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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

اأود اأن اأتقدم بخال�ض امل�ا�ساة لل�سعب الياباين العظيم الذي واجه ظروفًا طبيعية قا�سية متثلت يف الك�ارث 
الطبيعية التي تعر�ست لها اليابان م�ؤخرًا.

اإننا نبذل ق�شارى جهدنا من اأجل بحث �شبل 
تقدمي الدعم اإىل اليابان يف هذا الوقت الع�شيب. 
ويعد وفاوؤنا بالتزامنا لتوريد �شحنات اإ�شافية من 

الغاز الطبيعي امل�شال اإىل اليابان خري دليل على تلك 
العالقات القوية التي تربطنا بعمالئنا يف اليابان 

وال�شعب الياباين على حد �شواء.
واأوؤكد يف هذا املقام على قوة العالقات التي تتمتع 

بها دولة قطر مع اليابان على مدار العقود املا�شية. 
ولقد توطدت هذه العالقات الثنائية املمتازة بني 

البلدين بعد بدء التعاون امل�شرتك وال�شراكة بينهما 
يف جمال �شناعة الغاز الطبيعي امل�شال. وتعد اليابان 
اأحد اأهم العمالء املوؤ�ش�شني ل�شناعة الغاز الطبيعي 

امل�شال القطري، وقد قامت اليابان بدور جوهري 
يف عملية حتول دولة قطر لت�شبح اإحدى اأهم واأكرب 

الدول يف جمال �شناعة الغاز الطبيعي امل�شال.
واإنه لأمر يدعو اإىل الفخر بالن�شبة لنا جميعا اأن 

ت�شبح �شركة قطر غاز، وهي ال�شركة الرائدة يف 
جمال �شناعة الغاز يف دولة قطر، كربى ال�شركات 
املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل حيث بلغت 
الطاقة الإنتاجية الإجمالية لل�شركة 42 مليون طن 

يف ال�شنة من الغاز الطبيعي امل�شال، وهو الأمر الذي 
مكن �شركة قطر غاز من امل�شاهمة بدور فعال يف 

حتقيق روؤية ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 
خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى بتاأهيل دولة قطر 

لإنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي امل�شال يف 
ال�شنة.

لقد متكنت قطر غاز من حتقيق هذا الجناز 
الباهر الذي ل ي�شاهى خالل اأربعة ع�شر عامًا منذ 

بدء ت�شدير اأوىل �شحناتها من الغاز الطبيعي امل�شال 
حيث ظلت قطر غاز تقوم بت�شغيل مرافق الإنتاج 

والت�شدير ونقل الغاز امل�شال اإىل الأ�شواق يف جميع 
اأنحاء العامل ب�شورة اآمنة وفعالة باعتباره م�شدرًا 

هامًا من م�شادر الطاقة.
هذا وتعترب اتفاقية بيع و�شراء الغاز امل�شال التي 
اأبرمتها �شركة قطر غاز موؤخرا مع �شركة �شنرتيكا 
بي اإل �شي و التي تعترب اأكرب مورد للغاز يف اململكة 
املتحدة هي الأخرية يف �شل�شلة التفاقيات التي مت 

توقيعها يف ال�شهور القليلة املا�شية.
اإن دولة قطر تقوم حاليا ب�شخ ا�شتثمارات كبرية 

يف حمطات ا�شتقبال الغاز الطبيعي امل�شال وهذه 
املحطات تعترب حلقة هامة يف �شل�شلة م�شروعات 

الغاز الطبيعي امل�شال متكاملة القيمة، وقد قام 
معايل ال�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب اآل ثاين 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية يف بداية 

�شهر اأبريل املا�شي بافتتاح حمطة ا�شتقبال الغاز 
الطبيعي امل�شال يف "جولدن با�س" بالوليات املتحدة 

الأمريكية. وجتدر الإ�شارة باأن دولة قطر متتلك 
من خالل �شركة قطر للبرتول الدولية ح�ش�شًا يف 
حمطة ا�شتقبال الغاز الطبيعي يف "�شاوث هوك" 
باململكة املتحدة وحمطة ا�شتقبال الغاز الطبيعي 

امل�شال يف "اأدرياتك" باإيطاليا.
ول �شك اأن حتقيق دولة قطر لطاقة اإنتاجية 

اإجمالية قدرها 77 مليون طن يف ال�شنة يعد بكل 
املعايري اإجنازا تاريخيا، ولكن ومازال اأمامنا العديد 

من الإجنازات للقيام بها. ويجدر الذكر باأن �شركة 
قطر غاز قد اأثبتت على مدار الأربعة ع�شرة �شنة 
املا�شية ومنذ اأن بداأت يف ت�شدير الغاز الطبيعي 

امل�شال باأنها ُتعد موردا يعتمد عليه يف الوفاء 
بالتزاماته متوخيًا يف ذلك اأعلى درجات ال�شالمة 

واملحافظة واللتزام بكافة املتطلبات البيئية يف 
جميع العمليات الت�شغيلية يف جميع مرافق ال�شركة 

ومن�شاآتها. 

الدكت�ر حممد بن �سالح ال�سادة
وزير الطاقة وال�سناعة رئي�س جمل�س اإدارة قطر غاز
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كفاءة التشغيل   
قطرغاز تدعم اليابان وشعبها -  االلتزام بتوريد 60 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لليابان  5

قطرغاز تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية - 42 مليون طن سنويًا  6
حققت �سركة قطرغاز التي تعد كربى ال�سركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل اإجنازاً تاريخياً حيث اأن جميع خطوط اإنتاجها ال�سبعة تعمل الآن بكامل طاقتها الإنتاجية والتي ت�سل   

اإىل ٤2 مليون طن �سنوياً من الغاز الطبيعي امل�سال.

قطرغاز توقع اتفاقية بيع وشراء مع شركة سنتريكا لصالح المملكة المتحدة  7
قطرغاز تشارك في مؤتمر ومعرض غازتك 2011  8

�ساركت �سركة قطرغاز يف موؤمتر ومعر�س "غازتك" 2011 الذي عقد يف اأم�سرتدام يف الفرتة من 21 اإىل 2٤ مار�س 2011. وقد �ساركت قطرغاز يف هذا املوؤمتر بوفد رفيع امل�ستوى تراأ�سه   
ال�سيخ خالد بن خليفة اآل ثاين املدير العام. 

قطر غاز تشارك في معرض "صنع في قطر"   10
�ساركت قطر غاز يف معر�س "�سنع يف قطر" الثاين، الذي اأقيم يف مركز الدوحة للمعار�س يف الفرتة من ٤ – 7 يناير.  وقامت بتنظيم املعر�س غرفة جتارة و�سناعة قطر بالتعاون مع وزارة   

الطاقة وال�سناعة.

االجتماع التقني الثاني عشر مع المشترين اليابانيين في اليابان  11
اأقيم يف مدينة اأو�ساكا اليابانية يف الفرتة من 15 - 16 فرباير املا�سي الجتماع التقني الثاين ع�سر والذي عقد بني �سركة قطرغاز وجميع امل�سرتين اليابانيني الثمانية للغاز الطبيعي امل�سال   

على املدى الطويل.

قطرغاز تكمل 8 سنوات بال حوادث مقعدة عن العمل  12
يف اأبريل 2011، حققت �سركة قطرغاز التي تعد كربى ال�سركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل اإجنازاً جديداً يف جمال �سناعة الطاقة وذلك بعد اأن اأكملت ثماين �سنوات عمل   

متوا�سلة دون وقوع اأية حوادث مقعدة عن العمل، وهو ما ي�ساهي اأداء اأف�سل �سركات النفط والغاز الدولية يف العامل.

مشروع إنشاء مرفق االستالم والتحميل بمصفاة لفان يحتفل بإنجاز جديد في مجال السالمة  13
احتفل م�سروع اإن�ساء مرفق ال�ستالم التحميل مب�سفاة لفان موؤخًرا بتحقيق ثالثة ماليني �ساعة عمل دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وقد مت الحتفال بهذا الإجناز يف مقر �سركة   

قطرغاز يف را�س لفان وذلك يف ال�ساد�س والع�سرين من �سهر اأبريل املا�سي .

آخر األخبار واألحداث   20

المسؤولية االجتماعية  

قطرغاز تؤكد على ضرورة ترشيد استهالك المياه خالل مشاركتها في معرض قطرللبترول للبيئة  14
"معاً لرت�سيد ا�ستهالك املياه- كل قطرة مياه لها ثمن" هذه هي ر�سالة قطرغاز، اأكرب �سركة منتجة للغاز الطبيعي امل�سال عاملياً، وذلك يف اإطار حملتها لرت�سيد ا�ستهالك املياه التي اأطلقتها   

�سمن فعاليات معر�س البيئة الذي نظمته قطر للبرتول حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �سالح ال�سادة وزير الطاقة وال�سناعة يف الفرتة من 1 اإىل 3 اأبريل مبركز الدوحة للمعار�س.

قطرغاز تجتذب المواطنين في المعرض المهني   16
زار املئات من اخلريجني والباحثني عن عمل من القطريني جناح قطرغاز يف معر�س قطر املهني ال�سنوي الرابع والذي اأقيم يف الفرتة من 10 اإىل 1٤ اأبريل املا�سي يف مركز الدوحة   

للمعار�س. ومعر�س قطر املهني هو حدث �سنوي تنّظمه كل من موؤ�س�سة قطر، قطر للبرتول، الديوان الأمريي، جامعة قطر ووزارة العمل.

