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العمليات الفاعلة واملوثوقة

رضا العميل

موثوقية الغاز الطبيعي املسال

موثوقية مصفاة لفان

توّفر اآلبار

الردود اإليجابية على طلبات العمالء للتغيري 
)مبا يتخطى التزامات الشركة(

الربع األول 2019  |  جملة الرائد  |  1



يسعون إىل التفوق الوظيفي.
20 مراجعة السنة األوىل خالل 

االجتماع السنوي لقطرغاز
 يف االجتماع السنوي األول بعد 

 دمج شركتي قطرغاز وراس غاز، 
مت حتديد النهج االسرتاتيجي 

 للسنوات اخلمس املقبلة، 

واالّطالع على األولويات احملددة.
 21 االحتفاء باملوظفني 

ذوي سنوات اخلدمة الطويلة
احلفل السنوي اخلاص يشهد تهنئة 

1٢00 موظف ذوي سنوات اخلدمة 
الطويلة يف قطرغاز وشكرهم على 

والئهم والتزامهم.

22 فوز مشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن يف قطرغاز 

بجائزة االستدامة 
 ما زال مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن يف قطرغاز 
ُيعد من أجنح املشاريع يف اجملال 

ويستمر بحصد اجلوائز يف جمال 
االستدامة وحماية البيئة.

23 لوحة إعالنية ضخمة احتفااًل 
باليوم الوطني لدولة قطر

قطرغاز حتتفل باليوم الوطني لدولة 
قطر يف مكاتبها يف قطر، وكوريا 

اجلنوبية، واليابان، وتايالند والصني.
24 قطرغاز تدعم الصحة والعافية 

يف اليوم الرياضي لدولة قطر
مشاركة موظفي قطرغاز وعائالتهم 

يف فعاليات اليوم الرياضي الذي شهد 
إقبااًل كبريًا يف الدوحة واخلور.

03 نحو النمو والتحّول
 رسالة الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز.

04 “االبتكار جزء من إرثنا”
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لشركة قطرغاز، يسّلط الضوء 
على استثمار الشركة يف التكنولوجيا 

املبتكرة خالل االجتماع السنوي لشركة 
بيكر هيوز التابعة لشركة جرنال إلكرتيك.

08 قطرغاز يف غازتك 2018
تفاؤل الصناعة حيال إمكانية النمو يف 

املستقبل رغم التحديات.

 Sword of09 قطرغاز تفوز بجائزتي
 Globe of Honour و Honour 

للمرة اخلامسة على التوايل
 جملس السالمة الربيطاين 

 يعرتف باإلجنازات املتواصلة 
 املعنية بإدارة السالمة والبيئة 
يف جمموعة التجارة والشحن.

10 جناح عملية استبدال اخلراطيم 
العائمة املعقدة والصعبة ملنصة 

التحميل العائمة
 جناح فريق عمليات حمطة راس 

لفان يف عملية استبدال اخلراطيم 
العائمة وحتت سطح البحر ملنصة 

التحميل العائمة بفضل التنسيق 
التشغيلي املمتاز.

12 قطرغاز تدعم الغاز الطبيعي 
املسال يف برتوتك 2019

 يف برتوتك ٢019، أكد الرئيس 
 التنفيذي لقطرغاز على أهمية 
 الغاز الطبيعي املسال كوقود 

مرغوب لدى االقتصادات الناشئة.

14 تبادل املعرفة يف املنتدى 
 الهندسي يكسب املشاركني 

خربة ثمينة
الفعالية السنوية التي تستضيفها 

قطرغاز جتمع خرباء متخصصني 
ليتشاركوا أفضل املمارسات.

15 عرض اخلربات الهامة التي متتاز بها 
جمموعة العمليات حتت السطحية

جلسة تثقيفية يف مقر قطرغاز إللقاء 
الضوء على خربات جمموعة العمليات 

حتت السطحية وأنشطتها.

16 نظام جديد جملموعة املوارد 
البشريةيبصر النور

قطرغاز تعتمد نظام إدارة املواهب 
لتبسيط إدارة املوظفني.

17 جمموعة الصحة والسالمة والبيئة 
واجلودة تستضيف املقاولني خالل 

منتدى السالمة
جمموعة الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة تعزز أعلى معايري الصحة 
والسالمة واألداء البيئي بني املقاولني 

خالل الفعالية السنوية.

 18 عودة مهندسي قطرغاز 
 من الربنامج التدريبي لشركة 

شيودا اليابانية
هذا الربنامج التدريبي الفني هو ثمرة 

تعاون طويل األمد بني قطرغاز وشركة 
شيودا اليابانية بهدف تطوير مهارات 

املهندسني القطريني.

19 تكرمي املوظفني القطريني الشباب 
أثناء منتدى الرئيس التنفيذي السنوي

 يشّكل منتدى الرئيس التنفيذي 
 السنوي السابع عشر لقطرغاز 

الفعالية املنتظرة بالنسبة إىل 
 املوظفني القطريني الذين 

احملتويـــــات
فريق التحرير
رئيس التحرير
شاتورا بوجاري

مدير التحرير
تاج الدين عليار 
حمرر لغة عربية

إميان فخرو
 

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز 

 للتشغيل احملدودة -الدوحة- 
دولة قطر

شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
صندوق بريد: ٢٢666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف: 00974445٢3٢٢4 
فاكس: 00974447366٢8

media@qatargas.com.qa :بريد إلكرتوين

جميع احلقوق حمفوظة. ال يجوز إعادة 
إصدار هذا اإلصدار جزئيا أو كليًا أو تخزينه 

يف نظام اسرتجاع أو نقله بأي صورة 
سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو بالتصوير 
أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة 

من قسم العالقات العامة بشركة 
قطرغاز 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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 إّن الشركة، 
وبفضل عزمها الثابت 

الكتساب سمعة راسخة 
يف ما يتعلق باملوثوقية، 

مستعّدة متامًا الغتنام 
الفرص العديدة املتوفرة 

 التي حتّدد األطر 
اجلديدة يف السوق 
العاملي احلايل للغاز 

الطبيعي املسال.

دمج للقوة والنجاح
نتيجة القرار االسرتاتيجي احلكيم الذي جنمت عنه عملية 

الدمج املؤخرة بني شركتي قطرغاز وراس غاز، استهّلت 
قطرغاز عام ٢019 بعزم وقوة متزايدين، وهي اآلن مؤهلة 

متامًا للحفاظ على موقعها كشركة رائدة يف جمال 
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

وقد سلّط االجتماع السنوي األول بعد عملية الدمج، 
الضوء على فعالية إدارتنا وموظفينا يف اعتماد األنظمة، 

واّتباع اإلجراءات، وتطبيق االسرتاتيجيات، والتسليم، 
مزّودين قطرغاز بأسس قوية واستثنائية تضمن أن يكون 

العام املقبل مليئًا باإلنتاجية، واألمان، واألرباح.

االبتكار يف قلب قطرغاز
استنادًا إىل القوة التنافسية والقدرة التقنية واملهنية 

وااللتزام الثابت بالتفوق، فإنني أؤمن إميانًا راسخًا بأّن 
قطرغاز ستبقى الرائدة يف الصناعة العاملية للغاز 

الطبيعي املسال.
وسوف نحافظ على مكانتنا هذه، من خالل دعم الغاز 
الطبيعي املسال عامليًا بوصفه مصدر الطاقة األنظف 

والوقود املقصود، الذي يضطلع بدور مهم يف عملية 
»انتقال الطاقة« احلالية.

ويف الكلمة التي ألقيتها مؤخرًا يف االجتماع السنوي 
لشركة بيكر هيوز، حتدثُت مطواًل عن استثمار قطرغاز يف 

التكنولوجيا الذي من شأنه تخفيض األثر السلبي لعملياتنا 
التشغيلية على البيئة. ويشمل ذلك، على سبيل املثال 

ال احلصر، مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، 
واحلمالت التي أطلقناها حول تقليص االحرتاق ومعاجلة 

مياه الصرف، والتكنولوجيات التي نعتمدها يف خطوط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال مثل معاجلة غاز التغذية 

واسرتجاع سوائل الغاز الطبيعي ، باإلضافة إىل حمركات 
الديزل ذات السرعة البطيئة التي تزيد فعالية ناقالتنا للغاز 

الطبيعي املسال.
ستستمر قطرغاز يف منح أولويتها ألفضل التطورات 
التكنولوجية من أجل تلبية التحديات التي قد تواجهنا الحقًا 

واالرتقاء بها؛ ونذكر منها االستدامة، والتوسع، والقدرة 
التنافسية من حيث الكلفة واألداء البيئي، واألهم من ذلك 

سالمة موظفينا.

