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مــن الــرؤيــة إلــى الــواقــع
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ثالثون عامًا من النجاح

لقد بدأت صناعة الغاز 
الطبيعي املسال بدولة قطر يف 
20 ديسمرب 1984 بإنشاء مشروع 

“قطرغاز” وهو أول مشروع للغاز 
الطبيعي املسال يف املنطقة.

و منذ ذلك احلني، مهدت 
إجنازات “قطرغاز” املتميزة، 

الطريق لتنفيذ مشاريع قطرية 
أخرى يف قطاع الغاز، حيث كان لها إسهامات عظيمة 

جعلت من دولة قطر أكرب مورد للغاز الطبيعي املسال 
يف العامل.

ونحن اليوم نعزوا الفضل يف ذلك إىل نفاذ بصرية 
صاحب السمو األمري الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل 

ثاين امللهمة حيث أدرك بفطنته أهمية مكمن حقل 
الشمال كنواة لتأمني قطر اقتصاديا على املدى الطويل. 

إنها نفس الرؤية احلكيمة واحلنكة يف القيادة التي يتمتع 
بها سمو األمري الشيخ/ متيم بن حمد آل ثاين، أمري البالد 

املفدى الذي يثّمن ويدعم جناحاتنا مما يدفعنا للمزيد من 
االزدهار والنمو.  

أصبح “مشروع قطرغاز”، كما كان يطلق عليه يف 
بادئ األمر، واقعًا ملموسًا بفضل جهود العديد من 

الشركاء احملليني والدوليني الذين وّفروا اخلربات التقنية 
وااللتزام الالزمني لبناء مرافق إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

وتسويق منتجات الشركة من الغاز جلميع دول العامل.
ومن اجلدير بالذكر، أن قطرغاز كانت قد بدأت عملياتها 

بثالث خطوط إنتاج للغاز الطبيعي املسال بسعة إنتاجية 

تصل إىل 6 مليون طن يف العام لتوريد الغاز إىل السوق 
اليابانية. ولكن يف غضون 15 عاما وبعد أول إنتاج للشركة 

من الغاز الطبيعي املسال يف عام 1996، أصبحت 
قطرغاز أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال يف 
العامل بسعة إنتاجية تصل إىل  42 مليون طن يف العام، 

حيث تقوم بتوريد الغاز الطبيعي املسال بأمان وموثوقية 
لألسواق العاملية يف أربع قارات وتساهم بقوة يف 

التنمية االقتصادية املستدامة لدولة قطر.
اليوم، وبعد مرور ثالثني عاما على تأسيس قطرغاز، 

نتذكر بالكثري من الفخر واالعتزاز كل االجنازات التي 
حققناها وكل من ساهم معنا يف حتقيقها. نشعر 

بالفخر ملا تتمتع به الشركة من الريادة والثبات يف فتح 
أسواق بأكرث من 20 دولة حول العامل واحلفاظ على رضا 

العمالء بها... نشعر بالفخر بشركائنا – املساهمني 
وموظفينا اجملتهدين- الذين تعاونوا مع شركة قطر 

للبرتول لتحقيق رؤية قطرغاز الطموحة... نشعر بالفخر 
ملا حققناه من جناحات تقنية من خالل التنفيذ اآلمن 

الذي ال تشوبه شائبة للعديد من املشاريع املبهرة يف 
فرتة زمنية وجيزة... نشعر بالفخر ألن قطرغاز متكنت من 

تشغيل أكرب عدد من حمطات استقبال الغاز الطبيعي 
املسال حول العامل مقارنة بأي شركة أخرى تعمل يف 

صناعة الغاز الطبيعي املسال... ونشعر باملزيد من 
الفخر بسجل إجنازاتنا الذي ال يضاهى على مستوى 

والبيئة. السالمة 
هذه هي مكتسبات قطرغاز... قوتنا الدافعة يف 

الثالثني عامًا القادمة.
سعد شريده الكعبي 

رئيس جملس اإلدارة - قطرغاز

قطر هي أكرب 
منتج للغاز 

الطبيعي املسال 
يف العامل

الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــر غـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى ديسمرب 2014
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12    النمو الرئيسي
تطوير أكرب خطوط اإلنتاج يف العامل

13    سلسلة القيمة
قطرغاز2 - أول سلسلة قيمة 

متكاملة للغاز الطبيعي املسال يف 
العامل

14    سفن الغاز الطبيعي املسال 
قفزة نوعية يف قدرة ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال

17    املبادرات اخلاصة بالبيئة 
مقاربة قطرغاز اخلاصة باالستدامة 

18    السالمة
قيمة االلتزام الطويل األمد بالسالمة 

لقطرغاز

19    املشاريع الرئيسية
حملة عامة عن بعض املشاريع الرائدة 

الرئيسية للشركة.

03   رسالة رئيس جملس اإلدارة 
30 عامًا من النجاح

05   رسالة املدير التنفيذي
التمّيز يف قطاع الغاز الطبيعي 

املسال يف قطر

06   رحلة قطرغاز
االحتفال بثالثني عامًا على تأسيس 

قطرغاز

11     حتضري املشهد
كيف شكلت قطرغاز1 مقدمة 

ملستقبل المع وناجح

احملتــويـات

28     منتدى التقطري السنوي 
تطوير الكوادر الوطنية

30   برنامج التطوير القيادي يف 
مدرسة اخلور الدولية

32   خطوة نحو تغيري التغري املناخي

34    اإلجنازات الرياضية 
يشهد دعم األنشطة الرياضية إقبااًل 

يف قطر.

36  قطرغاز حتتفل باليوم الوطني

23    أبرز األحداث
أخبار من شتاء  2014 

عدد خاص  
عامًا

 Globe of Honour 24     شهادتا
Sword of Honour و

 قطرغاز هي الشركة األوىل يف العامل 
يف جمال الغاز الطبيعي املسال التي 
تفوز بشهادتي Globe of Honour و

Sword of Honour

25     خط النار
ورشات عمل للتوعية على السالمة 

بالتعاون مع كونوكو فيليبس

26      املزيد من العمليات الرائدة 
لتسليم الغاز الطبيعي املسال

فريق التحرير
مدير التحرير: هبة صدقي
حمرر مساعد:  نزار أحمد

حمرر مساعد 
)املسؤولية االجتماعية للشركات(: 

 ثاج الدين أليار
حمرر لغة عربية: إميان فخرو

تصدر عن:
قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة – الدوحة – دولة قطر

شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد: 22666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف:44523228 974+  
فاكس: 44736628 974+

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد: 11596

الدوحة
دولة قطر

هاتف: 44340360 974+
فاكس: 44340359 974+

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

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على 
فيسبوك وتويرت وانستجرام.

نتطلع إىل مشاركتك على صفحاتنا 
الرسمية:

www.facebook.com/ :فيسبوك
qatargasmedia

QatargasMedia@ :تويرت
Qatargaspr :انستجرام

  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة

قطرغاز – رائدة صناعة الغاز الطبيعي املسال يف قطر

مت تأسيس شركة قطرغاز 
رسميا يف ديسمرب 1984 بهدف 

تطوير حقل الشمال البحري 
واستغالل هذا املورد احليوي 

اقتصاديا عن طريق معاجلة الغاز 
الطبيعي املسال وتسويقه 

وتصديره  للمرة األوىل يف تاريخ 
دولة قطر.

بذلت قطرغاز، خالل السنوات 
التالية لتأسيسها وصواًل إىل تسليم أول شحنة من الغاز 

الطبيعي املسال يف أوائل عام 1997، جهودا حثيثة لتخطي 
العديد من العقبات اخلاصة بالبنية التحتية والتقنيات 

املستخدمة واللوجستيات والتسويق والتمويل. وقد تطلب 
ذلك التعاون مع شركاء يعتد بهم تتوفر لديهم اخلربات 

التقنية الالزمة وبناء عالقات تتسم بالثقة مع العمالء الذين 
يربمون عقود جتارية طويلة املدى مع الشركة، باإلضافة إىل 
كم التمويل الهائل الذي تطلبه األمر للمضي قدمًا يف هذه 

املبادرة غري املسبوقة. 
وخالل مسريتنا لتلبية متطلبات البنية التحتية، أعطت 

القيادة العليا للبالد الضوء األخضر إلنشاء ميناء عمالق لتصدير 
الغاز براس لفان. وبحلول عام 1992، وبعد أن وفرت قطر الدعم 

التقني واملادي الالزم باإلضافة إىل البدء يف إنشاء جممع إلنتاج 
الغاز يضاهي أعلى املعايري العاملية، متكنت الدولة من عقد 

أول اتفاقية توريد طويلة املدى للغاز الطبيعي املسال مع 
شركة Chubu Electric  اليابانية مما حفز البدء يف إنشاء 

مرفق “قطرغاز1” الذي مت االنتهاء منه عام 1996.

وقد متيزت األعوام التالية لذلك بتعاقب املشاريع 
التوسعية العمالقة لتصل السعة اإلنتاجية لقطرغاز إىل 42 

مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي املسال وهي الطاقة 
اإلنتاجية األكرب يف العامل. وقد كان هذا اإلجناز نتاج تخطيط 

سباق واستثمار جرئ من جانب دولة قطر ودعم املساهمني 
والشركاء العامليني والتزام فريق اإلدارة العليا بقطرغاز 

مبوثوقية األداء وجهود فرق عمل متنوعة، من جميع أنحاء 
العامل، تتمتع باخلربة الالزمة.

حفلت مسرية قطرغاز، خالل 30 عام مضت على 
إنشائها، بالرؤى الطموحة والقرارات اجلريئة والعزم الذي ال 

يلني يف مواجهة التحديات، التي مل تكن بالقليلة. إن رؤية 
صاحب السمو/ أمري البالد املفدى الثاقبة وعزمه على 

حتقيقها على أرض الواقع شّكال الدعم األكرب لنجاح قطرغاز 
يف مهمتها. فقد استغرق التوصل إىل طريقة إلنتاج وتوصيل 

كميات هائلة من الغاز الطبيعي املسال إىل أسواق الطاقة 
العاملية سنوات عديدة، كما تطلب ذلك استخدام الكثري من 

التقنيات اجلديدة وحشد للخربات الدولية يف هذا اجملال 
باإلضافة إىل تبني برنامج مستدام معني باألفكار املبتكرة  يف 

املقام األول.
وصوال إىل هذه النقطة، ال ميكن أن نغفل عن الدور 

األساسي للكوادر البشرية يف جناح هذه املنظومة 
باإلضافة إىل سعينا الدائم لتنمية عالقتنا بالعمالء. وأخريًا، إن 

االستثمار الفعال لعالقاتنا مع ذوي الصفة واملصلحة والثقة 
واملرونة والتعاون اإليجابي الذي أظهرته جميع األطراف 

املشاركة يف رحلة قطرغاز أسهمت جمتمعة فيما وصلنا 
إليه اليوم من جناح.

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الـمديــر 

رؤية مستوحاة 
وعملية صنع قرار 

شجاعة
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تاريخ رحلة قطرغاز

ويعود تاريخ اكتشاف أكرب حقل للغاز الطبيعي غري املصاحب يف العامل مع احتياطات تصل إىل 900 تريليون 
قدم مكعب، على مسافة 80 كيلومرتًا شمال شرق األراضي القطرية، مايعرف حاليا بحقل الشمال، إىل 

مطلع سبعينيات القرن العشرين. حيث أعلنت قطر للبرتول يف ذلك الوقت عن نيتها إلطالق مشروع للغاز 
الطبيعي املسال الستغالل هذا احلقل اجلديد. ويف عام 1984، صدر يف أعقاب ذلك مرسوم أمريي يقضي 

بإنشاء شركة قطرغاز كشركة مستقلة تتوىل تنفيذ هذا املشروع على أرض الواقع. 

واحتفااًل مبرور ثالثني عامًا على تأسيس شركة 
قطرغاز احملدودة للتشغيل، تستحضر جملة 

الرائد بدايات الشركة، وتتبع مسار تطورها إىل أن 
أضحت أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال 

يف العامل، كما تتطلع إىل احلقبة املقبلة التي 
ستشهدها قطرغاز. 

ولقد أضحت شركة قطر غاز منذ 
ذلك احلني أكرب شركة منتجة للغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، حيث 

بلغت قدرتها اإلنتاجية السنوية من 
الغاز الطبيعي املسال 42 مليون 

طن سنويا.
ثم توالت مشروعات التوسع، 

التي استهلت بتسليم قطرغاز1 ألول 
شحنة لها إىل اليابان يف عام 1997، 

وتضمنت هذه املشاريع تطوير 
قطرغاز 2 وقطرغاز 3 وقطرغاز 4، 
ومصفاة لفان، وأسطواًل خمصصًا 

من الناقالت، باإلضافة إىل حمطة 
استقبال، ومكاتب تنسيق يف اليابان 

والصني وتايالند. ومتلك قطرغاز 
يف الوقت الراهن سبعة خطوط 

إلنتاج الغاز الطبيعي املسال، حيث 
ُتعد أربعة خطوط منها هي األكرب 

واألضخم يف العامل، ولكل منها قدرة 
إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا. 

بدايات قطرغاز
شهد العقد األول بعد صدور 

املرسوم األمريي، دراسات عدة 
ومت تأمني التمويل من خالل تطوير 

الشراكات مع اجلهات الرئيسية 
املعنية والعمل مع جمموعة من 

املصارف احمللية، إىل حني مت وضع 
حجر األساس ألول مشروع يف عام 

.1994
ومتثَّل أول إجناز كبري حتققه 

قطرغاز يف توقيع أول اتفاقية 
مبيعات وشراء مع اليابان يف عام 

1992، مما أدى إىل تطوير قطرغاز 1 مع 
ثالثة خطوط إنتاج، لكل منها قدرة 

إنتاجية تبلغ مليوين طن سنويًا. 
ولقد مت استخراج أول منتج 

يف عام 1996 حيث كان ذلك مبثابة 
نقطة االنطالق إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال يف مدينة رأس لفان 
الصناعية وهي السابقة األوىل من 

نوعها يف دولة قطر. ويف ديسمرب 
1996، غادرت الشحنة األوىل من 

الغاز الطبيعي املسال دولة قطر 
لتصل إىل اليابان يف كانون الثاين/يناير 

1997،  وجاءت لتؤكد الرؤية الصائبة 
لدولة قطر وراء هذا القرار الرائد 

الذي اتخذته بتطوير الغاز الطبيعي 
املسال، يف وقت كانت اآلفاق 

املستقبلية للطلب العاملي عليه 
التزال غري واضحة.

وشهدت مسرية قطرغاز 
تطورًا كبريًا منذ تسليمها للشحنة 

عامًا

مليون   42
سنويًا طن 

السنوية من  اإلنتاجية  القدرة  هي 
لقطرغاز.  املسال  الطبيعي  الغاز 

األوىل. وبحلول عام 2001، بلغت القدرة 
اإلنتاجية للشركة 7.37 مليون طن 

سنويًا، وبدأ أول مشروع توسعة 
كبري مع إطالق مشروع زيادة اإلنتاج 

لتعزيز القدرة اإلنتاجية. وخالل تلك 
الفرتة، جرى التخطيط أيضًا للمزيد 

من مشاريع التوسعة الرئيسية. 