18  المسؤولية االجتماعية في قطرغاز  
ميكن تعريف امل�سوؤولية الجتماعية يف قطرغاز ب�سكل عام باأنها ت�سف "الطريقة التي نوؤدي بها عملنا". فنحن يف قطرغاز نوؤمن اأن الأداء املايل وكذلك اللتزام باأعلى معايري الأداء   

الجتماعي والبيئي وجهان لعملة واحدة وبالتايل فاإن العمل وفقاً لأرقى املعايري الخالقية ورعاية كوادرنا العاملة وذويهم وجمتمعاتنا والبيئة من �ساأنه اأن يعزز �سمعتنا ك�سركة ربحية 
جديرة بالثقة.

الكوادر البشرية  

قطرغاز تقيم حفل العشاء السنوي الحادي عشر للموظفين وتحتفل بإنجازاتها  22
اأقامت �سركة قطرغاز حفل الع�ساء ال�سنوي احلادي ع�سر ملوظفيها احتفاًل مبرور عام �سهد اإجنازاٍت تاريخية، حققت فيه قطرغاز هدفها باأن ت�سبح اأكرب �سركة منتجة للغاز الطبيعي امل�سال   

على م�ستوى العامل.

جائزة المدير العام لآلداء المتميز  2010  24
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حققت �سركة قطرغاز التي تعد كربى ال�سركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف 
العامل اإجنازًا تاريخيًا حيث اأن جميع خط�ط اإنتاجها ال�سبعة تعمل الآن بكامل 
طاقتها الإنتاجية والتي ت�سل اإىل 42 ملي�ن طن �سن�يًا من الغاز الطبيعي امل�سال.

كفاءة التشغيل

وقد اأثنى عمالء قطرغاز و�شركائها يف اليابان 
على هذه الزيارة التي لقت ترحيبًا كبريًا لديهم، 

حيث نقل مديرعام ال�شركة ر�شالة اإىل ال�شعب 
الياباين مفادها اأن �شركة قطرغاز، التي تعد كربى 

ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال، �شت�شتمر 
يف الوفاء بتعهداتها والتزامها جتاه دولة اليابان 

و�شعبها.
وخالل لقاء �شحفي مع جريدة نيكي اليابانية 
�شرح املدير العام لقطرغاز قائاًل:" اإن قطر غاز 

م�شتعدة كل ال�شتعداد لتقدمي الدعم ل�شركائها 
وعمالئها املوؤ�ش�شني يف اليابان وتوريد اأي كميات 
اإ�شافية من الغاز الطبيعي امل�شال يف هذا الوقت 

الع�شيب الذي متر به اليابان حاليًا. فدولة اليابان 
تعترب اأحد اأهم عمالئنا املوؤ�ش�شني، ولقد جاء دورنا 

اليوم لنقدم كل الدعم الذي ميكننا اإىل دولة اليابان 
التي طاملا دعمت التنمية القت�شادية يف قطر."

وقد اأعلنت �شركة قطرغاز عن التزامها، حتى 
الآن، بتوفري كميات اإ�شافية من الغاز الطبيعي 

امل�شال ت�شل اإىل اأكرث من 60 �شحنة اعتيادية من 
الغاز الطبيعي امل�شال اإىل اليابان، مما يعك�س 

التزامها بدعم عمالئها يف اليابان الذين تربطهم 

بال�شركة عالقات متميزة طويلة الأجل، بالإ�شافة 
اإىل حر�شها على موؤازرة ال�شعب والقت�شاد 

اليابانّيني.
ومتثل 60 �شحنة اعتيادية من الغاز الطبيعي 

امل�شال حوايل 4 مليون طن من الغاز الطبيعي 
امل�شال. اأي اأن يف هذه ال�شحنات ما يكفي من الطاقة 

لت�شغيل ما يقارب 28 تريا واط يف ال�شاعة من 
الكهرباء، اأو ما يكفي لتغطية احتياجات متو�شط 
ال�شتهالك املنزيل من الكهرباء خلم�شة ماليني 

ياباين ملدة عام.
وجاءت هذه املبادرة بناًء على توجيهات �شعادة 

الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير الطاقة 
وال�شناعة رئي�س جمل�س اإدارة قطرغاز، حيث �شّرح 

ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين املدير العام ل�شركة 
قطرغاز بقوله:

احلاجة  بنف�شي  مل�شت  اليابان،  يف  كنت  "عندما 
املا�شة لتقدمي امل�شاعدة. كان يجب علينا التحرك 

ب�شرعة، وتعك�س ال�شتجابة ال�شريعة لتاأمني هذه 
الإمدادات اإىل اليابان قدرة �شركة قطرغاز على 

م�شاعدة اليابان عندما يتطلب الأمر ذلك. فال�شرعة 
التي متكّنا فيها من تاأمني اإمدادات اإ�شافية من 

الغاز الطبيعي امل�شال هي اأكرب دليل على املرونة التي 
نتمتع بها وعلى التزامنا بدعم عمالئنا على املدى 

الطويل، اإىل جانب عالقتنا املتينة معهم على �شعيد 
العمل. ويف املقابل، نوؤّمن لليابان م�شدر طاقٍة اآمن 

وموثوق با�شتمرار."
 ُيذكر اأن قطرغاز هي اأكرب منِتج للغاز الطبيعي 

امل�شال يف العامل، ولديها �شجل حافل يف جمال 
تو�شيل �شحنات الغاز الطبيعي امل�شال من خالل 

و�شائل تتميز باأعلى م�شتويات الكفاءة والأمان اإىل 
اأ�شواق عديدة مثل اليابان، ُمرِبزًة بذلك الدور 

د موثوق ومرن للطاقة. الريادي لدولة قطر كمزورِّ
وتاأكيدًا على �شعي قطرغاز لتاأمني احتياجات 

اليابان املتزايدة من الغاز الطبيعي امل�شال، اأ�شاف 
املدير العام لقطرغاز:

من  الإ�شافية  ال�شحنات  هذه  ت�شدير  "�شيتم 
الغاز الطبيعي امل�شال اإىل عدد من عمالئنا الذين 

تربطهم بنا عالقات طويلة الأجل خالل الإثني 
ع�شر �شهرًا املقبلة. علمًا باأن اأول هذه ال�شحنات مت 

تفريغها بينما كنت يف اليابان، واأتوقع حتقيق املزيد 
من املبيعات يف امل�شتقبل. "  

تراأ�س ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل ثاين مدير عام �شركة قطرغاز 

وفد ال�شركة الذي زار اليابان خالل 
�شهر اإبريل املا�شي لالجتماع بكبار 

امل�شوؤولني بال�شركات اليابانية العاملة 
يف قطاعات الطاقة وكذلك و�شائل 
الإعالم للتعبري عن تعاطف �شركة 

قطرغاز مع ال�شعب الياباين بعد 
الأحداث الع�شيبة التي اجتاحت 

اليابان، ف�شاًل عن مناق�شة الدور 
الذي ميكن ل�شركة قطرغاز اأن تقوم 

به لدعم عمالئها و�شركائها من 
ال�سيخ خالد بن خليفة اآل ثاين، املدير العام ل�سركة قطرغاز وال�سيد تو�سيو ميتا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ت�سوبو اإلكرتيكال�شركات اليابانية.
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قطر غاز – كبرى الشركات المنتجة 
للغاز الطبيعي المسال في العالم

لقد �سهدنا خالل ال�سه�ر القليلة املا�سية بع�سا من اأكرب اإجنازات �سركة قطر غاز على مدار تاريخها، حيث احتفلنا 
يف نهاية عام 2010 بتحقيق اإجناز �سخم األ وه� تنفيذنا على اأر�ض ال�اقع الروؤية الثاقبة التي اختطها ح�سرة 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى بتاأهيل دولة قطر لإنتاج 77 ملي�ن طن من الغاز 
الطبيعي امل�سال يف ال�سنة. ويف فرباير من العام اجلاري بداأ الإنتاج من خط الإنتاج رقم 7 وحقق ذلك اإ�سافًة يف 
جمال اإنتاجنا للغاز الطبيعي امل�سال فبلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لل�سركة 42 ملي�ن طن من الغاز الطبيعي 
امل�سال يف ال�سنة.

اإن �شركة قطر غاز قد اأ�شحت الآن كربى 
ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل، 

وها نحن ن�شري قدمًا وبكل العزم نحو حتقيق 
الأهداف الرامية اإىل اأن ن�شبح ال�شركة الرائدة 

الأوىل يف جمال �شناعة الغاز الطبيعي امل�شال على 
م�شتوى العامل وذلك يف ظل التوجيهات الر�شيدة 

ل�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير 
الطاقة وال�شناعة ورئي�س جمل�س اإدارة قطر غاز.

ولقد متكنا اأي�شا من اإجناز م�شروعات التو�شعة 
بنجاح، حيث قامت ال�شركة ببناء اأربعة من اأكرب 

خطوط الإنتاج يف العامل، وتعمل جمعيها حاليا 
ب�شكل جيد وبكامل طاقتها. وعلى الرغم من اأننا 
اإنتقلنا الآن من مرحلة التو�شعة ال�شريعة للتو�شعة 

امل�شتقرة فان ال�شركة تعمل يف ذات الوقت على 
تركيز جهودها باملحافظة على امل�شتويات العالية يف 

حتقيق الت�شغيل الآمن والفعال مل�شانعنا ومن�شاآتنا 
وال�شتمرار يف الوفاء بالتزامات ال�شركة جتاه 

عمالئها يف جميع اأنحاء العامل.

