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  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة

العـــــــــدد هـــــذا  فـــــي 
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الدكتور/ حممد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

كلمة املدير التنفيذي

التطلع 
للمستقبل بثقة

رؤيتنا يف قطرغاز يف أن نصبح "الشركة الرائدة 
يف صناعة الغاز الطبيعي املسال على مستوى 
العامل” وقد رسخت قطرغاز بالفعل صورتها يف 

جمال صناعة الغاز عامليا كمورد يعتد به من حيث 
االلتزام مبعايري السالمة وتنوع الكوادر ووضع 
معايري للصناعة تراعي التميز التشغيلي واملسؤولية اجملتمعية للشركة 

واألداء البيئي على حد سواء. إن مفهوم الريادة، من منظور قطرغاز، يعني 
أنها األفضل من حيث القدرة على الوصول إىل األسواق العاملية واخلربة الفنية 

وموثوقية التوريد وخدمة العمالء والنمو املستمر.
لطاملا حققت قطرغاز إجنازا تلو اآلخر ولدينا سجل حافل من التميز 

التشغيلي. فقد أطلقت قطرغاز عدة مشاريع - طويلة املدى - لتعزيز قدرتها 
على توريد الغاز الطبيعي املسال كمصدر نظيف للطاقة بشكل آمن وموثوق 

جلميع أنحاء العامل. ويف الوقت الذي يجب علينا أن نستمر يف حتدي أنفسنا 
لنحلق بقطرغاز يف آفاق جديدة ملهمة تلهب حماس شركتنا لتحقيق جناح 

مستدام، فإنه من األهمية مبكان أن نحتفل أيضا مبا حققناه من إجنازات خالل 
رحلتنا املستمرة نحو الريادة.

ويف هذا الصدد، يعد التشغيل الناجح ملشروع "اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن” أحد احملطات الهامة يف مسريتنا املهنية. فقد جنحنا يف 
تشغيل أحد أكرب املشاريع الصديقة للبيئة على مستوى العامل وحّولنا ما 

واجهنا من حتديات إىل فرص استثمارية واستخدمنا تقنيات مبتكرة مع وضع 
معايري السالمة واالستدامة البيئية على قمة أولوياتنا طوال الوقت. إن هذا 

املشروع الذي تصل تكلفته إىل 1 مليار دوالر أمريكي يقوم باسرتجاع ما يقرب 
من تريليون قدم مكعب من الغاز املهدر على مدار 30 عامًا، مما يسلط الضوء 

على التزامنا الراسخ باحلفاظ على االستدامة البيئية ويتماشى مع أهداف 
"رؤية قطر الوطنية” التي ترمي إىل إنتاج طاقة نظيفة وتوريدها إىل األسواق 

العاملية.
وقد شهدنا أيضا، على التوازي، بدء التشغيل الناجح ملشروع "احملافظة 

على مستويات اإلنتاج باملنشآت الربية” والذي حتقق بفضل اجلهود احلثيثة 
التي بذلتها العديد من اإلدارات بالشركة واملقاولني الذين تضافرت جهودهم 

لضمان احلفاظ على مستويات إنتاج "قطرغاز1” مبعدل 10 ماليني طن يف 
السنة لعدة سنوات مقبلة مما يدعم قدرتنا على االلتزام بتوفري الغاز الطبيعي 

املسال لعمالئنا على املدى الطويل.
إن حرصنا على تقدمي أعلى مستويات اخلدمة إىل العمالء وأصحاب الصفة 

واملصلحة هو ما يدفعنا نحو التميز. وسعينا الدؤوب لاللتزام بهذا املستوى هو 
ما جعل إدارة عمليات حمطة رأس لفان  حتتفل بإجناز هام آخر يف مسريتنا 

املهنية وهو حتميل شحنتها رقم 5.000. ومتثل هذه الشحنة عالمة بارزة 
أيضًا حيث أنها أوىل شحنات الديزل الذي يحتوي على نسبة كربيت منخفضة جدا 

- Ultra-low Sulfur Diesel الذي تنتجه وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني 
مبصفاة لفان.

إن فلسفة العمل اجلماعي التي ننتهجها هي ما جتعلنا نحتفل بتحقيق 
هذه اإلجنازات الفارقة مع احلفاظ على أعلى معايري الصحة والسالمة. فنحن 

نفخر بأن قطرغاز حققت 20 مليون ساعة عمل من دون حدوث إصابات مقعدة 
عن العمل. مل يتحقق هذا اإلجناز من تلقاء نفسه بل هو نتاج حرص العاملني 

يف جميع القطاعات بقطرغاز، على االجتهاد وااللتزام والرتكيز الشديد يف 
العمل.

ومن هذا املنطلق، جند أن إجناز املهام على مستوى قطرغاز هو نتيجة 
تضافر العديد من اجلهود يف املقام األول؛ فالتحلي بروح الفريق وتوفر الكوادر 

املوهوبة املتفانية والشركاء املرموقني الذين يتمتعون  مبستوى عاٍل جدا 
من املهنية يحفزنا دائما للوصول إىل هدفنا كالشركة الرائدة يف صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل.

خالـد بن خليفــة آل ثاين
الـمديـــــــر ا لتنفيــــــــذي

تتلخص 
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سعد شريده الكعبي
رئيس جملس اإلدارة 

يف البداية أود أن أعرب عن مدى سروري وفخري ألنني شرفت بتويل رئاسة 
جملس إدارة شركة قطرغاز والنتمائي إىل هذا الكيان الذي يحتل الّصدارة يف 

توريد الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل والنضمامي إىل جملس إدارته 
الذي يضم شركاء دوليني مميزين.

ومن اجلدير بالذكر، أن قطرغاز هي أكرب مورد للغاز الطبيعي املسال 
يف العامل بسعة إنتاجية تصل إىل 42 مليون طن مرتي سنويا مما يوفر موردا 

للطاقة النظيفة ألكرث من 20 دولة حول العامل. ونظرا ألهميته كمصدر للطاقة 
أصبح الغاز الطبيعي املسال االختيار األول للعديد من الدول من بني مصادر 

الطاقة اخملتلفة، ملا يتمتع به من املزايا البيئية واالقتصادية على السواء، 
وخصوصا يف قارة آسيا ذات االقتصاد األسرع منوا يف العامل والكثافة 

املتزايدة. السكانية 
وبالنظر حلجم االستهالك العاملي املتزايد للطاقة جند أن هناك زيادة يف 

حجم الطلب على الغاز الطبيعي املسال. ويف واقع األمر هو مصدر الطاقة 
األكرث منوا من بني مصادر الطاقة احلفرية )الطبيعية( وهو املصدر الوحيد الذي 

يتعدى حجم منوه النمو الذي تشهده مصادر الطاقة األخرى جمتمعة. وبناًء 
على ما تقدم، نرى أن ذلك يخلق لقطرغاز فرصا استثمارية كبرية على املدى 

الطويل.
ووصوال إىل هذه النقطة، يجب أن أؤكد على أن اجلهود احلثيثة لكوادر 

قطرغاز املتنوعة العالية الكفاءة قد خطت بالفعل سجاّلً حافاًل من النمو 
املستمر. فقد رسخت صورتها يف جمال الصناعة عامليا كمورد يعتد به من 

حيث استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ومعايري األمان واملوثوقية 
باإلضافة إىل االستجابة السريعة املرنة والفعالة لظروف السوق املتغرية؛ 

مما ميكن بدوره الشركة من تلبية احتياجات السوق العاملي لسنوات عديدة 
قادمة.

ال أخفي شعوري بالفخر ملا حققته قطرغاز من إجنازات جعلها أحد 
املكونات االسرتاتيجية لدولة قطر ضمن رؤية أشمل يتبناها سمو الشيخ/ 

متيم بن حمد بن خليفة، أمري البالد املفدى بأن يصبح اقتصاد قطر مبنيا على 
املعرفة وأن متلك قطر كل سبل التقدم التكنولوجي واالجتماعي.

إن قطرغاز ماهي إال قصة جناح سطر حروفها التزام واجتهاد كل كوادرها 
رجاال ونساء. لذا فإن قطرغاز تثمن كوادرها على الدوام ولن تألو جهدا لتطوير 

نفسها وحتقيق املزيد من النجاح.

مت تعيني املهندس سعد شريده الكعبي يف منصب العضو املنتدب إلدارة قطر للبرتول يف سبتمرب 2014، 
ويف منصب رئيس جملس إدارة قطرغاز يف الوقت عينه.

التحق املهندس سعد شريده الكعبي عام 1986 بقطر للبرتول كطالب مبتعث لدراسة هندسة البرتول 
والغاز الطبيعي بجامعة والية بنسلفانيا )PENN STATE( يف الواليات املتحدة األمريكية. وحصل من 

اجلامعة املذكورة على بكالوريوس هندسة البرتول والغاز الطبيعي. وفور تخرجه، انضم مباشرة إىل قطر 
للبرتول حيث تقلد العديد من املناصب الفنية واإلشرافية خالل حياته املهنية.

وساهم الكعبي بتعزيز املكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كعاصمة لصناعة الغاز الطبيعي املسال 
وصناعة حتويل الغاز إىل سوائل يف العامل. ومنذ 2006 وحتى هذا التعيني، اشتملت مهام عمله على اإلشراف 

على تطوير حقول النفط والغاز وعمليات االستكشاف يف دولة قطر.

املهندس سعد شريده الكعبي 
يتوّلى رئاسة جملس إدارة- قطرغاز

قطرغاز هي قصة جناح قطرية حقيقية مل تكن 
لتتحقق لوال التزام الرجال والنساء وتفانيهم. 

ولهذا السبب، تقّدر قطرغاز رأسمالها البشري، 
وال توفر أي جهد لتنميته بهدف حتقيق املزيد من 

النجاح”-املهندس سعد شريده الكعبي، رئيس 
جملس إدارة قطرغاز.

 الوقــود املفضـل 
مقدمة رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز املهندس سعد شريده الكعبي
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التميز التشغيلي 

اسرتجاع الغاز 
أثناء  املتبخر 

الشحن – خلفية تاريخية
مع إنتاج 77 مليون طن يف السنة، ُتعترب دولة 
قطر أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال يف العامل. 
يف أثناء حتميل الغاز، يتبخر جزء من السوائل التي 

160 درجة مئوية حتت الصفر عند  هي على درجة 
اتصاله بناقلة الغاز األدفأ. وقبل ذلك، قد يشتعل 

هذا الغاز املتبخر على الرصيف نظرًا إىل عدم وجود 
منفذ للغاز املنخفض الضغط.

غري أنه وفقًا لرؤية قطرغاز التي تقضي بإنتاج 
طاقة نظيفة وتزويد العامل بها، أطلقت قطر 
للبرتول ووزارة البيئة مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن السرتجاع الغاز املتبخر على 
أرصفة التحميل اخلاصة بالغاز الطبيعي املسال.
بعدما أطلقت قطر للبرتول املشروع يف عام 

2004، وحتت رعاية سمو األمري الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاين، وسعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور 

حممد بن صالح السادة، مت إرساء أعمال التصميم 
الهندسي األساسي للمشروع على الشركة 

األمريكية فلور يف أكتوبر 2007. 

مشروع

مع جناح إطالق مشروع قطرغاز 
اجلديد السرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن، تؤكد دولة قطر مرة أخرى 
التزامها بشروط اإلنتاج األكرث أمانًا 

ومالءمًة وابتكارًا تكنولوجيًا للغاز 
الطبيعي املسال يف العامل.

