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 فريق التحرير

رئيس التحرير
 شون فريدريك 

مدير التحرير 
 تاج الدين عليار 
�رر مشارك
إميان فخرو 

�رر اللغة العربية
 عالء الدين النجار

20  منتدى الرئيس التنفيذي- 
فرصة إثرائية للكوادر القطرية 

الشابة

21  موظفة قطرغاز تفوز يف خمترب 
تسمو لالبتكار

22-23  طالب مدرسة اخلور 
الدولية ينالون التقدير حمليًا ودوليًا 

23  التمكني باملعرفة من خالل 
نظام إدارة التدريب

24-25  أداء بيئي متميز يف 
ان 2 ان 1 ومصفاة لفَّ مصفاة لفَّ

26-27 مسرية قطرغاز يف 
عملية احرتاق الغاز تؤدي إىل 

تخفيض كبري ملعدالت احرتاق الغاز

28 بدء عمل منشأة معاجلة 
املياه الصناعية واملستعملة 

29 مبادرة املسؤولية االجتماعية 
للشركة جتلب الدفء لأليتام يف 

سيؤول

30 احملافظة على اللياقة 
والصحة يف اليوم الرياضي 

الوطني لدولة قطر

30 انطالق النسخة الثالثة لدوري 
قطرغاز حتت 23 سنة 

31 إمتام مشروع الشعاب 
املرجانية االصطناعية 

32 النسخة التاسعة عشر لبطولة 
ع  اجلولف املفتوحة الشعبية تودِّ

عام 2019 بطموح قوي

32 مشروع توسعة حقل الشمال 
البحري يرفض استخدام البالستيك

12 تسليم الشحنات عن طريق 
الوحدة العائمة لتخزين الغاز 

الطبيعي املسال وإعادته إىل حالته 
الغازية لعميل بعقود طويلة األمد، 

برتوبنغال 
التسليم واالعتمادية والسالمة متّثل 

حمورًا أساسيًا يف عالقة قطرغاز مع 
شركة بنغالدش للنفط والغاز واملعادن

.

 

13  حمطة استقبال يف اليونان 
تستفيد من ميزة التسليم لعدة 

موانئ التي تقدمها قطرغاز 
لعمالئها 

14  شحنة الغاز الطبيعي املسال 
األوىل على منت ناقلة “كيو-ماكس” 

يتم تسليمها حملطة زيربوغ

15  قطرغاز تقّدم أوراق عمل يف 
املؤمتر املرموق إميرسون 

العاملي للمستخدمني 

16-17  تسليم الشحنة رقم 3,000 
من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان 

يربز العالقة القوية بني قطرغاز 
واليابان املمتدة منذ 22 عامًا

ان 1 تنجز عشرة  18  مصفاة لفَّ
سنوات عمل دون وقوع حوادث 

ُمقعدة عن العمل

19  قطرغاز توقع إتفاقية بيع وشراء 
جديدة مع دولة الكويت الشقيقة

19  االبتكارات حتتل مركز االهتمام 
يف منتدى قطرغاز الهندسي 

السادس عشر 

3 الصدارة يف النمو
 رسالة من الرئيس التنفيذي لقطرغاز. 

 
4-6 التخطيط ملستقبل عايل 

األداء
خطة قطرغاز اإلسرتاتيجية ٢٠٢٠-٢٠٢5 

حتدد خارطة طريق مبتكرة للسنوات 
اخلمس القادمة للشركة.

7 املشروع الكبري لتوسعة منصة 
السكن البحرية يف حقل الشمال 

“برافو” يف دولة قطر
إجناز تاريخي يتحقق بإمتام التصنيع 

احمللي بنجاح وبطريقة آمنة للهيكل 
الفوالذي لتوسعة منصة السكن 

البحرية. 

8 اإلشادة بجهود قطرغاز يف 
دمج عملياتها التشغيلية

الثناء على الشركة لدمج فريقيها 
للعمليات التشغيلية يف القسمني 

الشمايل واجلنوبي، وهو إجناز بارز 
سيلعب دورًا هامًا يف تعزيز مكانة 

الشركة التنافسية.

9  ورشة عمل بانغال للغاز 
الطبيعي املسال 2019 تسّلط 

الضوء على النمو واإلمكانيات
مت حتلياًل  َحضَرت قطرغاز فعاليًة قدَّ

لتسارع وترية اعتماد الغاز الطبيعي 
املسال يف بنغالدش، وذلك سعيًا من 

البالد للحصول على إمدادات الطاقة 
املرنة والتي تتمتع بدرجة عالية من 

االعتمادية لدفع عجلة النمو. 

10-11 حتقيق إجنازات هامة يف 
العالقة التي جتمع بني قطرغاز 

والهند
إجنازات الشحنات التاريخية تدلُّ على 

التزام قطرغاز بدعم الهند يف 
مساعيها لتنويع مزيج الطاقة يف 

البالد.

 ٢    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠



 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٣      

قاعدة صلبة وخارطة طريق 
مذهلة للمستقبل

رت قطرغاز  سطَّ
أداًء قويًا يف سنة 
٢٠19، ويربهن ذلك 

على أنَّنا نسري على 
مستوى الشركة 

بأكملها بُخطى واثقة 
وثابتة نحو حتقيق 

رؤية الشركة 
ورسالتها وقيمها، 

وهذا ما يحدونا 
لني على تكاتفنا وتآزرنا  لتسجيل جناحات متتالية معوِّ

لبلوغ هدفنا األوحد. 
وقد توالت اإلجنازات وهلل احلمد يف سنة ٢٠19، 

ويحقُّ لنا أن نفخر بها فخرًا شديدًا، حيث رأت تلك 
اإلجنازات النور يف ظلِّ نتائجنا القويَّة التي تشهد 

نًا مستمرًا يف جمايل البيئة والسالمة، وحتقيق  حتسُّ
دة لإلنتاج، وتقدمي أفضل أداء على  األهداف احملدَّ

ز يف  صعيد االعتمادية واملوثوقية، ناهيك عن التميُّ
تنفيذ املشاريع، وحتقيق مستويات عالية فيما يتعلق 

برضا العمالء، وتسجيل نتائج مالية قويَّة. 

لقد أرست قطرغاز قواعد راسخة متّكنها من 
استمرار البناء نحو حتقيق النمو وتوفري الفرص. ويف 

ضوء هذه اإلجنازات املبهرة، فإننا قد أعددنا خطة 
قطرغاز اإلسرتاتيجية ٢٠٢٠-٢٠٢5. 

وقد جاءت اخلطة اإلسرتاتيجية نتيجة عملية 
استمرت لعدة شهور استندت إىل مرئيات أصحاب 

املصلحة واألطراف ذات العالقة الداخلية منها 
زت بدرجة كبرية على اجتاهات أداء  واخلارجية، وقد ركَّ

يات الرئيسية التي تواجهها. وقد قمنا  الشركة والتحدِّ
ة، ومؤشرات  معًا بتحديد األهداف واملبادرات الهامَّ

األداء الرئيسية وفقًا لستِّ ركائز إسرتاتيجية، وتتضمن 
هذه الركائز: األداء يف جماالت السالمة والصحة 
والبيئة، والكوادر املهنية عالية األداء، واعتمادية 

وكفاءة عمليات التشغيل، وتنفيذ مشاريع ذات جودة 
من دون أخطاء، وإرضاء العمالء، واألداء املايل. 

د مسار رحلة  إنها خارطة طريق شاملة حتدُّ
قطرغاز للسنوات اخلمس القادمة.

ويف سنة ٢٠٢٠، سنعمل على االستفادة من 
نقاط قوتنا مغتنمني للفرص ومتغلبني على التحديات، 

مبا فيها تلك الناجمة عن فريوس كورونا املستجد 
املنتشر حول العامل. وسوف يستمر االبتكار وكفاءة 

العمليات يف لعِب دوٍر هامٍّ يف طريقة أدائنا ألعمالنا، 
كما سنواصل تنفيذ مشاريع التوسعة واالستدامة 

بينما نقوم بأعمال التخطيط والتنظيم بفاعلية للتأكد 
من جهوزيتها. وعالوة على ذلك، فإننا سنقوم بوضع 

إسرتاتيجية طويلة األمد لألداء البيئي، وستكون كوادرنا 
املهنية عالية األداء يف صميم هذه اإلسرتاتيجية. 