ان موقع ال�شركة الريادي باعتبارها كربى 
ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل من 
�شاأنه اأن يزيد من م�شئوليتنا جتاه عمالئنا يف تاأمني 

م�شادر توريد الطاقة لأ�شواقهم، كما يزيد من 
م�شئولياتنا الجتماعية جتاه املجتمع الذي نعمل فيه 

وجتاه املحافظة على البيئة.
لقد اأكملنا بنجاح و�شورٍة اآمنة ال�شيانة الدورية 
خلط الإنتاج رقم )1( دون اأدنى تاأثري على مواقيت 
اأعمالنا وبان�شجام تام مع �شمعتنا كمورد بارع يعتمد 

عليه للغاز الطبيعي امل�شال. 
وهنالك ثالثة خطوط اإنتاٍج اأخرى متر مبرحلة 
ال�شيانة الدورية لهذا العام، و اأنا�شد جميع فرق 

العمل ذات ال�شلة اأن تتوخى اأق�شى درجات الدقة 
واليقظة يف عمليات ال�شيانة التالية اأثناء اإيقاف 

واإعادة الت�شغيل كما عودونا،  واأن يعملوا كفريق 
مرتابط و يتاأكدوا من اأن الرتكيز الأ�شا�شي يجب اأن 

يظل قائمًا على ال�شالمة ومقت�شياتها.

واأود اأن اأوؤكد يف هذا املقام اأنه ما كان لنا اأن 
نتمكن من حتقيق كل هذه الإجنازات لول اإخال�شكم 

يف العمل وتفانيكم فيه. فعلى مدار ما ينوف قلياًل 
على 14 عاما تقريبا ومنذ اأن مت ت�شدير اأوىل 

�شحنات الغاز الطبيعي امل�شال، اأ�شبحت �شركة قطر 
غاز كربى ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال 

يف العامل. واأود اأن انتهز هذه الفر�شة لأتوجه بجزيل 
ال�شكر لكل فرد منكم نظري م�شاهمته يف حتقيق 

جناح ال�شركة، واأود اأي�شا اأن اأهنئكم جميعا لأننا 
اأ�شبحنا اليوم نعمل يف كربى ال�شركات املنتجة للغاز 

الطبيعي امل�شال يف العامل. 

       خالد بن خليفة اآل ثاين 
                   املديــــــــر العـــــــــــام 

قطرغاز تدعم اليابان وشعبهاكلمة المدير
  االلتزام بتوريد مايزيد عن 60 شحنة إضافية من الغاز 

الطبيعي المسال لليابان
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وقعت �شركة قطرغاز اتفاقية لتوريد الغاز 
الطبيعي امل�شال اإىل اململكة املتحدة مع �شركة 

�شنرتيكا بي اإل �شي التي تعد كربى �شركات 
توريد الغاز للعمالء يف اململكة املتحدة. وقد قام 

بتوقيع التفاقية كل من ال�شيخ خالد بن خليفة 
اآل ثاين، املدير العام ل�شركة قطرغاز ، وال�شيد 

�شام ليدلو، الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شنرتيكا، 
وذلك يف اأعقاب التفاقية املبدئية التي وقع عليها 

�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير 
الطاقة وال�شناعة رئي�س جمل�س اإدارة قطر غاز  

خالل زيارة رئي�س الوزراء الربيطاين، دايڤيد 
كامريون، اإىل قطر يف 23 من فرباير 2011 . 

و�شتقوم قطرغاز مبوجب هذه التفاقية بتوريد 
2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي امل�شال �شنويًا 

من م�شروع قطرغاز 4 اإىل حمطة ال�شتقبال 
يف جزيرة جراين باململكة املتحدة وذلك خالل 

ال�شنوات الثالث القادمة.
وقد اأعرب �شعادة الدكتور ال�شادة عن �شعادته 
بهذه املنا�شبة قائاًل: "اإن دولة قطر حري�شة على 
تقدمي كل الدعم لتلبية احتياجات اململكة املتحدة 

من الطاقة، وتعد هذه التفاقية معلمًا بارزًا 
لعالقاتنا املتبادلة يف جمال الطاقة، ونحن نلتزم 
بتوريد الغاز الطبيعي امل�شال ب�شكل فاعل وموثوق 

اإىل اململكة املتحدة بوا�شطة حمطة ا�شتقبال 
الغاز الطبيعي امل�شال يف جزيرة جراين."

وقال ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين، املدير 
العام ل�شركة قطرغاز معلقًا على هذا الإجناز 

الكبري: "هذه ال�شفقة الهامة هي بداية عالقة 

عمل جديدة بني قطرغاز و�شنرتيكا، كما اأنها 
توؤكد التزام قطرغاز جتاه اململكة املتحدة 

بو�شفها واحدة من اأهم اأ�شواق الغاز لدينا".
ي�شار اإىل اأن اململكة املتحدة هي ثالث اأكرب 

م�شتهلك للغاز يف العامل وواحدة من اأ�شرع 
م�شتوردي الغاز منوًا. ويف عام 2010، اأّمنت 

دولة قطر للمملكة املتحدة 15 باملائة من 
اإجمايل الطلب على الغاز. وبحلول عام 2025، 

ن الغاز الطبيعي امل�شال 50 باملائة من  �شيوؤمرِّ
احتياجات اململكة املتحدة من الغاز. ومن 

املتوقع اأن تغطي التفاقية احلالية حوايل 3 
باملائة من احتياجات اململكة املتحدة من الغاز 
وما يقارب 10 باملائة من الحتياجات املنزلية 

من الغاز هناك.  

قطرغاز توقع اتفاقية بيع وشراء مع شركة 
سنتريكا لصالح المملكة المتحدة

ال�سيخ خالد بن خليفة اآل ثاين، املدير العام ل�سركة قطرغاز وال�سيد �سام ليدلو، الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سنرتيكا

وقال ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين املدير 
العام لقطرغاز معلقًا على هذه املنا�شبة: "اإنني 

فخور بهذا الإجناز التاريخي والذي بف�شله 
متكنت قطرغاز من القيام بكامل دورها يف 

امل�شاهمة يف حتقيق روؤية دولة قطر لإنتاج 77 
مليون طن �شنويًا من الغاز الطبيعي امل�شال، 

ودعم الروؤية الثاقبة التي اأختطها ح�شرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، 

اأمري البالد املفدى والتي تهدف اإىل ت�شخري 
وا�شتغالل م�شادر الطاقة بالدولة يف دفع عجلة 
التنمية بالبالد. كما نتوجه اأي�شًا بجزيل ال�شكر 

ل�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير 

الطاقة وال�شناعة ورئي�س جمل�س اإدارة قطرغاز 
على توجيهاته ودعمه لتحقيق هذا الإجناز. 

واأود اأن اأ�شري اإىل اأنه ما كان لنا اأن نحقق هذا 
الإجناز لول اجلهود املخل�شة والعمل الدءوب 

لكل فرد بقطرغاز، ونيابًة عن اإدارة قطرغاز، 
اأتقدم بجزيل ال�شكر جلميع هوؤلء الأفراد 

واأمتنى لهم التوفيق واحثهم على احلفاظ على 
هذا امل�شتوى املتميز من العطاء م�شتقباًل."
واأ�شاف: "يربهن هذا الإجناز على اأن 

قطرغاز اأ�شبحت وب�شكل ر�شمي كربى ال�شركات 
املنتجة للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل، وهو 

ما ي�شتوجب ت�شغيل كل م�شروعاتنا وفقا ملعايري 

ال�شالمة وال�شحة والبيئة وموا�شلة ال�شتجابة 
ملتطلبات عمالئنا يف جميع اأنحاء العامل". 
واأو�شح: "اإن ذلك يب�شر ببدء ع�شٍر جديٍد 

لقطرغاز بعد اأن اأ�شبحنا نعمل بكامل طاقتنا 
الإنتاجية بعد اأن مت ت�شليم كل م�شروعات التو�شعة 

اإىل �شركة قطرغاز للت�شغيل."
وقد ا�شتلزم الأمر خم�س �شنوات من العمل 

الدءوب واجلهود املخل�شة حتى ا�شتطاعت 
قطرغاز حتقيق روؤيتها واإكمال كل م�شروعات 

التو�شعة اخلا�شة بقطرغاز 2 وقطرغاز3 
وقطرغاز4 وم�شفاة لفان وهو بحق عمل فذ ل 

مثيل له. 

حققت �سركة قطرغاز التي تعد كربى ال�سركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف 
العامل اإجنازًا تاريخيًا حيث اأن جميع خط�ط اإنتاجها ال�سبعة تعمل الآن بكامل 
طاقتها الإنتاجية والتي ت�سل اإىل 42 ملي�ن طن �سن�يًا من الغاز الطبيعي امل�سال.

قطرغاز تعمل بكامل طاقتها 
اإلنتاجية - 42 مليون طن سنويًا

كفاءة التشغيل
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كفــاءة التشغـيـل

وقد األقى ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين 
كلمة رئي�شية خالل حفل افتتاح موؤمتر ومعر�س 

غازتك اخلام�س والع�شرين بعنوان " اأهمية 
دور وح�شة الغاز الطبيعي يف مزيج الطاقة 

امل�شتقبلي". 
وا�شتهل ال�شيخ خالد كلمته قائاًل: "اإنني 

اأود اليوم اأن اأ�شلط ال�شوء ب�شكل خا�س على 
الدور البارز الذي �شيلعبه الغاز يف جمال مزيج 

الطاقة يف امل�شتقبل، واإذا كان احلديث عن 
اإطاللة ع�شر ذهبي للغاز الطبيعي يعد نوعًا من 

املبالغة، اإل اإنني واثق اأن م�شتقبل �شناعة الغاز 
الطبيعي يحمل بني طياته الكثري من الإثارة 

والتحدي".
واأ�شاف: "ول ريب اأن هذه الأوقات ت�شكل 

اأحداثا مهمة بالن�شبة ل�شركة قطرغاز ولدولة 
قطر على حد �شواء. فقد احتفلت دولة قطر 

منذ ب�شعة اأ�شهر م�شت بتحقيق الروؤية الثاقبة 
التي اختطها ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى لإنتاج 77 

مليون طن من الغاز الطبيعي امل�شال �شنويًا، 

وقد �شاهمت قطرغاز بدور رئي�شي يف حتقيق 
تلك الروؤية. ومع بدء ت�شغيل م�شروع قطرغاز4، 

برهنت قطرغاز بو�شوح اأنها كربى �شركات 
اإنتاج الغاز الطبيعي امل�شال على م�شتوى العامل."