نظرة إىل املستقبل
خالل االجتماع السنوي، مل نكتِف بسرد جناحات قطرغاز 

فحسب، بل تطّرقنا أيضًا إىل جماالت التحسني واألهداف 
التي تسعى الشركة إىل حتقيقها. وتضّم هذه األخرية 

اإلنتاج املتوسع واملستمر للغاز الطبيعي املسال، 
ر وقت التشغيل واملوثوقية احملّسنني، وإجناز  وتوفُّ

أهداف مبادرة »التقطري«، ودخول أسواق جديدة.
وإنني على ثقة بأّن تبادل اخلربات، وتفادي املشاكل 

عرب البحث عن حلول مسبقة، وحتديد الفرص اجلديدة 
واالستفادة منها، سيتيح لقطرغاز الفرصة لالستقاء من 

النجاحات املاضية يف رحلتها نحو املستقبل.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

ولرتسيخ  لالبتكار  استعداد  كّلنا 
واملوثوقية بالصدق  سمعتنا 

الفرص  كافة  ستغتنم   الشركة 
 املتوفرة التي حتّدد األطر اجلديدة 

املسال الطبيعي  الغاز  لسوق 
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إرثنا االبتكار جزء من 

أّكد الشيخ خالد بن  إلكرتيك،  التابعة لشركة جرنال  بيكر هيوز  خالل االجتماع السنوي األخري لشركة 
الطاقة  شركات  لتحويل  التكنولوجي  االبتكار  أهمية  على  لقطرغاز،  التنفيذي  الرئيس  ثاين،  آل  خليفة 

الكربونية. االنبعاثات  منخفضة  شركات  إىل 

قطرغاز يف  قدمًا  للمضي  سبيل  هي  املبتكرة  التكنولوجيا 

ألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، خطابه الرئيسي يف اليوم الثاين 
على انعقاد االجتماع السنوي األخري لشركة بيكر هيوز التابعة لشركة جرنال إلكرتيك

4  |  جملة الرائد  |  الربع األول 2019



 "بعدما جمعنا التفوق التشغيلي 
بالتقدم التكنولوجي، وضعنا اسرتاتيجية 

 تهدف إىل خفض نسبة حرق الغاز 
يف السنوات اخلمس املقبلة." 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

افتتح الرئيس التنفيذي لقطرغاز، بصفته املتحدث الرئيسي، يف اليوم الثاين 
لإلجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز التابعة لشركة جرنال إلكرتيك، وهو مؤمتر ملدة 

يومني يجمع قادة الصناعة ليتشاركوا أفضل املمارسات واملنتجات واخلدمات 
املبتكرة. باعتباره أحد أهم الفعاليات يف هذا اجملال، مّت عقد االجتماع السنوي 

للذكرى العشرين هذا العام يف فلورنسا يف إيطاليا.

التوسع والعمليات التشغيلية املسؤولة
 ويف خطاب عنوانه “طرق أذكى لتوفري الطاقة إىل العامل”، توقع الشيخ خالد 

بن خليفة آل ثاين تغيريًا يف الثقافة على نطاق واسع، بحيث يتابع قادة الصناعة 
 استثماراتهم يف التكنولوجيا التي من شأنها تخفيض أثر العمليات التشغيلية 

على البيئة.
ويساعد استثمار الشركة يف مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن على 

تخفيض نسبة حرق الغاز عند أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال يف مدينة راس 
لفان الصناعية. فهذا املرفق بدأ عملياته التشغيلية يف أكتوبر ٢014 وهو يسرتجع 

أكرث من 90% من الغاز املتبخر أثناء الشحن الذي مّت حرقه قرب األرصفة.
 يخّفض مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، التي أنشأتها 

قطرغاز وشغلتها، نسبة حرق الغاز عند أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال 
يف مدينة راس لفان الصناعية. فيجمع هذا املرفق الغاز املتبخر من ناقالت 

الغاز الطبيعي املسال ويضغطه يف مرفق مركزي، ثم يرسل الغاز املضغوط إىل 
حمطات الغاز الطبيعي املسال ليتّم استهالكه يف صورة وقود أو حتويله مرة أخرى 

إىل غاز طبيعي مسال.

مواجهة حتديات االنبعاثات ومياه الصرف
بصورة مماثلة، إّن االستثمار يف برنامج الشركة اخلاص بتخفيض نسبة حرق الغاز 

قد ضمن حتسنًا مستمرًا يف تخفيض حرق الغاز. كما أّن مبادرات التفوق التشغيلي 
لقطرغاز حول حتقيق أعلى فائدة من العمليات التشغيلية، وحتسني درجة موثوقية 

احملطات، وإدارة عمليات اإلغالق للصيانة، ومشاريع تخفيض نسبة حرق الغاز قد 
القت جناحًا يف تخفيض إجمايل كثافة الغاز احملروق بنسبة تزيد عن 70% من عام 

٢011 حتى عام ٢018. وبعدما جمعنا التفوق التشغيلي بالتقدم التكنولوجي، وضعنا 
اسرتاتيجية تهدف إىل خفض نسبة حرق الغاز يف السنوات اخلمس املقبلة.

كما إّن إدارة مياه الصرف تشكل حتديًا كبريًا يف صناعة النفط والغاز.
عّبر الرئيس التنفيذي لقطرغاز قائاًل: “مّت حتقيق مشروع قطرغاز إلعادة تدوير 

املياه بنجاح يف مصفاتنا، كما أّن احملطات اجلديدة إلعادة تدوير مياه الصرف التي 
تواكب أحدث التكنولوجيات يف هذا اجملال قد أصبحت جاهزة للتشغيل يف أصولنا 

اخلاصة بالغاز الطبيعي املسال.” وأضاف: “سنتابع معاجلة هذه املسألة.”

عوامل جناح قطرغاز الرئيسية
أضاف الرئيس التنفيذي لقطرغاز أّن قطرغاز هي شركة عاملية موثوقة لتوريد الغاز 

الطبيعي املسال منذ أكرث من عقدين، ويسمح لها هذا املركز بالتايل االستفادة من 
فرص تساعدها على النمو يف املستقبل.

إّن الطلب العاملي على الطاقة يتزايد بشكل ثابت، ويشري مزيج الطاقة والتوقعات 
احلالية إىل أّن حّصة الغاز الطبيعي ما زالت بارزة وستبقى كذلك. وستزيد مشاريع 

التوسع اجلديدة اإلنتاج يف قطرغاز بنسبة 40%، أي 110 مليون طن من الغاز الطبيعي 
املسال يف السنة.

وقد مّت حتديد عاملني رئيسيني ساهما يف جناح الشركة حتى اليوم، ومع مرور 
الوقت سيصبحان ضروريني ال ميكن االستغناء عنهما. العامل األول هو سلسلة القيمة 
املتكاملة. ولعل عامل النجاح األساسي يف قطرغاز هو تشكيل صناعة الغاز الطبيعي 

املسال إضافًة إىل عملية الطلب والسوق بواسطة أحدث التكنولوجيات لنقل منوذج 
سلسلة التوريد الكاملة للغاز الطبيعي املسال من نقطة االكتشاف إىل نقطة التوزيع.

ومّت حتديد االستثمار يف التكنولوجيا من أجل فعالية رأس املال والعمليات 
التشغيلية على أّنه العامل الثاين. فمن خالل اعتماد التكنولوجيات األساسية، استطاعت 

قطرغاز حتقيق فعالية رأس املال بنجاح. وقد ساهمت االنبعاثات الناجتة عن خط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال وعن املرافق ذات خطوط اإلنتاج املتعددة يف مساعدة 

الشركة من خالل حتسني تكاليف رأس املال والعمليات التشغيلية. يتّم استخدام 
تكنولوجيات أساسية عديدة يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز، وهي 

تشمل معاجلة غاز التغذية، والتربيد، واسرتجاع الغاز الطبيعي السائل والكربيت.
 وتضطلع اجلهات املعنية، منها املقاولون واملوردون واملساهمون، بدور 

 أساسي يف قطرغاز، بحيث تتمحور األولوية حول استخدام التكنولوجيات احلديثة 
يف شراكاتها معها.

وعّبر الرئيس التنفيذي قائاًل: “نحن نبحث دائمًا عن تكنولوجيات حديثة حتّسن تكامل 
حمطتنا وموثوقيتها. وقد ساهم ذلك يف تغيري طريقتنا يف البحث ويف تنفيذ عمليات 
اإلغالق للصيانة، فنحن نقدم دائمًا تكنولوجيات حديثة تضمن أّن موظفينا ساملون وأّن 

عملياتنا ُتنّفذ بطريقة فعالة.”
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التطورات يف عملية الشحن
ُيعّد تصميم وبناء ناقلتي كيو فليكس وكيو ماكس من التطورات التكنولوجية البارزة 
التي شهدتها الصناعة بأكملها. لقد كرب حجم ناقالت الغاز الطبيعي املسال شيئًا 

فشيئًا وبصورة تقليدية. إّلا أّن الدراسات الرائدة حول تدفقات الغاز السائل داخل اخلزان 
ساعدت يف تفعيل زيادة سعة التخزين لكل خزان بنسبة ال تزيد عن %50.

وقد ساهم ذلك أيضًا يف تسهيل زيادة سعة الشحن القصوى يف ناقلة كيو ماكس 
من 145,000 مرت مكعب إىل ٢66,000 مرت مكعب. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل التكنولوجيات 

احلديثة على حمركات الديزل ذات السرعة البطيئة التي ُتعد فعاليتها احلرارية أكرب من 
التوربينات البخارية، كما أنها حترق كمية أقل من الوقود. بالتايل، تنتج هاتان الناقلتان 

انبعاثات بنسبة 30% أقل مقارنة مع تصميم ناقالت الغاز الطبيعي املسال الذي ساد 
يف ذلك الوقت.

وصرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين قائاًل: “فيما منضي قدمًا، سننظر يف إمكانية 
استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود للناقالت آخذين باالعتبار املادة املضافة إىل 

اتفاقية ماربول للمنظمة البحرية الدولية حول تخفيض استهالك الكربيت يف الوقود”، 
مشريًا إىل أّنه سيتم الرتكيز على هذه النقطة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال، بحيث 

أّن املؤسسات باتت تبحث عن حلول للشحن صديقة للبيئة.

