطرغاز، الشهادة 

للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز. وتأتي الشهادة 
تقديرًا ملساهمة قطرغاز يف قطاع التعليم من خالل جمموعة واسعة من األنشطة 

والربامج، والتي شملت جمموعة متنوعة من برامج التدريب، وحمالت التوعية، 
والشراكات مع جمتمع التعليم، والعديد من املبادرات األخرى.

بًا من جمموعة متنوعة من التخصصات  وخالل عام ٢01٨، استضافت الشركة 1٤ ُمتدرِّ
مبا يتماشى مع سياستها يف جمال التخطيط اإلسرتاتيجي للتقطري. كما قامت 
قطرغاز بزيارة 17 مدرسة يف جميع أنحاء الدولة، لتعريفهم بالعديد من الفرص 

الوظيفية املتاحة للخريجني واملتدربني املواطنني. إضافة إىل ذلك، شاركت قطرغاز 
يف فعالية التواصل التي نظمتها مؤسسة قطر نهاية العام املاضي للتأكيد على التزام 

الشركة بدعم قطاع التعليم يف دولة قطر.
وتعليقًا على هذا اإلجناز، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين: “تلتزم قطرغاز بتطوير 

املوظفني بالشركة وتعزيز ثقافة التعلم واالبتكار والتميز. وعلى وجه اخلصوص، نحن 
فخورون مبساهمتنا يف تطوير املوظفني القطريني املوهوبني، وضمان حصولهم 
على املعارف و املهارات الضرورية من أجل النجاح يف األدوار الهامة يف الشركة.”

قطرغاز حتصل على شهادة التقطري السنوية 
للدعم واالتصال مع قطاع التعليم لعام 20١8

عدد املدارس ١7
زارتها شركة  التي 

لتعريفهم  قطرغاز 
من  بالعديد 

الوظيفية  الفرص 
للمواطنني  املتاحة 

القطريني.

الطاقة  للتقطري يف قطاع  التقطري خالل االجتماع السنوي  حازت قطرغاز مؤخرًا على شهادة 
القيمة لشركة قطرغاز يف  للجهود  لدولة قطر. وتأتي هذه الشهادة املرموقة، تقديرًا  والصناعة 

دعم قطاع التعليم يف الدولة خالل عام ٢01٨.

سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول، 
ورئيس جملس إدارة قطرغاز، يقدم الشهادة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.

تأتي الشهادة تقديرًا
ملساهمة قطرغاز يف قطاع التعليم من 

خالل جمموعة واسعة من األنشطة والربامج
التي شملت جمموعة متنوعة من برامج 

التدريب، وحمالت التواصل والتوعية، 
والشراكات. 
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قطرغاز تكرم أكرث من ١200 موظف 
من ذوي سنوات اخلدمة الطويلة

1٢00 من موظفيها من ذوي اخلربة الطويلة،  نظمت شركة قطرغاز حفل تكرمي ملا يزيد عن 
الشركة طوال  تقديرَا جلهودهم وإسهاماتهم يف  الطويلة”  ومنحتهم خالله شهادة "اخلدمة 

بها. عملهم  سنوات 

عملت شركة قطرغاز، ضمن سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها، على تصميم 
برنامج ُمتكامل يهدف إىل تدريب موظيفها اخمللصني وتقدير إجنازاتهم وتكرميهم 

ومكافأتهم. إن استقطاب جمموعة متنوعة من املوظفني أصحاب الكفاءات العالية 
ل األساس الذي تقوم  والعمل على تطوير قدراتهم وحتفيزهم واستبقاءهم، ُيشكِّ

عليه اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف الشركة. وحترص الشركة على منح 
موظفيها فرصة مميزة للمساهمة يف تطوير الشركة، واالرتقاء يف الوقت نفسه 

مبساراتهم املهنية. 
تعتمد قطرغاز على تنوع القوى العاملة لديها كأحد مصادر قوتها وحترص دائمًا 
على االستفادة من خربات موظفيها وخربات املساهمني يف الشركة أيًضا. وتلتزم 

الشركة بشكل خاص بتطوير كوادرها الوطنية من خالل "برنامج التقطري” اخلاص 
بها، والذي يوفر للموظف القطري وسائل املعرفة واملهارات املطلوبة التي تضمن 

له النجاح يف املناصب القيادية بالشركة.
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة  ويف هذا الصدد، صرَّ

قطرغاز قائاًل: " تأتي شهادة اخلدمة الطويلة تقديرَا للخدمات القيِّمة التي يقدمها 
موظفو شركة قطرغاز على مر السنوات الطويلة والتي تلعب دورًا هاما يف جناح 

الشركة،” مؤكدًا أن التزام كوادر الشركة يساهم يف ترسيخ دورها باعتبارها املورد 
املوثوق للغاز الطبيعي املسال جملموعة عمالئها حول العامل، ويعزز من مكانتها 
يف السوق بوصفها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل.

“تأتي شهادة اخلدمة الطويلة تقديراَ 
للخدمات القيِّمة التي يقدمها موظفو شركة 

قطرغاز على مر السنوات الطويلة والتي 
 تلعب دورًا هامًا يف جناح الشركة.”

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 
لشركة قطرغاز.

25 
عامًا

قطرغاز تكرم املوظفني 
الذين ترتاوح خدمتهم من 

5 إىل ٢5 عامًا أو أكرث

قطرغاز تكرم موظفيها أصحاب اخلدمة الطويلة يف حفل تكرمي ُأقيم مؤخرًا 
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ز مع خريجينا  منتدى التقطري 20١9: حتقيق التميُّ
القطريني

يعكس منتدى التقطري التزام إدارة التعلم والتطوير يف قطرغاز بتطوير املوظفني القطريني 
ز. يف الشركة وسعيها املتواصل لتقدمي أداء ُمتميِّ

خالل منتدى هذا العام، الذي أقيم حتت عنوان: "حتقيق التميز مع اخلريجني القطريني”، 
ث سعود السهالوي، رئيس قسم التقطري والتطوير الوطني، عن مشواره املهني  حتدَّ

بني على حدٍّ سواء.  م بعض النصائح املفيدة للخريجني وامُلدرِّ يف الشركة، وقدَّ
بني لتبادل األفكار  بني وامُلدرِّ ل هذا املنتدى السنوي منّصة للخريجني وامُلتدرِّ وُيشكِّ

واخلربات املتعلقة بربامج قطرغاز للتقطري والتطوير الوطني. ويتيح املنتدى الفرصة 
بني ملناقشة أية مشكالت أو خماوف قد تواجههم خالل فرتة الدراسة يف  أمام امُلتدرِّ

كلية شمال األطلنطي يف دولة قطر، أو خالل فرتة تدريبهم أثناء العمل.
بني القطريني اخلوض يف نقاشات  ويوفر منتدى التقطري السنوي فرصة تتيح للُمتدرِّ

مفتوحة مع رئيس قسم التقطري والتطوير الوطني، وطرح األسئلة واالستفسارات 
وتقدمي املقرتحات املتعلقة بربامج التدريب والتطوير يف الشركة.