وبعد ذلك، سمح لقطرغاز بتويل املسؤولية 
نيابة عن ذوي الصفة واملصلحة باملشروع – أي 
قطر للبرتول ووزارة البيئة وراس غاز وقطرغاز – 

فأّدت دورًا حموريًا يف تقدميه اآلمن والناجح بفضل 
قيادة املدير التنفيذي للشركة الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين. 
وقادت املشروع إدارة تطوير العمليات 

يف قطرغاز، بينما مت حتويل "الرعاية واحلفاظ 
واملراقبة” إىل إدارة العمليات الربية يف الشركة مع 

توقيع شهادة "جاهزية التشغيل”  يف 17 سبتمرب 
 .2014

ومع رؤية قطرغاز بأن تكون "الشركة الرائدة 
يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال” وثقافة 

"اخللو من احلوادث واإلصابات”، اسُتكمل بناء 
املشروع بسجل سالمة ممتاز من 22 مليون 

ساعة عمل متواصلة من دون وقوع أية حوادث 
مقعدة. وحافظ هذا السجل على خلوه من 

احلوادث يف مرحلتي بدء التشغيل ودخول الغاز 
األساسية ويف املرحلة األهم، وهي اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن من السفينة األوىل، 

مع تشغيل خطوط الضواغط مبنطقة الضغط 
املركزية وتوزيع الغاز املضغوط على املوردين. 

وبدأ مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن رسميًا باسرتجاع الغازات املتبخرة 

أثناء الشحن يف 6 أكتوبر 2014 على منت الناقلة 
"زرقة” طراز كيو-ماكس على رصيف حتميل الغاز 

الطبيعي املسال رقم 6.

والبناء  التصميم 
ارتكز تصميم راس غاز األويل ملشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن يف عام 2004 على 
استخدام غاز النيرتوجني السائل كأداة تربيد 

لتسييل الغاز املتبخر إىل غاز طبيعي مسال على 

بدء تشغيل مشروع 
قطرغاز السرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء 
الشحن بنجاح

بدأ مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن رسميًا باسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن يف 6 أكتوبر 2014 على منت الناقلة 
"زرقة” طراز كيو-ماكس على الرصيف 
السادس.)الرصيف الرابع يف الصورة(
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أرصفة حتميل الغاز الطبيعي املسال. وبعدها 
ميكن نقل الغاز الطبيعي املسال إىل ناقالت 

التخزين، مع إمكان تصديره مع الغاز الطبيعي 
املسال غري املعبأ.

وأظهر التصميم الهندسي األساسي للواجهة 
األمامية الذي تولته راس غاز أن كميات النيرتوجني 
املطلوبة لتسييل الغاز املتبخر من ستة أرصفة 
قد تكون ضخمة جدًا، يف حني أن غاز النيرتوجني 

املتصاعد يف اجلو قد يضر بالبيئة، أما الطاقة 
املستهلكة املطلوبة لتسييل الهواء إلنتاج 

النيرتوجني السائل فهي حمظورة بيئيًا.
ويف يونيو 2007، سلمت راس غاز مشروع 

اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن إىل قطرغاز 
التي أجرت مراجعة مفصلة للتصميم أظهرت 

نتائجها أن موقع الضواغط على األرصفة قد يؤدي 
إىل مشاكل مرتبطة بالسالمة واإلنشاء والتكلفة 

ومواعيد التسليم. وتضمنت الرتسية الالحقة 
لعقد التصميم الهندسي األساسي لشركة  

فلور األمريكية "دراسة للموقع” أّدت إىل تغيري يف 
تصميم احملطة وإىل نقل كّل الضواغط إىل موقع 

مركزي.
ويشكل املشروع الواقع يف منطقة ميناء 

رأس لفان يف قطر جزءًا من األصول املشرتكة 
لتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املسال، ويتألف 

من منطقة ضغط مركزية مرتبطة بأرصفة حتميل 
الغاز الطبيعي املسال الستة يف املنطقة 

بواسطة رأس جتميع بقطر 60 بوصة. 
ويجري جتميع الغاز املتبخر على ضغط 

منخفض خالل عملية حتميل الغاز الطبيعي 
املسال عرب رأس التجميع ويحّول إىل منطقة 

التجميع املركزية حيث ُيضغط حتى 47.5 وحدة 
ضغط. ثم ُينقل الغاز املضغوط من منطقة 

الضغط املركزية عرب رؤوس التوزيع اجملهزة 
بعّدادات حتويل إىل وحدة كل منتج غاز طبيعي 

مسال حيث ُيستهلك كغاز للوقود. 
وتتألف منطقة الضغط املركزية من خطني 
من الضواغط املنخفضة واملتوسطة والعالية 

الضغط، مع قدرة تصميم تبلغ 163 طنّاً يف 
الساعة، أي ما يوازي الكمية القصوى من الغازات 

املتبخرة من ثالث حموالت سفن يف آن واحد. ومع 
هذه القدرة املركبة، يف إمكان منطقة الضغط 

املركزية اسرتجاع 90 يف املئة من إجمايل الغازات 
املتبخرة على أرصفة الغاز الطبيعي املسال. 

 
االبتكارات التقنية: من حتديات إىل فرص 
من الناحية النظرية، انطوى التصميم اإلجمايل 
ملشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 

على حتد شامل يتمثل باملساحة. فمحطة الغاز 
الطبيعي املسال يف مدينة رأس لفان مل ُتصمم 
مع مساحة كافية لرتكيب ضاغط وناقل حركة مع 

التجهيزات اخلاصة بذلك. وقد أفضى هذا األمر 
إىل حتليل دقيق واتخاذ فريق إدارة املشروع قرارًا 
بتغيري تصميم احملطة ونقل الضواغط إىل موقع 

مركزي. 
واعتمد هذا املفهوم اجلديد بشكل كبري على 
ضواغط الغاز املتبخر العالية الفعالية لتوفري الغاز 

بضغط مرتفع لدرجة تسمح بنقله من السفن 
إىل منطقة الضغط املركزية التي تبعد حواىل 5 

كيلومرتات.

وعمل فريق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن مع فريق شركة فلور املعني 

بالتصميم الهندسي األساسي ملواجهة هذه 
التحديات، يف عملية اعُتمدت فيها العديد من 

ابتكارات التصميم التقني. ونذكر من هذه التحديات، 
تنفيذ صمامات فحص الضغط التفاضلية الشديدة 

االنخفاض، وتصميم وتنفيذ أكرب ضاغط غاز 
متبخر يف العامل من تصميم جي إي نيوفو بينيون، 

واستخدام أربطة مقاومة لالنبعاج الناجم عن 
انخفاض احلرارة، املزودة مبوانع للتسرب وآليات 

خاصة لضمان املوثوقية يف أثناء التشغيل. 
ومتثل حتد آخر يف تنفيذ املشروع يف مناطق 

التشغيل، مما صعب عملية البناء. وخالل عام 2009، 
عمل فريق املشروع يف قطرغاز مع شركة فلور 
على إجراء مسح بالليزر جلميع مناطق التشغيل 

التي قد متر عربها منشآت مشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن. وجنم عن هذا املسح صور 

عالية الدقة حّولت يف ما بعد إىل منوذج تصميم 
حاسوبي ثالثي األبعاد، مما وّفر ماليني الدوالرات 
فعليًا عرب وضع حد ألي تضارب حمتمل وتقليص 

مدة التطوير اجملدولة للمشروع. 

السالمة واالستدامة 
شكلت احملافظة على سالمة األشخاص 

واملمتلكات أحد التحديات الكبرية األخرى واألولوية 
األوىل لفريق إدارة مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 

أثناء الشحن يف قطرغاز. وحتى اليوم، حافظ 
املشروع على سالمة عماله الثالث آالف من 

اإلصابات اخلطرة. وُطبق برنامج اخللو من اإلصابات 
واحلوادث بالكامل على مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن، مع إطالق العديد من 
املبادرات لتعزيز إجراءات العمل اآلمنة للمشروع. 

ويتميز مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

عدد املنازل التي ميكن 
تزويدها بالطاقة بفضل تنفيذ 

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن. 

300.000

الشحن بكونه واحدًا من أكرب املشاريع البيئية حول 
العامل من ناحية خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

بـ1.6 مليون طن يف السنة، مما يتالءم مع الرؤية 
التنمية الوطنية.  الوطنية لقطر واسرتاتيجية 

ووفقًا للمعايري الدولية األكرث صرامة، يعوض 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن أيضًا 
فقدان حواىل 0.6 مليون طن من الغاز املتبخر يف 

اليوم، مع إنتاج 750 ميغاواط من الطاقة، وهي 
كمية كافية لتغذية حواىل 300.000 منزل بالطاقة. 

ويؤدي هذا التوفري إىل اكتساب كمية مرتاكمة من 
الغاز تصل إىل تريليون قدم مكعب خالل 30 عامًا. 

كما يلبي مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن معيار حرق الغاز احملدد بوزن مئوي 

يصل إىل 0.3 من إجمايل اإلنتاج السنوي من الغاز 
احملّلى )اخلايل من املركبات الكربيتية(، مما يخفض 

انبعاثات الكربون يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
لدولة قطر البالغ 77 مليون طن يف السنة إىل احلد 

األدنى. 

إجنازات املشروع 

1
كان التنفيذ الفاعل والناجح للوصالت يف املرسيني 2 و3 واحدًا من 

اإلجنازات املبكرة ملرحلة التصميم املفصلة. وبرزت فرصة إمتام هذه 
الوصالت نظرًا إىل عمليات التوقف النادرة للمراسي. وسمحت االستعدادات 

يف املرحلة السابقة للهندسة واملشرتيات والبناء املرتافقة مع حشد 
طاقات سريع يف املوقع خالل مرحلة التصميم املفصلة بإمتام أوىل 

األعمال امليدانية يف مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن بأمان 
ويف الوقت احملدد. 

2
احتاجت منطقة الضغط املركزية إىل حواىل ألف قطعةمن األساس ألن 
اجلزء األكرب من منطقة القطع كان مستصلحًا. وبدأت أعمال التجميع 

واإلعداد يف منتصف عام 2010. 

3
تعّين على املشروع بناء ممر مرتفع يربط حاجزي األمواج اجلديد والقدمي 

لتحميل األنابيب والكابالت. وبدأت األعمال يف الفصل الثالث من عام 2010. 

4
بحلول صيف عام 2011، انتهت أعمال التجميع واملمر املرتفع، وبدأت أعمال 
بناء األساسات. ويف بداية عام 2012، كان ميكن مشاهدة أساسات املباين 

والضواغط وحماالت األنابيب. 

5
خالل أشهر صيف عام 2012، انتهت األعمال يف مبنى املعدات 

للمباشرة  تسليمها  وجرى  فولت  كيلو  و132   33 وحمطتي   ITR 65
باألعمال الهندسية والكهربائية فيها.  

التميز التشغيلي 

ويتميز مشروع 
اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن 
بكونه واحدًا من أكرب 

املشاريع البيئية حول 
لناحية تقليص  العامل 

انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون بـ1.6 مليون طن 

يف السنة.

0.٦ مليون

1%90
التكلفة يستعيد أكرث من

 وهي كمية كافية من الغاز الطبيعي لتزويد
بالطاقة الكهربائية

 من الغاز املشتعل يف املراسي أو األرصفة
 الستة يف مرفأ رأس لفان

 طن من الغاز الطبيعي املسال يف السنة

يوفر هذا

٦00.000

300.000
 أي ما يوازي توفري

يعوض املشروع فقدان حواىل

طن من الغاز املتبخر يف اليوم

 من ثاين أكسيد الكربون
 يف السنة

1.5
املصدر: تقرير االستدامة لقطرغاز 2013

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن باألرقام

منزل

االبتكارات الفنية املطورة ملشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن

صمامات فحص الضغط التفاضلي 
املنخفض جدًا 

أكرب ضاغط للغاز املتبخر 

• نظرًا إىل الضغط الداخل املنخفض جدًا، مل 	
يتوفر أي تصميم لصمام فحص من أجل 

التطبيق. هذا  تأدية 
• الغاز املتبخر 	 بدأ فريق مشروع اسرتجاع 

لتصميم  بحثيًا  مشروعًا  الشحن  أثناء 
صمام فحص ذي قرص مائل خاص 

جدًا  خفيف  تيتانيوم  قرص  باستخدام 
الشكل.  انسيابي 

• مت اختبار الصمام يف الواليات املتحدة 	
أنه يعمل أفضل مما صمم عليه. وثبت 

• 163 طنًا يف الساعة مرتافقة مع ضغط 	
ذي رشف متدٍن أدت إىل ظهور أكرب ضاغط 

العامل. للغاز املتبخر يف 
• 	 GE مّر تصميم الضاغط من شركة 

مراجعة،  مراحل  بعدة   Nuovo Pignone
العمليات  لضمان  خاصة  تدابري  واتُّخذت 

به. اآلمنة واملوثوقة اخلاصة 

• دبابيس االلتواء هي أجهزة خاصة لتخفيف 	
الضغط تستخدم يف تطبيقات تتطلب احلد 

من الضغط بسرعة. 
• بهدف حماية الناقالت من سيناريو الضغط 	

الزائد، استخدم مشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن صمامات ذات أربطة 

مقاومة لالنبعاج. 
• يجب أن تعمل صمامات ذات أربطة مقاومة 	

لالنبعاج يف أجواء متجمدة، وقد عمل فريق 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 

مع املورد على تصميم أختام وآليات خاصة 
لضمان املوثوقية يف أثناء التشغيل.