كلمة حول األمن احلاسوبي الصناعي
مع ارتفاع الرقمنة، برز األمن احلاسوبي الصناعي أيضًا كمجال أساسي يشغل فيه 
االبتكار التكنولوجي حيزًا كبريًا. مل يسبق أن ظهرت اخملاطر املوجودة اليوم يف هذا 

اجملال، كما أّن التهديدات تأخذ منحى تصاعديًا مع ارتفاع نسبة الرقمنة.
وأشار إىل أّن التغاضي عن هذه اخملاطر قد يؤدي إىل نتائج مأساوية كاخلسائر 

البشرية وخسارة األصول والسمعة، مما قد يتطلب اسلوب خمتلف حلماية األصول. 
متلك قطرغاز مركزًا لعمليات أمن املعلومات مصممًا خصيصًا لنظام التحكم الصناعي، 

بهدف حماية األنظمة على مدار الساعة من اجلرائم اإللكرتونية السيربانية املتزايدة. 
إال أن التكنولوجيات احلديثة ضرورية إلحداث تغيري جذري يف نظرتنا لألمن احلاسوبي 

وملواجهة التحديات الناجمة عنها.

جتاوز التحديات بواسطة التكنولوجيا
باملثل، ونظرًا لثقافة قطرغاز القائمة على االستثمار يف االبتكار، ختم الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين مشددًا على التزام الشركة الدائم بالتكنولوجيا.
وقال: “ُتعترب اخلطط املستقبلية لالستثمار الرأسمايل أساسية جدًا مقارنًة 

بخططنا يف املاضي. لذا، سنبحث دائمًا عن تكنولوجيات حديثة تساعدنا على مواجهة 
التحديات املقبلة، مبا يف ذلك اإلستدامة، والتوسع، والقدرة التنافسية من حيث 

الكلفة، واألداء البيئي، واألمن احلاسوبي.
كما سنسعى جاهدين لتحقيق األداء املثايل، وسنستمر يف حتدي أنفسنا لنشق 

طريقًا جديدة ونأتي بتطورات حديثة فيما نبعث طاقة نظيفة إىل العامل.”

"مل يسبق أن ظهرت خماطر األمن 
احلاسوبي املوجودة اليوم، كما أّن 

التهديدات تأخذ منحى تصاعديًا 
مع ارتفاع نسبة الرقمنة." 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

%70
مبادرات التفوق التشغيلي لقطرغاز حول حتقيق أعلى 

فائدة من العمليات التشغيلية، وحتسني درجة موثوقية 
احملطات، وإدارة عمليات اإلغالق للصيانة، ومشاريع 

تخفيض نسبة حرق الغاز قد القت جناحًا يف تخفيض إجمايل 
كثافة الغاز احملروق بنسبة تزيد عن 70% من عام ٢011 حتى 

عام ٢018
 

%50
ُيعّد تصميم وبناء ناقلتي كيو فليكس وكيو ماكس من 
التطورات التكنولوجية البارزة التي شهدتها الصناعة 

بأكملها، يف ظل دراسات رائدة حول تدفقات الغاز السائل 
داخل اخلزان التي ساعدت يف تفعيل زيادة سعة التخزين 

لكل خزان بنسبة ال تزيد عن %50
  

%40
مشاريع التوسع اجلديدة ستزيد اإلنتاج يف قطرغاز بنسبة 

40%، أي 110 مليون طن من الغاز الطبيعي املسال يف السنة
  

%30
تعمل التكنولوجيات احلديثة على حمركات الديزل ذات 
السرعة البطيئة والتي ُتعد فعاليتها احلرارية أكرب من 

التوربينات البخارية، كما أنها حترق كمية أقل من الوقود. 
بالتايل، تنتج هاتان الناقلتان انبعاثات بنسبة 30% أقل مقارنة 

مع التصميم احلديث والسائد لناقالت الغاز الطبيعي 
املسال

  

0
مّت حتقيق مشروع قطرغاز إلعادة تدوير املياه بنجاح يف 

مصفاتنا، كجزء من معاجلة مياه الصرف

ابتكارات قطرغاز 
التكنولوجية باألرقام
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ارتفاع الطلب على الطاقة 
تلبية احتياجات الطاقة العاملية 

املتزايدة بشكل موثوق

االستدامة
ضمان استمرارية الشركة

القدرة التنافسية من حيث الكلفة
تخفيض كلفة العمليات 

التشغيلية وعمليات التسليم

ا�داء البيئي
تخفيض االنبعاثات وتقليل 

التلوث البيئي

التوسع
توسيع وتعزيز العمليات 

التشغيلية وعمليات التسليم 
وقاعدة العمالء

ا�من احلاسوبي الصناعي
ضمان تكامل وحماية كافة ا�نظمة

تكنولوجيات للمستقبل
حددت قطرغاز ست نطاقات يتعني على االبتكار 

التكنولوجي أن يؤدي دورًا أساسيًا فيها:
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انضمت قطرغاز إىل أكرث من 30,000 زائر و700 عارض يف مؤمتر غازتك ٢018 
يف برشلونة يف إسبانيا.

ترأس وفد كبار املسؤولني التنفيذيني من قطر للبرتول وناقالت، سعادة 
املهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز. وقد 
ألقى كلمة رئيسية يف مناقشة دولية بعنوان “دراسة اآلثار االنتقالية ملصادر 

الطاقة اجلديدة على صناعة الغاز”.
وضم وفد قطرغاز بقيادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز، خمتلف املسؤولني من اجملال التقني والتجاري.
مت إعداد ورقة فنية مشرتكة بعنوان “خصائص األنواع الفريدة لعملية 

الفصل النموذجية بني السوائل والبخار يف الهيدروكربونات” قّدمها صاحلني 
حممد اسماعيل، كبري مهندسي الوحدات وحمد سلمان املهندي، مهندس 

املراقبة يف قسم الهندسة.
وبوصفها كراٍع رئيسي يف املؤمتر، ُعرضت قصة قطرغاز بشكل بارز من 

خالل لوحة أوضحت النمو الباهر للشركة ورحلتها الناجحة منذ البداية حتى باتت 
اليوم أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل.

قطرغاز تشارك يف غازتك 2018

الصورة أعاله : جناح قطرغاز وفريقه البارزيف غازتك ٢018.

الصورة يف الوسط: مت إعداد ورقة فنية مشرتكة بعنوان “خصائص األنواع الفريدة لعملية 
الفصل النموذجية بني السوائل والبخار يف الهيدروكربونات” قّدمها صاحلني حممد اسماعيل، 

كبري مهندسي الوحدات وحمد سلمان املهندي، مهندس املراقبة يف قسم الهندسة.

 الصورة يف األسفل: ُعرضت قصة قطرغاز بشكل بارز من خالل لوحة أوضحت 
 النمو الباهر للشركة ورحلتها الناجحة منذ البداية حتى باتت اليوم أكرب شركة 

منتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل.

 صورة جتمع صاحب السمو امللك فيليب السادس ملك إسبانيا )يف الوسط(، وسعادة 
 املهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

 لقطر للبرتول )على اليسار(، والرئيس التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين )على اليمني( 
يف غازتك ٢018 يف برشلونة.

انضمت قطرغاز إىل أبرز الشركات يف القطاع يف املؤمتر الشهري الذي ُعقد يف برشلونة.

 غازتك 2018: 
نتائج بارزة

تتحول شركات النفط الكربى إىل الغاز والغاز   •
الطبيعي املسال نتيجة الطلب على النفط الذي 

ُيوشك على بلوغ ذروته. غري أن التحدي األكرب الذي 
يواجهه قطاع الغاز الطبيعي هو حتقيق أمن 

التوريد، مع احلد من انتشار الكربون والتكامل مع 
الطاقات املتجددة.

•  ستصبح الصني أكرب مستورد للغاز الطبيعي 
يف العامل يف عام ٢019، وسيشكل الغاز 

الطبيعي املسال اجلزء األكرب منه. ويعني 
هذا االرتفاع املفاجئ يف الطلب أن التوقعات 

األخرية بوفرة العرض مل تتحقق على أرض 
الواقع، ومع توقع أن يضيق السوق ما بعد عام 

٢0٢0، يبدو الوقت مناسبًا اآلن التخاذ قرارات 
خاصة باالستثمارات املالية.

 املصادر: التقرير الالحق ملعرض غازتك، 
غازتك ٢018 يف برشلونة بحسب وودماك: النتائج
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 وتسّلم اجلائزتني اللتني مينحهما جملس السالمة الربيطاين عبدالرحمن املال، 
مدير إدارة الشحن يف قطرغاز ، بحضور الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لقطرغاز، وعالء أبو جبارة، مدير جمموعة التجارة والشحن يف الشركة.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: “هاتان اجلائزتان 

املرموقتان هما مبثابة شهادة على التزامنا بتطبيق وتبني املعايري واملمارسات 
العاملية التي نحافظ عليها يف قطرغاز، واألهم مدى حرصنا على التشغيل اآلمن 

مبرافقنا بكل كفاءة وموثوقية”.
 وتعد قطرغاز واحدة من عشر مؤسسات يف العامل فازت بهاتني اجلائزتني معًا. 

وتقتصر طلبات التقّدم لهما بالشركات التي حققت تصنيف خمسة جنوم بحسب تدقيق 
الصحة والسالمة املهنيتني ذات اخلمس جنوم جمللس السالمة الربيطاين، وتشرف 

على منحهما باستقاللية هيئة من احملرتفني يف جمايل الصحة والسالمة.
وأّكد مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي جمللس السالمة الربيطاين، أنه يتعني على 

الفائزين باجلائزتني حتقيق التميز يف الصحة والسالمة واإلدارة البيئية، كما أنه ينبغي 
على املؤسسة التي تطمح إىل احلصول على اجلائزتني، أن ُتظهر كيف تقوم بالتحسني 

املستمر يف جوانب حمددة من الصحة والسالمة واإلدارة البيئية.
من ناحيته، شّدد لورانس واترمان، رئيس جملس إدارة جملس السالمة الربيطاين 

على أنه “حتى حتقق شركة معينة النجاح احلقيقي ]يف جمايل الصحة والسالمة[ وحتى 
يكون موظفوها ملتزمني وسعداء، يجب خلق ظروف يستطيع فيها الناس أن ينجحوا 

يف أعمالهم. 
وبحصول شركة قطرغاز على هذا التشريف املستحق، استهل الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي للشركة املناسبة وصرح قائاًل: “باسم قطرغاز، أود 
أن ُأشيد مبجلس السالمة الربيطاين لتعزيز التميز يف جمال الصحة والسالمة واإلدارة 

البيئية ومنح هذا الشرف لقطرغاز”.

