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إرساء عالقات 
طويلة األمد
تعزيز سمعة قطرغاز 
املتمثلة يف السالمة 
واملرونة
 واالعتمادية



 احلفاظ على سمعتنا باعتبارنا
 املورد األكثـر اعتمادية للغاز
الطبيعي املسال يف العامل

ملتزمون بأن نكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل التي ُتوفر طاقة نظيفة ومعتمدة.

يعتمد عمالؤنا على الطاقة النظيفة واملعتمدة. ويف كل يوم، تقوم 
شركة قطرغاز بإنتاج وتسليم الغاز الطبيعي املسال للعمالء يف 

جميع أنحاء العامل. ومع طاقة إنتاجية تبلغ حوايل 42 مليون طن سنويًا، 
فعمالؤنا على دراية تامة بأن باستطاعتهم االعتماد على قطرغاز لتوريد 

الغاز الطبيعي املسال بشكل آمن ومعتمد.
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 التفوق الصناعي لقطرغاز

أداء السالمة والصحة والبيئة 
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إرساء عالقات 
طويلة األمد 

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الرئيس 

االستناد على سمعة قوامها 
السالمة واملرونة والكفاءة

يؤكد بيان توجهات 
إدارة شركة قطرغاز 

على التزامنا باتباع 
قواعد السالمة 
وحتقيق الريادة 

والكفاءة يف توريد 
شحنات الغاز الطبيعي 
املسال من دولة قطر 

إىل عمالئنا يف جميع 
أنحاء العامل. ونحن يف 
قطرغاز نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا الواردة 

يف بيان توجهات الشركة هذا على أرض الواقع، ومن 
ثم تعزيز سمعتنا بصفتنا كربى شركات الغاز الطبيعي 

املسال من حيث الكفاءة واملرونة اإلنتاجية على 
مستوى العامل.

وخالل  مسريتنا املشرفة والطويلة التي مررنا 
بها حتى أصبحنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة 

الغاز الطبيعي املسال يف العامل، كان تقدمي مستوى 
غري مسبوق من خدمة العمالء هو شغلنا الشاغل 

ودائمأ على رأس أولوياتنا. إن تركيزنا الراسخ ينصب 
على إقامة عالقات وطيدة مع عمالئنا األعزاء، مع 

إتاحة الفرصة يف ذات الوقت للتوسع واخرتاق أسواق 
جديدة. إن مثل هذه اجلهود امُلركزة والرامية لتحقيق 
أهداف ُمحددة من شأنها مساعدتنا على املساهمة 

يف دعم مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 
دولة قطر، يف ظل القيادة الرشيدة حلضرة صاحب 
السمو األمري الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، أمري البالد 

املفدى، واسرتشادًا بالرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
ويسعدين أيضا أن أعلن عن إبرام اتفاقيتي بيع 

وشراء جديدتني مع شركتني قائمتني يف اململكة 
املتحدة. أوىل هاتني االتفاقيتني مت إبرامها مع 

شركة "سنرتيكا” لتوريد مليوين طن سنويًا من الغاز 
الطبيعي املسال. وتعد شركة "سنرتيكا” – وهي 

واحدة من أهم عمالئنا منذ عام 2001 - شركة رائدة 
عامليا يف جمال صناعة الطاقة واخلدمات. بينما مت 
إبرام االتفاقية الثانية مع شركة "برتوناس إل إن جي 
- اململكة املتحدة” لتوريد 1.1 مليون طن سنويا من 

الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة "دراجون” الستقبال 
الغاز الطبيعي املسال يف اململكة املتحدة، آخذين 
يف االعتبار اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة التي تتبناها 
اململكة املتحدة والتي تضم الغاز الطبيعي املسال 

كأحد أهم عناصرها لتوليد الطاقة. ومما ال شك فيه أن 
مثل هذه الصفقات ستعمل على تعزيز أمن الطاقة 

يف اململكة املتحدة لعدة سنوات قادمة.
وإضافة إىل االتفاقيات األخرية التي أبرمناها مع 

اململكة املتحدة، جنحت قطرغاز كذلك يف ضم 
شركة "أر دبليو إي للتوريد والتجارة” ضمن قائمة 
عمالئنا. ومن املقرر أن تتلقى "أر دبليو إي”، وهي 

شركة أوروبية رائدة يف جمال الكهرباء والغاز، ما 
يصل إىل 1.1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي 

املسال على مدار السبع سنوات ونصف القادمة. 
ونظرًا لكونها واحدة من كربى شركات الكهرباء والغاز 
الرائدة يف تلك املنطقة، حيث تقدم خدماتها ملاليني 
العمالء، فإن شركة "أر دبليو إي” تعد إضافة قيمة إىل 

جمموعة عمالء قطرغاز يف أوروبا.
وإضافة إىل ما سبق فقد جنحت قطرغاز أيضًا 

يف توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد مع شركة 
"جلوبال إنرجي إنفراسرتاكتشر احملدودة”، لتوريد 

1.3 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي املسال إىل 
باكستان ملدة 20 عامًا. وإنه ليسعدين بصفة خاصة 

تعزيز عالقتنا مع جمهورية باكستان، التي تواصل 
منوها كسوق رئيسي للغاز الطبيعي املسال. وإنني 

أتطلع لبدء التعاون املتبادل بني فرق العمل املعنية 
يف شركتينا مع بدء توريد الغاز الطبيعي املسال 

بسالمة وأمان إىل باكستان.
كما أنني ألفتخر ُكل الفخر بأن أعرض عليكم تقرير 

االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2015. وُيوثق هذا 
التقرير بدقة مركزنا الرائد على صعيد املبادرات 

والربامج التي وضعتها الشركة يف جمال االستدامة. 
ويستعرض هذا اإلصدار السادس من تقرير 

االستدامة بالتفصيل اإلجنازات التي حققناها على 
مدار العام اخلاضع للمراجعة، مثل تدشني برنامج 
املسؤولية االجتماعية للشركة ومستوى أدائنا يف 

جماالت السالمة والصحة والبيئة. واألهم مما سبق، 
أن هذا التقرير يوضح بالتفصيل مدى التزامنا نحو 

املمارسات املستدامة خالل املرحلة املقبلة.
إن التزامنا بتطبيق املمارسات املستدامة 

سيستمر كقوة دافعة لشركة قطرغاز. وإنني على 
متام الثقة أنه عند اجلمع بني مثل هذه املمارسات 

والتزامنا اجلاد نحو توريد شحنات الغاز الطبيعي 
املسال القطري على نحو آمن وفعال إىل عمالئنا يف 

جميع أنحاء العامل، سنواصل تعزيز سمعتنا بصفتنا 
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل.

احملتويـــــات   الرائـــــــد
جملة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

03 إرساء عالقات طويلة األمد
رسالة الرئيس التنفيذي.

04 شركة قطرغاز حتصد أربع 
اتفاقيات بيع وشراء للغاز الطبيعي 

املسال
خ توقيع شركة قطرغاز التفاقيات  َرسَّ

بيع وشراء للغاز الطبيعي املسال مع 
أربعة عمالء دوليني مرموقني، مكانتها 

املميزة، كونها الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 

يف العامل.

فريق التحرير
رئيس التحرير:
دانييل يايتس
مدير التحرير: 

 تاج الدين عليار 
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: 44523224 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

§

امسح رمز QR لزيارة موقعنا اإللكرتوين 

ندعوك إىل متابعتنا عرب وسائل التواصل 
االجتماعي على صفحاتنا التالية:

 فيسبوك:
Qatargas 

 يوتيوب:
Qatargas

 تويرت:
@Qatargas

 انستجرام:
Qatargas

لينكدن:
Qatargas

0٥ قطرغاز ُتوّسع نطاق تسليماتها 
للمملكة املتحدة 

وّقعت شركة قطرغاز اتفاقية بيع 
وشراء جديدة مع شركة برتوناس 
احملدودة للغاز الطبيعي املسال 

 باململكة املتحدة.

0٦ قطرغاز ُتضاعف ملف عمالئها يف 
أوروبا

ستورد قطرغاز ما يصل إىل 1.1 مليون طن 
من الغاز الطبيعي املسال يف السنة 

.RWE لشركة

0٧ قطرغاز تزيد من توريدات الغاز 
الطبيعي املسال إىل باكستان

قامت قطرغاز بتوقيع اتفاقية طويلة 
األمد مع شركة GEIL بحضور سعادة 
السيد حممد نواز شريف، رئيس وزراء 

جمهورية باكستان.

09 اتفاقية قطرغاز مع شركة سنرتيكا 
تعزز الطاقة يف اململكة املتحدة

قطرغاز تعقد اتفاقية جديدة تقضي 
بتوريد مليوين طن سنويًا من الغاز 

الطبيعي املسال إىل  أكرب مورد للغاز يف 
اململكة املتحدة للمرة الثانية على التوايل.

١0 االعتمادية والسمعة: حمور الرتكيز 
األساسي

ناقشت فعالية "القيادة يف العمل” للربع 
الثاين من السنة األداء احلايل للشركة.

١٢ الرجوع إىل الرتاث احمللي
ينعكس مدى تشبث قطرغاز بجذورها 

يف بلدها األم، يف أسماء السفن 
التي تستخدمها الشركة لتوريد الغاز 

الطبيعي امُلسال.

١4 السالمة يف جناح مستمر
أمت فريق العمليات بقطرغاز  سنته األوىل 

من دون تسجيل أي حادث مقعد عن 
العمل.

١٥  أبرز دروس السالمة
ضمان السالمة هو األولوية األساسية.

١٦ مكافأة النهج اإلداري امُلتميز
مكافأة قادة قطرغاز على 

الناجحة  مساهمتهم يف اإلدارة 
واآلمنة ملشاريع بارزة للشركة، خالل 

الربع الثاين من فعالية "القيادة يف 
العمل” .

١٧ تقييم املهارات إلكرتونيًا ضمن 
التعلم والتطوير  إدارة 

التعلم والتطوير ُتقدم برناجمًا  إدارة 
الفنية. لتقييم املهارات  إلكرتونيًا جديدًا 

 ١8 تقرير االستدامة لقطرغاز 
لعام ٢0١٥

بتحقيق وتخطي  التزام قطرغاز  تعزيز 
كل ما وضعته من أهداف استدامة.

٢٢ برنامج قطرغاز لكشف التسرب 
وإصالحه

امُلساهمة الفعالة لربنامج قطرغاز 
لكشف التسرب وإصالحه يف إدارة 

ة بالبيئة. االنبعاثات الضارَّ

٢3 مسابقة جامعة قطر ألفضل 
تصميم مصنع

متيزت جائزة مسابقة جامعة قطر 
ألفضل تصميم مصنع، بتحقيقها لنتائج 

مذهلة وهامة.