دبابيس االلتواء ذات درجة احلرارة 
املنخفضة جدًا 

مليون طن

مليار  دوالر
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التميز التشغيلي  التميز التشغيلي 

استكمال مشروع احملافظة 
على مستويات اإلنتاج

 عمل فريق مشروع احملافظة
على مستويات اإلنتاج

42
مليون ساعة

معدل حوادث قياسي بلغ

0.23
كل 200,000 ساعة عمل

وقوى عاملة وصلت إىل

٦.500
شخص يف ذروة العمل

املواد املطلوبة الستكمال 
املشروع

351.000مرت
من الكوابل الكهربائية

35,000مرت مكعب 
من أعمال اخلرسانة

134,000مرت مكعب 
من املواد العازلة

 9.300طن
من الصلب الهيكلي

املباشرة بتشغيل مشروع احملافظة 
على مستويات اإلنتاج بنجاح

بدأ تشغيل مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج التابع لقطرغاز 1 بكل فعالية وباستخدام منشآت 
 شركة قطرغاز تشغيل عاملة وجتهيزات حالية من دون التأثري على أصول قطرغاز. 

على  احملافظة  مشروع 
بنجاح.   اإلنتاج  مستويات 

ويهدف هذا املشروع 
1 من الغاز  إىل احلفاظ على مستويات إنتاج قطرغاز 
10 ماليني طن يف السنة  الطبيعي املسال مبعدل 

2021 ومابعده. حتى عام 
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، املدير 

احملافظة  مشروع  "سيساعد  لقطرغاز:  التنفيذي 
على مستويات اإلنتاج يف حتقيق هذه القدرة 

الغاز  توريد  وسيمّكن قطرغاز من االستمرار يف 
لعمالئها”.  وموثوق  آمن  بشكل  املسال  الطبيعي 

وأضاف: "يعترب هذا املشروع إحدى اخلطوات 
الهامة يف رحلة قطرغاز نحو حتقيق رؤيتها لعام 

2015، وهي أن تصبح الشركة الرائدة يف جمال 
العامل. وأود  الغاز الطبيعي املسال يف  صناعة 

التشغيل  بدء  على  واملقاولني  العمل  فريق  تهنئة 
بالشكر إىل كل  أتوجه  اآلمن والناجح للمشروع. كما 

من ساهم يف املشروع عن طريق العمل اجلاد 
السنوات املاضية”. وااللتزام طوال 

املشروع تفاصيل 
1 من  جرت إعادة تقييم جميع منشآت قطرغاز 

اللقيم من املكامن  الغاز  إلنتاج  ناحية مالءمتها 
اإلنتاج  ومعاجلته، وحتديد أي تعديالت مطلوبة يف 

احلايل. وقد تضمن املشروع حفر وإعادة إكمال 
برية جديدة ملعاجلة  آبار بحرية وإضافة مرافق 

الطبيعي  الغاز  إنتاج  خطوط  وتعديل  الكربيت 
1 و2 و3. وبدأ املشروع أوىل عملياته يف  املسال 

 .2011 أبريل 
إدخال موقعني جديدين  البحري  وتضمن احلفر 

22. كما اسُتكِمل العمل هذه  5 والبئر  البئر  هما 
البئر 24  السنة يف بئرين إضافيتني أال وهما 

والبئر 16، مع حفر بئرين أخريني يف إطار مشروع 
اإلنتاج املوسع وهما  احملافظة على مستوى 

21 والبئر 14. البئر 
الغاز احلمضي  إزالة  ومت تنفيذ منشآت وحدة 
 1.7 تبلغ  والكربيت اجلديدة بسعة معاجلة جديدة 

مليار قدم مكعب يف اليوم من الغاز اللقيم، مع 
نسبة 2 يف املئة من كربيتيد الهيدروجني، وذلك 

كجزء من املنشآت الربية. كما جرى تركيب خزانات 
جديدة للكربيت السائل وإطالق إجراءات وحدة 

إزالة الغاز احلمضي، مع ضغط إضايف للهواء، 
تليني املياه املاحلة وحتليتها.  فضاًل عن مرافق 

أعلنت

تطلب املشروع قدرًا هائاًل 
بني  والتنسيق  التواصل  من 

إدارات قطرغاز ومقاول  خمتلف 
واإلنشاء  واملشرتيات  الهندسة 

وعمل  اخلارجيني.  واملقاولني 
الفريق برمته أكرث من 42 مليون 

مستوى  لتحقيق  عمل  ساعة 
عاملي يف أداء السالمة. 

كما شهد املشروع إدخال خط جديد لتصدير 
الكربيت املشرتك والذي  الكربيت متصل مبشروع 

العديد من  1.5 كيلومرت، وتركيب  يبعد عنه بحواىل 
الوحدات اجلديدة واحملدثة اخلاصة بالضغط  يف 

الثالثة يف  الطبيعي املسال  الغاز  إنتاج  خطوط 
 .1 قطرغاز 

كما أن األعمال يف املشروع الربي قد نفذت 
جتهيزات  وباستعمال  عاملة  منشآت  يف  كلها 

السلع املستخدمة يف تسهيل  حالية. ومن 
اإلنتاج  تطوير مشروع احملافظة على مستويات 

35 مرتًا مكعبًا من أعمال اخلرسانة، و9,300 طن 
من الصلب الهيكلي، و8,200 طن من املعدات 

أنابيب، مع  51,000 بكرة  املنصوبة. كما مت تركيب 
5,600 اختبار ضغط، فضاًل عن استخدام  تنفيذ 

351,000 مرت من الكابالت الكهربائية، و652,000 مرت 
من كابالت األدوات، و6,000 دائرة كهربائية، و134,000 

مرت مربع من املواد العازلة.
إىل  بالنسبة  كبريًا  العمل حتديًا  ومثلت طبيعة 
التواصل  فرق العمل، مما تطلب قدرًا هائاًل من 

إدارات قطرغاز.  والتنسيق بني خمتلف 

إنهاء األعمال بسالمة وقوة 
األولويات  العاملة قائمة  القوى  تصدرت سالمة 

يعترب هذا املشروع 
إحدى اخلطوات الهامة 

يف رحلة قطرغاز نحو 
حتقيق رؤيتها لعام 

2015، وهي أن تصبح 
الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال 

يف العامل”. - الشيخ 
خالد بن خليفة آل 

ثاين- املدير التنفيذي 
لقطرغاز 

هو عدد ساعات العمل لتشغيل 
مشروع احملافظة على مستويات 

اإلنتاج يف قطرغاز 1. 

مليون 42
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الناقلة رشيدة التابعة لشركة 
قطرغاز تنقل أول شحنة من الغاز 

الطبيعي املسال إىل الصني مؤخرًا. 

التميز التشغيلي 

منطقة جنوب شرق آسيا هي واحدة 
من االقتصادات األسرع منوًا يف 

العامل، وتعتقد شركة قطرغاز بأن 
طلب سوقها على الغاز الطبيعي 
املسال قد يتجاوز 45 مليون طن 
يف السنة بحلول عام 2025. نتيجة 

لذلك، وكجزء من أفضل املمارسات 
املعتمدة يف قطرغاز لتأمني قنوات 

التواصل الفعالة واملفتوحة مع 
العمالء، افتتح مكتب تنسيق جلنوب 

شرق آسيا يف بانكوك يف تايالند. 
وُبنيت أول حمطة الستقبال الغاز 

الطبيعي املسال، وهي حمطة "ماب 
تا فوت”، يف عام 2011 بقدرة خمسة 

ماليني طن يف السنة. ويف ديسمرب 
2012، وقعت قطرغاز 3 وشركة بي 

تي تي العامة احملدودة اتفاقية بيع 
وشراء طويلة األمد لتزويد احملطة 

مبليوين طن يف السنة من الغاز 
الطبيعي املسال. واتخذ يف ما بعد 
قرار بتوسيع احملطة لتبلغ قدرتها 

االستيعابية 10 ماليني طن يف السنة 
بحلول عام 2017/18. 

ومنذ مباشرة العمل مبحطة 
"ماب تا فوت”، تطورت العالقة بني 

قطرغاز وشركة بي تي تي. فقد 
أظهرت قطرغاز منافع الغاز الطبيعي 
املسال يف تأمني احتياجات تايالند يف 

جمال الطاقة عرب توفري شحنتني من 
الغاز الطبيعي املسال ضمن مهلة 

قصرية، للتعويض عن انقطاع الغاز 

وصلت شحنة الغاز الطبيعي 
املسال على منت الناقلة رشيدة، 

وهي إحدى الناقالت من طراز 
كيو ماكس، وسيتم استخدامها 
لتوصيل شحنات أخرى مع بداية 

تشغيل مرفأ الغاز الطبيعي 
املسال اململوك من قبل شركة 

النفط الوطنية الصينية وسيبدأ 
تشغيله يف وقت قريب. ويف هذه 

املناسبة، صّرح الرئيس التنفيذي 
لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن 
خليفة آل ثاين: "يسعدنا أن الغاز 

الطبيعي املسال القطري يواصل 
مساهمته يف تلبية احتياجات 

الطلب املتزايد على الطاقة يف 
جمهورية الصني الشعبية. كما 

يربز هذا اإلجناز قدرات قطرغاز يف 
تلبية طلبات عمالء الغاز الطبيعي 

املسال من جميع أنحاء العامل 
بأمان وموثوقية”. 

وأثنى الشيخ خالد بن خليفة آل 
ثاين على توجيهات صاحب السعادة 
الدكتور حممد صالح السعادة، وزير 

الطاقة والصناعة بضمان تأدية 
الغاز الطبيعي املسال القطري 

دورًا حيويًا يف مساعدة الدول حول 
العامل على تنويع موارد الطاقة 

لديها. ومن شأن املباشرة بتوصيل 
الغاز الطبيعي إىل مرفأ هاينان أن 

يلبي الطلب املتزايد على الطاقة 
يف جمهورية الصني الشعبية”. 

وجتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز 
وشركة النفط الوطنية الصينية كانتا 

بواسطة األنابيب حتت سطح البحر. 
ومنذ ذلك احلني، تستحوذ قطرغاز 

على حواىل نصف مشرتيات شركة بي 
تي تي من الغاز الطبيعي املسال. 

ولن يقتصر دعم فريق مكتب 
تنسيق جنوب شرق آسيا على أنشطة 

قطرغاز يف تايالند فحسب، بل 
سيشمل بلدانًا أخرى يف املنطقة 

كسنغافورة وماليزيا، فضاًل عن 
األسواق احملتملة كإندونيسيا وفيتنام 

والفيليبني. 
ويقضي الهدف الرئيسي للمكتب 
بضمان رضا عمالء قطرغاز وتسهيل 

تسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال 
لوجهاتها النهائية. وُأنشئ املكتب 
لتعزيز العالقات مع العمالء احلاليني 

واحملتملني للغاز الطبيعي املسال 
يف جنوب شرق آسيا، وكذلك لتنسيق 
زيارات اإلدارة العليا للمنطقة وزيارات 

العمالء لدولة قطر. 

قطرغاز تطلق مكتب 
تنسيق جنوب شرق آسيا 

يف تايالند 

تسليم أول شحنة من 
الغاز الطبيعي املسال 

ملرفأ هاينان الصيني 
سوف يساهم مكتب تنسيق جنوب شرق آسيا يف تعزيز 

واحملتملني. احلاليني  العمالء  مع  الروابط 
سلمت شركة قطرغاز مؤخرا أوىل شحناتها من الغاز 

الطبيعي املسال ملرفأ هاينان للغاز الطبيعي املسال 
التابع لشركة النفط الوطنية الصينية CNOOC، والواقع 

يف مقاطعة هاينان. 