الرئيسي  النمو 
يف الفرتة مابني عام 2004، العام 

الذي مت فيه التوقيع على اتفاقية 
تأسيس “شركة قطر غاز 2 وعام 
2011، شهدت شركة قطرغاز منوًا 

وتطورًا كبريًا. وشهد عام 2005 وضع 
حجر األساس لقطرغاز 2، بينما مت 

توقيع اتفاقيات لتمويل مشروع 

قطرغاز 3، كما وقعت قطر للبرتول 
وجمموعة شركات شل الهولندية 
بروتوكول اتفاقية لتطوير قطرغاز 

4. ويف العام نفسه، جرى توقيع 
اتفاقية مبيعات وشراء ملدة 25 
عامًا لتسليم 15.6 مليون طن من 

الغاز الطبيعي املسال يف اململكة 
املتحدة، وقامت قطرغاز 2، وهي 

مت استخراج أول منتج يف عام 1996 من حقل الشمال، حيث كان 
ذلك مبثابة نقطة االنطالق إلنتاج الغاز الطبيعي املسال يف مدينة 

رأس لفان الصناعية.
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20
04

19
96 19
92

مت وضع حجر األساس لقطرغاز1 يف أبريل 
1994 وبدأ اإلنتاج يف عام 1996.

20
11

20
09

20
06

 قطرغاز 4 )إطالق خط اإلنتاج 
7(؛ باتت شركة قطرغاز أكرب 
شركة منتجة للغاز الطبيعي 

املسال يف العامل؛ وبلغت دولة 
قطر قدرتها اإلنتاجية الوطنية 
الكاملة وهي 77 مليون طن 

سنويًا

 بدء العمل مبشروع 
قطرغاز 3 )إطالق خط 

اإلنتاج 6( 

20
10

افتتاح قطرغاز 
2 – أكرب خطوط 

إنتاج للغاز 
الطبيعي املسال 
يف العامل؛ إطالق 
خطي اإلنتاج 4 و5 20

08

إطالق مشروع 
زيادة اإلنتاج لتعزيز 

اإلنتاجية  القدرة 

وضع حجر األساس 
ملشروع قطرغاز 1

تسليم أول 
شحنة غاز 

طبيعي مسال 
لليابان على منت 
الناقلة “الزبارة” 

من طراز كيو

 صدور املرسوم 
األمريي الذي 
وضع حجر 

أساس قطرغاز

20
05 20

01

19
94

19
97 198

اتفاقية 4 توقيع 
قطرغاز 2 

انطالق أول 
عملية إلنتاج الغاز 
الطبيعي املسال 

من رأس لفان، 
وحتميل قطرغاز 
ألول شحنة للغاز 
الطبيعي املسال 

توقيع أول اتفاقية 
مبيعات وشراء 

مع شركة شوبو 
اليابانية للكهرباء 

أول مشروع متكامل يف العامل للغاز 
الطبيعي املسال، ببناء أكرب حمطة 

الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف 
أوروبا )ساوث هوك، ميلفورد هافن، 

ويلز(. 
ويف مطلع عام 2006، ُوضع حجر 

األساس لقطرغاز 3 وقطرغاز 4، 
وبلغت القدرة اإلنتاجية للشركة 

بحلول عام 2008، 10.09 مليون طن 
سنويًا، وحققت زيادة تعادل 37 

يف املئة مقارنة بالرقم القياسي 
املسجل يف عام 2001.

وخالل تلك الفرتة، ويف ظل 
الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، 

وضعت قطرغاز نصب أعينها هدفًا 
حمددًا وهو أن تكون “قطرغاز 

 تطّور 
قطرغاز عرب 

السنني.

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

وأن ُتعرف يف القطاع بجودتها 
العالية، وقواها العاملة املتنوعة، 

ومبراعاة أعلى معايري التميز 
االجتماعية  واملسؤولية  التشغيلي 
والبيئية للشركة. وكانت الطموحات 

تسعى إىل حتقيق هذه الرؤية بحلول 

سنة 2015، وبإلقاء نظرة سريعة على 
إجنازات الشركة جند أن قطرغاز قد 

بلغت أو باتت قريبة من بلوغ القمة 
يف كافة هذه العناصر األساسية. 

ويف عام 2009، مت افتتاح قطرغاز 
2 التي تضم أكرب خطوط إلنتاج الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل، تاله 
افتتاح قطرغاز 3 وقطرغاز 4 يف 

عامي 2010 و2011. ويف فرباير 2011، 
باتت قطرغاز رسميًا أكرب منتج للغاز 

الطبيعي املسال يف العامل، مع 
إمتامها خلط اإلنتاج السابع الضخم 

ضمن مشروع قطرغاز 4 يف مدينة 
رأس لفان الصناعية. 

وتعترب قطر للبرتول املساهم 
األكرب يف كل من هذه املشاريع، 

وتتشارك مع واحد أو أكرث من كبار 
الفاعلني العامليني يف قطاع الغاز 

الطبيعي املسال على غرار إكسون 
موبيل وتوتال ومتسوي وماروبيني 

وشل.  وكونوكوفيلبس 
ورغم أن اليابان أضحت أقدم 

عميل للشركة مع ثمانية كبار 
مشرتين يابانيني هم شركة شوبو 

للطاقة الكهربائية، وشركة توهوكو 
للطاقة الكهربائية، وشركة طوكيو 

للطاقة الكهربائية، وشركة كانساي 
للطاقة الكهربائية، وشركة شوغوكو 

للطاقة الكهربائية، وشركة طوكيو 
للغاز، وشركة أوساكا للغاز، وشركة 

توهو للغاز، وقعت قطرغاز أيضًا 
اتفاقيات شراء فورية مع شركة غاز 

فرنسا )فرنسا(، وإنياغاز )أسبانيا(، 
وبوتاس )تركيا(، وإديسون )إيطاليا(، 
ودوك إنرجي وسي إم إس )الواليات 
املتحدة(، وشركة غاز كوريا )كوريا(، 

باإلضافة إىل اتفاقيات هامة طويلة 
األمد مع شركات يف بلدان خمتلفة 

منها اململكة املتحدة وبولندا وكوريا 
والصني. 

ل أول إجناز كبري حتققه قطرغاز يف  متثَّ
توقيع أول اتفاقية مبيعات وشراء مع اليابان 
يف عام 1992، مما أدى إىل تطوير قطرغاز1 مع 

ثالثة خطوط إنتاج، لكل منها قدرة إنتاجية 
تبلغ مليوين طن سنويًا.

يف عام 2004، مت توقيع اتفاقية تأسيس “شركة قطرغاز2”، وشهد عام 2005 وضع حجر 
األساس لها. كمامت وضع حجر األساس لقطرغاز3 وقطرغاز4 يف عام 2006، مما أدى إىل 

تطوير أكرب خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

مت توقيع أول اتفاقية مبيعات ومشرتيات مع شركة 
تشوبو إلكرتيك اليابانية يف أبريل 1992، مما سمح 
بتطوير قطرغاز 1. 

وضع حجر 
األساس 

ملشروعي
 قطر غاز3 
وقطر غاز4

 بلغت طاقة قطر غاز 
اإلنتاجية 10،09 مليون 

طن سنويًا

وضع حجر 
األساس ملشروع 

قطر غاز2
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قطر غاز يف أرقام

احتياطيات الغاز

تشغل قطر غاز

الشحن

سري العملية

 30
عامًا منذ التأسيس يف عام 1984

تبلغ القدرة اإلنتاجية لقطرغاز

 42 
مليون طن سنويًا 

تختزن دولة قطر احتياطات من الغاز الطبيعي 

املسال تتجاوز 900 
تريليون مرت مكعب 

عدد اآلبار العاملة 
ضمن عمليات قطرغاز 

4 يف عرض البحر هو 

 85
متتلك قطر غاز 

أسطواًل من

43 
 ناقلة مبنية لغرض 

خاص

يتم تربيد الغاز على حرارة ما دون 

 150
درجة مئوية لتسييله

ويتم تخزين الغاز ونقله على 
حرارة ما دون

 162 
درجة مئوية 

10
ناقالت منها خمصصة لنقل 

الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان 
وحدها 

 7
خطوط إلنتاج الغاز 
الطبيعي املسال 4

 منها هي األكرب 
يف العامل

تنتج عمليات قطرغاز 1 يوميًا 

 4.3
مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

الرطب 

تنتج عمليات قطرغاز 2 و3 
و4 يوميًا 

1.6
 مليون 

قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي اجلاف 

قطرغاز اليوم 
ينتشر عمالء قطرغاز يف الوقت 

الراهن يف خمتلف أنحاء العامل، أي 
يف األسواق األوروبية واآلسيوية 
واألمريكية. وُتعرف الشركة بأداء 
موظفيها وابتكارها ومتيزها يف 

العمليات التشغيلية، باإلضافة 
إىل اضطالعها على مسؤولياتها 

االجتماعية وحمافظتها على البيئة. 
فقد ساهمت قطرغاز حتى اليوم 

يف جتهيز 14 حمطة استقبال للغاز 
الطبيعي املسال يف األمريكيتني 

وأوروبا وآسيا. وتعترب الشركة اليوم 
أكرب مورد للغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، حيث جنحت يف تسليم أكرث 
من 3,800 شحنة من الغاز الطبيعي 

املسال، منذ أول عملية تسليم 
يف عام 1997، لنحو أربعة وعشرين 

بلدًا يف أربع قارات، مبا يف ذلك من 
أسواق جديدة مثل تايالند والكويت 

واإلمارات العربية املتحدة. 
باإلضافة إىل كونها أكرب منتج 

للغاز الطبيعي املسال، فإنها أيضًا 
ُتعد األوىل عامليًا يف إنتاج املكثفات 

مع قدرة تكرير تبلغ 146,000 برميل 
يف اليوم. مع العلم أن هذه الكمية 
سرتتفع إىل 300,000 برميل يوميا عند 

تنفيذ مشروع مصفاة لفان الذي 
من املزمع االنتهاء منه يف الفصل 

الثالث من عام 2016. ولهذا املشروع 
أهمية اسرتاتيجية حيث أنه سيسهم 

يف تنويع مزيج الطاقة يف قطر 
وسيسمح باستحداث فرص جديدة 

يف السوق. 
وستستمر قطرغاز يف متيزها 

يف أداء السالمة، ورضا العمالء، 
والعمليات الفعالة واملوثوقة، واألداء 
املايل والتنمية الناجحة واملستدامة. 

وستواصل الشركة االعتماد على 
شراكاتها القوية مع أهم شركات 

الطاقة يف العامل والرائدة يف القطاع 
العاملي للغاز الطبيعي املسال، من 

أجل خدمة أكرب العمالء يف العامل 
كما أنها ستستمر يف استقطاب 

أفضل املوظفني إىل القطاع. عالوة 
على ذلك، تلتزم قطرغاز باملساهمة 

بصورة إيجابية ومستدامة يف بناء 
القدرات على املستوى احمللي، 

وتأدية دور مهم يف توفري الفرص 
للمواطنني من أجل النمو واالزدهار. 
وجدير بالذكر أنه طوال 30 عامًا، 
احتلت قطرغاز مواقع الريادة، وهي 

تعتمد على الرؤية الثاقبة ألمري البالد 
املفدى، صاحب السمو الشيخ متيم 

بن حمد آل ثاين، واألمري الوالد، سمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين. وقد 

باتت قطرغاز ركيزة أساسية ومؤثرة 
يف القطاع العاملي للنفط والغاز. 

البدايات

قامت قطرغاز باستئجار أسطول 
مكّون من 10 ناقالت للغاز الطبيعي 

املسال عقب توقيع اتفاقية بني 
املبيعات واملشرتيات مع شركة 

تشوبو إلكرتيك اليابانية يف عام 1992، 
وباشرت ببناء قطرغاز1. 

ويتألف قطرغاز1 من ثالثة خطوط 
إنتاج برية للغاز الطبيعي املسال 

بقدرة إنتاجية تصل إىل 10 ماليني طن 
يف السنة. وتقع منشأت قطرغاز 

اخلاصة باإلنتاج والفصل واملعاجلة 
البحرية للغاز الطبيعي املسال 

التابعه حلقل الشمال يف عرض 
البحر وتبعد حوايل 80 كلم إىل الشمال 

الشرقي من بر قطر الرئيسي. 
فقد كان التوسع الذي شهدته 

قطرغاز كبريًا وطموحًا. حيث مت حفر 
22 بئرًا إنتاجيًة وإمتامها الستخراج 

1,600 مليون قدم مكعب معياري )45 
مليون مرت مكعب( من الغاز الطبيعي 
اخلام يوميًا من احتياطي احلقول حتت 

البحر. ويجري نقل الغاز املعالج مع 
املكثفات املرتبطة به إىل الساحل 

من خالل خط أنابيب حتت سطح 
البحر بقطر 32 إنشًا، ليكون بذلك هو 

الغاز املغذي ملصنع الغاز الطبيعي 
املسال الربي.

كما يحتل مصنع الغاز الطبيعي 
املسال الربي موقعًا ضمن مدينة 

رأس لفان الصناعية ميتد على 
مساحة 3.7 كيلومرت مربع. ويتألف 

املصنع من ثالثة خطوط إنتاج، يبلغ 
طول كل منها 300 مرت، وتعالج هذه 

اخلطوط الغاز الطبيعي لتحويله إىل 
املنتج املعد للتصدير املعروف 

بالغاز الطبيعي املسال.
وقد وصلت الطاقة اإلنتاجية 

اليوم إىل 10 ماليني طن سنويًا بفضل 
جناح تنفيذ مشروع زيادة اإلنتاج 

الذي انتهى العمل به يف عام 2005. 
وكانت الطاقة اإلنتاجية لكل من 

خطوط اإلنتاج مليوين طن سنويًا. 
أما مساهموا قطرغاز1 فهم قطر 

للبرتول، وإكسون موبيل، وتوتال، 
وشركة ميتسوي احملدودة، وشركة 

ماروبيني. 

السفن
متتلك قطرغاز أسطواًل يتكون من 

11 ناقلة بنيت خصيصًا لهذا الغرض، 
وتبلغ سعة كل منها 135.000 مرت 
مكعب )4.8 مليون قدم مكعب(، 

وهي قيد التشغيل يف الوقت الراهن 
لنقل الغاز الطبيعي املسال من 
قطرغاز إىل املشرتين اليابانيني. 

وحتتوي كل منها على خمسة 
خزانات كروية لتخزين الغاز الطبيعي 

املسال من تصميم موس-روزنربج، 
حيث تصل  سرعتها العادية إىل 20 

عقدة، مما يعني أن رحلتها من 
قطر إىل اليابان وبالعكس تستغرق 

يف 10 يناير 1997، مت 
تسليم أول شحنة 
من الغاز الطبيعي 
املسال بنجاح إىل 

اليابان

نحو شهر. واختارت قطرغاز أسماء 
لناقالت الغاز الطبيعي املسال 

لتعكس املدن واملناطق الرئيسية 
يف قطر، على غرار الدوحة والدحيل. 