ويعكس املنتدى التزام إدارة التعلم والتطوير بتطوير املوظفني القطريني يف شركة 
قطرغاز، وسعي الشركة املتواصل لتقدمي أداء ُمتميِّز.

أخرى  فعالية  تاله  بيهم،  وُمدرِّ القطريني  للخريجني  السنوي  التقطري  منتدى  مؤخرًا  قطرغاز  عقدت 
بيهم.  وُمدرِّ القطريني  بني  للُمتدرِّ

بيهم لتحديد ومشاركة أفكارهم  دعم اخلريجني واملتدربني وُمدرِّ
ومرئياتهم وخرباتهم، وكذلك حتديد املشاكل التي ُتؤثِّر على برامج 

م والتطوير، واتخاذ اإلجراءات املناسبة وفقًا لذلك من قبل فريق  التعلُّ
التقطري والتطوير الوطني حلل تلك املشاكل.  

توفري مساحة وخلق فرص لتبادل اخلربات وإثارة مناقشات مع رئيس 
التقطري والتطوير الوطني.

توفري املعلومات والتثقيف ونشر الوعي حول برامج التقطري والتطوير 
الوطني، مثل مناهج التطوير واألدوار واملسؤوليات.

أهداف 
منتدى التقطري السنوي

يهدف منتدى قطرغاز السنوي للتقطري إىل:

م والتطوير يف قطرغاز بتطوير املوظفني القطريني يف الشركة. منتدى التقطري يعكس التزام إدارة التعلُّ

22  |  جملة الرائد  |  الربع الثاين 2019



برنامج قطرغاز للتواصل يالقي تفاعاًل واسعًا

نظرا للنتائج املتميزة والتقدير الواسع الذي 
متكن برنامج قطرغاز للتواصل من احلصول 

عليه، فإن التزام فريق الربنامج بجذب 
املواهب وتعزيز الكوادر املهنية ذات الكفاءة 

العالية يف الشركة أصبح اليوم أقوى من أي 
وقت مضى.

برنامج قطرغاز للتواصل هو مبادرة اسرتاتيجية تهدف إىل تعزيز برامج التقطري وبرامج 
التطوير الوطنية لدى الشركة، وخلق الوعي بفرص العمل املتاحة يف العديد من املواقع 

واإلدارات. 
وقد حققت املبادرة جناحًا كبريًا متثل يف انضمام العديد من املواطنني إىل قطرغاز 

خالل االثني عشر شهرًا املاضية كنتيجة مباشرة للمبادرة، كما حازت الشركة على 
شهادة التقطري املرموقة تقديرًا جلهودها القيمة يف "دعم قطاع التعليم واالتصال 

معه” خالل عام ٢01٨.
وتعد الزيارات امليدانية للمدارس جزءًا ال يتجزأ من برنامج قطرغاز للتواصل. وخالل 

هذه الزيارات، يتفاعل ممثلون عن أقسام التقطري وتطوير الكوادر الوطنية والتوظيف 
والعمليات مع الطالب لتسليط الضوء على مزايا العمل يف قطرغاز.

وتركز قطرغاز بشكل خاص على برنامج شهادة الفنيني، وهو برنامج متعدد 
التخصصات مدته عامان ونصف أعدته لقطاع النفط والغاز شركة قطر للبرتول بالتعاون 

مع كلية شمال األطلنطي (قطر).
ويف الربع األول من عام ٢01٩، تفاعل فريق قسم التقطري وتطوير الكوادر الوطنية 

واملوارد البشرية يف قطرغاز مع مئات الطالب يف أكرث من ٢0 مدرسة يف دولة قطر، 
حيث كانت له مشاركات فاعلة يف املعرض املهني السنوي الذي تستضيفه مؤسسة 
قطر ومعرض جامعة قطر املهني، استقطب خاللها أكرث من ٣50 سرية ذاتية لطالب 

مهتمني بفرص العمل املتاحة يف الشركة. وباإلضافة إىل ذلك، قامت قطرغاز بزيارة 
ميدانية إىل أكادميية اخلدمة الوطنية التقت خاللها مع أكرث من 500 طالب يوشكون على 

االنتهاء من خدمتهم العسكرية اإللزامية.

وشارك فريق العمل أيضًا يف مبادرة القرية املهنية يف املدينة التعليمية، حيث 
فازت قطرغاز بجائزة أكرث جناح مبتكر، حيث متيز بتقدمي عرض واقع افرتاضي أوضح 

عمليات الشركة يف راس لفان.
ويف اجململ، وبفضل ما حققه برنامج قطرغاز للتواصل من نتائج متميزة وتقدير 

واسع حاز عليه بجدارة، فإن التزام فريق الربنامج بجذب املواهب وتعزيز الكوادر املهنية 
ذات الكفاءة العالية يف الشركة أصبح اآلن أقوى من أي وقت مضى.

تضمنت أنشطة برنامج قطرغاز للتواصل زيارات ميدانية للعديد من املدارس، إىل جانب عروض واقع افرتاضي يف القرية املهنية 
يف املدينة التعليمية أوضحت عمل الشركة يف راس لفان.