٢4 االهتمام بالصحراء
البيئي  النظام  احلفاظ على 

احلساس لصحراء قطر، فضاًل عن 
الساحلية  احملافظة على املناطق 

احمليطة بها، واحليوانات الربية 
فيها. املتواجدة  والنباتات 
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تتميز االتفاقية اجلديدة التي ستشهد توريد 1،1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي 
املسال بأمان تام إىل اململكة املتحدة، بتمديدها عالقة التعاقد والتوريد مع 

املؤسسة القائمة يف اململكة املتحدة ملدة عشر سنوات. وسيتم تأمني الغاز 
الطبيعي املسال من مشروع قطرغاز4 (خط اإلنتاج 7)، وهو مشروع مشرتك بني 

شركة قطر للبرتول وشركة شل، كان قد بدأ اإلنتاج يف يناير 2011. إىل ذلك، من املقرر 
أن تقوم ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز "كيو-فلكس” بتسليم الشحنات املتفق 
عليها حملطة Dragon LNG الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف ميلفورد هافن، 

باململكة املتحدة.
وأعرب املهندس سعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

لشركة قطر للبرتول ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز، خالل هذه املناسبة 
عن مدى سروره بتوقيع االتفاقية بني الشركتني، والتي تتوج سلسلة من االتفاقيات 

العالية املستوى التي وقعتها قطرغاز يف األشهر األخرية. وقال: "ُيسعدين اإلعالن عن 
استمرار عالقتنا القوية مع شركة برتوناس لسنوات إضافية، مما يعّزز مكانة قطرغاز 

كالشركة الرائدة يف قطاع الغاز الطبيعي املسال، ومدى التزامها بتلبية احتياجات 
العمالء من هذا املصدر للطاقة النظيفة”. وأضاف الكعبي: "األهم من ذلك كله أن 

االتفاقية اجلديدة تشهد على سجلنا احلافل يف توريد الغاز الطبيعي املسال بأمان 
واعتمادية لعمالئنا، ليس فقط يف اململكة املتحدة بل على مستوى العامل”.

شركة قطرغاز حتصد 
أربع اتفاقيات بيع وشراء 

للغاز الطبيعي املسال

للغاز  بيع وشراء  اتفاقيات  وّقعت شركة قطرغاز مؤخرًا 
الطبيعي املسال مع عمالء دوليني مرموقني، مرّسخة 
الرائدة يف جمال  بذلك مكانتها املميزة، كونها الشركة 

العامل. الطبيعي املسال يف  الغاز  صناعة 

شركة قطرغاز ُتوّسع نطاق 
تسليماتها إىل أوروبا بتمديد فرتة 

التعاقد مع شركة برتوناس للغاز 
الطبيعي املسال باململكة املتحدة

من جهته، عّلق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة 
قطرغاز، على هذه اخلطوة املهمة بالقول: "تواصل قطرغاز عقد صفقات 

جديدة، وإنه ملن دواعي سروري استمرار عالقتنا مع شركة برتوناس. فنحن، يف 
قطرغاز، نركز على بناء عالقات قوية وطويلة األمد مع عمالئنا، وعلى تعزيز سمعتنا 

الرفيعة كأكرث موردي الغاز الطبيعي اعتمادية يف أسواق الغاز الطبيعي املسال 
العاملية”.

ويف السياق نفسه، صرح أحمد عديل الياس، نائب رئيس شركة برتوناس 
ُيثبت قطعًا قيمة  لتسويق الغاز الطبيعي املسال، بأن متديد صالحية االتفاقية 

التعاون التجاري الطويل األمد يف جمال الغاز الطبيعي املسال بني برتوناس من 
جهة، وقطرغاز من جهة أخرى. وأضاف: "إن شركة برتوناس التي تعمل يف شراء 

وبيع الغاز الطبيعي تتطلع إىل شراكة مثمرة مع قطرغاز يف ظل أوضاع العمل 
احلالية”.

PLUK التي تخدم يف منطقة حوض األطلنطي،  وجتدر اإلشارة إىل أن شركة 
هي شركة تابعة لبرتوناس، الشركة الوطنية املاليزية للنفط والغاز. وتتوىل شركة

 Dragonأيضًا تأمني وصول إمدادات الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة PLUK
LNG، التي متتلك برتوناس حوايل 50% من أسهمها وسعة تخزينها. باإلضافة 

إىل ذلك، تستثمر شركة PLUK يف جمال إعادة حتويل الغاز، وتخزين ونقل الغاز 
الطبيعي، وتوفري الغاز الطبيعي لتحويله إىل طاقة، هذا إىل جانب التزامها باحلد من 

االنبعاثات. وتشمل خدماتها هذه املنازل والشركات يف جميع أنحاء أوروبا الغربية.

اتفاقية بيع وشراء جديدة ملدة خمس سنوات مع شركة  قامت شركة قطرغاز بتوقيع 
االتفاقية اجلديدة على قيام  PLUK. وتنص  باململكة املتحدة  الطبيعي املسال  للغاز  برتوناس 

31 ديسمرب 2023، وبذلك مت  قطرغاز بتسليم الغاز الطبيعي املسال لشركة PLUK حتى 
31 ديسمرب 2018. متديد العقد احلايل بني الشركتني الذي تنتهي صالحيته يف 

"ُيسعدين اإلعالن عن استمرار 
شركة  مع  القوية  عالقتنا 

برتوناس لسنوات إضافية، مما 
كالشركة  قطرغاز  مكانة  يعّزز 

الطبيعي  الغاز  الرائدة يف قطاع 
سعد  -املهندس  املسال”. 

املنتدب  العضو  الكعبي،  شريده 
قطر  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

للبرتول ورئيس جملس إدارة 
قطرغاز. شركة 

ستقوم ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز "كيو-فلكس” بتسليم الشحنات املتفق عليها 
حملطة Dragon LNG الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف ميلفورد هافن، باململكة املتحدة.
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اتفاقية جديدة لبيع وشراء الغاز 
الطبيعي املسال ُتوسع 

ملف عمالء قطرغاز 
وّقعت قطرغاز اتفاقية بيع وشراء مرنة مع شركة )RWE Supply & Trading(، وهي إحدى 
1.1 مليون طن  الشركات األوروبية الكربى يف جمال الكهرباء والغاز. وَسُتورد قطرغاز ما يصل إىل 

RWE على مدى سبع سنوات ونصف.  من الغاز الطبيعي املسال يف السنة لشركة 

يسمح توقيع هذه االتفاقية الهامة مع أكرب شركة 
للمرافق يف أوروبا، مبضاعفة ملف عمالء شركة 

قطرغاز. وبصفتها واحدة من كربى شركات الكهرباء 
والغاز يف منطقتها، باإلضافة إىل تقدميها جملموعة 

من اخلدمات املتميزة ألكرث من 16 مليون عميل 
كهرباء و7 ماليني عميل غاز، وتوظيفها حلوايل أكرث من 
1,300 شخص من 40 بلدًا، تشكل شركة RWE إضافة 

مهمة مللف عمالء قطرغاز يف أوروبا.  
وتتوزع أنشطة RWE بني جتارة الطاقة وتوريد 

سلع الطاقة - من مصادر رائدة يف السوق كقطرغاز. 
كما تتعاون RWE، ومركزها الرئيسي يف آخن يف 

أملانيا، مع مكاتب أخرى عديدة يف جمموعة من الدول 
مثل: أندونيسيا، وسنغافورة، والهند، واجلمهورية 

التشيكية، وهولندا، واململكة املتحدة، والواليات 

املتحدة، باعتبار هذه املكاتب صلة وصل مع أسواق 
اجلملة العاملية، وكمورد خدمات لشركاتها التابعة، 

والتي تعمل بدورها على تطوير أصولها باستمرار.
وستتوىل "قطرغاز 3”، وهي عبارة عن مشروع 

مشرتك بني قطر للبرتول وكونكو فيليبس وميتسوي 
احملدودة وشركائها، توفري الكمية املطلوبة من 

الغاز الطبيعي املسال لشركة RWE. كما َسُتسلم 
ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز كيو-فلكس 
الغاز الطبيعي املسال لشركة RWE يف حمطة 

الغاز الطبيعي املسال يف هولندا، مع مرونة إمكانية 
 )Isle of Grain( استخدام حمطة جزيرة غراين

الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف اململكة 
املتحدة كنقطة تسليم إضافية يف حال اقتضى األمر 

ذلك.
وأبدى العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر 

للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز املهندس 
سعد شريده الكعبي تفاؤله حيال العالقة املستقبلية 

بني الشركتني. وقال: "تلتزم قطرغاز بتوفري مصدر 
طاقة معتمد ونظيف لعمالئها حول العامل. ويعكس 

توقيع هذه االتفاقية التزامنا بإيجاد شراكات جديدة 
مع شركات عاملية ذات مستوى رفيع. ونأمل يف أن 
ُيسهم الغاز الطبيعي املسال الذي توفره قطرغاز 

يف تعزيز وتأمني واردات الطاقة ألوروبا”.

هذه  توقيع  "يعكس 
التزامنا  االتفاقية 

جديدة  شراكات  بإيجاد 
مع شركات عاملية 

ذات مستوى رفيع”. 
شريده  سعد  -املهندس 

املنتدب  العضو  الكعبي، 
لقطر  التنفيذي  والرئيس 
جملس  ورئيس  للبرتول 

إدارة قطرغاز. 

َسُتسلم ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز كيو-فلكس الغاز الطبيعي 
املسال لشركة RWE يف حمطة الغاز الطبيعي املسال يف هولندا، مع 
مرونة إمكانية استخدام حمطة جزيرة غراين )Isle of Grain( الستقبال 
الغاز الطبيعي املسال يف اململكة املتحدة كنقطة تسليم إضافية يف 

حال اقتضى األمر ذلك.

صورة جتمع الرئيس التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين مع كبار املسؤولني واملوظفني يف قطرغاز وهم يرحبون بوفد رفيع املستوى من شركة 
RWE Supply & Trading بقيادة رئيسها التنفيذي الدكتور ماركوس كريرب خالل زيارته األخرية لقطرغاز لالحتفال بتوقيع اتفاقية البيع والشراء.

ستقوم ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز كيو-فلكس بتسليم الغاز الطبيعي 
امُلسال إىل باكستان.

"إن هذه االتفاقية 
هي ثمرة تعاون وثيق 

 RWEبني قطرغاز و
ُيوفر  بتوقيع عقد  تكلل 
قدرًا كبريًا من املرونة 

شركتنا  وتلتزم  للشركتني. 
ببناء شراكات  التزامًا جادًا 
الطاقة  قوية مع شركات 

كريرب  -ماركوس  العاملية”. 
لشركة  التنفيذي  الرئيس 

.RWE

وقد أعرب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 
أثناء توقيع االتفاقية، عن  التنفيذي لشركة قطرغاز 
مدى سعادته بالرتحيب بعميل أوروبي جديد ضمن 

ملف عمالء الشركة الواسع، مما يعزز بوضوح مكانة 
قطرغاز "كشركة رائدة يف جمال توريد الغاز الطبيعي 

املسال بأمان واعتمادية ألوروبا ولكافة أنحاء العامل 
أيضًا”.

 RWE ر املسؤولون التنفيذيون يف شركة  كما عبَّ
التاريخي وبتعزيز العالقات  التوقيع  عن سرورهم بهذا 

مع شركة قطرغاز. وقال ماركوس كريرب الرئيس 
التنفيذي للشركة: "إن هذه االتفاقية هي ثمرة تعاون 

وثيق بني قطرغاز وRWE تكلل بتوقيع عقد هام ُيوفر 
قدرًا كبريًا من املرونة للشركتني. وتلتزم شركتنا 

التزامًا جادًا ببناء شراكات قوية مع شركات الطاقة 
العاملية، ومبا أن منطقة الشرق األوسط ُتعد واحدة 

من أهم املناطق التي نسعى إىل تطوير أعمالنا  فيها، 
فإن مبدأ الشراكة مع شركة قطرغاز يعني لنا الكثرًي”.

وأضاف أندريه سرتاك، املدير التجاري يف شركة 
RWE: "يُسرنا الرتحيب بقطرغاز كشريك جديد وهام 

RWE. وتعزز هذه االتفاقية التزامنا بإحداث  لشركة 
  RWE تنوع فريد يف مصادر التوريد التي تتعاون معها 

يف سوق الغاز األوروبية”. 