التسييل عملية 
ما زالت عملية استخراج الغاز الطبيعي 

اخلام من قاع البحر وحتويله إىل غاز 
طبيعي مسال تتم من خالل نفس 

عملية التسييل التي مت اتباعها عند 
إنشاء قطرغاز1. حيث يصل الغاز اخلام 

إىل الرب يف رأس لفان، عقب استخراجه 
من قاع البحر على عمق يصل إىل 3,000 

مرت، إىل وحدة فصل املكثفات عن 

الغازقبل إرساله إىل خطوط التسييل 
لتحويله إىل غاز طبيعي مسال. 

وخالل املرحلة األوىل من هذه 
العملية، تتم إزالة مركبات الكربيت 
وثاين أكسيد الكربون واملياه على 

مراحل. حيث يجري بعد ذلك، تربيد 
الغاز باستخدام الربوبان وإجراء تربيد 

خمتلط. ثم يربد املبادل احلراري 
الرئيسي العايل الربودة الغاز على 

درجة قريبة من 160 حتت الصفر، 
فيتحول إىل سائل، ويصغر حجمه 600 
مرة عن حجمه األصلي، مما يجعل 

شحنه حول العامل خطوًة جمديًة 
اقتصاديًا. 

 حمطة تشيتا للغاز الطبيعي املسال، اليابان عام 2010

مت وضع حجر األساس لقطرغاز1 يف أبريل 1994.

بدأ إنتاج قطرغاز يف عام 1996.

صورة إلحدى سفن قطرغاز1 
التقليدية التي حتتوي على 
خمسة خزانات كروية لتخزين 
الغاز الطبيعي املسال من 
تصميم موس-روزنربج.

عدد خاص  
عامًا
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 النمو 
الرئيسي

قليلة هي املشاريع يف اململكة املتحدة التي ميكن مقارنتها 
مبحطة االستقبال يف ساوث هوك للغاز الطبيعي املسال بالنسبة 

إىل حجم البنية التحتية املادية. وتعترب هذه احملطة من أكرب وأكرث 
حمطات الغاز الطبيعي املسال تقدمًا يف العامل حيث تستوعب 

خمس خزانات عمالقة يبلغ قطرها 95 مرتًا وارتفاعها حواىل 44 مرتًا 
وتقاس الواحدة منها بحجم قاعة ألربت امللكية بلندن.

فقد مّكن إنشاء أول سلسلة قيمة متكاملة يف العامل للغاز 
الطبيعي املسال من تغيري الوجه العام للقطاع العاملي للغاز 

الطبيعي املسال. وكانت اململكة املتحدة وأوروبا السوقني 
الرئيسيتني لقطرغاز2، مما يجعل املشروع أساسيًا بجميع 
األشكال. فمن تطوير خط اإلنتاج الرئيسي وتشغيل أسطول 

من أكرب السفن املصنوعة لتطوير حمطة االستقبال يف ساوث 
هوك يف اململكة املتحدة، وهي أكرب حمطة لتحويل الغاز يف 

أوروبا، صممت قطرغاز منوذج تشغيل سيجعلها أكرب منتج للغاز 
الطبيعي املسال يف العامل. 

ومت حتميل أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال يف مارس 
2009، حيث حملت قطرغاز2 منذ ذلك احلني ما جمموعه 434 

شحنة إىل اململكة املتحدة، أي ما يّشكل 20 يف املئة من إجمايل 
االحتياجات. 

وقد قّلصت مبخرات االحرتاق الغاطسة والتقنيات املتخصصة 
األخرى من تلوث الهواء واملياه، يف حني مت رفع معايري السالمة إىل 
مستويات جديدة بالكامل لضمان الراحة واألمن للمجتمع احمللي.

تستوعب احملطة خمس خزانات عمالقة تقاس 
الواحدة منها بحجم قاعة ألربت امللكية بلندن.

95 مرت

رت
 م

44
سلسلة القيمة

 حمطة االستقبال يف ساوث هوك هي األكرب يف أوروبا وتسمح 
باسترياد وحتويل الغاز الطبيعي املسال من قطرغاز2.

بعد تأسيس قطرغاز 1، جرى تنفيذ برنامج توسعة تضمن تطوير قطرغاز 2 و3 و4 بنجاح، مما جعل قطرغاز 
أكرب شركة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

مت افتتاح قطرغاز2 يف احتفالية 
خاصة يف أبريل من عام 2009، حيث 

افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاين، بحضور 

صاحب السمو امللكي األمري أندرو 
دوق يورك.

ويعترب مشروع قطرغاز 2 
أول مشروع متكامل لسلسلة 

قيمة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. ويضم املشروع خطي 

إنتاج ضخمني للغاز الطبيعي 
املسال ميتلك كل منهما قدرة 

إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا 

من الغاز الطبيعي املسال و0.85 
مليون طن سنويًا من غاز البرتول 
املسال، و90 ألف برميل يوميًا من 

املكثفات، وأسطواًل من 14 سفينة، 
باإلضافة إىل حمطة استقبال. 

وتشكل قطر للبرتول وإكسون موبيل 
املساهمني يف خط اإلنتاج الرابع، 

فيما املساهمون يف خط اإلنتاج 
اخلامس هم قطر للبرتول وإكسون 

موبيل وتوتال. 
كما يضم املشروع 30 بئرًا يف 

عرض البحر وثالث منصات جديدة يف 
حقل الشمال يف قطر. فاملنصات 

البحرية غري مأهولة، وهي تنتج 2.9 
مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. ويتم 

نقل اإلنتاج إىل الرب عن طريق أنبوبني 
للغاز الرطب.

وتتم معاجلة الغاز الطبيعي 
املسال باستخدام تقنية عملية 

 .Air Products أنتجتها  التي   APX
حيث مّكن استخدام هذه التقنية 

قطرغاز من حتقيق إجناز أساسي 
لقطاع الغاز الطبيعي املسال عرب 

زيادة حجم خطوط اإلنتاج إىل مستوى 
قياسي جديد يبلغ 7.8 مليون طن 

سنويًا لكل خط.

وكجزء من عملية التوسعة الكلية 
للقدرة اإلنتاجية يف رأس لفان، 

حصلت عمليات بناء يف قطرغاز 
2 أيضًا، حيث متت توسعة خمازن 

الغاز ومواقع التحميل، وشمل ذلك 
خمسة خمازن بسعة 145 ألف مرت 

مكعب وثالثة مراسي للغاز الطبيعي 
املسال، ونظام مشرتك للكربيت 

بقدرة إنتاجية تبلغ 12 ألف طن يوميًا 
يخدم جميع مشاريع رأس لفان 

وأنبوب تصدير ورصيف حتميل ناقالت 
املكثفات يبعد حوايل 55 كيلومرتًا عن 

الشاطئ.

هي قدرة مشروع حمطة 
االستقبال يف ساوث هوك يف 

ملفورد هافن يف ويلز.

15.6

تضمن برنامج التوسعة الناجح تطوير قطرغاز2 وقطرغاز3 
وقطرغاز4، وإطالق العمل بأضخم خط إنتاج يف العامل. 
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تستخدم قطر غاز 32 ناقلة من طراز كيو-فليكس وكيو-ماكس لنقل الغاز الطبيعي املسال إىل األسواق حول العامل.وميّثل ذلك أكرب أسطول ناقالت 
للغاز الطبيعي املسال يف العامل. والتزال تخّط تطورها يف هذه الزاوية. 

رؤوس اتفاقيات – 
صفقة التزويد بالغاز 

بني قطر واململكة 
املتحدة

 إرساء عقود الهندسة 
 )FEED( والتصميم

JVA/ توقيع 
DFA

ترسية عقد األعمال 
واملشرتيات  الهندسية 

البحرية  واإلنشاءات 
والربية

توقيع عقد األعمال وضع حجر األساس
واملشرتيات  الهندسية 

واإلنشاءات

 توقيع عقود تطوير 19 
ناقلة من طراز كيو-

فليكس و13 ناقلة من 
طراز كيو- ماكس

 وصول وحتميل أول 
ناقلة من طراز كيو-

فليكس “القطارة” إىل 
ميناء رأس لفان

إطالق اسم صاحبة 
السمو الشيخة موزا 

بنت ناصر املسند على 
أكرب ناقلة للغاز الطبيعي 

املسال يف العامل

تسليم أول ناقلة من 
طراز كيو- ماكس 

لقطرغاز

 افتتاح قطرغاز2 
وحتميل 

أول شحنة 
إىل اململكة 

املتحدة

 مراحل رئيسية

يونيو
2002 

يوليو 
2003

أغسطس 
 2004

ديسمرب 
2004

فرباير 
2005

ديسمرب 
20052006

ديسمرب 
2007

يوليو 
 2008

سبتمرب 
2008

مارس 
2009

حمطات إعادة تسييل الغاز على منت الناقلة
قضت إحدى املبادرات الرئيسية باإلضافة إىل زيادة حجم الناقالت، بتصميم واختبار وتنفيذ حمطة 

إعادة التسييل على متنها والتي تعمل على إعادة تسييل الغاز الطبيعي املتبخر خالل النقل، ومن 
ّثم تضخه من جديد يف خزانات الشحن بداًل من استخدام الغاز املتبخر لتغذية الناقلة نفسها 

بالطاقة - مما يسمح بتسليم حواىل 100 %من الشحنة. 
ويعترب هذا األمر مفيدًا وبصورة خاصة للرحالت الطويلة من قطر إىل أوروبا واألمريكيتني. وقد 

أوجدت حمطات إعادة التسييل على منت الناقالت فرصة لالنتقال من املراجل البخارية والتوربينات 
التي تستخدمها سفن الغاز الطبيعي املسال التقليدية ألغراض الدفع إىل حمركات الديزل الفاعلة 

املتدنية السرعة. حيث تعمل سفن كيو-ماكس بواسطة حمركي ديزل يدفعان مراوح ودفات 
مزدوجة. حيث يسمح هذا بتوفري املزيد من الطاقة، كما توّفر ناقالت موثوقة تتمتع بحرية احلركة، 

وتقليص استهالك الوقود بنحو الثلث. 

ميزت قطرغاز نفسها جيدًا 
وفعليًا بتوسيع آفاق التفكري 

االبتكاري والتقني، عن منتجي 
الغاز الطبيعي املسال 

اآلخرين - قصة جناح حديثة.

زيادة حجم 
الناقلة

وحدات إلعادة تسييل 
الغاز على منت الناقلة

حمركات ديزل 
السرعة  متدنية 

مراوح 
ودفات 

مزدوجة

أكرب ناقالت 
الطبيعي  للغاز 
املسال مبنية 

حتى اليوم

آخر تقنيات 
احلماية 

املضادة 
للتلوث يف 

الناقلة هيكل 

أنظمة 
متطورة 

للوقاية من 
احلرائق

النهائية  النتيجة 
= تقليص 

بنسبة 20 إىل 30 
يف املئة يف 
النقل. تكلفة 

أنواع ناقالت الغاز الطبيعي املسال

كيو-ماكس

263،000 -
266،000

كيو-فليكس

210،000 -
216،000 

الناقالت العادية

137،500 -
154،000

م� مكعب

م� مكعب

م� مكعب

مع حجم يفوق بنسبة 80 يف املئة 
حجم الناقالت العادية للغاز الطبيعي 

املسال، ترتاوح سعة كل ناقلة 
بني 210.000 و266.000 مرت مكعب، أي ما 

يساوي حجم قاعة ألربت امللكية يف 
لندن بحوايل ثالث مرات. حيث جرى 

تصميم كل ناقلة وفق جمموعة من 
املميزات التي مت ابتكارها خصيصًا 

ما هو أكرب حجم لناقلة الغاز الطبيعي املسال؟
إجابًة على هذا السؤال، فقد كانت قطرغاز سباقة لتطوير جيل جديد من 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال. كما شكلت مشاريع الكيو-ماكس والكيو-

فليكس قفزة نوعية يف قدرة ناقالت الغاز الطبيعي املسال.

لزيادة سعة هذه الناقالت الستيعاب 
شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل 

احلد األقصى ولضمان حتقيق أعلى 
مستويات السالمة والثقة، مما 

يقلص من تكلفة النقل بحوايل 30 
يف املئة، مع تقليص انبعاثات ثاين 

أوكسيد الكربون بنسبة 30 يف املئة 
للطن للشحنات احململة. 
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البيئيةقطرغاز3 - وفورات احلجم  املبادرات 

تطوير القدرة اإلنتاجية 

قطرغاز 4 - استكمال الرؤية

يتم نقل الغاز 
الطبيعي املسال 

املنتج يف قطرغاز3 
إىل السوق على منت 

أسطول مؤلف من 10 
ناقالت تبلغ قدرة كل 

منها 210,000 حتى 
260,000 مرت مكعب.

1
 مليار قدم مكعب من 

الغاز يوميًا
هي قدرة خط اإلنتاج يف 

قطرغاز3 

1.4 مليار
تتألف املنصات والبنى التحتية من ثالث منصات غري مأهولة )يضم كل منها 11 بئرًا(، وخطي أنابيب 
حتت البحر، وهما خطان مشرتكان مع قطرغاز 3. 

50

40

30

20

10

10 15.6 7.8 7.8

0

تلتزم قطرغاز بأعلى معايري استخدام الطاقة وترشيد 
استهالكها. وقد وضعت جمموعة من السياسات 

واإلجراءات اخلاصة بأداء االستدامة وأبرزت عددًا من 
األهداف املتوسطة والطويلة األجل جلعل األعمال أكرث 
استدامة، على غرار االنتباه الذي توليه للتنوع البيولوجي 

وإنتاج أنظف وقود أحفوري حمرتق. 
وتستخدم قطرغاز تقنيات عالية التطور كلما كان 

ذلك ممكنًا، للحد من األثر على البيئة. وتعزز مبادرات مثل 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن املصمم 
الستعادة الغاز الذي يتبخر خالل حتميل السفن بالغاز 

الطبيعي املسال هذا األداء.

تقليل نسبة االحرتاق
ُيمثل تقليل نسبة االحرتاق حموَر تركيٍز رئيسٍي لهذه 
األهداف، وقد كان عام 2014 األفضل للشركة بالنسبة إىل 
إجنازات تخفيض هذه الكمية. ويف ما يلي بعض األرقام:

اسرتاتيجية إدارة مياه الصرف
يقضي هدف قطرغاز يف املدى الطويل بتقليص 

تصريف املياه واعتماد أفضل ممارسات القطاع على 
استخدام مياه الصرف وإعادة استخدامها بشكل 

مستدام. وقد مت تطبيق االسرتاتيجيات التالية:

 مياه الصرف لتلبية مواصفات مياه الري مع حد 
أدنى من املعاجلة.