الفريق يف مكتب تنسيق جنوب شرق آسيا اجلديد.

قد وقعتا على اتفاقية بيع وشراء 
للغاز الطبيعي املسال يف عام 

2008 يتم مبوجبها توريد مليوين طن 
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال. 

وكانت الشحنة القطرية األوىل منها 
قد وصلت إىل الصني يف أكتوبر 2009. 

وتعترب قطرغاز أكرب شركة منتجة 
للغاز الطبيعي املسال يف العامل، 

حيث تبلغ طاقتها اإلنتاجية 42 مليون 
طن سنويًا. وتتوقع دولة قطر 

بصفتها أول منتج للغاز الطبيعي 
يف العامل حتول جمهورية الصني 

الشعبية إىل واحدة من أكرب أسواق 
الغاز يف العامل. 

وسوف تبلغ الطاقة االستيعابية 
ملرفأ الغاز الطبيعي املسال 
يف مقاطعة هاينان الصينية 

يف املرحلة األوىل 3 ماليني طن، 
باإلضافة إىل املرافئ األخرى التابعة 

للشركة وهي تقع يف شانغهاي 
ومقاطعات جواجندوجن وفوجيان 

وزيجيان، مما يسمح للشركة 
باحملافظة على موقعها كأكرب 

مستورد للغاز الطبيعي املسال يف 
الصني. وهذه هي املرة الثالثة التي 

ترسل فيها قطرغاز أوىل شحناتها 
ألحد مرافئ شركة النفط الوطنية 
الصينية، فيما يشكل مرفأ هينان 

املرفأ الصيني السادس الذي 
يستقبل الغاز الطبيعي املسال 

املورد من دولة قطر ألغراض 
جتريبية إىل مرافئ الغاز الطبيعي 

املسال الصينية.

ماليني طن يف السنة 
هي كمية الغاز الطبيعي التي 

تستقبلها حمطة "ماب تا فوت” 
يف تايالند يف الوقت الراهن.

5

التميز التشغيلي 

إىل مشروع احملافظة على مستوى  بالنسبة 
اإلنتاج. وعمل فريق املشروع واملقاولون أكرث من 

42 مليون ساعة عمل يف ظروف تشغيل بالغة 
العاملية  بلوغ رقم يضاهي املعايري  الصعوبة مع 

يف جتنب حدوث اإلصابات، حيث حقق إجمايل 
 200,000 معدل احلوادث املسجلة نسبة 0.23 لكل 

عمل.  ساعة 
وكان املشروع مثااًل رائعًا لثقافة "اخللو من 

احلوادث واإلصابات” املتبعة يف قطرغاز، خصوصًا 
حيث  بفعالية،  اخملاطر  تنبيه  برنامج  تطبيق  مع 

استخدم فريق العمل الذي وصل عدده إىل 6,500 
شخص يف ذروة العمل أكرث من 665,000 بطاقة 

تنبيه للمخاطر احملتملة باملوقع، مما ساهم يف 
منها.  واحلد  بالسالمة  املتعلقة  اخملاطر  حتديد 

ومل يسجل يف هذه السنة حتى اآلن أي حادث 
92,000 بطاقة قف. ويف احملصلة، أدت  مع حتقيق 

إجراءات الوقاية خالل التصميم إىل حتقيق 8.5 
مليون ساعة عمل آمنة منذ تسجيل آخر حادث.

والبيئة اخلاص  السالمة والصحة  تقرير  ووفق 

اإلنتاج، تشري  مبشروع احملافظة على مستويات 
األرقام إىل اخلطوات املهمة املتخذة للوقاية خالل 
اإلنتاج. وأطلق مشروع احملافظة على مستويات 

اإلنتاج حملة "إنهاء األعمال بسالمة وقوة” 
االستكمال  وأنشطة  األنظمة  إمتام  على  للتوعية 

ما قبل األعمال امليكانيكية، مما يساهم يف احلد 
أو جتنبها بشكل  من احلوادث احملتملة املتعددة 

كامل.
 1 وجدير بالذكر أن املساهمني يف قطرغاز 

للبرتول وشركة إكسون موبيل وشركة  هم قطر 
توتال وشركة ميتسوي وشركة ماروبيني. ومتت 

واإلنشاء  واملشرتيات  الهندسة  عقد  ترسية 
Technip- لألعمال الربية على تضامن شركتي 

الباطن  Chiyoda. وتضمن املقاولون من 
 Sepamو Kettaneh الرئيسيون كاًل من شركة 
وDesconوCCC. وسوف يقدم فريق املشروع 
Technip-Chiyoda واملقاولون من  وشركتي 

1 يف  الباطن دعمًا أوليًا ملساعدة أصول قطرغاز 
مستقرة.  عمليات  إىل  التوصل 

هذا املشروع مثال رائع 
على ثقافة "اخللو من 

احلوادث واإلصابات” ، مع 
أكرث من 665,000 بطاقة 

تنبيه للمخاطر احملتملة 
باملوقع.

العمل بها مع إدخال  آبار بحرية واستكمال  تضمن املشروع حفر 
.2012 موقعني لبئرين جديدتني يف عام 

مل يسجل يف عام 2014 حتى اآلن أي حادث مع حتقيق 92,000 
قف. بطاقة 

 1 احتفل مشروع احملافظة على مستوى اإلنتاج يف قطرغاز 
الناجحة. بانطالقته  مؤخرًا 
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فاا

الرحلـة إىل الشحنـــة 
رقـــم 5,000

استكماال ملسرية التميز التشغيلي، قطرغاز حتتفل بتحميل الشحنة رقم 5.000 من ميناء رأس لفان

رأس  مبحطة  العمليات  إدارة 
جميع  وحتميل  تخزين  لفان 

الهيدروكربونية  املنتجات 
)باستثناء  والكربيت  السائلة 
لفان  الطبيعي املسال(  يف مدينة رأس  الغاز 
بينها  من  شركات،  عدة  تنتجها  التي  الصناعية 
راس  وشركة  للبرتول،  وقطر  قطرغاز،  شركة 

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

برزان. وشركة  احملدودة،  لألولفينس  لفان 
ملياري  من  أكرث  قطرغاز  حّملت  تاريخه،  وحتى 

إدارة  خالل  من  النفطية  املنتجات  من  برميل 
إنشائها يف عام  لفان منذ  عمليات حمطة رأس 

.2006
الشيخ  قطرغاز  لشركة  التنفيذي  املدير  وقال 

بالشحنة  االحتفال  "إن  ثاين:  آل  بن خليفة  خالد 
بالتعاون بني  احتفال  5,000 هو يف احلقيقة  رقم 

الصناعية.  لفان  رأس  مدينة  يف  العاملة  الشركات 
وتؤدي إدارة عمليات حمطة رأس لفان دورًا 

منتجة  شركة  لكل  اإلمدادات  سلسلة  يف  هامًا 
الصناعية”. وأضاف: "ما  لفان  يف مدينة رأس 

ودعمهم.  تعاونهم  لوال  ليتحقق  اإلجناز  هذا  كان 
كبريًا  إجنازًا  حققناه  ما  يعترب  قطرغاز،  إىل  وبالنسبة 

والتزامنا  التشغيلي  املستوى  على  متيزنا  يعكس 
عمالئنا  جلميع  اخلدمة  من  راٍق  مستوى  بتقدمي 

واملصلحة”.  الصفة  وذوي 

املشرتكة التحميل  مرافق 
لفان  رأس  مدينة  ضمن  كوحدة  تصميمها  بعد 

رأس  حمطة  عمليات  إدارة  باشرت  الصناعية، 
الوحيد  لتكون املشغل   2006 لفان عملها يف عام 

املنتجات  تخزين  عمليات  جلميع  لفان  رأس  يف 
وفق  أنشئت  وقد  وشحنها.  السائلة  البرتولية 

االستثمار  حجم  خلفض  املشرتك  التخزين  مفهوم 
املشرتك  واالستخدام  اخلزانات  يف  الكلي 

االستثمار  حجم  خلفض  البحرية  لألرصفة 
التشغيل من  وتكاليف  املطلوب يف رأس املال 

امليناء. توسعة  أجل 

املنتجات تتوىل  لتنوع  املتسارع  النمو  فإن  ذلك،  إىل 
لفان شّكل  الشحنات املغادرة مليناء رأس  وعدد 

متكاملة  تشغيل  جمموعة  إلنشاء  قويًا  دافعًا 
واغتنام  التنسيق  من  املطلوب  املستوى  لتقدمي 

وُعيِّنت  احلجم.  اقتصاديات  من  التعاون  فرص 
إدارة عمليات حمطة رأس  قطرغاز مسؤولة عن 

.2007 يناير  التي حّملت أول شحنة لها يف  لفان 
لفان حاليًا  إدارة عمليات حمطة رأس  وتتوىل 

وغاز  املكثفات  مثل  املنتجات  من  كبرية  جمموعة 
البحرية،  املرافق  تنتجه  الذي  املسال  البرتول 

الطائرات  ووقود  النافتا  مثل  املصفاة  ومنتجات 
والزيوت  الغاز  وزيت  النافتا  وكذلك  والديزل 

إىل سوائل.  الغاز  الناجتة عن حتويل  القاعدية 
وشحن  الكربيت  مصنع  تشغيل  اإلدارة  تتوىل  كما 

احلبيبي. بالكربيت  السفن 
إدارة  تتوىل  التي  املرافق  قائمة  وتتضمن 
مصنع  تشغيلها  لفان  رأس  حمطة  عمليات 

لتخزين  املشرتك  واملشروع  املشرتك  الكربيت 
لغاز  املشرتك  واملشروع  وشحنها  املكثفات 

الكربيت  املنخفضة  واملكثفات  املسال  البرتول 
إل  أوريكس جي تي  املشرتكة وشحن منتجات 
وتخزين وشحن منتجات شركة شل جي تي إل 

مكافحة  )نظام  امليناء  توسعة  ومشروع  قطر   -
املركبات  ومشروع  باملياه(  اجلديد  احلرائق 

اخلاصة  البحرية  واألرصفة  الطيارة  العضوية 
مصفاة  خزانات  ومنطقة  السائلة  باملنتجات 

إىل قائمة  العديد من املرافق  لفان. وسوف ُتضاف 
لفان يف املستقبل  إدارة عمليات حمطة رأس 

العديد منها ما زال يف مرحلة  بأن  القريب، علمًا 
. لتصميم ا

لعمليات  موحدة  جمموعة  وجود  ويسمح 
الشحنات  تخزين  بأداء  باالرتقاء  احملطة 

تنسيق  يجري  كما  األمثل.  املستوى  إىل  وتصديرها 
مبا  البحرية  واألرصفة  السفن  حتميل  مواعيد 
وفّعالة  سريعة  دخول  منافذ  للمشرتين  يوفر 

لفان. عالوة على ذلك، تساهم املشاركة  لرأس 
تخفيض  يف  واملوارد  العمالة  مستوى  على 

جميع  على  بالفائدة  يعود  مما  التشغيل،  تكاليف 
السالمة  خماطر  تقليص  إىل  باإلضافة  املنتجني، 

املتكامل  التشغيل  إىل  نظرًا  كبرية  بدرجة 
املركزي. والتنسيق 

بالتمّيز االحتفال 
منت  على  حفل  أقيم  املناسبة،  بهذه  احتفااًلً 

رقم  الشحنة  حملت  التي  هلفيج”  "تورم  السفينة 
العربية املتحدة، يف حضور مدير  5,000 إىل اإلمارات 

العمليات  مدير  ونائب  جريس،  ماتس  العمليات 
إدارة عمليات حمطة  أحمد هالل املهندي، ومدير 
رأس لفان عبد اهلل خالد إدريس، وغريهم من كبار 

قطرغاز. شركة  مسؤويل 
قطرغاز  شركة  يف  العمليات  مدير  وقال 

 5,000 الشحنة رقم  "ُيعّد حتميل  ماتس جريس: 
العمليات  وحجم  املنتجات  تنوع  إىل  نظرًا  كبريًا  إجنازًا 

يف رأس لفان. ويربز هذا اإلجناز العمل اجلماعي 
عمليات  إدارة  بني  املتميز  والتنسيق  املمتاز 

الصفة واملصلحة”.  لفان وذوي  حمطة رأس 

للمستقبل  التحميل 
إدارة عمليات حمطة  التوقعات إىل أن جناح  تشري 

تشكل الشحنة رقم 5.000 أيضا 
أوىل شحنات الديزل الذي يحتوي 
على نسبة منخفضة جدا من 

الكربيت من ميناء رأس لفان. وهذا 
النوع من الديزل الذي تنتجه وحدة 
معاجلة الديزل بالهيدروجني يف 

مصفاة لفان أكرث مراعاة للمعايري 
البيئية0

التميز التشغيلي 

متحورت إدارة عمليات حمطة رأس لفان حول مفهوم التخزين 
املشرتك خلفض حجم االستثمار الكلي يف اخلزانات واالستخدام  
املشرتك لألرصفة البحرية، خلفض حجم االستثمار الكلي املطلوب 
من أجل توسعة امليناء.