قطرغاز هي الشركة الرائدة يف جمال صناعة 
الغاز الطبيعي املسال يف العامل، وذلك بفضل 

االلتزام اجلماعي ملوظفينا. حيث نسعى معًا إليجاد 
طرق مبتكرة ومتطورة وأكرث كفاءة لتلبية الطلب على 

الطاقة يف العامل، وتنفيذ املشاريع وفقًا ألعلى 
املعايري، وضمان سالمة كوادرنا العاملة وجمتمعاتنا، 
باإلضافة إىل تقدمي خدمات راقية لعمالئنا ومساهمينا 

ة واالعتمادية.   بدرجة عالية من املوثوقيَّ
إنني على ثقٍة بأن قطرغاز ستستمر يف احتالل 

الصدارة يف النموِّ يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال ُمسرتشدًة ببوصلتنا املتمثلة برؤيتنا 

ورسالتنا وقيمنا، ومستشرفًة للمستقبل من خالل 
نرباسنا الهادي املتمثل يف خطتنا اإلسرتاتيجية. 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

الصدارة يف النموِّ
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التخطيط ملستقبل عايل األداء 
ز الرائد يف صميم اخلطة  النمو والسالمة واملوظفون واألداء امُلتميِّ

اإلسرتاتيجية لقطرغاز ٢٠٢٠-٢٠٢5. 

يف مطلع العقد احلايل، قامت قطرغاز بوضع خطتها اإلسرتاتيجية 
للسنوات اخلمس القادمة ٢٠٢٠-٢٠٢5. 

ومتثل هذه اخلطة خارطة طريق شاملة تهدف إىل تعزيز السمعة العاملية 
لقطرغاز فيما يتعلق باملوثوقية واالعتمادية واملرونة والسالمة وإمكانية 

التسليم، وقد متَّ وضعها من قبل فريق اإلدارة العليا يف الشركة بعد مراجعة 
مكثَّفة الجتاهات أداء الشركة، والتحديات الداخلية واخلارجية الرئيسية. 

حتديد الركائز الست الرئيسية
إن اإلدراك الشامل ألولويات الشركة خالل السنوات اخلمس القادمة يعدُّ 

أمرًا حاسمًا يف حتقيق قطرغاز ألهدافها ورؤيتها ورسالتها. ومن خالل حتديد 
الركائز اإلسرتاتيجية الست الرئيسية والرتكيز عليها، تتمكن قطرغاز من وضع 

األهداف اإلسرتاتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية، ومن ثم حتديد وتطبيق مبادرات 
سليمة من الناحية اإلسرتاتيجية، واستخدام املوارد املطلوبة بفاعلية.     

الركيزة األوىل: األداء يف جماالت السالمة والصحة والبيئة
يف ظل األهداف اإلسرتاتيجية الشاملة الرامية لتوفري مكان عمل خاٍل من 

احلوادث واإلصابات، وحماية أصولنا والبيئة، تتضمن بعض مؤشرات األداء 
الرئيسية لهذه الركيزة يف سنة ٢٠٢٠ ما يأتي:

معدل صفر من احلوادث املقعدة عن العمل.   •
65 يومًا متتاليًا دون انقطاع خاليًا من احلوادث.   •

لة- معدل  انخفاض النسبة املئوية يف املعدل اإلجمايل لإلصابات املسجَّ  •
 ٠.٤٢( OPCO شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة ،)إجمايل )٠.5 باملائة

باملائة( واملشاريع الرئيسية )٠.6٠ باملائة(. 
معدل صفر من احلوادث ذات املستوى االول التي ُتؤّثر على سالمة   •

العمليات.
انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة ٠.٣6 باملائة.  •

احرتاق الغاز الناجت عن العمليات الربية بنسبة ٠.٣7 باملائة، واحرتاق الغاز   •
الناجت عن العمليات البحرية بنسبة ٠.٠7 باملائة. 

لذلك ستقوم جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بتعزيز عملية 
اختيار املقاولني وإدارة السالمة اخلاصة باملقاول، وتطبيق برنامج حتسني 

سع به ليشمل  مهارات القيادة يف جماالت السالمة، والذي سيتم التوَّ
الة  املقاولني، ووضع حاالت السالمة موضع التنفيذ من خالل اإلدارة الفعَّ

للسيناريوهات املرتبطة بالعوائق والقيود املفروضة، وتطوير إسرتاتيجية طويلة 
األمد لألداء البيئي. 

   

“نهتمُّ باملوظفني 
وسالمة العمليات 

ونقّدرهما قبل كل شئ”
خالد احلميدي 

الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة

ر ونحرتم جميع  “نحن ُنقدِّ
موظفينا.”

غامن حممد الكواري  
 الرئيس التنفيذي جملموعة 

املوارد البشرية
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الركيزة الثانية: كوادر مهنية عالية األداء 
لطاملا ارتكز جناح قطرغاز على إسرتاتيجيتها 

املتميزة التي تويل اهتمامًا خاصًا باملوظفني، والتي 
متّثل ركيزة هامة يف حتقيق رؤية الشركة. 

فمن خالل استقطاب وتطوير كوادر مهنية عالية 
األداء واستبقائها، تسعى الشركة لتحقيق أهداف 

التقطري من خالل تنفيذ إسرتاتيجية التقطري القائمة 
على املهارات، ولضمان احملافظة على أفضل 

مستويات املهارات واخلربات بني موظفيها. 
وباإلضافة إىل ذلك، حترص الشركة على مواصلة 

التزامها ببناء قدرات املوظفني. 
ولتحقيق هذه الغاية، اشتملت مؤشرات األداء 
الرئيسية لهذه الركيزة اإلسرتاتيجية يف سنة ٢٠٢٠ 

على ما يأتي:
تقطري الوظائف بنسبة ٢9.٤ باملائة، أي ما يعادل   •

1,58٠ موظفًا قطريًا.
استنزاف املوظفني الذين ال ترغب الشركة   •

خسارتهم بنسبة ٣.6 باملائة.
امتثال كامل بنسبة 1٠٠ باملائة إلطار الكفاءة   •

الفنية.

كما سيتم تنفيذ مبادرتني إسرتاتيجيتني 
أساسيتني لتحقيق هذا الهدف وهما: إطار الكفاءة 

الفنية ومنوذج العائلة الوظيفية. 

الركيزة الثالثة: اعتمادية وكفاءة عمليات 
التشغيل

إنَّ التوافر واالعتمادية واالستخدام هي النواحي 
ل األسس لهذه الركيزة اإلسرتاتيجية،  التي تشكِّ

وترتافق مع مساعي قطرغاز لتحسني وقت تشغيل 
األنظمة واملعدات يف جميع هذه اجملاالت بهدف 

حتقيق الطاقة التشغيلية الكاملة للمحطات و/أو 
تلبية حقوق التوريد. وباإلضافة إىل ذلك، سيتم بذل 

فٍةً لتحسني وتعزيز ثقافة االعتمادية يف  جهوٍد مكثَّ
الشركة، وذلك لتحفيز الكفاءة واملسؤولية. 

وتتضمن مؤشرات أداء قطرغاز لهذه الركيزة يف 
سنة ٢٠٢٠ ما يأتي:

اعتمادية بنسبة 98.1 باملائة للغاز الطبيعي   •
املسال.

توافر الغاز الطبيعي املسال بنسبة 95.8 باملائة.  •
اعتمادية مصفاة لّفان بنسبة 98.٣ باملائة.   •

ان بنسبة 96 باملائة. توافر مصفاة لفَّ  •
اعتمادية الغاز اخملصص للبيع بنسبة 99 باملائة.  •
تسليم آبار مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال   •

بنسبة ٢9 باملائة. 

كما سيتم اختبار مبادرة حتويل برنامج توطني إىل 
برنامج رقمي، ويف الوقت ذاته تسعى الشركة 

لتعظيم االستخدام من خالل مشاركة املنشآت.

الركيزة الرابعة: تنفيذ مشاريع ذات جودة من 
دون أخطاء

ضمن إطار هذه الركيزة، سرتّكز قطرغاز على 
توسيع واستدامة اإلنتاج، وضمان اجلاهزية للتشغيل، 

وحتسني عمليات اجلودة. 
وترّكز مؤشرات األداء لهذه الركيزة يف سنة ٢٠٢٠ 

على اآلتي:
إحراز تقّدم يف مشروع توسعة حقل الشمال   •

بنسبة 7.6 باملائة.

إجناز األهداف املرحلية املعتمدة للعمليات   •
البحرية لتوسعة حقل الشمال، وأعمال اإلنشاء 

والهندسة والتوريدات وأعمال التصاميم 
الهندسية للمرحلة األساسية ملشروع استدامة 

إنتاج حقل الشمال، ومشروع توسعة منصة 
السكن البحرية يف حقل الشمال، وحتسني أمن 

نظام التحكم باملصانع ومشاريع احملطات. 
إحراز تقدم بنسبة 5٠ باملائة على صعيد تنفيذ   •
مشروع ضمان جودة العمليات يف إطار نظام 

اإلدارة اخلاص بقطرغاز.  
وسوف يتم الشروع بعملية تخطيط شاملة 
ع واالستدامة، كما سيتم تطوير  ومتكاملة للتوسَّ

وتنفيذ املشروع سالف الذكر لضمان جودة العمليات 
يف إطار نظام اإلدارة اخلاص بقطرغاز.