مياه الصرف إلنتاج مياه حمالة أو مكررة وفق 
العالجات املناسبة.

بتقليل حقنها إىل اآلبار العميقة عن طريق فصل 
املياه املنتجة عن مسارات مياه الصرف األخرى.

إعادة استخدام

إعادة تدوير

التقليل من صرف املياه

 تقليص بنسبة

76%
يف جمموع كمية الغاز 
احملرتق بني 2009 و2014

 تقليص بنسبة

76%
يف احرتاق الغاز الطبيعي 

املسال الذي يؤدي إىل 
توقف خط اإلنتاج منذ عام 

2012

 تقليص بنسبة

45%
يف احرتاق الغاز الطبيعي 

املسال عرب خط اإلنتاج 
الضخم بني عامي 2013 

و2014

نقل الشعاب املرجانية
بدأت قطرغاز يف أكتوبر 2006، 

بالتعاون مع وزارة البيئة يف تنفيذ 
برنامج فريد من نوعه حلماية أكرث 

من 4,500 مستعمرة شعاب مرجانية 
يف منطقة من احملتمل تأثرها 

سلبًا بأعمال متديد خطوط األنابيب 
حتت سطح البحر واخلاصة مبشاريع 

التوسعة يف قطرغاز، وهي 
قطرغاز2 وقطرغاز3 وقطرغاز4.

وقد شمل الربنامج نقل الشعاب 
املرجانية من موقعها احلايل إىل 

منطقة أكرث مالءمًة جنوبي شرق 
اخلور. واستمرت العملية ألكرث من 

خمسة أشهر، حيث قام العلماء 
خاللها بفصل املستعمرات 

املرجانية بعناية بالغة عن قاع البحر، 
ونقلها بأمان إىل املوقع اجلديد ثم 

غرسها مرة أخرى يف قاع البحر. 
بينما مت بعد ذلك ترقيم مواقعها 

اجلديدة وتسجيلها ملراقبتها 
مستقباًل.

ومنذ ذلك احلني، تقوم قطرغاز 
بإجراء مسوحات دورية لدراسة مدى 

جناح برنامج النقل وإعادة التوطني 
وحتديد خط األساس لرصد صحة 
الشعاب املرجانية وقدرتها على 

البقاء. 
ويتم رصد الشعاب املرجانية يف 

الوقت احلاضر كل ستة أشهر. وقد 
أظهر مسحان مّت إجراؤهما مؤخرًا 

تكاثر مستعمرات الشعاب املرجانية 
بنجاح. املنقولة 

ينتج مشروع قطرغاز 3 ما يعادل 
1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، 

حيث ُيصِدر الغاز الطبيعي املسال 
وكميات كبرية من املكثفات وغاز 

البرتول املسال. وتستخدم قطرغاز 
 APX 3 نفس تكنولوجيا عملية

التي أنتجتها Air Products والتي 
تستخدمها قطرغاز 2. ويساعد هذا 
على حتقيق التكامل ووفورات احلجم 
األمر الذي يضع قطرغاز يف مقدمة 

منافسيها. 
ويتم نقل الغاز الطبيعي املسال 
املنتج يف قطرغاز3 إىل السوق على 
منت أسطول مؤلف من 10 سفن تبلغ 

“بلغت قدرة اإلنتاج 42 مليون طن يف السنة يف 31 يناير/كانون الثاين 
2011 )املرتبة األوىل يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال( مع املباشرة 

بتشغيل خط اإلنتاج 7”.

شكلت قطرغاز4 والتي بدأ إنتاج 
الغاز الطبيعي املسال فيها يف 

يناير 2011، املرحلة اخلتامية من خطة 
التوسعة يف جمال الغاز الطبيعي 

املسال. وقد شمل مشروع 
قطرغاز4 خط إنتاج ضخم )اخلط 7( 
شأنه بذلك شأن قطرغاز2 و3، مع 

قدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن 
سنويًا،

وتتألف املرافق البحرية والبنى 

قدرة كل منها 210,000 حتى 260,000 
مرت مكعب. وتتألف املرافق البحرية 
والبنى التحتية من ثالث منصات غري 

مأهولة، و33 بئرًا وخطي أنابيب حتت 
البحر، وهما خطان مشرتكان مع 

قطرغاز4. 
كما يتم تصدير الغاز املنتج 

من خط اإلنتاج 6 بشكل أساسي 
إىل الواليات املتحدة وآسيا وأوروبا. 

وميكن خلط اإلنتاج بطاقته القصوى 
أن يؤّمن حوايل مليار قدم مكعب من 

الغاز يوميًا ملدة 25 سنة.
وقد توىل تأسيس مشروعي 

قطرغاز3 و4 وتنفيذهما فريق تطوير 
مشرتك، بهدف حتقيق التكامل بني 

املشروعني. 

 لدى قطر غاز:

تستطيع قطرغاز4 إنتاج 1.4 
مليار قدم مكعب من الغاز 

يف اليوم.

التحتية من ثالث منصات غري مأهولة 
)تضم كل منها 11 بئرًا(، وخطي أنابيب 

حتت البحر، وهما خطان مشرتكان 
مع قطرغاز3. وينتج مشروع 

قطرغاز4 ما يعادل 1.4 مليار قدم 
مكعب من الغاز يوميًا، حيث يصدر 

الغاز الطبيعي املسال وكميات كبرية 
من املكثفات وغاز البرتول املسال 

والكربيت عايل النقاء. 
يستخدم مشروع قطرغاز 4 

 Air التي أنتجتها APX نفس معدات
2 و3،  Products كما يف قطرغاز 

مما يسمح بتحقيق التكامل ووفورات 
احلجم غري املسبوقة يف قطاع الغاز 

الطبيعي املسال. 
ويتم تصدير الغاز الناجت من 
قطرغاز4 إىل جميع أنحاء العامل 

بواسطة أسطول من ثماين ناقالت 

من نوع كيو- فليكس وكيو- ماكس 
)بسعة إجمالية تبلغ 210 ألف و266 

ألف مرت مكعب( بنيت يف أحواض 
بناء السفن يف كوريا. كما يتم تصدير 

إنتاج خط اإلنتاج السابع بشكل 
رئيسي إىل أمريكا الشمالية والشرق 

األوسط وآسيا.

تعترب الكوادر املهنية العالية الكفاءة، واالبتكار، والتميز التشغيلي، واملسؤولية االجتماعية من اهم اسس 
االستدامة للشركة. 

اسرتاتيجية  برنامج إدارة انبعاثات غاز 
االحتباس احلراري

تسعى قطرغاز إىل حتسني األداء التشغيلي 
وكفاءة الطاقة لتقليص انبعاثات غاز االحتباس 

احلراري  من خالل اسرتاتيجية إدارة فعالة. وتتألف 
هذه االسرتاتيجية من ثالث مراحل:

املرحلة األوىل تشمل فهم 
مسألة انبعاثات غاز االحتباس احلراري، وإعداد 

خطة عمل، والرتكيز على بناء القدرات الداخلية. 
كما حتلل هذه املرحلة وقع التغري املناخي على 

عمليات قطرغاز.

املرحلة الثانية تركز على 
خمزون انبعاثات غاز االحتباس احلراري الشامل، 
ومقارنة كفاءة هذه الغازات لكل طن منَتج من 

الغاز الطبيعي املسال، كما مقارنة األداء البيئي 
بالشركات املشابهة. للشركة 

املرحلة الثالثة تقيِّم فرص 
تقليص الكربون وتقنيات االنحسار من خالل 

إجراءات تقييم االستدامة والدراسات الهندسية. 
كما تنظر يف التقييم الشامل لدورة الصالحية. 

4 مشاريع مشرتكة للغاز الطبيعي املسال 
7 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي املسال

أسطول مؤلف من 43 ناقلة
أكرث من 80 بئرًا يف عرض البحر

QG1 QG2 QG3 QG4

مليون طن سنويًا

سنويًا
طن 

مليون 
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املشاريـــــــع الكبــــــرى 
جنحت قطرغاز يف تنفيذ جمموعة من املشاريع العاملية املستوى التي ُتظهر التزامًا باالمتياز الفني 

والتشغيلي مع احملافظةعلى أعلى املعايريالبيئية

السالمة
إن للسالمة يف قطرغاز قيمة أساسية حيث أنها تتصدر سلم األولويات. فقد 

مت تنفيذ جميع هذه املشاريع الرائدة بفضل االلتزام التام بالسالمة. 

بدأت مصفاة لفان، وهي أول مصفاة للمكثفات يف قطر، اإلنتاج يف سبتمرب 
2009. وهي مصممة لتكون إحدى أكرب مصايف املكثفات يف العامل. 

التنويع
حتقق طموح بناء أكرب مصفاة للمكثفات يف العامل 

عند افتتاحها رسميًا يف سبتمرب 2009، مما ساهم يف 
مضافرة اجلهود وإيجاد فرص جديدة من خالل املشاريع 

القائمة يف حقل الشمال وقطرغاز وراس غاز ومدينة 
رأس لفان الصناعية. ويضم املشروع وحدات املعاجلة 
التي تشمل نظم املرافق، ووحدات التقطري، وسخانات 

النافتا والكريوسني املائية، ووحدة للهيدروجني ومصنع 
للغاز املشبع إلنتاج النافتا، ووقود الطائرات، وغاز الوقود 

وغاز البرتول املسال.
وقد مت تصميم املصفاة من البداية كمنشأة صديقة 
للبيئة حيث بنيت وفق أكرث املعايري البيئية صرامة لتعكس 

هذا املبدأ يف كل تفصيل. ويتمثل أحد هذه األنظمة 
يف نظام استعادة الغاز الذي يستجمع الغاز الناجم عن 

العمليات العادية ويضغطه فيعيد تدويره كغاز وقود. 
عالوة على ذلك، يسمح نظام معاجلة مياه الصرف 

من املصفاة بإعادة استخدام املياه املعاجلة يف عدة 
عمليات للمصفاة. حيث تتم املعاجلة وفق هذا النظام، 
ما يبلغ نسبته 40 يف املئة من املياه املتدفقة، بحيث 

تصل قدرة املعاجلة اإلجمالية للمحطة إىل 40 مرت مكعب 
يف الساعة. كما أن مستويات االنبعاثات يف املصفاة 

هي أيضا متدنية بفضل برامج مراقبة البيئة املتطورة 
املعتمدة يف املنشأة والتي تراعي معايري االحتاد 

األوروبي.
وجدير بالذكر أن قطرغاز تقوم بتشغيل املصفاة نيابة 

عن مساهميها وهم: قطر للبرتول، وتوتال، وإكسون 

تؤمن قطرغاز بإمكانية جتنب احلوادث 
كما تؤكد على أهمية كل فرد يف 

الشركة ويف كل مشروع بغض 
النظر عن رتبته أو منصبه. وتقضي 

األولوية األساسية لإلدارة بعودة كل 
موظف إىل منزله وعائلته ساملًا بعد 

العمل يف أي مشروع للشركة. وثمة 
تواصل مفتوح مع العاملني مبختلف 
رتبهم كما يتم إيالء اإلنتباه لسكنهم 

وغذائهم وتدريبهم. عالوة على ذلك، 
فإن لكل متعاقد يعمل مع قطرغاز 

هم واحد يتجلى يف مراعاة أعلى 
معايري السالمة.

مصفاة لفان2
قام حضرة صاحب السمّو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفّدى بوضع 

حجر األساس ملشروع مصفاة لفان2 يف حفل خاص أقيم يف أبريل 2014. 
وستقوم مصفاة لفان2 مبضاعفة قدرة التكرير املكثفة ملصفاة لفان إىل 

300.000 برميل يوميًا، مما يعزز الوضع املميز لقطر كأكرب منتج للمكثفات بأكرب 
قدرة تكرير للمكثفات يف العامل. 

ويهدف مشروع املصفاة إىل بناء جسر بني أجيال احلاضر واملستقبل 
من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية وتعزيز النمو املستدام يف دولة 
قطر. ُتعد مصفاة لفان2 مشروعًا مشرتكًا بني كل من قطر للبرتول، وتوتال، 

وإدمييتسو، وكوسمو، وماروبيني وميتسوي. وكما هو احلال يف مصفاة لفان1، 
ستتوىل شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة )قطرغاز( تشغيل مصفاة لفان2. 
ومن املتوقع انتهاء أعمال اإلنشاء يف الربع الثالث من عام 2016. وعند االنتهاء 
من بناء مصفاة لفان2، ستكون قطر قادرة على معاجلة نحو 40 يف املئة من 

املكثفات من حقل الشمال.
حيث أنه من املتوقع أن يضيف مشروع مصفاة لفان2 يف مدينة رأس 

لفان الصناعية إىل سلسلة قيمة قطرغاز، كما سيدر إيرادات من خالل تزويد 
السوقني احمللية واألسواق املصدرة. 

موبيل، وكوسمو، وإدمييستو، وميتسوي، وماروبيني. حيث أن دولة قطر مل 
تستورد أي ديزل من خارج البالد منذ أن مّت إطالق مصفاة لفان1 ومنشأة 

عمليات رأس لفان.
12 عامًا
من العمليات يف عرض البحر 

من دون تسجيل أي حادث 
مقعد عن العمل.

برنامج اخللو من احلوادث 
واإلصابات

كانت قطرغاز رائدة يف إطالق برنامج 
اخللو من احلوادث واإلصابات يف عام 

2002. وقد دّربت منذ ذلك احلني أكرث من 
60 ألف موظف ومتعاقد على مبادئ 

السالمة وممارساتها التي تؤكد على 
“حق كل فرد ومسؤوليته باإلبالغ عن 

أي وضعية غري آمنة”. 
وقد نال برنامج اخللو من احلوادث 

واإلصابات موافقة اإلدارة العليا 
يف قطرغاز ودعمها، وهو مصمم 

لتشجيع سلوك السالمة اآلمن داخل 
مواقع العمل وخارجها. 

وتتضمن بعض مبادرات قطرغاز 
اخلاصة بالسالمة:

• تطوير نظام تصاريح العمل 	
اإللكرتوين

• سياسات العزل اآلمن للمعدات 	
والعمليات املتزامنة

• إدخال نظام إدارة سالمة 	
املتعاقد ودمج املتعاقدين يف 

برامج وثقافة السالمة
• عملية حمدثة لتحليل سالمة 	

العمل وحمادثات السالمة أثناء 
العمل ومنوذج متطور للتحقيق 

يف احلوادث
• إدخال متطلبات أحدث وأكرث 	

صرامة بشأن املالبس الشخصية 
الواقية للموظفني واملتعاقدين.

• برامج توعية اجملتمع بالصحة 	
والسالمة والبيئة

• لقد أحدث برنامج املبادرات منذ 	
إطالقه العديد من التغيريات، 

واليزال يحدث تغيريًا يف سلوك 
الناس جتاه السالمة يف كافة 

جماالت عملهم.