 صورة مليناء مدينة رأس لفان الصناعية، والذي يضم
.إدارة عمليات حمطة رأس لفان

وهو عدد براميل املنتجات النفطية التي 
قامت قطرغاز بتحميلها منذ عام 2006 

مليار2

إنه احتفال بالتعاون 
بني الشركات العاملة 
يف مدينة رأس لفان 

الصناعية” - املدير 
التنفيذي لشركة قطرغاز 
الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين
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هذا اإلجناز هو نتيجة 
االلتزام الثابت بتأمني 
مكان عمل خاٍل من 
احلوادث واإلصابات 

جلميع موظفي 
قطرغاز ومقاوليها.” - 

املدير التنفيذي لشركة 
قطرغاز الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين 

يعترب ما حققناه 
إجنازًا كبريًا يعكس 

متيزنا على املستوى 
التشغيلي والتزامنا 
بتقدمي مستوى راٍق 
من اخلدمة جلميع 

عمالئنا وذوي الصفة 
واملصلحة”- املدير 

التنفيذي لشركة قطرغاز 
الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين 

سفينة  "تورم هلفيج” التي سّلمت مؤخرًا الشحنة رقم 5,000. وُتشّكل هذه 
الشحنة أوىل شحنات وقود الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من 

الكربيت. وبنيت سفينة "تورم هلفيج” يف كوريا يف عام 2005. 

التحميل وقدرة  يتعلق مبرافق  لفان يف ما  رأس 
الّنمو  ومع  املقبل.  العقد  خالل  سيستمر  التخزين 

مكعب  مرت  مليون  بـ4.7  التخزين  لقدرة  الّتراكمي 
2007 و2019، يظهر االرتفاع بني عامي  بني عامي 

2014 و2019 على حده منوًا بـ1.3 مليون مرت مكعب، 
الفرتة عينها.  ناقلة جديدة خالل   45 بناء حواىل  مع 

ارتفاع عدد  الوقت نفسه، من املتوقع  يف 
1,080 يف عام 2014 إىل حواىل  الشحنات احململة من 

2018، مع احملافظة على تكلفة  1,240 يف عام 
تستمر  سوف  عليه،  بناًء  ثابتة.  سنوية  تشغيلية 

حمطة  عمليات  إلدارة  العريضة  العمالء  قاعدة 
السنوات  خالل  كبري  بشكل  بالتوسع  لفان  رأس 

أو  20 من ذوي الصفة واملصلحة  املقبلة، مع نحو 
ارتفاعًا كبريًا خالل  2018، ما ُيشكل  أكرث بحلول عام 

فقط.  أعوام  أربعة 

أكملت شركة قطرغاز يف األول من سبتمرب ما يزيد عن 20 مليون ساعة عمل على مستوى جميع أصولها 
ومشاريعها من دون أي حوادث، وهو إجناز كبري يعكس التزام الشركة باألداء اآلمن.

أكرث من ٢٠ مليون ساعة عمل من 
دون حوادث

 الركيزة األوىل لرؤية تقضي
قطرغاز بتحقيق أداء 
متميز ومستدام يف 

جمال السالمة والصحة والبيئة. ففي عام 2014، 
توصلت الشركة إىل معيار جديد لألداء اآلمن متثل 

بإكمال ما يزيد عن 20 مليون ساعة عمل من دون 
حوادث.  

ويف تعليقه على إجناز السالمة هذا يف قطرغاز، 
قال املدير التنفيذي للشركة الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاين: "هذا اإلجناز هو نتيجة االلتزام الثابت بتأمني 
مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات جلميع 

موظفي قطرغاز ومقاوليها”.
ويشكل حجم مشاريع البناء، والظروف املناخية يف 

قطر، وااللتحاق املنتظم لعمال جدد باملشروعات 
حتديات رئيسية تتم معاجلتها من خالل التزام اإلدارة 
املدعوم من فرق متخصصة يف سالمة املشاريع، 
واخلطط الشاملة للصحة والسالمة والبيئة وبرامج 

التدريب عليها، وااللتزام القوي بثقافة اخللو من 
احلوادث واإلصابات. وما تنفيذ مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن ومشروع مصفاة لفان 
ملعاجلة الديزل باملاء هذه السنة من دون تسجيل 

أي حادث أو إصابة، وحتقيق مشروع احملافظة 
على مستويات اإلنتاج يف وقت سابق من هذا العام 

500 ألف بطاقة "قف” سوى أدلة فعلية على إمكان 
تطبيق ثقافة اخللو من احلوادث واإلصابات.

وجرى حتسني عمليات السالمة وبراجمها بشكل 
مستمر خالل األعوام املاضية. ومن األمثلة على 

ذلك اعتماد "القواعد العشرة للمحافظة على 
احلياة”، والتطوير املستمر يف سالمة العمليات، 

وتفعيل برنامج تطبيق اخللو من احلوادث واإلصابات، 
وتعزيز إدارة اخملاطر، وتقوية نظام تصاريح العمل.

وأضاف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين يف هذا اإلطار: 
"تعترب السالمة إحدى القيم الرئيسية يف قطرغاز، 
وقد قمنا بإدخالها يف كل عملياتنا وبراجمنا. إال أن 
هذا اإلجناز مل يتحقق بفضل هذه الربامج وحدها، 

بل إن األهم هو العمل اجلاد لكل من املوظفني 
العاملني يف أصول قطرغاز ومشاريعها وتفانيهم 
وتركيزهم الثابت على تنفيذ كل مهمة بشكل آمن”.

وقال مدير السالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز 

راندي ستادلر: "يجسد هذا االلتزام القوي لقطرغاز 
والعاملني فيها بثقافة اخللو من احلوادث واإلصابات 

رغبة قوية لدى كل موظف وينعكس يف جميع 
عملياتنا. فضمان عودة كل فرد إىل بيته وعائلته 

وأصدقائه ساملًا يف نهاية كل يوم عمل هو 
الهدف الرئيسي لربنامج تطبيق اخللو من احلوادث 

واإلصابات”. 
وسوف تستمر قطرغاز يف العمل على بلوغ معايري 

جودة أعلى وحتقيق إجنازات جديدة يف سعيها 
الدؤوب نحو التميز.

هو متوسط عدد العاملني يف 
قطرغاز يوميًا 

١5.٠٠٠

قطرغاز حتتفل بإكمال ما يزيد عن 20 مليون ساعة عمل من دون 
حوادث.

املشحونة املنتجات  براميل  يوازي  ما 

لسنة ا

ثاين كربيتيد النفط «
غاز االنحالل احلراري «
نافثا «
برافني  «
الكربيت «
الزيوت األساسية  «
بنزين «
غاز البرتول املسال «

املكثفات منخفضة الكربيت «
كاوية الكربيت «
كريوسني  «
سوائل الغاز الطبيعي «
وقود الطائرات النفاثة «
مكثفات احلقل اخلالية من الرائحة «
مكثفات حقل الشمال «
مكثفات احلقل غري املعاجلة «

التميز التشغيلي 
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لتشغيل  األوقات  جميع  يف  جدا  هامة  املنتجة 
اآلبار. 

كفاءة  أهمية  لنا  يتضح  املفهوم  هذا  ومن 
على  وللحفاظ  سوائلها.  واحتواء  اآلبار  تشغيل 

ومنها  طويلة  معقدة  عمليات  إىل  نحتاج  اآلبار  عزل 
احللقي  الفراغ  لضغط  املستمرة  املتابعة 

ومتابعة  السطحية  والصيانة  التغليف  ملواسري 
اآلبار  يف  التآكل  وفحص  امُلنَتجة  اخلزان  سوائل 
أدائها  وحتليل  اآلبار  تشغيل  قدرة  إىل  باإلضافة 

للخدمات.  واملوردة  امُلشِغلة  الشركات  وكفاءة 
بكفاءة  اآلبار  لتشغيل  السليمة  اإلدارة  فإن  وعليه 

وتطوير  تنمية  الستمرار  الضرورة  يف  غاية  هي 
للغاز.   الطبيعية  املصادر 

والتحديات املشروع  خلفية 
1996. وبعد  باإلنتاج يف عام   1 بدأ مشروع قطرغاز 

2002 ظهرت أول  خمس سنوات وحتديدًا يف عام 
اآلبار.  رؤوس  يف  العزل  بكفاءة  تتعلق  مشكلة 

أنه ذو  الوقت مت تصنيف املوضوع على  يف هذا 
تشغيل  يف  االستمرار  وميكن  بسيطة  خطورة 

املراقبة.  حتت  اآلبار 
2011، اتخذت إدارة املكامن واإلنتاج  أواخر عام  ويف 

املتعلق  اخلطر  تقييم  بإعادة  قرارًا  قطرغاز  يف 
 ،2012 يونيو  اآلبار. ويف  بكفاءة عزل رؤوس 

ورشة  اآلبار  وصيانة  هندسة  قسم  استضاف 
قطرغاز  يف  املساهمة  الشركات  مع  فنية  عمل 

السبب  لفهم  للمعدات  األصلي  وامُلّصِنع   1
النواحي  من  واالستفادة  للمشكلة،  اجلوهري 

اخلربات  ومن  املساهمني  للشركاء  الفنية 
امُلصنعة.  للشركة  التقنية 

وحمدد  مفصل  اختبار  من  البيانات  جمع  وبعد 

ميكن مشاهدة فوهات ورؤوس اآلبار يف منشأة بحرية لقطرغاز.

إزالة الرأس وشماع األنابيب.

بئر الغاز هي عبارة عن سلسلة من األنابيب املرتاكزة التي متتد من 
السطح إىل منشأة إنتاج الغاز. 

آبار  من  بئر  عشرين  على  ُأجري  العزل  لصالحية 
النتائج  تقييم  خالل  ومن   ،1 قطرغاز  مشروع 

والشركة  املساهمة  الشركات  خرباء  بواسطة 
بئرًا   17 رؤوس  أغطية  بأن  تبني  امُلصِنعة، 

ممكن  وقت  أسرع  يف  إصالحها  ويجب  متضررة 
اآلبار  إصالح  يتطلب  حيث  العملية.  الناحية  من 
ووقتًا  والتخطيط،  اخلربة  من  الكثري  وصيانتها 
مستوى  وفق  ميزانية  واألهم  املعدات،  لطلب 

عند  احملتملة  اخملاطر  ملواجهة  مناسب  طوارئ 

20 عامًا من  أو   18 بعد مرور  والعمل فيها  بئر  فتح 
اإلنتاج. 

