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الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى سبتمرب 2015

 التفوق الصناعي لقطرغاز

أداء السالمة والصحة والبيئة 

عمليات فاعلة وموثوقة
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 ومتنوعة
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03  أداء رفيع املستوى لالستدامة.
التنفيذي. الرئيس  رسالة 

04 االهتمام مبوظفي ومقاويل 
اجلودة  معايري  أعلى  تطبيق  قطرغاز. 

العاملية.

08 إدارة خدمات الطوارئ : وكالة 
ة  معتمد

10 تعزيز نظام إدارة االستجابة 
املوظفني  سالمة  تتصدر  للطوارئ. 
يف قطرغاز وحماية األصول أولويات 

دائمة. بصورة  الشركة 
 

12 خمترب متطور وحديث. ساعد خمترب 
قطرغاز الذي مّت اعتماده مؤخرًا الشركة 

على حتقيق رؤيتها التي تتمثل يف كونها 
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل.

العمليات  الرتكيز على سالمة   16
العمليات  إدارة  حققت  البحرية. 

البحرية إجنازًا هامّاً من خالل  حتصيلها 
العيوب مدته  لسجل سالمة خاٍل من 

13 عامًا من دون تسجيل أي حادث 
العمل. عن  مقعد 

للغاز. الذهبي  العصر   18
– وقود املستقبل. الطبيعي  الغاز 

22 حتقيق إجناز استثنائي.
حصل خالد لطيف على جائزة خاصة 

الرئيس  ُقدمت له خصيصًا من طرف 
لقطرغاز. التنفيذي 

24 مرور سنة على بدء اعتماد 
التعلم.مستجدات  حلول  برنامج 

الثانية  واملرحلة  التعلم  حلول  برنامج 
للربنامج.

الوطنية.  القيادية  26 تطوير املهارات 
  Activate القيادات  تفعيل  برنامج 

احلديث.  Leadership Programme

التعليم  قامت إدارة  التعلم.  28 يوم 
الدعم  إدارة  بالتعاون مع  والتطوير 

للعمليات من أجل تقدمي “يوم  الفني 
التعلم”.

إطالق  أبرز األنشطة الرياضية.   29
ليغ. الثالث من بطولة قطرغاز  املوسم 

30 إشراك جمتمعنا احمللي.
اجملتمعات  يف  اإليجابية  املساهمة 

الواقعة يف شمال قطر. احمللية 

32  التعاون املشرتك من أجل 
على  املرورية  السالمة  حتقيق 

بدعم  املستمر  االلتزام  طرقاتنا. 
املرورية. السالمة  حول  التوعية 

احملتويـــــات

فريق التحرير
مدير التحرير: 

 تاج الدين عليار 
مستشار التحرير:

هبة صدقي
حمرر مساعد:  

ماريانا دياز
حمرر لغة عربية:

 إميان فخرو

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة – الدوحة – دولة قطر

شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد: 22666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف:44523228 974+  
فاكس: 44736628 974+

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد: 11596

الدوحة
دولة قطر

هاتف: 44340360 974+
فاكس: 44340359 974+

جميع احلقوق حمفوظة. ال يجوز إعادة إصدار هذا 
اإلصدار جزئيا أو كليا أو تخزينه يف نظام اسرتجاع 
أو نقله بأي صورة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو 

بالتصوير أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة 
من قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة.
 اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على 
فيسبوك وتويرت وانستجرام.

نتطلع إىل مشاركتك على صفحاتنا 
الرسمية:

www.facebook.com/ :فيسبوك
qatargasmedia

QatargasMedia@ :تويرت
Qatargaspr :انستجرام

  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة

اآلثار السلبية  َتنقل بشكل بيئي.   34  
اليومية. تنقالتنا  ُتحدثها  التي 

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الرئيس 

أداء رفيع املستوى لالستدامة
تهدف رؤيتنا يف قطرغاز، 

أن يرتبط اسمنا على 
الدوام بتميز الكوادر 

البشرية، وروح االبتكار، 
التشغيلي،  والتفوق 

وذلك إىل جانب مبادرات 
اجملتمعية  املسؤولية 

التي نطلقها. إذ أننا ُنركز 
يف عملنا على تطبيق 
نظم اإلدارة املتكاملة 

على املستوى االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي.  كما ندرك يف قطرغاز أن 

العمل اجلماعي ال يحقق أهدافنا فحسب، بل 
ميكننا أيضا من تخطي سقف التوقعات يف العديد 

من حماور العمل على مستوى الشركة. 
وُيربز أحدث تقرير لالستدامة أصدرته قطرغاز 
حجم اجنازنا يف حتقيق قيمة طويلة األمد جلميع 

املساهمني. ولذا يتعني علينا مواصلة العمل 
الدؤوب للحفاظ على ذلك يف املستقبل.  ان 

احلفاظ على إجنازاتنا الرئيسية وسعينا احلثيث 
إىل جتاوز ما حققناه بالفعل وتخطيه مبا يفوق 

التوقعات هو ما جعلنا شركة الغاز الطبيعي 
املسال الرائدة األوىل يف العامل.

 دائما ما نضع صالح العاملني واملقاولني على 
رأس اهتماماتنا ونتخذ كل ما يلزم لضمان امتثالنا 

الدائم للمعايري الدولية وتقدمي مثاال ُيحتذى به 
ألفضل املمارسات يف الصناعة. تشكل فرق عمل 

املقاولني الذين يتعاونون معنا عنصرًا أساسيًا يف 
جناحنا حاليا ونوقن بأنها ستستمر على هذا النحو 

يف املستقبل. 
إننا نرى، يف قطرغاز، أن أدائنا املتفوق على 

مستوى االستدامة يعني االضطالع بدور فعال يف 
اجملتمعات التي نعمل بها. ولذا نقوم باالستثمار 

يف األنشطة التي تهم اجملتمع وتتماشى يف 
الوقت ذاته مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

فطاملا ركزت جهود املسؤولية اجملتمعية 
لقطرغاز على االستثمار يف جماالت التعليم 
والصحة والسالمة والبيئة والرياضة وتنمية 

والثقافة.  اجملتمع 
كما نؤمن إميانًا راسخا بأن جناحنا ورفاهية 

اجملتمعات التي نعمل فيها كيان واحد ال ينفصل. 
ومع تزايد حجم دورنا عامليًا يف جمال الطاقة، فإننا 

نلتزم بالعمل اجلاد كشركة مسؤولة ومعطاءة 
على املستويني احمللي والدويل على حد سواء. 

وكخطوة فائقة األهمية يف هذا االجتاه، فإننا 
نويل اهتمامًا خاصًا لدعم الشباب القطري بهدف 
تنمية قدراته ومتكينه ليصبح قائدا مستحقا يف 

املستقبل.
 إن احلد من اآلثار البيئية السلبية مع االستمرار 

يف عمليات التشغيل املستدامة  هو ما ميكن 
أن نقدمه لألجيال القادمة. ويف هذا اإلطار، 

يحدونا الكثري من الفخر للدور الرئيسي الذي تلعبه 
قطرغاز يف  دعم التنمية املستدامة بدولة قطر  

واملساهمة يف تلبية الطلب العاملي على مصادر 
موثوقة ونظيفة للطاقة. 

وبذا تتفق رؤيتنا لإلدارة البيئية متاما مع 
توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقضي بتوفري 

بيئة مستدامة لألجيال القادمة. ويعترب تطبيق  
أعلى معايري احلفاظ على البيئة واالستغالل األمثل 

للموارد من املتطلبات األساسية لبيان توجهات 
قطرغاز كما أنه يعكس جليا “أسلوب قطرغاز” 

الرائد يف العمل. 
نحرص، يف قطرغاز، على تطبيق أحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا يف صناعة الغاز الطبيعي 
املسال، وعليه فنحن نركز على كل ما يؤثر يف 

قطاعات البيئة الرئيسية لعملنا مثل التوافق 

تقدمي قيمة طويلة 
األمد ملساهمينا

مع املعايري البيئية الدولية، خفض نسبة احرتاق 
الغاز، إدارة انبعاثات غاز الدفيئة، إعادة تدوير 
واستخدام املياه الصناعية وإدارة اخمللفات 

الصناعية. لذا وضعت قطرغاز خطة خمسية تركز 
على االسرتاتيجيات والنظم طويلة األمد للتعامل 
مع العناصر البيئية اخملتلفة مثل الهواء واملاء 
البيئية.  واخمللفات الصناعية وسلسلة القيمة 

وتعمل هذه النظم واالسرتاتيجيات كأساس 
ملبادراتنا ومشاريعنا القائمة واملستقبلية اخلاصة 

بدعم مقومات الصناعة وتقييم أدائنا.
نضع املستقبل نصب أعيننا وسنسعى دائما 

إىل وضع معايري أعلى وحتقيق اجنازات أكرب. إن 
التطوير املستمر لعملنا هو ما جعلنا نصل إىل ما 
نحن عليه اليوم - شركة الغاز الطبيعي املسال 

الرائدة االوىل يف العامل – وهو نفسه ما سيمكننا 
من إجناز املزيد والتحليق يف آفاق جديدة وحتقيق 

األفضل على كل املستويات.
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االهتمام مبوظفي 
ومقاويل قطرغاز

احملافظة  أجل  من  احلثيثة  وجهودها  الدؤوب  عملها  قطرغاز  تواصل 
بضمان  التزامها  إىل  باإلضافة  ومقاوليها  موظفيها  جميع  سالمة  على 

تأمينها  خالل  من  وذلك  الدولية  املعايري  ألعلى  وفقًا  رفاهيتهم 
ومريح.  حديث  إلسكان  توفريها  جانب  إىل  وموثوقة  آمنة  عمل  لظروف 

مل يكن ضمان عيش وتوفري بيئة عمل يف ظروف آمنة ومريحة للعاملني بقطرغاز أولوية للشركة 
منذ نشأتها فحسب، بل إن هذا األمر بات يتالءم كذلك وبشكل أساسي مع ركائز رؤية قطر 

الوطنية 2030. وتستثمر دولة قطر باستمرار وبنسبة ملحوظة لصالح قواها العاملة الدولية يف 
اجملمعات السكنية والرتفيهية. 

بتأمني  الدائم  التزامها  إىل جانب 
آمنة وصحية وموثوقة،  ظروف عمل 

العاملة  لقواها  قطرغاز  تضمن 
معيشية  ظروف  توفري  كذلك 

للمعايري  متتثل  مميزة  راحة  ووسائل 
الدولية. 

التوسعة  مشاريع  شهدت  وقد 
املسال  الطبيعي  للغاز  الكربى 

لقطرغاز بني عامي 2005 و2010، والتي 
و4،  وقطرغاز3  قطرغاز2،  تضمنت 
لفان، ومشروع اسرتجاع  ومصفاة 

ومشروع  الشحن،  أثناء  املتبخر  الغاز 
اإلنتاج،  مستويات  على  احملافظة 
الوافدين  تدفق اآلالف من العمال 

إىل مدينة راس لفان الصناعية. 
لوحده  قطرغاز2  مشروع  ويستوعب 

فقط قوى عاملة يصل عددها إىل 
حوايل 30,000 من حوايل 50 بلدًا. 

العاملة  القوى  هذه  وشكلت 
العوامل  من  رئيسيًا  عاماًل  املتعاقدة 
كبري  بشكل  ساهمت  التي  األساسية 

يف جناح الشركة. وال تقوم قطرغاز 
بتوظيف مقاولني ملدة طويلة من 
التي تتضمن  أجل تقدمي اخلدمات 

املنزيل  والتدبري  والنقل  الصيانة 
إنها تسعى دومًا كذلك  فحسب، بل 

إىل توظيف عدٍد كبرٍي من العمال 
عمليات  يدعمون  الذين  املقاولني 
اإلغالق من أجل الصيانة اخملطط 

تنفيذ املشروعات  إىل جانب  لها 
الرئيسية. 

رفاهية اخمليم
مل يكن ضمان عيش وتوفري بيئة 

عمل يف ظروف آمنة ومريحة 
للشركة  أولوية  بقطرغاز  للعاملني 

منذ نشأتها فحسب، بل إن هذا 
األمر بات يتالءم كذلك وبشكل 

أساسي مع ركائز رؤية قطر 
دولة  وتستثمر   .2030 الوطنية 

ملحوظة  وبنسبة  باستمرار  قطر 
الدولية يف  العاملة  لصالح قواها 

والرتفيهية  السكنية  اجملمعات 
ويستوعب  املستوى.  العاملية 
جممع قرية بروة، وهو منشأة 

افُتِتح يف  الرفيع  الطراز  سكنية من 
وقت سابق من هذه السنة، أكرث من 
للكريكت،  150,000 عامل ويضم ميادين 
ومالعب كرة قدم، ومساجد، وسوقًا 

سيارات  ومواقف  وسينما،  مركزيًا، 

أجرة، وغريها. وُيعد اجملمع الذي 
245,000 مرتًا مربعًا،  تبلغ مساحته 

التزام  جمرد مثال بسيط عن كيفية 
الدؤوب على  بالعمل  دولة قطر 

العيش احلديث واآلمن  توفري معيار 
تسعى  معيار   - الوافدين  للعاملني 

نهجه  على  والسري  لتطبيقه  قطرغاز 
ومقاوليها.  موظفيها  مع 

اتباع  كذلك  قطرغاز  وتضمن 
العالية املستوى من  هذه املعايري 
التي تتشارك  الشركات  جانب كربى 

تعمل  التي  الشركات  ووحدها  معها. 
جاهدة وباستمرار على توفري ظروف 

ملوظفيها  ومريحة  آمنة  معيشية 
والطعام  واملياه  السالمة  )تشمل 

هي  والرتفيه(  والنظافة  واالتصاالت 
إبرام عقود مع  التي حتظى بفرصة 

قطرغاز. 
الظروف  امتثال  وبهدف ضمان 

املتعاقدة  العاملة  للقوى  املعيشية 
ُتجري  املقبولة،  الدولية  للمعايري 
تدقيق  عمليات  بانتظام  قطرغاز 

العمل  خميمات  جميع  يف  وتفتيش 

من  التأكد  بهدف  للمقاولني  التابعة 
بكافة قواعد  العاملني  التزام  مدى 

ويساهم  واألمن.  السالمة  وتطبيقات 
هذا األمر قطعًا يف تأمني احلماية 

املقاولني  جلميع  واملالئمة  الالزمة 
مشروع. بأي  املعنيني 

الرعاية الصحية
وُيعد حتديد املعايري يف األداء 
تركيز أساسي  الصحي جمال 

أبرز ركائز  آخر يدخل ضمن قائمة 
االجتماعية  املسؤولية  برنامج 

للموظفني  الشركة  وتقدم  لقطرغاز. 
واملقاولني خدمات طبية ذات 

الصحية  الرعاية  تشمل  عالية  جودة 
واألولية.  والطارئة  املهنية 

العناية  برامج  أهداف  وتقضي 
لهم  توفر  بأن  باملوظفني  الصحية 

إىل  نوعية حياة مالئمة تسعى 
احملافظة على قوى عاملة صحية 

آلية عدم  ومنتجة إىل جانب ضمان 
احمليطة  العمل  ظروف  تشكيل 
على  ضروري  خلطرغري  بالعمال 
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اآلخرين. كما تشمل هذه األهداف 
يتميز  صحي  تقييم  برنامج  تنفيذ 

ويضمن  إدارته  وسالسة  بسهولة 
يف  العاملني  ملئات  البدنية  اللياقة 

كل أسبوع.
إنتاج املواد اإلعالمية  ويجري 
التوعية  وفكرة  مبدأ  ُتشجع  التي 

العاملني  لتوعية  بانتظام  الصحية 
اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  وتأهيلهم 

قرارات جيدة يف ما يخص املسائل 
غرار  على  بصحتهم،  املرتبطة 

احلياة.  وأسلوب  والتمارين  التغذية 
وبصورة خاصة، وخالل األشهر األكرث 

رئيسية  حمالت  تنفيذ  يجري  حرارة، 
حول أهمية جتنب اإلجهاد احلراري 

واحملافظة على رطوبة اجلسم. 
إىل ذلك، يحظى كل مشروع 

الرعاية  إدارة متخصص يف  بفريق 
مع  وثيق  بشكل  يعمل  الصحية 

النظافة  الطبية وإدارة  اإلدارة 
ويتوفر كل  الصناعية يف قطرغاز. 

خميم عمال على أطباء وخرباء يف 
تقييمات  جتري  كما  الصناعية،  الصحة 

العمل  لفحوصات  املهنية  الصحة 
اللياقة  غرار  على  منتظم  بشكل 

البدنية. فعلى سبيل املثال، يف 
عام 2014، متت إدارة حملة رشاقة 

مع  املتعاقدة  العاملة  للقوى  طبية 
قطرغاز شملت أكرث من 15,467 
فردًا. وجرت إعادة تعيني العمال 
الذين يعانون من ظروف صحية 

مناسبة  بوظائف  وتكليفهم  خطرية 
الصحية.  لظروفهم  أكرث 

ويف عام 2014 أيضًا، توّلت املراكز 
الطبية يف قطرغاز يف احملطات 

إدارة  الرئيسي  البحر واملركز  وعرض 

16,835 حالة.  ما يبلغ جمموعه 
عالوة على ذلك، فقد أجرت فحوصًا 
طبية دورية لـ1,805 موظف، هذا إىل 

طبية  فحوصات  بإجراء  قيامها  جانب 
لـ348 مرشح  التوظيف  ملا قبل 

ومشاريع  قطرغاز  بشركة  للعمل 
توسعتها. 