تعد قطرغاز واحدة من عشر
مؤسسات يف العامل فازت بهاتني

اجلائزتني معًا لعام 2018

من اليمني إىل اليسار: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، 
وعبدالرحمن حممد املال، مدير إدارة الشحن، وعالء أبو جبارة، مدير جمموعة التجارة 

والشحن يف الشركة، يتسلمان جائزتيSword of Honour وGlobe of Honour يف لندن.

عدد املرات التي حصدت 5
جائزتي  قطرغاز  فيها 

 Sword of Honour
 Globe of Honourو

التوايل. على 

 SWORD OF HONOUR قطرغاز حترز جائزتي 
 وGLOBE OF HONOUR للعام اخلامس 

على التوايل

التجارة والشحن  إدارة   حصدت 
 يف شركة قطرغاز يف عام ٢018، 

 Sword of Honour  جائزتي 
 وGlobe of Honour للعام 

التوايل، وذلك تقديرًا   اخلامس على 
مستويات  بأعلى  الشركة   اللتزام 

البيئة. وإدارة  والسالمة  الصحة 

إجنـــاز
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اسُتكملت العملية البالغة التعقيد التي جرت بني شهري يوليو وديسمرب ٢018 
بأمان وجناح بفضل التنسيق والتعاون بني إدارة العمليات والصيانة وعمليات ميناء 

راس لفان والعديد من املقاولني.
وتقع منصة التحميل العائمة على مسافة ٢5 مياًل بحريًا تقريبًا من الشاطئ 

على متوسط عمق يزيد عن37 مرتًا. وترتبط مبنشآت التخزين الربية لقطرغاز 
بواسطة خط أنابيب بقياس 4٢ بوصة حتت سطح البحر ميتد بطول 56 كيلومرتًا 

يف عرض البحر من مدينة راس لفان الصناعية.
ويف إمكان منصة التحميل العائمة حتميل مليون برميل من املكثفات خالل 

٢4 ساعة وإرساء ناقالت أكرب حجمًا تصل قدرتها إىل مليوين برميل.
وتشكل املتطلبات الفنية الفريدة ملنصة التحميل العائمة وموقعها 

اجلغرايف البعيد حتديات تشغيلية معقدة حيث تكون الظروف املناخية قاسية 
غالبًا - مبا يف ذلك للسالمة الشخصية وتنفيذ العمل بفعالية - حتى يف ظروف 

التشغيل العادية.
وبالرغم من هذه التحديات، مت إجناز هذه املهمة بفضل املستوى العايل من 

تنسيق العمليات حيث ظلت منصة التحميل العائمة خالية من الهيدروكربونات 
ومن ثم متت إزالة اوإستبدال اخلراطيم التابعة لها. 

نهنئ فريق العمل الذي أثبت مدى التزام شركة قطرغاز بتنفيذ العمليات 
املعقدة بكل أمان وكفاءة.

تشكل املتطلبات الفنية الفريدة ملنصة 
التحميل العائمة وموقعها اجلغرايف البعيد 

حتديات تشغيلية معقدة حيث تكون الظروف 
املناخية قاسية غالبًا  حتى يف ظروف 

التشغيل العادية.

الثانية، وخالل عقد من الزمن، من إجناز عملية  متكن فريق عمليات حمطة راس لفان للمرة 
بأمان وجناح. العائمة  التحميل  البحر ملنصة  استبدال خراطيم عائمة وحتت سطح 

العائمة  اخلراطيم  استبدال  عملية  جناح 
العائمة التحميل  ملنصة  البحر  سطح  وحتت 
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الصورة الرئيسية: استكمل فريق عمليات حمطة راس لفان يف قطرغاز 
مؤخرًا عملية استبدال خراطيم عائمة وحتت سطح البحر ملنصة التحميل 

العائمة بأمان وجناح يف اخلليج العربي.

أقصى اليسار: عملية تفريغ الهيدروكربون من منصة التحميل العائمة٢.

أقصى اليمني: وضع اخلرطوم حتت سطح البحر خالل عملية االستبدال.

أسفل اليسار: إزالة احلبل الهيدروليكي من اخلرطوم حتت سطح البحر 
كجزء من عملية استبداله. 

أسفل اليمني: عملية استبدال اخلرطوم العائم قيد اإلجناز. 

مت إجناز هذه املهمة بفضل 
املستوى العايل من تنسيق العمليات 

حيث ظلت منصة التحميل العائمة 
خالية من الهيدروكربونات ومن 

ثم متت إزالة اوإستبدال اخلراطيم 
التابعة لها. 

25 مياًل بحريًا
تقع منصة التحميل العائمةعلى ُبعَد٢5 مياًل بحريًا 

 تقريبًا يف عرض البحر قبالة الشاطئ القطري 
يف اخلليج العربي.

37 مرتًا
 تقع منصة التحميل العائمة يف عرض البحر 

على متوسط عمق يصل إىل 37 مرتًا.

42 بوصة
هي تتصل مبنشآت التخزين الربية لقطرغاز 

 بواسطة خط أنابيب بقياس 4٢ بوصة حتت 
سطح البحر.

56 كيلومرتًا
 ميتد خط األنابيب بطول 56 كيلومرتًا يف 

عرض البحر من مدينة راس لفان الصناعية.

مليون برميل
ملنصة التحميل العائمة القدرة على حتميل 

مليون برميل من املكثفات خالل ٢4 ساعة.

 بيانات عن منصة 
التحميل العائمة باألرقام
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 برتوتك 2019: الغاز الطبيعي 
املسال "وقود مرغوب” 

الصورة أعاله: شارك الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز إىل جانب 
مسؤولني تنفيذيني كبار من العديد من البلدان اآلسيوية يف مؤمتر برتوتك ٢019.

 الصورة أدناه: خالل املؤمتر، التقى وفد قطرغاز الذي ترأسه الرئيس التنفيذي 
للشركة عددًا من اجلهات املعنية يف الهند.

الغاز  التنفيذي لقطرغاز على أهمية  الرئيس  ثاين،  شّدد الشيخ خالد بن خليفة آل 
الثالث عشر  الطبيعي املسال كوقود مرغوب، وذلك خالل املؤمتر واملعرض الدويل 

نيودلهي. الهندية  العاصمة  ٢019 يف  للنفط والغاز - برتوتك 

4% يف السنة
 من املتوقع أن تؤدي األسواق الناشئة والتحول املتوقع 
 من معامل توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الفحم 

 إىل تلك العاملة على الغاز الطبيعي إىل ارتفاع الطلب بنسبة 
4% يف السنة.

 

600 مليون طن
 من املتوقع أن يبلغ النمو 600 مليون طن يف عام ٢035 

يف مقابل ٢90 مليون طن يف عام ٢017.
 

1,500 شحنة
تتجسد الشراكة التي تعود إىل 15 عامًا لقطرغاز مع الهند 

 بتسليمها أكرث من 1,500 شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
منذ يناير ٢004.

الناشئة   من املتوقع أن تدفع االقتصادات 
الطبيعي املسال الغاز  الطاقة' منو  و'حتول مصادر 

برتوتك الهند باألرقام
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 "ما زال الغاز الطبيعي اسرع وقود 
 أحفوري منوًا على مستوى العامل، 
 مستفيدًا من مرونته واقتصاداته 

 التنافسية ومن انبعاثاته املنخفضة".  
 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 

الرئيس التنفيذي لقطرغاز

جرى تسليط الضوء على 
مشاريع قطرغاز وإجنازاتها 
املهمة يف املعرض الذي 

ُأقيم إىل جانب املؤمتر.

حتدث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز يف “جلسة 
الرؤساء التنفيذيني” عن "تشكيل عامل الطاقة اجلديد” وقال إن "الغاز الطبيعي 

ما زال اسرع وقود أحفوري منوًا على مستوى العامل، مستفيدًا من مرونته 
واقتصاداته التنافسية ومن انبعاثاته املنخفضة. لذلك يتعني على الغاز الطبيعي 

أن يؤدي دورًا رئيسيًا يف عملية انتقال الطاقة، مدعومًا بالتصنيع والطلب على 
الطاقة، خصوصًا يف الدول الناشئة يف آسيا وأفريقيا، وباستمرار التحول من 

الفحم إىل الغاز، ال سيما يف الهند والصني”.

وقود متنامي لعامل متنامي
من املتوقع أن تؤدي هذه االقتصادات الناشئة والنمو املتوقع يف سكان العامل 

إىل ارتفاع كبري يف الطلب على الغاز الطبيعي املسال مبعدل 4% يف السنة، 
ليصل إىل أكرث من 600 مليون طن يف عام ٢035 يف مقابل ٢90 مليون طن يف 

عام ٢017.
وأكد الرئيس التنفيذي أن قطرغاز يف مكانة جيدة تؤهلها لتلبية هذا الطلب، 

دًا التزام قطر بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي املسال من خالل إضافة 33  ُمجدِّ
مليون طن سنويًا إىل طاقتها احلالية البالغة 77 مليون طن سنويًا لتصل الطاقة 

اإلنتاجية اإلجمالية للدولة إىل 110 ماليني طن سنويا بحلول العقد املقبل.