عدد خاص  
عامًا
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إدارة عمليات حمطة رأس لفان
حملت قطرغاز أكرث من مليوين برميل من اإلنتاج من خالل إدارة عمليات حمطة 

رأس لفان منذ إنشائها يف عام 2006.
وتقوم إدارة عمليات حمطة رأس لفان بتخزين وحتميل جميع املنتجات 

الهيدروكربونية السائلة باستثناء الغاز الطبيعي املسال، باإلضافة إىل الكربيت 
يف مدينة رأس لفان الصناعية من عدة منتجني من بينهم قطرغاز، وقطر 

للبرتول، وراس غاز، ومصفاة لفان، وشركة غاز اخلليج، وشركة دولفني للطاقة 
احملدودة، وشركة قطر شل جي تي إل، وشركة أوريكس جي تي إل، وشركة 

رأس لفان لألولفينس احملدودة، وشركة برزان. 
فقد مت تدشني إدارة عمليات حمطة رأس لفان يف عام 2006 لتكون 

املشغل الوحيد يف رأس لفان جلميع عمليات تخزين املنتجات البرتولية 
السائلة وشحنها. وقد تأسست ترسيخًا ملفهوم املشاركة من حيث التخزين 

املشرتك خلفض حجم االستثمار الكلي يف اخلزانات، واالستخدام املشرتك 
للمراسي خلفض حجم االستثمار املطلوب يف رأس املال وتكاليف التشغيل 

بهدف توسعة امليناء. 
هذا وقد وقع االختيار على قطرغاز كمشغل، وحملت إدارة عمليات حمطة 

رأس لفان، بصفتها قسمًا يف قطرغاز، شحنتها األوىل يف يناير 2007. وقد مت 
حتميل الشحنة رقم 5,000 يف أكتوبر 2014. 

مشروع الكربيت املشرتك
يقع مرفق الكربيت املشرتك وهو مرفق ملعاجلة الكربيت داخل منطقة 

ميناء رأس لفان الواقعة إىل اجلنوب من أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال 
الذي تشغله قطرغاز. وتشمل املرافق شبكة أنابيب جتمع الكربيت املنصهر 
ومتر عرب مدينة رأس لفان الصناعية مبتوسط قدرة يومية تصل إىل 12,000 طن. 
ويأتي الكربيت من مرافق الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي املسال، ومرفق 

حتويل الغاز إىل سوائل. حيث تنقل شبكة األنابيب الكربيت املنصهر من 11 منتجًا. 
ويتم نقل الكربيت املنصهر اجملموع إىل منطقة رصيف الكربيت عرب شبكة 

خطوط األنابيب حيث تتم املعاجلة األولية. كما تشمل املعاجلة حتويل الكربيت 
من حالته السائلة املنصهرة إىل حبيبات صلبة من الدرجة املمتازة، وتوفري 

التخزين املؤقت، ومن ثّم حتميل املنتج على الناقالت الستخدامه يف صناعات 
أخرى. 

مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
يضمن مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج بقاء 

القدرة اإلنتاجية لقطرغاز1 من الغاز الطبيعي املسال عند 
معدل 10 ماليني طن يف السنة حتى عام 2021 وما بعده. 

فقد متت إعادة تقييم جميع منشآت قطرغاز1 
بالنسبة إىل استدامتها إلنتاج الغاز اللقيم من املكامن 

ومعاجلته، وحتديد أي تعديالت مطلوبة من أجل 
استمرارية اإلنتاج. وشمل املشروع حفر وإعادة إكمال 
آبار بحرية وإضافة مرافق برية جديدة ملعاجلة الكربيت 

وتعديل خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال 1 و2 و3. كما 
بدأ املشروع عملياته األولية يف أبريل 2011. 

وجرى تنفيذ منشآت وحدة إزالة الغاز احلمضي 
واستعادة الكربيت بقدرة معاجلة تصل إىل 1.7 مليار قدم 
مكعب يف اليوم من الغاز اللقيم حتتوي علي 2 يف املئة 

من كربيتيد الهيدروجني كجزء من مكّون املنشآت الربية. 
كما جرى تركيب خزانات جديدة لعمليات الكربيت 
السائل ووحدة إزالة الغاز احلمضي، إىل جانب أدوات 

إضافية لضغط الهواء ومرافق تلطيف املياه وحتليتها. 
وشهد املشروع إدخال خط جديد لتصدير الكربيت متصل 

مبشروع الكربيت املشرتك والذي يبعد عنه بحواىل 1.5 
كيلومرت، وتركيب العديد من الوحدات اجلديدة واحملدثة 

اخلاصة بالضغط يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
الثالثة يف قطرغاز1. 

وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني
مت مؤخرًا استكمال وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني 

يف مصفاة لفان بعد بدء تشغيله يف ربيع  2014 حتت 
إشراف قطرغاز. وقد مت تنفيذ املشروع وفق امليزانية 

املرصودة ومن دون تسجيل أي حادث مقعد عن 
العمل. ويقوم املشروع داخل مصفاة لفان وهو مصمم 
لتحويل 54.000 برميل يوميًا من زيت الغاز اخلفيف إىل وقود 

الديزل مبحتوى كربيتي أقل بنسبة عشرة أجزاء يف 
املليون.

ويعمل مشروع معاجلة الديزل بالهيدروجني يف 
الوقت الراهن بنسبة 50 يف املئة من طاقته التشغيلية 

بحصوله على اخلام من مصفاة لفان1. ثم ستصل النسبة 
بعد ذلك إىل 100 يف املئة عند بدء العمل مبصفاة لفان2. 

فقد متكنت وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني من 
إنتاج وقود الديزل لالستهالك يف قطر مبحتوى كربيتي 

أقل بنسبة عشرة أجزاء يف املليون، وهي بالتايل نسبة 
تتجاوز معايري االنبعاثات األوروبية )يورو 5( األفضل يف 

العامل. وبذلك فإن قطرغاز ُتعد أول شركة تبني منشأة 
من هذا النوع يف املنطقة.

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
تتمثل إحدى ميزات مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن بكونه واحدًا من 

أكرب املشاريع البيئية حول العامل الذي سُيخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
بحواىل 1,6 مليون طن يف السنة.

هذا ويتبخر جزء من السوائل التي هي على درجة 160 درجة مئوية حتت 
الصفر عند اتصاله بناقلة الغاز األدفأ أثناء حتميل الغاز. وقد يشتعل هذا الغاز 

املتبخر قبل ذلك على الرصيف نظرًا إىل عدم وجود منفذ للغاز املنخفض 
الضغط. 

ُيشكل املشروع الواقع يف منطقة ميناء رأس لفان يف قطر جزءًا من 
األصول املشرتكة لتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املسال حيث أنه يتألف من 

منطقة ضغط مركزية مرتبطة بأرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال الستة 
يف املنطقة بواسطة رأس جتميع بقطر 60 بوصة. وبفضل هذه القدرة، ميكن 

ملنطقة الضغط املركزية استعادة 90 يف املئة من الغازات املشتعلة يف 
أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال. 

٪90
هي نسبة تقليص الغاز 

املشتعل من خالل منشآت 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 

أثناء الشحن.

تتمثل إحدى ميزات مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن بكونه واحدًا من أكرب املشاريع البيئية حول العامل 

بخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بـ1,6 مليون طن يف 
السنة. 

عدد خاص  
عامًا
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جتتمع كل هذه اإلجنازات لتجعل من قطرغاز أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي 
املسال يف العامل مع قدرة إنتاجية سنوية تصل إىل 42 مليون طن.

وُتعرف الشركة بأداء موظفيها وابتكارها ومتيزها يف العمليات التشغيلية، 
باإلضافة إىل اضطالعها مبسؤولياتها االجتماعية وحمافظتها على البيئة. 

فأعادت قطرغاز تعريف القطاع العاملي للغاز الطبيعي املسال، حيث أصبحت 
أكرب منتج للطاقة ملبية بذلك الطلب العاملي للغاز مع مراعاة معايري السالمة.

أول شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

رحلتنا تستمر.

 رحلة من 
التمّيز 

عدد خاص  
عامًا

حملة عن أبرز الفعاليات
شهدت نهاية عام 2014 فعاليتني ناجحتني للشركة، فضاًل عن مشاركة قطرغاز بقوة يف عدد من املؤمترات الدولية. 

منتدى املقاولني 
أقيم منتدى قطرغاز للمقاولني حتت 

شعار “فريق واحد مهمة واحدة” 
بهدف دعم السوق احمللية وتنميتها.

ويف كلمة ترحيبية باملشاركني، 
قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين 

املدير التنفيذي لقطرغاز: “إن هدفنا 
هو االستمرار يف املساهمة بشكل 

إيجابي يف حتقيق الرؤية الوطنية 
2030، خاصة فيما يتعلق بركيزة حتقيق 

التنمية اإلقتصادية املستدامة من 
خالل تنمية السوق احمللية”.

وتطرقت الكلمات والعروض إىل 
خطط مشاريع قطرغاز والعمل داخل 

مدينة رأس لفان الصناعية، كما مت 
ذكر املعايري التي تعتمدها الشركة 

وتوقعاتها، وعملية املناقصات فيها. 

الهندسي  املنتدى 
السنوي احلادي عشر

ُيشّكل املنتدى الهندسي الذي 
تنظمه قطرغاز وراس غاز فرصة 

مهمة لتبادل اخلربات الفنية، 
ومناقشة آخر التطورات، وإبراز أفضل 

املمارسات املعتمدة يف قطر. 
وقد حتدث يف املنتدى كل من 

دين كنيغ مدير الهندسة يف قطرغاز، 
وفهد اخلاطر مدير التصنيع يف راس 

غاز، وبارت كاهري الرئيس واملدير 
العام إلكسون موبيل قطر. وركزت 

العروض على حتقيق أفضل النتائج 
واملمارسات املوثقة، واملسائل 

الناشئة. 
 

التحول إىل أكرب مصفاة 
تكرير للمكثفات يف 

العامل 
ُيشّكل منتدى املكثفات والنافتا 

حمفاًل ملناقشة أحدث التطورات يف 
هذا اجملال وتوجهات توزيع األسواق 

الرئيسية، كما الفرص املتاحة، 
والتحديات التي تواجه هذه الصناعة. 
وقد شدد الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاين املدير التنفيذي لقطرغاز 
على األهمية االسرتاتيجية للشركة 

على الساحة الدولية قائاًل: “لقد 
أثبت تسليم وتشغيل مصفاة لفان1 
والعديد من املشاريع الكربى األخرى 

بنجاح وكفاءة, أن قطرغاز متتلك 
البنية األساسية والقيادة واخلربة 

التي متكنها من ريادة هذا النوع من 
املشاريع على مستوى العامل”.

وقد ألقى سلمان أشكناين مدير 
إدارة مشاريع املصفاة الكلمة 

الرئيسية باملنتدى حيث سلط من 
خاللها الضوء على قدرة الشركة 

يف جمال تكرير املكثفات، موضحًا 
أن سعة التكرير احلالية ستتضاعف 

مع مباشرة العمل مبشروع مصفاة 
لفان 2 لتصل إىل 300,000 برميل يف 

اليوم. 

املؤمتر الدويل الثامن 
البرتول  لتكنولوجيا 

بات املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول 
حدثًا هامًا وبارزًا يف جدول األعمال 

السنوي لشركة قطرغاز نظرًا ملا 
يتيحه من فرص ممتازة للتواصل 

مع النظراء يف الصناعة يف خمتلف 
شركات الغاز الطبيعي املسال 

حول العامل. وقد ترأس وفد قطرغاز 
املشارك باملؤمتر الشيخ خالد بن 

عبد اهلل آل ثاين مدير إدارة الهندسة 
واملشاريع لشركة قطرغاز، وحممد 

غامن الكواري مدير الشؤون اإلدارية 
للشركة . 

وقدم أعضاء الوفد جمموعة 
متنوعة من أوراق العمل يف إطار 

موضوع املؤمتر، “االبتكار والتعاون: 
الطريق إىل توفري الطاقة”، حيث مت 

تسليط الضوء على ابتكارات قطرغاز، 
والتميز التشغيلي، واملبادرات البيئية 

اخلاصة بالشركة.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين املدير التنفيذي لقطرغاز 
متحدثًا يف منتدى املقاولني.

املقاولون واملوردون مع ممثلي قطرغاز خالل منتدى 
املقاولني الذي أقيم حتت شعار "فريق واحد مهمة 

واحدة".

السيد سلمان أشكناين مدير إدارة مشاريع املصفاة 
وهو يلقي الكلمة الرئيسية يف منتدى املكثفات والنافتا 

السنوي الذي أقيم مؤخرًا يف الدوحة. 

وفد قطرغاز املشارك يف املؤمتر الدويل الثامن 
لتكنولوجيا البرتول الذي مت انعقاده مؤخرًا يف كواالملبور.

أخبار من شتاء  2014

قطرغاز، الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل 
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الريادة يف ممارسات 
السالمة والصحة والبيئة

خط النار

لتعزيز  التدريب  تقام دورات  السالمة،  بالتزام  عماًل 
أقيمت مؤخرًا سلسلة من  السالمة. فقد  رسالة 
بالتعاون مع  التوعوية  التدريبية  النار”  دورات “خط 

فيلبس.  كونوكو  املساهم 
بالطاقة  النار” املسار اخلاص  ويشكل “خط 

العمل  املنبعثة من جسم متحرك. يف مكان 
النار”، ويعرضون  عاملون ال يحددون خماطر “خط 

أيديهم.  أعضاء من جسمهم لألذى، خصوصًا 
وقال مدير السالمة والبيئة واجلودة يف 

النار  قطرغاز راندي ستادلر: “يبقى خطر خط 
ومقاولينا.  عاملينا  حماية  إىل  بالنسبة  رئيسيًا  حتديًا 

على  لالعتماد  مساهمينا  مع  الشراكة  وتسعدنا 
قطرغاز  برامج  لدعم  ومواردهم  العاملية  جتربتهم 

ومبادراتها يف جمال السالمة”.
وقد شارك 20 مدرب سالمة من قسم 

“تدريب  جلسات  يف  والسالمة  والصيانة  العمليات 
املدّربني” أدارها شون زو مدرب السالمة يف 

التعلم من خالل  الذي شرح مفهوم  كونوكو فيلبس، 
جلسات  إدارة  لطريقة  بعرضه  العملي  التدريب 

إىل كيفية  التفاعلية. كما تطّرق يف عرضه  التوعية 
املصنوعة  واملعدات  الصناعية  األيادي  استخدام 

ألغراض خاصة خالل هذه اجللسات.

باتت قطرغاز أول شركة قطرية حتصل على شهادتني مرموقتني من جملس السالمة الربيطاين يف جمال عمليات 
 ."Globe of Honourو Sword of Honour " شحن الغاز الطبيعي املسال هما

 ٌتعد السالمة قيمة أساسية تتصدر سلم األولويات يف قطر غاز ويسعى برنامج املبادرات والتغيري 
املتبنى من طرف الشركة إىل إحداث حتّول بارز يف مواقف الناس وسلوكهم جتاه السالمة يف جميع 

جماالت عملهم.