مراقبة الصحة املهنية
املهنية  الصحة  مراقبة  تعمل 
يف قطرغاز على توفري وتقدمي 

معلومات هامة وأساسية عن مكان 
إصابة العمال بأمراض  أو جروح 

ما يف وظيفة حمددة باإلضافة إىل 
على  سلس  بشكل  الضوء  تسليط 

وُتستخدم  حدوثها.  وكيفية  سببها 
لتحسني  جمعها  مت  التي  املعلومات 

العمال وسالمتهم من خالل  صحة 
غرار:  على  مناسبة  وقائية  أنشطة 

• الدورية.	 الطبية  الفحوص 
• العمل 	 إصابات  تصنيف  سجل 

الصلة. ذات  والتقارير 
• العمل.	 بأمراض  اخلاصة  التقارير 
• الصحة 	 حول  املتمحورة  احلمالت 

والسالمة.
• الضوضاء.	 خرائط 
• والتفتيش 	 التنقيب  عمليات 

العمل  ملواقع  املنتظمة 
والطعام. واخمليمات 

• الصناعية 	 للنظافة  برنامج 
الكيميائية  للمواد  التعرض  يقّيم 

والضوضاء واإلشعاع واحلرارة 
البيولوجية  والغبار/األدخنة 

لالستنشاق. الصاحلة 
تعاوين جلميع  يتوفر نظام  كما 

املوظفني أو املقاولني اجلدد يف 

باتًا على أي  املواقع. ومينع منعًا 
شخص غري متكيف مع املعدات أو 

العمل وتأدية مهامه من  اإلجراءات، 
دون إشراف مباشر وال يسمح له 

باملشاركة يف أي نشاط ُيعد ضمن 
اخلطورة.  الشديدة  األنشطة  مصاف 

سالمة ونظافة الغذاء
قطرغاز  منشآت  جميع  تخضع 
باإلضافة إىل املباين واملنشآت 

مراقبتها،  قطرغاز  تتوىل  التي  األخرى 
أخصائيي  ِقبل  من  تفتيش  لعملية 

التغذية وذلك بهدف ضمان  سالمة 
الدولية.  املمارسات  ألفضل  االمتثال 

على  التوجيهية  املبادئ  وترتكز 
احلساسة  املراقبة  نقطة  مبادئ 

أيزو  ومعايري  اخملاطر  لتحليل 
22000. ويتم رفع عينات املسح من 

أيادي  على أسطح املطابخ وعن 
بتقدمي  يقومون  الذين  املوظفني 

املأكوالت واملشروبات وذلك 
النظافة  إجراءات  كفاءة  لضمان 

السواء.  على  والعامة  الشخصية 
بتجميع  أخرى تهتم  ُتجرى مسوح  كما 

بكمية  املتعلقة  املالحظات  كافة 
الغذاء وخدماته وجودته باإلضافة إىل 
والعامة. الشخصية  النظافة  ظروف 

إدارة املشرتيات  وتساهم 
والتخزين واحليازة واخلدمة  واإلعداد 

والتنظيف يف منع ظهور األمراض 
متطلبات  وُتطبق  بالتغذية.  املرتبطة 

التغذية  خلدمات  والنظافة  الصحة 
املراقبة  املنشآت  جميع  على 
الداعمة  والفعاليات  للمشروع 

إىل جانب منشآت  للمشروع، 
يقدمون  الذين  الفرعيني  املقاولني 

واملشروبات  املأكوالت  خدمات 
العاملة يف املشروع،  للقوى 

وأماكن اإلقامة يف اخمليم ملوظفي 
الفرعيني. أو املقاولني  املشروع 

وخالل فرتات ال تتجاوز 12 شهرًا، 
يتعني على كل مسؤول خاص 

بتوفري وتقدمي مأكوالت وأغذية 
احلصول على شهادة صحية بعد 
باالمتثال  إجراء فحص طبي خاص 

بالنسبة  قطر  دولة  ملتطلبات 
بتقدمي  واخملتصني  للقائمني 

األغذية.

برنامج من املنزل إىل املنزل
برنامج من املنزل إىل املنزل مصمم 

إلبقاء آالف العمال يف تواصل مع 
الذي مت  الربنامج  عائالتهم. ويدعم 
بناء منشآت  إطالقه خالل مرحلة 

العمال  الصناعية،  لفان  راس  مدينة 
يف تشاطر حلظات من حياتهم يف 

استخدام  على  ويشجعهم  قطر 
بني  املعلومات  وانسياب  تدفق 

عملهم  وأماكن  األصلية  بلدانهم 
احلالية. وقد ساهمت هذه املبادرة 

بدرجة كبرية وواضحة يف إحداث 
ترابط وتواصل قوي بني العمال 

العامل تعترب  أنحاء من  وعائالتهم يف 
فيها االتصاالت شبه حمدودة أو 

وتناقل  تدفق  ويحصل  جدًا.  مكلفة 
من  جمموعة  بواسطة  املعلومات 

بالتواصل  يقومون  الذين  املتطوعني 
وينقلون لهم  العمال  مع عائالت 

أحبائهم.  أخبار 
ومع استمرار قطرغاز يف 

وتنفيذ  الكربى  مشروعاتها  تشغيل 
على  جديدة  توسعة  مشروعات 

صورة ألحد مقاويل قطرغاز وهو يقوم بالتربع بالدم يف إحدى حمالت الشركة اخلاصة بالتربع بالدم. وُتنظم اإلدارة الطبية يف الشركة أيضًا جمموعة من الفحوصات الطبية جلميع موظفيها ومقاوليها على مدار السنة.

2، تبقى سالمة  غرار مصفاة لفان 
هي  ومقاوليها  موظفيها  ورفاهية 

األولوية رقم “1” للشركة. 

السالمة يف قطرغاز
يف قطرغاز، ُيعد كل شخص فردًا 

ذو أهمية كبرية ضمن كل مشروع 
أو  رتبته  النظر عن  للشركة بغض 

على  الشركة  وتعمل  وظيفته. 
السالمة  سياسة  وتعميم  تطبيق 

التي حتتم عودة كل شخص إىل بيته 
عمله  مزاولة  بعد  ساملًا  وعائلته 
الوظيفية يف أحد  وإمتام مهامه 

مشروعات الشركة. ويجب أن يكون 
لكل مقاول يف قطرغاز حمور تركيز 

واحد وأساسي أال وهو ضمان 
باقي  باألساس وسالمة  سالمته 

أيضًا. الزمالء 
برنامج  قطرغاز  أطلقت  وقد 
اخللو من احلوادث واإلصابات يف 

عام 2002، حيث قامت منذ ذلك احلني 
بتدريب أكرث من 60 ألف موظف 

ومقاول مشروع على مبادئ 
حتث  التي  وممارساتها  السالمة 

باإلبالغ  على حق كل فرد ومسؤوليته 
عن أي وضعية غري آمنة.

ومن بني املبادرات التي تندرج 
يف إطار برنامج اخللو من احلوادث 

واإلصابات نذكر ما يلي:
• العمل.	 لتصاريح  اإللكرتوين  النظام 
• للمعدات 	 اآلمن  العزل  سياسات 

املتزامنة. والعمليات 
• نظام إدارة سالمة املقاولني.	
• إدماج املقاولني يف برنامج 	

لقطرغاز. السالمة  وثقافة 
• الوظيفة 	 سالمة  حتليل  عمليات 

العمل  أثناء  السالمة  وحمادثات 
والتحقيق يف احلوادث.

• إنقاذ احلياة.	 قواعد 
• ملعدات 	 الصارمة  ملتطلبات 

جلميع  الشخصية  احلماية 
واملقاولني. املوظفني 

• توعية اجملتمع حول 	 برامج 
والبيئة. والسالمة  الصحة 

لعام  السالمة  حملة  متحورت 
البداية اآلمنة،  2015 حول مفهوم 
حيث عّزز كبار شخصيات اإلدارة، 

الشيخ خالد بن خليفة  مبن فيهم 
التنفيذي، رسالة  الرئيس  ثاين  آل 

املوظفني  جلميع  السالمة 
واملقاولني من خالل إرسال رسائل 

وملصقات.  إعالنية  وحمالت  فيديو 
حول  التوعية  بنشر  احلملة  وتقوم 

اإلجنازات املاضية واألهداف اجلديدة 
ويقضي  املستقبلية.  والتحديات 
الهدف األساسي إلجناح احلملة 

تعمل الشركة على تطبيق وتعميم سياسة السالمة التي حتتم عودة كل شخص إىل بيته وعائلته ساملًا 
بعد مزاولة عمله وإمتام مهامه الوظيفية يف أحد مشروعات الشركة. ويجب أن يكون لكل مقاول يف 

قطرغاز حمور تركيز واحد وأساسي أال وهو ضمان سالمته باألساس وسالمة باقي الزمالء أيضًا.

بضمان فهم واستيعاب كل عامل 
مع  نشاطه،  على  املرتتبة  للمخاطر 

وتطوير  اجلوهرية،  األسباب  حتديد 
خطوات فعالة ملنع حدوث هذه 
اخملاطر واألضرار من جديد. أما 
حماية  فيبقى  الرئيسي  الهدف 

الضرر  املوظفني واملقاولني من 
وسياسة  فلسفة  ونهج  بتطبيق 

القائل:  املبدأ  على  القائمة  قطرغاز 
“إذا كنت عاجزًا عن القيام باألمر 

بسالمة، فال تقم به!.”

صورة جملموعة من العمال واملقاولني وهم يشاركون يف مباراة للكرة الطائرة يف إحدى املرافق الرياضية املتواجدة يف خميم عملهم. ووحدها الشركات التي تعمل جاهدة وباستمرار على توفري ظروف معيشية آمنة ومريحة ملوظفيها 
)تشمل السالمة واملياه والطعام واالتصاالت والنظافة والرتفيه( هي التي حتظى بفرصة إبرام عقود مع قطرغاز.

15.467
هو عدد األفراد من 

املقاولني الذين حظوا 
باملشاركة يف حملة 

رشاقة طبية التي نظمتها 
قطرغاز يف عام 2014،
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إدارة خدمات الطوارئ: 
"وكالة معتمدة”

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف الشرق األوسط، حصلت إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز على شهادة االعتماد الدويل 
يف خدمات طوارئ اإلطفاء واإلنقاذ )Accredited Agency( التي مينحها مركز التميز يف السالمة العامة يف الواليات املتحدة 

األمريكية )CPSE(، فباتت بذلك واحدة من 218 وكالة معتمدة يف هذا اجملال حول العامل. 

يقدم مركز التميز يف السالمة 
العامة يف الواليات املتحدة األمريكية 

)CPSE( برنامج االعتماد الوحيد 
ملنظمات إدارة خدمات الطوارئ 

ملكافحة احلرائق واإلنقاذ حول العامل. 
وبرنامج االعتماد هو عبارة عن منوذج 

تقييم ذاتي ُيمًكن منظمات إدارة 
خدمات مكافحة احلراق والطوارئ 

من دراسة مستويات اخلدمة/ األداء 
املاضية واحلالية واملستقبلية 

ومقارنتها بأفضل املمارسات يف 
القطاع.

وقد كان التحسني املستمر 

للجودة وتعزيز تقدمي اخلدمة العامَلني 
األساسيني إلدارة خدمات الطوارئ يف 

تلبية املعايري الصارمة التي تضعها 
جلنة االعتماد يف مركز التميز يف 

السالمة العامة يف الواليات املتحدة 
األمريكية والتي تضم 11 عضوًا ميثلون 

خمتلف أقسام قطاع خدمات مكافحة 
احلرائق. 

وتسلم ممثلون عن فريق إدارة 
خدمات الطوارئ برئاسة حسن جاسم 
أبو خميس مدير إدارة خدمات الطوارئ 

واألمن يف قطرغاز شهادة االعتماد 
يف احتفالية خاصة نظمها مركز التميز 

يف السالمة العامة مؤخرًا يف مقره 
يف والية أتالنتا يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

االعتماد
كانت عملية االعتماد معقدة وصارمة، 
وقد شملت مترين توثيق وتقييم مدته 

أربعة أعوام. وزار مسؤولون من املركز 
مقر قطرغاز يف الدوحة وراس لفان 

للتأكد من امتثال الشركة للمعايري 
املوضوعة والتي متحورت حول:

• حتديد اخلطر واحتياجات السالمة.	
• تقييم األداء احلايل.	

• وضع طريقة للتوصل إىل التحسني 	
املستمر.

كان االعتماد متطلبًا ومليئًا بالتحديات 
مع تعقيدات إضافية ناجمة عن 

كون الشركة صناعية ولديها مواقع 
متعددة يف مدينة راس لفان 

الصناعية. 

املنافع
كان اإلجناز برهانًا آخر على املعايري 

العاملية لشركة قطرغاز وموقعها 
كالشركة الرائدة يف جمال انتاج 

الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

وتستخدم عملية االعتماد اليوم كآلية 
استباقية للتخطيط إلدارة خدمات 

الطوارئ يف قطرغاز يف املستقبل، 
وميكنها أن تساعد اإلدارة أيضًا على 

حتديد أي جماالت حتسني خاصة بجودة 
اخلدمات التي تقدمها. 

ومبوجب منوذج التحسني 
املستمر املعتمد يف السعي إىل 

االعتماد، يتعني على الشركة حتديث 
برنامج تخطيط اسرتاتيجي فعال 

وإجراء تقييم شامل ودقيق ملستوى 
اخلطر. وقد ساعد تقييم اخملاطر 
قطرغاز على اتخاذ قرارات مطلعة 

ومدروسة يف شأن مستوى اخلدمة 
املنشود. 

جتدر اإلشارة إىل أن جلنة االعتماد 
يف مركز التميز يف السالمة العامة 
تضم 11 عضوا ميثلون قطاع خدمات 

مكافحة احلريق، مبا فيها إدارات 

تأكيدًا على التزام الشركة بتطوير 
وحتفيز قوى عاملة عالية املهارة 

ومتنوعة الكفاءة، فإنه ميكن حتقيق 
هذه اإلجنازات بفضل تفاين وإخالص 

كل موظف أثناء تأديته ملهام عمله. 
كما يتيح منح الشركة هذا االعتماد 

الفرصة لتحقيق األهداف املهنية 
الفردية. وقد انطبق األمر يف هذه 

احلالة على حسن جاسم أبو خميس 
مدير إدارة خدمات الطوارئ واألمن 
يف قطرغاز الذي بات أول مسؤول 

مكافحة حرائق يف الشرق األوسط 
ينال اعتماد مركز التميز يف السالمة 

العامة كجزء من عملية االعتماد.
وبذلك بات حسن واحدًا من 

األفراد القالئل حول العامل الذين نالوا 
واستحقوا عن جدارة هذا االعتماد. 

ويقدر االعتماد مسؤويل مكافحة 
احلرائق الذين برهنوا عن اسرتاتيجية 
يف التطوير الوظيفي املستمر كما 

أنه يؤكد لإلدارات بأن من يقودها يتمتع 
باملهارات التعليمية والفنية الضرورية 

لتلبية احتياجات وظيفته. 
وتعليقًا على إجنازه، صرح حسن 

لـجملة الرائد بقوله: "يؤكد حصويل على 
هذا االعتماد التزام قطرغاز التزامًا تامًا 
بتطوير موظفيها هذا إىل جانب عزمها 

األكيد على مواصلة مهمتها بتطوير 
وحتفيز قوى عاملة عالية املستوى 

ومتنوعة الكفاءة. وجدير بالذكر أن 
تطوري الوظيفي كان ُمحفزًا بشكل 

أساسي من قبل رؤية هذه الشركة 
االستثنائية لوضع معايري السالمة 

والصحة واألداء البيئي.”
تسلم ممثلون عن فريق إدارة خدمات الطوارئ برئاسة حسن جاسم أبو خميس مدير إدارة خدمات 

الطوارئ واألمن يف قطرغاز شهادة االعتماد يف احتفالية خاصة نظمها مركز التميز يف السالمة العامة 
)CPSE( مؤخرا يف مقره يف والية أتالنتا يف الواليات املتحدة األمريكية.

مكافحة احلريق والبلديات وجمالس 
وضع القواعد املهنية ووزارة الدفاع 

األمريكية والرابطة الدولية لرجال 
اإلطفاء.

فقد مت تأسيس مركز التميز 
يف السالمة العامة يف عام 1986، 

كمنظمة غري ربحية، وهي الكيان 
الذي يشرف على الهيئات التي 

تصدر شهادات االعتماد وتقدمي 
الدورات التعليمية وخدمات االعتماد 

للمؤسسات والعاملني يف قطاع 
خدمات مكافحة احلريق. ويلتزم املركز 

مبساعدة املؤسسات التي تعمل يف 
خدمات الطوارئ ومكافحة احلريق حول 

العامل يف حتقيق التميز يف جمالها من 
خالل برنامج للتقييم الذاتي واالعتماد 

بغرض استمرار تطوير اجلودة 
وحتسني اخلدمة التي تقدمها هذه 

الهيئات للمجتمع.

218
هو عدد الوكاالت 

املعتمدة حول العامل، 
وقد باتت إدارة خدمات 

الطوارئ يف قطرغاز 
واحدة منها.