٣50
استقطب برنامج قطرغاز للتواصل يف 
املعرض املهني السنوي الذي أقامته 
مؤسسة قطر ومعرض جامعة قطر 

املهني، أكرث من ٣50 سرية ذاتية من 
طالب مهتمني بالعمل يف الشركة. 
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إجناز فردي: موظف يف قطرغاز يفوز بامليدالية 
الذهبية مع مرتبة الشرف يف املعرض الدويل 

لالخرتاعات يف سويسرا
فاز حممد إبراهيم احلوسني، مهندس أداء اآلبار 

الذهبية املرموقة مع  بامليدالية  يف قطرغاز، 
الـ٤7 ملعرض جنيف  النسخة  مرتبة الشرف يف 

الدويل لالخرتاعات يف سويسرا.

تقديرًا حلصوله على هذه اجلائزة املتميزة، التقى حممد مؤخرًا بفريق اإلدارة العليا يف 
قطرغاز، وعلى رأسهم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي للشركة، ليشرح 

لهم مزايا اخرتاعه املتميز احلائز على اجلائزة.
اخرتاع حممد هو عبارة عن نظام طاقة شمسية سّماه "طاقة-تك”، وهو مبثابة 

دمج مولد جديد لتقنيات ميكنها إنتاج الطاقة احلرارية والكهربائية بكفاءة. مت عرض 
النموذج األويل الناجح الخرتاعه عندما مّثل حممد دولة قطر إىل جانب أربعة خمرتعني 

قطريني آخرين سافروا إىل سويسرا لعرض اخرتاعاتهم.
وعند عودته إىل دولة قطر، أشاد سعادة صالح بن غامن العلي، وزير الثقافة 

والرياضة، باإلجناز الذي حققه حممد، وذلك يف حفل عشاء أقيم احتفااًل بهذه املناسبة. 
وسيتم عرض اخرتاع "طاقة تك” يف املعرض العلمي يف متحف قطر الوطني باعتباره 

أحد "إجنازات قطر العلمية يف العصر احلديث”.
يعد املعرض الدويل لالخرتاعات يف جنيف أكرب فعالية عاملية تركز حصريًا على 
أبرز االخرتاعات الرائدة. ومع وجود أكرث من ٨00 عارض من ٤0 دولة، وما يزيد عن 1000 
اخرتاع مسجل، فإن امليدالية الذهبية مع مرتبة الشرف ُتمنح ألفضل املشاركات 

يف املعرض. ولتقدمي هذه اجلائزة، يجب على كل عضو يف جلنة التحكيم منح االخرتاع 
درجات تراكمية أعلى من ٩0 نقطة.

تهانينا احلارة للزميل حممد على هذا اإلجناز االستثنائي.

اخرتاع حممد هو عبارة عن نظام طاقة شمسية سّماه "طاقة-تك”، وهو مبثابة دمج مولد 
جديد لتقنيات ميكنها إنتاج الطاقة احلرارية والكهربائية بكفاءة.

تقديرًا إلجنازه، التقى اخملرتع املبدع حممد إبراهيم احلوسني، مهندس أداء اآلبار يف قطرغاز، مؤخرًا بفريق اإلدارة العليا يف الشركة، وعلى رأسهم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

الدويل ١000 معرض جنيف 
لالخرتاعات تضمن أكرث من 
١،000 اخرتاع مسجل، وهو 
ما يربز أهمية اإلجناز الذي 

حممد. حققه 

 الصورة توضح منوذجًا الخرتاع حممد احلوسني "طاقة- تك”.
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 الصورة توضح منوذجًا الخرتاع حممد احلوسني "طاقة- تك”.

إجناز فردي: شيخة سعد القحطاين حتوز على امليدالية 
البالتينية خالل حفل توزيع جائرة التميز العلمي

قلد حضرة صاحب السمو، الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، أمري البالد املفدى، املوظفة يف شركة قطرغاز، 
شيخة سعد القحطاين، امليدالية البالتينية خالل حفل توزيع جائرة التميز العلمي، والذي أقيم مؤخرًا يف منتجع 

ومركز اجتماعات شرياتون جراند الدوحة، تقديرًا إلجنازها األكادميي املتميز.
التحقت شيخة بشركة قطرغاز يف عام ٢01٤ ضمن فريق جمموعة الهندسة واملشاريع، وذلك مبوجب 

منحة مقدمة من الشركة. ويف عام ٢01٦، حصلت على املركز األول يف مسابقة التدريب الصيفي، حيث 
قة التي اكتسبتها خالل برنامج التدريب. أظهرت مستوى رفيعًا من املعارف واألفكار امُلتعمِّ

تخرجت شيخة القحطاين من جامعة تكساس إيه آند إم قطر يف عام ٢01٨، حيث كانت األوىل على دفعتها 
يف تخصص هندسة الكهرباء واحلاسوب، وبتخصص فرعي يف الرياضيات والفيزياء. وتعمل حاليًا مع فريق 

هندسة أمن نظم التحكم الصناعي التابع جملموعة الهندسة واملشاريع.
تفخر قطرغاز بإجنازات شيخة وتتمنى لها مزيدًا من النجاح والتفوق يف املستقبل.

الرئيس التنفيذي لقطرغاز يهنئ الفائزين بسباق 
صمله الصحراوي 20١9

هنأ الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، اثنني من موظفي 
الشركة بعد فوزهما بأعلى املراكز يف سباق صمله الرتاثي، والذي أنطلق مؤخرًا من 

منتجع سيلني.
 وحاز إبراهيم احلرمي، موظف مسؤول يف قسم الرقابة البيئية واالمتثال، على 

املركز الثاين يف السباق، يف حني احتل صالح صقر املهندي، الذي يعمل أمني خمزن 
يف إدارة املشرتيات والتوريد، املركز السادس يف هذا احلدث الرياضي املميز.

 تضمن سباق صمله الرتاثي ٢01٩ الركض ملسافات طويلة على الكثبان الرملية 
واألرض الصلبة، وكذلك السباحة والتجديف بالكاياك والرماية وركوب الدراجات الهوائية. 
وتنافس املشاركون يف السباق البالغ مسافته 1٩0 كيلومرتًا يف ثماين مراحل خمتلفة، 

وصلوا خاللها إىل بعض أبعد األماكن الصحراوية يف مواقع متفرقة من الدولة.
وبهذه املناسبة، عرب الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا للشركة عن فخرهم 

بهذه اإلجنازات وهنأوا الفائزين على أدائهما املتميز وعزميتهما القوية.