بيئة مؤاتية
ُنظم معرض برتوتك من ِقبَل وزارة البرتول والغاز الطبيعي الهندية، وانتهز 

الرئيس التنفيذي لقطرغاز الفرصة حلّث احلكومة الهندية على إيجاد بيئة مؤاتية 
لزيادة استخدام الغاز الطبيعي املسال، ال سيما بالنظر إىل املستوى املتدين 

النبعاثات الكربون اخلاصة بالغاز الطبيعي.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين إنه “يف البلدان التي تعترب الفحم عاماًل 

رئيسيًا مثل الهند، يشكل الغاز الطبيعي بدياًل أفضل حيث يضمن هواًء أنظف، 
ويحسن معيار العيش”، مقرتحًا الدفع من األعلى لتحسني البنى التحتية الهندية 

لتوزيع الغاز، وكذلك إلصالح األنظمة والضرائب ذات الصلة.
وتتجسد الشراكة الطويلة األمد لقطرغاز مع الهند بتسليمها أكرث من 

1,500 شحنة من الغاز الطبيعي املسال منذ يناير ٢004. وخالل املؤمتر، التقى 
وفد قطرغاز الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للشركة عددًا من اجلهات املعنية 
يف الهند، مبن فيهم رؤساء هيئة الغاز احملدودة يف الهند ، وشركة بهارات 
للبرتول احملدودة، وشركة برتونيت وهندوستان للبرتول احملدودة، وغريهم.

وكانت قطرغاز راعيًا كريستاليًا للحدث وشاركت يف املعرض الذي ُأقيم إىل 
جانب املؤمتر، والذي سلط الضوء على العديد من إجنازات الشركة ورسائلها، 

فضاًل عن إتاحة الفرصة لزوار جناح الشركة باإلطالع على طريقة عمل مصفاة 
لفان من خالل جتربة الواقع االفرتاضي.

صور من برتوتك 2019

الربع األول 2019  |  جملة الرائد  |  13



وخالل مشاركتهم باملنتدى، عرض أكرث من ٢0 خبريًا ميثلون قطر للبرتول، 
وقطرغاز، وشل، وإكسون موبيل، ودولفني للطاقة، وجامعة قطر، أفضل 

املمارسات ودراسات احلالة. 
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: “يسرنا أن نالحظ 
أن املنتدى الهندسي السنوي يوفر فرصًا تعليمية للمهندسني الشباب لالستفادة 
من املوجهني والنظراء ذوي اخلربة، وبالتايل ضمان استمرارية إرث غني من االبتكار 

واملوثوقية واالستدامة والسالمة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر”. 
وعرض املشاركون يف املنتدى خربتهم الفنية وناقشوا آخر التطورات يف واحد 
من أربعة موضوعات هي املشاريع واالبتكار واملوثوقية والتميز يف العمليات. وقد 

مت اختيار ٢1 ورقة بحثية من أصل 5٢ ورقة بحثية ليتم عرضها يف املنتدى، تناولت 
خمتلف املواضيع مثل “أفضل املمارسات يف أنظمة حقن املياه”، و“الفلسفة 

 اجلديدة حلماية نظم املعلومات اجلغرافية ذات 33 كيلوفولت من األخطاء”، 
 و“اختيار املواد الكيميائية الفعالة من حيث التكلفة على أساس األداء ألنظمة 

تربيد املياه العذبة.”
كما ُأتيحت للمشاركني الذين جتاوز عددهم األربعمئة فرص عديدة للتواصل 
 وتوسيع العالقات يف املنتدى الذي شهد أوسع إقبال من نوعه وُعقد يف مركز 

قطر الوطني للمؤمترات يف ديسمرب ٢018.

الهندسي  تبادل املعرفة يف املنتدى 
لقطرغاز عشر  اخلامس  السنوي 

“يوفر املنتدى الهندسي السنوي 
فرصًا تعليمية للمهندسني الشباب 

لالستفادة من املوجهني والنظراء ذوي 
اخلربة، وبالتايل ضمان استمرارية إرث 

 قطاع الغاز الطبيعي املسال القطري”. 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز

تراوحت املواضيع التي متت مناقشتها يف املنتدى الهندسي السنوي اخلامس عشر 
لقطرغاز بني املشاريع واالبتكار واملوثوقية والتميز يف العمليات.

السنوي  الهندسي  املنتدى  عرف 
400اخلامس عشر لقطرغاز حضورًا كبريًا. 

شارك أكرث من 400 شخص يف املنتدى الهندسي السنوي 
اخلامس عشر لقطرغاز الذي ُأقيم يف أواخر عام ٢018.

21
هو عدد األوراق البحثية املقّدمة خالل املنتدى.

12
عدد البوسرتات املقدمة يف املنتدى
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السطحية  حتت  العمليات  جمموعة 
يف قطرغاز تستعرض خرباتها يف جلسة 

الرئيسي الشركة  انعقدت يف مقر 

وخالل اجللسة ضمن “يوم جمموعة العمليات حتت السطحية يف قطرغاز” 
بعنوان “ما طبيعة عملنا وكيف نقوم به”، أبرزت اجملموعة مدى اتساع أنشطتها 

وأهميتها من خالل جمموعة من العروض والشروحات.
واستخدم اخلرباء دراسات حالة وشروحات للمعدات وملصقات تستعرض 

الهيكلية إلظهار خربة اجملموعة وعملياتها الرئيسية للمشاركني الذين كان من 
بينهم أعضاء من فريق اإلدارة العليا واملساهمني يف الشركة.

حقق احلدث جناحًا كبريًا يف إبراز عمق معرفة فريق جمموعة العمليات حتت 
السطحية، وهو عامل أساسي يف ضمان مكانة قطرغاز كشركة رائدة يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

حقق احلدث جناحًا كبريًا يف إبراز عمق معرفة 
فريق جمموعة العمليات حتت السطحية، 

وهو عامل أساسي يف ضمان مكانة 
قطرغاز كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل.

فريق اإلدارة العليا يف قطرغاز مع موظفي جمموعة العمليات حتت السطحية 

العمليات حتت السطحية يف جلسة  انضم مئات من املشاركني إىل جمموعة 
.٢018 الرئيسي يف مطلع ديسمرب  تثقيفية حول أنشطتها يف مقر شركة قطرغاز 
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 اعتماد نظام عوامل النجاح
SUCCESS FACTORS اجلديد 

لتبسيط إدارة املواهب يف قطرغاز
التعلم والتطوير إعالن اعتمادها نظام إدارة املواهب يف قطرغاز كأداة متكاملة إلدارة  يسر إدارة 
املواهب. ويهدف هذا النظام إىل تعزيز قدرة الشركة على حتقيق ميزة تنافسية يف إدارة تطوير 

النجاح املستمر يف قطرغاز. املوظفني وأدائهم، باإلضافة إىل دفع عجلة 

تقوم خطة إدارة التعلم والتطوير على 
تسليم ستة مناذج أساسية متكاملة بني 

عامي 2019 و2020.

 يعترب نظام إدارة املواهب حاًل شاماًل لكافة اإلجراءات اخلاصة باملواهب، 
 وهو يعمل على منصة عوامل النجاح SuccessFactors. وقد مّت تصميمه 

 الستبدال األنظمة املستقلة وذلك من خالل تزويد نهج متكامل لإلجراءات 
القائمة اخلاصة بإدارة املواهب.

بفضل إجراءات التبسيط واألمتتة، يتمّكن نظام إدارة املواهب يف قطرغاز من:
خفض نسبة البيانات اجملزأة اخلاصة باملوظف. •
تقليص الوقت الالزم إليجاد البيانات ومعاجلتها. •
 حتسني طريقة استخدام املوارد، بحيث تسري أعمال الشركة  •

بأعلى مستوى من الكفاءة.
تنظيم وأمتتة إجراءات العمل األساسية إلدارة التعلم والتطوير. •
تزويد املدراء املباشرين بقدرة متطورة يف إعداد التقارير واللوحات البيانية. •

أصبح النموذج األول “إدارة األداء وإدارة األهداف” متوفرًا منذ شهر فرباير. أّما منوذج 
“ملف املوظف” ومنوذج “نظام إدارة التعلم”، فسيتّم إطالقهما يف مراحل خمتلفة 

خالل السنة.
ويف ما يتعلق بنماذج “التخطيط الوظيفي واإلمنائي” و“تخطيط تعاقب املوظفني” 

و“حتليالت القوى العاملة”، فسُتطلق يف عام ٢0٢0.

*ملف املوظف
ملف املوظف ميّكن املوظفني من جمع معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية، 

مزّودين بذلك املسؤولني مبلّخص واضح عن خرباتهم املهنية ومؤهالتهم الرسمية 
وغريها الكثري. سيزّود هذا امللف الشركة برؤية واضحة

**إدارة األداء وإدارة األهداف
إن منوذج إدارة األداء وإدارة األهداف سيتطابق مع إجراءات الشركة املعتمدة 

وسيمّكن املوظفني واملسؤولني من متابعة عملية التقدم طوال السنة وفقًا 
لألهداف والسلوكيات. سيتّم استبدال النظام السابق بهذا النموذج، وقد مّت التدريب 
الكامل خالل الربع األول من السنة عرب جمموعة وسائل مبا فيها التدريب بواسطة 

احلاسوب، والدورات التعليمية، واإلجتماعات الرسمية.