"يؤكد حصويل على هذا االعتماد التزام قطرغاز التزامًا تامًا بتطوير موظفيها هذا إىل جانب 
عزمها األكيد على مواصلة مهمتها بتطوير وحتفيز قوى عاملة عالية املستوى ومتنوعة 

الكفاءة. وجدير بالذكر أن تطوري الوظيفي كان ُمحفزًا بشكل أساسي من قبل رؤية هذه 
الشركة االستثنائية لوضع معايري السالمة والصحة واألداء البيئي.” - حسن جاسم أبو 

خميس مدير إدارة خدمات الطوارئ واألمن يف قطرغاز.

حصول مدير إدارة خدمات الطوارئ واألمن 
على اعتماد مسؤول مكافحة احلرائق 
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صورة مت التقاطها للعاملني بإدارة خدمات الطوارئ بشركة قطرغاز أثناء تنفيذهم لبعض األنشطة خالل ورشة السالمة من احلريق.

قام راندي ستادلر مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز )وسط اجملموعة(، بتوقيع االتفاقية مع السيد 
غاري سايكس رئيس شركة كونوكو فيليبس – قطر  )الثاين من يسار الصورة(  بحضور ممثلي كل من شركة قطرغاز 

وشركة كونوكو فيليبس.

تعزيز نظام إدارة 
االستجابة للطوارئ

تتصدر سالمة املوظفني وحماية األصول يف قطرغاز أولويات الشركة بصورة دائمة. وكجزء من جهودها 
املستمرة يف هذا اإلطار، وقعت الشركة مؤخرًا اتفاقية دعم ملواجهة احلوادث مع شركة كونوكو فيليبس، 

والتي ستعمل على تعزيز إدارة نظام االستجابة للطوارئ يف قطرغاز. 

“الدعم الفعال والتواصل والتشغيل املشرتك هي عناصر هامة وجب توفرها يف أي اتفاقية تعاون 
مشرتك خمتص باالستجابة للطوارئ. وتعزز ريادة كونوكو فيليبس يف هذا اجملال قدرتنا على 

االستجابة بشكل كبري.” - راندي ستادلر، مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز. 

إن الهدف الرئيسي واألول لقطرغاز 
هو التشغيل اآلمن. لكن يف حال 
وقوع اي حادث، فإنها تبقى على 

أمت استعداد لالستجابة السريعة 
والفعالة للسيطرة على تبعيات 

احلادث بعد حدوثه وذلك سعيًا منها 
حلماية موظفيها وأصولها باإلضافة 

إىل احملافظة على البيئة وعلى 
سمعتها ومساهميها ودولة قطر 

على نطاق واسع. 
وتساهم اتفاقية الدعم ملواجهة 

احلوادث بشكل كبري يف تسهيل 
خطة االستعداد إذ أنها توفر اخلربة 

الفنية الالزمة لالستجابة الفعالة ألي 
حادث طارئ. 

ووفقًا لراندي ستادلر مدير شؤون 
السالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز: 

" الدعم الفعال والتواصل والتشغيل 

املشرتك هي عناصر هامة وجب 
توفرها يف أي اتفاقية تعاون مشرتك 

خمتص باالستجابة للطوارئ. وتعزز 
ريادة كونوكو فيليبس يف هذا اجملال 

قدرتنا على االستجابة بشكل كبري.” 
وُتعد هذه االتفاقية خطوة هامة 

أخرى يف احلفاظ على السالمة 
والسيطرة على الوضع واستمرار 
عمليات اإلنتاج يف حاالت الطوارئ. 

كما تضمن الدعم الفعال والتواصل 
والتشغيل املشرتك يف حاالت 

الطوارئ، وهي عناصر هامة وجب 
توفرها يف أي اتفاقية تعاون مشرتك 

خمتص باالستجابة للطوارئ.
وكان عرض التجارب املشابهة 

وأفضل املعايري القطاعية أمرًا 
أساسيًا يف التطوير اجلاري لنظام 

االستجابة لقطرغاز. كما جرى العمل 

على مالءمة اإلجراءات والربوتوكوالت املعتمدة عامليًا 
واملعروفة بنظام قيادة احلوادث. وقد سهلت هذه 

املقاربة لالستجابة للحوادث التي حتولت اليوم إىل معيار هام 
يف القطاع، عمل قطرغاز يف حماذاة مساهميها عند 

احلاجة، مبا سمح بتكاملهم بطريقة سلسة ضمن هيكل 
دعم االستجابة. 

وقد صرح غاري سايكس رئيس شركة كونوكو فيليبس 
– قطر: "تبحث كونكو فيليبس دائمًا عن طرق مبتكرة لدعم 

مشاريعها املشرتكة يف الواليات املتحدة وخارجها. 
ويسرنا تبادل خربتنا يف االستجابة للطوارئ مع فريق 

قطرغاز اخملتص ذي الكفاءة العالية وذلك لدعم وتعزيز 
االستجابة الفعالة يف حال وقوع أي حادث.”

كما تدعم االتفاقية تنسيق األنشطة على غرار األبحاث، 
والتدريب والتوعية، وتقرتح مواد للتدريب وبرامج االستجابة 

للطوارئ.
وبهدف ضمان نظام استجابة متني بشكل كامل، 

ألزمت الشركة جميع مساهميها الرئيسيني باملساعدة 
حينما يقتضي الوضع ذلك يف حالة احلوادث. ويتيح ذلك 

االستفادة من قدرات ومهارات استجابة جمربة وخمتربة، 
قد ال تتوفر يف الوقت الراهن يف قطر. وتشكل اتفاقية 
الدعم ملواجهة احلوادث هذه حتواًل اسرتاتيجيًا لضمان 

استمرار قطرغاز يف الوصول إىل املوارد الدولية الرئيسية.
وُتعد شركة كونوكو فيليبس، أحد شركاء قطرغاز يف 

مشروع "قطرغاز 3 املشرتك، أكرب الشركات اخلاصة 
يف العامل لالستكشاف واإلنتاج من حيث حجم اإلنتاج 

واالحتياطي من النفط والغاز. وتشغل قطرغاز3 خط اإلنتاج 
السادس بقدرة 7.8 مليون طن يف السنة. وهي تنتج ما 

ُيعادل 1.4 مليار قدم معياري مكعب من الغاز يف اليوم.
وتتميز كونوكو فيليبس بسجلها احلافل باملوثوقية 

والكفاءة يف جمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز 
الطبيعي. كما تركز الشركة يف أعمالها على التشغيل 

اآلمن ملرافق اإلنتاج وتنفيذ أعمال تطوير كربى واستكشاف 
موارد جديدة يف املناطق الواعدة. وقد استمرت كونوكو 

فيليبس يف توطيد عالقاتها التعاونية مع قطرغاز والتي مت 
تعزيزها مؤخرًا بتوقيع هذه االتفاقية من أجل دعم عمليات 

االستجابة للطوارئ يف قطرغاز.

صورة لفريق من العاملني بإدارة خدمات الطوارئ واألمن بشركة قطرغاز وهم يقومون ببعض متارين السالمة للتأكد من مدى 
استعدادهم وجاهزيتهم للتصدي لكافة احلاالت الطارئة. 

صورة لبعض أفراد اجملتمع وهم يتدربون حتت إشراف إدارة خدمات الطوارئ واألمن بشركة قطرغاز، كجزء من التزام الشركة 
بسالمة موظفيها وأصولها.

“يسرنا تبادل خربتنا يف االستجابة 
للطوارئ مع فريق قطرغاز اخملتص 

ذي الكفاءة العالية وذلك لدعم 
وتعزيز االستجابة الفعالة يف حال 

وقوع أي حادث.”- غاري سايكس 
رئيس شركة كونوكو فيليبس – قطر.
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خمترب متطور وحديث

 ميتاز خمترب قطرغاز املتواجد يف منطقة راس لفان بتطوره وتقدمه 
امللحوظ فهو يتوىل مهمة حتليل عملية إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف 

الشركة من خالل أخذ عينات روتينية يومية للمنتجات األساسية والثانوية 
بهدف مراقبة اجلودة. وقد ساعد اخملترب املعتمد دوليًا شركة قطرغاز على 
املضي ُقدمًا يف العمل اجلاد لتحقيق رؤيتها لتسليم الغاز الطبيعي املسال 

مبوثوقية وكفاءة عالية لكافة عمالئها حول العامل.
"باإلضافة إىل إجراء االختبارات التحليلية وحتديد جودة املنتج، فإن إدارة البيانات وصيانة معدات 

اخملترب ُتعد أحد أبرز النقاط األساسية التي ميتاز بها خمترب قطرغاز حيث ُيسهم هذا األمر إيجابًا 
يف حتصيل أداء موثوق وفعال.”- حممد بخيت النعيمي، مدير خمترب قطرغاز. 

املنتجات ذات اجلودة ُتساهم يف 
كسب ثقة العميل

ُيلبي اخملترب الواقع يف راس لفان جميع االحتياجات التحليلية املرتبطة بعمليات قطرغاز وأصولها 
باإلضافة إىل كافة متطلبات مصايف لفان. وبفضل جودة املعدات والتقنية املتطورة املتوفرة لديه، 

ُيجري خمترب قطرغاز قرابة 35,000 اختبار شهريًا على حوايل أكرث من 9,000 عينة. 

يقضي الهدف األساسي من وراء 
إنشاء اخملترب املندرج ضمن إدارة 

خدمات  بتقدمي  الربية  العمليات 
مهنيًا  وُمرضية  متميزة  خمترب 

الوقت املناسب  جلميع عمالئه يف 
وموثوقة  دقيقة  عمل  لطريقة  وفقًا 

من  املطلوبة  فعاليتها  جانب  إىل 
متتثل  وبأن  كذلك  التكلفة  ناحية 

الدولية  للمعايري  أساسي  بشكل 
اخلاصة  قطرغاز  ولسياسة 

واجلودة. والبيئة  والصحة  بالسالمة 
وُيعد هذا اخملترب املتطور الذي 
1,600 مرتًا مربعًا والذي  تبلغ مساحته 
جلميع  وحتليلها  العينات  إلدارة  ُبني 

مبا  بقطرغاز،  املتعلقة  األعمال 
التوسعة  مشروعات  خمتلف  فيها 

أكرب خمتربات  املستقبلية، واحدًا من 
والغاز. ويحتوي اخملترب  النفط  قطاع 

رئيسية هي  على خمسة أقسام 

البرتول وخمترب  الغاز وخمترب  خمترب 
الكربيت وخمترب  املياه وخمترب 

الرتكيز  يتسنى  حتى  وذلك  التحليل، 
واجلوهرية  الرئيسية  األنشطة  على 

األقسام  هذه  تتضمن  حيث  للشركة، 
مايلي:
• إصدار شهادات اجلودة لشحن 	

املنتجات
• تقدمي بيانات حتليلية لرصد 	

مراقبة جميع مراحل العملية
• حتديد مرجعية حملللي العملية 	

عرب اإلنرتنت
• جمع البيانات التحليلية لتقييم 	

أداء احملطة ومعداتها
• تقدمي بيانات حتليلية	
• الرصد البيئي	
• إسداء نصائح ذات خربة عالية 	

يف إطار اختيار الطرق التحليلية 
ومعاجلة مشكالت احملطة 

حملة عن اخملترب
أنشئ خمترب قطرغاز يف عام 

1995 عندما بدأ تنفيذ أول مشروع 
للشركة. وقد كان يقع آنذاك على 
الرئيسية  التحكم  غرفة  من  مقربة 

داخل منطقة احملطة. ويف عام 
2008، عندما كان العمل جاريًا يف 

مشاريع قطرغاز2 و3 و4، إىل جانب 
التخزين املشرتك  كّل من مشاريع 

ومصنع  املسال،  الطبيعي  للغاز 
عمليات  وحمطة  املشرتك،  الكربيت 

راس لفان، قامت قطرغاز بنقل 
مقر اخملترب إىل مبنى جديد آخر 

يقع خارج منطقة احملطة وذلك 
التكيف بشكل أفضل وأكرب  بهدف 

الذي  السريع  والتطور  التوسعة  مع 
حظي به هذا اخملترب منذ إنشائه 
النمو  حتى يومنا هذا. ومتاشيًا مع 

خمترب  شهد  للشركة،  السريع 

ارتفع  أيضًا منوًا ملفتًا، فقد  قطرغاز 
منذ  متسارعة  بوترية  موظفيه  عدد 

األول الفتتاحه حيث استهل  اليوم 
اخملترب يف بداياته العمل بعدد 15 

موظفًا إىل أن وصل جممل عدد 
46 موظفًا. املوظفني حاليًا إىل 

باخلدمات  قطرغاز  خمترب  ويهتم 
ترتاوح  والتي  للشركة  التحليلية 
البحرية  العمليات  متطلبات  بني 

املنتجات.  شحن   / حتميل  ومتطلبات 
قطرغاز1  أصول  احتياجات  يلبي  كما 
و2 و3 و4، ومصفاة لفان، وحمطة 

التخزين  ومنشأة  لفان،  راس  عمليات 
املسال،  الطبيعي  للغاز  املشرتك 

فضاًل عن تقدمي اخلدمات املطلوبة 
والتجارة  والهندسة  للصيانة 

والشحن وما إىل ذلك من احتياجات 
ومتطلبات. 

ويف حني أن الغاز الطبيعي 
النهائي  بات هو املنتج  املسال 

إنتاج قطرغاز،  األساسي خلطوط 
إنتاج غاز البرتول املسال،  يجري أيضًا 

إىل  والكربيت، ومكثفات احملطة 
جانب مكثفات احلقل، مما ُيشكل 

الثانوية  املنتجات  من  أخرى  جمموعًة 
اإلنتاج. كما يجري  والهامة خلطوط 
استخدام جزء من مكثفات احلقل 

لفان.  ملصفاة  كوقود 
النعيمي،  بخيت  ح حممد  وقد صرَّ

مدير خمترب قطرغاز قائاًل: “ باإلضافة 
وحتديد  التحليلية  االختبارات  إجراء  إىل 

البيانات  جودة املنتج، فإن إدارة 
ُتعد أحد  وصيانة معدات اخملترب 
التي ميتاز  النقاط األساسية  أبرز 

بها خمترب قطرغاز حيث ُيسهم هذا 
األمر إيجابًا يف حتصيل أداء موثوق 

وفعال. فهناك جانب فني وجانب 
علينا  ويتحتم  باإلدارة.  متعلق  آخر 

االختبارات  نتائج  جميع  وحفظ  تخزين 

مت افتتاح خمترب قطر غاز رسميًا يف ديسمرب 2008 وذلك بهدف التكيف بشكل 
أفضل مع التوسعة والتطور السريع الذي عرفته الشركة.
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بصفة  وتوثيقها  بإجرائها  نقوم  التي 
دورية، كما أن هناك دوما نسخة 

االختبارات  هذه  نتائج  لكل  احتياطية 
إجمااًل.”

اعتماد اخملترب
2011، أعلن خمترب  يف ديسمرب 

قطرغاز عن حتقيق إجناز جديد وهاّم 
انضم بدوره إىل سلسلة االجنازات 

التي لطاملا متيزت بها  الرائدة 
مسرية الشركة، ذلك أنه بات خمتربًا 

 17025 أيزو  معتمدًا يحمل شهادة 
الدولية  االعتماد  هيئة  متنحها  التي 

واملعروفة  هولندا  يف  القائمة 
العمل  نتيجة  بـ”RVA”، وذلك 

لتطوير  املستمرة  واجلهود  الدؤوب 
خمترب حديث وهذا االمر ساعد 

لرؤيتها يف  على حتقيق قطرغاز 
أن ُتصبح الشركة الرائدة يف جمال 

املسال  الطبيعي  الغاز  صناعة 
يف العامل. وقال حممد بخيت 

“ُتعترب  قطرغاز:  مديرخمترب  النعيمي، 
لالمتثال  الدولية  االعتماد  هيئة 
الدولية  القياسية  للمواصفات 

آيزو والقائم مقرها يف هولندا، 
واحدة من أشهر هيئات االعتماد 

يف العامل. وتلتزم إدارة قطرغاز 
بدعم اخملترب بشكل  التزامًا راسخًا 
ٍأساسي حتى يحظى باعرتاف دويل 

يؤهله بجدارة إىل كسب ثقة العمالء 
يف ما يخص جودة منتجات قطرغاز 

العامل.” حول  تسليمها  يجري  التي 

حملة عامة عن شهادة أيزو 17025
كان اعتماد أيزو واليزال حتى 

بالنسبة  مهمًا  إجنازًا  هذا  يومنا 
إىل قطرغاز. وقال حممد بخيت 

خمترب مدير  النعيمي، 
قطرغاز: “إن خطوة احلصول 

أيزو ُتعد حدثًا هامّاً  على اعتماد 
ذي مسؤوليات كبرية. واستنادًا 
على ذلك، يجب أن متتثل جميع 
عناصر أنظمة اإلدارة على غرار 

اإلجراءات  وكافة  التنظيمي  الهيكل 
الوثائق  ورعاية العمالء إىل جانب تويل 
واملعدات  كالطرق  الفنية  واألعمال 
وإجراءات مراقبة اجلودة يف جميع 

أيزو.”  ملتطلبات  اخملترب  أقسام 
نتيجة  أيزو دقة  اعتماد  ويضمن 

اخملترب  يف  التحليلية  االختبارات 
األكرث  الدولية  للمعايري  وتلبيتها 

إىل  صرامًة. ويتطرق االعتماد 
قدرات إدارة اجلودة يف اخملترب 

مراقبة  غرار  على  الفنية  واألنظمة 
واإلجراءات،  والسياسات  الوثائق، 

الوقائية  واخلطوات  السجالت،  وتويل 
الداخلي،  والتدقيق  والتصحيحية، 

واملعدات،  الطريقة،  وتقييم 
ومهارات  البيئية،  والظروف 

املعايرة،  عمليات  جانب  إىل  العاملني، 
إلخ. 