وخالل اجلل�شة التجارية اخلا�شة بتطورات 
ال�شوق العاملي للغاز الطبيعي والتي ُعقدت يف يوم 

الفتتاح، األقى ال�شيد/ عالء اأبو جبارة – مدير 
ال�شوؤون التجارية وال�شحن بقطرغاز- كلمة 

بعنوان" ت�شويق واإدارة 42 مليون طن من الغاز 
الطبيعي امل�شال �شنويًا من الغاز الطبيعي امل�شال 

يف ال�شوق العاملي للغاز الطبيعي امل�شال". 
وخالل اليوم الثاين للموؤمتر األقى ال�شيد دين 

كينج، املدير الهند�شي ب�شركة قطرغاز كلمة 
فنية بعنوان "النجاح والتحديات اأمام ت�شغيل 

"AP-X وحدة ت�شييل
و�شمن فعاليات موؤمتر غازتك والذي يعد 

واحدًا من اأهم الأحداث العاملية اخلا�شة 
ب�شناعة الغاز، اأطلقت �شركة قطرغاز حملتها 

الدعائية للرتويج مللفها اخلا�س با�شت�شافة دولة 
قطر للموؤمتر العاملي للغاز 2018 .

وعلى هام�س فعاليات موؤمتر غازتك اخلام�س 
والع�شرين، نالت �شركة قطرغاز �شهادة تقدير 

موؤ�ش�شة "اجلائزة اخل�شراء" تقديرًا من 
املوؤ�ش�شة لأ�شطول قطرغاز احلديث من ناقالت 

الغاز الطبيعي امل�شال. وقد ت�شلم اجلائزة 
ال�شيد/ غامن الكواري - مدير ال�شئون الإدارية 

بقطرغاز. ويعد هذا التكرمي مبثابة حجر 
الأ�شا�س لبدء برناجمًا دوليًا جديدًا لعتماد 

ناقالت الغاز الطبيعي يحث على ال�شحن الآمن 
وامل�شوؤول الذي يراعي كافة املعايري البيئية.

وخالل معر�س غازتك قامت قطرغاز بعر�س 
من�شاآتها البحرية والربية واأ�شطول ناقالتها 

للغاز الطبيعي امل�شال وم�شروعات التكرير 
والنقل لزوار املعر�س. وقد مت ت�شميم �شا�شة 
عر�س خا�شة تعمل باللم�س لعر�س معلومات 
�شاملة عن من�شاآت قطرغاز لزوار املعر�س. 

وللمرة الثانية يف معر�س وموؤمتر غازتك، قامت 
قطرغاز برعاية ركن الإنرتنت الذي اأتاح للوفود 

امل�شاركة يف املوؤمتر ا�شتخدام الإنرتنت طوال 
فرتة املوؤمتر. 

كفاءة التشغيل

ال�سيخ خالد بن  خليفة اآل ثاين- املدير العام ل�سركة قطرغاز

دين كينج
مدير عام �سركة قطرغاز  )اخلام�س من الي�سار( والوفد املرافق له يف معر�س غازتكمدير الهند�شة

غامن الكواري )الثالث من الي�سار( يت�سلم �سهادة التقدير من ال�سيد بيرت 
�سرتوجي�س رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة اجلائزة اخل�سراء. يف ال�سورة )من 
الي�سار اإىل اليمني( من�سور النعيمي ، عالء اأبو جبارة وال�سيد جان فران�سن، 

مدير موؤ�س�سة اجلائزة اخل�سراء.

قطرغاز تشارك في مؤتمر 
ومعرض غازتك 2011

�ساركت �سركة قطرغاز يف م�ؤمتر ومعر�ض "غازتك" 2011 الذي عقد يف اأم�سرتدام يف الفرتة 
من 21 اإىل 24 مار�ض 2011. وقد �ساركت قطرغاز يف هذا امل�ؤمتر ب�فد رفيع امل�ست�ى تراأ�سه 

ال�سيخ خالد بن خليفة اآل ثاين املدير العام. 

عالء اأبو جبارة
مدير ال�شوؤون التجارية وال�شحن
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وخالل اليوم الأول، ُقدمت عرو�س من قبل 
امل�شاركني من كال اجلانبني والتي ركزت ب�شكل 
كبري على الأمور ذات ال�شلة بال�شفن وال�شاحل 

وتبادل املعلومات التقنية بني الطرفني. 
وكان ال�شيد/ عبداحلميد اجلابر- مدير 
اإدارة املبيعات- هو املتحدث الر�شمي با�شم 

قطرغاز. وقد ح�شر الجتماع القبطان/ في�شل 
�شعد - مدير ميناء مدينة را�س لفان ال�شناعية، 

والذي دعي خ�شي�شًا من ِقبل �شركة قطرغاز 
حل�شور الجتماع، حيث قام بعر�س م�شتجدات 

تو�شعة ميناء را�س لفان. كما �شارك اأي�شًا من 
قطرغاز كٌل من كيث مريكلي- مدير من�شاأة 
قطرغاز 1، جوناثان �شيا – رئي�س عمليات 

الأ�شطول 2، ديجاميل خُمتيفي- رئي�س عمليات 
الأ�شطول 3، �شهيد دين- رئي�س حت�شني الغاز 

الطبيعي امل�شال، هريومي �شوزوكي- رئي�س اإدارة 

مبيعات قطرغاز 1، حمد امل�شيحكة م�شوؤول 
مبيعات اأول.

ويف اليوم الثاين قام وفد قطرغاز بزيارة 
حمطة �شنبوكو التابعة ل�شركة اأو�شاكا غاز  حيث 

قاموا بجولة يف امل�شنع.
هذا و�شوف يعقد الجتماع التقني القادم 
يف �شهر فرباير عام 2012 يف مدينة ناجويا 

اليابانية. 

االجتماع التقني الثاني عشر مع المشترين اليابانيين 
في اليابان

اأقيم يف مدينة اأو�ساكا اليابانية يف الفرتة من 15 - 16 فرباير املا�سي الجتماع التقني الثاين ع�سر والذي 
عقد بني �سركة قطرغاز وجميع امل�سرتين اليابانيني الثمانية للغاز الطبيعي امل�سال على املدى الطويل. 
وقد ا�ست�سافت �سركة اأو�ساكا للغاز املحدودة هذا الجتماع الذي يهدف اإىل تبادل املعلومات وتعزيز �سبل 

التعاون بني �سركة قطرغاز وامل�سرتين اليابانيني، ف�ساًل عن التح�سني امل�ستمر لعملياتها امل�سرتكة ل�سمان 
ال�سالمة والعتمادية. وقد تراأ�س امل�سرتين اليابانيني ال�سيد/ موراجي – مدير قطاع اإدارة الإنتاج- اإدارة 
العمليات/ مركز اإدارة الطاقة احلرارية )TPAC( ب�سركة ت�سوبو اإلكرتيك، كما كان هناك ممثلني عن وكيل 

امل�سرتين وكذلك ممثلني عن مالك ال�سفن التابعة لأ�سطول �سركة قطرغاز.
وجدير بالذكر اأن قطرغاز كانت الراعي 

الذهبي للحدث الذي عر�س من خالله منتجات 
راقية �شنعت يف قطر. وقد افتتح املعر�س، �شمو 
ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد الأمني، 
وح�شر حفل الإفتتاح ال�شيخ خالد بن خليفة اآل 

ثاين، مدير عام قطر غاز.
ويف تعليق له عن م�شاهمة ال�شركة يف املعر�س 
قال ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين: "نحن نعتز 

مب�شاهمتنا يف هذا املعر�س الذي ميثل بادرة 

قطر غاز تشارك في معرض "صنع في قطر"

متميزة لت�شجيع ال�شناعة املحلية. وباعتبارها 
�شركة رائدة يف �شناعة الغاز الطبيعي امل�شال 
يف قطر، حتر�س قطر غاز على دعم اجلهود 
املحلية الهادفة اإىل تنويع القت�شاد املحلي".

وعر�س جناح قطر غاز يف املعر�س من�شاآت 
الغاز الطبيعي امل�شال التي ت�شم املن�شات 

البحرية، العمليات الربية وخطوط اإنتاج الغاز 
الطبيعي امل�شال ال�شبعة. كما مت توفري معلومات 

حول اأ�شواق قطر غاز، مراحل اإنتاج الغاز 

الطبيعي امل�شال بدًء من عملية احلفر و�شوًل 
اإىل التوزيع واأكرب اأ�شطول حديث ل�شفن نقل 

الغاز الطبيعي امل�شال.
يذكر اأن معر�س "�شنع يف قطر" �شم 

اأكرث من 180 �شركة من خمتلف القطاعات 
وامل�شنفة يف اأربعة جمالت هي ال�شناعات 

التحويلية، ال�شناعات الغذائية، ال�شناعات 
البرتوكيماوية و ال�شناعات ال�شغرية 

واملتو�شطة. 

�ساركت قطر غاز يف معر�س "�سنع يف قطر" الثاين، الذي اأقيم يف مركز الدوحة 
للمعار�س يف الفرتة من ٤ – 7 يناير.  وقامت بتنظيم املعر�س غرفة جتارة 

و�سناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة وال�سناعة.