صياغة اسرتاتيجية قطرغاز

نهج شامل لصياغة خطة قطرغاز اإلسرتاتيجية 2025-2020

جاءت خطة قطرغاز اإلسرتاتيجية 
٢٠٢٠-٢٠٢5 نتيجة لعمليات التقييم الداخلية 
واخلارجية وجمع اآلراء من خالل املقابالت، 

وورش العمل، ودراسات املقارنة لتقييم األداء، 
والتقارير السوقية.

فمنذ شهر أغسطس ٢٠19، شرعت 
الشركة يف احلصول على آراء املساهمني، 

وفريق اإلدارة العليا، واخلرباء املتخصصني، 

وأعضاء فعاليات اإلدارة العليا، وذلك بهدف وضع 
ة والضعف  د نقاط القوَّ حتليل تفصيلي ُيحدِّ

.)SWOT( والُفرص والتهديدات
وقد متَّ إعداد اإلسرتاتيجية خالل اجتماع 

خارج املوقع لفريق اإلدارة العليا، ويجري اإلشراف 
عليها من قبل إدارة التخطيط املؤسسي 

واخملاطر.

 “نقوم بفخر وبطريقة آمنة بتشغيل
منشآتنا وفق املعايري الرائدة”

 أحمد هالل املهندي
الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات الربية ودعم التشغيل 

“يستمر موظفونا بتحقيق 
التميز وتقدمي أداء قوي من 

خالل التمكني 
واالبتكار”

فهد بن حممد آل خاطر
الرئيس التنفيذي جملموعة 

العمليات البحرية واحملطات 
واملصايف

أغسطس- سبتمرب

مقابالت 
اسرتاتيجية

اآلراء اخلاصة 
بتوقعات 

السوق

نتائج التحليل 
ة  اخلارجي لنقاط لقوَّ

والضعف والُفرص 
والتهديدات 

نتائج دراسات 
املقارنة 

لتقييم األداء

اجتماع 
خارجي

داخليًا: 
حتليالت األداء

أجريت مقابالت مع 
أعضاء فريق اإلدارة 
العليا و 12 ممثاًل عن 

املساهمني

ورشة عمل حول 
الفرص واملشاكل

اجتماع
خارجي

اخلطة االسرتاتيجية 
2025-2020

نوفمربأكتوبرسبتمرب- أكتوبر



“سوف ينصب تركيزنا يف عام 20 20 على االستفادة من نقاط قوتنا، واغتنام الفرص، والتغلب 
على التحديات التي نرتصدها يف رحلتنا. ويف قطرغاز، إننا نعمل جمتمعني لتحقيق رؤيتنا بأن 

نكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، وسنستمر يف 
استخدام بيان توجهات الشركة بوصفه البوصلة التي نسرتشد بها يف اتخاذ 

قراراتنا.” 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين

الرئيس التنفيذي لقطرغاز 
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الركيزة اخلامسة: إرضاء العمالء
أحد األهداف بالغة األهمية لقطرغاز تتمثل يف 

زيادة معدل رضا العمالء وحتقيق ميزة تنافسية من 
خالل املرونة، واحلفاظ يف الوقت ذاته على األداء 

التعاقدي واملايل. 
ويف هذا اإلطار، فإن مؤشرات األداء الرئيسية 
التالية لهذه الركيزة يف سنة ٢٠٢٠ اعتربت حاسمة 

للوصول إىل هذا الهدف: 
السعي لتحقيق استجابة إيجابية بنسبة 1٠٠ باملائة   •

لطلبات التغيري التي يقدمها العمالء.
تسليم شحنات مطابقة للمواصفات بنسبة 1٠٠   •

باملائة.
عدم تسجيل أي حاالت تأخري يف التسليم.  •

سوف يعمل فريق قطرغاز على تنظيم عملية طرح 
املناقصات. 

 

الركيزة السادسة: األداء املايل
سوف تعمل قطرغاز على نحو إسرتاتيجي لتوليد 

قيمة من خالل االبتكار وحتسني القدرات، وستعمل 
يف ذات الوقت على حتقيق أقصى حد من اإليرادات 

عرب الدخول إىل أسواق جديدة. 
وفقًا لربنامج عمل وموازنة سنة ٢٠٢٠، تشتمل 

مؤشرات األداء الرئيسية على التكاليف اإلجمالية، 
وتكلفة وحدة الغاز الطبيعي املسال، وتكلفة وحدة 

الغاز اخملصص للبيع، وتكاليف الشحن، وتكاليف وحدة 
إدارة عمليات حمطة راس لفان، ورفع صايف العائدات 

إىل احلد األقصى.
سيتم وضع نطاق لربنامج االبتكار على مستوى 

جميع التخصصات يف الشركة، وذلك من 
أجل حتفيز حتقيق أهداف األداء املايل لقطرغاز.

 

“نضع عمالئنا يف 
صميم العمل.”

عالء أبو جبارة 
الرئيس التنفيذي جملموعة 

التجارة والشحن 

“يرى مساهمونا 
بشكل مستمر 
قيمة وعائدات 

عالية.”
غاري لوكر 

الرئيس التنفيذي 
جملموعة الشؤون املالية

“إننا نعمل بنشاط على تطوير منشآت جديدة 
للحفاظ على قدراتنا االنتاجية وتوسيعها.” 

نافذ بسيسو 
الرئيس التنفيذي جملموعة املشاريع الرئيسية
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إجناز هام لقطر يتحقق بتنفيذ مشروع 
توسعة منصة السكن البحرية حلقل 

الشمال “برافو”
َل مشروع توسعة منصة السكن البحرية التابعة حلقل الشمال “برافو”  سجَّ

إجنازًا تاريخيًا، حيث مّت تصنيع هيكل فوالذي ألول مرة يف دولة قطر. 

مع االنتهاء الناجح واآلمن لعملية التصنيع الربية 
وعملية الرتكيب البحرية للدعامات واجلزء العلوي 

للهيكل الفوالذي الذي يزن 5,000 طن ملشروع توسعة 
منصة السكن البحرية يف حقل الشمال “برافو”، 

حققت قطرغاز إجنازًا بارزًا لدولة قطر.  

دعم سلسلة التوريد احمللية
سّجل هذا املشروع املرة األوىل لتصنيع هيكل 

فوالذي ملنصة سكن بحرية بالكامل يف حوض حملي. 
وقد أجنزت شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية 

احملدودة تصنيع الهيكل يف حوض “إرحمة بن جابر 
اجلالهمة”، وهو ما مثَّل دلياًل على دعم قطرغاز 

لربنامج “توطني” الذي أطلقته قطر للبرتول لتوطني 
سلسلة التوريد يف قطاع الطاقة. 

ويف كلمته خالل احلفل الذي أقيم خصيصًا 
لالحتفال بشحن دعامات الهيكل الفوالذي وجزئه 

ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  العلوي، صرَّ
التنفيذي لقطرغاز، قائاًل: “إنَّ هذا املشروع يعدُّ إجنازًا 

يشهد له تاريخ دولة قطر، مسّلطًا الضوء على 
إمكانيات جديدة وهامة، فهذه هي املرة األوىل التي 

يتم فيها إكمال تصنيع هيكل فوالذي بحري رئيسي 
كبري بهذا احلجم يف حوض بحري قطري. وهذا اإلجناز 

إن دلَّ على شيء، فإنَّما يدل على القدرات واملهارات 
واملوارد املتوفرة على الصعيد احمللي يف حوض 

“إرحمة بن جابر اجلالهمة” لبناء وإصالح السفن 
لتصنيع الهياكل الفوالذية البحرية الكبرية واملتطورة.” 

االحتفال بإجناز ضخم  
ان، وحضره ممثلون  متَّ تنظيم احلفل يف راس لفَّ
عن مساهمني قطرغاز وكبار املسؤولني التنفيذيني 

يف الشركة، وشركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية 
احملدودة؛ وهي املقاول الرئيسي ألعمال الهندسة 

والتوريدات واإلنشاء للمشروع، وشركة روزيتي مارينو، 
التي قامت بأعمال التصاميم الهندسية وشراء 
ات يف إيطاليا، وشركة هريميا التي كانت  املعدَّ
مسؤولة عن أعمال الشحن والرتكيب لدعامات 

الهيكل الفوالذي وجزئه العلوي يف حقل الشمال 
“برافو”، كما حضر احلفل شخصيات دبلوماسية 

رفيعة املستوى من السفارتني اإليطالية والهولندية 
يف دولة قطر.