ستة مناذج أساسية
إّن النماذج األساسية املتكاملة الستة التي ستسّلمها إدارة 

التعلم والتطوير يف عامي ٢019 و٢0٢0 ستتضّمن ما يلي:

نظام إدارة التعلم 

إدارة األداء وإدارة األهداف**

التخطيط املهني واإلمنائي

تخطيط تعاقب املوظفني

حتليالت القوى العاملة

ملف املوظف*
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متيز منتدى سالمة املقاولني مبشاركة اإلدارة العليا لشركة قطرغاز باإلضافة 
إىل مدراء الصحة والسالمة والبيئة من شركات مقاولني كربى.

وأعرب خالد احلميدي، مدير جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف 
الشركة عن تقديره للتنسيق واملساهمات القّيمة للمقاولني يف عام ٢018 مشريًا 

إىل أن النجاحات يف جمال الصحة والسالمة والبيئة كانت مشرتكة.
ويشكل املنتدى منصة مثالية لتعزيز العالقات مع املقاولني. وتركز النقاشات 

املفتوحة على املسائل األساسية املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، والتوقعات 
املتبادلة، واألداء احلايل، والدروس املستفادة، وفرص التحسني. وتسهم هذه 

النقاشات بشكل إيجابي وإىل حد كبري يف تبادل أفكار متنوعة تودي إىل صياغة 
اسرتاتيجيات هامة للسنوات املقبلة.

وباإلضافة إىل املنتدى السنوي لسالمة املقاولني، تنوي جمموعة الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز استضافة اجتماعات فصلية مع مقاويل 

الصحة والسالمة والبيئة لتعميق النقاش يف ما يتعلق باألداء والدروس املستفادة 
وفرص التحسني، يف سعي مستمر ودؤوب منها للتوصل إىل مكان عمل خاٍل من 

احلوادث واإلصابات.

واجلودة  والبيئة  والسالمة  الصحة  جمموعة 
السنوي املقاولني  سالمة  منتدى  تستضيف 

ُيشكل منتدى سالمة املقاولني 
السنوي الذي تتواله اإلدارة العليا يف 

جمموعة الصحة والسالمة والبيئة 
واجلودة يف قطرغاز املنصة املثالية 

لتعزيز العالقات مع املقاولني.

النفط  البيئي أمرًا أساسيًا يف قطاع  تعد مسألة توفري أعلى معايري الصحة والسالمة واألداء 
يتعني على قطرغاز ومقاوليها تشاطره وتعزيزه، فقد كانت هذه  بارزًا  والغاز. وباعتبارها هدفًا 

املسألة موضوع النقاش خالل منتدى سالمة املقاولني الذي ُأقيم مؤخرًا، وهو حدث سنوي 
قطرغاز. يف  واجلودة  والبيئة  والسالمة  الصحة  جمموعة  تستضيفه 

متيز منتدى سالمة املقاولني مبشاركة اإلدارة العليا لشركة قطرغاز 
باإلضافة إىل مدراء الصحة والسالمة والبيئة من شركات مقاولني كربى.

منصة للنقاش
رّكزت النقاشات يف املنتدى السنوي لسالمة 

املقاولني على العديد من املوضوعات من بينها:

املسائل األساسية 
للصحة والسالمة 

والبيئة

التوقعات 
املتبادلة

األداء احلايل

الدروس 
املستفادة

فرص 
التحسني
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فنيًا  تدريبًا  بنجاح  يكملون  قطريون  مهندسون 
اليابان للهندسة يف  مكثفًا مع شركة تشيودا 

يجري يف كل عام اختيار عدد من املهندسني القطريني لزيارة شركة تشيودا للهندسة الشهرية 
يف اليابان من أجل تلقي تدريب فني شامل وخمصص خالل عدة أسابيع.

بدعم ومساعدة من شركة تشيودا املانع املكتب التابع لشركة تشيودا يف قطر، يتّم يف كل عام 
اختيار العديد من املهندسني القطريني لزيارة شركة تشيودا للهندسة الشهرية يف اليابان وتلقي 

تدريب فني شامل وخمصص لفرتة ترتاوح ما بني خمسة إىل سبعة أسابيع.
ورّكزت اجملموعة األخرية التي أمّتت الربنامج على تنفيذ املشروعات املستحدثة ومشروعات 

تعديل املنشآت القائمة، واّطلعت على أحدث التقنيات اليابانية، مبا يف ذلك حلول الذكاء االصطناعي 
للتشغيل الذكي للمحطات.

وشّكلت الزيارات امليدانية جزءًا ال يتجزأ من الربنامج، مبا يف ذلك جولة يف إحدى الشركات اليابانية 
الرائدة يف تقنيات القياس والتحكم حيث عاين مهندسو قطرغاز خطوط إنتاج صمامات التحّكم.

وهذه السنة، مّت توسيع نطاق الربنامج ليشمل مقدمة عن الثقافة اليابانية وآداب العمل، مما 
أغنى جتربة التعّلم للمهندسني الزائرين.

جتدر اإلشارة إىل أن عالقة شركة تشيودا مع قطرغاز تعود إىل عدة عقود، إذ إن الشركة اليابانية قد 
نّفذت بنجاح أعمال الهندسة والبناء حملطات الغاز الطبيعي املسال احلالية يف قطر منذ تسعينيات 

القرن املاضي.
ولطاملا اعُتربت الشركة شريكًا رئيسيًا يف إغناء املعرفة الفنية للمهندسني الشباب، وقد أّدت 
دورًا فعااًل يف تطوير املوارد البشرية القطرية واالستثمار فيها، علمًا بأنها ركيزة أساسية من ركائز 

رؤية قطر الوطنية ٢030.

الربنامج هو ثمرة تنسيق طويل األمد بني قطرغاز 
وشركة تشيودا للهندسة لتعزيز تطوير مهارات 

املهندسني القطريني وقدراتهم.

الفني يف شركة تشيودا  التدريب  برنامج  بنجاح  القطريني  أمت مؤخرًا جمموعة من املهندسني 
األمد بني قطرغاز وشركة  الربنامج ثمرة تنسيق طويل  باليابان. ويعد  يوكاهاما  للهندسة يف 

القطريني وقدراتهم. تعزيز وتطوير مهارات املهندسني  أجل  للهندسة من  تشيودا 

 تدريب املهندسني 
يف شركة تشيودا 

 جماالت الرتكيز 
الرئيسية األربعة

 تنفيذ مشروعات حديثة 
 ومشروعات توسعة او تعديل 

او خدمات للمنشآت القائمة

 التقنيات اليابانية اجلديدة، مبا يف 
 ذلك الذكاء االصطناعي للتشغيل 

الذكي للمحطات

 الزيارات امليدانية، مبا يف ذلك جولة 
 يف شركة يابانية رائدة يف تقنيات 

القياس والتحكم

 مقدمة عن الثقافة اليابانية 
وآداب العمل
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لقطرغاز:  التنفيذي  الرئيس   منتدى 
الوطني الصعيد  على  للنجاح  ثمينة  فرصة 

السابعة عشرة  للمرة  تنظيمه مؤخرًا  الذي جرى  السنوي لقطرغاز  التنفيذي  الرئيس  كان منتدى 
الشباب  للموظفني  بالنسبة  التوايل وشارك فيه خريجون ومدربون وطنيون، حدثًا منتظرًا  على 

والتطوير. للتدريب  الوطني  برنامج قطرغاز  القصوى من  االستفادة  إىل حتقيق  الساعني  القطريني 

أتاح منتدى الرئيس التنفيذي مساحة للنقاش حول التطوير الفردي وبرنامج 
التقطري اخلاص بالشركة، وقد تناول هذه السنة موضوع “االلتزام بتطوير الكوادر 

الوطنية الرائدة”.
وأتاح احلدث الذي استضافه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لقطرغاز، يف مركز قطر الوطني للمؤمترات الفرصة للمشاركني لتبادل جتاربهم 
وإبراز التحديات التي واجهوها يف مرحلة التطوير والتدريب يف الشركة.

وتوّجه الرئيس التنفيذي يف كلمته إىل املشاركني بالقول: “قطرغاز ملتزمة 
باحملافظة على مركزها كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل. وكخريجني وطنيني، أنتم حجر الزاوية يف هذه الرحلة املدهشة. نحن نقّدر 
قوانا العاملة الوطنية ونوّجهها ونزّودها بكل الوسائل واألدوات الضرورية للنمو يف 

احلياة املهنية”.
وعرض املنتدى الذي تولت تنسيق فعالياته إدارة التعلم والتطوير العديد من 

املبادرات لعام ٢019. وتضمنت هذه املبادرات دمج ٢3٢ خطة تطوير يف نظام خطة 
التطوير الفردية، وإطالق كتيب املعجم التقني للمتدربني، وهو دليل مساعد يتضمن 

أكرث من 390 مصطلحًا من األكرث استعمااًل يف القطاع.

“قطرغاز ملتزمة باحملافظة على مركزها كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
 املسال يف العامل. كخريجني وطنيني، أنتم حجر الزاوية يف هذه الرحلة املدهشة”. 

 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 
يف كلمته االفتتاحية يف املنتدى.

390
عرضت إدارة التعلم والتطوير يف 

قطرغاز العديد من املبادرات اجلديدة 
لعام ٢019 خالل املنتدى، مبا يف ذلك 
إطالق كتيب املعجم التقني لقطرغاز 
للمتدربني، وهو دليل مساعد يتضمن 

أكرث من 390 مصطلحًا من األكرث 
استعمااًل يف القطاع.