صمله كلمة قطرية حمليةتعني املثابرة والصرب والتغلب على التحديات.

١90 
كيلومرتًا

تضمن سباق صمله الصحراوي ٢01٩ البالغة 
مسافته 1٩0 كيلومرتًا الركض ملسافات طويلة، 
فضاًل عن السباحة والتجديف بالكاياك والرماية 

وركوب الدراجات الهوائية يف أماكن 
صحراوية بعيدة يف مواقع متفرقة 

من الدولة.

يستقطب هذا السباق الذي يحظى 
بشعبية كبرية ويبث على الهواء مباشرة 

عرب قناة الكاس الرياضية عددًا كبريًا 
من الرياضيني القطريني الشباب كل 

عام. وكانت نسخة هذه العام هي 
النسخة اخلامسة من سباق صمله 

الذي تقتصر فيه املشاركة على 
املواطنني القطريني الذين تبلغ 

أعمارهم 1٨ عامًا فما فوق بهدف 
تنشئة جيل قوي ويتمتع بصحة جيدة. 
 يذكر أن صمله هي كلمة قطرية 

حملية تعني املثابرة والصرب والتغلب على 
التحديات.

الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز يهنئ إبراهيم احلرمي (الثالث من اليسار) وصالح صقر املهندي (الرابع من اليمني) على أدائهما الرياضي املتميز.
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ز مهارات إدارة األزمات  قطرغاز ُتعزِّ
حضر جمموعة من كبار موظفي قطرغاز 

ُمؤخرًا دورة تدريبية معتمدة حول إدارة األزمات 
ة ثالثة أيام يف كلية شمال  استمرت مُلدَّ

إدارة  األطلنطي قطر. وبتيسري من مدربي 
األزمات يف قطرغاز، متّكن املشاركون من 

صقل مواهبهم يف هذا اجملال احليوي.

تناول التدريب الذي يتماشى مع نظام السيطرة على احلوادث امُلتعارف عليه عامليًا 
التسلسل الهرمي املعياري لإلدارة، باإلضافة إىل اإلجراءات امُلتبعة إلدارة احلوادث أو 

د سالمة األشخاص، و/أو البيئة، و/أو أصول الشركة، و/أو سمعتها. األحداث التي ُتهدِّ

التقييم عرب احملاكاة
مت تكليف احلاضرين خالل التدريب الذي ركز على تطوير مهارات القيادة واإلدارة 

االسرتاتيجية، ببحث اجملاالت األساسية مثل إدارة السيطرة، واإلدارة الفعالة للحوادث، 
وحتديات السيطرة على احلوادث.

وبعد ذلك، اخترب احلاضرون مهاراتهم ومعارفهم اجلديدة عن طريق املشاركة يف 
متارين واقعية حتاكي قيادة احلوادث االسرتاتيجية، حمققني على الفور نتائج مبهرة 

أظهرت جودة تدريبهم امُلكثَّف. وستعقد دورات تدريبية إضافية لنظام السيطرة على 
احلوادث ٢00، ونظام السيطرة على احلوادث ٣00 يف وقت الحق من هذا العام.

)PPOST( منهجية إدارة االستجابة

ز التدريب على تطوير مهارات القيادة واإلدارة االسرتاتيجية، ومت تكليف احلاضرين ببحث  ركَّ
اجملاالت األساسية، مثل إدارة السيطرة، واإلدارة الفعالة للحوادث، والتحديات املتعلقة 

بالسيطرة على احلوادث.

ر احلاضرون مهاراتهم ومعارفهم املكتسبة حديثًا من خالل املشاركة يف عمليات ُمحاكاة واقعية لتقييم قدراتهم على إدارة احلوادث. طوَّ

املشاكل
سالمة احلياة، واستقرار احلوادث، واحلفاظ على امللكية والبيئة.

 

األولويات
ما تعرفه وتالحظه عن احلادثة.

 

األهداف
ما الذي ستفعله؟

االسرتاتيجيات
كيف ستقوم بذلك؟ (الطرق)

التكتيكات
صة للمهام. املوارد امُلخصَّ
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م  إدارة التعلم والتطوير تنظم بنجاح "معرض التعلُّ
”20١9

تعليمية  ٢01٩”، وهو فعالية  التعلم  التعلم والتطوير يف قطرغاز مؤخرًا "معرض  إدارة  نظمت 
للموظفني تفاعلية 

ز” يف ثالثة أماكن  أقيمت هذه الفعالية حتت عنوان "االلتزام بالتميُّ
هي: مقر شركة قطرغاز بالدوحة، وعمليات الشمال وعمليات 

اجلنوب يف راس لفان.
والتقى املوظفون املشاركون، والذين يزيد عددهم عن ٤00 

موظف، خالل الفعالية بفريق إدارة التعلم والتطوير، وشاركوا 
مبختلف األنشطة التعليمية التي اتسمت باملرح، مثل حمطة 

م والثعبان،  ي اجلولف، ولعبة مثلث األداء، والُسلَّ األلغاز، وحتدِّ
 ،”The Box Code" ولعبة عجلة التعلم والتطوير، ولعبة

 Directionو ،Heads up ورمي احللقات، وألعاب بينجو، و
Statement Sequence، ورمي السهام وألعاب أخرى غريها.

وعالوة على ذلك، متكن املوظفون أثناء حضورهم لدورة 
تدريبية داخلية بعنوان "اجُلزر” من حتسني مهارات االتصال 

الداخلية واخلارجية لديهم من خالل التفاعل مع أعضاء فرقهم 
اآلخرين ووحدات العمل األخرى. كما شاركت إدارة التخطيط 

هات اجلديد لقطرغاز،  املؤسسي يف الفعالية لرتويج بيان التوجُّ
ن إجراء  واستضافت اإلدارة الطبية جناحًا للفحص الطبي تضمَّ

الفحوصات الطبية العامة للموظفني واإلجابة عن استفساراتهم 
املتعلقة بالصحة.

متكن املوظفون أثناء حضورهم لدورة تدريبية داخلية 
بعنوان "اجُلزر” من حتسني مهارات االتصال الداخلية 
واخلارجية لديهم، وذلك من خالل التفاعل مع أعضاء 

فرقهم اآلخرين ووحدات العمل األخرى.