ال�سيخ خالد بن  خليفة اآل ثاين- مدير عام �سركة قطرغاز )على الي�سار( يزور من�سة قطرغاز. )على اليمني( حمد احلميدي- مدير العمليات الربية 
وحمد النعيمي - م�سرف ورديات - وحدة عمليات املعاجلة 

كفاءة التشغيل

ممثلي امل�شرتين اليابانيني يف الإجتماع
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وعلى وجه العموم فقد بلغ اإجمايل �شاعات العمل 
التي اأكملها موظفو قطر غاز ومقاولوها جمتمعني 
40 مليون �شاعة عمل بدون اأية حوادث مقعدة عن 

العمل منذ وقوع اآخر حادثة مقعدة عن العمل. حيث 
اأكمل موظفو قطر غاز اأكرث من 25 مليون �شاعة عمل 

منذ الأول من �شهر يوليو عام 2002 بدون وقوع اأية 
حوادث مقعدة عن العمل ، يف حني اأمت مقاولو قطر 

غاز منذ 26 اأبريل من عام 2003 اأكرث من 15 مليون 
�شاعة عمل بدون وقوع اأية حوادث مقعدة عن العمل.
وقال ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين املدير العام 

ل�شركة قطر غاز معلقًا على هذا الإجناز
قطر  �شركة  يف  لنا  بالن�شبة  رائع  لإجناز  "اإنه 

غاز، ونحن فخورون ب�شجل ال�شالمة امل�شرف الذي 
حققناه بدون وقوع اأية حوادث خالل ال�شنوات 

الثماين املا�شية. اإن هدفنا يتجلى بو�شوح يف جتنب 
وقوع احلوادث ب�شكل تام، وهو ما يعني اأننا �شن�شعى 

دائما اإىل حت�شني اأدائنا وتطويره. اإننا نطمح يف 
اأن ي�شل كل فرد �شواء من موظفي قطر غاز اأو من 

مقاوليها اإىل بيته وعائلته �شاملا كل يوم. واأود يف هذا 
املقام اأن اأ�شكر جميع موظفي قطرغاز ومقاوليها 

على التزامهم بال�شالمة، فبدون التزامهم مل يكن 

و�شيقوم مرفق ال�شتالم والتحميل بتوزيع 
منتجات من �شهاريج التخزين احلالية يف حقل 

�شهاريج م�شفاة را�س لفان ملوقعني خمتلفني. 
الأول، املرحلة الأوىل، اإىل مرفق التحميل 

القائم والذي تقوم بت�شغيله �شركة وقود يف 
ميناء را�س لفان. املوقع الثاين، املرحلة الثانية، 

اإىل مرفق حتميل ال�شاحنات والذي يتم بناوؤه 
يف را�س لفان كجزء من م�شروع مرفق ال�شتالم 

والتحميل. و�شيتم نقل املنتج لكل موقع عرب 
خطي اأنابيب مت تخ�شي�شهما لهذا الغر�س. 
وخالل كلمته التي هناأ فيها فريق امل�شروع 

على هذا الإجناز قال ال�شيد �شلمان اأ�شكناين، 
مدير م�شروع م�شفاة لفان؛ "هذا الإجناز 

الكبري هو نتيجة لاللتزام مبعايري ال�شالمة 
من قبل جميع امل�شاركني يف تنفيذ هذا امل�شروع 

الهام. وقد لعبت روح العمل اجلماعي والتن�شيق 
بني فريق امل�شروع واملقاول الرئي�شي، قطر 

كينتز، دورًا اأ�شا�شيًا يف النجاح الذي حققناه 

مشروع إنشاء مرفق االستالم والتحميل بمصفاة قطرغاز تكمل 8 سنوات بال حوادث مقعدة عن العمل
لفان يحتفل بإنجاز جديد في مجال السالمة

حتقيق مثل هذا الإجناز ممكنًا."
وقال ال�شيخ خالد بن خليفة اآل ثاين متحدثًا 
عن اأداء ال�شركة وقدرتها على جتاوز التحديات 
التي واجهتها نحو حتقيق هذه الإجنازات التي 

ل ُت�شاهى: "كانت عملية بدء ت�شغيل م�شروعات 
التو�شعة )املكونة من 4 خطوط اإنتاج للغاز الطبيعي 

امل�شال واملرافق امل�شرتكة وامل�شفاة( وتوظيف 
اأكرث من 1000 موظفًا جديدًا وتدريبهم على 

برامج ال�شالمة وتو�شيح مفهوم برنامج "اخللو 
من احلوادث والإ�شابات" بينهم بال �شك من اأكرب 

التحديات التي واجهت �شركة قطر غاز، اإل اأن 
تكاتف جهود كل من الإدارة واملوظفني على كافة 
امل�شتويات الوظيفية كانت من اأهم الركائز التي 

�شاهمت يف حتقيق هذه الإجنازات.
واأو�شح ال�شيد توفيق بن م�شباح - مدير 

ال�شالمة والبيئة واجلودة ب�شركة قطر غاز 
-  العوامل الرئي�شة التي �شاهمت يف حتقيق هذا 
الإجناز قائاًل: "لقد �شرعت قطر غاز يف تطبيق 
برنامج فريٍد من نوعه هو "اخللو من احلوادث 

والإ�شابات" الذي يرمي اإىل جتنب وقوع احلوادث، 
وي�شاعد على ن�شر مبداأ عدم اإلقاء اللوم على 

حتى الآن. وها نحن نقرتب من النتهاء من هذا 
امل�شروع، ول تزال ال�شالمة اأهم اأولويتنا و�شتظل 

حمور تركيزنا حتى النهاية ".
كما ح�شر احلفلكل من ال�شيد نيل بونر، مدير 

امل�شروع، ال�شيد مايكل بايلي، مدير ال�شالمة، 

الآخرين بني موظفي ال�شركة، الذي مبوجبه ُيجيز 
لأي من موظفي ال�شركة اأن يتوقف عن العمل يف 

حالة وجود اأية اأمور تهدد �شالمته اأو �شالمة زمالئه. 
كما يتم ت�شجيع املوظفني على الإبالغ عن اأية حوادث 

مهما بدت ب�شيطة بالن�شبة لهم ، ثم نقوم بعد ذلك 
بن�شر الدرو�س امل�شتفادة وم�شاركتها بني جميع 

موظفي ال�شركة."
واأ�شاف اأنه �شعيًا لتح�شني وتطوير اأداء موظفي 

ال�شركة، ف�شيتم تدريبهم ب�شكل اإ�شايف على ال�شالمة 
من خالل برنامج "اخللو من احلوادث والإ�شابات". 

واإ�شافًة اإىل ذلك �شيتم الرتكيز اأي�شًا على كيفية 
ا�شتخدام "بطاقات التوقف عن العمل" والتي ميكن 

للموظفني مبوجبها اأن يبلغوا عن اأية مالحظات 
متعلقة بال�شالمة يف اأماكن عملهم، ويف الوقت نف�شه 

�شتتم مكافاآتهم نظري ذلك اإذ اأن الت�شجيع على 
الإبالغ عن احلوادث الو�شيكة من �شاأنه اأن ي�شاعد 

ب�شكل كبري على حت�شني اأداء موظفي ال�شركة. 

وال�شيد األني ديتون، املدير املحلي لقطر كينتز. 
ُيذكر اأنه كان قد مت اإر�شاء عقد التوريد 

والهند�شة والت�شميم لهذا امل�شروع يف �شبتمرب 
2009، ومن املقرر اأن يكتمل امل�شروع يف الربع 

الثاين من هذا العام.
اإن مرفق التحميل القائم حاليًا والذي تديره 

�شركة وقود يف ميناء راأ�س لفان يوفر الوقود 
امل�شتخدم يف النقل لل�شفن القادمة اىل امليناء. 

وحاليًا، يتم جلب الوقود على منت بارجة 
من مدينة م�شيعيد ال�شناعية. وعندما يتم 

الت�شغيل املبدئي للمرحلة 1، �شتكون م�شفاة 
لفان قادرة على توفري الوقود لهذا املرفق 
عرب خط اأنابيب خا�س من حقل �شهاريج 

م�شفاة لفان. اأما املرحلة 2، �شيتم ت�شغيلها 
اأي�شًا من قبل �شركة وقود والتي �شتقوم بخدمة 

امل�شتهلكني املحليني يف قطر.  

يف اأبريل 2011، حققت �سركة قطرغاز التي تعد كربى ال�سركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل اإجنازاً جديداً يف 
جمال �سناعة الطاقة وذلك بعد اأن اأكملت ثماين �سنوات عمل متوا�سلة دون وقوع اأية حوادث مقعدة عن العمل، وهو ما 

احتفل م�سروع اإن�ساء مرفق ال�ستالم التحميل مب�سفاة لفان موؤخًرا بتحقيق ثالثة ماليني �ساعة ي�ساهي اأداء اأف�سل �سركات النفط والغاز الدولية يف العامل.
عمل دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وقد مت الحتفال بهذا الإجناز يف مقر �سركة قطرغاز 

يف را�س لفان وذلك يف ال�ساد�س والع�سرين من �سهر اأبريل املا�سي .

فريق م�شروع اإن�شاء مرفق ال�شتالم والتحميل برا�س لفان مع ممثلي �شركة قطر كينتز.