٥٫١

٦٫0٥٫٧

٢٫٥٢٫٦

٧٫١

9٫٥

١٫9١٫٧

8٫٧

األلومنيوم والصلب والتعدين
الكيماويات الدقيقة واملستحضرات الصيدالنية

الزجاج والورق واألسمنت
الصناعات األولية/ البرتوكيماويات

النقل، السيارات، وغريه

من   RWE حجم مبيعات 
الطاقة للعمالء يف جمال 

يف  الصناعةبالترياواط 
الساعة

الكهرباء=  إجمايل حجم مبيعات 
٢٦٫9 ترياواط يف الساعة

إجمايل حجم مبيعات الغاز= 
٢3٫8 ترياواط يف الساعة

١٫١
 مليون طن

هي الكمية السنوية من 
التي  الغاز الطبيعي املسال 
لشركة  قطرغاز  ستسلمها 

RWE خالل فرتة السبع سنوات 
املقبلة. ونصف 

قطرغاز تزيد من توريدات الغاز 
الطبيعي املسال إىل باكستان  

اتفاقية طويلة األمد مع شركة جيل  وقعت قطرغاز ُمؤخرًا 
 Global Energy Infrastructure Limited - GEIL

لتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي املسال يف 
التوقيع خالل حفل  20 عامًا. ومت  السنة لباكستان ملدة 
خاص حضره سعادة السيد حممد نواز شريف، رئيس 

باكستان.  جمهورية  وزراء 
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اتفاقية قطرغاز مع شركة سنرتيكا 
ُتعزز من أمن الطاقة للمملكة 

املتحدة
التي جرى توقيعها بني قطرغاز وشركة سنرتيكا أمن  البيع والشراء اجلديدة  اتفاقية  عّززت 

العامل. الغاز يف  أكرب مستهلكي  للمملكة املتحدة، بصفتها واحدة من  الطاقة 

البيع والشراء، ستقوم  باتفاقية  عماًل 
قطرغاز بتسليم حوايل مليوين طن من 

الغاز الطبيعي املسال يف السنة 
لشركة سنرتيكا يف اململكة املتحدة 

بدءًا من سنة 2019 حتى سنة 2023. 
وتعتمد الشركتان على عالقة متتد 

أواصرها إىل العام 2011، حني مت توقيع 
اتفاقية مدتها ثالث سنوات بني قطر 

واململكة املتحدة، تقضي بتوريد 2.4 
مليون طن من الغاز الطبيعي املسال 

يف السنة.
 ويف عام 2013، جددت شركة 

سنرتيكا هذه االتفاقية لفرتة متتد إىل 
أربع سنوات ونصف سنة إضافية، وقد 
مت حاليًا جتديد االتفاقية ومتديدها مرة 

أخرى. وقال الشيخ خالد بن خليفة آل 
التنفيذي لقطرغاز: "إنه  الرئيس  ثاين، 

ملن دواعي سرور قطرغاز بأن تواصل 
القائمة مع شركة سنرتيكا.  شراكتها 

وُتربز هذه االتفاقية اجلديدة مدى 

التزام قطرغاز ببناء عالقات قوية 
مع عمالئها كما أنها تعكس مكانة 
الشركة باعتبارها امُلورد الرائد يف 

جمال توريد الغاز الطبيعي املسال 
املتحدة”. للمملكة 

وجتدر اإلشارة إىل أن سنرتيكا 
هي إحدى الشركات العاملية الكربى 

يف جمال الطاقة واخلدمات، حيث 
توفر الطاقة حلوايل 28 مليون 

مستهلك يف اململكة املتحدة 
وأيرلندا وأمريكا الشمالية. ومن 

بني شركات الطاقة األخرى يف 
أوروبا وأمريكا الشمالية، متتلك 

سنرتيكا أكرب مورد للغاز يف اململكة 
املتحدة أي British Gas وهو 

أبرز وأكرب موردي الغاز للمنازل يف 
اململكة املتحدة، إذ أنه يورد الغاز 

حلوايل 11 مليون منزل فضاًل عن 
تزويده الغاز آلالف الشركات. 

ومع اعتماد اململكة املتحدة 

السرتاتيجية طاقة وطنية تقضي 
الطبيعي املسال عنصرًا  الغاز  باعتبار 
حيويًا وهامًا يف مزيج الطاقة اخلاص 

االتفاقية  باململكة، ستعزز هذه 
حتمًا من أمن الطاقة يف البالد يف 

املستقبل. 
ناقالت قطرغاز  وستقوم 

املستأجرة من طراز كيو-ماكس 
الشحنات  بتسليم  وكيو-فلكس 
 Isle of( حملطة جزيرة غراين

الغاز الطبيعي  Grain( الستقبال 
املسال يف اململكة املتحدة. وقال 
التنفيذي لسنرتيكا:  الرئيس  أيان كون، 

"تستمر سنرتيكا يف توسيع قاعدة 
عمالئها وتعزيز وجودها يف أسواق 

العاملية.  الطبيعي املسال  الغاز 
التعاون القائم منذ  وتسرين مواصلة 
عدة سنوات مع الشركة الرائدة يف 

جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل”.

*

*

*

هذه  "ُتساهم 
اجلديدة  االتفاقية 

يف تعزيز ريادة 
قطرغاز يف 

الغاز  جمال توريد 
املسال  الطبيعي 

املتحدة”.  للمملكة 
بن  -الشيخ خالد 

ثاين،  خليفة آل 
التنفيذي  الرئيس 

لقطرغاز.

لتعاون  الزمني  اجلدول 
وسنرتيكا قطرغاز 

٢0١١
توقيع أول اتفاقية

2.4 مليون طن يف السنة

٢0١3
جتديد االتفاقية 

2.4 مليون طن يف السنة

٢0١٦
جتديد االتفاقية

2 مليون طن يف السنة

صورة إلحدى ناقالت قطرغاز املستأجرة من طراز كيو-ماكس وكيو-فلكس التي ستقوم بتسليم الشحنات إىل حمطة جزيرة غراين )Isle of Grain( الستقبال الغاز الطبيعي 
املسال يف اململكة املتحدة.

ُتعزز هذه االتفاقية عالقة عمل متنامية وقائمة يف 
األصل مع قطاع الطاقة الباكستاين، حيث كانت قطرغاز 

قد سلمت يف أبريل من العام 2015، أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 

لباكستان، كما أنها وقعت يف 
مطلع السنة اجلارية اتفاقية 
طويلة األمد مع شركة النفط 

الوطنية الباكستانية لتوريد 
3.75 مليون طن يف السنة 

من الغاز الطبيعي املسال 
ملدة تزيد عن 15 عامًا.

ومن املتوقع أن يتم 
تسليم أول شحنة لباكستان 
مبوجب االتفاقية مع شركة 

GEIL يف سنة 2018 بواسطة 
ناقالت قطرغاز املستأجرة من 

طراز كيو-فلكس. وتنص االتفاقية 
على إمكانية زيادة حجم عمليات 

التسليم إىل 2.3 مليون طن يف السنة. 
وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي املسال من 

مشروع "قطرغاز2” الذي ُيعد أول مشروع متكامل 
املرافق للغاز الطبيعي املسال يف العامل بدءًا من 

باكستان  ثقتنا يف  االتفاقية  توقيع هذه  "ُيعزز 
الفرصة  لنا  يتيح  أنه  كسوق هاّم للطاقة، كما 

األكرث  الشركة  باكستان من خالل  احتياجات  لتوفري 
اعتمادية يف توريد الغاز يف العامل مبا يعزز عالقتنا 

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

"ُيسعدين أن نعزز 
باكستان  مع  عالقاتنا 

التي ُتعد سوقًا واعدًا 
يف جمال صناعة الغاز 

املسال”.  الطبيعي 
بن  -الشيخ خالد 

الرئيس  ثاين،  آل  خليفة 
لقطرغاز. التنفيذي 

مرحلة اإلنتاج ووصواًل إىل التوريد، وهو مشروع مشرتك 
بني قطر للبرتول وأكسون موبيل وتوتال بدأ باإلنتاج يف 

عام 2009.
ومتلك شركة GEIL مكتبًا تابعًا لها يف 

إسطنبول برتكيا، باإلضافة إىل  مكتبني 
آخرين ُيباشران أعمال الشركة 

يف كل من إسالم أباد وكراتشي 
 GEIL بباكستان. وُتعترب شركة
قسمًا تابعًا جملموعة الطاقة 

العاملية، وهي عبارة عن 
جمموعة شركات متعددة 

اجلنسية تتخصص يف جمال 
التوريد والبنى التحتية للطاقة 

حول العامل. وُتركز اجملموعة 
يف الوقت الراهن على توريد 

الغاز الطبيعي املسال على املدى 
الطويل، فضاًل عن تركيزها على نشاط 

االستثمارات يف البنى التحتية الستخراج الغاز 
الطبيعي املسال وإنتاجه. 

ومن املتوقع أن ُيساهم الغاز الطبيعي املسال 
القطري يف تعزيز قدرة الطاقة لدى باكستان، والتي 

عانت من نواقص عدة خالل األعوام املاضية.

١٫3
  مليون

الطبيعي  الغاز  طن سنويًا من 
إىل  تسليمها  سيتم  املسال 
وفقًا التفاقية   GEIL شركة 
األمد. البيع والشراء طويلة 

٢٫3
  مليون

طن سنويًا من الغاز الطبيعي 
امُلسال هي الكمية التي 
سريتفع بها حجم التوريد 
 مبوجب االتفاقية الطويلة
 .GEIL األمد مع شركة 

صورة جتمع بني املهندس سعد شريده الكعبي رئيس جملس إدارة قطرغاز وأحمد كاليسكان الرئيس التنفيذي جملموعة الطاقة العاملية، أثناء تبادلهما 
نسخًا من االتفاقية الطويلة األمد التي مت توقيعها يف حفل خاص حضره سعادة السيد حممد نواز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان.

تعزيز التعاون
وعاود املهندس سعد شريده الكعبي رئيس جملس 

إدارة قطرغاز على تأكيد التزام الشركة بتوفري طاقة 
نظيفة ومعتمدة للعمالء، وقال: "نفتخر بدعم البلدان 

يف حتقيق رغبتها الكامنة يف تعزيز أمن الطاقة لديها. 
وُتعزز هذه االتفاقية اجلديدة ثقتنا يف باكستان كسوق 

هاّم للطاقة باإلضافة إىل قدرتها. وقد متكنت دولة قطر 
بصفتها أكرب ُمصدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل، 

من حتقيق هدفها االسرتاتيجي بتنويع قاعدة صادراتها 
لضم أسواق رئيسية للغاز، ومن أن حتتل موقعًا رياديًا 

يف توريد مصدر طاقة نظيف سُيساهم يف تقليص 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري وحماية البيئة”.