حضر الفعالية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وغامن الكواري، الرئيس التنفيذي جملموعة رأس املال البشري يف قطرغاز. 
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شارك العديد من موظفي شركة قطرغاز ومقاوليها يف حملة 
ع بالدم التي استمرت شهرًا كاماًل، والتي نظمتها اإلدارة  التربُّ

الطبية يف الشركة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومت ذلك 
يف مقرِّ الشركة الرئيسي يف الدوحة، وراس لفان، وجممع اخلور 

السكني.

ُدعيت شركة قطرغاز للتعريف مبشروع مرفق اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن احلائز على جائزة قطر لالستدامة ٢01٨ 

خالل فعالية "حديث التكنولوجيا ٢01٩ ”. وتستضيف هذه الفعالية 
التي تتشارك يف تنظيمها رابطة خريجي جامعة تكساس 
إيه آند إم قطر وشركة كونوكو فيليبس قطر، جمموعة من 

النقاشات الفنية التي تركز على املمارسات املستدامة يف عامل 
الهندسة.

وقدمت سارة اخلال، كبري مسؤويل الشؤون البيئية يف 
قطرغاز، عرضًا موجزًا حول عملية اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن واملرافق ذات الصلة، والفوائد التي يعود بها املرفق 

على البيئة، وذلك لطالب وأعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني 
يف جامعة تكساس إيه آند إم قطر، تبعته جلسة أجابت أثناءها 

سارة اخلال على أسئلة احلضور. وشاركت يف الفعالية أيضًا 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) وجملس 

قطر للمباين اخلضراء.
وُيخفض مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، الذي 
بدأ تشغيله يف أكتوبر ٢01٤، االحرتاق يف أرصفة حتميل الغاز 

الطبيعي املسال يف مدينة راس لفان، وهو أكرب مشروع بيئي 
من نوعه، وواحد من أكرب االستثمارات البيئية يف العامل، أنشأته 
وتشغله شركة قطرغاز، وهو دليل على التزام دولة قطر باحلد 

من انبعاثات الكربون املغرية للمناخ.

جمع أكرث من 270 وحدة دم للمستشفيات احمللية 
ع بالدم استمرت شهرًا كاماًل خالل حملة تربُّ

فعالية "حديث التكنولوجيا 20١9” التي تعقدها 
جامعة تكساس إي أند أم قطر ُتسلِّط الضوء على 

ر مرفق اسرتجاع الغاز امُلتبخِّ

وخالل حملة هذا العام، مت تسجيل حوايل ٣٨0 من موظفي 
عوا مبا جمموعه ٢7٣ وحدة دم.  ومقاويل قطرغاز يف احلملة، تربَّ

ع بالدم بالتعاون مع  ونظمت شركة قطرغاز حمالت للتربُّ
مؤسسة حمد الطبية على مدار الـ 1٨ عامًا املاضية. ويعمل 

طبيب وفنيو اخملترب يف الشركة بالتواصل مع مؤسسة حمد 
ع  الطبية لتحديد اخلدمات اللوجستية الالزمة لنجاح حمالت التربُّ
بالدم، كما يقومون مبراجعة السجالت الطبية، والقيام بعمليات 

ع به وتوريده ونقله.  خزع الوريد، وتخزين الدم امُلتربَّ
وباعتبارها ُجزءًا هامًا من مبادرات املسؤولية االجتماعية 

ع بالدم  للشركة منذ أمد طويل، ُتنظم قطرغاز حمالت التربُّ
إلشراك املوظفني يف جمموعة واسعة من برامج التوعية 
الصحية ودعم املنظمات الصحية احمللية. واألهم من ذلك 

أن هذه احلمالت تساهم يف دعم اجلهود التي يبذلها القطاع 
الصحي إلنقاذ أراوح آالف املرضى سنويًا، فضًلا عن تعزيز ثقافة 

ع الطوعي بالدم يف دولة قطر. التربُّ

قدمت سارة اخلال، كبري مسؤويل الشؤون البيئية يف قطرغاز (الثالثة من اليسار)، عرضًا موجزًا حول مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن خالل فعالية "حديث التكنولوجيا ٢01٩” التي عقدتها جامعة تكساس إي أند أم يف قطر مؤخرًا.

ع بالدم على مدى السنوات   نظمت قطرغاز حمالت للتربُّ
الـ ١8 املاضية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.

ع  ع بالدم يف إطار حملة التربُّ أحد موظفي شركة قطرغاز أثناء قيامه بالتربُّ
التي استمرت شهرًا كاماًل

٣80
مت تسجيل حوايل 380 من موظفي 

ع  ومقاويل شركة قطرغاز خالل حملة التربُّ
ع مبا يقدر جمموعه بــ  لهذا العام، ومت التربُّ

273 وحدة من الدم
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أعلنت شركة قطرغاز عن دعمها لالحتاد القطري للجولف من 
خالل رعايتها لربنامج اجلولف للصغار الذي ينظمه االحتاد. وجاء 

اإلعالن خالل احلفل الذي أقيم مؤخرًا يف مقر شركة قطرغاز 
بالدوحة، حيث تسلم علي إبراهيم السليطي، مدير إدارة العالقات 

العامة يف قطرغاز، هدية تذكارية من فهد النعيمي، األمني 
العام لالحتاد القطري للجولف.

تفخر شركة قطرغاز بالدور اإليجابي الذي لعبته يف تنشئة 
وإعداد اجليل القادم من العبي اجلولف القطريني املوهوبني 
وذلك عرب شراكتها املثمرة مع االحتاد القطري للجولف على 

مدار السنوات الـ 1٢ املاضية، حيث كان لهذه الشراكة أثر إيجابي 
انعكس على عدد كبري من العبي اجلولف الذي أصبحوا اليوم من 

بني أفضل العبي اجلولف يف املنطقة، ومن بينهم علي عبد اهلل 
الشهراين، وصالح علي الكعبي، وجهام جاسم الكواري.

يشجع برنامج اجلولف للصغار جميع العبي اجلولف املبتدئني 
على املشاركة يف املسابقات األسبوعية التي ينظمها االحتاد 

القطري للجولف. كما ينظم االحتاد مسابقة "وسام االستحقاق” 
التي يتم خاللها اختيار أفضل العب للعام. 