وما من شك يف أن أي خمترب 
مؤهلني،  مبحللني  يستعني  حتليلي 

ويتأكد من مدى فعالية أداء املعدات 
باإلضافة  االختبار،  يف  املستخدمة 
الطرق  إىل مصادقته على صالحية 

اخملترب.  يف  املستخدمة  التحليلية 
وجتدر اإلشارة إىل أن معايري أيزو 

تطال مستويات أبعد من ذلك من 
توثيق رسمي جلميع  خالل طلب 
عمليات اخملترب. كما حتدد إطارًا 

ومتكاملة  تنظيمية  لبيئة  مقننًا 
االختبارات  جميع  توثيق  وتضمن 

ضمان  جانب  إىل  وتخزينها  والنتائج 
إجمااًل.  منها  احتياطية  نسخ  توفر 
ومعايري  انعكاسات  ولالعتماد 
والهيكل  والتنظيم  لإلدارة  عديدة 

وتضطلع  التحليلي.  والعمل 

95
هي النسبة املئوية 
لرضى العمالء عن 

عمليات اخملترب.

اخملتربات بدور أساسي يف أنظمة 
االعتماد  ُيعد  الشركة، كما  جودة 

أنظمة اجلودة  لتطوير  أداة مفيدة 
بل  للمخترب،  فقط  ليس  وإنشائها، 

أو  العمالء  للتقييم من جانب  أيضًا 
العمل  وُيؤمن  األطراف اخلارجية. 

العاملية  املعايري  لهذه  وفقًا 
صالحية  تضمن  عمليًة  طريقًة 

املعايرة  ونتائج  اخملترب  اختبارات 
املقارن.  العاملي  املستوى  على 

الرئيسية  األهداف  أحد  ويقضي 
بتقليص  العاملية  املعايري  الستخدام 
التجارة  االختبارات املطلوبة يف  عدد 

والدولية.  الوطنية 

متديد االعتماد 
ُتجري “RVA” يف كل سنة تقييمات 

بغية  العامة  باملراقبة  خاصة 
حتديد ما إذا كان اخملترب يحافظ 

دائمًا  وميتثل  العالية  معايريه  على 
أيزو احملددة دوليًا.  ملواصفات 

اعتماد  صالحية  شارفت  وعندما 
جرت  نهايتها،  على  قطرغاز  خمترب 

وتخطى  التقييم  إعادة  عملية 
بدوره  ومتكن  بنجاح  التقييم  اخملترب 

من احلصول على متديد لالعتماد 

حتى شهر ديسمرب 2019، مما 
ُيشكل إجنازًا مهمًا آخر ينضم إىل 
لقطرغاز  الهامة  اإلجنازات  تاريخ 

وخمتربها.
للمخترب  وُيعد ذلك إجنازًا كبريًا 
بتقدمي خدمات مكثفة  يقوم  الذي 

ومشاريعها  قطرغاز  أصول  جلميع 
إىل جانب املشرتين وسواهم. 
االستبيان  نتائج  على  واستنادًا 

اخلاص برضا العمالء، فقد أبدى 
أكرث من 95 يف املئة من العمالء 

التي  رضاهم حيال خمتلف اخلدمات 
اخملترب. ُيقدمها 

أيزو،  وكجزء من متطلبات 
شارك خمترب قطرغاز أيضًا يف 

200 اختبار يف السنة إثر  حوايل 
مقارنات مت إجراؤها بني جمموعة 

النتائج  من اخملتربات. وجاءت هذه 
املقبولة،  احلدود  ضمن  مناسبة 
مما أدى إىل حصد خمترب قطرغاز 

شهادات إجناز أخرى وجوائز مت 
املكلفني  طرف  من  إياها  تسليمهم 

بني  املقارنات  خدمة  بتنفيذ 
مقارهم  تتواجد  والذين  اخملتربات 

يف كّل من اململكة املتحدة 
األمريكية.  املتحدة  والواليات  وهولندا 

وقد كان لهذا االعتماد دور 
مهم ومميز يف توفري إطار شامل 

خمترب  عمليات  جلميع  ومتكامل 
الرئيسي  قطرغاز، باإلضافة إىل دوره 

بالثقة  العالقات اجلديرة  توطيد  يف 
وعمالئها  قطرغاز  بني  واملوثوقة 

العامل. حول 

"إن خطوة احلصول على اعتماد 
أيزو ُتعد حدثًا هامّاً ذي مسؤوليات 
كبرية. واستنادًا على ذلك، يجب أن 
متتثل جميع عناصر أنظمة اإلدارة 

على غرار الهيكل التنظيمي 
وكافة اإلجراءات ورعاية العمالء إىل 
جانب تويل الوثائق واألعمال الفنية 

كالطرق واملعدات وإجراءات 
مراقبة اجلودة يف جميع أقسام 

اخملترب ملتطلبات أيزو.” 

حممد بخيت النعيمي، مدير خمترب قطرغاز.
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الرتكيز على
 سالمة العمليات البحرية

رغم اخملاطر الكبرية احملتملة، تفتخر إدارة العمليات البحرية يف قطرغاز بسجل سالمة خاٍل 
من العيوب مدته 13 عامًا من دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل. فكيف حقق فريق العمليات 

البحرية هذا اإلجناز؟ وجهوا إليهم مثل هذا السؤال وسيجيبونكم بأن ذلك ليس إال نتيجة طبيعية 
لثقافتهم وبيئة عملهم.

90
هو عدد املوظفني 

العاملني لدى قطرغاز 
يف حقل الشمال 

برافو.

تقع املنشآت البحرية لقطرغاز يف شمال شرق 
قطر، يف املياه الزرقاء الصافية للخليج العربي. 

ويف هذا املوقع، ُتوفر جمموعة مؤلفة من 89 بئرًا 
حوايل 7.5 مليار قدم معياري مكعب من الغاز لسبعة 

خطوط إنتاج للغاز الطبيعي املسال على اليابسة. 
ويقع اجملمع البحري الرئيسي، حقل الشمال برافو، 

على مسافة 80 كيلومرتًا من اليابسة. وهناك، يف 
أي من املنصات البحرية التسع لقطرغاز، تكون 

اخملاطر كبرية – وتداعيات ممارسات العمل 
امللتبسة أو غري اآلمنة قد تكون كارثية.

لكن رغم اخملاطر واملوقع البعيد نسبيًا 
للعمليات، تفتخر قطرغاز بسجل السالمة املتميز. 

ففي شهر أبريل املاضي، أمّت فريق العمليات 
البحرية  13 عامًا من العمليات يف منشآته البحرية 

من دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل. 

مما ُيعّد مبثابة سجل سالمة ملفت وهام 
السيما إذا ما أخذنا يف االعتبار أنه يف أي حلظة، 

من املمكن أن يتواجد حوايل 120 شخصًا يف حقل 
الشمال برافو، بينهم 90 من موظفي قطرغاز و36 

من املقاولني الدائمني. ويعمل الفريق ملدة 28 
يومًا، تليها مدة توقف للحقل تصل إىل 28 يومًا، مع 

اتباع املوظفني القطريني نظام سبعة أيام عمل 
وسبعة أيام توقف.

وقال عبداهلل أحمد عبداهلل - مدير املنشآت 
البحرية يف قطرغاز: “أصولنا األكرث قيمة هم 

مواردنا البشرية. فما من شيء أهم من سالمتهم 
ورفاهيتهم. ويتبنى زمالؤنا يف العمل إىل جانب 

عائالتهم هذا االلتزام. وال ميكن املساومة على هذه 
العوامل يف عمليات النظام. فالبيئة اآلمنة أساسية 
لتحقيق أهداف برنامج اخللو من احلوادث واإلصابات، 

البحرية من دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل. 13 عامًا من العمليات يف املنشآت  البحرية وهم يحتفلون مبرور  89صورة ألعضاء فريق العمليات 
هو عدد اآلبار التي 

توفر حوايل 7.5 مليار 
قدم معياري مكعب 

من الغاز.

واحملافظة يف املقابل على سالمة 
األصول لالستخدام الطويل األمد.”

وشدد عبداهلل على أن فريق 
العمليات البحرية يعمل حتت ضغط 

كبري ُمضيفًا: “تتم توعية فرق الغاز 
على اخملاطر املرافقة ألنشطته، 
كما نضمن اتباع إجراءات التخفيف.”

وينجم أحد هذه اخملاطر عن 
أعطال الطاقة احملتملة. وقال 

عبداهلل: “ننتج الطاقة من التوربينات 
يف حقل الشمال برافو، وقد أدت 

املوثوقية الضعيفة لنظام إنتاج 
الطاقة إىل تهديد صريح إلمكانية توفر 

الطاقة خالل العامني املاضيني”. لكنه 

لفت إىل أن فريق العمليات البحرية 
يبقى على اطالع دائم مبا يجب القيام 

به باإلضافة إىل التوقيت الفعلي 
واملناسب لذلك، أو يف حال توقف 

إنتاج الطاقة يف املنصة الرئيسية. 
وشرح: “تتم مراقبة واختبار األنظمة 

البديلة للِحمل األساسي - على غرار 
مولدات الطوارئ العاملة على الديزل 

- بانتظام ملواجهة أي وضعية غري 
مرغوب فيها.”

كما يخضع العاملون يف املنشآت 
البحرية ملراقبة مشددة. وقال 
عبداهلل ذاكرًا الربامج واإلجراءات 

الضرورية: “تخضع تصاريح العمل 

للتدقيق بصورة منتظمة لتحديد 
ومراقبة اخملاطر املرافقة ألنشطتنا. 

وهناك امتثال دائم لقواعد إنقاذ 
احلياة، حيث يتوىل فريق السالمة 

املعاينة الدقيقة لألنابيب واألنظمة 
ذات الصلة األخرى ملراقبة األعطال.”
العمليات  وربط عبداهلل إجنازات 
مصرحًا:  العوامل  من  بعدد  البحرية 

“أواًل ويف املقدمة هناك عمل 
لنشاط  امتثالنا  يأتي  َثم  الفريق. ومن 
مصمم  نظام  وهو  الوقائية،  الصيانة 

النيرتوجني  لتوليد  أفضل  بصورة 
وإنتاج الهواء، فضاًل عن توفر حمطة 

املنصة  يف  املركبة  الهندسة 
حال  يف  العمليات  ملتابعة  اخلامسة 

حصول أي مشكالت يف املنشأة 
برافو.  الشمال  حلقل  الرئيسية 

ويضاف إىل كل ما سبق الصمامات 
املوثوقية  العالية  امللحومة 

لألنظمة األساسية على غرار وصلة 
اإلطالق،  ونظام  الرئيسية  التصدير 

وتركيب مولدات طوارئ عاملة 
البعيدة  الديزل يف املنصات  على 

كمصدر توريد طاقة بديلة يف حال 
الرئيسية من  الطاقة  توفر  عدم 

برافو. الشمال  حقل 
وأضاف عبداهلل أنه يتم إطالع 

الطاقم املعني بشكل منتظم 
على إنذارات السالمة من قطرغاز 

واملشغلني اآلخرين، مبا يسمح له 
بالعمل بصورة استباقية وحتديد 

اخملاطر واتباع خطة حمددة 
ملراقبتها.

ويف النهاية، يعترب سجل السالمة 
للعمليات البحرية ثمرة ثقافة سالمة 

ومسؤولية ومساءلة سائدة. وختم 
عبداهلل قائاًل: “فريق إدارة العمليات 

البحرية يف حقل الشمال برافو ملتزم 
مببدأ اخللو من احلوادث واإلصابات 

عندما يتعلق األمر بالسالمة. فالتدريب 
املستمر والتوعية والندوات اإلعالمية 
والنقاشات والتي هي أدوات ُتستخدم 

جميعها يف العمليات البحرية، 
باإلضافة إىل تصرفات العاملني 
وسلوكهم، يجعل من منطقة 

العمليات البحرية بيئة عمل آمنة.”

“أصولنا األكرث قيمة هم مواردنا البشرية. فما 
من شيء أهم من سالمتهم ورفاهيتهم. ويتبنى 

زمالؤنا يف العمل إىل جانب عائالتهم هذا االلتزام.”- 
عبداهلل أحمد عبداهلل، مدير املنشآت البحرية يف 

قطرغاز.

“هناك امتثال دائم لقواعد إنقاذ احلياة، حيث يتوىل 
فريق السالمة املعاينة الدقيقة لألنابيب واألنظمة 

ذات الصلة األخرى ملراقبة األعطال.” - عبداهلل 
أحمد عبداهلل، مدير املنشآت البحرية يف قطرغاز.

الوظيفية. ملهامهم  تأديتهم  أثناء  البحرية  العمليات  مرافق  داخل  من  للموظفني  صورة 

اليابسة. وهناك، متلك قطرغاز  80 كيلومرتًا من  برافو، على مسافة  الرئيسي، حقل الشمال  البحري  يقع اجملمع 
بحرية. منصات  تسع 
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مزيج  إىل  التحول  ضرورة  من  املناخي  التغري  حيال  املتنامي  القلق  يزيد 
الغاز  بأن  فأكرث  أكرث  اإلقرار  ومع  عالية.  بدرجة  وموثوق  أنظف  طاقة 
مقبول،  سعر  وذو  مستدام  نظيف  طاقة  مصدر  املسال  الطبيعي 

بامتياز  تقود  أن  تؤهلها  هامة  مكانة  يف  اليوم  نفسها  قطرغاز  َتعترب 
الطاقة. من  العامل  احتياجات  تلبية  عملية 

عندما ننظر إىل دور الغاز 
الطبيعي املسال احلايل يف سوق 

أنه  لنا جليًا  يتضح  العاملي،  الطاقة 
بتأدية دور كبري وأساسي  سيقوم 

املستدامة،  الطاقة  مستقبل  يف 
وأكد على ذلك الشيخ خالد بن 
التفيذي  الرئيس  ثاين  آل  خليفة 

أنه “يوفر بدياًل  الذي اعترب  لقطرغاز 
التي  املتاحة  الطاقة  خليارات  مالئمًا 

أو املوثوقية،  باالستدامة  تتمتع  ال 
ارتفاع أسعارها ونسبة  فضاًل عن 

وسيشكل  تسببها.”  التي  التلوث 
رئيسيًا سيساهم  األمر عاماًل  هذا 

بشكل أساسي يف مواصلة عملية 
اقتصاد  حتقيق  إىل  املستمر  التحول 
الكربونية،  الطاقة  على  اعتمادًا  أقل 

وهذا االمر الذي تستطيع قطرغاز ان 
تقدم الدعم الالزم له. 

وقال الشيخ خالد: “مصادر 
الطاقة املتجددة وحدها غري 

العاملي  بالطلب  الوفاء  قادرة على 

وال  املستدامة.  النظيفة  للطاقة 
ميكن االعتماد على أي جمموعة من 

الغاز  التي التضم  الطاقة  مصادر 
فيها.” الطبيعي 

التغري  الرتكيز املتزايد على  ومع 
تنويع  إىل  العامل  يتطلع  املناخي، 

الرتكيز  إىل  باإلضافة  الطاقة  مزيج 
االنبعاثات  الوقود ذي  املكثف على 

على  األهمية  تقتصر  وال  املنخفضة. 
املنخفضة  االنبعاثات  ذي  الوقود 

أيضًا  يتطلع األشخاص  بل  فحسب، 
باالستخدام  التزام مورديهم  إىل 

ألعلى  واالمتثال  للموارد  املسؤول 
نهاية  ففي  البيئية.  احلماية  معايري 

املطاف، يجب أن يسهل الغاز 
احلديثة  التنمية  املسال  الطبيعي 

مبا ُيسهم إيجابًا يف حتسني 
أثر  املعايري املعيشية مع احلد من 

البيئة. على  التنمية 
أبو جبارة مدير  ويتطرق عالء 

التجارة والشحن خالل حديثه  إدارة 

عن املوضوع بتقدمي املزيد من 
العرض  تأثري  كيفية  حول  التفاصيل 

الغاز  والطلب بشكل كبري يف تطور 
ذلك  ويشرح  املسال.  الطبيعي 
االقتصادي من  النمو  قائاًل: “يزيد 

الكثافة السكانية يف أكرب املدن يف 
العامل، األمر الذي سيؤدي إىل تكثيف 

االنبعاثات  الوقود ذي  جهود استخدام 
صانعو  وسيقوم  املنخفضة. 