ويف تعليقه على االتفاقية اجلديدة، قال الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: "إنه 

ملن دواعي سرور قطرغاز االحتفال بإبرام هذه االتفاقية 
مع شركة GEIL ملدة عشرين عامًا لتوريد شحنات 

الغاز الطبيعي املسال إىل باكستان. وُيسعدين أن نعزز 
عالقاتنا مع باكستان التي ُتعد سوقًا واعدًا يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال. كما أرحب بانضمام 
شركة GEIL إىل ملف عمالئنا الواسع، وأتطلع إىل حتقيق 

تعاون وثيق بني الشركتني مبا ُيمّكننا من توريد املزيد 
من شحنات الغاز الطبيعي لباكستان بأمان واعتمادية”.
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حضر احلدث الذي ُيعد الثاين من نوعه 
لهذه السنة، جمموعة من القادة 

البارزين يف شركة قطرغاز، من بينهم 
التنفيذي الشيخ خالد بن  رئيسها 

خليفة آل ثاين. وشملت املناقشات 
لقطرغاز،  املتكاملة  القيمة  سلسلة 

بدءًا بالسالمة، ومن ثم جرى االنتقال إىل 
التسليمات  العمليات ووقعه على  أداء 

النتائج املالية.  التجارية، مرورًا بآخر 
كما شملت مراجعة األداء مؤشرات 

للشركة ومبادراتها،  الرئيسية  األداء 
وتضمنت تركيزًا كبريًا على أمن شبكة 

للمناقشات  جلسة  وُخصصت  اإلنرتنت. 
حول حتليل نقاط القوة والضعف 

امُلتوقعة لقطرغاز،  والفرص واخملاطر 

االعتمادية والسمعة: 
حمور الرتكيز األساسي خالل مراجعة 

فعالية "القيادة يف العمل” 
للربع الثاين من السنة

التخطيط املؤسسي يف قطرغاز  إدارة  نظمت 
الثاين  للربع  العمل”  "القيادة يف  مؤخرًا فعالية 

من السنة يف جممع اخلور، حضرها كبار 
مناقشات  احلدث  وتضمن  الشركة.  مسؤويل 

األداء احلايل لقطرغاز. كما شملت  تناولت 
العالقة بني  اجللسات نقاشًا حيويًا حول 

النظر يف  االعتمادية والسمعة، هذا إىل جانب 
عدد من األمور األخرى اخلاصة بهذه السنة.

تالها عرض لشركة شل قطر حول 
"الغاز الطبيعي املسال كوقود بحري” 
للمراجعة  املعد لالستخدام كأساس 

االسرتاتيجية لقيادة اإلدارة الحقًا هذه 
السنة.

واالستدامة السالمة 
النقاشات، ركز خليفة السليطي  وخالل 

مدير السالمة واخملاطر الذي قدم 
إحصاءات الربع الثاين من السنة، على 

1 للشركة.  السالمة كونها األولوية رقم 
وقد أظهرت تلك اإلحصاءات ارتفاعًا 

يف معدل تكرار جمموع احلوادث 
القابلة للتسجيل من 0.39 خالل الربع 

األول إىل 0.68 خالل الربع الثاين من 

يبقى الرتكيز املستمر على اعتمادية وأمن 
العمليات األولوية رقم 1 لقطرغاز

يجب أن يبقى األداء املايل متالئمًا مع امليزانية 
ومدعومًا بضبط التكلفة 

ُتبذل حاليًا جهود كبرية لدخول أسواق جديدة 
وتنمية الطلب. ويف هذا اإلطار، ُتعترب اتفاقية 
التعاون اخلاصة بالبحث يف إمكانية استخدام 
الغاز الطبيعي املسال كوقود بحري، والتي مت 
توقيعها مع  جمموعة مريسك وشل، فرصة 

عمل جديدة ومميزة

بعد حتليل نقاط القوة والضعف والفرص 
واخملاطر املتوقعة خالل مراجعة فعالية "القيادة 
يف العمل” يبقى فائض العرض العاملي واحدًا من 

أهم اخملاطر الرئيسية التي قد تواجه قطرغاز

حتفيز القوى العاملة وإشراكها أساسيان لنجاح 
شركة قطرغاز

السنة ذاتها، لكن تبقى هذه النسبة أدنى بكثري من 
الرقم املسجل خالل الفرتة ذاتها يف عام 2015. 

ويف هذا اإلطار، اعُترب ُخلو الربع الثاين من السنة 
من أي حوادث مقعدة عن العمل، مقارنة بأربعة 

حوادث من هذا النوع خالل الفرتة نفسها يف عام 
2015، أمرًا إيجابيًا وهامًا. وعلى الرغم من كون معدالت 

اإلصابة ُتسجل أعلى نسبها تاريخيًا خالل فصل 
الصيف، إال أنه تبني أن برنامج إدارة اإلجهاد احلراري 

قد جنح جناحًا ملفتًا يف احتواء كافة احلوادث الناجتة 
عن احلرارة. بينما أرجع خليفة السليطي ازدياد 

انتهاكات قواعد احملافظة على احلياة إىل تغيري يف 
معيار التقارير. ويف إطار إبراز األداء املتفوق يف 
ح بأنه مل يتم التبليغ عن أي  سالمة العمليات، صرَّ

حوادث من املستوى األول أو الثاين أو أي حوادث حريق. 
وعلى املستوى البيئي، فقد ُسجل حتّسن كبري 
بالنسبة لتقليص االحرتاق يف الربع الثاين من السنة 

مقارنة بالربع األول، ومن املتوقع أن يقرتب من 
الهدف األويل املنشود مع نهاية السنة. واختتم 

خليفة السليطي جلسته باإلشارة إىل أن استعادة 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن قد بلغ 

معدل 94% بشكل عام طوال السنة، وأن مشروع 
تقليص االحرتاق الذي من امُلزمع أن ينتهي العمل 
به يف عام 2019 من شأنه أن ُيساهم أكرث يف جناح 

التقليصات اخملططة لالنبعاثات يف املدى الطويل.

والسمعة االعتمادية 
بالنسبة إىل العمليات، فقد مت الرتكيز بشكل كبري على 
السالمة واالعتمادية والتوفر عرب أصول الشركة بغية 

حتقيق أهداف نهاية السنة. كما جرى تنفيذ عملية 
إغالق قطرغاز1 اخملطط لها بسالمة تامة ويف الوقت 
د مارتن فان هارديفيلد مدير قسم  احملدد، بينما شدَّ

الهندسة على أنه ميكن االستمرار يف وضع حد ألي 
مشكلة خاصة باالعتمادية بشكل هيكلي، من خالل 
حتديد اخملاطر بشكل استباقي مع اتخاذ اخلطوات 

بالشكل الصحيح. لتجنب ذلك  الضرورية 
 وبالنسبة إىل أصول قطرغاز2 وقطرغاز3 

وقطرغاز4، فُيتوقع بأن يتم حتقيق كافة أهداف 
اإلنتاج املرُجوة مع نهاية العام اجلاري. كما حافظ أداء 

مصفاة لفان1 على مستواه العايل خالل الربع الثاين. 
ويف إطار تسليط الضوء على عملية التنسيق الرائعة 

التي متيز بها كافة فرقاء العمليات البحرية والربية، 
لفت مدير قسم الهندسة إىل أن هذا األمر قد ساهم 

بشكل إيجابي يف تقدمي إدارة مالئمة للكربيت أثناء 
1. وأضاف أن الرتكيز  صيانة وحدة استعادة الكربيت 
املستمر على االعتمادية والسمعة من شأنه أن 

يساعد قطرغاز يف احملافظة على موقعها الريادي 
والبقاء يف طليعة منافسيها.

وشمل العرض املايل، أداء الشركة املايل اخلاص 
بالتكلفة واإليرادات منذ بداية السنة (يوليو 2016). وتلت 
مراجعة األداء جلسة طويلة تناولت مبادرات الشركة، 

مع الرتكيز على حماية شبكة اإلنرتنت واألنشطة 
ذات الصلة التي يتم تبنيها حاليًا يف خمتلف أقسام 

قطرغاز. 
م لوران ويتيمانز املدير العام لعمليات نقل  كما قدَّ

الغاز وتسويقه يف شركة شل، عرضًا مميزًا حتدث 
فيه عن خزان الغاز الطبيعي املسال وعن تطويره، 

والفرص املتاحة عمومًا يف هذا السوق باإلضافة إىل 
كيفية مالءمة هذا األمر مع تطوير السوق على نطاق 

أوسع. وقال إنه من املتوقع أن تؤدي األنظمة الدولية 
إىل الزيادة يف الطلب. 

التعلم والتطوير  اليوم بجلسة إدارة  واخُتتم 
ريبيكا  تكفلت  للقادة، حيث  انعقادها  املنتظم 

التتابع  القيادي وتخطيط  التطوير  غرايس مسؤولة 
الوظيفي بتقدمي هذا العرض. وخالل اجللسة، ناقش 

املشاركون أهمية االهتمام والرتكيز على إشراك 
العاملني ملساعدة قطرغاز على حتقيق مبادراتها 

وجناح.  بسهولة 

العمليات،  إىل  بالنسبة 
فقد مت الرتكيز بشكل كبري 
واالعتمادية  السالمة  على 
والتوفر عرب أصول الشركة 
نهاية  أهداف  حتقيق  بغية 

السنة.

الرسائل الرئيسية التي 
تضمنتها مراجعة فعالية 
"القيادة يف العمل” للربع 

الثاين من السنة

حضر فعالية "القيادة يف العمل” الفصلية كبار مسؤويل شركة قطرغاز.
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الرتكــيــــــز علـــى           اجملـــتــمـــــع

حتمل كل سفينة من السفن التابعة ألسطول ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال لقطرغاز أسماء بلدات ومدن 

ومناطق بارزة يف قطر، وستتم العودة إىل خلفيات 
كل واحدة من هذه األماكن خالل األعداد املقبلة من 

جملة "الرائد”. فعلى سبيل املثال، وضمن األسطول 
احلايل، حتمل ناقلة الغاز الطبيعي املسال "الرويس” 

اسم شبه اجلزيرة الواقعة يف أقصى شمال قطر 
واسمها الرويس، وهي قرية لها تاريخ طويل يف 
 4,000 صيد األسماك واللؤلؤ، ويسكنها حاليًا حوايل 

نسمة. 
وقبل قرن من الزمن، وصفت احلكومة الربيطانية 

الرويس بـاملعجم اجلغرايف للخليج العربي، ذلك أن 
حوايل 70 عائلة من قبيلة السادة كانت تسكن هذه 
املنطقة، وكانت متتلك آنذاك 18 قاربًا لصيد اللؤلؤ، 

وسفينتني أخريتني، و10 مراكب لصيد األسماك، 
باإلضافة إىل أربعة جياد، و20 جماًل. وكانت القرية كما 

هي حالها اآلن تشرف على قلعة الركيات، يف حني 
أنه كان يتم استجرار مياه الشرب من بئر "أم ضاعن”، 

برًا.  على مسافة كيلومرتين 

َينعكس مدى تشبث قطرغاز بجذورها يف بلدها األم، والتزامها الراسخ ِحيال 
اجملتمعات التي تقدم لها خدماتها املتنوعة، يف أسماء سفنها البارزة كما 

التي تتبناها الشركة. يف برامج املسؤولية االجتماعية 

مع توجه أسطول قطرغاز إىل العديد من املوانئ حول العامل لتسليم الغاز الطبيعي للعمالء 
الدوليني، فإن أسماء هذه السفن امُلستخدمة خالل التسليمات تعكس بدورها وبشكل رائع 

منبع وأصل كل سفينة اسُتوحيت تسميتها من مناطق بارزة يف قلب دولة قطر.