وهنأ الشيخ خالد فريق املشروع واملقاولني 
“الذين جنحوا يف ضمان تنفيذ هذا املشروع، 

واستطاعوا مواجهة التحديات التي تعرتض جناح قيام 
ة”. وأردف قائاًل: “إن  مشاريع بهذا احلجم وهذه النوعيَّ
هذا العمل مبثابة جتسيد لروح التفاين وااللتزام اللذين 

أبدتهما كافة األطراف.”
ح الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين،  ومن جانبه، صرَّ

الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة واملشاريع 

بقطر غاز: “لقد جنح فريق املشروع يف حتويل 
التحديات العديدة إىل فرص، إذ كان تنفيذ هذا 

املشروع ُمهمة شاقة لكل من قطرغاز وروزيتي 
مارينو، وقد أثبتوا أنهم أقوى من كل هذه التحديات 

ونفذوا املشروع بنجاح باهر.”
وقد ثنَّى املهندس عبداهلل فضاله السليطي، 

الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت، على تصريحات 
املسؤولني يف قطرغاز معبِّرًا عن شعور ناقالت 

بالفخر واالعتزاز لتنفيذ هذا املشروع بصورٍة آمنٍة 
ع  ح قائاًل: “إننا ماضون قدمًا ونتطلَّ وبكفاءة عالية، وصرَّ
إىل العمل على املزيِد من هذه املشاريع الكبرية التي 
يتمُّ تنفيذها وبكل فخٍر يف دولة قطر ومن أجل قطر.”  

 
حملة عن املشروع

إن املشروع يوفر أماكن سكن إضافية ملنصة 
السكن البحرية يف حقل الشمال “برافو”، والتي من 

شأنها زيادة استيعابها لعدد النزالء بواقع 90 شخصًا. 
ُصمَمت منصة السكن البحرية األساسية التي مّت 

تركيبها يف حقل الشمال “برافو” سنة 1995، لتلبية 
االحتياجات التشغيلية خلطي اإلنتاج قطرغاز 1 و2، وقد 

ظهرت احلاجة ملشروع توسعة منصة السكن 
البحرية يف حقل الشمال “برافو” نتيجة للمشاريع 

عية. التوسُّ

اشتمل نطاق املشروع على بناء دعامات وقوائم 
بأربعة أرجل تزن حوايل 2,200 طنًا، وذلك من أجل دعم 

منصة الوحدات السكنية اجلديدة التي تزن حوايل 2,800 
طنًا، والتي تتألف من خمسة طوابق ومهبط مروحّية 
ز بالكامل، وستة جسور تربط الوحدات السكنية  جمهَّ

احلالية باخلدمات واملرافق. 
ومن اجلدير بالذكر أن ما يزيد عن 900 شخص 

وا ُمؤخرًا 2.5 مليون  عملوا يف هذا املشروع قد أمتُّ
ساعة عمل بشكل آمن دون وقوع أي حادث ُمقِعد 

عن العمل. 
هنيئًا لقطرغاز ولفريق العمل بأكمله على دعم 

األعمال القائمة على أساس املعارف والتقنيات 
ز حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030.   الوطنية، مبا ُيعزِّ
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اإلشادة بقطرغاز على دمج 
العمليات التشغيلية

تّلقت الشركة الثناء على عملية الدمج البارزة للعمليات التشغيلية يف 
القسمني الشمايل واجلنوبي. 

 إَن عملية الدمج الناجحة والكاملة لعمليات 
قطرغاز إلنتاج الغاز الطبيعي املسال يف القسمني 

الشمايل واجلنوبي، اعُترَبت إجنازًا بارزًا يف تاريخ 
الشركة. 

عمل فذ من قبل قطرغاز وألجلها 
أثنى سعادة السيد سعد شريدة الكعبي، وزير 

الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز، 
على هذا اإلجناز الرائع خالل مأدبة الغذاء التي أقامتها 

قطرغاز. 
متَّ تنظيم هذا احلدث لتكرمي جهود فريق اإلدارة 
العليا للشركة، إىل جانب رؤساء فريق العمل املعني 

بالعمليات الذي شارك يف عملية الدمج. 
وتعبريًا عن تقديره للفريق ورؤساء الفريق، أشاد 

سعادته بعملية الدمج الناجحة لعمليات الغاز 
الطبيعي املسال لقطرغاز باعتبارها خطوة بارزة يف 

مسرية الشركة. 

د الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  وقد أكَّ
التنفيذي لقطرغاز، على أنَّ عملية الدمج كانت مثرية 

لإلعجاب ال سيما بالنظر إىل اإلطار الزمني الصارم الذي 
ُأجنَزت خالله. وأثنى على الرتكيز وااللتزام والكفاءة التي 

أظهرها فريق العمل للوصول إىل هدفهم.

سنوات رحلة اإلعداد 
بدأ التحضري لعملية ضم العمليات التشغيلية 
للقسمني الشمايل واجلنوبي بشكل رسمي سنة 

٢٠17، وذلك َعقَب عملية الدمج الناجحة بشكل مماثل 
لوظائف الشركة غري التشغيلية.  

يف السنوات التي تلتها، عملت فرق العمليات 
والفرق األخرى غري التشغيلية يف قطرغاز بخطى ثابتة 

نحو الوصول إىل قطرغاز املتكاملة متامًا، على أن 
تباشر جمموعة العمليات التشغيلية اجلديدة، التي متَّ 

دجمها، العمل يف 1 يناير ٢٠٢٠. 

التموضع لألداء 
ستلعب جمموعة العمليات التشغيلية التي متَّ 

دجمها دورًا أساسيًا يف املكانة التنافسية للشركة. 
فمن خالل تعزيز أفضل املمارسات، ستقوم بتسليم 

املشاريع الطموحة مثل مشروع توسعة حقل 
الشمال، مما سيؤدي إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية 

للشركة من الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون 
طن سنويًا إىل 11٠ مليون طن سنويًا. 

ومن خالل قيامها بذلك، من املنتظر أن تسهم 
جمموعة العمليات التشغيلية اجلديدة املتكاملة 
إسهامًا كبريًا يف ترسيخ مكانة قطرغاز بصفتها 

شركة رائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل. 
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إمدادات الطاقة املوثوقة تشّكل 
دعامة للنمو يف بنغالدش

قطرغاز تشارك قادة الصناعة يف ورشة عمل بانغال للغاز الطبيعي 
املسال 2019 ملناقشة اعتماد البالد السريع على الغاز الطبيعي املسال 

والفرص لتحقيق املزيد من النمو. 

يف مطلع شهر نوفمرب، انضمت قطرغاز إىل أكرث 
من 120 قياديًا من احلكومات والصناعات يف ورشة 
عمل بانغال للغاز الطبيعي املسال 2019 ملناقشة 

الدور احلاسم الذي يلعبه الغاز الطبيعي املسال يف 
دعم االقتصاد والطلب املتنامي على الطاقة يف 

بنغالدش.
استضافت شركة اكسلرت اينريجي هذا احلدث 

الذي انعقد ليوم واحد يف دكا، يف بنغالدش، وكان من 
بني احلضور ضيوفًا رفيعي املستوى، ومنهم سعادة 

أحمد حممد ناصر الدهيمي، سفري دولة قطر لدى 
جمهورية بنغالدش الشعبية، ومعايل توفيق إالهي 
شودري، مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الطاقة 

والكهرباء، والذي كان أحد املتحدثني الرئيسيني يف 
احلدث.

انضمَّ ممثلو قطرغاز إىل قادة األعمال يف ورشة 
العمل، حيث قام شاهد أحمد دين، مدير تسويق الغاز 

الطبيعي املسال وتطوير األعمال يف قطرغاز يف 
املنطقة، بإلقاء كلمة رئيسية بعنوان: “سوق الغاز 

الطبيعي املسال الناشئ وسلسة قيمة الغاز- 
قصة الغاز الطبيعي املسال التي تربط ما بني دولة 

قطر وبنغالدش”. 

واردات الغاز الطبيعي املسال تدعم النمو 
الصناعي

أصبحت بنغالدش حتتل املرتبة التاسعة والثالثني 
ضمن قائمة الدول املستوردة للغاز الطبيعي 

املسال على مستوى العامل،  وذلك بعد إجناز 
حمطتها األوىل السترياد الغاز الطبيعي املسال، وهي 

حمطة موشيكايل العائمة الستقبال الغاز الطبيعي 
املسال. 