ترعى قطرغاز بفخر جمموعة واسعة من األنشطة الرياضية 
يف الدولة، وذلك متاشيًا مع أهداف ركيزة التنمية البشرية 

املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية ٢0٣0.

قطرغاز تدعم برنامج اجلولف للصغار الذي 
ينظمه االحتاد القطري للجولف

الدحيل بطل دوري قطرغاز للعام الثاين على التوايل

١2 
عامًا

وقطرغاز تدعم االحتاد القطري 
للجولف منذ عام 2007.

تّوج االحتاد القطري لكرة القدم وقطرغاز فريق نادي الدحيل بطاًل 
لدوري قطرغاز للموسم الكروي ٢01٩/٢01٨ عقب الفوز الكبري 

للنادي على فريق اخلريطيات بنتيجة ٨-0 يف املباراة األخرية التي 
جرت على استاد عبداهلل بن خليفة يف نادي الدحيل.

وبعد أن حصد 5٣ نقطة يف املوسم ، استطاع الدحيل 
أن يحسم أمر اللقب هذا املوسم وللعام الثاين على التوايل قبل 
نهاية البطولة التي تبقى فيها جولتان سيتقرر خاللهما أبطال 

املركزين الثاين والثالث.
وخالل حفل أقيم يف نهاية املباراة، سلم علي ابراهيم 

السليطي، مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز، وهاين 
طالب البالن، عضو اللجنة التنفيذّية الحتاد كرة القدم والرئيس 

التنفيذي ملؤسسة دوري جنوم قطر، كأس البطولة وامليداليات 
ألبطال فريق نادي الدحيل.

ويعترب دوري قطرغاز حتت ٢٣ سنة من البطوالت الكروية 
الرائدة التي ينظمها االحتاد القطري لكرة القدم. وتهدف 

البطولة، التي تضم 1٢ فريقًا يتنافسون يف 1٣٢ مباراة على مدار 
٢٢ أسبوعًا، إىل إعداد الالعبني الشباب للمشاركة يف فعاليات 

كرة القدم الكربى يف الدولة.
بدأ التعاون بني قطرغاز واالحتاد القطري لكرة القدم عام 

٢01٣ عندما وقعت الشركة اتفاقية مع االحتاد تكون مبوجبها 
الراعي الرسمي للبطولة، ومت تغيري اسم الدوري من "دوري كيو 

ليغ” إىل "دوري قطرغاز”.

5٣
رصيد نقاط نادي الدحيل من 

النقاط يف دوري قطرغاز 
٢01٩/٢01٨

علي إبراهيم السليطي، مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز، يتسلم 
هدية تذكارية من فهد النعيمي، األمني العام لالحتاد القطري للجولف.

أحرز نادي الدحيل هذا العام بطولة دوري قطرغاز للموسم الثاين على التوايل.
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تكرمي اإلدارة الطبية يف قطرغاز جلهودها يف 
جمال التلقيح 

ز  الندوة السنوية العاشرة لسالمة العمليات ُتركِّ
على الوقاية من األخطاء البشريَّة

يعترب التلقيح عنصرًا أساسيًا من عناصر الطّب الوقائي واملهني، حيث يتم إعطاء اللقاحات 
يف جميع العيادات الربيَّة والبحريَّة التابعة لقطرغاز.

كرمت وزارة الصحة العامة يف دولة قطر اإلدارة الطبية يف قطرغاز على جهودها 
امُلكثَّفة يف تعزيز التلقيح بني موظفي قطرغاز وأفراد أسرهم. 

وسلم الشيخ الدكتور حممد بن حمد آل ثاين، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
العامة، هدية تذكارية عربون تقدير إىل الدكتورة ميساء سرحان، الطبيبة يف املركز 

الصحي لشركة قطرغاز بالدوحة، والتي تسلمتها بالنيابة عن الدكتور أسامة ابراهيم، 
مدير اإلدارة الطبية يف قطرغاز، وذلك خالل الفعالية التي أقيمت مؤخرًا مبناسبة 

األسبوع العاملي للتحصني.
ويعد التلقيح عنصرًا أساسيًا من عناصر الطبِّ الوقائي واملهني، حيث يتم إعطاء 

اللقاحات يف جميع العيادات الربيَّة والبحريَّة التابعة لقطرغاز. وعلى مدار األعوام القليلة 
ِفّيًا لضمان احلماية امُلثلى من خالل برامج  ذت الشركة برناجمًا ديناميًا وتكيُّ املاضية، نفَّ

التلقيح املستمرة والشاملة لكافة املوظفني وأفراد أسرهم.
وباإلضافة إىل سعيه لتحقيق تغطية شاملة جملتمع قطرغاز باالنسجام مع املعايري 

الوطنية للتلقيح، والتي تعترب األفضل يف املنطقة، يلتزم الفريق املعني بالتلقيح 
واللقاحات يف الشركة بشكل كامل بعملية تقدمي التقارير الشاملة ملتطلبات التلقيح 

وتسجيلها.
وبالتايل، تستمر اإلدارة الطبية يف قطرغاز يف تلبيتها لالحتياجات الوقائية امُلتغيِّرة، 

والتي تهدف إىل مواجهة اخلواّص املتغيِّرة لتهديدات الرعاية الصحية العاملية يف 
جمتمع قطرغاز النابض باحلياة. 