يتميز املشروع الذي تتوىل قيادته قطرغاز بتوفريه حملطات 
شحن عاملة بالطاقة الشمسية للهواتف اجلوالة يف احلدائق 
العامة باإلضافة إىل توفري مظالت مع إنارة بالطاقة الشمسية 

الثنني من شواطئ املنطقة.
مكان انعقاد فعاليات كأس العامل ٢0٢0

ونظرًا إىل موقعها يف أقصى شمال البالد، فإن 
للرويس والبلدات والقرى امُلجاورة لها، موقعًا 

البحرين وُمقاباًل حلقول  اسرتاتيجيًا قريبًا من مملكة 
الغاز الطبيعي الواسعة لقطر. ورغم مضي دولة 

قطر ُقدما يف التقدم، فالتزال الرويس حتى يومنا 
هذا، تشبه قرية صيد أسماك هادئة. ويعترب شاطئ 

عائلة أبو ظلوف القريب واحدًا من أفضل وأبرز األسرار 
البديعة التي حتتضنها دولة قطر، كما يجذبك يف 

هذا الشاطئ عملية اخرتاق املراكب الشراعية 
احمللية للمياه بهدوء وبشكل جميل. ويف املنطقة 
اجملاورة، تعود بنا النقوش الصخرية يف اجلساسية 

والتي تضم حوايل 900 جمسم صخري إىل تاريخ 
العتيق.  املنطقة 

ورغم قلة سكانها، فإن "مدينة الشمال” 
ستشكل واحدًا من 12 مكانًا من األماكن البارزة التي 

ستحتضن فعاليات كأس العامل لكرة القدم 2022. يف 
الغاز الطبيعي املسال  الوقت نفسه، تستمر ناقلة 

"الرويس” بكل فخر يف حمل ونشر اسم هذه القرية 
القطرية الصغرية حول العامل. 

عماًل برؤية قطر الوطنية 2030، يساهم "برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي” يف حتقيق االستدامة الطويلة 
األمد للمجتمعات احمللية يف اخلور واملناطق الشمالية يف قطر. ويشمل املشروع األخري الذي تديره قطرغاز 

نيابة عن "برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي” تركيب حمطات شحن عاملة بالطاقة الشمسية للهواتف 
اجلوالة يف ثالث حدائق عامة يف منطقة الشمال، فضاًل عن توفري مظالت مع إنارة بالطاقة الشمسية الثنني من 

شواطئ املنطقة.
وُيشكل املشروع جزءًا ال يتجزأ من جهود احملافظة على البيئة ومبادرات تطوير االستدامة لبلدية الشمال، 

والتي تركز على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر متجدد ونظيف للطاقة. وقد َتضمن املشروع تركيب 10 
حمطات شحن بالطاقة الشمسية يف املنتزهات العامة يف الرويس وعني سنان وأبو ظلوف، هذا إىل جانب إنشاء 
34 منطقة مغطاة من خالل توفري مظالت مع إنارة بالطاقة الشمسية يف شاطئي أبو ظلوف و الرويس. وُتعرف 

حمطة شحن الهواتف اجلوالة العاملة على الطاقة الشمسية بـ"شجرة الشحن املتعددة الوظائف بالطاقة 
الشمسية”، وتتضمن كل "شجرة” قطبني قادرين على تأمني ثماين ساعات من اإلضاءة املستمرة. 

وقد مت إطالق "برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي”  وفق رؤية تقضي بإيجاد شراكات قوية تلبي احتياجات 
اجملتمع. ويف هذا اإلطار، علق عزام عبدالعزيز املناعي، مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز قائاًل: "بحكم 

متثيلنا لقطاع الطاقة يف قطر، فإننا ندعم تطوير واستخدام حلول الطاقة البديلة للصالح العام. فهذه املبادرة 
الهامة التي أطلقتها بلدية الشمال هي خطوة تستحق الثناء، وهي تتالءم متامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 

2030، ونحن ندعمها بصدق كجزء من برنامج املسؤولية االجتماعية اخلاص بنا”.

الّرويس

برنامج التواصل االجتماعي 
ُينشط امُلنتزهات العامة 

يف الشمال

معطيات بارزة

الرويس االسم: 

النوع: ناقلة للغاز الطبيعي املسال من 
كيو-فلكس طراز 

أكتوبر 2007  تاريخ التسليم: 

مسجلة يف: ناسو، جزر البهاما

شركة دايو لبناء السفن  صانع السفينة: 
البحرية احملدودة والهندسة 

315 مرتًا  الطول: 

210,100 مرت مكعب قدرة الشحن: 

C6WF4 شارة التعريف: 

قامت "الرويس” يف 13 مايو 2016، بتسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال حملطة 

فوتسو للغاز الطبيعي املسال يف خليج 
طوكيو يف اليابان.

مع سرعة قصوى تبلغ 19.5 عقدة، بإمكان 
"الرويس” اإلبحار ذهابًا وإيابًا من راس لفان 

يف قطر إىل ساوث هوك يف اململكة املتحدة 
خالل 33 يومًا. 

4٫000 
هو عدد سكان قرية "الرويس”  

الواقعة يف شمال قطر.
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احملافظة على مكان عمل خاٍل 
من احلوادث واإلصابات

أمت فريق العمليات سنته األوىل من دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل

حققت قطرغاز مؤخرًا العديد من إجنازات السالمة اجلديرة بالثناء، مبا يف ذلك إمتام فريق 
العمليات 13 مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل.

جتسد إجنازات السالمة املهمة التزام الشركة بتبني 
ثقافة بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

أمتت جمموعة العمليات بقطرغاز سنة كاملة من 
دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل جلميع 

العاملني بأمان يف منشآت  املوظفني واملتعاقدين 
الغاز الطبيعي املسال ذات املستوى العاملي 

للشركة.  والتابعة 
ويف قطرغاز، تعترب السالمة حمورًا هامًا من 
حماور تركيز الشركة وقيمة أساسية يتشاطرها 

جميع املوظفني واملقاولني على السواء. وجتسد 
إجنازات السالمة املهمة هذه التزام الشركة بتبني 

ثقافة احلفاظ على بيئة عمل خالية من احلوادث 
واإلصابات، وال توفر إدارة الشركة أي جهد يف تأمني 

األنظمة واألدوات الالزمة فضاًل عن تفانيها يف توفري 
لتعزيز أهمية السالمة.  بيئة داعمة 

التفاين والعمل اجلماعي
ووفقًا لسياسة قطرغاز، فإن القيادة القوية، والتفاين 

يف سبيل حتقيق ممارسات العمل اآلمنة، والعمل 

اجلماعي لكل املوظفني واملقاولني جتعل من هذه 
اإلجنازات أمرًا ممكنًا. ويف هذا السياق، صرح أحمد 

هالل املهندي مدير العمليات قائاًل: "أنا فخور جدًا 
بكوادرنا البشرية ومبدى التزامها الواضح بالسالمة 
وجهودها املستمرة جلعل قطرغاز مكانًا أكرث أمانًا 

للعمل يومًا بعد يوم”. وأضاف: "أود تهنئة وشكر 
كل واحد منكم على مساهمته الفعالة يف سالمة 

البشرية واعتمادية عملياتنا”.  مواردنا 
وقد متثلت عوامل النجاح الرئيسية لهذا اإلجناز 
يف برامج التدريب على السالمة اإللزامية، وحمالت 

السالمة املستهدفة، باإلضافة إىل عنصر ثالث 
جتلى يف اإلشراف الفعال طيلة الوقت. وينبع هذا 

التوجه من بيان توجهات قطرغاز الذي ُيوضح مدى 
التزام الشركة مببدأ السالمة األساسي القاضي 

باحملافظة على مكان عمل خاٍل من احلوادث 
واإلصابات، فضاًل عن تعزيز الرعاية املتبادلة 

البشرية.  واحلقيقية مبواردنا 

عماًل بهدف قطرغاز القاضي باحملافظة على بيئة 
ذ برنامج التدريب  عمل خالية من احلوادث واإلصابات، ُنفِّ

على اخللو من احلوادث واإلصابات يف جميع املنشآت 
املؤقتة ملناطق العمل. ومن خالل الربنامج املذكور، 

يتم تدريب أكرث من 1,200 موظف ومقاول يف قطرغاز 
باستمرار على مبادئ السالمة وممارساتها األساسية. 

ومن بني املبادرات الناجحة الكثرية التي يجري 
تنفيذها مبوجب مبادرة اخللو من احلوادث واإلصابات، 

نذكر: قواعد احملافظة على احلياة، واإلجراءات الصارمة 
اخلاصة باحملادثات املرتبطة مبجموعة األدوات 

املستخدمة، هذا إىل جانب مراجعات تقييمات اخملاطر 

تدريب ١٢00 فرد على مبادئ 
السالمة الرئيسية يف املنشآت 

املؤقتة ملوقع العمل

 مت الرتكيز يف برنامج التدريب على اخللو من احلوادث واإلصابات على أن االستمرار يف مراعاة بروتوكوالت السالمة هو واجب على عاتق كل 
موظف ومقاول. 

يف اللحظات األخرية وحتاليل سالمة العمل، باإلضافة 
إىل معاينة رفاه العاملني، فضاًل عن جولة أسبوعية 

لإلدارة للتأكيد على اخللو من احلوادث واإلصابات والتي 
تشمل بدورها جميع املقاولني. كما تتم مراقبة 

املتطلبات الصارمة لتجهيزات احلماية الشخصية 
جلميع املوظفني واملقاولني والتي ميتثل لها اجلميع.

للطوارئ االستجابة  خطة 
وُتشكل برامج وتدريبات التوعية حول االستجابة يف 

حاالت الطوارئ عناصر إضافية رئيسية لربنامج اخللو 
من احلوادث واإلصابات. عالوة على ذلك، مت استكمال 

برامج إلدارة احلركة وحمالت توعية أخرى من نفس 
القبيل مت استكمالها مسبقًا. ويف جمال االستجابة 
الطارئة، مت وضع خطة استجابة يف حاالت الطوارئ 

الوقاية الشخصية، وخطة املتطلبات  تتضمن معدات 
- تتضمن االمتثال لقاعدة وضع األقنعة واستخدام 

السريعة.  االستجابة  قاطعات 
وقد قضى جزء هام من مبادرة "املنشآت 
املؤقتة ملواقع العمل” بتعزيز األمن عند نقاط 

الدخول حيث مت الرتكيز بشكل أكرب على مراقبة بوابات 
الدخول عند جميع املنشآت املؤقتة ملناطق العمل، 

فضاًل عن زيادة نسبة الرتكيز على سالمة املكتب 
العام وحتديثات األمن. 

ومن جانب آخر، فقد مت الرتكيز يف برنامج التدريب 
على اخللو من احلوادث واإلصابات على أن االستمرار 
يف مراعاة بروتوكوالت السالمة هو واجب على عاتق 

كل موظف ومقاول. 
وتنتهج الشركة سياسة سالمة صارمة ُتحتم 

عودة كل شخص إىل بيته وعائلته ساملًا عقب انتهاء 
دوامه. ويبقى لكل فرد يف قطرغاز، بغض النظر عن 

رتبته أو اجملاالت التي يعمل فيها، أن يظل متيقظًا 
وأن ُيسارع إىل اإلبالغ عن أي ظرف أو فعل يراه غري 

آمن.
ح خالد حمد الدوسري مدير املشاريع  وصرَّ

يف قطرغاز، قائاًل: إن "ضمان سالمتهم وسالمة 
زمالئهم أولوية رئيسية لكل عامل”.

وُتعترب أهداف برنامج التدريب على اخللو من 
احلوادث واإلصابات التي مت حتقيقها واضحة بشكل 

كبري يف املنشآت املؤقتة ملوقع العمل، نظرًا إىل 
حتقيق العديد من اإلجنازات البارزة املرتبطة بهذا 

الصدد مؤخرًا، مبا يف ذلك عدم تسجيل أي حالة 
مرتبطة باحلرارة منذ بداية السنة واحملافظة على 

سجل نظيف من احلوادث واإلصابات - من دون حدوث 
أي حادث مقعد عن العمل.

سالمتهم  "ضمان 
أولوية  زمالئهم  وسالمة 

عامل”.  لكل  رئيسية 
الدوسري،  -خالد حمد 

مدير املشاريع يف 
قطرغاز.