ويف معرض كلمته، صّرح السيد دين قائاًل: 
“بالتعاون مع شركة اكسلرت )Excelerate( وشركة 
برتوبانغال )Petrobangla( وغريهما من األطراف يف 

مشروع حمطة موشيكايل العائمة لتخزين الغاز 
نت  الطبيعي املسال وإعادته إىل حالته الغازية، متكَّ

قطرغاز من توريد باكورة شحنات الغاز الطبيعي 
املسال إىل بنغالدش يف سنة 2018, وتوالت الشحنات 
بعد ذلك ليصل عدد الشحنات التي مت تسليمها حتى 

يومنا هذا حوايل 50 شحنة.”
ومما يبعث على الدهشة، أن البالد استلمت يف 

وقت الحق كمية بنسبة تزيد عن واحد )1( باملائة من 
إجمايل إنتاج الغاز الطبيعي املسال العاملي يف 

األشهر الـ 12 األوىل من تشغيل احملطة، مسلطًة 
بذلك الضوء على التزام بنغالدش بتطوير بناها التحتية 

وزيادة حتفيز النمو احمللي يف ظلِّ خلفية زيادة 
سنوية للناجت احمللي اإلجمايل بنسبة تزيد عن سبعة 

)7( باملائة خالل السنوات الثالث املاضية.
وقد أضاف السيد دين قائاًل: “كما هو احلال يف 

جميع االقتصاديات النامية، فإن إمكانية احلصول على 
الطاقة- والسيما الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي 
املسال- سيمّثل عاماًل أساسيًا يف مسرية التنمية 

يف بنغالدش.” 

ويف الواقع، فإن واردات بنغالدش من الغاز 
الطبيعي املسال ُتمّثل زيادًة بنسبة 15 باملائة من 
إمدادات الغاز للدولة، مما ُيمّكن حمطات الكهرباء، 

ومصانع األسمدة والصناعات التي كانت قد توقفت 
سابقًا نتيجة لنقص املواد األولية، من استئناف 

عمليات اإلنتاج.

التزام قطرغاز املستمر
سّلط السيد دين الضوء على التزام قطرغاز 
بالتعاون مع عمالئها وشركائها لتأمني إمدادات 

الطاقة يف بلدان مثل بنغالدش، وقد أشار إىل أنه قد 
متَّ التغلب على التحديات األولية التي فرضتها الظروف 

يف خليج البنغال “جلعل بنغالدش أحد أكرث أسواق 
الغاز الطبيعي املسال إثارًة يف العامل” كما جاء يف 

كلمته.
نت  وأردف قائاًل: “يف ظرف أقّل من سنتني، متكَّ

بنغالدش من توفري قدرة إجمالية إلعادة الغاز إىل حالته 
الغازية بلغت أكرث من 7 مليون طن سنويًا، وهو ما ُيعّد 

إجنازًا رائعًا، ُمسجلًة بذلك واحدًا من أعلى معدالت 
االستخدام يف آسيا.”

سوف تواصل قطرغاز التأكيد على توفري إمدادات 
الطاقة بدرجة عالية من االعتمادية إىل الدولة التي 
أخذت تنمو منوًا سريعًا، وذلك مبوجب بنود إتفاقية 

البيع والشراء طويلة األمد مع برتوبانغال، والتي تلتزم 
قطرغاز مبوجبها بتوريد كمية تقدر بحوايّل 2.5 مليون 

طنًا من الغاز الطبيعي املسال سنويًا إىل بنغالدش 
على مدى 15 سنة. 

 



العالقة بني قطرغاز والهند 
يف تعزيز مستمر

 1٠    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

حققت قطرغاز إجنازًا هامًا من خالل تسليم شحنة للهند لدعمها يف حتقيق 
مساعيها لبناء مزيج متنّوع للطاقة.

رًا إجنازين هامني يف تاريخ  أضافت قطرغاز مؤخَّ
عالقتها القوية املمتد منذ أمد بعيد مع الهند، حيث 

قامت بتسليم الهند شحنتني من الغاز الطبيعي 
املسال. ويف ديسمرب 2019، قامت قطرغاز بتسليم 

الشحنة رقم 2,000 من الغاز الطبيعي املسال إىل 
حمطة داهج الستالم الغاز الطبيعي املسال، ويف 

فرباير 20 20، قامت بتسليم شحنة الغاز الطبيعي 
املسال التشغيلية إىل حمطة موندرا، وهي حمطة 
االستقبال األجدد يف الهند الستالم الغاز الطبيعي 

املسال.

2,000 شحنة من الغاز الطبيعي املسال بدرجة 
عالية من األمان واالعتمادية

إنَّ تسليم الشحنة رقم 2,000 هو دليل على 
استمرار الشركة بالتزامها بإمداد عمالئها بشحنات 

بدرجة عالية من األمان واالعتمادية، معتمدة بذلك 

على متيزها التشغيلي. 
د الشيخ خالد  وميّثل هذا اإلجناز التاريخي كما أكَّ

بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، أحدث 
خطوة تقوم بها الشركة يف عالقة الشراكة التي 

د الشيخ خالد  جتمعنا مع الهند منذ يوليو 1999. كما أكَّ
على أنَّ الهند تعترب سوقًا رئيسية لقطرغاز، وأشار إىل 
ها القوّية  قربها اجلغرايف من دولة قطر وإمكانات منوَّ

كعوامل إيجابية تقود هذه العالقة. 
متَّ نقل الشحنة رقم 2,000 على منت الناقلة 

“عصيم”، وهي ناقلة تقليدية للغاز الطبيعي املسال 
تبلغ سعتها 155,000 مرت مكعب، ومت تسليم تلك 

الشحنة إىل حمطة داهج الستالم الغاز الطبيعي 
املسال الذي متلكه وتشّغله شركة برتونت 

احملدودة للغاز الطبيعي املسال، وهي أحد عمالء 
قطرغاز منذ أمد بعيد.

تستهدف الهند زيادة حصة 
الغاز الطبيعي يف مزيج 

الطاقة يف البالد من 6 باملائة 
إىل 15 باملائة بحلول 2030، 

وذلك ضمن إطار مساعيها 
الرامية إىل تخفيض االنبعاثات 

الكربونية لديها. 



 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   11      

شحنتني تشغيليتني خالل 12 شهر
ويف هذا العام، ألقت شحنة جديدة الضوء على 

العالقة الراسخة بني قطرغاز والهند، وهي شحنة 
الغاز الطبيعي املسال التشغيلية التي سلَّمتها 

قطرغاز إىل حمطة موندرا، وهي أحدث حمطة 
الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف الهند، وتقع 

على الساحل الغربي للهند.
متَّ حتميل الشحنة يف ميناء راس لفاَّن يف 17 

يناير  20 20 على منت الناقلة “املرواب” من طراز 
كيو-فليكس بسعة إجمالية تبلغ 216,000 مرت مكعب، 

ووصلت إىل حمطة موندرا الستالم الغاز الطبيعي 
املسال يف 22 يناير 20 20. وقد قامت قطرغاز بتسليم 

شحنتني تشغيليتني من الغاز الطبيعي املسال 
حملطتني يف الهند خالل سنة واحدة، وكانت الشحنة 

األوىل حملطة إينور الستقبال الغاز الطبيعي املسال 
التي تقع بالقرب من تشناي، وأما الشحنة الثانية 

فكانت حملطة موندرا الستالم الغاز الطبيعي 
املسال. 

وتقع حمطة موندرا يف ميناء أداين واملنطقة 
االقتصادية القريبة من منطقة كيتش بوالية جوكارات 

غربي الهند، وتبلغ طاقتها االستيعابية اإلسمية 5 
مليون طن من الغاز الطبيعي املسال يف السنة، 

وتتألف من خزانني تبلغ السعة اإلجمالية لكل منهما 
ب، وميكنها استقبال ناقالت للغاز  160,000 مرت مكعَّ

الطبيعي املسال بقدرة استيعابية ترتاوح ما بني 
ب.  75,000 - 260,000 مرت مكعَّ

تطمح الهند لتوسع نطاق مزيج الطاقة
إن الهند هي أحد أكرب مستهلكي النفط والفحم 
يف العامل، وتستهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي يف 

مزيج الطاقة يف البالد من 6 باملائة إىل 15 باملائة 
بحلول 2030، وذلك ضمن إطار مساعيها الرامية إىل 

تخفيض االنبعاثات الكربونية لديها. 
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الهند مؤخرًا عن 
االستثمار مببلغ 60 مليار دوالرًا أمريكيًا لبناء شبكة 

وطنية للغاز وحمطات السترياد الغاز الطبيعي 
املسال بحلول عام 2024.

الهند هي سوق رئيسية لقطرغاز، وتخطط 
إلقامة مشاريع تهدف إىل زيادة قدرة البالد على 

استرياد الغاز الطبيعي املسال من 30 مليون طن يف 
السنة إىل 44 مليون طن يف السنة، أي ما ميّثل زيادة 

بنسبة 46 باملائة. 
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  وقد صرَّ
التنفيذي لقطرغاز، قائاًل: “تقوم الهند بخطوات كبرية 

ل الغاز  نحو حتقيق هدفها الطموح يف أن ُيشكِّ
الطبيعي نسبة 15 باملائة يف مزيج الطاقة اإلجمايل 

للبالد،” وأردف قائاًل: “نحن ملتزمون بتقدمي جميع 
خيارات الدعم احملتملة من خالل اإلمداد املوثوق 
بهذا النوع من الوقود النظيف. وبصفتها الشركة 

الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، 
تواصل قطرغاز لعب دور أساسي يف ضمان أمن 

إمدادات الطاقة لكافة البلدان يف جميع أنحاء العامل.” 