رسم بياين ألداء إدارة الشحن يف جمايل الصحة والسالمة املهنيتني واألداء 
البيئي يف عامي 2013 و 2014

٪ 100

 %94.6

 %97.2

 %92.4

 %88.3

2013 2014

%98 
%96 
%94 

%92 

%90 

%88 

%86 

%84 

%82 

%80 

وشارك أكرث من 1,400 عامل يف جلسات 
خاصة بالسالمة توىل إدارتها مدراء كبار من قسم 

املشاريع.  مدراء  بعض  كما  والصيانة  العمليات 
لتداعيات  السيد زو ومدربو قطرغاز  وتطرق 

العاملني  اليدين، كما طرحوا على  اإلصابات يف 
النار” يف بيئة عملهم  حتدي حتديد خماطر “خط 

اإلصابات  لتجنب  وناقشوا أفضل طريقة  اخلاصة، 
التفاعلية.  التدريبية  اجللسات  هذه  خالل 

النار جمال الرتكيز  وسيظل تدريب خط 
2015. كما ستستمر اجللسات  الرئيسي يف عام 

جميع  يتمكن  حتى  عملها  يف  التفاعلية  التدريبية 
العاملني يف أصول قطرغاز ومشاريعها من 

التوصل إىل فهٍم أفضل لكيفية حتديد اخملاطر 
وحماية أعضاء جسدهم من األذى.

يف قطرغاز وتعزز أداءها اخلاص بالبيئة واالستدامة. كما جتعل الشركة رائدة يف جماالت الصحة 
اإلدارة.  والبيئة وممارسات  والسالمة 

ُتعد قطرغاز واحدة من أربع 
مستوى  على  فقط  مؤسسات 

العامل التي جنحت يف احلصول على 
 ”Sword of Honour“ شهادتي

و”Globe of Honour” لعام 2014. 
فقد كانت من ضمن 50 مؤسسة 

يف العامل حصلت على شهادة 
“Sword of Honour”، التي ُتمنح 

إدارة  للمؤسسات املتميزة يف 
أنها واحدة  الصحة والسالمة. كما 

من أصل خمس مؤسسات حصلت 
 ”Globe of Honour“ على شهادة

التي متنح  العامل،  على مستوى 
إدارة  للمؤسسات املتميزة يف 

البيئة.
وقد خضعت الشركة إلجراءات 

املهنية  الصحة  لتقييم  تدقيق 
البيئة يف عامي  والسالمة وإدارة 

2013 و2014. كما كان النجاح مرتبطًا 
وجهود  القويتني،  والقيادة  باإلدارة 
إدارات خمتلفة  الفريق والدعم من 

الشئون  الشحن، قسم  مبا فيها 
العامة.  واخلدمات  البيئية 

الشيخ خالد بن خليفة  وصرح 
التنفيذي لقطرغاز  ثاين، املدير  آل 

ُشرفنا  “لقد  اجلائزتني:  تسلمه  لدى 
املتميز  التقدير  هذا  على  بحصولنا 

لوضع  احلثيثة  جهودنا  يعكس  الذي 
أفضل  وتبني  للصناعة  عاملية  معايري 

املمارسات يف جمال عملنا. فمن 
خالل العمل اجلاد والتفاين إلدارة 

الشحن يف قطرغاز، خطونا خطوة 

بارزة يف مسريتنا لنصبح  أخرى 
الغاز  الرائدة يف صناعة  الشركة 
مستوى  على  املسال  الطبيعي 

العامل”.
وقد تأسس جملس السالمة 

الربيطاين قبل 50 عامًا، وهو 
إىل  مؤسسة خريية مسجلة تهدف 

البيان  وفق  والبيئة،  احلياة  حماية 
الذي حمل عنوان “خمس  الرسمي 
خطوات ألنشطة أعمال أكرث صحة 
التدريب  وسالمة”. ويقدم اجمللس 

حول  للمؤسسات  واالستشارات 
العامل، حيث أنه قام بتصميم  منوذج 

يقتضي  تدقيق خمس جنوم فريد 
املهنية  الصحة  أنظمة  تقييم 
بكل  البيئية  واإلدارة  والسالمة 

موضوعية على أساس أفضل 
متاشيًا  وذلك  احلالية،  املمارسات 

املستمر.  بالتحسني  هدفه  مع 
التنافس على اجلائزتني،  ويف إطار 

كان على قطرغاز أن حتقق أعلى 
نتيجة وفق منوذج اخلمس جنوم يف 

هذه.  الشاملة  التدقيق  خمططات 

وأبرزت إجراءات التدقيق عددًا من 
تضمنت لقطرغاز  القوة  جماالت 

والقيادة البيئية  واإلدارة  السالمة 
بحماية  كبري  بشكل  قطرغاز  تلتزم 

والبيئة من خالل  العاملة  القوى 
املمارسات.  أفضل  اعتماد 

جميع  على  أولوية  السالمة  وتشكل 
التمويل  توفري  ويتم  اإلدارة  مستويات 

1400
هو عدد العاملني الذين 

استفادوا من ورش »خط 
النار« التدريبية. 

االستدامة  أهمية مبادئ  ُتشّكل  الغاية.  لهذه 
أساسية  قيمًا  قطرغاز  لعمليات  االجتماعي  والوقع 

الشركة.  تندرج يف صلب عملية تطوير 
• حتديد أهداف وغايات واضحة وإدارة األداء على 	

أساسها
• بتقسيمها 	 والبيئة  السالمة  أهداف  تلبية  تتم 

األداء الصعبة.  إىل سلسلة من مقاييس 
السريعة  واملعاجلة  املنتظم  الرصد  ويضمن 

تلك املقاييس. انحرافات عن  ألية 
• و 	 إرساخ ثقافة قوية وصحية للسالمة 

الصحيحة. املمارسات 
• واخلاصة 	 التنظيمية  للمتطلبات  االمتثال  يظهر 

بوضوح  والبيئة  السالمة  إىل  بالنسبة  بالشركة 
يف الشركة وذلك مع جمموعة متنوعة 

لتعزيز هذه  التواصل املعتمدة  من وسائل 
باستمرار. الرسائل 

• التغيري	 إدارة 
• اتباع إطار منظم ومنهجي، يؤكد على 	 من خالل 

بإجراءات  العمل  التغيري وفعالية  إدارة  توثيق 
واضحة.

بعد حتديد وضعية اخلمس جنوم يف إجراءات 
التي مت  الرئيسية  األربعة  العناصر  كانت  التدقيق، 
أخذها بعني االعتبار لتأمني اجلوائز وفقًا ملا يلي:

• االسرتاتيجي	 التخطيط 
• والتنظيم	 التنفيذ 
• قياس األداء	
• والتحسني	 واملراجعة  التقييم 

الصحة والسالمة  أنظمة  تؤكد اجلوائز على كفاءة 

رفنا  “لقدُشُُُ
بحصولنا على هذا 

التقدير املتميز 
الذي يعكس جهودنا 

احلثيثة لوضع 
معايري عاملية 
للصناعة وتبني 

أفضل املمارسات 
يف جمال عملنا”. 
- الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين املدير 
التنفيذي لقطرغاز.

املدير التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين يتسلم اجلائزتني من أليكس بوتان الرئيس التنفيذي جمللس 
السالمة الربيطاين يف حفل خاص أقيم يف درابرز هول يف لندن يف اململكة املتحدة.
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شحنات من الغاز الطبيعي 
حتفيز بيئة للتواصل املفتوح املسال نحو وجهات جديدة 

سلمت قطرغاز أول شحنتني من الغاز الطبيعي املسال لعميلني جديدين يف تايالند والصني. كما قامت بتسليم أوىل 
شحناتها من الغاز الطبيعي املسال بنجاح على منت إحدى ناقالتها من طراز  كيو-ماكس إىل هيئة دبي للتجهيزات 

)DUSUP( يف حمطة استقبال الغاز الطبيعي املسال اخلاصة بالهيئة يف ميناء جبل علي. 

تهدف االجتماعات السنوية لقطرغاز إىل تشجيع التواصل املفتوح وتبادل املعلومات ضمن الشركة. 

ُتعقد االجتماعات السنوية لقطرغاز منذ 14 عامًا 
بهدف توفري منتدى مفتوح للموظفني ملناقشة 

املسائل اخلاصة بالشركة وطلب التوضيحات من 
اإلدارة العليا حول موضوعات وتطورات عديدة.

وقد حضر االجتماعات التي ُعقدت على مدار 
يومني، أولهما كان يف جممع اخلور السكني، والثاين 

يف املقر الرئيسي للشركة يف الدوحة، كل من 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي 

للشركة وأعضاء فريق اإلدارة العليا. 
ومت استعراض إجنازات الشركة يف عام 2014 

من خالل عرض قدمته إدارة التخطيط املؤسسي 
شمل أربعة جماالت هي الكوادر املهنية واالبتكار 

والتميز التشغيلي واملسؤولية االجتماعية. 

التميز التشغيلي
كانت قطرغاز إحدى املؤسسات األربع على مستوى 

العامل والوحيدة يف قطر التي تفوز بكل من جائزة 
“Sword of Honor” إلدارة السالمة والصحة 

املهنية، وجائزة “Globe of Honour” لإلدارة 
البيئية من جملس السالمة الربيطاين يف عام 2014. 

ويف أكتوبر، أعلنت قطرغاز عن بدء تشغيل 
مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج الذي 
يهدف إىل التأكيد على احملافظة على الطاقة 

اإلنتاجية لقطرغاز1 مبعدل 10 ماليني طن سنويًا من 

َشّكل تسليم قطر غاز ألوىل شحناتها 
من الغاز الطبيعي املسال لتايالند 

إجنازًا هامًا للشركة وفق اتفاقية 
البيع والشراء الطويلة األمد التي 

مت إبرامها عام 2012 بني شركة 
قطر للغاز املسال احملدودة 3 

)قطرغاز3( وشركة PTT العامة 
احملدودة يف تايالند. وقد جاء هذا 

التسليم ليكون بذلك أول اتفاقية 
طويلة األمد لقطرغاز يف جنوب شرق 

آسيا. 
واحتفااًل بهذه املناسبة، أقامت 

قطر غاز احتفالية حضرها كل من 
ناروجنتشاي أكراساين وزير الطاقة يف 

تايالند، و الدكتور بايلني شوشوتاورن 
الرئيس التنفيذي لشركة PTT العامة 
احملدودة، باإلضافة إىل أعضاء اإلدارة 

العليا وممثلي الشركة. كما حضر 

جنحت قطرغاز أيضًا يف تسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
لشركة JOVO لتخزين ونقل الغاز 

الطبيعي املسال احملدودة، وهي 
شركة صينية خاصة )غري حكومية(. 

و اجلدير بالذكر، أن هذه هي الصفقة 

 أول اتفاقية طويلة األمد لقطرغاز 
يف جنوب شرق آسيا 

تسليم شحنات للصني واإلمارات
األوىل من نوعها التي تعقدها قطرغاز 

مع شركة خاصة مستوردة للغاز 
الطبيعي املسال يف الصني، حيث أنه 
مل يسبق للشركة توريد الغاز الطبيعي 

املسال إال لشركات النفط والغاز 
اململوكة للدولة.

وقد قامت قطرغاز كذلك بتسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 

على منت إحدى ناقالتها من طراز 
كيو-ماكس إىل هيئة دبي للتجهيزات 

)DUSUP( يف حمطة استقبال الغاز 
الطبيعي املسال اخلاصة بالهيئة 
يف ميناء جبل علي. وتعترب الناقلة 

“جلميلية” وهي من طراز كيو-ماكس 
من أكرب ناقالت الغاز الطبيعي 

حتميل 64٫000 مرت مربع على ناقلة الغاز الطبيعي املسال Lerici يف ميناء رأس لفان لتسليمها يف حمطة شركة االحتفال بتسليم أول شحنة حملطة ماب تا فوت الستقبال الغاز الطبيعي املسال.
الصني.  يف  غواندونغ  إقليم  يف  املسال  الطبيعي  الغاز  الستقبال   JOVO

احلفل من جانب قطرغاز، الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاين املدير التنفيذي 

للشركة، و سعادة السفري جرب بن 
علي الدوسري، سفري دولة قطر يف 
تايالند، وعدد من أعضاء اإلدارة العليا 

بالشركة. 
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين: “ إنه ليشرفنا أن تكون قطرغاز 
أول مورد للغاز الطبيعي املسال 

لتايالند ، واليوم نحتفل بتسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
وفق اتفاقية البيع والشراء طويلة 

األمد التي مت إبرامها عام 2012. 
كما يعزز هذا اإلجناز قدرة قطرغاز 
على توريد الغاز الطبيعي املسال 
إىل عمالئها يف جميع أنحاء العامل 

مبوثوقية وطبقا ألعلى معايري 
املسال من فئتها يف العامل. السالمة”.

وقد تعّين على قطرغاز وشركائها 
اتباع عدد من اإلجراءات الدقيقة 

والكثري من املثابرة املهنية 
املطلوبة لقبول دخول ناقلة من 

طراز كيو-ماكس إىل ميناء جبل علي، 
مبا أنها ُتعد املرة األوىل التي تصل 

فيها ناقلة من هذا الطراز إىل امليناء 
املذكور.

الغاز الطبيعي املسال لسنوات عدة مقبلة. 
وتلى ذلك، اإلعالن عن بدء تشغيل مشروع 

اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن يف مدينة رأس 
لفان الصناعية. حيث جرى تصميم هذا املشروع 
البيئي الضخم الذي بلغت تكلفته حواىل مليار دوالر 
أمريكي يف ميناء رأس لفان بهدف التخلص من 

احرتاق الغاز. 
و كان العام 2014 عام األداء املتميز يف جمال 
السالمة لقطرغاز، إذ أكملت الشركة اثني عشر 

عامًا من العمليات الناجحة يف مرافقها البحرية، وما 
يزيد على 20 مليون ساعة عمل يف جميع أصولها 

ومشاريعها من دون تسجيل أي حوادث تؤدي إىل 
التوقف عن العمل. 

الكوادر البشرية
باتت قطرغاز أول شركة يف قطر وواحدة من 

الشركات القليلة يف العامل التي تعقد شراكة ذهبية 
مع معهد املهندسني الكيميائيني. وُتعد هذه 

الشراكة أعلى مستوى من الشراكة املؤسسية 
التي مينحها معهد املهندسني الكيميائيني  

للشركات التي تلتزم بصورة مستدامة بصناعة 
العمليات والتطور الوظيفي كصاحب عمل. 

وقد أصبحت قطرغاز يف فرباير 2014 الشركة 
الوحيدة يف قطر احلاصلة على اعتماد من املستوى 

الذهبي مع “املستثمرون يف الكوادر البشرية”، 
وهو اعتماد دويل لتحسني مستوى األعمال متنحه 
مفوضية اململكة املتحدة للتوظيف واملهارات، 

وتدعمه هيئة األعمال واالبتكارات واملهارات.
ويف عام 2014 أيضًا، فازت قطرغاز بـ”جائزة 

التقطري السنوية” تقديرًا جلهودها يف “دعم 
التقطري” يف قطاع الطاقة والصناعة. وهذه هي 

اجلائزة الرابعة يف جمال التقطري التي حترزها 
قطرغاز يف غضون خمس سنوات.