شاركت قطرغاز مؤخرًا يف توقيع مذكرة تفاهم تذكارية مع جامعة تكساس إي آند 
أم يف دولة قطر، وشركة كونوكو فيليبس قطر يف اليوم االفتتاحي للندوة السنوية 

العاشرة لسالمة العمليات يف دولة قطر، والتي ُأقيمت يف الدوحة. وجاء يف مذكرة 
التفاهم، التي وقعها خالد احلميدي، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة 

عة مبواصلة استضافة الندوة سنويًا. والبيئة واجلودة بقطرغاز، التزام األطراف امُلوقِّ
وأقيمت هذه الندوة، التي شارك فيها أكرث من ثالثمائة من اخلرباء والباحثني، بفندق 
إنرتكونتيننتال الدوحة، حتت عنوان "كيف نتغلب على األخطاء البشرية التي ال مفرَّ منها؟”

ح احلميدي أنه الحظ أن أكرث من 70  ويف حلقات النقاش التي جرت خالل الندوة، صرَّ
باملائة من حوادث العمليات ُتعزى إىل أخطاء بشرية، وأردف قائاًل: "هذه حقيقة ال ميكننا 

جتاهلها. كيف نضمن نشر الوعي بشأن األخطاء البشرية يف مؤسساتنا وشركاتنا، 
ق من  ر املعرفة والتحقُّ وكيف ميكننا منع وقوع هذه األخطاء؟ وكيف ميكننا التأكد من توفُّ
صحتها؟ العمال يف امليدان هم املعرضون ملثل هذه احلوادث، ويأتي هنا دورنا كقادة 

ة إدارة سالمة عملياتنا”. يف أن نضمن فعاليَّ
وقد أتاحت الندوة التي استمرت ملدة يومني الفرصة أمام الوفود املشاركة من 

قطاع النفط والغاز، واملؤسسات واجلهات التنظيمية واألكادميية، ملشاركة قصص 
جناح برامج السالمة، ودراسات احلالة اخلاصة باحلوادث، واملمارسات الُفضلى، وأوجه 

م احملرزة يف البحوث يف جمال سالمة العمليات. التقدُّ

"كيف نضمن نشر الوعي بشأن األخطاء البشرية يف مؤسساتنا وشركاتنا، وكيف ميكننا منع 
 وقوع هذه األخطاء؟ " 

خالد احلميدي، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بقطرغاز.

شارك خالد احلميدي، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بقطرغاز (إىل 
اليمني)، يف توقيع ُمذكرة تفاهم تذكارية مع ممثلي جامعة تكساس إي آند أم يف دولة قطر، وشركة 

كونوكو فيليبس قطر، يف يوم افتتاح الندوة العاشرة لسالمة العمليات يف دولة قطر.

الشيخ الدكتور حممد بن حمد آل ثاين، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، يقدم هدية تقدير 
إىل الدكتورة ميساء سرحان، الطبيبة يف املركز الصحي لشركة قطرغاز بالدوحة، والتي تسلمتها 

بالنيابة عن الدكتور أسامة ابراهيم، مدير اإلدارة الطبية بقطرغاز، وذلك خالل الفعالية التي أقيمت ُمؤخرًا 
مبناسبة األسبوع العاملي للتحصني.
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مشاركة املوظفني يف حملة التنظيف نصف 
السنوية لشواطئ مدينة راس لفان الصناعية 

قطرغاز تبني حديقة ومماشي 
ة للمجتمع احمللي ضمن  عامَّ

 مبادرات املسؤولية 
االجتماعية للشركة 

شارك موظفو قطرغاز يف حملة التنظيف التي قادتها شركة قطر للبرتول ُمؤخرًا 
لشواطئ مدينة راس لفان الصناعية.

نت عملية التنظيف على امتداد الشاطئ جمع العديد من أكياس القمامة  وقد تضمَّ
ة، وأخشاب، والكثري من  والنفايات وإزالتها، مبا يف ذلك خملفات بالستيكية، وعلب معدنيَّ

املواد األخرى. 
ويتمثَّل الهدف األساسي جلهود حملة تنظيف الشاطئ يف ضمان وصول سالحف 

منقار الصقر إىل شواطئ مدينة راس لفان لبناء أعشاشها، ووضع بيوضها بطريقة 
دة باالنقراض، وتتأثر بشكٍل كبري  آمنة وسهلة، علمًا أن هذه السالحف من األنواع امُلهدَّ

بأي اضطراب أو إزعاج قد يحدث على الشاطئ.
ومن اجلدير بالذكر أن سالحف منقار الصقر تتنّقل على رمال الشاطئ من خالل 

حتريك زعانفها األمامية إىل الوراء، وإذا ما واجهها أي عائق، كالقمامة، أثناء سريها، فإنها 
قد ترجع إىل البحر واضعًة بيوضها هناك، وال تدفنها يف الرمال، مما ال يرتك لها فرصة 

لفقس فوج جديد من صغار السالحف. 
وفيما يقضي السالحف الذكور حياتهم كلها يف البحر، تعود إناث السالحف إىل الربِّ 

ر من شهر مارس  إلمتام مرحلة من مراحل دورة حياتها، وتزور أعشاشها بشكل ُمتكرِّ
إىل شهر يونيو يف نفس املوسم، وذلك لتضع 100 بيضة يف املتوسط يف كلِّ مرة. ومن 

ثمَّ فإن من األهمية مبكان احملافظة على الشواطئ نظيفة وخالية من القاذورات 
واألوساخ لبقاء هذه السالحف على قيد احلياة.

لهذا السبب، ُتشارك قطرغاز منذ أكرث من عقد من الزمن يف مبادرات التنظيف 
على طول شواطئ راس لفان، كما تدعم الشركة الرصد املستمر ملواقع تعشيش 

السالحف على الشواطئ وحتديدها وحمايتها ورفع مستوى الوعي البيئي بشأنها. 

مت شركة قطرغاز دعمها لبلدية اخلور لتنفيذ مشروعني هامني يف مدينة الذخرية،  قدَّ
وهما حديقة الشرق وممشى الذخرية. وضمن إطار برنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي، بدأت أعمال اإلنشاء يف هذين املشروعني يف عام ٢01٨، وقام بافتتاحهما 
رسميًا جمموعة من كبار املسؤولني يف بلدية اخلور وبرنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي يف شهر مارس من هذا العام.
ويوفر املشروعان مساحات خضراء مريحة لسكان مدينة الذخرية، ويوجد يف 

احلديقة جمموعة واسعة من املرافق الرتفيهية واخلدمات الستخدام العائالت 
وإمتاعهم. وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن حديقة الشرق املمتدة على مساحة ٤.٨٤1 مرت 

لة، وَمْمشى، ومواقف  مربع منطقتني أللعاب الصغار، باإلضافة إىل ثالث مناطق ُمظلَّ
للسيارات. وُيطل ممشى الذخرية امُلمتّد على طول 1.٨ كيلومرت على منطقة الكورنيش، 
صة لألطفال  ن مسارات لسائقي الدراجات، ومقاعد خشبية، وأماكن لعب ُمخصَّ ويتضمَّ

الصغار.
وإن برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي هو مبادرة ُمشرتكة بني ستِّ (٦) شركات 

ة، أال وهي: قطر للبرتول،  رائدة يف جمال الطاقة، تعمل يف مدينة راس لفان الصناعيَّ
وقطرغاز، واللؤلؤة جي تي ال، ودولفني للطاقة، واوريكس جي تي ال، وغاز اخلليج. 