التنظيمية  والوكاالت  السياسات 
التكاليف  يف  متزايد  بشكل  بالنظر 
عايل  الوقود  الستخدام  االجتماعية 

إجراء  على  سيعملون  كما  الكربون 
على  للمحافظة  الضرورية  التعديالت 

العامة.”  الثقة 
أبو جبارة قائاًل: “تلبية  وأضاف عالء 
للرغبة اجلاحمة يف احلصول على 

حياة أفضل، فإن ذلك سيدفع 
أنظف  طاقة  طلب  إىل  باملستهلكني 

لعائالتهم  الرفاهية  حتقيق  بغية  وذلك 
فيها.” يعيشون  التي  وللبيئة 

التفيذي لقطرغاز الرئيس  ثاين  آل  الشيخ خالد بن خليفة 

عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن

الذهبي العصر 
للــــــــــــغــــــــــــاز
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من املاضي إىل املستقبل
احتياجات  الوقت  ارتفعت مع  وقد 

نتيجة الرتفاع  الطاقة  العامل من 
إىل  باإلضافة  السكاين  النمو  معدل 

ولتلبية  املتزايدة.  االزدهار  مستويات 
التزايد يف الطلب على الطاقة،  هذا 

تاريخيًا مصادر طاقة  العامل  طور 
ونظيفة.  حديثة 

ويف أواسط القرن الثامن عشر، 
أدى االنتقال من اخلشب كمصدر 

وقود أويل إىل استخدام الفحم لرتاجع 
 .1 10 إىل  انبعاثات الكربون للوحدة من 
التاسع عشر،  القرن  ويف منتصف 

الفحم  العمل على استبدال  أدى 
النبعاثات  إضايف  تقليص  إىل  بالنفط 

النصف.  بحوايل  للوحدة  الكربون 
الكربون  انبعاثات  ترتاجع  واليوم 

العامل  للوحدة بشكل كبري مع حتول 
الغاز  استخدام  نحو  متزايد  بشكل 
النفط.  بداًل من  الطبيعي املسال 
وسيؤدي هذا االجتاه إىل استخدام 

الطبيعي على نطاق أوسع  الغاز 
كمصدر وقود أنظف وأكرث كفاءة. 

وجتتمع اآلراء على أنه مع نهاية 
عام 2030، من املتوقع أن يرتاجع 

الغاز  النفط وأن يرفع  استخدام 
مزيج  من  حصته  املسال  الطبيعي 

21 يف املئة  الطاقة العاملي من 
يف عام 2014 إىل 22 يف املئة بحلول 

عام 2025 - أي ما يعادل مكسبًا 
املسال  الطبيعي  الغاز  الستهالك 

من 3.2 تريليون مرت مكعب يف 
4.0 تريليون مرت  السنة حاليًا إىل 

العقد املقبل.  مكعب يف السنة يف 
إىل ذلك، فقد مرَّ مؤخرًا 50 عامًا 

الطبيعي  الغاز  باستخدام  البدء  على 
الذي تطور بشكل كبري منذ  املسال 

حتميل أول شحنة جتارية منه من 
اجلزائر إىل اململكة املتحدة يف 

عام 1964. وقد منا القطاع ليشمل 
19 بلدًا منتجًا وأكرث من 30 بلدًا 

بلدان  ثمانية  بينها  من  مستوردًا، 

املسال  الطبيعي  الغاز  تصدير  تعيد 
أيضًا.

وبحلول عام 2030، من املتوقع 
الطبيعي  الغاز  أن تشهد قدرة 

املسال ارتفاعًا ملفتًا يف كّل من 
وكندا  وأسرتاليا  املتحدة  الواليات 

ُيتوقع أن ترتفع  وبلدان أخرى. كما 
املسال  الطبيعي  الغاز  حصة 

 10 من سوق الغاز العاملية من 
يف املئة يف الوقت الراهن إىل 

16 يف املئة بحلول عام 2030، أي 
تراكمي يصل  مبعدل منوي سنوي 

إىل 5.2 يف املئة، أو حوايل ضعف 
النمو يف سوق الغاز. أما املربرات 

أن  اليوم فهي  املقنعة املقدمة 
الطبيعي املسال هو اخليار  الغاز 

الطاقة.  الستهالك  املستدام 
سعره  لناحية  مستدام  فهو 

أثره  لناحية  املقبول وتوفره، وكذلك 
)واملتناقص  نسبيًا  املتدين  البيئي 

باستمرار(. 
ولهذا السبب ُيقال إن العامل 

للغاز”  الذهبي  قد دخل “العصر 
ُيدرك األشخاص استنادًا على  كما 

الرئيسي  السبب  أعاله،  املعطيات 
الطبيعي أكرث فأكرث  الغاز  اعتبار  وراء 

الوقت “وقود املستقبل”. ومع مرور 

ملاذا الغاز الطبيعي؟
من  املسال  الطبيعي  الغاز  ُيعترب 

أسرع أشكال الطاقة منوًا يف العامل 
وهو األكرث مرونة من بني جميع أنواع 
تلوث  بنسبة  ويتميز  األحفوري.  الوقود 

اقل مقارنة مع انواع الوقود األخرى 
الذي يجعله من  )مثل الفحم(، االمر 
انبعاثات  الوقود. وتقل  انواع  افضل 

 178 بنسبة  عنه  الناجمة  الكربون 
 40 يف املئة عن الفحم وبنسبة 

يف املئة عن النفط. وتتم مالحظة 
إىل  بالنسبة  مشابهة  خصائص 

وأكسيد  النيرتوجني  أكسيد  انبعاثات 
الكربيت وجزيئات أخرى. كما أن 

الوقود  الطبيعي املسال هو  الغاز 
االنبعاثات عند  ناحية  األكرث قبواًل من 

بأنواع وقود أخرى. مقارنته 
ويف حني يتم توليد أنواع أخرى 

بواسطة  املتجددة  الطاقة  من 
الطاقة  وألواح  الهوائية  املزارع 

يظل  احمليط،  وتيارات  الشمسية 
العامل  احتياجات  لتلبية  هذا غري كايف 

من الطاقة. حيث ان تقطع مصادر 
توفري  يتطلب  املتجددة  الطاقة 

مصدر متوازي ومستمر من اجل 
التوريد. اعتمادية  ضمان 

الطبيعي  الغاز  يتفوق  إىل ذلك، 
املسال على مصادر طاقة أخرى 

نظرًا إىل كونه وافرًا وذي أسعار 
تريليون   185.7 مقبولة. وعند حدود 

مرت مكعب، تكون قاعدة املوارد 
لتلبية  تكفي  أنها  حيث  كبرية 

األجيال  من  للعديد  العاملية  الطلبات 
. ملستقبلية ا

العامل جهودًا  البلدان حول  وتبذل 
الكربون  انبعاثات  من  للحد  مشرتكة 

وتنتقل  لديها.  الطاقة  كفاءة  وزيادة 
الطاقة من  العديد من قطاعات 

استخدام الفحم إىل الغاز ويتم إدخال 
بالتلوث. ويف  معايري جديدة خاصة 

البلدان، يزداد امليل  العديد من 
إىل أنظمة الطاقة التي حتد من 

األهداف  لتحقيق  الكربون  انبعاثات 
احلكومات  على  يتعني  بينما  البيئية، 

يف الوقت عينه ضمان توفري طاقة 
يزداد  ولذلك  ملواطنيها.  موثوقة 

املسال  الطبيعي  الغاز  على  الطلب 
توافره. عند 

الصناعية  االنبعاثات  وتسبب 
احلجري  بالفحم  الطاقة  معامل  من 

تلوث الهواء عرب احلدود، مما يشكل 
واحدًا من أسوأ اخملاطر الصحية 

احلكومات  مساعي  وتزداد  البيئية. 
حيال احلد من تلوث الهواء لضمان 

ويساهم  املستقبلية.  األجيال  صحة 
عامل آخر يف ارتفاع الطلب على 

بدء  يتمثل يف  الطبيعي  الغاز 
الغربية.  أوروبا  االنبعاثات يف  مراقبة 

مطلوبًا  الطبيعي  الغاز  وسيكون 
أكرث جلميع وسائل النقل نظرًا إىل 

النسب  تقليص  يف  األنظمة  استمرار 
الكربيت. النبعاثات  املقبولة  املئوية 

التوفر  الرتكيز على  ومن خالل 
يشرح  والقبول،  املعقولة  والتكلفة 

عالء أبو جبارة قائاًل: “جتعل أسس 
املناسبة،  السكانية  العوامل 

الطلب على  االقتصادي، ومنو  والنمو 
املرتفعة  واملستويات  الطاقة، 

الطبيعي  الغاز  من  البيئي  للوعي 
املسال يف موقع فريد بني مصادر 

العامل”.  الطاقة األساسية يف 

االستدامة يف قطرغاز
إىل  باستمرار  قطرغاز  تسعى 

السعي  مع  عملياتها،  يف  التميز 
ويجري  الكربون.  انبعاثات  تقليص  إىل 

لتحسني  متطورة  حلول  اعتماد 
اإلنتاج اخلاصة  البيئي ملنشآت  األداء 
بها. وسيجري يف وقت قريب تنفيذ 

الدفيئة  الغازات  برنامج إلدارة 
الصرف  مياه  لتكرير  ومشروع 
استعمالها.  وإعادة  الصحي 

اسرتجاع  مشروع  ويساهم 
أثناء الشحن يف احلد  الغاز املتبخر 
انبعاثات الغازات  من االحرتاق ومن 

املشروع  وسيخفض  الدفيئة. 
احرتاق الغاز على أرصفة شحن 

الغاز الطبيعي املسال يف راس 
لفان بنسبة 90 يف املئة، أي ما 

أكسيد  ثاين  انبعاثات  يعادل خفض 
االحتباس  غاز  )انبعاثات  الكربون 
احلراري( مبا يصل إىل 1.6مليون 

طن يف العام. كما أن املشروع 
سيسرتجع ما يعادل 29 مليون قدم 

معياري مكعب من الغاز يف العام، 
750 مليون كيلو  لتوليد  أي ما يكفي 

واط من الطاقة، أو ما يكفي لتغطية 
300,000 منزل. احتياجات حوايل 

الغاز  ويدل مشروع اسرتجاع 
التزام  على  الشحن  أثناء  املتبخر 

التوازن بني  بتحقيق  دولة قطر 
بالبيئة،  والعناية  الصناعية  التنمية 

الريادي والقيادي  كما أنه يعزز الدور 
لصناعة الطاقة يف هذا اجملال. 

وقد جنحت قطرغاز1 يف تقليص 
بنسبة  النيرتوجني  أكسيد  انبعاثات 

2011، نتيجة  30 يف املئة منذ عام 
تركيب نظام يحرق نسبة متدنية من 

إنتاج  النيرتوجني يف خطوط  أكسيد 
القدمية. وال  الطبيعي املسال  الغاز 
البيئي  األثر  أهمية  التقليل من  ميكن 

من  قطرغاز  لتخفيض  اإليجابي 
بحوايل  النيرتوجني  أكسيد  انبعاثات 
الثلث، فهذه الغازات - أي أكسيد 

النيرتوجني  أكسيد  وثاين  النيرتوجني 
ما  يف  تتفاعل  خطرة  ملوثات  ُتعد   –
وأمطارًا  دخانيًا  ضبابًا  فتشكل  بينها 

 . حمضية
بارز  بيئي مهم  وثمة مشروع 

آخر هو اإلطالق األخري ملشروع 
إلكرتونيًا والذي بدأ  الغاز  نظام حقن 
من خالله تشغيل أول حمرك ديزل 

الدفع  ثنائي  السرعة  بحري متدين 
املسال  الطبيعي  الغاز  بواسطة 

على ناقلة من طراز “كيو ماكس” 
لقطرغاز. تابعة 

"تلبية للرغبة اجلاحمة يف احلصول على حياة أفضل، فإن ذلك سيدفع باملستهلكني إىل طلب 
طاقة أنظف وذلك بغية حتقيق الرفاهية لعائالتهم وللبيئة التي يعيشون فيها. ويعترب االزدهار 

والرخاء االقتصادي أمرًا هامًا بينما الميكن أن تكون أهميته هذه على حساب سالمة الصحة 
العامة.” - عالء أبو جبارة، مدير إدارة التجارة والشحن.

1 )يف الصورة(، اضطلعت قطرغاز بدور رائد يف عملية تطوير قطاع الغاز  منذ إنشاء خط اإلنتاج 
العامل.  حول  املسال  الطبيعي 

التنمية  التوازن بني  التزام دولة قطر بتحقيق  أثناء الشحن على  الغاز املتبخر  يدل مشروع اسرتجاع 
به قطرغاز  الذي تضطلع  الطاقة  والقيادي لصناعة  الريادي  الدور  يعزز  أنه  بالبيئة، كما  والعناية  الصناعية 

يف هذا اجملال. 

٪50
نسبة انبعاثات الغاز الطبيعي 

هي أقل بـ%50 من نسبة 
انبعاثات الفحم والنفط.
 )املرجع: إدارة معلومات الطاقة، 

الواليات املتحدة(

ويشكل كل ما سبق جزءًا 
التي  احلثيثة  اجلهود  من  بسيطًا 

التزامها  إطار  تبذلها قطرغاز يف 
حتقيق  وبهدف  البيئية  باالستدامة 

الوطنية إلنتاج وتوريد  رؤية قطر 
للعامل.  نظيفة  طاقة 

للغاز  منتج  أكرب  وبصفتها 
العامل، برزت  الطبيعي املسال يف 
قطرغاز كرائد عاملي يف إنتاج هذا 

وتوريده.  القّيم  الطبيعي  املورد 
الكبرية  أصولها  قاعدة  وبفضل 

والشحن،  التسييل  قدرة  لناحية 
فإن قطرغاز قادرة على التصدير إىل 

أكرث من 25 بلدًا. وقد تضمن ذلك 
4,000 شحنة من  تسليم أكرث من 

آمنة  بصورة  املسال  الطبيعي  الغاز 
تقوم  بأن قطرغاز  وموثوقة، علمًا 

 500 يف الوقت الراهن بتسليم حوايل 
شحنة يف السنة حول العامل. وهذه 

بها. نفتخر  حقيقة 

مزيج الطاقة 
العاملي - جدول 

زمني

فرتة 
السبعينيات

فرتة 
الثمانينيات

2030

االنتقال من اخلشب إىل الفحم

االنتقال من الفحم إىل النفط

من املتوقع أن تصل 
حصة الغاز الطبيعي يف 

مزيج الطاقة العاملي 
إىل %22

من املتوقع أن تصل 
حصة الغاز الطبيعي 

املسال يف سوق الغاز 
العاملي إىل %16

1964
تسليم أول شحنة من 

الغاز الطبيعي املسال إىل 
كل من اجلزائر و اململكة 

املتحدة

فرتة األلفية 
الثانية

االنتقال من النفط إىل الغاز 
الطبيعي

2014

مرور 50 عامًا على بداية 
إنتاج الغاز الطبيعي 

املسال

2025
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حتقيق إجناز استثنائي
ُتقدر قطرغاز موظفيها الذين يقدمون مساهمات قّيمة وهامة للشركة وتعمل على مكافأتهم على 

جهودهم املميزة. فعندما أدرك خالد لطيف أن شيئًا ما مل يكن على ما يرام خالل إحدى جوالته، بادر ونبه 
املشرف عليه باألمر. وحال تفكريه السريع دون وقوع كارثة حمتملة، فنال جائزة خاصة من الرئيس 

التنفيذي.

“أشعر بحافز كبري 
نتيجة تقدير إدارة 

قطرغاز جلهدي 
ومساهمتي.” خالد 

لطيف، كبري مهندسي 
املعدات الدائرة.

تقدر الشركة وتكافئ املوظفني أمثال خالد لطيف الذين يقدمون مساهمة فريدة للشركة، ضمن 
نطاق وظيفتهم أو خارجه. ويتخذ هذا التقدير شكل جائزة خاصة ُتمنح من الرئيس التنفيذي تكرميًا 

للمساهمة القّيمة التي يجب أن ُيحتذى بها فضاًل عن استحقاقها الكامل للثناء.

ال يتطلب الكثري من املرء ليكون بطاًل. 
فبالنسبة إىل خالد لطيف، وهو كبري 
مهندسي املعدات الدائرة، تطلب 
األمر منه تأدية عمله بعناية فائقة 

وإظهار حّس املبادرة فحسب. فقد 
أثبت خالد عن بطولته مؤخرًا حيث 

متكن بواسطة عينه الثاقبة وسرعة 
بديهته من جتنب احتمال وقوع حادث 

مأساوي يف توربني الغاز. 
وحصل األمر خالل املعاينة 

الرئيسية لتوربينات الغاز Fr9E خلط 
اإلنتاج الرابع يف قطرغاز إذ الحظ 

خالد خالل قيامه  بإحدى جوالته 
االعتيادية أن شيئًا ما مل يكن على 

ما يرام. وقال: “الحظت أن مكابس 
املرحلة الثانية قد مت استبدالها بنوع 

جديد من املكابس. ويف النطاق 
األساسي للمعاينة الرئيسية، مل يكن 

هذا النشاط خمططًا له من قبل. 
كما أن هذا النوع اجلديد من مكابس 

املرحلة الثانية مل يكن مؤهاًل، ومل يكن 
قد خضع بعد لعملية إدارة التغيري يف 

قطرغاز.”
وفور إدراكه للخطر احملتمل، قام 

خالد بإخطار املشرف عليه باألمر، 
الشئ الذي سمح بتجنب الكارثة. وأكد 

نبيل مدين املشرف على خالد لطيف 
اخملاطر احملتملة وقال: “لو مل يخرب 

خالد اإلدارة عن املكابس اخلطأ، كانت 
التداعيات لتكون جمهولة ورمبا كارثية. 