املسؤولية االجتماعية
أحرزت قطرغاز يف شهر أكتوبر املاضي املركز 
األول يف فئة “املؤسسات التجارية الكبرية” يف 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف اجلائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات. 

االبتكار
وضع سمو األمري الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف 
أبريل املاضي حجر األساس ملصفاة لفان2 التي 

ستضاعف قدرة تكرير املكثفات ملصفاة لفان إىل 
300.000 برميل يوميًا، مما يعزز الوضع املميز لقطر 

كأكرب منتج للمكثفات بأكرب قدرة تكرير مكثفات يف 
العامل. وقد أكملت مصفاة لفان2 يف أكتوبر خمسة 

ماليني ساعة عمل من دون حوادث.

تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال علىمنت الناقلة 
“جلميلية” من طراز كيو-ماكس إىل دبي.
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تطويـــــر الكـــــوادر الوطنيـــــة
ميثل برنامج التقطري جزءًا اليتجزأ من التزام الشركة املستمر ببناء كوادر وطنية مؤهلة وناجحة. وقد تضمنت األنشطة 
األخرية يف إطار الربنامج إقامة منتدى التقطري السنوي وحفل تكرمي اخلريجني واملتدربني القطريني الذين أكملوا برامج 

التدريب والتطوير الفردية. 

 

يف العام  2014:

27
مواطنًا  قطريًا

من 10 مدارس ثانوية 
أمّتوا التدريب الصيفي يف قطرغاز. 

10 من خريجي الثانوية 
تلقوا الدعم يف املسارات الفنية لنيل شهادات يف 

العلوم الهندسية  

40  من خريجي الثانوية 
لالستفادة من برنامج إعداد 

الفنيني  

32 من طالب الشهادات الوطنية 
العليا يتابعون دراسة الهندسة 

والتكنولوجيا و إدارة األعمال 
233 مواطنًا قطريًا يشغلون مناصبًا دائمة وميتازون 

مبهاراتهم الفنية يف املكان. 

148 مواطنًا قطريًا شاركوا يف وحدات برنامج اإلشراف على 
طريقة قطرغاز

مّت إرسال 7 من موّظفي التشغيل إىل بعثاٍت خارجيٍة إىل اليابان 
وإيطاليا واململكة املتحدة

10 طالب آخرين سينالون شهادات 
متخصصة يف اإلدارة املكتبية

مت اختيار

مت منح 20 جائزة 
 أفضل 10 خريجني
أفضل 3 متدربني

أفضل 4 مدربني للخريجني
أفضل 3 مدربني للمتدربني

69 طالبًا 

21 
يف الواليات 

املتحدة األمريكية 

10
يف قطر

1 
يف اليابان 37

يف اململكة 
املتحدة 

90 
خريجًا قطريًا 

33
متدربًا  قطريًا

يتلقون حاليًا دعمًا للمنح الدراسية يف 18 اختصاصًا

منح قطرغاز الدراسية لـشهادة البكالوريوس

مت تكرميهم يف منتدى الرئيس 
التنفيذي

%  69
ارتفاع ملحوظ بنسبة 

%69 منذ عام 2013

التقطريباألرقام يف قطرغاز :إحصائيات 

78
هو عدد اخلريجني القطريني 

الذين شاركوا يف منتدى 
التقطري السنوي.

القطريني  للخريجني  السنوي  التقطري  منتدى  ُأُُقيم 
القطريني”. وقد  حتت شعار “تدريب اخلريجني 

شارك فيه 78 خريجًا، باإلضافة إىل املدربني 
وتوجيههم.  بتدريبهم  املكلفني 

واملدربني  للخريجني  فرصة  املنتدى  وشّكل 
رّكز على  لتبادل خرباتهم وحتدياتهم، كما 

وتلقي املالحظات بني املدربني  التواصل  تعزيز 
البعض  واخلريجني من أجل فهم أدوار بعضهم 

ومسؤولياتهم. وقد كان هذا املنتدى مبثابة 
التابع إلدارة  التواصل  فرصة لتكرمي أعضاء فريق 

 ،2012-2014 للفرتة املمتّدة بني  والتطوير  التعلم 
بذلوه من جهود متميزة ومساهمتهم  على ما 

القطريني.  اخلريجني  تطوير  برنامج  يف 
ويؤدي فريق التواصل دورًا فعااًل يف مناقشة 

ورفعها  القطريني  اخلريجني  تهم  التي  القضايا 
الوطنية بشكل  الكوادر  التقطري وتطوير  إىل قسم 

مباشر. 
وُيعد هذا املنتدى واحدًا من عدة حمافل تتيح 

الفرصة للخريجني واملتدربني القطريني للدخول 
يف مناقشات مفتوحة مع رئيس قسم التقطري 
وتطوير الكوادر الوطنية يف قطرغاز. كما يعكس 

مدى التزامهم بالتنمية والتطوير املستمر للكوادر 
القطرية من أجل حتقيق التميز يف األداء.

مبادرات التقطري يف عام 2014
• الرعاية واملنح الدراسية يف اخلارج	
• لقطرغاز	 الصيفي  التدريب  برامج 
• تقدمي منج دراسية للحصول على شهادات 	

العايل التعليم 
• الثانوية	 خلريجي  اجلامعية  املنح 
• تقدمي املنح الدراسية يف اخلارج	
• تقدمي املنح الدراسية يف قطر	
• املكتبية	 اإلدارية  الشهادات  رعاية  برنامج 
• الفنية	 العليا يف اجملاالت  الوطنية  الشهادات 
• واململكة 	 وإيطاليا  اليابان   - قطرغاز  بعثات 

املتحدة
• 	2014 السنوي  التنفيذي  الرئيس  منتدى 
• أكملوا 	 الذين  القطريني  تكرمي املوظفني  حفل 

الفردية. والتطوير  التدريب  برامج 
• وتطويرها 	 الفنية  املهارات  تقييم  خطط 
• برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز	
• العمل األساسية 	 الشخصي - مهارات  التأثري 

القطريني للخريجني 
• إعداد 	 برنامج  ملتدربي  التعريفي  الربنامج 

)TPP( الفنيني 

واملتدربني  اخلريجني  تكرمي 
القطريني 

تكرمي املوظفني  ُأُقيم حفل 
تقديرًا إلكمال  القطريني يف قطرغاز 
43 متدربًا و44 خريجًا قطريًا خلطط 

بنجاح.  الفردية  والتدريب  التطوير 
نالوا دروعًا تقديرية  عالوة على ذلك، 

من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين 
الذي  لقطرغاز  التنفيذي  الرئيس 

واملتدربني  اخلريجني  بتكرمي  قام 
برامج  أكملوا  الذين  القطريني 

اخلاصة  الفردية  والتطوير  التدريب 
يف  الوظيفية  مناصبهم  وتولوا  بهم 

الشركة. 

الداخلي  التدقيق  املناوبة من خالل 
الداخلي يف  التدقيق  إدارة  تتيح 

جلميع  املناوبة  إمكانية  قطرغاز 
موظفيها على أساس فرتة واحدة 

أو لفرتات ترتاوح بني ثالثة أشهر 
فرصة  لتمنحهم  سنوات،  والثالث 

العمل. أقسام  خمتلف  اختبار 

الشمري-  وكان عبدالدامي علي 
مشرف املناوبات ومرافق استالم 
ليلى  البحرية، و  الغاز من املنصات 

املالية،  احملاسبة  أشكناين  عبداهلل 
أحدث مواطنني ينجحان يف مهام 

املناوبة. وقد شارك عبدالدامي 
تأدية مهامهما يف  وليلى خالل 
التدقيق خارج  عدد من عمليات 

مبا  االعتيادية،  مسؤولياتهما  جمال 
يف ذلك اخلاصة بهندسة اخلزانات 

الطبيعي  الغاز  وتسويق  واإلنتاج، 

املسال، وإدارة عمليات حمطة 
رأس لفان. 

وطوال ستة أشهر من املناوبة، 
العمل على حوايل  بوسع املرشحني 

أربع جوالت تدقيق على األقل، مما 
املعرفة  نطاق  بتوسيع  لهم  يسمح 

والعمليات،  يف خمتلف اجملاالت 
إجراءات  ألهمية  وعيًا  فيكسبهم 

والتي  وتطبيقها،  الداخلية  املراقبة 
يف  وتطبيقها  تبنيها  ميكنهم 

اخلاصة.  إداراتهم 

صورة تضم اخلريجني واملدربني خالل منتدى التقطري السنوي الذي أقيم يف شهر ديسمرب. ويعكس منتدى التقطري 
السنوي التزام الشركة بالتطوير املستمر للكوادر القطرية.
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إمتام االلتزام البيئي 
وإعداد التقارير 

برنامــج التطويـــر 
القيـــادي

مت اعتماد نظام إدارة البيانات البيئية لقطرغاز ملعاجلة كمية كبرية من طرق جمع البيانات البيئية املتنوعة يف الشركة.  شارك طالب من مدرسة اخلور الدولية يف برنامج تدريب داخلي ملدة ثالثة أيام كجزء من برنامج التطوير القيادي الذي 
يستهدف موظفي قطرغاز الذين ميلكون إمكانات قيادية عالية. 

إن اإللتزام بقوانني البيئة ومتطلبات 
التصاريح ُيشّكل أهمية كبرية 

لقطرغاز بصفتها شركة مسؤولة. 
وبهدف إثبات هذا االلتزام للسلطات 

املنظمة، تستخدم قطرغاز جمموعة 
من املؤشرات البيئية، وبيانات الرصد 

والتقارير البيئية.
ونتيجة للتوسع املذهل للشركة 

مؤخرًا زادت متطلبات االلتزام البيئي 
وإعداد التقارير ، كما أصبحت البيانات 
البيئية قابلة للتأكيد كأولوية رئيسية. 
وعمل فريق متعدد التخصصات 

من قطرغاز ضّم أعضاء من الشؤون 
البيئية وتقنية املعلومات والعالقات 

العامة بشكل وثيق مع استشاري 
مشروع الـ SAP لتطوير نظام آيل 

خمصص إلدارة البيانات البيئية 
وإعداد التقارير يف هذا الشأن. كما 

جرى تطوير برنامج منفصل إلدارة 
أداء االستدامة تضاف إىل نظام 

إدارة البيانات البيئية لدعم متطلبات 
التقارير السنوية لقطرغاز يف جمايل 
االستدامة واملسؤولية االجتماعية 

للشركات.

وأثناء تطوير النظام كان من 
الضروري األخذ يف االعتبار كاًل من 

املرافق التشغيلية املتعددة للشركة 
باإلضافة إىل متطلبات التقارير املتنوعة 

وطرق جمع البيانات. كما مت قياس 
جمموعة من العناصر على غرار 

معدالت انبعاث الهواء وتصريف مياه 
الصرف الصحي وإنتاج النفايات بعناية 

لضمان عدم التغاضي عن أي شيء 
عند تطوير النظام. 

ُيعد الربنامج اجلديد الذي ُأطلق 
يف أغسطس عام 2014 برناجمًا 

آليًا ، مركزيًا، شفافًا، قابل للتحقق 
بسهولة، كما أنه آمن ملعاجلة كمية 

كبرية من طرق جمع البيانات البيئية 
املتنوعة املالزمة لقطرغاز.

وُيشّكل نظام إدارة البيانات البيئية 
خطوة لتغيري جمع البيانات البيئية 

والتأكيد على صحتها وحتليلها وإعداد 
التقارير يف شأنها للشركة. وتساهم 
مرونة الربنامج اآليل يف ترويج االلتزام 

، وتسهيل التحليل والتقييم، وتوفري 
معلومات قيمة للتخطيط املستقبلي 

وصنع القرار يف الشركة. 

ُيشّكل نظام إدارة البيانات البيئية خطوة لتغيري جمع البيانات البيئية والتأكيد على 
صحتها وحتليلها وإعداد التقارير يف شأنها للشركة.

78
هو عدد طالب مدرسة اخلور 

الدولية الذين شاركوا يف ورشة 
العمل التي امتدت لثالثة أيام.

بات برنامج التطوير القيادي بعد سنته 
الثانية فقط حمطة سنوية أساسية 

يف التقومي املدرسي لطالب مدرسة 
اخلور الدولية. ويتيح الربنامج للطالب 

فرصة نادرة للقيادة السليمة يف 
بيئة آمنة خارج إطار منوذج الصف 

التقليدي.
وعّلق الدكتور فريد نوري مدير 

التعليم يف راس غاز على قيمة 
الربنامج بالنسبة إىل الطالب بقوله: 

“استثمار قطرغاز يف برنامج الكوادر 
له أهداف بعيدة املنال، فالطالب 

ينقلون بالفعل كل ما تلقوه من 
دروس ومهارات إىل البقية يف 

املدرسة”. 
وقال عدنان الشيبي مدير التعلم 
والتطوير يف قطرغاز: “أنا متأكد من 

أن قادة قطرغاز استفادوا بقدر 
استفادة الطالب من الدروس القيمة 

التي اكتسبوها من الربنامج”.
وحتدث الطالب منرا مري باسم 

زمالئه بحماسة عن الربنامج قائاًل: 
“كانت جتربة رائعة وقد تعلمنا الكثري 

من الكوادر القيادية. ومل تكن األمور 
كما توقعنا حيث عملت معنا هذه 

الكوادر عن قرب وبذلت جهدًا كبريًا 
واضعة رهن إشارتنا كل خرباتها “. 

واجلدير بالذكر أن مدرسة اخلور 
الدولية تقدم خدماتها بصورة 

أساسية ألبناء العاملني يف شركتي 
قطرغاز وراس غاز وتدرسهم املنهج 

الوطني الربيطاين واملنهج الوطني 
الهندي.

الكوادر القيادية يف قطرغاز
• فيصل العنزي ورائد مصطفى املال وأحمد علي صالح الفضالة وخليفة السويدي - العمليات	
• فهد علي سامل باهميش وعمر كافود - املالية	
• علي موسى صويلح وحمسن معني رجا - السالمة والبيئة واجلودة	
• راحات لطيف وميتي قاسم برييتشيكلي - التخطيط املؤسسي 	
• دافيد رابلي وسيد عمران – الشؤون اإلدارية 	
• حممود سامي دياب )الشؤون الهندسية واملشاريع( 	
• مها حمد آل حنزاب )الشؤون التجارية والشحن(	
• نزال سعدي الشمري )الصيانة(	
• علي حيدر اخلراز )مصفاة لفان(	
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“ستؤدي دولة قطر دورًا استباقيًا واقليميًا هامًا يف تقييم وقع التغري املناخي 

والتخفيف من تداعياته السلبية”. - رؤية قطر الوطنية 2030

املبادرة اخلضراء  – خطوة نحو التصدي 
لظاهرة التغري املناخي

قطرغاز تفوز باجلائزة العربية للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات 2014 

تتضمن تداعيات التغري املناخي كاًل من تغريات درجة احلرارة يف القطب الشمايل، وملوحة احمليطات، وأمناط الرياح، 
واجلفاف، وسقوط األمطار، وتواتر موجات احلرارة، وشدة األعاصري املدارية.