واحللول االبتكارات 
التشغيل  مستوى  إىل  اآلبار  إعادة  بهدف 

مرحلتني.  على  عمل  خطة  وضع  مت  املطلوب، 
صيانة  مشروع  عن  عبارة  األوىل  املرحلة  وكانت 

من  االستفادة  مع  و18،   16 البئرين  شمل  جتريبي 
على  احملافظة  مشروع  يف  احلفر  جهاز  وجود 

لنظام  اجلديد  التعديل  لتطبيق  اإلنتاج  مستويات 
اآلبار يف قطرغاز واحلد من خماطر  عزل رؤوس 
أما  املستقبلية.  الصيانة  عمليات  يف  التشغيل 
صيانة  مشروع  عن  عبارة  فهي  الثانية  املرحلة 

عام  منتصف  بحلول  املتبقية  اآلبار  على  ضخم 
مشروع  من  املستفادة  الدروس  تنفيذ  مع   2016

تبعًا  األعمال  ترتيب  وجرى  التجريبي.  الصيانة 
يف  خطورة  األكرث  اآلبار  على  العمل  مع  ألولويتها، 

البداية. 
اخملتلفة  الطرق  لتنفيذ  التخطيط  مبادرة  إن 

معدات  حتديد  يف  مهمة  الصيانة  ملشروع 
شأنها  من  والتي  العمل  وإجراءات  الطوارئ 

النجاح  فرص  وزيادة  املفقود  الوقت  تقليص 
الضروري  من  وكان  الصيانة.  مشروع  إلكمال 

احلصول  لضمان  املصنع  يف  القبول  اختبار  إجراء 
وتوفر  اآلبار،  رؤوس  عوازل  تصميم  متطلبات  على 

احلل.  لتنفيذ  املناسبة  واألدوات  اإلجراءات 

اخلالصة
اخلربة  على  كاحلصول  املتخذة  اخلطوات  بفضل 
واألعمال  املساهمني،  الشركاء  خالل  من  الفنية 

العمل،  خطوات  وحتديد  التفصيلية  الهندسية 
قبل  اآلبار  رؤوس  ألغطية  املناسب  واالختبار 

التزامها  تأكيد  قطرغاز  أعادت  احلقل،  يف  الرتكيب 
الصيانة  مشروع  تنفيذ  عرب  التشغيلي  باالمتياز 

 .1 قطرغاز  آبار  على  التجريبي 

تعترب جمموعة رؤوس اآلبار من بني معدات اإلنتاج يف جمال صناعة الغاز والزيت هي الضمانة السطحية الحتواء 
ضغوط السوائل املنتجة. وقد كان فريق قسم هندسة وصيانة اآلبار يف قطرغاز رائدًا يف حتديد احللول القابلة 

لالستمرار للمحافظة على سالمة أصول الشركة.  

بأنه  الغاز  بئر  وصف 
األنابيب  من  جمموعة 

املمتدة  حموريًا  املتداخلة 
للغاز  املنتج  اخلزان  حتى  االرض  سطح  من 

يتدفق  اإلنتاج  مواسري  خالل  ومن   . ُخف”  "طبقات 
السطح  على  تنتهي  والتي  السطح  إىل  الغاز 

اآلبار.  رؤوس  برتكيب 
التي  اآلبار  يحتوي على املعدات  إن نظام رؤوس 
لألنابيب  السطحي  الضغط  يف  للتحكم  ُتستخدم 
التغليف  مواسري  املثال:  سبيل  )على  املتداخلة 

 – جمتمعة  البئر  عناصر  وتّؤمن  القيسون(.  او 
اإلنتاج  ومواسري  القيسون  أو  التغليف  مواسري 
احتواء الضغط كما حتول دون  اآلبار-  ورؤوس 

من  أخرى  سوائل  أي  أو  الهيدروكربونات  تسرب 

احمليطة. للبيئة  فيه  مرغوب  غري  بشكل  البئر 
أخذ قدر كبري من  اآلبار  العزل يف  وتتطلب كفاءة 

أو  هيدروكربونية  مواد  أي  تسرب  ملنع  احليطة 
أو يف  أو حتت األرض  للبيئة احمليطة  اآلبار  سوائل 

وضمان   البئر  يف  املعزولة  الداخلية  املساحات 
العملية  التطبيقات  حدود  ضمن  ذلك  يكون  أن 

يحدث  وعندما  البئر.  تشغيل  عمر  خالل  املمكنة 
اخللل  هذا  يؤثر  البئر  عزل  عناصر  أحد  يف  خلل 

الغاز  إنتاج  يف  االستمرار  مقدرة  على  بالتبعية 
كفاءة  كانت  وملا  املصدر.  من  املسال  الطبيعي 

اإلنتاج  لعمليات  كبرية  أهمية  ذات  اآلبار  تشغيل 
والدقيقة  املستمرة  املتابعة  فإن  قطرغاز  يف 

على  قادرة  املوجودة  العوازل  أن  من  للتأكد 
والسوائل  اخلزان  ضغط  اخلزانات  ضغوط  احتواء 

رفع املعايري اخلاصة 
بضمان سالمة اآلبار

ميكن

 تكتسب اجلودة 
املتواصلة لآلبار أهمية 

كبرية بالنسبة إىل 
عمليات إنتاج قطرغاز، 
وتتطلب مراقبة وثيقة 
ودقيقة لضمان قدرة 

احلواجز احلالية على 
احتواء طاقة اخلزان يف 

جميع األوقات.
هو العام الذي بدأت فيه 

قطرغاز1 اإلنتاج 
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تالءمت الورش مع 
بيان توجهات قطر 

غاز، مع الرتكيز على 
القوى العاملة العالية 
املستوى و املتنوعة، 

والعمليات الفعالة 
واملوثوقة، ورضا 

العمالء.” 

عززت النسخة الذهبية من 
أوملبياد التعلم رسالة برنامج 

اإلشراف على طريقة قطرغاز من 
النقاشات اليومية، ومفادها أنه 
يجب إبداء املالحظات يف شأن 

األداء على مدار السنة.
وتضمنت أنشطة الورشة 

جتربة عملية مع نظام ساب إلدارة 
التعلم، ومسحًا وحتلياًل فوريًا 

التعلم املفضلة.  ألساليب 
كما نظمت ورشة عمل حول 

كتابة املالحظات البناءة ملساعدة 
اإلدارة يف إجراء تقييمات نهاية 

السنة. وأقيمت ورشة العمل بعد 
إجراء مراجعة متحورت حول جودة 
املالحظات اخلطية من اإلدارة يف 

تقييمات نهاية السنة. وشّكلت 
طريقة تقدمي املزيد من مالحظات 

اجلودة جزءًا من عملية تقييم 
املوظفني حمور تركيز ورشة 

من العملية، وهي حتديد التوقعات العمل، وقد شملت ثالثة عناصر 
والتقييم على أساس األدلة 

واملالحظة املباشرة واقرتاح 
جماالت التحسني.

كما متت مالءمة ورشة العمل 
مع بيان توجهات قطرغاز، مع 

تركيز خاص على القوى العاملة 
العالية اجلودة واملتنوعة، 

الفعالة واملوثوقة،  والعمليات 
ورضا العمالء.

النسخة الذهبية من 
أوملبياد التعلم

موظفو قطرغاز يشاركون يف ورشة عمل حول كتابة املالحظات البناءة أقيمت مؤخرًا خالل النسخة 
الذهبية من أوملبياد التعلم.

هو عدد املوظفني الذين 
انضموا إىل النسخة الذهبية 

من أوملبياد التعلم
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ينمو عدد النساء العامالت يف قطرغاز سنويًا، وتشكل النساء يف الوقت الراهن حواىل 10 يف املئة من موظفي قطرغاز.

الكوادر البشرية الكوادر البشرية

يف شركة قطرغاز، يوفر برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز الفرصة إليجاد 
والسلوك.  والعاطفة  املعرفة  مستويات  على  التميز  نحو  مسار 

العام املاضي بواسطة  الربنامج يف  وبعد تلقي مالحظات القطاع، مت تعديل 
مزيج رائع من: 

• واإلنتاج 	 والتواصل  التقديرية،  التعليمية  واللغة  اإليجابية،  النفسية  البنيات 
العايل اجلودة؛ 

• السريع؛ 	 التعلم  تقنيات 
• – حتليل املعامالت؛ 	 التعلم من خالل نقاشات "الراشدين” 
• والثقافات 	 الصعبة  الديناميكيات  خالل  من  الفعلي  اإلصغاء  أهمية 

هوفستد  ونظرية  للنزاع،  كيلمان  منوذج  )مثاًل  التنوع  ومسائل  اخملتلفة 
الثقافية(؛  لألبعاد 

• اإلبداع من خالل العمل.	

الرئيسية  للرتكيز على اجملاالت  الربنامج  وجرى تصميم ورش عمل 
التشغيل يف الشركة، ومتكني املوظفني من حتقيق  خلربة األعمال وكفاءة 

– ما يعرف  اليومية لقيادة قطرغاز  النقاشات  قدراتهم، واملساهمة يف 
بالنقاش 365. كما تالءمت الورش مع بيان توجهات قطرغاز يف هذا اجملال 

يشجع:  الذي 
• – "يدعم هذا املسار عملية 	 العالية املستوى واملتنوعة  العاملة  القوى 

احلصول على أفضل ما لدينا ولدى فرق عملنا”.
• النقاشات 	 – "سوف أشجع املزيد من  الفعالة واملوثوقة  العمليات 

املباشرة مع زمالئي، وأحلل السلوكيات وأعمل أكرث الكتساب عالقة عمل 
راشدة” ؛ 

• – "كان املسار ممتازًا، وأنا اآلن ملتزم بالرتكيز على امليزانية 	 األداء املايل 
؛  والتوقعات” 

• – "إعالم زمالئي بأن املهارات السلوكية 	 البيئي  السالمة والصحة واألداء 
؛  الفنية”  مبقدار أهمية املهارات 

• – "سوف أطبق برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز، ليس 	 رضا العمالء 
يف مركز عملي فحسب، بل أيضًا يف حياتي”. 

التعلم وتعزيز  واملفتوحة  الصادقة  النقاشات 
واملفتوحة  الصادقة  النقاشات  قطرغاز  طريقة  على  اإلشراف  برنامج  يشجع 

وإعطاء املالحظات اخلاصة بوقف العمل وبدئه واستمراره والتي تؤدي إىل 
فعالة.  نتائج 

وقدم فريق برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز دورات تعلم معززة اختيارية، 
يلي:  ما  والنقاشات  املالحظات  وشملت 

• للزمالء؛ 	 الرعاية  لتقدمي  احلقيقي  الواجب 
• العليا؛ 	 القيادة  األعمال احلساسة مع  زيادة نقاشات 
• األعمال. 	 إجراء مراجعة نصف سنوية وسنوية إضافيتني لدعم 
• نتائج برنامج اإلشراف على طريقة 	 وجرى تصميم ورش العمل لدعم تقدم 

التعلم يف صلب األعمال، وتشجع نقاشات األعمال  التي تضع  قطرغاز 
والعيش وفق طريقة  العمل  باختيار طريقة  احلساسة، وتذكر األشخاص 

قطرغاز. 

االستفادة من اخللفيات واخلربات 
املتنوعة

تضمن وحدات برنامج اإلشراف على طريقة 
تبادل املشرفني للدروس املستفادة  قطرغاز 

وتعلمهم من نظرائهم لتحسني األداء يف خمتلف 
إدارات الشركة. ويعّزز التنوع واخلربة اجلماعية 

النجاح احلايل  التحسني املستمر ويدعمان 
واملستقبلي للشركة، فضاًل عن املساهمة يف 

جناح رؤية قطر الوطنية 2030. 

التواصل مع اجملتمع العاملي 
ترسل شركة قطرغاز موظفيها يف مهام 

عمل وعلى سبيل اإلعارة وألغراض التدريب إىل 
جميع بلدان العامل، كالواليات املتحدة األمريكية، 
واليابان،  واململكة املتحدة، وأسرتاليا، وماليزيا، 

العربية املتحدة، وتركيا. وتوفر  وإيطاليا، واإلمارات 
القطرية  الوطنية  العاملة  للقوى  التطوير  فرص 

خربة دولية متزايدة وتسمح بفهم أفضل 
بالعمليات. ومن األمثلة على  املمارسات اخلاصة 
هذه الفرص إعارة املواطنني العاملني يف إدارة 

الشؤون القانونية لكربى شركات احملاماة يف 
لندن، وتدريب املهندسني من حديثي التخرج 

من املواطنني على سالمة العمليات يف إيطاليا، 
التدريبية املستمرة مع شركة شيودا  والشراكة 

اليابانية، ومهام العمل بالشراكة مع راس غاز يف 
ماليزيا. 