يف الواقع، فإن تركيب مكابس غري مؤهلة يف اآلالت من دون علم 
قطرغاز ومن دون عملية إدارة التغيري النظامية وعملية التأهيل، هو 

بحد ذاته خطر إضايف شامل مل تتح للشركة فرصة تقييمه.”
ويعمل خالد يف قطرغاز منذ ستة أعوام ونصف ، وهو يعلم جيدًا 

بوجوب التخطيط لنطاق تصليح املعدات األساسية يف املنشآت 
بدقة وعناية. وقال يف هذا اإلطار: “يجب حتديد إجراءت مراقبة 

اجلودة الصارمة وأفضل املمارسات واعتمادها عند تصليح هذه 
اآلالت األساسية يف املنشآت. وإلدخال أي تغيري يف تصميم عناصر 

اآللة، يجب اتباع عملية إدارة التغيري لقطرغاز بدقة، ملراجعة اخملاطر 
احملتملة بعناية وحتديد خطط العمل التصحيحية على املستويات 

املناسبة.”
وأضاف: “عرفت بأنه مل يتم إخضاع النوع اجلديد من دالء املرحلة 
الثانية لعملية التأهيل النظامية والكاملة لضمان املوثوقية الطويلة 

األمد ضمن القطاع بشكل عام، ويف قطرغاز بشكل خاص. فأي 
قطعة توربني غاز غري مؤهلة قد تتعطل خالل التشغيل وُتسبب بالتايل 

ضررًا كبريًا لقطع التوربني الداخلية األخرى، مما يؤدي إىل توقف خط 
اإلنتاج الرئيسي للغاز الطبيعي املسال عن العمل لوقت طويل وإىل 

تكاليف صيانة كبرية. ويف هذه احلالة، قد تصل خسارة اإلنتاج املقدرة 
للشركة إىل 30 يومًا.”

وقد قدرت قطرغاز جهود خالد وأثر مساهمته التي حالت دون 
وقوع حادث كارثي، وقال خالد: “بناء على توصية من مدير الشؤون 

الهندسية واملشاريع، قدم يل الرئيس التنفيذي لقطرغاز خطاب تقدير 
وجائزة خاصة. األمر الذي أشعرين بحافز كبري نتيجة تقدير إدارة قطرغاز 

جلهدي ومساهمتي.”
كما تقدر الشركة وتكافئ املوظفني أمثال خالد لطيف الذين 

يقدمون مساهمة فريدة للشركة، ضمن نطاق وظيفتهم أو 
خارجه. ويتخذ هذا التقدير شكل جائزة خاصة  ُتمنح من الرئيس 

التنفيذي تكرميًا للمساهمة القيمة التي يجب أن ُيحتذى بها فضاًل عن 
استحقاقها الكامل للثناء. ومن األمثلة على هذه املساهمات نذكر: 

االخرتاعات، االدخارات املالية الكبرية، وزيادة أرباح الشركة، أو جتنب 
حوادث كارثية. 

ومينح الرئيس التنفيذي هذه اجلائزة اخلاصة تقديرًا منه ومن 
الشركة لإلجنازات الهامة التي اليجوز مكافأتها وتقديرها بشكل عام 

وبصورة شكلية فحسب - أو قد تبقى بدون اي تقدير. وتتضمن معايري 
اجلائزة: جتاوز التوقعات )عدم االكتفاء بنطاق الوظيفة(؛ واملبادرة 

)إظهار مبادرة ملفتة(؛ واإلجناز )إمتام مهمة مليئة بالتحديات بتميز 
وبشكل يفوق التوقعات(؛ والتأثري )إحداث أثر ملفت يف املساهمة إىل 
ركائز قطرغاز(. وال ترتبط هذه اجلائزة بإجنازات أداء العمل أو األنشطة 

اخملطط لها أو االعتيادية على غرار عمليات مباشرة التشغيل، أو 
اإلغالق من أجل الصيانة، أو تنفيذ املشاريع أو نتائج التدقيق، بل 

إنها تكافئ مساهمة أو إجنازًا أو جهدًا فريدًا جدًا أحدث فارقًا إيجابيًا 
ملموسًا. 

وحالت مساهمة خالد البطولية دون وقوع حادث كارثي كما أدت إىل 
حتقيق ادخارات مالية كبرية. وكأي بطل، يعترب خالد بأنه قام مبا كان أي 

موظف آخر ليقوم به يف حال واجه الوضع عينه. وكبطل حقيقي من 
أبطال قطرغاز، ساهمت أعماله بامتياز يف استحقاقه و نيله ملثل 

هذه اجلائزة. 

6.5
هو عدد سنوات 

عمل خالد لطيف يف 
قطرغاز.

تتضمن معايري 
اجلائزة اخلاصة 

مايلي :

-1 جتاوز التوقعات
عدم االكتفاء بنطاق 

الوظيفة

-2 املبادرة
إظهار مبادرة ملفتة

-3 اإلجناز
إمتام مهمة مليئة 

بالتحديات بتميز وبشكل 
يفوق التوقعات

-4 التأثري  
إحداث أثر ملفت يف 
املساهمة إىل ركائز 

قطرغاز

صورة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وهو يهنئ خالد لطيف على إجنازه الرائع.
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 مرور سنة على بدء 
اعتماد برنامج حلول التعلم

 بعد مرور أكرث من سنة على إطالق برنامج حلول التعلم، التقت جملة الرائد فريق برنامج حلول التعلم 
ألنظمة "ساب” إلدارة التعلم وتخطيط موارد املؤسسة وإدارة املوارد البشرية، أو باختصار "برنامج حلول 

التعلم”، لالطالع على كيفية عمل النظام إىل جانب التعرف على أبرز التوقعات مع مباشرة النظام ملرحلته 
الثانية.

تاريخ برنامج حلول التعلم
برنامج حلول التعلم هو منوذج لنظام “ساب” إلدارة التعلم 

)األنظمة والتطبيقات واملنتجات( حيث أنه يسمح بإدارة 
جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية والتعليمية داخل 

الشركة مع إمكانية متابعة جميع اخلطوات واملراحل 
املرتبطة بهذه الدورات باإلضافة إىل تطبيقها. وهو برنامج 

إلدارة النشاط التعليمي على شبكة االنرتنت إذ أنه ُيوفر 
وُيدير جمموعة من أساليب التعلم الشاملة كالتدريب يف 
الصفوف الدراسية، والتعليم اإللكرتوين، والتدريب والتقييم 

عن ُبعد، والتي تلجأ إليها املنظمات من أجل تسخري الدورات 
والربامج التدريبية خلدمة أهدافها وخططها التنظيمية 

واملؤسساتية.
ويتميز برنامج حلول التعلم بشركة قطرغاز بدجمه لكل 

عمليات التعلم التي ُتديرها جماالت عمل خمتلفة كما أنه 
يعمل بدوره على جتميعها من خالل منصة مركزية واحدة 

حتى يتسنى جلميع موظفي الشركة الوصول إليها من 
خالل نظام ساب إلدارة التعلم.

ويجري عرض دورات تدريبية إلزامية على املوظف من 
خالل الصفحة الرئيسية  للبوابة الذاتية اخلاصة به، حيث 

ميكنه عرب هذه البوابة اختيار الدورة اجملدولة واملناسبة له. 
وبإمكان املتعلم أن يقوم بإطالق أي دورة تعليم إلكرتوين من 

خالل هذا املوقع. 
كما يستطيع املتدربون متابعة مستوى تقدمهم يف 

حتصيل املؤهالت املطلوبة إلجناز مهام وظيفية معينة، 
باإلضافة إىل إمكانية تركيزهم على اجملاالت التي تتطلب 

تطويرًا من خالل البحث عن احملتوى التعليمي املالئم والذي 
يؤهلهم لبلوغ وحتقيق أهدافهم املهنية. منافع برنامج 

صورة ألعضاء فريق املشروع الذي قدم نظام برنامج حلول التعلم لقطرغاز.

مالحظات املوظف

حلول التعلم لقطرغاز
سمح تنفيذ برنامج حلول التعلم لقطرغاز مبا يلي:

• تعميم حل تعلم واحد على مستوى الشركة مع 	
قاعدة بيانات مركزية واحدة.

• تنفيذ حل تعلم متكامل يعمل بشكل وثيق مع 	
املوارد البشرية لنظام ساب إلدارة التعلم.

• دعم “االمتثال” وتعزيزه من خالل اإلدارة السهلة 	
للتدريب اإللزامي ومتابعته.

• تبسيط عملية إدارة التدريب.	
• حتسني عملية التحليل إىل جانب قدرات إعداد التقارير 	

وأمتتتها.
• متكني املوظفني واملتدربني واإلداريني واملدربني 	

واملدراء من االستعمال السلس والوصول السهل 
إىل بوابة إلكرتونية حديثة.

• زيادة فعالية التدريب من خالل جتارب التعليم 	
الشخصية التي تسمح بدورات تسجيل ذاتي وحتديد 

ذاتي لألفراد أو اجملموعات. 
• إضفاء الطابع الفردي على عملية التسجيل: حجز/	

إلغاء/تغيري الدورة )إعادة جدولة فعالية ووضع أخرى 
على الئحة االنتظار(. 

• إرسال تذكريات )بالربيد اإللكرتوين( خاصة بالتدريب 	
اإللزامي يف الوقت املناسب. 

ما التايل؟
تتضمن التحديثات الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج 

حلول التعلم مايلي:

• التقارير	
بإمكان املوظفني مراقبة وتتبع تاريخ تدريبهم كما 

ميكن ملدرائهم مراقبة وترصد تاريخ التدريب لتقاريرهم 
املباشرة وغري املباشرة.

• املوافقات 	
عندما يحجز أحد املوظفني مقعدًا يف دورة تدريبية ما، 

فإن املشرف على هذا املوظف سيتلقى طلب موافقة 
يتم إرساله إليه عرب الربيد اإللكرتوين للموافقة على 

انخراط املوظف املعني يف الدورة احملددة. ولن يتم 
تخصيص مقعد يف الدورة إال بعد نيل هذه املوافقة.

جزء من خطة
تنفيذ برنامج حلول التعلم لقطرغاز هو جزء من 

اسرتاتيجية نظام ساب حللول التعلم  الذي يضم روابط 
ووصالت موجهة نحو  Nakisa و إدارة األداء .

“مل ينجح مشروع إضفاء الطابع املركزي على 
إدارة التدريب من خالل برنامج حلول التعلم 

لقطرغاز يف توحيد عملية التسجيل فحسب، بل 
استطاع أيضًا وبجدارة متناهية تبسيط مسألة 
تنفيذ متطلبات واحتياجات املدراء واملسؤولني 

اخلاصة باملراجعة واتخاذ اخلطوات السريعة 
لضمان توفر فرقائهم على مؤشرات األداء 

الرئيسية للتدريب اإللزامي.” - عدنان حسن 
الشيبي مدير إدارة التعليم والتطوير. 

“ساهم برنامج حلول التعلم لقطرغاز يف جتميع 
كل عناصر عمل الشركة، باإلضافة إىل جناحه 

األكيد على مستوى وضوح الرؤية العامة بشكل 
أكرب، كما شجع على حتقيق أعلى فائدة من 

املوارد، إىل جانب مساهمته يف إلغاء التكرار 
والسماح مبشاطرة املعرفة وتسهيل مرورها 

ووصولها إىل جميع موظفي الشركة.” - صالح 
أصيل مدير الدعم الفني للعمليات يف إدارة 

الدعم الفني للعمليات.

نظام حلول التعلم 
لقطرغاز - دور 

املوظف

العملية شرح 

استخدام البحث الواسع النطاق 

البحث عن دورات تدريبية مع 
استخدام خاصية العثور 

عرض األنشطة التدريبية مع 
إمكانية استعراض تاريخ هذه 

التدريبات

إضافة/إلغاء الدورات من الئحة 
التفضيل 

عرض املهارات و “تكامل بيانات 
امللف الشخصي”

عرض ملف املؤهالت

إطالق التعليم اإللكرتوين/
التدريب املرتكز على اإلنرتنت 

 احلجز املسبق للدورات 
التدريبية وإلغاؤه 

 حجز الدورات وإلغاؤه

  2.734
هو عدد الدورات التي 
مت استحداثها حتى 

اليوم يف إطار برنامج 
حلول التعلم لقطرغاز.

“يجب أن نفتخر جميعًا بهذا اإلجناز. إنه مثال ممتاز 
على ما ميكن أن يحققه العمل اجلماعي بني فرق 
متعددة ومتنوعة” - يوسف زاهر فرح كبري حمللي 

التطبيقات )املوارد البشرية( يف قسم تطوير 
التطبيقات.

“منذ اعتماد برنامج حلول التعلم لقطرغاز، مت تقليص 
املدة التي كنت أمضيها يف إدارة التدريب بشكل 

كبري وملحوظ” – باربرا هيل مسؤولة إدارية عن 
التدريبات.

 “من السهل تطبيق برنامج حلول التعلم لقطرغاز 
والعمل به بطريقة سلسة حيث أنه يوفر الوقت 

كما يساعد املوظفني على استعراض تاريخ 
التدريب وتوقيته  إىل جانب إمكانية إعالمهم عند 

حدوث أي تغيريات. وهو يساعدين بشكل كبري كذلك 
خاصة حينما أوّد إضافة أو إلغاء أسماء املتدربني 
املشاركني من الئحة التدريبات إىل جانب تسهيله 

لعملية إضافة دورات تدريبية جديدة”. – سارة عبد 
الرضى م س علي مسؤولة إدارية عن التدريبات.

احلصول على 
شهادة تأهيلية 

بعد انتهاء الربامج

متطلبات املنصب
إلزامي- تنظيمي

التطوير الذاتي

التعلم

برنامج املؤهالت
حلول 
التعلم

فريق العمل

 
طلب االلتحاق 

بالدورات التدريبية
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بهدف استقطاب املوظفني القطريني وتطوير مهاراتهم واحملافظة عليهم، تقوم قطرغاز بتقدمي مزيج متنوع من فرص التدريب وبرامج التطوير.
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تطوير املهارات القيادية الوطنية
مت مؤخرًا إطالق أحدث برنامج لتطوير القيادات لشركة قطرغاز حتت ُمسمى - 

برنامج تفعيل القيادات Activate Leadership Programme- بهدف حتديد 
مهارات اخلريجني وتطويرها. وعماًل برؤية قطر الوطنية 2030، يهدف الربنامج إىل 

تطوير مهارات اخلريجني يف قطرغاز لتكوين فهم شامل ودقيق للقيادة مع الرتكيز 
على األسس االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية.

أطلقت إدارة التعليم والتطوير بدعم 
من كبار املدراء، برنامج تفعيل 

 Activate Leadership القيادات
Programme اخملصص للخريجني 
من املواطنني. ويتميز هذا الربنامج 

باستهدافه للخريجني من املواطنني 
الذين بلغوا املراحل األخرية من خطة 
التطوير الفردية إىل جانب أولئك الذين 

بدأوا مسريتهم املهنية مؤخرًا. 
وتشري األبحاث التي أجرتها 

شركة أكسفورد لالستشارات 
االسرتاتيجية إىل أن االنخراط املبكر 

يف احلياة العملية إىل جانب إيجاد 
وتأسيس جمموعة من املواهب 

يساهمان سويّاً وبشكل أساسي 
يف االرتقاء باملواهب والكفاءات 

القطرية. ويهدف الربنامج إىل تطوير 
مهارات اخلريجني من املواطنني 
بطريقة منظمة حتى يتمكنوا من 

اإلملام بشكل شامل مبختلف 
اإلجراءات اإلدارية املتمحورة حول 

الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 
.2030

املرحلة األوىل
وقد شارك 43 خريجًا من املواطنني، 

معظمهم ممن باشروا مسريتهم 
املهنية مؤخرًا، يف املرحلة األوىل 

من الربنامج الذي ميتد إىل مرحلتني. 
وتألفت املرحلة األوىل من ورشة 

عمل بلغت مدتها يومني، حيث 
متحورت حول أربع مهارات قيادية 

جرى تقدميها من خالل جمموعة من 
األنشطة املليئة بالتحديات. وهذه 

املهارات شملت ما يلي: 
االبتكار واإلبداع.. 1

الربط والتواصل عرب شبكات . 2
االنرتنت.

العمل مع األفراد.. 3
التكيف والتأقلم .. 4

وإىل ذلك، فقد َتشارك كل من 
فريق إدارة التعليم والتطوير وشركة 
ريدروك الدولية سويًا بغية تسهيل 

متارين القيادة التجريبية، مع االلتزام 
باملراقبة وتقدمي املالحظات يف 

الوقت الفعلي واملناسب، حيث 
تطرقت هذه التمارين إىل عمل الفريق 

وسلوكليات القيادة الفردية. وتنبثق 
هذه املهارات القيادية التي مت 

انتقاؤها بطريقة اسرتاتيجية كجزء 
من الربنامج، عن املهارات والكفاءات 

القيادية القائمة فعليًا بشركة 
قطرغاز باإلضافة إىل التوصيات 

املستندة إىل استشارات دولية رائدة.
وخالل ورشة العمل، مت تشجيع 
املشاركني وحثهم على إظهار هذه 

املهارات القيادية األربع يف بيئة 
متيزت معاملها باألمن والرتفيه.