ويطرح الربنامج مبادرات مستدامة طويلة األجل يف جماالت التعليم والثقافة والُتراث 
والبيئة. 

وتنسجم مبادرات املسؤولية االجتماعية لشركة قطرغاز مع رؤية قطر الوطنية 
٢0٣0، والتي تهدف إىل احلدِّ من التأثري اإليكولوجي لقطاع الغاز الطبيعي املسال، مع 

احلفاظ يف الوقت نفسه على أدائه العايل، وذلك من أجل حماية البيئة لألجيال القادمة.

يوفر برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي، الذي تدعمه شركة قطرغاز، مساحات خضراء مريحة 
لسكان مدينة الذخرية، وجمموعة واسعة من املرافق الرتفيهية ووسائل الراحة واخلدمات، ليستمتع 

بها أفراد العائالت.

يكمن الهدف األساسي جلهود حملة تنظيف الشاطئ يف ضمان وصول سالحف منقار الصقر إىل 
أعشاشها على شواطئ مدينة راس لفان بطريقة آمنة وسهلة.

 4.84١
مرت مربع

متتد حديقة الشرق يف مدينة الذخرية 
على مساحة ٤.٨٤1 مرتًا مربعًا، وتتضمن 
منطقتني أللعاب الصغار، باإلضافة إىل ٣ 

لة، وممشى، ومواقف  مناطق ُمظلَّ
للسيارات.
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انضموا إىل مبادرة قطرغاز من أجل هواء أنظف
 Go Green جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز تعيد إطالق برنامج 

هات  بالتزامن مع اليوم العاملي للبيئة، والذي صادف 5 يونيو ٢01٩، ومتاشيًا مع بيان التوجُّ
اجلديد للشركة الذي ينص على "حماية ... األشخاص واألصول والبيئة”، أعادت جمموعة 

 الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز مؤخرًا إطالق برنامج
.”Go Green" 

وتستعرض احلملة اسرتاتيجيات قطرغاز خلفض انبعاثات الهواء من ُمنشآتها، 
وتوصي موظفي الشركة ببذل املزيد من اجلهود الشخصية املمكنة للتخفيف من آثار 

ث الهواء. تلوُّ
ويف هذا السياق، قال خالد احلميدي، رئيس جمموعة الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة يف قطرغاز: "يتصدى الربنامج لعدة جماالت بيئية حتظى باالهتمام على 
الصعيدين احمللي والعاملي، ويرفع مستوى الوعي حول اإلجراءات التي ميكننا جميعًا 

اتباعها خالل حياتنا اليومية، للمساهمة يف بناء مستقبل مستدام”.
ة اإلنسان، كما أنه عنصر ُمحتمل  ث الهواء له تأثريات سلبية على صحَّ ال شكَّ أن تلوُّ

ر املناخ. وبوصفها مشغاًل حكيمًا، تلتزم قطرغاز بتنفيذ  من العناصر املساهمة يف تغيُّ

١،082،80٣
قيادة 1،082،803 سيارة ركاب لعام واحد.

٦١0،705
استخدام الطاقة يف 610،705 منزل لعام 

واحد.

عة من مشاريع خفض نسبة احرتاق الغاز واحتباس ثاين أكسيد  خفضت قطرغاز انبعاثاتها من ثاين أكسيد الكربون مبقدار 5.1 سنويًا، وذلك من خالل تنفيذها جملموعة ُمتنوِّ
الكربون وحجزه من خالل مرافق حقن الغاز احلمضي.

5.1 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يعادل:

قطرغاز تخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 5.1 مليون طن سنويًا

تبحث حملة "Go Green, Breath Clean" يف اسرتاتيجيات قطرغاز خلفض انبعاثات 
الهواء من ُمنشآتها، وتوصي موظفي الشركة ببذل املزيد من اجلهود امُلمكنة على 

ث الهواء. املستوى الشخصي للتخفيف من آثار تلوُّ

رًا العديد من الربامج التي  ث الهواء. وقد نفذت الشركة ُمؤخَّ حلول استباقّية للحدِّ من تلوُّ
تساعد يف خفض نسبة احرتاق الغاز، وبرنامج الحتباس الكربون وحجزه من خالل مرافق 

حقن الغاز احلمضي، مما يؤدي إىل خفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف البيئة 
مبقدار 5.1 مليون ُطن سنويًا.

وانطالقًا من النجاح الباهر الذي حققته الشركة على صعيد احملافظة على البيئة، 
ُتسلِّط هذه احلملة الضوء على ُطرٍق عملية بسيطة يستطيع موظفو قطرغاز 

تطبيقها يف منازلهم وحياتهم العملية، وتشمل هذه الطرق إحداث تغيريات بسيطة 
ميكن ألي منا القيام بها، مبا يف ذلك إطفاء األجهزة الكهربائية واملصابيح وأجهزة 

رة للطاقة، ومنتجات  احلاسوب حال عدم استخدامها، والبحث اجلاّد عن األجهزة امُلوفِّ
التنظيف الصديقة للبيئة، واستخدام النباتات املنزلية لتنقية هواء البيت.

ع اجلميع على املشاركة الكاملة يف  وأردف خالد احلميدي قائاًل: "إنني ُأشجِّ
ل جميعًا مسؤولية شخصية للعناية بعاملنا وبيئتنا  حملة "Go Green”، إذ أننا نتحمَّ

ومستقبلنا”. 

 ٦٦2،٦٦8
استخدام الكهرباء يف 662،668 منزل 

لعام واحد.

222،522،798
إعادة تدوير 222،522،798 كيس من 

أكياس النفايات بداًل من طمرها.

84،٣29،580
زراعة 84،329،580 شتلة أشجار ملدة 10 

أعوام. 
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