أحرزت قطرغاز املركز األول يف فئة "املؤسسات التجارية الكبرية" يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف اجلائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 

ُيشري التغري املناخي إىل تغيريات 
على املدى الطويل يف األمناط 

املناخية. وقد ُيؤثر ذلك سلبًا على 
خمتلف األمناط الزراعية، وأنظمة 
املياه، والطلب على الطاقة. كما 

ُيشّكل التخفيف من آثار التغري 
املناخي عنصرًا رئيسيًا من عناصر 
رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقول: 
“ ستؤدي دولة قطر دورًا استباقيًا 

واقليميًا هامًا يف تقييم وقع التغري 
املناخي والتخفيف من تداعياته 

السلبية “.
تضطلع قطر بدور فاعل يف 

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري 
املناخ، حيث استضافت يف عام 2012 

الدورة الثامنة عشر ملؤمتر األمم 
املتحدة للتغري املناخي وهو االجتماع 

الثامن للدول األطراف يف بروتوكول 
كيوتو. وقد ساهم ذلك يف تعزيز رؤية 

“بوابة الدوحة للمناخ” التي تشمل 
على سبيل املثال ال احلصر توسيع 

نطاق بروتوكول كيوتو، وتشكيل 
صندوق للتغري املناخي/مركز تقني، 
وتسريع وترية مبادرات التخفيف من 

حدة آثار التغري املناخي. 
فقد وضعت قطرغاز برناجمًا 

إلدارة انبعاثات غاز االحتباس احلراري 
والذي جرى تصميمه خصيصًا لقياس 

انبعاثات هذه الغازات وتعقبها، 

ُتعترب اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات واحدة من أرقى جوائز التقدير 

والتكرمي يف جمال املسؤولية االجتماعية 
للشركات واالستدامة يف املنطقة، حيث أنها ُتّكرم 

مؤسسات خمتلفة يف منطقة الشرق األوسط 
وشرق البحر املتوسط وشمال إفريقيا التي ُتعنى 
بتقدمي اسرتاتيجيات واضحة ووسائل تنفيذ فعالة 

للمسؤولية االجتماعية للشركات. 
ويف تعليقه على هذا اإلجناز، قال املدير 

التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين: 
“ُيسعدنا الفوز بهذه اجلائزة الرائعة التي تعترب 
شهادة على برنامج قطرغاز القوي يف جمال 

املسؤولية االجتماعية للشركات الذي يركز على 
املبادرات املستدامة الطويلة األجل. وكأحد الرواد 

يف صناعة الطاقة العاملية، قدمت قطرغاز 
إسهامات كبرية لتأمني مستقبل مستدام لدولتنا 

والعمل على تقليصها إىل أقصى 
حد ممكن بالنسبة إىل العمليات 

القائمة والتطويرات املستقبلية 
يف املنشآت. وساهمت مبادراتنا 
الهادفة من التقليص يف تخفيض 

انبعاثات غاز االحتباس احلراري ، كما أنه 
من املتوقع أن تستمر هذه االنبعاثات 

يف الرتاجع.
وتركزت حملة التوعية البيئية 

لقطرغاز يف عام 2014 على التغري 
املناخي. ويندرج تكامل املبادئ 

األساسية حلفظ الطاقة واملياه، 
وتقليص النفايات، التي سبق وأن 
تطرقنا إليها خالل حمالتنا البيئية 

السابقة، يف صلب جهودنا للتخفيف 
من آثار التغري املناخي. ويؤدي 

استهالك كمية أقل من الطاقة يف 
التنقالت )أي التحول إىل النقل العام، 

واستخدام أكرث من شخص لسيارة 
واحدة(، وإطفاء األجهزة الكهربائية 

عندما التكون قيد االستعمال، 
واستهالك املياه بفاعلية، وتطبيق 

مفهوم التقليص وإعادة االستخدام 
وإعادة التدوير إىل التخفيف من حدة 

آثار التغري املناخي.
وننتهز هذه الفرصة لتذكري 

اجلميع بأن كل فرد منا قادر على 
إحداث فرق يف اجملتمع لتكون األرض 

مكانًا أفضل ألجيال املستقبل.

تسّلم منصور راشد النعيمي مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز 
اجلائزة نيابة عن الشركة من الدكتور حممد التويجري األمني العام 

املساعد للشؤون االقتصادية يف جامعة الدول العربية،وحبيبة 
التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية  الرئيسة  املرعشي 

للمؤسسات.

وللعامل بأسره. وعلى مدى األعوام املاضية، قمنا 
بتوظيف استثمارات مالية ضخمة لتقليل الكربون 
الناجم عن عملياتنا، وحتسني جودة الهواء، واحلد 

من اخمللفات وتدويرها، واالستخدام الرشيد للمياه، 
وقبل كل ذلك تنمية اجملتمع على جميع األصعدة 

واملستويات”.
وتعترب الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية 

للمؤسسات التي ُأّسست يف عام 2004 أول منصة 
متعددة األطراف تدفع املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة واملؤسسات احلكومية إىل تعزيز 

التزامها حيال التنمية املستدامة يف العامل العربي. 
وقد مت تقدمي اجلوائز يف ست فئات خمتلفة. 

واختارت جلنة التحكيم التي تتكون من خرباء متعددي 
اجلنسية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات 

واالستدامة الفائزين من إجمايل 155 طلبًا قدمته 
عدة مؤسسات تتمثل يف 25 صناعة خمتلفة من 12 

دولة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقالت رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات حبيبة املرعشي: “لقد 
طبقت قطرغاز عملية منظمة لتنطلق بشكل 
صحيح يف مسرية االستدامة من خالل حتديد 
أهداف قابلة للتحقيق يف املدى الطويل لتكون 

مبثابة التزامات للمساهمني فيها، وجعلهم يف 
صدارة الفئة الكربى”. 

وأضافت: “أود أن أشدد على أن االستدامة 
تتجاوز املنافسة وهي تعني تنسيق اجلهود 

ملعاجلة املسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
التي تهمنا جميعًا”. 

وتغطي مبادرات قطرغاز يف جمال املسؤولية 
االجتماعية خمسة جماالت واسعة تضّم التعليم، 

والبيئة، والصحة والسالمة، وتنمية اجملتمع، 
والرياضة.
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ُتشّكل الرياضة جمال تركيز رئيسي 

ملبادرات قطرغاز املتعلقة 
باملسؤولية االجتماعية. وتدعم 

الشركة ألعابًا وفرقًا خمتلفة من 
أجل ترويج العديد من األنشطة 

الرياضية التي تكتسب شعبية يف 
قطر. 

بطولة الشطرجن
شهدت النسخة الثانية من بطولة قطرغاز للشطرجن والتي نظمها االحتاد 

القطري للشطرجن للفئة العمرية من 6 إىل 16 سنة مشاركة حوايل 150 العبًا والعبة.
وشارك يف حفل توزيع اجلوائز باسم قطرغاز رئيس قسم دعم أعمال 
العالقات العامة باإلنابة يف الشركة حمد علي العاوي، وذلك بحضور حممد 

أحمد املضيحكي أمني السر العام الحتاد الشطرجن، وعضو جملس اإلدارة أمل 
املناعي، باإلضافة إىل مسؤولني آخرين كبار يف االحتاد.

وفاز باملراكز الثالثة األوىل كل من الكندي عدنان حبيب )9 نقاط(، يليه القطري 
عبداللطيف احلر يف املركز الثاين )7.5 نقاط - حل ثانيًا بعد كسر التعادل(. أما 

املركز الثالث فكان من نصيب الهندي راهول جورج إينب )7.5 نقاط(. وشهدت 
البطولة أداًء واعدًا للعديد من الالعبني القطريني، نذكر منهم صالح احلر )7 

نقاط(، وآالء حسني )7 نقاط(، وغامن الشمري )6.5 نقاط(، وحمدة الهاجري )6 
نقاط(، ومرمي الهاجري )6 نقاط(. 

وشكلت البطولة فرصة ممتازة لالعبي الشطرجن الناشئني املتحمسني 
للتنافس فيما بينهم كما أفسحت لهم اجملال الختبار وصقل مهاراتهم.

حواىل 150 طفاًل 
يشاركون يف بطولة الشطرجن 

هوكي اجلليد للناشئني
قطرغاز هي الراعي الرسمي للجمعية القطرية 

لهوكي اجلليد للناشئني ملوسم 2014-2015. 
وتشمل هذه الفئة الالعبات والالعبني من سن 5 

أعوام حتى ما دون 18 عامًا. 
وقال مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز 
منصور راشد النعيمي: "نحن مؤمنون بأن دعمنا 

لرياضة هوكي اجلليد سيساهم يف زيادة شعبية 
اللعبة يف قطر وسيستقطب فئة الشباب إىل 

هذه الرياضة املثرية".
وصرحت رئيسة اجلمعية القطرية لهوكي 

اجلليد للناشئني هيذر راين بقولها: "أود أن أشكر 
قطرغاز جزيل الشكر على دعمها جلمعيتنا. ولدينا 
هذه السنة 136 طفاًل ميارسون هوكي اجلليد يف 

الدوحة، بينهم عدد من املواطنني القطريني".
ومن اجلدير بالذكر أن اجلمعية القطرية 

لرياضة هوكي اجلليد للناشئني هي رابطة غري 
ربحية خمصصة للهواة الشباب من العبي هوكي 

اجلليد مت تأسيسها يف عام 2001. وتركز اجلمعية 
التي يديرها متطوعون على اخلدمات التي تقدم 
للمجتمع وعلى تشجيع الشباب على ممارسة 

الرياضة.

البطولة السنوية للجولف 
شهدت الدورة السادسة عشرة من بطولة 

قطرغاز السنوية املفتوحة للجولف مشاركة أكرث 
من 350 العبًا، بينهم العبني من االحتاد القطري 

للجولف، وموظفني يف قطرغاز والشركات 
املساهمة فيها، وكذلك الشركات العاملة 

يف مدينة رأس لفان الصناعية، وبعض البنوك 
والسفارات. وبالتزامن مع البطولة الرئيسية، 

كانت هناك أيضا مسابقة للناشئني على ملعب 
األكادميية شارك فيها حواىل 30 العبًا ناشئًا.

وقام السيد غامن حممد الكواري، مدير الشؤون 
اإلدارية بقطرغاز والسيد عالء أبو جبارة، مدير 

إدارة التجارة والشحن بالشركة بتوزيع اجلوائز على 
الفائزين عقب انتهاء البطولة.

وفاز سومبوش ساجن أورن باملركز األول 
بعد إحرازه 40 نقطة، بينما حصدت الالعبة ماري 

جينسن املركز األول يف فئة السيدات. واحتل 
ماين أتوال املرتبة األوىل بني موظفي قطرغاز. 

أما يف فئة الناشئني، فقد كان املركز األول من 
نصيب الفريق املؤلف من أرناف جني وأوسنت تان 

وكامريون موريس.
وصرح السيد غامن حممد الكواري: "ُتعترب بطولة 

قطرغاز املفتوحة للجولف هي األقدم واألكرث 
شعبية على مستوى املؤسسات، وهي بطولة 

يرتقبها هواة اجلولف يف قطر كل عام". 

املشاركة يف مسابقة 
التحدي اخلاصة مبريسك 

للبرتول وقطر للبرتول
متكنت مسابقة التحدي اخلاصة مبريسك للبرتول 
وقطر للبرتول يف سنتها الثالثة والتي تقام سنويًا 

لدعم برنامج لنعمل ضد السكري من جمع 110 آالف 
دوالر أمريكي. 

وقد شارك فريق قطرغاز ضمن 30 فريق آخر يف 
هذا التحدي الذي استمر على مدار يومني متتاليني 
متيزًا بجو املنافسة. وقد ساهم التحدي يف جمع 

املال لربنامج لنعمل ضد السكري، الذي ميثل شراكة 
بني القطاعني العام واخلاص تهدف إىل املساهمة 

يف التوعية بداء السكري، ومساعدة امُلعرّضني 
خلطر هذا املرض على جتنبه، ومن يعانون منه على 

إدارة صحتهم بصورة أفضل. 
وتربع كل فريق مشارك مببلغ 5,000 دوالر، مما 
سمح بجمع 110,000 دوالر للربنامج املذكور. وسيتم 
استخدام هذا املبلغ لتمويل خميم البواسل الذي 
يستضيف أطفااًل من قطر واملنطقة لتوعيتهم 

بكيفية التحكم مبرض السكري.
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طــري
ي الـــقـــ

طـــنـــ
الــيــوم الـــو

به سنويّاً  ُيحتفل  الذي  القطري  الوطني  اليوم  ُيمثل 
18 ديسمرب مناسبة مميزة يتم إحياؤها على  يف 

واستقالله. البلد  بتوحيد  احتفااًل  الدولة  مستوى 
. ويساهم هذا العيد بشكل كبري يف تطوير حّس 

تاريخ  والتوعية على  االطالع  الوطنية ويدعم  الهوية 
وتراثها.  قطر 

باستمرار  وقد أظهرت شركة قطرغاز 
الوطنية من خالل  بإحياء هذه املناسبة  التزامها 

بها. مبادرات واحتفاالت خاصة 
باليوم الوطني  ويف إطار االحتفاالت األخرية 

لدولة قطر. قامت قطر غاز بتوزيع 5,500 هدية 
العريض يف مواقع  العاملني واجلمهور  على 

خمتلفة يف قطر، مبا فيها مركز الندمارك 
التجاري، وجممع ذي  التجاري، ومركز فيالجيو 

مول، واللولو يف اخلور، والسفارات القطرية ويف 
منطقة اخلور، مع تركيز خاص على ترسيخ شعور 
الوطني يف نفوس أطفالنا. حيث تضمنت  االعتزاز 

الوطني،  اليوم  الهدايا أعالم قطر، وأوشحة 
إبداعية.  وشارات 

وينتمي العاملون يف قطرغاز إىل أكرث من 
العامل، يشاركون  أنحاء  60 جنسية من شتى 

ويتوفر لهم  الوطني،  اليوم  احتفاالت  جميعهم يف 
الذي  البلد  بذلك فرصة لالطالع على تراث وتقاليد 

. يستضيفهم

ُيعّزز اليوم الوطني القطري الذي ُيحتَفل به يف 18 ديسمرب الهوية الوطنية اجلماعية 
والتوعية على تقاليد البلد وثقافته.

أظهرت شركة قطرغاز باستمرار التزامها بإحياء هذه املناسبة الوطنية 
من خالل مبادرات واحتفاالت خاصة بالشركة.