مالحظات حول التدريب
وخالل حديثه احلماسي عن منافع 

الربنامج، قال طالل الصديقي احمللل 
املايل: "إنها فرصة لن أنساها أبدًا. 
 Activate فربنامج تفعيل القيادات

Leadership Programme ُيمثل 
فرصة فريدة من نوعها الستكشاف 
الوعي الذاتي، ونقاط القوة والضعف 

باإلضافة إىل االطالع على عمل الفريق 
التفاعلي، وهو بالتايل ُيمثل أفضل 

جتربة تعليمية حظيت بها حتى يومنا 

معمقة يتم توزيعها بطريقة متوازنة 
ومتساوية. وتتضمن الربامج األخرى 

من هذا القبيل مايلي:
• برنامج تطوير القيادات التنفيذية.	
• تدريب فردي لفريق قيادة اإلدارة. 	
• برنامج تطوير كبار املدراء )برنامج 	

مت تصميمه خصيصًا ملدراء 
اإلدارات الذين سبق لهم وحضروا 

تدريب القيادات األساسي(. 
• برنامج تطوير الكوادر القيادية.	

يشارك يف برنامج تفعيل القيادات 
 Activate Leadership Programme

لقطرغاز يف الوقت الراهن 43 
شخصًا، من ضمنهم 35 مواطنًا 

قطريًا. ويشمل هذا العدد جمموعة 
اخلريجني واألفواج التي ستتم تدريبها 

اخلاص بالكوادر يف شهر ديسمرب 
املقبل من عام 2015.

.Activate Leadership Programme شارك 43 خريجًا من املواطنني، معظمهم ممن باشروا مسريتهم املهنية مؤخرًا، يف املرحلة األوىل من برنامج تفعيل القيادات

“برنامج تفعيل 
 Activate القيادات

 Leadership
Programme ُيمثل 

فرصة فريدة من نوعها 
الستكشاف الوعي 

الذاتي، ونقاط القوة 
والضعف باإلضافة 

إىل االطالع على عمل 
الفريق التفاعلي، وهو 

بالتايل ُيمثل أفضل 
جتربة تعليمية حظيت 
بها حتى يومنا هذا.” - 
طالل الصديقي حملل 

43مايل. 
هو عدد اخلريجني 

من املواطنني الذين 
شاركوا يف برنامج 

تفعيل تطوير القيادات 
األول من نوعه.

هذا. لقد ساهم الربنامج بشكل 
إيجابي يف زيادة مستوى الوعي لدي 

حيال القيادة بطريقة مل أختربها أو 
أصادفها من قبل."

املرحلة الثانية
وستقوم املرحلة التالية من الربنامج 

بالرتكيز على جزئيتي قيادة األفراد 
والقيادة ضمن العمل. كما أن هذه 

املرحلة ستتمحور خصيصًا حول 
خربات العمل التي تسمح بتقدمي 
واستكشاف الركائز اخلمس لبيان 
توجهات قطرغاز الذي يتعهد بأن 
ُتصبح الشركة معروفة بكوادرها 

البشرية، وابتكارها، ومتيزها 
التشغيلي، ومسؤوليتها االجتماعية 

وذلك من خالل حتديد املعايري الالزمة 
ملا يلي :

السالمة والصحة والبيئة.. 1
رضا العمالء. . 2

القوى العاملة العالية املستوى . 3
واملتنوعة.

العمليات الفاعلة واملوثوقة.. 4
األداء املايل.. 5

وُيعد برنامج تفعيل القيادات 
 Activate Leadership Programme

مبادرة جديدة أخرى تدخل بدورها يف 
إطار برنامج التقطري الذي اعتمدته 

الشركة. وتستثمر قطرغاز بفعالية 
واضحة يف تعليم الشباب القطري 

وتدريبه حيث أنها عملت على تأسيس 
اسرتاتيجيات وبرامج قوية ومميزة 

الستقطاب املوظفني القطريني 
من املوهوبني مع تطوير مهاراتهم 

والسعي للمحافظة عليهم. وتقديرًا 
جلهود الشركة يف هذا اإلطار، فازت 

قطرغاز العام املاضي كواحدة من 
بني أكرث من 40 شركة بـ"جائزة التقطري 

الكرستالية” وذلك تقديرا جلهود 
الشركة وإسهاماتها يف املبادرات 

الرامية إىل "دعم التقطري”.

التقطري يف قطرغاز
وبهدف استقطاب املوظفني 

القطريني وتطوير مهاراتهم 
واحملافظة عليهم، تقوم قطرغاز 

بتقدمي مزيج متنوع من فرص 
التدريب وبرامج التطوير املرتكزة 
على املهارات الشبيهة بربنامج 
 Activate تفعيل تطوير القيادات

Leadership Programme، باإلضافة 
إىل اإلعارة الدولية ودعم مواصلة 

التحصيل العلمي. كما يساهم العمل 
املنتظم واملكافأة والتقدير يف تعقب 

تقدم العمل وتسريع وتريته. 
وجدير بالذكر أن قادة قطرغاز 

يخضعون جميعهم جملموعة 
من برامج تطوير القيادات التي مت 
تصميمها خصيصًا على غرار هذا 

الربنامج, ووفقًا خلطة التعاقب التي 
َتم تبنيها على مستوى الشركة 

بهدف توفري مهارات معرفية وإدارية 

لتقطري 201220132014ا
املواطنني  عدد 

القطريني
572613602

)%( التقطري  25.826.124.1نسبة 

صعيد  على  التقطري 
املناصب اإلدارية )%(

40.137.544.4

طالل الصديقي حملل مايل. 
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انطالق املوسم الثالث يوم التعلم 
من بطولة قطرغاز ليغ بعد التعاون الناجح بني إدارتي التعليم والتطوير والتسويق يف تقدمي "سلسلة القيم املتكاملة للغاز 

الطبيعي املسال - على طريقة قطرغاز”، تتعاون إدارة التعليم والتطوير مع إدارة الدعم الفني 
للعمليات لتقدمي "يوم التعلم”  وبنجاح الفت.

عماًل بالتزام الشركة بتشكيل فريق من مستوى 
عاملي واحملافظة عليه من خالل توظيف أصحاب 

املهارات، واإلدارة املتأنية لألداء، والتطوير الوظيفي 
البّناء والتدريب، جرى تنظيم “يوم التعلم” بهدف تبادل 
أفضل املمارسات والتجارب املرتبطة بكيفية إدارة 

التعلم يف قطرغاز.
وتضمن “يوم التعلم” جمموعة من املوضوعات 

املتنوعة، مبا فيها موضوعات الرتكيز الرئيسية 
التالية: طرق قطرغاز التعليمية؛ العمل من خالل 

تطبيق برنامج حلول التعلم لنظام “SAP” إلدارة 
التعلم، إىل جانب تقدمي عرض حول استخدام برنامج 

الذي يقدم طرق تعليم إلكرتونية مبتكرة   Skillsoft
للعمالء حول العامل. 

ويقضي الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اليوم 
التعلمي بتحديد كيفية عمل إدارة التعليم والتطوير 

والدعم الفني للعمليات وتعاونهما سويًا من أجل 
حتقيق الهدف املشرتك لضمان تزويد كل موظف 

يف قطرغاز باملهارات املناسبة واملعرفة الالزمة 
للعمل وفقًا للمستوى األمثل واملعايري املهنية 

العالية.
وقد شارك مدراء الدعم الفني للعمليات 

واملدربون واملقّيمون وموظفو اإلدارة جميعًا يف 
فعاليات يوم التعلم الذي افتتحه علي السليطي 

رئيس قسم التقطري وتطوير الكوادر الوطنية يف 
إدارة التعليم والتطوير، إىل جانب صالح عسيل مدير 

الدعم الفني للعمليات.
كما وفر يوم التعلم للمشاركني جمموعة من 

املميزات واملنافع الهامة التي ميكنهم االستفادة 
منها يف جمال عملهم. وتضمنت هذه املنافع 

فرصة ربط ممتازة بهدف تعزيز التواصل بني إدارتي 
التطوير والتعليم والدعم الفني للعمليات، وتطوير 
فهم أكرب لربنامج حلول التعلم باإلضافة إىل بعض 

وفر يوم التعلم للمشاركني جمموعة من املميزات واملنافع الهامة 
التي ميكنهم االستفادة منها يف جمال عملهم. 

النصائح العملية التي تختص بكيفية استخدام 
Skillsoft يف اكتساب معرفة جديدة.

وُتخطط إدارة التعليم والتطوير لتنظيم أيام تعليمية 
مشابهة يف املستقبل مع تخطيطها احلايل إلقامة 

اليوم األول لهذا احلدث يف مطلع شهر نوفمرب املقبل 
حيث أنه سيكون يومًا مفتوحًا جلميع موظفي قطرغاز 

املعنيني بالتدريب يف الشركة.
ولقد استمد يوم التعلم هذا تطوره الالفت من 

مشاريع مشرتكة سابقة على غرار أسواق التعلم، 
واجللسات التدريبية خالل وقت الغذاء، واحللقات 

التدريبية املصغرة، وأيام التدريب الكاملة، وهو بالتايل 
ُيمثل جزءًا اليتجزأ كذلك من جمموعة من األنشطة 

املتنوعة التي يتضمنها معرض التعليم والتطوير 
.2015

ويتمحور التدريب والتطوير يف قطرغاز حول 
تقدمي فرص التعلم والتطوير الوظيفي األمثل التي 
تلبي احتياجات كل من املوظفني. وتقدم الشركة 

جمموعة واسعة من الدورات التدريبية للموظفني 
ملساعدتهم على مواصلة تطوير قدراتهم. كما 

تتضمن هذه الدورات التدريب على احملاسبة، 
وبرنامج تطوير الكوادر القيادية، ودورات التأثري 

الشخصي، باإلضافة إىل مهارات العمل األساسية 
ودورات التدريب اخلاصة بتعليم اللغة اإلجنليزية. 

وقد صرح حمد الكواري املدير 
لالحتاد  باإلنابة  للعمليات  التنفيذي 

التي  القدم خالل كلمته  لكرة  القطري 
الذي  ألقاها يف املؤمتر الصحفي 
لفيف من ممثلي قطرغاز  حضره 

واالحتاد القطري لكرة القدم وعدد 
من وسائل اإلعالم احمللية قائال: 
“ متثل قطرغاز ليغ يف نسختها 

الكتشاف  كبرية  فرصة  الثالثة 
املواهب من الالعبني، ويف هذا 

دعمها  على  قطرغاز  نشكر  الصدد 
نتطلع  كما  االحتاد  لبطوالت  املستمر 

العمل معها خالل  إىل مواصلة 
القادمة”. السنوات 

يف حني أكد عزام عبد العزيز 
العامة  العالقات  إدارة  املناعي، مدير 
بقطرغاز بدوره خالل كلمته، أن دعم 

البطولة ساهم يف  قطرغاز لهذه 
واملتمثل  املنشود  الهدف  حتقيق 

يف االرتقاء برياضة كرة القدم بقطر 
الدولة  وخاصة مع استعدادات 

القدم  لكرة  العامل  الستضافة كأس 
.2022

الشركة  وبصفتنا  وأضاف:” 
الطبيعي  الغاز  انتاج  الرائدة يف 
املسال يف العامل، فإن دعمنا 

لرياضة كرة القدم يعد جزءا من 
االجتماعية  املسؤولية  برنامج 

للشركة يف جمال األنشطة 
إىل  الشركة،  الرياضية، كما تقوم 

القدم،  لرياضة كرة  جانب رعايتها 
الرياضية  األلعاب  بدعم عدد من 

األخرى التي جتذب الشباب والتي 
تتسع شعبيتها يف دولة قطر 

يوما بعد يوم مثل اجلولف والريشة 
والشطرجن  )البادمنتون(  الطائرة 

اجلليد”. وهوكي 
كما جتدر اإلشارة إىل أن املوسم 

153 مباراة  احلايل سيشهد إقامة 
على عشرة مالعب خمتلفة وهي :

• السد، 	 نادي 
• نادي قطر	
• الغرافة 	 نادي 
• نادي خلويا 	
• العربي 	 نادي 

تأتي فعاليات املوسم اجلديد من بطولة قطرغاز ليغ لتؤكد على التعاون املثمر 
والناجح بني االحتاد القطري لكرة القدم وقطرغاز كجزء من التزام الشركة بدعم 
األنشطة الرياضية يف قطر.وُتظهر البطولة جمددا دورها الهام والرئيسي يف 

االرتقاء برياضة كرة القدم بقطر.

153
عدد املباريات التي 
سيتم إقامتها خالل 
 املوسم الثالث لقطر
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صورة ملقطع خاص بشاشة برنامج SKILLSOFT، الذي يوفر حلول التعليم اإللكرتونية املبتكرة للعمالء يف جميع أنحاء العامل.بارز.

علي السليطي رئيس قسم التقطري وتطوير الكوادر الوطنية يف إدارة التعليم 
والتطوير.

صالح عسيل مدير الدعم الفني للعمليات.

• الوكرة 	 نادي 
• نادي اخلور 	
• السيلية	 نادي 
• الشمال	 نادي 
• نادي األهلي .	
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إشراك جمتمعنا 
احمللي

باعتبارها مثااًل للشركة امللتزمة التزامًا كليًا بشأن املسؤولية االجتماعية، فيجب على قطرغاز وجوبًا 
تامًا بأن يكون لديها تأثري إيجابي وفعال يف اجملتمعات التي تعمل فيها. لذلك ومن خالل العمل 
ضمن إطار برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي، تقدم الشركة مساهمة إيجابية حيث تعمل 

للمجتمعات احمللية الواقعة يف شمال دولة قطر.
نظرًا إىل موقع حمطات قطرغاز يف مدينة راس 

لفان الصناعية، يتم تنفيذ جزء كبري من عمليات 
الشركة وسط اجملتمعات احمللية يف شمال دولة 
قطر، ال سيما يف مناطق اخلور والشمال والضعاين 

والذخرية. وكجارة واعية ومدركة متامًا لواقع األمر 
هذا إىل جانب ريادتها يف السوق، تسعى قطرغاز 
إىل العمل مع هذه اجملتمعات احمللية من خالل 

برنامج مسؤولية اجتماعية تعاوين على مستوى 
القطاع.

وإىل جانب العديد من اجلهات األخرى يف قطاع 
الطاقة العاملة يف مدينة راس لفان الصناعية - مبا 

فيها قطر للبرتول وراس غاز وغاز اخلليج واللؤلؤة 
لتحويل الغاز إىل سوائل ودولفني للطاقة وشركة 

أوريكس لتحويل الغاز إىل سوائل - ُتعترب قطرغاز أحد 
األعضاء املؤسسني لربنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي. 
وقد ُوضع هذا الربنامج لتنسيق تلبية هذه 

الشركات الحتياجات اجملتمعات احمللية الشمالية 
بطريقة جمدية. وكعضو يف الربنامج، تتمثل إحدى 

مسؤوليات قطرغاز الرئيسية يف إيجاد تأثري إيجابي 

ضمن اجملتمعات التي تعمل فيها. وتعمل الشركة 
بحزم تام على حتديد وإطالق وتطوير واإلشراف 

امللتزم على مشاريع وبرامج ضمن برنامج راس 
لفان للتواصل االجتماعي، وذلك بالتنسيق مع 

اجلهات املعنية يف اجملتمع، حيث تقدم منافع 
حقيقية من خالل شراكات تعطي  قيمة مميزة 
الحتياجات اجملتمع وأهداف عمل الشركة على 

السواء. 
وتقضي رؤية برنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي بإيجاد شراكة مرتكزة على الثقة بني 
القطاع واجملتمع. كما يجري تصميم كل برنامج 

بغية تلبية احتياجات البالد واجملتمع، وفقًا ملا هو 
حمدد يف كّل من رؤية قطر الوطنية واسرتاتيجية 

التنمية الوطنية 2016-2011. 
ومع أخذ هذه األمور بعني االعتبار، ُيركز برنامج 
راس لفان للتواصل االجتماعي على ثالثة جماالت 

اسرتاتيجية هي التعليم، والصحة والبيئة والسالمة، 
والتنمية االجتماعية. وتقضي الرؤية املوجهة 

بتطوير هذه اجملاالت الرئيسية الثالثة بهدف تأمني 
استدامة اجملتمع احمللي على املدى الطويل. 