الهند وقطرغاز: 
عالقة طويلة األمد

عت قطرغاز اتفاقية بيع وشراء طويلة  وقَّ
األمد بنظام التسليم على ظهر الناقلة ملدة 

25 عامًا مع برتونت احملدودة للغاز الطبيعي 
املسال، وتقوم قطرغاز مبوجبها بتحميل 

حوايّل 116 شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
يف السنة، باإلضافة إىل إمدادها بكميات كبرية 

من الشحنات الفورية وعلى املدى القصري.
تعود العالقة بني قطرغاز والهند إىل يوليو 

1999، عندما بدأت الشركة بتسليم أوىل 
شحناتها لبرتونت، وقد بلغت شحناتها حتى 
اليوم أكرث من 2,000 شحنة مبوجب العديد من 

إتفاقيات البيع والشراء الطويلة والقصرية 
األمد، هذا باإلضافة إىل الشحنات الفورية. 

 

تسليم الشحنة رقم 2,000 هو دليل على استمرار الشركة 
بالتزامها بإمداد عمالئها بشحنات بدرجة عالية من األمان 

واالعتمادية، معتمدة بذلك على متيزها التشغيلي. 

نيبال

باكستان
إيران

 اململكة العربيةسلطنة عمان
السعودية

 ا�مارات العربية
املتحدة الهند

موندرا

اليمن

دولة قطر



قامت قطرغاز بنجاح بتسليم شحنة من الغاز الطبيعي املسال بشكل آمن إىل برتوبانغال 
من خالل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته إىل حالته الغازية. 
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قطرغاز وبرتوبانغال تسجالن إجنازًا يف 
تسليم الشحنات

برهنت الشحنات العديدة التي قامت قطرغاز 
بتسليمها مؤخرًا على التزام الشركة  بتسليم 

الشحنات املوثوقة واآلمنة لبرتوبانغال، شركة النفط 
والغاز واملعادن يف بنغالدش، وهي أحد عمالء 

قطرغاز الرئيسيني.

التسليم للوحدة العائمة للتخزين وإعادة الغاز 
)Summit(  حلالته الغازية

قامت قطرغاز بنجاح بتسليم أوىل شحنات الغاز 
الطبيعي املسال على منت ناقلة من طراز 

كيو-فليكس إىل الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي 
املسال وإعادة الغاز إىل حالته الغازية )Summit(، التي 

تقع قبالة ساحل بنغالدش.
متَّ حتميل شحنة الغاز الطبيعي املسال يف 

ميناء راس لفان على منت الناقلة “السافلية”، وهي 
ناقلة من طراز كيو-فليكس مستأجرة من قبل 

قطرغاز تبلغ سعتها اإلجمالية 210,000 مرت مكعب، ومتَّ 
تسليمها إىل الوحدة العائمة )Summit( مسّجلًة أول 
عملية تسليم شحنة جتارية من ناقلة إىل ناقلة أخرى 

يف املياه املفتوحة باستخدام ناقلة من طراز 
كيو-فليكس.

متَّ إنشاء الوحدة العائمة )Summit( باالشرتاك 
 )Excelerate Energy( بني إكسيلرييت للطاقة

وبرتوبانغال على أساس البناء واالمتالك والتشغيل، 
وهي مستأجرة من قبل برتوبانغال ملدة 15 عامًا. 

 

التسليم للوحدة العائمة 
)Excellence(

قامت قطرغاز أيضًا يف أواخر عام 2019 بتسليم 
أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال على منت ناقلة 

من طراز كيو-فليكس إىل الوحدة العائمة 
)Excellence( لتخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته 
إىل حالته الغازية، وهي معروفة أيضًا باسم موشيكايل 
للغاز الطبيعي املسال وتقع قبالة ساحل بنغالدش.

حمطة موشيكايل هي مشروع متَّ تطويره 
باالشرتاك بني برتوبانغال وإكسيلرييت للطاقة 

)Excellerate Energy( على أساس البناء واالمتالك 
والتشغيل. متَّ تسليم هذه الشحنة من قبل قطرغاز 

على منت الناقلة )الثمامة( وهي ناقلة من طراز 
كيو-فليكس بسعة إجمالية تبلغ 216،000 مرت مكعب. 

لت هذه الشحنة أيضًا الشحنة التجارية األوىل التي  سجَّ
تسّلمها قطرغاز إىل هذه احملطة من ناقلة إىل ناقلة 

أخرى يف املياه املفتوحة وباستخدام ناقلة 
 )Excellence( كيو-فليكس. تستأجر برتوبانغال وحدة

مبوجب اتفاقية ملدة 15 عامًا، وقد حملت الشحنة 
األوىل للغاز الطبيعي املسال من قطر يف إبريل عام 

 .2018

موثوقية قطرغاز على املدى الطويل
تسّلم قطرغاز الشحنات لبرتوبانغال مبوجب 

اتفاقية البيع والشراء التي متَّ توقيعها يف سبتمرب 
2017، حيث تقوم الشركة مبوجبها بتزويد 2.5 مليون 

طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا ملدة 15 عامًا. 
بحسب شركة استشارات املوارد الطبيعية، وود 

مكنزي، قد يصل الطلب يف بنغالدش على الغاز 
الطبيعي املسال إىل 8 مليون طن يف السنة يف 

بداية العقد القادم، ويسّر شركة قطرغاز أن تستمر 
بدعم برتوبانغال يف إمداد بنغالدش بإمدادات الطاقة 

املوثوقة واآلمنة. 

لت هذه الشحنة تسليم  سجَّ
الشحنة التجارية األوىل من 

ناقلة إىل ناقلة أخرى يف 
املياه املفتوحة باستخدام 

ناقلة من طراز كيو-فليكس.   



حمطة يونانية الستالم الغاز الطبيعي 
املسال تستفيد من عملية التسليم لعدة 

موانئ التي تنفذها قطرغاز
استلمت احملطة التي مت توسعتها حديثًا أول شحنة بطريقة التسليم لعدة 

موانئ على منت ناقلة قطرغاز من طراز “كيو-فليكس”.    

يسرُّ قطرغاز القيام بالتسليم اآلمن ألول شحنة 
من الغاز الطبيعي املسال على منت ناقلة من طراز 

“كيو-فليكس” إىل حمطة ريفيثوسا الستالم الغاز 
الطبيعي املسال، والتي مت توسعتها مؤخرًا يف 

اليونان.
مت تسليم هذه الشحنة يف يوليو ٢٠19، وكانت 
تها  ة موانئ التي نفذَّ ُجزءًا من عملية التسليم لعدَّ

قطرغاز بالتعاون مع شركة إجني )ENGIE( األوروبية.

رفع قدرات قطرغاز فيما يتعلق بتسليم 
الشحنات

قامت ناقلة قطرغاز “الغرافة” والتي مت حتميلها 
يف ميناء راس لفان بتسليم شحنة أوىل بنجاح، ثمَّ 

اجتهت الناقلة بعدها لتسليم شحنة ثانية إىل ميناء 
قرطاجنة الستالم الغاز الطبيعي املسال يف إسبانيا.

تبلغ القدرة االستيعابية للناقلة “الغرافة” من 
طراز “كيو-فليكس” ٢16,٠٠٠ مرت مكعب، وقد كانت 

هذه املرة األوىل التي ترسو فيها ناقلة من هذا الطراز 
يف حمطة ريفيثوسا الستالم الغاز الطبيعي املسال 

منذ توسعتها.
أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز، إىل هذا اإلجناز واصفًا إياه بأنه خري 
مثال على إسرتاتيجية الشركة يف الوصول إىل 

ح قائاًل: “إن التسليم الناجح لهذه  األسواق، حيث صرَّ
الشحنة ينسجم مع إسرتاتيجية قطرغاز يف 

ع للوصول إىل أكرب عدد من  االستمرار بالنمو والتوسُّ
حمطات استالم الغاز الطبيعي املسال، والتي بإمكان 

ناقالتنا من طراز “كيو-فليكس” و”كيو-ماكس” 
الوصول إليها.”