حمالت السالمة 
املستهدفة

إشراف فعال طيلة 
الوقت

برامج تدريب خاصة 
بالسالمة بشكل 

منتظم وإلزامي ١

٢3

إجنازات السالمة لقطرغاز 
3 عوامل جناح رئيسية
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التعلم حل 

قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 
لقطرغاز خالل فعالية "القيادة يف العمل” يف الربع 

الثاين من عام 2016 الذي نظمته إدارة التخطيط يف 
جممع اخلور السكني، بتقدمي جائزتني تقديريتني 

الثنني من قادة قطرغاز هما زياد يحيى مدير 
NFPS (جمموعة الهندسة  الهندسة ملشروع 

الرئيسي  الرحمن املهندس  واملشاريع) وَمعنَي 
ملشاريع اإلغالق (جمموعة الهندسة واملشاريع). 

وقد حضر الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين مدير 
الشؤون الهندسية واملشاريع يف الشركة هذه 

للتأكيد على مدى تقدير الشركة وامتنانها  اجللسة 
الكبري للمكرمني. وقد وصف كيف متكن زياد من خالل 

عملية اختيار شاملة ومهنية من تشكيل فريق قوي 
من راس غاز وقطرغاز لتويل الشؤون الهندسية 

 .NFPS اخلاصة مبشروع 
وقال: "متكن زياد من تنفيذ العديد من دراسات 

NFPS باستخدام املوارد الداخلية  اجلدوى ملشروع 
من راس غاز وقطرغاز، حيث أنه جنح يف تنفيذ كافة 

األعمال املسندة إليه قبل امُلهل احملددة. لذلك 

تكرمي قادة قطرغاز 
تقديرًا لهم على إدارتهم 

الناجحة للمشاريع
الناجحة واآلمنة  أبرز قادة قطرغاز جائزتني تقديريتني ملساهمتهما يف اإلدارة  اثنان من  نال 

للشركة. هامة  ملشاريع 

زياد يحيى مدير الهندسة ملشروع NFPS (جمموعة الهندسة واملشاريع).

َمعنَي الرحمن املهندس الرئيسي ملشاريع اإلغالق (جمموعة 
الهندسة واملشاريع). 

مت إضافة خاصية تقييم املهارات الفنية إلكرتونيًا ضمن إدارة التعلم 
والتطوير يف قطرغاز إىل جمموعة تطبيقات إدارة املواهب املفّعلة، 

وإدارة األداء الفردي )IPM(، وحل التعلم )LSO(، كما يشمل تقييم 
والتقييم (خلفية  الفنية االستعراض (متطلبات املنصب)  املهارات 

املوظفني) وحتديد احتياجات التعلم والتطوير من خالل تقرير شامل 
الثغرات. لتحليل 

للمناصب  ويجري تخزين املعلومات اخلاصة باملهارات املطلوبة 
يف قاعدة بيانات مركزية (دليل املؤهالت) ومن َثم َربطها باملناصب. 

بإجراء تقييمات ذاتية  الفنية للموظفني  ويسمح تقييم املهارات 
ُن املشرفني  ُيَمكِّ إلكرتونيًا (املطلوب يف مقابل الفعلي) كما أنه 

نتيجة  بينما متنح  من تقييم موظفيهم املباشرين بطريقة سلسة. 
التقييمات املديرين فكرة شاملة عن مستوى مهارات املوظفني. 

التدريب حقيقية وحمددة بشكل جيد،  ونتيجة لذلك، تبقى احتياجات 
التدريب وإنفاقها بدقة وفعالية تامة. كما يجري تخطيط ميزانيات 

وميكن تخطيط سّد ثغرة الكفاءات بشكل مناسب باستخدام حل 
التعلم )LSO( مع تأكد اإلدارة من أن كل موظف ميتلك من املهارات 

لتلبية متطلبات الوظيفة والعمل وفق املستوى املنشود. ما يؤهله 

م والتطوير تتبنى نظامًا  إدارة التعلُّ
إلكرتونيًا جديدًا لتقييم املهارات الفنية

التعلم والتطوير يف قطرغاز،  إدارة  إلكرتونيًا ضمن  الفنية  تقييم املهارات  مع إضافة خاصية 
SAP إلدارة املواهب. ثابتة وواثقة من تنفيذ نظام  تقرتب الشركة حاليًا بخطى 

• بيانات مركزية للمهارات؛	 إنشاء قاعدة 
• إيجاد طريقة مالئمة إلدارة عملية تقييم املهارات 	

السواء؛ وتطويرها على 
• ترتكز مبادرات التعلم احملددة على االحتياجات 	

لكل موظف؛ الفعلية 
• ضمان توفر املوظفني من أصحاب املهارات لتأدية 	

بأمان وفعالية؛ العمل 
• ضمان تكامل إجراءات تقييم املهارات الفنية 	

)TCA(، وإدارة األداء الفردي )IPM(، وحل التعلم 

)LSO(؛ 

• معلومات يف الوقت الفعلي وإعداد تقارير وحتليل 	
أفضل؛ بشكل 

• امُلتوفرة؛	 معرفة املهارات 
• ال يجري حتديث خلفيات املهارات الوظيفية بصورة 	

فردية وإمنا من خالل حتديث املهارات يف الدليل، 
مما يوفر قدرًا كبريًا من الوقت.

الفنية  املهارات  تقييم  تطبيق  منافع 

إدارة املهارات تطبيق 

املنصب  متطلبات 

 إدارة األداء 
للموظف  الفردي 

 تصنيف األداء 
 تصنيف السلوك

 تقييم املهارات الفنية
 مطابقة اخللفية 

دليل التدريب وإدارة 
التدريب 

تصنيف  حتديث 
أداء املوظف 

وسلوكياته

التدريب سجالت 

حصول املوظف 
تقييمه على 

تخصيص  يتم 
للكفاءات  التدريب 

املهارات 
السلوكية 

الكفاءة  (مستوى 
الفنيةمطلوب) املهارات 

الكفاءة  (مستوى 
مطلوب)

تصنيف  حتديث 
الفنية املهارات 

املنصب 

 املهارات الفنية
 املهارات السلوكية

الكفاءة مطلوب) (مستوى 

دليل املؤهالت

املؤهالت جمموعة 
    مقياس وصف املؤهالت (1 إىل  

(Y/N ،4      
    صالحية املؤهالت

الفنية املهارات  تقييم 

إلكرتونيًا الفنية  املهارات  تقييم  إدارة تقييمات أداء املوظفني

املوظف  خلفية 

تنفيذ  "متكن زياد من 
العديد من دراسات 

 NFPS اجلدوى ملشروع
املوارد  باستخدام 

الداخلية من راس غاز 
وقطرغاز، حيث أنه جنح 
تنفيذ كافة األعمال  يف 

امُلهل  إليه قبل  املسندة 
احملددة. لذلك حقق 

وفورات مالية هامة 
-الشيخ  للشركتني”. 

خالد بن عبداهلل آل ثاين 
الهندسية  الشؤون  مدير 

واملشاريع. "كان دور َمعنَي كمنسق 
من املستوى األول بالغ 

األهمية، ذلك أنه توىل 
اجلهات  جميع  مع  التنسيق 

جاهدًا  عِمل  كما  املعنية، 
األعمال يف  تنفيذ  لضمان 
الستكمال  احملدد  الوقت 

اجلدول  بحسب  املشاريع 
الزمني لإلغالق. وقد أدى 

الرحمن دوره بشكل  َمعنَي 
رائع وحاز على رضا جميع 

املعنية”. اجلهات 
-الشيخ خالد بن عبداهلل 

آل ثاين مدير الشؤون 
واملشاريع. الهندسية 

حقق وفورات مالية هامة للشركتني”. وأضاف أن زياد 
اضطلع أيضًا بدور حموري يف التنفيذ الناجح لدراسات 

األساسي.  الهندسي  التصميم 
انتقل الشيخ خالد عقب ذلك لإلشادة بامُلكرم 

الثاين أال وهو َمعنَي الرحمن، املهندس الرئيسي 
ملشاريع اإلغالق، حيث شرح كيف أدى َمعنَي الرحمن 

دورًا رئيسيًا خالل عمليتي إغالق خمطط لهما خلط 
اإلنتاج 6 يف مارس وخط اإلنتاج 3 يف أبريل. 

وتابع حديثه قائاًل: "لقد كان دوره كمنسق من 
املستوى األول بالغ األهمية، ذلك أنه توىل التنسيق 

مع جميع اجلهات املعنية، كما عِمل جاهدًا لضمان 
تنفيذ األعمال يف الوقت احملدد الستكمال املشاريع 

بحسب اجلدول الزمني لإلغالق. وقد أدى َمعنَي 
الرحمن دوره بشكل رائع وحاز على رضا جميع 

املعنية”. اجلهات 
ونفذ فريق PEP حتت قيادة َمعنَي الرحمن، ما 

يصل إىل 14 مشروعًا عند إغالق خط اإلنتاج 6 و24 
مشروعًا عند إغالق خط اإلنتاج 3. كما أشرف َمعنَي 

الرحمن على استكمال العمل يف مشروع بالغ 
البحرية لقطرغاز1  الرافعات  باستبدال  الصعوبة قضى 

مبستوى عاٍل من السالمة واجلودة وقبل بلوغ 
املهلة احملددة ووفقًا للميزانية املوضوعة لهذا 

املشروع. 
وأضاف أن َمعنَي الرحمن نفسه ُيشدد على أن 

السالمة تأتي أواًل، وختم قائاًل إن هذه املقاربة تعكس 
قيم قطرغاز التي تنص على "أنه ال ميكن حتقيق 

رضا العمالء يف حال مل يكن أداء السالمة يف أعلى 
التشغيلية،  التحديات  الرغم من كل  مستوياته. وعلى 

ال ميكن املساومة مطلقًا على السالمة”.
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قامت قطرغاز يف عام 2010 بوضع رؤيتها التي قضت 
بأن تصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل بحلول سنة 2015. 
وانطالقًا من درايتها بأن الطلب العاملي على الطاقة 
كان يشهد ُنموًا بارزًا حينها، وإدراكًا منها ملدى القلق 

امُلتزايد  التأثري السلبي لالستهالك  املتزايد حيال 
للطاقة على البيئة، أقّرت قطرغاز بدورها احملوري 

والفعال يف توفري طاقة معتمدة ونظيفة. 
ويف عام 2015، حققت الشركة أهدافها امُلحددة 

سلفًا واحتلت املركز الريادي، كما أشار الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاين رئيسها التنفيذي يف تقرير 

االستدامة 2015. وقال: "يف عام 2010، وضعت قطرغاز 
بالتحديات  نصب عينيها جمموعة من األهداف املليئة 

لتحقيقها يف عام 2015، وذلك بغية إظهار أدائها 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ذي املستوى العاملي. 

ومن خالل التزامها بامُلضي قدمًا يف مسرية 

تعزيز التزامنا باملمارسات 
املستدامة

تلتزم قطرغاز حاليًا، عقب جناحها يف حتقيق رؤيتها الطموحة امُلتمثلة يف أن 
تصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل يف 
عام 2015، باحملافظة على موقعها الريادي ومتابعة ممارساتها املستدامة 

بشكل فّعال.
نحو مستقبل مستدام

أنه ُيظهر  بالتميز الطويل األمد، كما  التزام الشركة   2015 ُيبني تقرير االستدامة لقطرغاز لعام   
مدى جناح الشركة وقدرتها على تخطي كل ما وضعته من أهداف استدامة وتطوير.

إجنازاتها احلافلة دون االكتفاء بتحقيق األهداف السالفة 
الذكر فحسب، بل حتديد أفضل املمارسات يف القطاع، 

فضاًل عن استثمار موارد مالية كبرية، تفوقنا فعليًا يف 
أدائنا على جميع الفاعلني اآلخرين يف القطاع يف كافة 

هذه اجملاالت”. 
واآلن، حتول الرتكيز إىل السنوات اخلمس املقبلة مع 

وضع أهداف جديدة لسنة 2020 وما يليها.