�شلمان اأ�شكناين يقدم هدية تذكارية اإىل ال�شيد األني 
ديجتون املدير املحلي لقطر كينتز 

كفاءة التشغيل

منظر لأحد خطوط اإنتاج الغاز امل�شال بقطر غاز
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وكان ق�شم �شئون البيئة بقطرغاز الذي مثل 
ال�شركة يف املعر�س قد قدم للزوار معلومات 
مفيدة حول اأف�شل الطرق لرت�شيد ا�شتهالك 

املياه يف املنازل، كما عر�س نظامًا لفلرتة 
املياه لبيان اأهمية الإدارة امل�شئولة مل�شادر 

املياه. كما مت اأي�شًا عر�س ثالث �شيارات تعمل 
باملياه لتو�شيح دور املياه يف ا�شتخدام الطاقة 

املتجددة. بالإ�شافة اإىل ذلك قدم جناح 

قطرغاز باملعر�س عددًا من الأن�شطة التعليمية 
والرتفيهية لالأطفال مع الرتكيز على اأهمية اإدارة 

املياه وتر�شيد ا�شتهالكها.
وقال ال�شيد توفيق بن م�شباح مدير ال�شالمة 

والبيئة واجلودة بقطرغاز معلقًا على م�شاركة 
ال�شركة باملعر�س:

املحافظة  باأهمية  قطرغاز  �شركة  من  "اإميانًا 
على البيئة وال�شالمة العامة ملوظفيها واملجتمع 

املحلي، فهي ملتزمة بتطبيق اأدق املعايري يف 
اجلوانب الجتماعية والبيئية وتنفيذها يف جميع 

عملياتها. وتفخر ال�شركة بامل�شاركة يف معر�س 
قطر للبرتول للبيئة 2011، وقد مت ت�شميم 
جناحنا باملعر�س هذا العام لتو�شيح اأهمية 

ال�شتخدام امل�شئول للمياه واملحافظة عليها حتى 
تنعم بها اأجيالنا القادمة."

واأ�شاف: "اإننا يف �شركة قطرغاز نحر�س 

قطرغاز تؤكد على ضرورة ترشيد استهالك المياه خالل مشاركتها في معرض قطرللبترول للبيئة
اإطار  يف  وذلك  عاملياً،  امل�سال  الطبيعي  للغاز  منتجة  �سركة  اأكرب  قطرغاز،  ر�سالة  هي  ثمن" هذه  لها  مياه  قطرة  كل  املياه-  ا�ستهالك  لرت�سيد  "معاً 
حملتها لرت�سيد ا�ستهالك املياه التي اأطلقتها �سمن فعاليات معر�س البيئة الذي نظمته قطر للبرتول حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �سالح 

ال�سادة وزير الطاقة وال�سناعة يف الفرتة من 1 اإىل 3 اأبريل مبركز الدوحة للمعار�س.

كل احلر�س على تطوير عملياتنا وحت�شينها 
با�شتمرار وذلك للحد من تاأثريها على البيئة. 

ولذا فنحن ملتزمون بتطبيق اأدق املعايري 
التنظيمية احلكومية بالإ�شافة اإىل ن�شر الوعي 

باأهمية اتباع ممار�شات غري �شارة بالبيئة. 
وتتجلى روؤيتنا الرامية اإىل املحافظة على البيئة 
يف ح�شول اأ�شطولنا احلديث من ناقالت الغاز 
الطبيعي امل�شال على اجلائزة اخل�شراء للمرة 

الأوىل على الإطالق، فنحن يف قطرغاز نوؤمن 
باأن املحافظة على البيئة واجب نحن مدينون 

بالقيام به ل�شالح الأجيال القادمة."

ويف حديث له عن م�شاركة قطرغاز يف معر�س 
البيئة  2011، قال جيم�س بالدوين، مدير �شئون 

البيئة يف قطرغاز:
خالل  من  لن�شرها  نهدف  كنا  التي  الر�شالة  "اإن 

م�شاركتنا يف املعر�س هذا العام هي "اإن لكل 
فرد يف املجتمع دور مهم يف املحافظة على 
املياه وتر�شيد ا�شتهالكها يف منازلنا، فكل 

قطرة مياه لها ثمن"، ولتعزيز هذا املفهوم قمنا 
بتنظيم عدد من الأن�شطة يف جناحنا باملعر�س 

توؤكد على اهمية ال�شتخدام امل�شئول للمياه 

وتو�شح كيفية تر�شيد ا�شتهالكه." 

بدر العنزي، مهند�س بيئي مع جمموعة من الأطفال يف جناح قطر غاز�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير الطاقة وال�شناعة ورئي�س جمل�س اإدارة قطرغاز خالل زيارته ملن�شة قطرغاز
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هي  العامل" تلك  وغريرِّ  م�شتقبلك،  "اأبداأ 
ر�شالة قطرغاز يف معر�س هذا العام، والتي 

حظيت باهتمام زوار املعر�س الذين توا�شلوا مع 
ممثلي �شركة قطرغاز باملعر�س ملعرفة املزيد 

عن التوظيف وفر�س التطوير املهني املتاحة يف 
ال�شركة.

وقال ال�شيد غامن الكواري- مدير ال�شئون 
الإدارية بقطرغاز، عن م�شاركة قطرغاز يف 
املعر�س: "بالن�شبة اإىل قطرغاز، يعترب هذا 

احلدث ال�شنوي و�شيلة لإبراز فر�س العمل 

والتطوير املهني التي يقدمها املنِتج الأكرب للغاز 
الطبيعي امل�شال يف العامل. ويوؤكد كذلك تواجدنا 
يف املعر�س املهني على التزامنا امل�شتمر ب�شيا�شة 
التقطري، بالإ�شافة اإىل اإتاحة املجال لنا ملقابلة 

وتوظيف ال�شباب القطري الواعد وذلك انطالقًا 
من حر�شنا على تعزيز احل�شور القطري يف كافة 

عمليات �شركتنا."
واأ�شاف ال�شيد غامن الكواري يف حديثه عن 

�شعار ال�شركة يف معر�س قطر املهني "اإبداأ 
م�شتقبلك، غريرِّ العامل": "التغيري هو و�شيلة 

لتكوين حياة مهنية متميزة معنا ب�شفتنا من 
رواد �شناعة الغاز الطبيعي امل�شال. والتغيري 

يعني مواجهة التحديات مت�شلحني بروح 
البتكار. كما ميكن اأن يقود التغيري اإىل اإيجاد 

م�شدر طاقة اأكرث نظافًة واعتماديًة للعامل. ويف 
قطرغاز، نوا�شل �شعينا نحو الرتقاء مب�شتوى 
مواردنا الب�شرية وابتكاراتنا وكفاءة عملياتنا 

وم�شوؤوليتنا الجتماعية. و�شنوا�شل جهودنا يف 
البحث عن الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه 

املعايري والقادرين على الإبداع واإحداث التغيري. 

قطرغاز تجتذب المواطنين في المعرض المهني 
و�شين�شم هوؤلء الأ�شخا�س اإلينا يف رحلتنا لتحقيق 

روؤيتنا املتمثلة يف اأن ن�شبح �شركة الغاز الطبيعي 
امل�شال الرائدة يف العامل بحلول عام 2015."

وقال ال�شيد عبدالعزيز حممد املناعي - مدير 
املوارد الب�شرية بال�شركة: " وقد حظيت م�شاركتنا 
يف معر�س هذا العام بنجاٍح كبري، وخري دليل على 

ذلك العدد الكبري من الباحثني عن عمل والذين 
اأبدوا اهتمامًا كبرًيا مبا تقدمه �شركة قطرغاز من 

فر�س التوظيف والتطوير. اإن عمليات التوظيف 
والتطوير وا�شتبقاء املواطنني هي اأولويات رئي�شية 

يف �شركة قطرغاز. كما اأن املعر�س املهني فر�شة 
ممتازة للو�شول اإىل عدد كبري من ال�شباب 

القطري وت�شليط ال�شوء على الفر�س الفريدة 
للتطوير املهني املتاحة يف قطرغاز ".

وكان يف ا�شتقبال الباحثني عن عمل من 
القطريني يف جناح ال�شركة باملعر�س فريق من 

اخلرباء من اإدارة املوارد الب�شرية والتدريب 
والتطوير وخمتلف الدوائر والأق�شام يف ال�شركة 

كالهند�شة والعمليات حيث قاموا بالتوا�شل مع 
زوار جناح ال�شركة يف املعر�س والإجابة عن 

ا�شتف�شاراتهم. 
وقد وردت مئات ال�شري الذاتية على مدى 
خم�شة اأيام هي مدة املعر�س  وبعد مراجعة 
�شاملة جلميع ال�شري الذاتية من قبل املوارد 

الب�شرية، �شيتم دعوة املر�شحني املنا�شبني 
ملقابلة ممثلي املوارد الب�شرية، ويف حالة تخطي 

املقابلة ال�شخ�شية بنجاح، �شيتم اإجراء مقابالت 
�شخ�شية معهم من قبل الإدارات املعنية يف 

�شركة قطرغاز والتي ترغب يف توظيفهم. 

زار املئات من اخلريجني والباحثني عن عمل من القطريني جناح قطرغاز يف معر�س قطر املهني ال�سنوي الرابع والذي اأقيم يف الفرتة من 10 اإىل 1٤ اأبريل املا�سي يف مركز 
الدوحة للمعار�س. ومعر�س قطر املهني هو حدث �سنوي تنّظمه كل من موؤ�س�سة قطر، قطر للبرتول، الديوان الأمريي، جامعة قطر ووزارة العمل.

املدير العام ل�شركة قطرغاز خالد بن خليفة اآل ثاين )اخلام�س من اليمني( مع م�شوؤويل قطرغاز يف املعر�س املهني.
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 المسؤولية االجتماعية في قطرغاز  
وب�شكٍل عام، فاإن امل�شوؤولية الجتماعية هي 

الطريقة التي تدمج بها ال�شركات ال�شوؤون 
والقت�شادية  والأخالقية  والبيئية  الجتماعية 

يف قيمها وثقافتها وا�شرتاتيجيتها واتخاذ 
القرارات بها وكذلك يف عملياتها على نحو 

اإر�شاء  وبالتايل  واملحا�شبية،  بال�شفافية  يت�شم 
اأف�شل املمار�شات داخل ال�شركة، وهذا يف 

جممله يوؤدي اإىل حتقيق املكا�شب املالية وتطوير 
املجتمع.