وأردف قائاًل: “إن مثل هذه اإلجنازات، والنجاح يف 
التسليم لعدة موانئ على منت ناقالت من طراز 

“كيو-فليكس”، باإلضافة إىل سمعة الشركة كمورد 
ز مكانة قطرغاز بصفتها الشركة  آمن وموثوق به، ُيعزِّ

الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل يف أسواق الغاز الطبيعي املسال التي تتزايد 

ديناميتها باطراد.”

تسعى اليونان خلفض انبعاثات الكربون من 
خالل استخدام الغاز الطبيعي املسال

إن حمطة ريفيثوسا هي احملطة الوحيدة من 
نوعها الستالم الغاز الطبيعي املسال يف اليونان، 

وتقع يف خليج ميغارا غربي أثينا. 
وقد اكتمل تشييدها يف سنة 1999، ويديرها 

ل نظام الغاز الطبيعي الوطني يف اليونان  مشغِّ
)DESFA(، وقد خضعت مؤخرًا ألعمال توسعة كبرية 
زادت من قدرتها التخزينية بنسبة 7٣ باملائة لتصل 

إىل ٢٢5,٠٠٠ مرتًا مكعبًا. ويف الوقت ذاته، مت إخضاع 
رصيف احملطة ألعمال حتديث وحتسني ليتمكن من 

استقبال ناقالت من طراز “كيو-فليكس”. 
وبذلك أصبح بإمكان اليونان استقبال شحنات 

أكرب من الغاز الطبيعي املسال، بينما كانت قطرغاز 
فيما سبق تقوم بتسليم الشحنات على ناقالت أصغر 

ذات حجم تقليدي. 

باإلضافة إىل جعل حمطة ريفيثوسا مركزًا للغاز 
الطبيعي يف جنوب شرق البحر املتوسط، تعمل 

اليونان على زيادة استخدام الغاز الطبيعي املسال 
ألغراض توليد الكهرباء، ويف املواصالت، 

ولالستخدامات املنزلية، وذلك يف حماولة لتخفيض 
ة بالبيئة.  ة الضارَّ تكاليف الطاقة واالنبعاثات الكربونيَّ

 

إن حمطة ريفيثوسا هي 
احملطة الوحيدة من نوعها 

الستالم الغاز الطبيعي 
املسال يف اليونان، وقد 

خضعت مؤخرًا ألعمال 
توسعة بهدف زيادة قدرتها 

التخزينية بنسبة %73     
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تسليم شحنة الغاز الطبيعي املسال األوىل إىل 
حمطة زيربوغ على منت ناقلة “كيوـ-ماكس”

ها قطر غاز تفريغ أول شحنة إىل  شهدت عملية التسليم إىل عدة موانئ التي تنفذَّ
احملطة البلجيكية زيربوغ الستالم الغاز الطبيعي املسال. 

قامت قطرغاز يف منتصف عام ٢٠19 بتسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة زيربوغ 

الستالم الغاز الطبيعي املسال يف بلجيكا. وقد مت 
تسليم الشحنة على منت الناقلة “الدفنة”، وهي من 

لة بذلك أول شحنة يتم  طراز “كيو-ماكس”، ُمسجِّ
تفريغها يف هذه احملطة على منت ناقلة من هذا 

الطراز.  

ة موانئ جناح جديد يف تسليم الُشحنات لعدَّ
سجلت قطرغاز جناحًا جديدًا يف عمليات التسليم 

لعدة موانئ، فبهذه الشحنة ارتفع إجمايل الشحنات 
التي مت تسليمها من قبل الشركة بنجاح إىل 8 شحنات 

يف عام ٢٠19.
وقد علَّق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

ز  التنفيذي لقطرغاز، على هذا اإلجناز بقوله: “تركِّ
شركة قطرغاز بشكل كبري على مواصلة تطوير مبدأ 
تسليم الشحنات لعدة موانئ، وتوفريها لعمالئنا يف 

جميع أنحاء العامل، حيث نوفر لهم املرونة واالعتمادية 
ملساعدتهم يف احلصول على احتياجاتهم من الغاز 
الطبيعي نظيف االحرتاق، مع زيادة مرونة اإلمداد يف 

الوقت ذاته.”
نت من  ومن اجلدير بالذكر أن قطرغاز متكَّ

التسليم الناجح واآلمن ألكرب ُشحنة بطريقة التسليم 

ة موانئ بداية يونيو ٢٠19، وذلك عندما متَّ تفريغ  لعدَّ
الغاز الطبيعي املسال من ناقلة “كيوـماكس” يف 
حمطتني خمتلفني يف إسبانبا، وحتديدًا يف مينائي 

برشلونة وقرطاجنة الستالم الغاز الطبيعي املسال. 
يجري عادة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال 

اتباع طريقة تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي 
املسال إىل نقطة استالم واحدة، ولكن قطرغاز 

ة موانئ  رت مركزًا رياديًا يف عمليات التسليم لعدَّ تصدَّ
على منت ناقالت من طراز “كيوـماكس” األكرب حجمًا 

يف العامل. 
فبفضل هذه الناقالت التي تبلغ قدرتها 

نت الشركة من  االستيعابية ٢66,٠٠٠ مرت مكعب، متكَّ
تسليم شحنتني كاملتني بحجم الناقلة التقليدية إىل 

ة عمالء على منت ناقلة واحدة. دة ولعدَّ وجهات ُمتعدِّ

مرونة التشغيل وكفاءة سلسلة اإلمداد 
والتوريد

شملت عملية التسليم إىل بلجيكا تفريغ أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال يف حمطة زيربوغ، 

تبعها تسليم الشحنة الثانية إىل حمطة ساوث هوك 
الستالم الغاز الطبيعي املسال يف اململكة املتحدة. 

ح بهذه املناسبة باسكال دي بوك،  وقد صرَّ
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لفالكسيز 

)Fluxys(، وهي جمموعة البنية التحتية للغاز واملالك 
ل حملطة زيربوغ الستالم الغاز الطبيعي  واملشغِّ

املسال، قائاًل: “إننا سعداء للغاية بهذا اإلجناز اجلديد 
يف عالقة التعاون طويلة األمد التي تربطنا يف زيربوغ 

مع قطرغاز.” 
“يعكس التسليم على منت ناقلة “كيوـماكس” 

املرونة والتنوع التي نوفرها لعمالئنا من خالل 
استخدام ناقالت الغاز الطبيعي املسال من جميع 

األنواع واألحجام التي بإمكانها أن ترسو بأي مرفأ، 
والقدرة على سحب غاز األنابيب وتسليمه يف جميع 

أنحاء شمال غرب أوروبا، باإلضافة إىل جمموعة من 
اخليارات لنقل شحنات الغاز الطبيعي املسال صغرية 

احلجم وتوزيعها.” 
تلتزم قطرغاز بإيجاد احللول املبتكرة على غرار 

ة موانئ، بهدف االستخدام األمثل  التسليم إىل عدَّ
للموارد، وتلبية احتياجات العمالء، وتوفري املرونة 

التشغيلية، وحتقيق كفاءة سلسلة اإلمداد والتوريد، 
واالستمرار يف ضمان احلفاظ على مكانة قطرغاز 

بوصفها شركة رائدة يف صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل. 

 

ر  ة موانئ يوفِّ “التسليم إىل عدَّ
لعمالئنا درجًة عاليًة من 

املرونة واالعتمادية، 
ويساعدهم يف احلصول 

على احتياجاتهم من الغاز 
الطبيعي نظيف االحرتاق”  

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 
الرئيس التنفيذي لقطرغاز
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قطرغاز ُتشارك بأوراق عمل فنية يف مؤمتر 
إميرسون العاملي للمستخدمني

قام فريق من شركة قطرغاز مبناقشة االبتكارات والتحديات للتحديثات األخرية على 
عة، والذي قامت الشركة بتنفيذه على  م املوزَّ )Delta V DCS( ألنظمة وحدات التحكُّ

العمليات البحرية وعلى أربعة خطوط إنتاج عمالقة. 

حضر ممثلني عن شركة قطرغاز مؤمتر 
إميرسون العاملي للمستخدمني، الذي انعقد يف 

نوفمرب ٢٠19 يف ناشفيل بوالية تينيسي، قدموا فيه 
أوراق عمل فنية وقاموا مبشاركة أفضل املمارسات 

املرتبطة بربنامج )Delta V( ألنظمة وحدات التحكم 
عة.  املوزَّ

وقد استقطب املؤمتر ما يزيد عن ٣٠٠٠ مشارك، 
وأتاح للمشاركني ُفرصة استعراض أحدث االبتكارات 
الفنية بشكل وثيق، واالعتمادية والتحديات املرتبطة 

مت قطرغاز أربع أوراق  بنظام )Delta V(، حيث قدَّ
عمل فنية تتصل بالتحديثات األخرية التي نفذتها على 

أربعة خطوط إنتاج عمالقة وعلى عملياتها البحريَّة. 