املسؤولية االجتماعية للشركة
يدعم التزام قطرغاز بالتنمية اجملتمعية جهود الشركة 

احلثيثة يف جمال االستدامة. وتتميز الشركة بحيازتها 
لربنامج مسؤولية اجتماعية متنوع، وهي تعمل باستمرار 

على تبسيط مسار عملها املرتبط باجملال االجتماعي 
ليكون أكرث استجابة الحتياجات اجملتمع الذي تتوجه إليه. 

ويف عام 2015، نظمت قطرغاز سياستها وإجراءاتها 
اخلاصة باالستثمار االجتماعي، ُمحددة بذلك املسؤوليات 

الواجبة يف إدارة مبادرات االستثمار االجتماعي، وواضعة 
إجراءات واضحة ملراجعة طلبات دعم األنشطة 

االجتماعية، هذا إىل جانب اقرتاحها ملعايري صارمة ُيمكن 
اعتمادها أثناء تقييم االستثمارات االجتماعية. 

وُيشكل "برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي” 
إحدى منصات الشركة للتعامل مع اجملتمعات احمللية، 

وهو مبادرة تطوعية ُأطلقت يف عام 2010 بالتعاون بني 
سبع شركات رائدة تعمل يف مدينة راس لفان الصناعية 

(وهي قطر للبرتول، وقطرغاز، وراس غاز، وأوريكس 
جي تي إل، واللؤلؤة جي تي إل، وغاز اخلليج، ودولفني 

للطاقة). وُيلبي الربنامج املذكور احتياجات اجملتمعات 
احمللية يف املنطقة الشمالية لقطر، من خالل استثمار 

حوايل 7 ماليني دوالر يف السنة يف مشاريع اجتماعية 
هادفة. 

السالمة والصحة واألداء البيئي
َسجلت قطرغاز يف عام 2015، أربعة حوادث مقعدة 

عن العمل فقط، هذا إىل جانب تسجيلها حلادث 
سالمة واحد فحسب من املستوى األول، مما يجعلها 

السنة األكرث سالمة يف تاريخ الشركة. أما بالنسبة 
للهدف املرُجو يف سنة 2020 فهو يتجلى يف بلوغ 

معدل صفر حادث مقعد عن العمل، وهو هدف 
تتبناها الشركة بوضوح  يعتمد على ثقافة معينة 

والتي تقضي بإعطاء األولوية للسالمة وجتنب إحلاق 
الضرر باألشخاص واجملتمع والبيئة عمومًا. 

نتائج  البيئية، حققت قطرغاز أيضًا  الناحية  ومن 
البالغة. فقد أحرزت الشركة جائزة  بإيجابياتها  اتسمت 

الفطرية  للبيئة واحلياة  التعاون اخلليجي  جملس 
املرموقة لعام 2015 ألفضل مؤسسة صناعية تلتزم 

البيئية، بعدما حققت جناحًا  باملقاييس واملعايري 
ملفتًا َتمثل بتخفيض االحرتاق بنسبة 20% أقل من 

مستويات عام 2014.

الصعبة  األوقات  "رغم 
يف سوق النفط والغاز، 
على  قطرغاز  حافظت 
عملياتها  استقرار 
ُيحتذى  ريادة  وأظهرت 
بها من خالل الرتكيز على 
األمد”.  الطويلة  األهداف 
خليفة  بن  خالد  -الشيخ 
التنفيذي  الرئيس  ثاين،  آل 
قطرغاز. لشركة 

تضع قطرغاز كاّلً من مبدأ السالمة، ومنع 
إحلاق الضرر باألفراد، واجملتمع والبيئة، 
ضمن أوىل أولوياتها وأهدافها.

٦
أعوام

من دون حدوث أي إصابات 
مقعدة عن العمل يف 

مصفاة لفان.
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2012201320142015

%66

%30

%12

االحرتاق تخفيض  إيقاف 

 88% هي نسبة تقليص االحرتاق الشامل (التوقف)
 منذ عام 2012

٧
أعوام

 من دون حدوث أي إصابات 
مقعدة عن العمل يف 

للتحميل  منشأة قطرغاز 
والتخزين.

%98.4
%96.3

%93

%100

اسرتجاع 90% من الغاز 
املتبخر أثناء الشحن يف أول 

سنة تشغيل كاملة ملشروع 
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن.

إحراز قطرغاز جائزة جملس 
التعاون اخلليجي للبيئة واحلياة 

الفطرية ألفضل مؤسسة 
تلتزم باملقاييس  صناعية 

البيئية. واملعايري 

االعتمادية 
والتوفر

98.4%  اعتمادية الغاز الطبيعي املسال
96.3%  توفر الغاز الطبيعي املسال

رضا العمالء   %93
التسليم املعتمدة للعمالء عمليات    %100

متسارعة استدامة 
تابعت الشركة، فور إمتامها لعامها األول بقدرتها 

شبه الكاملة خالل العام 2012، توقها نحو االستدامة 
وااللتزام االجتماعي بخطوات ثابتة ومدروسة.

٢0١٢

٢0١3

٢0١4

٢0١٥

أول سنة كاملة ُتشغل 
فيها قطرغاز جميع 

مشاريعها بقدرة شبه 
كاملة.

فوز قطرغاز بجائزة 
التميز يف تخفيض نسب 

االحرتاق مت تقدميها 
للشركة من ِقبل الشراكة 

العاملية لتقليص احرتاق 
الغاز للبنك الدويل.

جتاوز اإلنفاق على 
االجتماعية  املسؤولية 
للشركة 17 مليون ِريال.

تسجيل معدل 53.8 
ساعة تدريب لكل موظف.

بلوغ سجل موظفي قطرغاز 
واملقاولني يف اإلصابات 

املقعدة عن العمل نسبة 
.%0.05

إطالق القواعد العشرة 
للمحافظة على احلياة لسالمة 

مكان العمل.

تلتزم قطرغاز بدعم جمهودات قطر الواضحة والرامية إىل حتويل الدولة إىل جمتمع قائم على املعرفة، يحتضن مهنيني من ذوي املهارة والكفاءة العالية.

 كما سمح تشغيل منشأة مشروع 
أثناء الشحن  اسرتجاع الغاز املتبخر 

بقدرة كاملة خالل السنة األوىل 
باسرتجاع ما بلغت نسبته حوايل 

90% من الغاز املتبخر أثناء 
الشحن، فضاًل عن تقليص 
ما نسبته 76% من غازات 

االحرتاق الناجمة عن شحن 
الطبيعي املسال  الغاز 

مقارنة بعام 2013.
ح الشيخ خالد  إىل ذلك، َصرَّ

بن خليفه آل ثاين قائاًل: "لقد 
بات دور قطرغاز يف قطاع 

الطاقة مهمًا أكرث من أي وقت 
مضى، وخاصة مع انضمام قطر 

كعضو يف اتفاقية التغري املناخي 
التاريخية املوقعة يف باريس  الدولية 

يف ديسمرب 2015 مع 194 دولة حول 
العامل”. وقد التزمت الدول املوقعة 

على هذه االتفاقية بتقليص غاز 
االحتباس احلراري إىل مستوى مينع 

حدوث أي تأثري سلبي ناجت عن التغري 

املناخي. وقد بات استخدام مصادر 
عنصرًا  والنظيفة  املعتمدة  الطاقة 

أساسيًا من عناصر اسرتاتيجيات 
التخفيف من حدة آثار غاز االحتباس 

احلراري على املستوى العاملي”.

قوى عاملة عالية املستوى
عماًل بركيزة التنمية البشرية يف رؤية قطر الوطنية 2030، تلتزم قطرغاز 

بدعم جمهودات قطر الواضحة والرامية إىل حتويل الدولة إىل جمتمع قائم على 
املعرفة، يحتضن مهنيني من ذوي املهارة والكفاءة العالية. 

ويندرج جزء كبري من هذا االستثمار االجتماعي يف جهود التقطري التي 

تبذلها الشركة. ويف عام 2015، بلغت قطرغاز معدل تقطري هام بلغت نسبته 
24.6%، مما وفر أساسًا صلبًا لبلوغ نسبة 50% بحلول سنة 2030. 

وتضم القوى العاملة احلالية بالشركة أكرث من 60 جنسية. كما تلتزم 
قطرغاز باالستفادة من تنوعها املميز باعتباره مصدر قوة للشركة، هذا إىل 

التعلم واالبتكار والتميز.  جانب تطوير املوارد البشرية وحتفيز ثقافة 

واملعتمدة الفعالة  العمليات 
تبقى قطرغاز يف صدارة القطاع مع معدل اعتمادية مذهل يبلغ 98.4% ونسبة 

توفر عالية تصل إىل 96.7%. ويرجع الفضل يف هذه اإلجنازات إىل مدى حرص الشركة 
على متابعة التحسني املستمر إلجراءات التشغيل، كما أنها تبقى من األهداف 

التي تسعى جاهدة لتحقيقها واحملافظة عليها على املدى  األساسية لقطرغاز 
الطويل. ومتثل الكفاءة عمومًا يف تعريفها مدى قدرة الشركة على إدارة املوارد 

بأفضل صورة، بينما يجري تعقبها من خالل مؤشرات على غرار تكلفة اإلنتاج 
للوحدة وعدد العاملني. أما االعتمادية فهي ُتمثل قدرة الشركة على تشغيل 

حمطاتها بقدرة كاملة من دون أي عملية إغالق غري خمطط لها.

العمالء رضا 
ُيعد قياس معدل عمليات التسليم املتأخرة أو التي ال تراعي املواصفات مبثابة 

الطريقة األسهل لتحديد رضا العمالء. وقد مت تسجيل نسبة صفر يف املئة يف 
كلتا احلالتني املذكورتني خالل العام 2015. وإثر مطالبة العمالء بالتحلي باملرونة 
أيضًا، أقدمت قطرغاز ُملبية لهذا الطلب، على اعتماد طريقة أخرى يف التوريد 

تقضي بتسليم 5 شحنات ملوانئ خمتلفة يف عام 2015. 
فمن خالل تسليم الغاز الطبيعي املسال من الناقلة نفسها ملوانئ عدة، 

حتقق الشركة االستخدام األمثل لقدرة الشحن، مما يكسبها موقعًا فريدًا ُيؤهلها 
إىل تلبية احتياجات العمالء يف سوق متغرية باستمرار. وقد جنم عن هذه اجلهود 

لتوفري مرونة أكرب يف عمليات التسليم، نسبة رضا عالية لدى العمالء حيال تسليم 
املنتجات بلغت 93% بحسب آخر مسح مت إجراؤه. 

األداء املايل
ال ميكن التقليل من أهمية دور قطرغاز يف التنمية املستدامة القتصاد قطر. 

ذلك أن الشركة تستحوذ على 17.5% من الصادرات العاملية للغاز الطبيعي 
املسال، فضاًل عن أنها ُتعترب أكرب مورد لهذا الغاز يف العامل. نتيجة لذلك، تعتمد 

النمو واالستقرار  األعمال احمللية والعمالة والتنمية االجتماعية بدرجة كبرية على 
للشركة.  املاليني 

ويف السياق نفسه، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين قائاًل: "رغم مرور 
بعض األوقات الصعبة على قطاع النفط والغاز، حافظت قطرغاز على استقرار 

عملياتها وأظهرت ريادة ُيحتذى بها من خالل تركيزها على األهداف الطويلة 
التشغيلية واالعتمادية،  العمالء، والكفاءة  األمد املرتبطة بتوسيع السوق، ورضا 
وأداء السالمة، والصحة، والبيئة، باإلضافة إىل تطوير قوى عاملة عالية املستوى. 