عرف منتدى الرئيس التنفيذي السابع عشر لقطرغاز مشاركة عدد كبري من الشخصيات أبرزهم الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي للشركة، واإلدارة العليا والعديد من املتحدثني، فضاًل عن خريجني وطنيني، وطالب منح 

ومدربني. وقد مت تكرمي املتدربني واملدربني أصحاب األداء املتميز يف احتفالية خاصة لتوزيع اجلوائز.

كما تضمن املنتدى خطابات حتفيزية قدمها عدد من املوظفني القطريني 
ممن تفوقوا يف عملهم. وقد تشارك عاطف احملسن، مدير إنتاج العمليات البحرية 

يف قطرغاز، وناصر حمد املري، مشغل غرفة التحكم، وعبداهلل عيسى العبداهلل، 
الفني امليكانيكي األول، قصص رحالتهم الوظيفية مع احلضور.

واخُتتم املنتدى بحفل توزيع جوائز كّرم فيه الرئيس التنفيذي خريجني وطنيني 
على خطط تطويرهم، وطالب منح متيزوا يف دراساتهم األكادميية، ومدربني جنحوا 

يف تدريب وتوجيه اخلريجني الوطنيني.
ويعترب منتدى الرئيس التنفيذي منصة رئيسية خلريجي الشركة القطريني 

واملتدربني فيها واإلدارة العليا على السواء. ومن خالل إدارة نقاش مفتوح ضمن 
جلسة أسئلة وإجابات مع الرئيس التنفيذي، وتبادل املعلومات واملالحظات، يشجع 

املنتدى املواطنني الشباب على االستمرار يف االنخراط يف تطويرهم الشخصي، 
ويتيح لقطرغاز فرصة التخاذ قرارات مّطلعة يف إطار برنامج التقطري الناجح جدًا.
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 عقدت شركة قطرغاز يف شهر ديسمرب اجتماعها السنوي األول بعد دمج 
شركتي قطرغاز وراس غاز يف مركز قطر الوطني للمؤمترات. واّطلع احلضورعلى 

مراجعة ألداء الشركة يف عام ٢018 وعلى عرض ألهم أهدافها االسرتاتيجية للسنوات 
اخلمس املقبلة.

ووّفر احلدث الذي شهد إقبااًل كبريًا الفرصة لإلدارة العليا واملوظفني لعرض 
 اإلجنازات وحتليلها، وحتديد جماالت التحسني املطلوبة، وفهم األولويات احملددة 

للنمو املستقبلي.
 وشكلت ٢018 عامًا آخر من األداء املمتاز للشركة. ومّت إبراز إجنازات قطرغاز 

يف عام ٢018 يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك االستكمال والتنفيذ الناجحني لنظام 
إدارة قطرغاز احلديث الدمج، واألداء املبهر يف السالمة والصحة والبيئة، والقوى 
العاملة عالية املستوى للشركة ، باإلضافة إىل األداء املايل، ورضا العمالء، وكفاءة 

عمليات التشغيل وموثوقيتها.

اإلجنازات البارزة
 نظرًا إىل االلتزام الثابت للشركة بالسالمة والصحة واألداء البيئي واستثمارها يف 

هذه اجملاالت، شهدت الشركة عام ٢018 أداء مهمًا ورائدًا يف القطاع يف هذه 
 اجملاالت تكّلل بإحراز جائزة قطر لالستدامة املرموقة ملرفق اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن.
كما استمر حتقيق اإلجنازات البيئية التي جتاوزت األهداف املوضوعة ملعدل 

االحرتاق، وُنّفذت األعمال اإلنشائية حملطة جديدة إلعادة تدوير املياه يف مصفاة 
لفان ٢ بنجاح وسالمة. وبقيت السالمة واحدة من أهم األولويات وحقق فريق السالمة 

والصحة واألداء البيئي أفضل أداء للسالمة يف العمليات بدون وقوع أي حوادث ذات 
عواقب عالية حمتملة يف عام ٢018.

 كما متّيزت السنة بأداء قوي أيضًا بالنسبة إىل فريق العمليات التشغيل. فقد 
 وصلت موثوقية إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي املسال إىل الكميات املستهدفة 

 مع نسبة 97.6%. ومت إجناز املزيد من التحسينات يف هذا اإلطار، حيث حققت 
 الشركة مستويات عالية من املوثوقية لعمليات مصفاة لفان بنسبة 99.7 % 

جتاوزت بها األهداف احملددة.

عمالء جدد وأسواق جديدة
 ونظرًا للتواجد يف قطاع الغاز الطبيعي املسال التنافسي ، ومع دخول منافسني 
جددًا واعتماد تقنيات جديدة وبروز حتديات من ناحية األسعار، بدأت قطرغاز بتعزيز 

مكانتها الريادية بتوقيع عقود جديدة والتعامل مع عمالء جدد يف عام ٢018.
ووقعت الشركة اتفاقية بيع وشراء طويلة األجل ) ٢٢ عامًا( مع شركة برتوتشاينا 

 وأجنزت عمليات بيع جديدة مع شركة برتوبانغال يف بنغالديش وشركة بافيليون غاز 
يف سنغافورة.

 كما استمرت قطرغاز يف مراقبتها املتميزة للجودة من دون أي تأخري 
يف تسليم شحناتها إىل العمالء.

لقطرغاز:  السنوي   االجتماع 
سنوية مراجعة 

وّفر احلدث الذي شهد إقبااًل كبريًا الفرصة لإلدارة العليا واملوظفني لعرض اإلجنازات وحتليلها.

العمل الدؤوب لبلوغ مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات،   •
واحملافظة على أصولنا وبيئتنا

حتقيق أهداف التقطري من خالل اسرتاتيجية تقطري قائمة   •
على املهارات، واستقطاب الكوادر البشرية املؤهلة واإلبقاء 

عليها، بهدف احتضان املستويات املثلى من املهارات 
واخلربات وبناء قدرات املوظفني

حتسني مستويات التشغيل )من حيث التوافر واملوثوقية   •
واالستخدام( بهدف بلوغ كامل القدرات اإلنتاجية و/أو 

تلبية متطلبات التوريد، مع احلرص على تعزيز ثقافة تعزيز 
املوثوقية عرب املؤسسة

توسيع واستدامة إنتاج الغاز الطبيعي املسال وضمان   •
اجلاهزية التشغيلية حملطات اإلنتاج، واحلرص يف الوقت 

عينه على إيالء الرتكيز الالزم لضمان جودة كل ما ننجزه يف 
قطرغاز، واستكمال عملية دمج أنظمة قطرغاز اإلدارية 

لغرض احملافظة على األداء املتمّيز يف كافة األوقات.
االرتقاء مبستوى رضا العمالء مع احملافظة على األداء   •

التعاقدي واملايل املناسب - واكتساب ميزة تنافسية من 
خالل املرونة

حتقيق القيمة وحتسني التكلفة عرب االبتكار واإلنفاق   •
املسؤول، وبلوغ مستويات التآزر والتعاون املالئمة بعد 

عملية الدمج، وحتقيق أقصى حّد ممكن من اإليرادات عرب 
الدخول إىل أسواق جديدة

 خطة الشركة خلمس 
سنوات بإيجاز 

أبرزت إدارة التخطيط أهداف الشركة االسرتاتيجية خالل 
السنوات اخلمس األوىل، مبا يف ذلك:

واخُتتم االجتماع بجلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة للموظفني لطرح األسئلة أو إبداء 
املالحظات واآلراء لفريق اإلدارة العليا.

وبشكل عام، كان االجتماع األول بعد دمج شركتي قطرغاز وراس غاز إيجابيًا إىل حد 
كبري، وقد جنح يف إرساء األسس ليكون عام ٢019 مثمرًا.
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تكرمي موظفي قطرغاز ذوي 
الطويلة اخلدمة  سنوات 

منح برنامج قطرغاز املنظم جيدًا لتدريب 
وتكرمي ومكافأة إجنازات املوظفني الشركة 

ميزة تنافسية يف قطاع عايل املنافسة.

جرى تكرمي أكرث من 1٢00 موظفًا يف 
وعملهم  لتفانيهم  تقديرًا  قطرغاز 
الدؤوب يف احلفل السنوي اخلاص 

الطويلة. اخلدمة  سنوات  جلوائز 

فوائد املوظفني ذوي 
سنوات اخلربة الطويلة

ميتلك املوظفون أصحاب سنوات اخلربة الطويلة معرفة 
عميقة للشركة ومنتجاتها وخدماتها، وهم يحتفظون من 

خالل الدروس املستقاة من مكان العمل بخربة قيمة، مبا 
يسمح بتحقيق إنتاجية أكرب

يتبادل املوظفون أصحاب سنوات اخلربة الطويلة معرفتهم 
وخربتهم مع املوظفني اجلدد

تؤكد سنوات خدمتهم الطويلة للموظفني احملتملني على أن 
الشركة صاحب عمل متميز يوفر بيئة عمل تكافئ العاملني فيها 

وتضمن استقراهم العملي

عّزز املوظفون أصحاب سنوات اخلربة الطويلة هذه اخلربة 
بالعمل على جمموعة من املشاريع بدرجات تعقيد خمتلفة، 

فحّسنوا بثبات أداءهم وأداء الشركة

تتميز شركة قطرغاز باهتمامها والتزامها امللحوظ من حيث العمل على جذب وتطوير 
وحتفيز واستبقاء عدد كبري من الكفاءات واملهنيني احملرتفني يف جماالت متنوعة.