اإن الهدف من امل�شوؤولية الجتماعية هو 
تبني امل�شوؤولية عن اأعمال ال�شركة واإحداث 
تاأثري اإيجابي من خالل اأن�شطتها املرتبطة 

املحلية  والعمالء واملوظفني واملجتمعات  بالبيئة 
واأ�شحاب امل�شالح وجميع اأع�شاء املجال 

العام الآخرين والتي تقوم بها ب�شكل ا�شتباقي. 
وعالوة على ذلك، فاإنها تنطوي على املبادرة 
بتعزيز امل�شلحة العامة من خالل احلث على 

تنمية املجتمعات املحلية والعمل طوعًا على 
الق�شاء على املمار�شات التي ت�شر باملجال 

العام ، وذلك من خالل ت�شمني امل�شلحة 
العامة يف عملية �شنع القرار بال�شركة واحرتام 

اإطار العمل ثالثي الأهداف :املجتمع، البيئة، 
الت�شغيل. وفل�شفة  الربحية 

امل�شوؤولية الجتماعية على  وينطبق مفهوم 
كل جانب من جوانب اأن�شطة �شركة قطرغاز، 

وهو اأحد اأ�ش�س بيان توجهات ال�شركة. 
امل�شوؤولية الجتماعية  فاإن  وبالن�شبة لقطرغاز، 

هي م�شاهماتنا اجلماعية يف جمال التنمية 
امل�شتدامة.  والقت�شادية  والبيئية  الجتماعية 

كما اأن اإكت�شاب ال�شمعة الطيبة يف جمال 
امل�شوؤولية الجتماعية تتطلب منا على الأقل 
اأ�شا�س من المتثال للت�شريعات  البناء على 

واللوائح واأف�شل املمار�شات. وا�شرت�شادًا ببيان 
ال�شركة، فاإن امل�شوؤولية الجتماعية  توجهات 

ت�شمل اأي�شًا التزامات ومبادرات " ما وراء 
القانون" واملتعلقة بجوانب عدة مبا يف 

ذلك ال�شحة وال�شالمة والبيئة واملمار�شة 
الجتماعية، وال�شتثمار يف املجتمع وتطوره، 

والتعليم والثقافة واأخالقيات العمل والنزاهة 
وينظر لها اأي�شًا كاأداة لإدارة املخاطر احلرجة.

الجتماعية  امل�شوؤولية  ا�شرتاتيجية  وت�شمل 
القائمة  والوظائف  العمليات  لل�شركة جميع 

بال�شركة. ولتوجيه هذه العملية ودعمها، قمنا 
بتكوين فريق مبادرة امل�شوؤولية الجتماعية 
لل�شركة )مع فريق القيادة الإدارية العليا( 

باعتبارها واحدة من املبادرات الرئي�شية يف 
جمال امل�شوؤولية الجتماعية. ويتمثل دور فريق 
املبادرة يف ا�شتعرا�س اجلهود املبذولة يف اإطار 

وتوجيهها  ودعمها  لل�شركة  الجتماعية  امل�شوؤولية 
وذلك خالل تطبيقها يف قطرغاز.

اإن اإعداد نظام رفع تقارير ال�شتدامة يف 
قطرغاز وتطبيقه ُيعد من اأهم نتائج اجلهود 
التي بذلت يف مبادرة امل�شوؤولية الجتماعية. 

وتعد امل�شوؤولية الجتماعية اأو نظام رفع تقارير 
ال�شتدامة من اأف�شل املمار�شات التي تتبعها 
ال�شركات الرائدة يف جميع ال�شناعات على 
اأنها تدعم ال�شفافية  ال�شعيد العاملي، حيث 

وذلك من خالل الن�شر ال�شنوي لتقرير اأداء 
الإ�شتدامة والذي �شيكون متاحًا لالطالع 

عليه. وهذا العام �شتقوم قطرغاز للمرة الأوىل 
باإ�شدار تقرير ال�شتدامة والذي �شيلقي ال�شوء 

على اأداوؤنا يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية 
ويعر�س جمموعة وا�شعة من املبادرات الهامة 
التي مت اطالقها لدعم بيان توجهات ال�شركة 

واأهداف روؤية قطر الوطنية 2030.
وتلتزم قطرغاز مب�شوؤوليتها جتاه املجتمع 

وتفخر كل الفخر بدعمها ملجال ال�شالمة 
التعليمية  والربامج  ال�شحية  والربامج 

والريا�شية املحلية يف جميع اأنحاء قطر عالوة 
على مبادرات احلفاظ على البيئة. وكما 

هو احلال يف ال�شنوات ال�شابقة، فاإن اأجندة 
امل�شوؤولية الجتماعية لعام  2011 حافلة 

بالعديد من الأن�شطة.
ففي �شهر فرباير، قدمت قطرغاز دعمًا 

ماليًا ملركز قطر الثقايف والجتماعي لل�شم 
كبادرة لدعم اأن�شطة املركز والتي تركز على 

رعاية ذوي الإعاقات ال�شمعية.
وعلى مدى ال�شنوات القليلة املا�شية، 

نظمت قطرغاز حمالت للتربع بالدم ملوظفيها 
ومقاوليها وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة حمد 

الطبية.  وقد مت تنظيم حملتني هذا العام – 
كانت الأوىل منها يف را�س لفان يف �شهر مار�س، 

تلتها حملة اأخرى يف الدوحة يف ال�شهر التايل.
 �شاركت �شركة قطرغاز يف اأن�شطة اأ�شبوع 

املرور اخلليجي ال�شابع والع�شرين الذي 
نظمته اإدارة املرور التابعة لوزارة الداخلية 

يف مار�س املا�شي حتت �شعار " لنعمل معًا 
للحد من احلوادث املرورية ". وقد متيز جناح 
�شركة قطرغاز مبقر الحتفال بعر�س حماكي 

النقالب ومقنع حزام الأمان الذي اأو�شح 
للجمهور فوائد اللتزام باملمار�شات الآمنة 

القيادة. اأثناء 
 اأطلقت �شركة قطرغاز برنامج العام 

2011 اخلا�س بـ"املراأة يف اأماكن العمل" 
والذي يهدف اإىل ن�شر ثقافة العمل وتر�شيخ 

حملة مدينة را�س لفان لل�شالمة على الطرقمن�شة قطرغاز يف اأ�شبوع املرور اخلليجيحملة قطرغاز للتربع بالدم مبادرة "املراأة يف اأماكن العمل"

مفاهيمها بني املواطنات القطريات العامالت 
يف دولة قطر. وقد مت توجيه الدعوة اإىل عدد 

من املواطنات القطريات العامالت يف خمتلف 
قطاعات العمل بالدولة، وذلك لالن�شمام اإىل 

اأ�شرة املوظفات القطريات العامالت ب�شركة 
قطرغاز بغر�س معرفة اأف�شل طرق العمل التي 

ميكن لهن تطبيقها يف اأماكن عملهن، وقد 
ا�شتغرق الربنامج ثالثة اأيام كاملة. ويهدف 

هذا الربنامج اإىل م�شاعدة املراأة العاملة 
على اكت�شاب العديد من املهارات املتنوعة 

التي حتتاجها للقيام مبهامها الوظيفية، هذا 
بالإ�شافة اإىل بناء الثقة بغر�س دخول عامل 

الأعمال وامل�شاركة فيها بفعالية.
ويف مار�س- اأبريل املا�شي �شاركت قطرغاز 
يف حملة مدينة را�س لفان ال�شناعية لل�شالمة 

على الطرق والتي ا�شتهدفت مدار�س منطقة 
ال�شمال. وقد �شاركت ما يزيد عن 23 مدر�شة 

من منطقة ال�شمال يف هذه احلملة. 

من�شور النعيمي، مدير العالقات العامة بقطر غاز ي�شلم �شيك لل�شيد علي 
ال�شناري، رئي�س جمل�س اإدارة املركز القطري الثقايف الإجتماعي  لل�شم 

ميكن تعريف امل�سوؤولية الجتماعية يف قطرغاز ب�سكل عام باأنها ت�سف "الطريقة التي نوؤدي بها عملنا". فنحن يف قطرغاز نوؤمن اأن الأداء املايل 
وكذلك اللتزام باأعلى معايري الأداء الجتماعي والبيئي وجهان لعملة واحدة وبالتايل فاإن العمل وفقاً لأرقى املعايري الخالقية ورعاية كوادرنا 

العاملة وذويهم وجمتمعاتنا والبيئة من �ساأنه اأن يعزز �سمعتنا ك�سركة ربحية جديرة بالثقة.
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آخر األخبار واألحداث

احتفلت م�شفاة لفان موؤخرًا مبرور عام من العمليات الناجحة وذلك من خالل تنظيم يوم ترفيهي 
فيالجيو. الرتفيهي مبجمع  موظفيها مبركز جوندولنيا  اأ�شري جلميع 

الق�شايا  ملناق�شة  للموظفني  املفتوح  املنتدى  اجتماعات  املا�شي  دي�شمرب  �شهر  عقدت قطر غاز يف 
بال�شركة. امل�شوؤولني  كبار  مع  ال�شخ�شية  الهتمامات  وكذلك  بال�شركة  املتعلقة  والتحديات 

ال�شيخ اأحمد بن  جا�شم اآل ثاين- مدير الإدارة الهند�شية وامل�شروعات - ممثاًل لقطرغاز- لدى 
اأثناء زيارته الأخرية ملدينة را�س لفان  م�شافحته رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون 

العمالء ال�شرتاتيجيني  اأهم  كاأحد  املتحدة  اململكة  واإدراكًا لأهمية  املا�شي.  ال�شناعية يف فرباير 
ل�شركة قطرغاز، قدم ال�شيخ اأحمد ملعايل رئي�س الوزراء الربيطاين والوفد املرافق له موجزًا عن 

 2 �شركة قطرغاز وخا�شًة عن م�شروع قطر غاز 

مصفاة لفان تحتفل بمرور عام من العمليات الناجحة

قطر غاز تسلم أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى دبي 
إجتماعات المنتدى المفتوح للموظفين – تيسير التواصل المفتوح