وتتضمن مبادرات برنامج راس لفان للتواصل 
االجتماعي دعم ورعاية فعاليات خمتلفة يف 

املناطق الشمالية، مبا يف ذلك اليوم الوطني لقطر، 
واليوم الرياضي الوطني، ومشاريع تطوير مهارات 

اجملتمع، باإلضافة إىل حمالت التوعية املرورية. 
لكن األمر ال يقتصر على الفعاليات وحفالت االفتتاح 

فحسب، بل إنه ُيمثل التزامًا حقيقيًا وفعليًا من 
الشركة مع اجملتمعات التي تعمل فيها. ويف 
عام 2014 فقط، توىل برنامج راس لفان للتواصل 
االجتماعي تنفيذ 25 مشروعًا لصالح املنطقة 

الشمالية. 
وقد مت تخصيص جزء من هذا االستثمار 

لتزويد مركز التدريب الذي جرى إنشاؤه حديثًا يف 
مستشفى اخلور باألثاث، علمًا بأن افتتاحه جاء بغية 
تلبية احتياجات التعليم والتطوير اخملتلفة للعاملني 
يف املستشفى. وأظهر املشروع التزام الربنامج 

باملساهمة يف حتقيق األهداف الصحية والتعليمية 
واالجتماعية لربنامج املسؤولية االجتماعية اخلاص 

به. إىل ذلك، أدارت قطرغاز مشروعًا جمتمعيًا آخر 
كجزء من برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي 

إلنشاء مناطق ترفيهية إىل جانب 
تركيب ألعاب لألطفال على شواطئ 

اخلور ويف حدائقها. وقد مت اتخاذ 
هذه املبادرة نظرًا إىل النقص 

امللحوظ يف األماكن اخملصصة 
السرتاحة األطفال والبالغني يف 

املنطقة. 
ويف مشروع آخر، أطلق برنامج 

راس لفان للتواصل االجتماعي 
حملة درب السالمة املرورية التي 

تكللت بحدث خاص يف نادي الشمال 
الرياضي، حيث شارك أكرث من 800 

تلميذ باإلضافة إىل األهايل يف أنشطة 
تفاعلية الختبار مهارات ترقب 

اخملاطر، وتقنيات القيادة الدفاعية، 
والتوعية على خماطر السرعة. كما 

شملت املبادرة سالمة املشاة، 
واستخدام حزام األمان ومقاعد 

األطفال، فضاًل عن اختبارات حماكاة 
سمحت للزوار باختبار وقوع حوادث 

انقالب السيارة واالصطدام على 
سرعات متدنية. وقد مت تنظيم حملة 

درب السالمة بالشراكة مع وزارة 
الداخلية وإدارة املرور والهالل األحمر 

القطري وإدارة الشرطة اجملتمعية.
ويف اخلور أيضًا، فقد قام 

مؤخرًا برنامج راس لفان للتواصل 
االجتماعي، الذي يعمل بشكل وثيق 
مع بلدية املنطقة، بافتتاح حديقة 

عامة سميت بحديقة التواصل، وذلك 

على مقربة من املناطق السكنية 
والتجارية على السواء. ويتضمن 

تصميم احلديقة املنشآت الرتفيهية، 
مبا فيها منطقة خمصصة أللعاب 

الكرة، ومالعب لألطفال الصغار، 
ومعدات صحية وترفيهية. ويجري 

العمل على مشروع جتديد مشابه 
يف الذخريه.

ويف املنطقة الشمالية كذلك، 
أطلق الربنامج مشروعًا يدعم 

املتقاعدين ويشجعهم ويدربهم 
كداعمني ورعاة لألجيال الشابة، 

هذا إىل جانب برنامج آخر حتت اسم 
“األمرية” والذي يوفر بدوره التدريب 

والتعليم للفتيات إىل جانب تطوير 
مهاراتهن. ويدير هذه املبادرات 

وسواها مسؤول عن التواصل 
االجتماعي يعمل بدوام كامل ويتواجد 

مكتبه يف اخلور.
وكما يظهر من هذه املبادرات، فإن 

برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي 
قد حدد بوضوح وشفافية تامة أهداف 

بناء عالقات جمدية مع اجملتمع، 
باإلضافة إىل إدارة وقع عمليات مدينة 

راس لفان الصناعية على اجملتمع، 
وحتقيق املنافع للمجتمع من خالل 

إبرام شراكات مميزة تستكمل أهداف 
عمل قطرغاز واحتياجات اجملتمع على 

السواء، هذا إىل جانب استكمال رؤية 
قطر الوطنية 2030 بفعالية تامة.

تقضي رؤية برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي بإيجاد شراكة مرتكزة 
على الثقة بني القطاع واجملتمع. ويجري تصميم كل برنامج بغية تلبية 

احتياجات البالد واجملتمع، وفقًا ملا هو حمدد يف كّل من رؤية قطر الوطنية 
واسرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011.

25
مشروع

هو عدد املشاريع التي 
توىل تنفيذها برنامج راس 
لفان للتواصل االجتماعي 

يف املنطقة الشمالية 
خالل العام املاضي. 

أدارت قطرغاز مشروعًا جمتمعيًا آخر كجزء من برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي إلنشاء مناطق 
ترفيهية إىل جانب تركيب ألعاب لألطفال على شواطئ اخلور ويف حدائقها. 

قام مؤخرًا برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي، الذي يعمل بشكل وثيق مع بلدية املنطقة، بافتتاح 
حديقة عامة سميت بحديقة التواصل.

احتفال بلدية الظعاين باليوم الوطني. 

مت إنشاء برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي بهدف تلبية احتياجات اجملتمعات احمللية يف املنطقة الشمالية وذلك وفقًا لطريقة جمدية ومفيدة.
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التعاون املشرتك من أجل حتقيق 
السالمة املرورية على طرقاتنا

ُتعد السالمة ركيزة أساسية من ركائز قطرغاز، وامتدادًا طبيعيًا ملبادرات السالمة الداخلية لدينا، قامت 
قطر غاز بدور فعال ورئيسي يف تعزيز الوعي حول السالمة يف الطرق يف اجملتمع ككل، وذلك من 
خالل إجراء حمالت سنوية خاصة بالسالمة املرورية. وتسلط جملة  الرائد من خالل هذا العدد الضوء 
على جمريات وتاريخ هذه املبادرة باإلضافة إىل الرتكيز على كيفية اكتساب حمالت السالمة املرورية 

قدرتها على جذب املواطنني والتأثري فيهم إيجابًا. 

ُتشكل التوعية حول السالمة املرورية أحد 
العناصر الرئيسية التي تلتزم قطرغاز بتقدميها 

من خالل برنامج الشركة للمسؤولية االجتماعية. 
وتعمل الشركة بشكل وثيق مع إدارة املرور يف 
وزارة الداخلية منذ سنوات لدعم حمالت التوعية 

الوطنية حول السالمة املرورية، يف حماولة لتقليص 
عدد احلوادث املرورية على طرقات قطر واإلصابات 

الناجمة عنها. ويف إطار األنشطة ومبادرات 
السالمة الرئيسية التي يتم إقامتها خالل شهر 

رمضان املبارك من كل عام، تتضمن احلملة عادة 
عددًا من األنشطة التوعوية على غرار األنشطة 

التفاعلية لألطفال، ومتارين احملاكاة النقالب 
السيارات  وتوزيع وجبات االفطار واملطبوعات عن 

السالمة املرورية للسائقني وتوزيع مقاعد األطفال 

بالسيارات، هذا إىل جانب اإلعالنات التلفزيونية. 
وقد مّت تصميم احلملة السنوية خصيصًا لتقدمي 

رسائل أساسية وفعالة حول السالمة املرورية، 
مع ارتكاز إحدى الرسائل األساسية على أن : القيادة 

اآلمنة هي مسؤولية اجلميع.

عالقة طويلة األمد
وخالل كلمته التي ألقاها يف مستهل حملة رمضان 

للقيادة بأمان العام املاضي، أشاد العميد حممد 
سعد اخلرجي مدير إدارة املرور بالتزام قطرغاز 

وتعاونها املستمر لدعم حملة القيادة بأمان 
وتنسيقها يف ذلك مع إدارة املرور. وأضاف أن 

“سالمة الطرق هي مسؤولية مشرتكة، حيث أنه 
ُيمكن من خالل اجلهود املبذولة والتعاون القائم بني 

اجلهات احلكومية وقطاع الشركات والقطاع العام، 
زيادة التوعية عند املواطنني حول ضرورة وأهمية 

السالمة املرورية والقيادة اآلمنة.”
وقد بدأ دعم قطرغاز إلدارة املرور يف وزارة 

الداخلية فيما  يتعلق برسائل السالمة املرورية خالل 
العام 2007 مع شعار حتت عنوان “السرعة تقتل”. 

وتتواصل السلطات املدعومة حصرًا من قطرغاز 
يف شهر رمضان من كل عام، مع اجملتمع احمللي 

من خالل العديد من األنشطة واملبادرات التي ُتركز 
على جمموعة خمتلفة من املوضوعات املتعلقة 

بشعار السالمة املرورية. وقد أبرزت شعارات 
دعائية وتوعوية أخرى خماطر القيادة املتهورة، كما 

ركزت على سالمة األطفال على الطرق، وعملت 
على تذكري اجملتمع باآلثار السلبية والقوية الناجمة 

صورة جتمع العميد حممد سعد اخلرجي مدير إدارة املرور مع غامن حممد الكواري مدير  الشؤون اإلدارية يف قطرغاز خالل املؤمتر الصحفي حلملة السالمة املرورية للعام املاضي، وذلك لإلعالن عن أبرز تفاصيل هذه احلملة، والتي تقام يف 
شهر رمضان من كل عام.

السالمة املرورية عامليًا 
- الوقائع الصادمة

عن هذه النوعية من احلوادث. 
ويف إطار الرتكيز على أهمية احلمالت والعالقة الطويلة األمد مع إدارة املرور، 

صرح غامن حممد الكواري مدير الشؤون اإلدارية يف قطرغاز خالل إطالق حملة 
العام املاضي بقوله: “نفتخر مبواصلة شراكتنا مع إدارة املرور من خالل حملة 

القيادة بأمان التي يتم إقامتها يف شهر رمضان للسنة العاشرة على التوايل. 
وكشركة مسؤولة اجتماعيًا، فإننا نرى أنها فرصة ممتازة لدعم جهود إدارة 

املرور لنشر الوعي حول أهمية وضرورة القيادة اآلمنة يف جمتمعنا”.

السالمة املرورية - مسؤولية اجلميع
ُيدرك العميد حممد سعد اخلرجي جيدًا آثار السالمة املرورية وتأثريها املباشر 

على حياة اجلميع بقوله: “سالمتنا وسالمة كل من يعتمدون علينا تتبلور يف 
القرارات التي نتخذها. فاألمر يستغرق ثانية واحدة لوقوع حادث تصادم جسيم. 

كما ميكن جتنب معظم احلوادث باتخاذ القرارات السليمة واتباع قواعد السالمة. 
فالقرارات البسيطة التي يتخذها األفراد خالل القيادة، والتي تشمل وضع أحزمة 
املقاعد، واستخدام الهواتف اجلوالة، وااللتزام بحدود السرعة، باإلضافة إىل تثبيت 

مقاعد األطفال بصورة صحيحة وما إىل ذلك، ميكنها أن حتدث فرقًا كبريًا فيما 
يخص حتديد مصري الشخص واختياره ما بني احلياة أو املوت”.

وأضاف: “سالمة الطرق تشكل أحد االهتمامات الرئيسة للشركة ملا تتسبب 
به حوادث الطرق من اإلطاحة بالعديد من األرواح يف كل عام باإلضافة إىل عدد من 

اإلعاقات واإلصابات البدنية التي تلحق بالعديد من مستخدمي الطرق، خصوصًا 
أولئك ممن ينتمون إىل جيل الشباب. فسالمة الطرق مسؤولية كل فرد يف 

اجملتمع.”
وستستمر قطرغاز يف دعم وزارة الداخلية يف قيادة هذه احلمالت 

السنوية املرتبطة بالسالمة املرورية السنوية يف مسعى منها  جلعل الطرق 
أكرث أمانًا للمواطنني واملقيمني يف دولة قطر. وتؤمن الشركة إميانًا راسخًا 

بأن العمل مع وزارة الداخلية كان له وقع إيجابي من حيث التوعية حول السالمة 
املرورية يف قطر. 

1.24
هو عدد الوفيات يف 

احلوادث املرورية 
حول العامل سنويا. 

مليون

ميوت حوايل

 1.24 مليون 
شخص سنويا يف احلوادث 
املرورية، بينما يعاين ما بني

 20 و50 مليون 
من إصابات غري قاتلة كنتيجة لهذه 

احلوادث.

إصابات احلوادث املرورية هي 
السبب الرئيسي لوفيات الشباب 

خاصة من بني تلك الفئة التي 
يرتاوح عمرها بني

 15 و29 عامًا 

إذا مل يتم اتخاذ خطوات مناسبة 
وصارمة، فمن املتوقع أن تؤدي 
احلوادث املرورية إىل وفاة حوايل

 1.9 مليون 
شخص سنويًا بحلول سنة 2020.

ُيشكل الذكور من 
الشباب أكرث من 

 4/3
وفيات احلوادث املرورية.

ميتلك

 28 
بلدًا فقط قوانني مناسبة 

تغطي كافة أسباب 
وعوامل اخلطر اخلمسة.
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َتنّقل بشكل بيئي 
مت إطالق حملة "تنقل بشكل بيئي”، وهي املبادرة اخلضراء الثالثة لشركة قطرغاز لعام 2015، يف 

شهر سبتمرب املاضي بهدف توعية أسرة قطرغاز حول اآلثار السلبية التي ُتحدثها التنقالت اليومية 
إىل العمل إىل جانب تقدمي خطوات وأفكار عملية ستساهم بشكل إيجابي يف تطوير عادات تنقل ترتكز 

على الوعي البيئي.

تؤثر املواصالت باعتبارها مساهمًا 
وفاعاًل رئيسيًا بشكل كبري يف عملية 

التغري املناخي، حيث أن املواصالت 
الربية وحدها تساهم يف إنتاج حوايل 
أكرث من 17% من االنبعاثات العاملية 

لغاز االحتباس احلراري الناجت من 
احرتاق الوقود األحفوري. ويؤدي 

اعتمادنا على املواصالت الربية إىل 
ظهور آثار جسيمة ال تقتصر على 

البيئة التي نعيش فيها فحسب، بل 
تطال صحتنا كذلك. وقد بات تلوث 
الهواء والضباب الدخاين الناجمني 

عن انبعاثات املركبات شائعني يف 
املدن الكربى حول العامل، مما يتسبب 

بأمراض يف اجلهاز التنفسي إىل 
جانب عدٍد من املشكالت الصحية 

األخرى. ويستهلك سائقو املركبات 
حول العامل يوميًا ماليني الغالونات من 

الوقود مبجرد انتقالهم إىل العمل. 
ففي الواليات املتحدة وحدها، يقصد 

حوايل 77% من العاملني مكان عملهم 
بشكل فردي حيث يستقل كل عامل 

سيارته للذهاب إىل العمل، وبالتايل فإن 
هذه الفئة من اجملتمع تستهلك 

لوحدها ماتبلغ نسبته 34% من 
الطاقة اإلجمالية املستخدمة يف 

قطاع النقل ككل.
ويف حني ال ميكننا االستغناء عن 

سياراتنا كما وسائل النقل األخرى، 

أِرح سيارتك 
• أقدم على عملية املشي بشكل كبري، واستعِمل السالمل.	
• تشاطر مع زمالئك الطريق إىل العمل من خالل ركوب سيارة 	

واحدة. 
• استخدم حافلة الشركة.	
• قلِّل من رحالتك العملية من خالل استعمالك لتقنية مؤمترات 	

الفيديو.

املشيركوب الدراجةمرافقة الزمالء يف الطريقحافلة الشركةمؤمترات الفيديو 

فَثمة خطوات بسيطة ويسرية 
بإمكاننا جميعًا اتخاذها حتى نساهم 

بشكل إيجابي يف تطوير عادات تنقل 
ترتكز على الوعي البيئي ستساهم 

فعليًا يف تقليص انبعاثاتنا وتوفري 
املال وتأمني بعض التمارين املفيدة 

يف الوقت عينه. 

• أِرح سيارتك: استخدم حافلة 	
الشركة، أو اذهب إىل العمل مع 

زمالئك سويًا أو اقصد مكان عملك 
سريًا على األقدام/ على الدراجة 

يف حال كان ذلك آمنًا بالنسبة 
إليك، حيث يسمح استقالل 

شخصني لسيارة واحدة بتقليص 
رقعة انتشار السيارات التي 

يستعملها كل شخص للتنقل 
بنسبة 50%، يف حني أن التنقل 

يف حافلة يخدم البيئة بنسبة أكرث 
كما أنه يحسن هذا األمر بشكل 

كبري. وميكن أن يؤدي ترك سيارتك 
يف املنزل ليومني يف األسبوع 

إىل تقلص انبعاثات غاز االحتباس 
احلراري مبا معدله طنني يف 

السنة. 

• وِفر رحلة: استفد من التقنيات 	
احلديثة وجتنب ضغط وإرهاق 
القيادة للذهاب إىل االجتماعات 

اخلارجية ، واستخدم تقنية تقنية 
مؤمترات الفيديو كلما أمكن ذلك.

•  ُكن انتقائيًا:	
تنقل باستخدام مسارات أقل   

ازدحامًا وجتنب التنقل خالل 
ساعات الذروة.

• ُقد بشكل ذكي، ُقد بشكل آمن: 	
وفر وقود أكرث وقّلص االنبعاثات 

باعتماد أفضل ممارسات القيادة 
السهلة التنفيذ على غرار جتنب 
القيادة وفقًا للسرعات العالية، 

واحلّد من وضعية التوقف، إىل 

جانب التأين يف استعمال املكابح.
 

• اشرِت بذكاء وتذكرالصيانة: اخرت 	
املركبة األكرث توفريًا للوقود والتي 
تلبي احتياجاتك ووفر بعض املال، 

وَساهم فعليًا يف حماية البيئة 
واحلفاظ عليها. وجتدر اإلشارة إىل 

أن الصيانة املنتظمة ملركبتك، 
مبا يف ذلك صيانة احملرك 

ألغراض استهالك الوقود واتباع 
جدول صيانة املصنع، ستساهم 

بشكل كبري يف حتسني عملية 
توفري الوقود كما أنها ستؤدي إىل 

تقلص االنبعاثات بنسبة ملحوظة.