وإننا على ثقة تامة من أن هذه املقاربة الطموحة والثاقبة سُتساعدنا حتمًا 
على تعزيز موقعنا الريادي أكرث فأكرث”.
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برنامج قطرغاز لكشف 
التسرب وإصالحه

التسرب وإصالحه يف إدارة  برنامج قطرغاز لكشف  ُيساهم 
املتطايرة  العضوية  للمركبات  مؤذية  تكون  قد  التي  االنبعاثات 

بشكل سليم وفّعال. ذلك أنه بإمكان هذه امُلركبات أن 
ُتساهم يف تشكل الضباب الدخاين يف الغالف اجلوي الذي 

الهواء. آثارًا سلبية على جودة  بإمكانه أن ُيخلف 

تقضي أحد األهداف الرئيسية لربنامج املسؤولية 
االجتماعية لشركة قطرغاز بحماية بيئتها الطبيعية، 

مبا يف ذلك الهواء.
وُتباشر قطرغاز منذ العام 2008، برناجمًا صارمًا 
لكشف التسرب وإصالحه يف ُجل منشآت الشركة 

اخلاصة بالغاز الطبيعي املسال، ومصفاة لفان، 
فضاًل عن ُمنشآت التخزين. وُيعد هذا املطلب جزءًا 

من التصاريح البيئية اخلاصة باملوافقة على التشغيل 
والتي تصدرها وزارة البلدية والبيئة. ويرصد الربنامج 
حاليًا حوايل 75,000 مركب النبعاثات املركبات العضوية 

املتطايرة (أو ماُيعرف باالنبعاثات الهاربة)، مبا يضمن 
تقليص هذه االنبعاثات إىل أدنى حد ممكن. 

وباإلضافة إىل الربنامج املذكور، تلتزم قطرغاز 
أيضًا بتشغيل نظام مشرتك ملراقبة هذه املركبات 

العضوية املتطايرة يف منشأة حتميل املنتجات 
السائلة والقضاء على هذه املركبات متامًا مبجرد 

إحراقها. 

كيف يعمل برنامج كشف التسرب 
وإصالحه؟

يتم رصد املركبات املستخدمة عادة يف املركبات 
العضوية املتطايرة لتحديد التسربات (املعروفة 

بـ"االنبعاثات الهاربة”)، مما قد يؤدي إىل انبعاثات هاربة 
للمركبات العضوية املتطايرة يف اجلو. وتتضمن 

هذه املركبات جميع أنظمة املعدات واألنابيب التي 
ُتعنى بتدفقات حتتوي على ما ال يقل عن 10% من وزن 

املركبات العضوية املتطايرة. 
ويقضي برنامج كشف التسرب وإصالحه يف 

كل منشأة تابعة لقطرغاز بتحديد ووسم مركبات 
الربنامج عرب رسوم بيانية لإلجراءات ورسوم بيانية 

أخرى خاصةباألجهزة، هذا إىل جانب التحقق من هذه 
املركبات وحتديدها يف املوقع بإعطائها رقم تعريف 
مميزًا. كما تخضع املركبات املوسومة لرصد سنوي 
لالنبعاثات الهاربة بواسطة حملل حممول للمركبات 

املتطايرة.  العضوية 

ويجري تصنيف املركبات التي يزيد حجم تركيزها 
عن 10,000 جزء يف املليون (يف منشآت الغاز الطبيعي 

املسال) و500 جزء يف املليون (منشآت مصفاة لفان 
وإدارة عمليات حمطة راس لفان) كتسريبات، ويجري 

وضع جدول صيانة إلصالحها ورصدها من جديد 
ملدة 90 يومًا. كما يتم حتديث سجالت حتديد املركبات 

ورصدها وإصالحها جلميع املنشآت، بينما تتم إدارة 
السجل من خالل قاعدة بيانات برنامج كشف التسرب 

وإصالحه.
وسيجري توسيع نطاق الربنامج ليشمل املنشآت 

املستقبلية يف قطرغاز. وُيعترب برنامج كشف 
التسرب وإصالحه عبارة عن برنامج حتسني مستمر 

لضمان احملافظة على تقليص االنبعاثات واالمتثال 
النافذة. البيئية  للتصاريح واألنظمة 

ما هي املركبات العضوية 
املتطايرة؟

املركبات العضوية املتطايرة هي مواد كيميائية 
عضوية لديها نقطة غليان متدنية وضغط 

بخار مرتفع. وعندما تنبعث هذه األبخرة، فإنها 
تساهم يف التفاعالت الكيميائية الضوئية يف 

الغالف اجلوي، مما يؤدي إىل تشكيل غازات ضارة 
باألوزون على مستوى األرض.

٧٥,000 
التسرب  كشف  برنامج  يرصد 
 75,000 وإصالحه حاليًا حوايل 

املركبات  النبعاثات  مركب 
منشآت  يف  املتطايرة  العضوية 
الطبيعي  بالغاز  اخلاصة  الشركة 

لفان،  ومصفاة  املسال، 
التخزين. ومنشآت 

التسرب وإصالحه  برنامج كشف  يقضي 
بتحديد  تابعة لقطرغاز  يف كل منشأة 

ووسم مركبات الربنامج عرب رسوم 
أخرى  بيانية  بيانية لإلجراءات ورسوم 

التحقق  إىل جانب  خاصةباألجهزة، هذا 
من هذه املركبات وحتديدها يف املوقع 

مميزًا.  تعريف  رقم  بإعطائها 

األجزاء املراقبة من ِقبل قطرغاز
تتضمن مركبات املعدات اخلاضعة لربنامج كشف التسرب 

وإصالحه:

 ٪٧١
الصمامات

 ٪١9
أطراف األنابيب

 ٪٧
املوصالت 

 ٪٢
صمامات تخفيف الضغط اجلوي

 ٪١
غريه مبا يف ذلك أختام املضخات والضواغط واملوصالت 

واخلطوط املفتوحة 

600

٥00

٤00

٣00

٢00

١00

٢0١٥ ٢0١٤ ٢0١٣ ٢0١٢

 نسبة النجاح
جنح برنامج كشف التسرب وإصالحه لقطرغاز 

يف تقليص املركبات العضوية املتطايرة 
الهاربة بنسبة 90% يف جميع منشآتنا.

٢0١٢٢0١3٢0١4٢0١٥السنة

االنبعاثات قبل 
اإلصالح*

598282360289

االنبعاثات بعد 
اإلصالح *

56294868

*املركبات العضوية املتطايرة يف السنة

مشروع حتويل الغاز إىل سوائل يفوز 
بجائزة الطالب

برعاية شركة  تنظيمها  والتي مت  متيزت جائزة مسابقة جامعة قطر ألفضل تصميم مصنع، 
وهامة. مذهلة  لنتائج  بتحقيقها  قطرغاز 

التعليم وتشجيعه عنصرًا رئيسيًا من عناصر برنامج املسؤولية  ُيشكل دعم 
االجتماعية لقطرغاز. وتتعاون قطرغاز مع جامعة قطر منذ عام 2004 بشكل وثيق 

من أجل توفري فرصة مميزة لطالب الهندسة الكيميائية للعمل على مشروع 
تصميم مصنع ُيضيف إىل قطاع الصناعة. وقد قامت الشركة خالل هذه السنة 

برعاية جائزة مسابقة أفضل تصميم مصنع يف دورتها الثالثة عشرة. 
وُتعد املسابقة تتويجًا لفصلني دراسيني من عمل الطالب. وقد شارك فيها 
ثمانية فرق، كما عملت على تقييم مشاريعها جلنة من احلكام من ممثلي قطاع 
الصناعة، من بينهم عبداهلل راضي الهاجري، مدير قسم املراقبة الهندسية يف 

قطرغاز.
م الفريق الفائز املؤلف من الطالبات شيفا يوسفي ودارين داردور ومرمي  وَقدَّ

شامخ وبراءة عناية، اقرتاح مشروع مصنع لتحويل الغاز إىل سوائل. ذلك أنه بإمكان 
املصنع املقرتح إنتاج وقود سائل خاٍل من الكربيت ومنخفض التكلفة كبديل 

للوقود األحفوري والفحم عن طريق استخدام الغاز الطبيعي. 
صورة جتمع مسؤويل شركة قطرغاز وجامعة قطر مع عضوات الفريق الفائز.
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Falcon
Saqer/ 

(Endangered)

Houbara Bustard
Houbara/  

(Vulnerable)

Bulbul
Bulbul/ 

Dove
Hamam/ 

Oryx
Al-Maha/ 

(Vulnerable)

Camel
Jamal/ 

Lote Tree
Al-Sidra/ 

Snake
Thuban/ 

Spiny-Tailed Agama
Thab/ 

Truffles
Faqeh/  

Corals
Al-Shiab Al-Murganya/

  

Sea Grass
Al-Ashab Al-Bahrya/

  

Mangrove
Al-Quram/ 

Sea Snake
Thuban Al-Bahar/

  

Sea Turtles
Sulahfat Al-Bahar/

  
(Endangered)

Flamingo
Finteer/ 

Seagulls
Al-Salal/ 

Dugong
Baqarat Al-Bahar/

  
(Vulnerable)

(Vulnerable)

 الوقاية واحملافظة واالح�ام

إن النظام البيئي � دولة قطر هو عبارة عن بيئة صحراوية حساسة أو ما ُيعرف أيض� ببيئة أرضية شبه 
قاحلة، حيث ينطوي هذا النظام على املئات من العّينات النباتية والفصائل احليوانية، التي يظل عددٌ كبٌ� منها 

عرضة للخطر ومهدد¤ باالنقراض.

انضمت ³مية الرمي إ± °موعة احملميات احليوية الـ24 اُملع©ف بها من قبل اليونسكو � منطقة الشرق 
اµوسط كما أنها ُتعت¶ موطن املها العربي. وبفضل اجلهود الوقائية، يعت¶ املها العربي الفصيلة احليوانية اµو± 

� العاÁ التي استطاعت االنتقال إ± حالة "العرضة للخطر“ بعدما ّمت ا¾عالن سابًقا أنها "منقرضة � الّ¶ية“.

تشمل املناطق الدقيقة إيكولوجي� املوّزعة على مقربة من مرافق عمل شركة 
قطرغاز، مناطق تعشيش لسالحف منقار الصقر والسالحف اخلضراء اُملهددة 

باالنقراض والتي تتواجد على شواطئ رأس لفان، با¾ضافًة إ± الشعاب املرجانية ومروج 
اµعشاب البحرية اُملحاذية للشاطئ والقرم الساحلي � منطقة الذخ�ة.

كما تعت¶ دولة قطر موطن� لعددٍ من الطيور املهاجرة مثل طيور احلمام وطيور احلبارى 
اُملعرضة للخطر.

َساهموا باحملافظة على النظام البيئي احلساس � دولة قطر من خالل:

احملافظة على نظافة اµماكن ال©فيهية.
تنظيف مواقعكم بعد االنتهاء من النزهة.

عدم إزعاج احليوانات والبيئة 
الطبيعية أو التعّدي عليها.

عدم إطعام 
احليوانات.

جتنب الصيد.

الصحراء تنبض باحلياة
ُتسلط قطرغاز، � إطار مبادرتها اخلضراء اخلاصة بالتوعية البيئية لهذا الشهر الضوء على ا�رث الطبيعي لدولة قطر � 

¥اولة منها لرفع مستوى الوعي االجتماعي املتعّلق باحملافظة على النظام البيئي الصحراوي احلساس لشبه اجلزيرة.