وحصدت قطرغاز التمّيز لكونها أول شركة 
يف دولة قطر تصبح شريكًا ذهبيًا ملعهد 

التعلم والتطوير  إدارة  أما  الكيميائيني.  املهندسني 
فهي اإلدارة الوحيدة من نوعها يف شركات الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل التي نالت اجلائزة 
الكوادر البشرية”. الذهبية لشهادة "االستثمار يف 

تقدير املرأة يف مكان العمل
ُيسجل ارتفاع يف عدد النساء العامالت يف جمال 

الهندسة واللواتي يدخلن جماالت جديدة، على 
غرار حصه النصف احملللة يف قسم التخطيط 

املؤسسي التي باتت أول مواطنة قطرية ُتمنح 
درجة "مهندس معتمد” من معهد املهندسني 

الكيميائيني. كما أن مشاركة قطرغاز يف ورشة 
عمل مشرتكة بني االحتاد الدويل للغاز واليونسكو 

حول "عمل النساء يف جمال الهندسة” يف 
باريس ُتعد مثااًل آخر على التزام الشركة حيال 

النساء يف مكان العمل. 

جنسيات املوظفني العاملني يف 
قطرغاز

املوظفات العامالت يف قطرغاز

يركز برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز 
على كيفية إمتام األعمال يف الشركة، وطريقة 

سلوك املوظفني والتفاعل يف ما بينهم، 
والطريقة التي يظهرون بها االحرتام واإلجالل 

والرعاية لبعضهم بعضًا، وما يجب أن تكون عليه 
بيئة العمل الزدهار املواهب بأفضل شكل. 

التنـــوع مصــدر قــوة 
يعمل يف شركة قطرغاز يف الوقت الراهن موظفون من 68 جنسية خمتلفة – وهم موظفون وافدون 

عملوا يف جميع أنحاء العامل ليضعوا اليوم حتت تصرف الشركة خرباتهم ومعارفهم الكبرية ألفضل 
املمارسات يف القطاع. 

األداء والتدريب املتميز
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املسؤولية االجتماعية

احملافظة على البيئـة لألجيال املستقبلية

يقضي أحد األهداف األساسية للمرحلة األوىل من رؤية 
قطر الوطنية 2030 باالستخدام املستدام للمياه. وتقدر 

قطرغاز بصفتها إحدى اجلهات الرئيسية املعنية 
بهذه العملية الدور احملوري للقطاع يف حتقيق هذا 

الهدف، وقد طّورت لذلك آلية لإلدارة املستدامة ملياه 
الصرف تقوم على ثالث ركائز: 

إعادة استخدام خملفات املياه الصناعية املناسبة . 1
للري ؛

إعادة تدوير خملفات املياه الصناعية املناسبة . 2
إلنتاج مياه حمالة بواسطة تقنيات متطورة 

ملعاجلة خملفات املياه الصناعية ؛
احلد من التخلص من مياه الصرف بواسطة آبار . 3

احلقن العميقة من خالل زيادة إعادة تدوير املياه 
وإعادة استخدامها. 

املعاجلة احلالية ملياه الصرف 
تتضمن خملفات املياه الصناعية التي تنتج عن 
مرافق قطرغاز املياه املنتجة املفصولة عن الغاز 

الرطب املنقول إىل اليابسة من خزان الغاز يف حقل 
الشمال خملفات املياه الصناعية األخرى من مرافق 

اإلنتاج الربية. وتعتمد قطرغاز جمموعة من أنظمة 
معاجلة خملفات املياه الصناعية والتخلص منها التي 

ترتاوح بني املعاجلة الفيزيوكيميائية وأنظمة املعاجلة 

البيولوجية وآبار احلقن العميقة. 
وتتم معاجلة خملفات املياه الصناعية الناجتة عن 

العمليات الرّبية بقطرغاز 2 وقطرغاز 3 و4 ويتم التخلص 
منها من خالل آبار احلقن العميقة يف تشكيالت حتت 

سطح األرض مع املياه احلامضية املنخفضة الضغط 
وخملفات املياه الصناعية املشبعة بالزيوت واملواد 

الكيميائية. 
وجتدر اإلشارة إىل أن مرافق الغاز الطبيعي املسال 

لقطرغاز 1 غري جمهزة بآبار حقن عميقة. لذلك تتم 
معاجلة مياه الصرف يف الوقت الراهن وتستخدم جزئيًا 
للري يف املواقع، مع التخلص من الكمية املتبقية يف 

البحر. ونظرًا إىل غياب البنية التحتية للري املشرتكة مع 
مدينة رأس لفان الصناعية، تتم حاليًا معاجلة خملفات 

املياه الصناعية الناجمة عن غليان املراجل، وعن 
املتكثفات ومياه األمطار من قطرغاز 2 وقطرغاز 3 و4 

ومصايف رأس لفان، التخلص منها يف البحر. 

مرافق إعادة تدوير مياه الصرف وإعادة 
استخدامها

بعد جناح مشروع املفاعل احليوي الغشائي يف 
قطرغاز 1، ترتكز آلية املعاجلة املتطورة خمللفات 

املياه الصناعية التي تعتمدها قطرغاز على حتديث 
مرافق املعاجلة احلالية باستخدام تقنية املفاعل 

احليوي الغشائي، إىل جانب اعتماد نظام معاجلة من 
ثالث مراحل مكون من نظام ترشيح متعدد الوسائط 

ووحدات تناضح عكسي.
وسوف تتغذى هذه املرافق من خملفات املياه 

الصناعية املعاجلة من قطارات الغاز الطبيعي 
املسال ومصفاة لفان. وسوف تراعي املياه املعاجلة 

مواصفات املياه احملالة وسيعاد استخدامها كمياه 
للمراجل وللمرافق اخلدمية مبواقع حمطة اإلنتاج. 

شددت إحدى النقاط األساسية يف تقرير االستدامة 2013 الصادر عن قطرغاز على اعتماد تقنيات معاجلة 
متطورة إلعادة تدوير خملفات املياه الصناعية التي ُترمى يف البحر يف الوقت الراهن وإعادة استخدامها. 

وتعتمد قطرغاز جمموعة من أنظمة معاجلة مياه 
الصرف والتخلص منها التي ترتاوح بني اإلجراءات 

الفيزيائية والكيميائية وأنظمة املعاجلة البيولوجية وآبار 
احلقن العميقة. 

عملية معاجلة مياه الصرف

املياه احملالة

مرت مكعب
من مياه الصرف املعاجلة 

استخدمت يف الري يف عام 2013. 

60 ,1801

مياه حمالة إلعادة االستخدام الداخلي

رفض مرور األمالح
للتخلص منها

املصنع

خملفات مياه 
الصرف الناجتة

املعاجلة األوىل
نظام ترشيح متعدد الوسائط

املعاجلة الثالثة
وحدات تناضح عكسي

املعاجلة الثانية
مشروع املفاعل 
احليوي الغشائي

طورت قطرغاز آلية مستدامة ملعاجلة خملفات املياه الصناعية
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القدم خالد  لكرة  القطري  باإلنابة يف االحتاد  للعمليات  التنفيذي  املدير 
مبارك الكواري ومدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز منصور راشد 

النعيمي أعلنا مؤخرًا تفاصيل بطولة قطرغاز ليغ. 

مبا أن قطرغاز هي 
الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال 
يف العامل، طّبقت 

الشركة نظامًا شاماًل 
إلدارة النفايات من أجل 

تقليصها وحتسني 
إدارتها يف منشآتها.

املسؤولية االجتماعية

بنك  عن  الصادرة  األرقام 
العام  يف  للتنمية  قطر 

املاضي إىل أن دولة قطر 
الصلبة.  النفايات  من  طن   28,000 حواىل  يوميًا  تنتج 

 )2011-2016( الوطنية  التنمية  اسرتاتيجية  وحتدد 
تدوير  إعادة  بتعزيز  القاضي  الوطني  الهدف 

بنسبة  مقارنة  املئة،  يف   38 نسبة  حتى  النفايات 
 .2011 8 يف املئة يف عام 

الرائدة يف  الشركة  أن قطرغاز هي  ومبا 
يف  املسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  جمال 

باملسؤولية  املتعلقة  مبادراتها  تتضمن  العامل، 
ووفقًا  رئيسي.  كهدف  النفايات  إدارة  االجتماعية 

برنامج  بتطبيق  قطرغاز  باشرت  الرؤية،  لهذه 
إعادة  2010، حيث يتضمن  تدوير يف عام  إعادة 
املعدنية  والعلب  البالستيكية،  العبوات  تدوير 

والزيوت  واإلسمنت  اخلشب  عن  فضاًل  والورق، 
اإلنتاج.  عمليات  عن  الناجمة 

شاماًل  نظامًا  الشركة  طّبقت  لذلك،  ونظريًا 

االلتـــزام بـــــإدارة النفايـــــات 
التقليص وإعادة االستخدام وإعادة التدوير 

إطالق املوسم اجلديد من بطولة قطرغاز ليغ

أقرت دولة قطر بأهمية إدارة 
النفايات وتقليصها كواحد من 

األهداف الوطنية الرئيسية يف 
رؤية قطر الوطنية 2030. وينبع 

هذا اإلقرار من التحدي الذي 
تواجهه قطر يف إدارة النفايات 

بصورة مستدامة نتيجة منو البالد 
وارتفاع عدد سكانها. 

بدأت بطولة قطرغاز ليغ ملوسم 2014-2015 التي ينظمها االحتاد 
القطري لكرة القدم واملدعومة من قطرغاز يف 20 سبتمرب. 

هي كمية النفايات الصلبة التي 
تنتجها قطر يوميًا

هو عدد الفرق املشاركة يف 
بطولة قطرغاز ليغ 

هي نسبة إعادة التدوير الشاملة يف 
قطرغاز يف عام 2013.

28.00018

%32

طن

وحتسني  تقليصها  أجل  من  النفايات  إلدارة 
وبهدف  ذلك،  على  عالوة  منشآتها.  يف  إدارتها 

مع  والتالؤم  األمد  الطويل  االمتثال  ضمان 
دعم  يجري  الوطنية،  واألهداف  التشريعات 

النفايات  لفرز  التطور  عالية  منشآت  وبناء  تصميم 
ومعاجلتها.

االستخدام  وإعادة  التقليص  فلسفة  وتشكل 
للتعامل  واألهم  الوحيدة  األداة  التدوير  وإعادة 

تسمية  ببساطة  عليها  نطلق  التي  املنتجات  مع 
االستهالك،  بتقليص  أواًل  قمنا  فإذا  القمامة. 