توّجه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز إىل 
املوظفني شاكرًا إياهم على التزامهم بالقول:

“تعكس هذه الشهادة حجم اجلهد والتفاين واملهنية واإلسهامات اإليجابية التي 
بذلتموها والتي ساهمت جميعها يف جناح قطرغاز اليوم وجعلها الشركة الرائدة يف 

جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل”.
تتميز شركة قطرغاز باهتمامها والتزامها امللحوظ من حيث العمل على جذب 
وتطوير وحتفيز واستبقاء عدد كبري من الكفاءات واملهنيني احملرتفني يف جماالت 

متنوعة. وبفضل برنامج الشركة املنظم جيدًا لتدريب وتكرمي ومكافأة إجنازات 
املوظفني، متتلك قطرغاز ميزة تنافسية من ناحية مهارات األشخاص، األمر الذي 

يشكل نقطة قوة رئيسية للشركة يف قطاع عايل املنافسة.
وبصورة خاصة، كان تطوير الطاقات الوطنية يف الشركة من خالل خطة التطوير 

التابعة للتقطري أمرًا أساسيًا يف إعداد املوظفني الوطنيني وتوجيههم للنجاح يف 
تأدية أدوارهم الرئيسية يف الشركة.

تهانينا جلميع موظفينا ذوي سنوات اخلربة الطويلة.
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الشحن  أثناء  الغاز املتبخر  مرفق اسرتجاع 
يف قطرغاز يفوز بجائزة االستدامة

نال مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن يف قطرغاز جائزة قطر 
لالستدامة، وذلك يف حفل عشاء ُأقيم خالل فعاليات أسبوع االستدامة القطري 

لعام ٢018 التي نظمها جملس قطر لألبنية اخلضراء.
وميتاز مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن الذي أنشأته قطرغاز وتتوىل 

تشغيله، بكونه واحدًا من أكرب املنشآت من نوعه ومن أضخم االستثمارات البيئية 
حول العامل، وهو يشهد على التزام دولة قطر بخفض انبعاثات الكربون املتسببة 

يف تغيري املناخ.
وتعمل املنشأة التي بدأ تشغيلها يف أكتوبر ٢014 على خفض معدل االحرتاق 

يف أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال يف مدينة راس لفان الصناعية 
وتسرتجع أكرث من 90% من الغاز املتبخر أثناء الشحن.

ويجمع هذا املرفق الغاز املتبخر من ناقالت الغاز الطبيعي املسال ويضغطه 
يف مرفق مركزي، ثم يرسل الغاز املضغوط إىل منتجي الغاز الطبيعي املسال حيث 

يجري استهالكه يف صورة وقود أو حتويله مرة أخرى إىل غاز طبيعي مسال.
وتقّدر جائزة االستدامة من جملس قطر لألبنية اخلضراء االلتزام واجلهود التي 

يبذلها األفراد واملؤسسات واملنظمات يف تعزيز التنمية املستدامة واحلماية 
البيئية يف قطر وخارجها.

هالل سعد املهندي، رئيس العمليات البيئية يف قطرغاز يتسلم اجلائزة 
من املهندس مشعل الشمري، مدير جملس قطر للمباين اخلضراء.

مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن باألرقام

CO
2

2014
بدأ تشغيل مرفق 

اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن 

يف أكتوبر ٢014

%90
نسبة اسرتجاع 

املرفق للغاز املتبخر 
أثناء الشحن

1.6 مليون طن
كمية انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون التي يقلصها 
املرفق يف السنة

وقال حممد براهمي، مدير التخزين 
والتحميل يف قطرغاز: “تتشرف قطرغاز 

بقبول هذه اجلائزة تقديرًا لعمل مرفقها 
السرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، مبا 

يخدم أهداف حماية البيئة واالستدامة يف 
رؤية قطر الوطنية 2030 ويسمح بالتوازن 

بني التنمية الصناعية واالهتمام بالبيئة”.

300,000
يغطي مشروع اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن 

احتياجات حوايل 300,000 
منزل من الطاقة 

750
ُيمكن مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن 
من توليد 750 ميغاواط 

من الكهرباء

175,000
إجمايل انبعاثات غاز 
ثاين أكسيد الكربون 

اخملفضة يعادل 
انبعاثات 175000 سيارة

قبل مرفـــق اسـتــرجــــــاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن

هي نسبة الغاز 
املسرتجع اثناء 
الشحن واملعاد 

استخدامه

%90
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أفعالنا، قطر ستبقى حرة”.  زّينتها   “فيا طاملا قد 
املؤسس الشيخ جاسم بن حممد بن ثاين

احتفلت قطرغاز باليوم الوطني لقطر يف 
العديد من املواقع يف قطر ويف مكاتب 

االتصال اخلارجية التابعة للشركة يف كوريا 
اجلنوبية واليابان وتايالند والصني.

قطرغاز  التكّيف:  على  عزم 
لقطر الوطني  باليوم  حتتفل 

75مرتًا
 حجم اللوحة اإلعالنية 

 العمالقة )الصورة( التي ُرفعت 
 يف مقر الشركة يف الدوحة 
وصّورت علم الدولة وأحد أبرز 

املعامل يف الدوحة وهو  
أقواس تقاطع 6/5.

كان هذا شعار اليوم الوطني لقطر لعام ٢018 الذي احتفلت به البالد يف 18 ديسمرب 
٢018. واحتفلت قطرغاز بهذا اليوم املميز يف العديد من املواقع يف قطر ويف مكاتب 

االتصال اخلارجية التابعة للشركة يف كل من كوريا اجلنوبية واليابان وتايالند والصني.
وُرفعت لوحة إعالنية عمالقة بطول 75 مرتًا وارتفاع ٢4 مرتًا يف مقر الشركة يف 

الدوحة، ومتيزت اللوحة اإلعالنية املبتكرة بحملها لصورة علم قطر مع أحد أبرز املعامل 
يف الدوحة - أقواس تقاطع 6/5. كما حملت شعار اليوم الوطني وهو “قطر ستبقى 

حرة”، وهو شطر من أبيات املؤسس الشيخ جاسم بن حممد بن ثاين.
وعلى الصعيد الدويل، احتفلت مكاتب االتصال اخلارجية يف قطرغاز يف جميع أنحاء 

العامل باليوم الوطني من خالل إعالنات متنت فيها حلكومة دولة قطر وشعبها مواصلة 
السالم واالزدهار.
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 غالبًا ما ُيشّكل اليوم الرياضي لقطرغاز فعالية منتظرة تشهد إقبااًل كبريًا 
 يف التقومي السنوي للشركة. إذ اجتمع املوظفون مع عائالتهم هذه السنة 

 يف أسباير زون واملالعب واملرافق الرياضية يف جممع اخلور السكني إلحياء 
اليوم الرياضي للدولة.

عيد للياقة يف الدوحة
كما يف األعوام املاضية، أقيمت جمموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة 

الرياضية، األمر الذي أتاح الفرصة لألشخاص من جميع األعمار ومستويات اللياقة 
للمشاركة يف خمتلف األنشطة واالنضمام إىل هذه الفعاليات. ويف الدوحة، شملت 

األنشطة مالعب هوائية لكرة القدم، شباك للعبة الدقة يف تسديد الكرة، وسالاًل 
لكرة السلة وشباكًا للكرة الطائرة، ودراجات ثابتة خمصصة للتمارين، وطاوالت لكرة 

الطاولة وكرة قدم الطاولة، وأكياس للمالكمة.
وسمحت التمارين اجلماعية للعائالت مبمارسة الرياضة معًا، بينما وّفرت 

املنطقة ذات احلواجز اخملصصة لألطفال الكثري من األنشطة للرتفيه عنهم.
باإلضافة إىل ذلك، تواجد قسم طبي خاص ضّم أفرادًا من فريق قطرغاز الطبي 

حيث قاموا بتقدمي تقييمات صحية وأدوات تعليمية ترفيهية.

والعافية  الصحة  مفهوَمي   تعزيز 
الرياضي لقطرغاز اليوم  يف 

الوطني لدولة قطر الرياضي  اليوم  شارك موظفو قطرغاز وعائالتهم يف فعاليات 

كيلومرتات 5 
 طول مسرية املشي العائلية 
 التي ُنظمت يف جممع اخلور 

السكني مبناسبة اليوم الرياضي 
لقطرغاز ٢019.

اليوم الرياضي السنوي لقطرغاز مثال على االلتزام املستمر للشركة بتعزيز 
مفهومي الصحة والعافية للموظفني وعائالتهم.

أنشطة عديدة لالستمتاع يف اخلور
سمحت األنشطة الرياضية املمتعة واملليئة بالتحديات لقاطني جممع اخلور 

السكني باالستفادة بأعلى قدر ممكن من اليوم الرياضي.
وشهدت مسرية مشي عائلية ملسافة 5 كيلومرتات إقبااًل واسعًا، شأنها 

بذلك شأن ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة، والتنس، وتنس الريشة، وتنس 
الطاولة، والكريكت، وسباق الدراجات، وحتدي السباحة.

 كما تضمنت فعاليات جممع اخلور أنشطة ألعاب قوى ومقدمة عن الغوص ، 
ما جعل احلدث يشمل فعاًل خيارات رياضية عديدة متاحة لألشخاص الذين يسعون 

إىل أسلوب حياة ناشط لالستمتاع به.

بناء قطر صحية أكرث
يهدف اليوم الرياضي الوطني لدولة قطر إىل تشجيع أسلوب حياة صحي. وُيشّكل 

بناء جمتمع يتمتع بالصحة واإلنتاجية هدفًا رئيسيًا لركيزة التنمية البشرية لرؤية 
قطر الوطنية ٢030.

ودعمًا لهذا الهدف، يعكس اليوم الرياضي السنوي لقطرغاز االلتزام املستمر 
للشركة بتعزيز مفهومي الصحة والعافية للموظفني وعائالتهم.
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