رئيس وزراء المملكة المتحدة يلتقي بإدارة قطر غاز 
خالل زيارته لقطر

اأواخر العام املن�شرم متكنت قطرغاز من  يف 
اإمارة  فتح �شوقا جديدا للغاز امل�شال القطري يف 

اأكملت هيئة دبي جتهيزات مرحلة بدء  دبي حيث 
امل�شال  الطبيعي  الغاز  ا�شتقبال  حمطة  ت�شغيل 

الت�شغيل  يف ميناء جبل علي. وكانت مرحلة بدء 
اأوىل  بت�شليم  قد اكتملت بقيام �شركة قطر عاز 

املنتج من  امل�شال  الطبيعي  الغاز  �شحناتها من 
قطر غاز 2 على منت ناقلة طراز كيو-فلك�س 
وبيعه ل�شل. و�شيتم يف وقت لحق حقن الغاز 
دبي  لهيئة  التابعة  التوزيع  �شبكة  الطبيعي يف 

املحليني. للم�شتهلكني  لتوريده  للتجهيزات 

ناقلة  املا�شي،و�شلت  اأبريل  الع�شرين من  يف 
قطرغاز " الكرعانة" اإىل حمطة فوت�شو، وهي 
اأول ناقلة من طراز كيوفليك�س ت�شل اإىل  تعد 

وصول أول ناقلة من طراز كيوفليكس إلى محطة تابعة لشركة طوكيو إلكتريك

أول ناقلة من طراز كيوفليكس تصل إلى محطة 
كاواجوي التابعة لتشوبو إلكتريك 

"الكرعانة"- من طراز كيوفليك�س- اإىل  اأول و�شول لناقلة قطرغاز  �شهد يوم الثامن من مار�س 2011، 
بنجاح.  امل�شال  الطبيعي  الغاز  تفريغ �شحنتها من  اأينما مت  اإلكرتيك،  لت�شوبو  التابعة  حمطة كاواجوي 

الي�شار( اإىل  اليمني  )ال�شورة من 
العام ملحطة كاواجوي للطاقة احلرارية - ت�شوبو الكرتيك ال�شيد نوبو �شينوهارا، املدير   

باليابان  التن�شيقي  املكتب  مدير  ميت�شوي-  هيديتو  وال�شيد/  الكرعانة،  قائد  رينو-  �شكيبول  القبطان/ 
- �شركة قطرغاز.

تفريغ �شحنة  اإلكرتيك. وقد جرت عملية  طوكيو 
بنجاح.  الناقلة  امل�شال من  الطبيعي  الغاز 
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كفــاءة التشغـيـل

اأقامت �سركة قطرغاز حفل الع�ساء ال�سنوي احلادي ع�سر ملوظفيها احتفاًل مبرور 
عام �سهد اإجنازاٍت تاريخية، حققت فيه قطرغاز هدفها باأن ت�سبح اأكرب �سركة 

منتجة للغاز الطبيعي امل�سال على م�ستوى العامل. وقد اأقيم حفل ع�ساء هذا العام يف 

فندق �سرياتون الدوحة بتاريخ 25 و27 و28 من �سهر مار�س املا�سي وبح�سور ال�سيخ 
خالد بن خليفة اآل ثاين مدير عام �سركة قطرغاز وكبار امل�سوؤولني بال�سركة. وقد 

احتفى حفل هذا العام باإ�سهامات موظفي ال�سركة كاأحد معطيات جناح ال�سركة. 

قطرغاز تقيم حفل العشاء السنوي الحادي 
عشر للموظفين وتحتفل بإنجازاتها

قطرغاز تقيم حفل العشاء السنوي الحادي 
عشر للموظفين وتحتفل بإنجازاتها

الكوادر البشرية

الإبــــتكـــــــــــار يف الـــطــــــــاقــــــــــة الـــعـــــاملــــــيــــــــة



جائزة المدير العام لآلداء المتميز-2010
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وقد توجه مدير عام ال�شركة بجزيل ال�شكر 
للموظفني على تفانيهم يف العمل وم�شاركتهم يف 

حتقيق اإجنازات ال�شركة وجناحها خالل عام 
2010 املن�شرم حيث قال:

بالن�شبة  للغاية  ناجحًا  عامًا   2010 عام  "كان 
لنا. فها نحن الآن اأكرب منتج للغاز الطبيعي 

امل�شال يف العامل. بداأنا يف اإنتاج الغاز الطبيعي 
امل�شال من خط الإنتاج 7، مما مينحنا القدرة 

على اإنتاج  42 مليون طن من الغاز الطبيعي 
امل�شال �شنويًا. ويف دي�شمرب من العام املا�شي، 

احتفلت دولة قطر بتحقيق روؤية ح�شرة �شاحب 
ال�شمو اأمري البالد املفدى لدولة قطر يف بلوغ 

الطاقة النتاجية من الغاز الطبيعي امل�شال 
77 مليون طن �شنويًا. يتملكني الفخر باأننا يف 

قطرغاز، قد لعبنا دورًا رائدًا واأ�شا�شيًا يف حتقيق 
روؤية ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى 

والحتفالت املرتبطة بذلك، فبدون تفاين جميع 
املوظفني مل يكن حتقيق مثل تلك الإجنازات 

ممكنًا".
وقد اأ�شار كذلك اإىل اأنه مع بدء الت�شغيل 

الناجح خلط الإنتاج 7 تكون قطرغاز قد ا�شتكملت 
النتقال من مرحلة البناء والت�شييد اإىل مرحلة 

الت�شغيل الكامل. 
وقد مت اإلقاء ال�شوء على اإجنازات عام 2010 

خالل فيلم وثائقي، �شمل الحتفال باإنتاج 77 
مليون طن من الغاز الطبيعي امل�شال �شنويًا، افتتاح 

م�شفاة لفان، بدء ت�شغيل خط الإنتاج 6 بنجاح، 
ت�شليم اأول �شحنة من الغاز الطبيعي امل�شال اإىل 

دبي، توقيع اتفاقية مع �شركة ريب�شول لتزويد كندا 
بالغاز الطبيعي امل�شال، ت�شليم اأول �شحنة منقولة 

على منت ناقلة من طراز كيو ماك�س اإىل اليابان، 
حتميل ال�شحنة رقم 1000 من عمليات م�شفاة 

را�س لفان، ت�شليم ال�شحنة 100 اإىل اململكة 
املتحدة، وتوقيع عقد تنفيذ الت�شميمات الهند�شية 

وامل�شرتيات والإن�شاءات مل�شروع املحافظة على 
م�شتويات الإنتاج. 

وخالل احلفل، مت تقدمي جائزة املدير العام 
للتميز للموظفني الذين اأبدوا اأداء متميزًا خالل 

عام 2010.
ومل يخلو احلفل من املتعة والرتفيه، واإمياًء 

لكون ال�شني �شوقًا جديدًة هامة بالن�شبة لقطرغاز 
فاإن جزًء معتربًا من الرتفيه كان ذا �شمٍة �شينيٍة 

وا�شحة، حيث كان الظهور الق�شري لالأ�شد 
ال�شيني التقليدي، والذي ي�شغل حيزًا هامًا من 
الإحتفالت واملهرجانات ال�شينية بو�شفه جالبًا 

للحظ، وذلك متهيدًا لعر�س جمموعة فنون الدفاع 
عن النف�س 'رهبان �شاولني' الذين قدموا عر�شًا 

مبهرًا ومده�شًا من لعبة الكونغ فو ال�شينية حيث 
اأده�شوا احل�شور بحركاتهم اجلريئة. تبع ذلك 

ظهور حممد كمال، املمثل الكوميدي الأول يف 

قطر والذي جنح يف ر�شم البت�شامة على وجوه 
الكثريين من خالل تعليقاته املرحة ومهارة التقليد 
التي يتقنها. بعد ذلك ا�شتمتع احل�شور بعزف حي 

لفرقة الدوحة للجاز.
تبع ذلك افتتاح بوفيه الع�شاء التي �شمل 

جمموعة وا�شعة من املاأكولت متثل حوايل خم�شني 
دولة تنتمي اإليها القوى العاملة يف قطرغاز. 

واخُتتم احلفل الرتفيهي ب�شحب على جوائز قيمة 
حيث مت تقدمي املئات من اجلوائز على مدى ثالث 

لياٍل.  

عمر اأبو حجلة
العمليات الربية

علي اإبراهيم املهندي
عمليات حمطة را�س لفان

اأكرم حممد يو�سف
ق�شم عمليات احلقل

عبدالقادر هواري
بدء ت�شغيل م�شاريع تو�شعة قطرغاز 3 و4

نا�سر بالل العلي
بدء ت�شغيل م�شاريع تو�شعة قطرغاز 3 و4

اأوجو�سنت فران�سي�س
بدء ت�شغيل م�شاريع التو�شعة

دميفيك كانابانو
بدء ت�شغيل م�شاريع التو�شعة

جوفيندان األجابان
الهند�شة الربية

اأحمد اأ�شكناين و�شالح اأ�شيل 
ت�شغيل  بدء  م�شروع  – من 

م�شاريع تو�شعة قطرغاز 3 و4 
الفائزين  بني  من  –  كانوا 

بجائزة الآداء املتميز

حممد �سربي حماده
اخلدمات العامة

حممد ا�سماعيل
اخلدمات العامة

نورة علي اخلرجي 
اإدارة مبيعات الغاز

كو�سي �سام
الإمدادات

نبيل مديني
ق�شم دعم هند�شة امل�شنع

�سوري�س مينون
ق�شم دعم هند�شة امل�شنع

اأحمد علي مندور
ال�شيانة )الور�شة واخلدمات(

�سوري�س. اإن .اإم
ال�شيانة

كاداركاري اأوركافالن
العمليات الربية
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