استهالك  وتاليًا  نفاياتنا  منطقيًا  نقلص  سوف 
املقام  يف  املنتجات  هذه  إلنتاج  والطاقة  املواد 

املواد  استخدام  إعادة  علينا  يتعني  كما  األول. 
من  يقلل  مما  والبالستيك،  الورق  غرار  على 

وأخريًا،  السواء.  على  والنفايات  املوارد  استهالك 
ميكننا  االستخدام،  وإعادة  التقليص  إىل  وباإلضافة 

ننتجها.  التي  النفايات  تدوير  إعادة  إىل  نلجأ  أن 

وإعادة  النفايات  لتقليص  نصائح 
كيف   – تدويرها  وإعادة  استخدامها 

فرقًا؟  أحدث  أن  ميكنني 

العمل:  مكان  يف 
• إىل 	 فعاًل  حتتاج  هل  الطباعة.  قبل  فّكر 

الورقة.  جانبي  على  وانسخ  اطبع  الطباعة؟ 

يف  املستعملة   / للرمي  املعّدة  األوراق  ضع 
التدوير.  إعادة  مستوعبات 

• إلعادة 	 القابلة  والعبوات  لألكواب  األفضلية  أعِط 
للرمي.  القابلة  تلك  من  بداًل  االستخدام 

• والعلب 	 البالستيكية  العبوات  تدوير  أعد 
متوفرة  التدوير  إعادة  )مستوعبات  املعدنية 

ملدينة  الرئيسي  املركز  مباين  ويف  الدوحة  يف 
الصناعية(.  لفان  رأس 

• غرار 	 على  املكتبية  القرطاسية  استخدام  أعد 
الربيد  ومظاريف  وحمافظها  الورق  مشابك 

للشركة.  الداخلي 

املنزل: يف 
• واستخدم 	 التدوير،  إلعادة  قابلة  منتجات  اشرِت 

التدوير. إلعادة  قابلة  وبقالة  تسوق  أكياس 
• من 	 العديد  فهناك  القدمية،  املالبس  ترِم  ال 

ستجمعها  التي  قطر  يف  اخلريية  املؤسسات 
للمعوزين. وتعطيها 

• الشحن، 	 إلعادة  القابلة  البطاريات  إستخدم 
كيميائية  مواد  على  حتتوي  الفارغة  فالبطاريات 

عند  بالبيئة  ضررًا  وتلحق  تتسرب  قد  مضرة 
املكبات. يف  رميها 

الصعيد  على  النفايات   – سريعة  وقائع 
العاملي

• من 	 املئة  يف   5 حواىل  التغليف  مواد  تشكل 
املكبات. يف  النفايات 

• 	 17 الورق  إعادة تدوير طن واحد من  تنقذ 
مكعبة  ياردات   3 وتوفر  القطع،  من  شجرة 

املياه،  من  غالون  و7,000  املكب،  مساحة  من 
لتدفئة  يكفي  )ما  للساعة  كيلوواط  و4,200 
منزل ملدة نصف سنة(، و390 غالون من 

ملوثات  من  كمية  انبعاث  دون  وحتول  الزيت، 
باوند.  60 الهواء  تصل إىل 

• األمامية 	 الناحيتني  على  والنسخ  الطباعة  توفر 
والطاقة  الورق  من  كاّل  للورقة،  واخللفية 

تكلفة  من  املئة  يف   75 حتى  توفري  وميكنها 
عليها. والطباعة  جديدة  أوراق  شراء 

• توفري 	 ألومينيوم  قطعة  تدوير  إعادة  بوسع 
 3 ملدة  تلفاز  لتشغيل  كافية  كهربائية  طاقة 

ساعات. 

قطرغاز  يف  – النفايات  سريعة  وقائع 
• تستهلكها 	 التي  البالستيكية  العبوات  عدد 

.156,000 الشهر:  يف  قطرغاز 
• قطرغاز 	 مكاتب  استخدمت   ،2013 عام  يف 

624 شجرة  26 طنًا من الورق، أي ما يعادل 
مربع(. مرت   15,000( هكتار   3.6 مساحة  تغطي 

• 	 85 2013، أعادت قطرغاز تدوير حواىل  يف عام 
)الورق  اخلطرة  غري  النفايات  من  املئة  يف 

وبلغت  واخلشب(.  والبالستيك  الصلب  وخردة 
أساس  على  التدوير  إلعادة  اإلجمالية  النسبة 

النفايات  ذلك  يف  )مبا  النفايات  أنواع  كافة 
املئة.  يف   32 النباتات(  ونفايات  املعاجلة 

يشارك يف املوسم احلايل لبطولة قطرغاز ليغ 18 
فريقًا من الفرق الرديفة ألندية الدرجة األوىل ومن 
أندية الدرجة الثانية، يف ارتفاع عن عدد املوسم 

األول من البطولة التي أطلقت العام املاضي والذي 
شارك فيه 12 فريقًا. 

وأعلن مؤخرًا تفاصيل البطولة كل من خالد مبارك 
الكواري، املدير التنفيذي للعمليات باإلنابة يف 

االحتاد القطري لكرة القدم ومنصور راشد النعيمي 
مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز، يف 

مؤمتر صحفي حضره حشد من ممثلي االحتاد 
القطري لكرة القدم وقطرغاز ووسائل اإلعالم 

احمللية، فضاًل عن مدربي الفرق الثمانية عشر 
املشاركة من الفرق الرديفة ألندية الدرجة األوىل 
ومن أندية الدرجة الثانية الذين حضروا ملناقشة 

استعداداتهم للموسم اجلديد مع وسائل اإلعالم. 
ويف معرض التعليق على الشراكة بني قطرغاز 

واالحتاد القطري لكرة القدم، صّرح خالد مبارك 
الكواري املدير التنفيذي للعمليات باإلنابة يف االحتاد 

بقوله: "نشكر قطرغاز على دعمهم املتواصل 
ونتطلع إىل مواصلة العمل معهم خالل السنوات 
املقبلة. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة 

رائدة مثل قطرغاز، وإننا حريصون على تنظيم 
الدوري بشكل ناجح مرًة جديدًة هذه السنة. 

فبطولة قطرغاز ليغ هي من أهم البطوالت 
يف قطر ألن فريقني من دوري الدرجة الثانية 

سيصعدان من خاللها إىل دوري جنوم قطر، بينما 
سيتم تنحية الفريقان اللذان يحتالن املركزين الثالث 

عشر والرابع عشر يف دوري النجوم مباشرة إىل 
دوري الدرجة الثانية للمشاركة يف بطولة قطرغاز”. 

وأضاف: "ستؤدي بطولة قطرغاز ليغ دورًا مهمًا 
جدًا يف تطوير مستقبل كرة القدم القطرية 

وارتفاع املستوى الفني لالعبينا من املواطنني”. 
وقال منصور راشد النعيمي مدير إدارة العالقات 

العامة يف قطرغاز من جهته: "إننا سعداء 
باستمرار الشراكة مع االحتاد القطري لكرة القدم، 

ونشكره ونهنئه على تنظيم بطولة ممتازة يف 
املوسم املاضي. كما نتطلع ملوسم جديد على 
القدر نفسه من اإلثارة، ونحن نشعر بتفاؤل كبري 

بأن دعمنا للبطولة سيساهم يف رفع مستوى 
كرة القدم يف قطر وسيساعد يف ظهور مواهب 

جديدة”. وأضاف: "بصفتنا واحدة من الشركات 
الرائدة يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، ينبع دعمنا لرياضة كرة القدم من برنامج 
املسؤولية االجتماعية لقطرغاز الذي يهدف إىل 

دعم ركيزة التنمية البشرية التي تخدم رؤية قطر 
.”2030

وجتدر اإلشارة إىل أن املوسم اجلديد من بطولة 
قطرغاز ليغ التي انطلقت يف 20 سبتمرب ستستمر 

حتى منتصف أبريل املقبل، مع توقف قصري خالل 
شهر ديسمرب. وسوف تقام املباريات على ثمانية 
مالعب خمتلفة هي نادي السد، ونادي قطر، ونادي 
الغرافة، ونادي خلويا، والنادي العربي، ونادي الوكرة، 

ونادي اخلور، ونادي السيلية. وسوف تخاض البطولة 
على شكل دوري اعتيادي، حيث يصعد ناديان من 

الدرجة الثانية إىل دوري جنوم قطر على أساس 
ترتيبهما، فيما يتم تنحية الفريقني اللذين يحتالن 

املركزين الثالث عشر والرابع عشر يف دوري النجوم 
مباشرة إىل دوري قطرغاز ليغ”. 

تشري
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املسؤولية االجتماعية

دعمت وشاركت قطرغاز مؤمتر ومعرض الصحة 
والسالمة والبيئة والتنمية املستدامة السابع 

للشرق األوسط التابع جلمعية مهندسي البرتول. 
تطرق املؤمتر إىل جمموعة كبرية من املواضيع 
كاملسؤولية االجتماعية، والتنمية املستدامة، 

وإدارة اخملاطر، والقضايا البيئية، وإدارة خماطر 
الصحة والسالمة القائمة على السلوك، وسالمة 

قدمت شركة قطرغاز دعمًا ماليًا ملركز "أرشدين” 
التابع ملؤسسة الشيخ عيد اخلريية لتمكني 

املركز من متابعة تنفيذ براجمه الرئيسية لصالح 
اجملتمع.

سلم مدير إدارة العالقات العامة يف شركة 
قطرغاز منصور راشد النعيمي املساهمة املالية 
ملدير مركز "أرشدين” سلطان بن عبداهلل العتيبي. 

وقال النعيمي: "إن هذه املبادرة التي أطلقتها 

النقل الربي، ورفاهية القوى العاملة، وقضايا األمان. 
وألقى مدير التخطيط واخملاطر يف قطرغاز جاسم 

عبداهلل املهندي كلمة بعنوان "هل نحن مستعدون 
حلماية األفراد والبيئة واألصول والسمعة؟” شرح 

فيها اإلجراءات املتعددة التي اتخذتها قطرغاز 
لتحسني السالمة واألداء البيئي.

وقدم ممثلون آخرون عن قطرغاز عروضًا يف 

مؤسسة الشيخ عيد اخلريية للعمل على إيجاد حل 
ملشكلة إدمان اخملدرات وإعادة التأهيل جديرة 

بالثناء والتقدير، ويسعدنا تقدمي الدعم يف هذا 
الصدد”. وأضاف: "إن دعمنا ملثل هذه املبادرات 

الهادفة إىل تعزيز الصحة ورفاه اجملتمع من 
العناصر األساسية للمسؤولية االجتماعية لشركة 

قطرغاز، واملتالئمة مع ركيزة التنمية البشرية 
لرؤية قطر الوطنية 2030”. 

املؤمتر، من بينهم مدير مشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن بشري مريزا الذي قدم عرضًا 

بعنوان "األداء الرائد يف السالمة الصناعية أثناء 
بناء أحد أكرب املشروعات البيئية على مستوى 

العامل”. وقدم مدير إدارة الشؤون البيئية خليفة 
أحمد السليطي وكبري احملللني البيئيني فرحان خان 

عرضًا عن نظام قطرغاز ملعاجلة املياه بالكلور، 
بينما عرض مدير السالمة والتطفئة واملشاريع 

اخملطط للصيانة توفيق حمد الطريقة التي طورت 
بها قطرغاز حاالت السالمة والصحة والبيئة من أجل 

أصولها. 
وأقيم املؤمتر الذي استضافته الدوحة يف شهر 

سبتمرب ونظمته جمعية مهندسي البرتول، حتت 
رعاية سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة، وزير 

الطاقة والصناعة. 

ومركز أرشدين هو مركز متخصص وغري ربحي، 
يقدم خدمات استشارية وتأهيلية وتدريبية وقائية 

من إدمان اخملدرات. ويعمل املركز على إقامة 
الشراكات الفعالة مع املؤسسات والهيئات 

احمللية واإلقليمية والعاملية اخملتصة مبعاجلة 
مشكالت اإلدمان حسب أفضل املمارسات 

العاملية. واملعايري 
وسلط العتيبي الضوء على بعض املشكالت 

العاملية املرتبطة بإدمان اخملدرات وقال: "يجب 
أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إدمان اخملدرات، 

كما علينا إعادة تأهيل أولئك املتعافني من إدمان 
اخملدرات، حتى يعودوا من جديد أعضاء فعالني يف 

اجملتمع. ونأمل يف أن تلفت هذه املبادرة االنتباه 
إىل هذه املسألة وأن تشجع املؤسسات والهيئات 

األخرى يف الدولة على أن حتذو حذو قطرغاز يف 
هذا اجملال”. 

وتقديرًا ملساهمة قطرغاز، أضاف العتيبي: 
"لطاملا حرصت قطرغاز على دعم مركز أرشدين 

ومشاريعه التي تخدم اجملتمع من خالل اإلرشاد 
والتأهيل والتوعية للشباب واجملتمع ككل”.

 دعم مركز "أرشدين” لصالح اجملتمع 

السالمة واألداء 
مدير التخطيط واخملاطر يف قطرغاز جاسم عبداهلل املهندي مشاركًا 

يف اجللسة العامة التنفيذية للمؤمتر واملعرض السابع للصحة والسالمة 
والبيئة والتنمية املستدامة للشرق األوسط. 

مدير مركز "أرشدين” سلطان بن عبداهلل العتيبي يقدم درعًا ملدير إدارة 
العالقات العامة يف شركة قطرغاز منصور راشد النعيمي، تقديرًا للدعم 

املايل الذي قدمته الشركة للمركز. 