التحديات والنجاحات التي مت استعراضها
ز  جاءت أول ورقة عمل حتت عنوان “حتقيق التميُّ

التشغيلي من خالل تطبيق تقنية احملاكاة 
نت شرحًا تفصيليًا حول أثر تطبيق  االفرتاضية”، وتضمَّ

تقنية احلوسبة االفرتاضية )Virtualisation( يف 
ز الذي حققته قطرغاز يف عملياتها التشغيلية،  التميُّ

وقد مت االعرتاف بهذه التقنية اجلديدة باعتبارها حاًل 
بعيد املدى للمتطلبات اخلاصة بالتقاُدم، وفاعلية 

الصيانة، واألمن السيرباين وغريها.

بينما حملت ورقة العمل الثانية عنوان: “سالمة 
العمليات التشغيلية يف قطرغاز من خالل التحديثات 

على نظام )Delta V(”، وقد تناولت الدور الهام الذي 
لعبته التحديثات األخرية على النظام يف حتقيق سالمة 

عمليات التشغيل واعتماديتها، وذلك من خالل إدارة 
برامج التصحيح، وحلول للنسخ االحتياطية واسرتداد 

البيانات، باإلضافة إىل أدوات فعالة لرصد ومراقبة 
سالمة األنظمة. 

وأما يف ورقة العمل الثالثة، فقد مت تسليط 
الضوء على سهولة تطبيق النظام، وجاءت بعنوان 

“حتديث نظام قطرغاز٢ واسع النطاق من 9.٣.1 إىل 
1٣.٣.1 يف غضون ثالثة أيام”، حيث شرحت الشركة 

كيفية تطبيق نظام )Delta V( اخلاص بأنظمة وحدات 
عة بشكل ناجح وآمن، والذي مت من خالل  م املوزَّ التحكُّ

عملية إغالق مؤقتة ملدة ثالثة أيام فقط، دون أن 
يكون له أي تأثري على العمليات التشغيلية للمصنع.  
وأما الورقة األخرية فكانت بعنوان: “فصل نظام 
)Delta V( األكرب إىل منطقتني”، وقد تطرقت لشرح 

م  حول قيام الشركة بفصل أكرب أنظمة لوحدات التحكُّ
عة إىل منطقتني، كما ناقشت التحديات التي  املوزَّ

واجهتها خالل هذه العملية واخلطوات التي مت 
اتخاذها للتغلب على تلك التحديات.

نظرة إىل املستقبل   
باإلضافة إىل مشاركة وتبادل خربات الشركة ذات 

م  الصلة بنظام )Delta V( ألنظمة وحدات التحكُّ
ر املؤمتر للمشاركني فرصة تبادل  عة، وفَّ املوزَّ

اخلربات واملعارف وأفضل املمارسات، ومشاركة 
الدروس امُلستفادة من العروض التي قدمها خرباء 

عامليون، ومن خالل ندوات املؤمتر واملعرض الذي مت 
من خالله عرض التقنيات املستقبلية يف جمال 

م.  أنظمة التحكُّ
واألهم من ذلك أن هذا احلدث قد أتاح لقطرغاز 

م اجلديدة، وأجهزة  فرصًة ذهبيًة الختبار أنظمة التحكُّ
القياس امليدانية، وتقنية األمن السيرباين، وذلك من 

أجل حتقيق االستخدام األمثل للعمليات، ورفع مستوى 
اإلعتمادية، وتعزيز فعالية العمليات التشغيلية.
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قطرغاز فخورٌة جدًا بالعالقة التي استمرت على مدى 22 
عامًا، واملبنية على االحرتام واإلعتمادية.   

 الشحنة رقم 3000
إىل اليابان تشري إىل العالقة 

احليوية مع قطرغاز 

 16    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠



حققت قطرغاز إجنازًا تاريخيًا يف العالقة طويلة 
األمد التي جتمعها مع اليابان عندما قامت بتسليم 

الشحنة رقم ٣٠٠٠ من الغاز الطبيعي املسال إىل 
اليابان يف منتصف يوليو ٢٠19.

وجاء تسليم هذه الشحنة بعد أكرث من عقدين 
من الزمن منذ تسليم الشحنة القطرية األوىل من الغاز 

الطبيعي املسال إىل اليابان، والتي متَّ حتميلها على 
منت الناقلة “اجلسرة”، وهي ناقلة من الطراز 

التقليدي تبلغ سعتها 1٣5,٠٠٠ مرت مكعب، وتسليمها 
إىل شركة JERA، وهي مشروع مشرتك بني تشيبو 

الكرتيك وطوكيو إلكرتيك.  
 

املصداقية واإلعتمادية حجري أساس
يف هذا اإلجناز

قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 
التنفيذي لقطرغاز، بإلقاء الضوء على أهمية تسليم 

هذه الشحنة، مشريًا إىل العالقة القوية التي تربط 
الشركة مع اليابان التي تعدُّ عمياًل هامًا لقطرغاز.
وقد قال بهذا الصدد: “بفضل عملياتنا التي 
تتمتع بدرجة عالية من املرونة واإلعتمادية، فإننا 

نحتفل باإلمداد املتواصل الذي بلغ ٣٠٠٠ شحنة من 
الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان، وهو ما يعترب دلياًل 

على التزام قطرغاز باستمرار إمداد اليابان وجميع 
عمالئها يف جميع أنحاء العامل، مبصدر آمن وموثوق 

للطاقة النظيفة.” 
أبرمت قطرغاز العديد من عقود توريد الغاز 

الطبيعي املسال مع مشرتيني يابانيني رئيسيني، 
ومنهم JERA، و طوكيو الكرتيك، و كانساي الكرتيك، و 
تشوغوكو الكرتيك، و طوكيو غاز، و أوساكا غاز، و توهو 

غاز و تشيزوكا غاز. وباإلضافة لذلك، تقوم قطرغاز 
بتوريد كميات كبرية من الُشحنات الفورية لعمالئها يف 

اليابان.

عالقة مبنية على االحرتام املتبادل    
متَّ تسليم الشحنة رقم ٣٠٠٠ بعد أكرث من عقدين 

من تسليم الشحنة األوىل للعميل الرئيسي لقطرغاز 
يف اليابان، وذلك يف 1٠ يناير 1997، إىل حمطة كاواغوي 

الستالم الغاز الطبيعي املسال، وهي نفس احملطة 
التي متَّ تسليم الشحنة احلالية إليها. 

وقد علَّق سعادة املهندس سعد شريدة 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة 
قطرغاز، على هذا اإلجناز بقوله: “إن التزام قطرغاز 

بتلبية احتياجات اليابان من الطاقة هو اليوم أقوى من 
أي وقت مضى، وإننا نسعى إىل تعزيز أواصر التعاون 

يف املستقبل مع اليابان، وإىل االستمرار يف بناء مزيد 
من العالقات املتينة والقوية مع عمالئنا وأصدقائنا يف 

اليابان.” 
كما ألقى سعادته الضوء على أهمية هذه 

العالقة يف مقابلة أجرتها معه الصحيفة اليابانية 
)Nikkei Asian Review(، ُمشريًا إىل أنه عقب كارثة 
فوكوشيما النووية، قامت قطرغاز بإيقاف الشحنات 

التي كان من املقرر تسليمها لعمالء آخرين بغية 
د يف  حتويلها إىل اليابان، وذلك بسعر املبيع احملدَّ

العقود. 
وأردف سعادته قائاًل: “لقد أردنا إظهار احرتامنا 

للشعب الياباين، إذ حتظى اليابان مبكانة خاصة يف 
قلوبنا، وإننا نتطلع إىل جتديد العقود املربمة مع 

عمالئنا يف اليابان لسنوات مديدة.”

اعتماد اليابان للغاز الطبيعي املسال
اليابان هي أحد أكرب العمالء املشرتين للغاز 

الطبيعي املسال يف العامل، إذ قامت باسترياد نحو 
8٣ مليون طن من الغاز الطبيعي املسال يف سنة 

٢٠18، ما ُيمثِّل ٢7 باملائة من إجمايل املعامالت 
التجارية املتعلقة بالغاز الطبيعي املسال يف العامل، 

وبلغت قيمة استريادها ٤٣.8 مليار دوالر أمريكي. 
وتعدُّ دولة قطر أحد املوردين الرئيسيني للغاز 
الطبيعي امُلسال إىل اليابان، وهي عالقة استمرت 

على املدى الطويل والتي تلتزم قطرغاز باحلفاظ 
عليها.
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تفتخر شركة قطرغاز بإمتام عشرة سنوات مذهلة من العمل دون تسجيل 
أي حوادث ُمقِعدة عن العمل يف مصفاة لفان 1, وهو ما يعترب دلياًل على التزام 

الشركة اجلاد بالسالمة، كما أجرت املصفاة ُمؤخرًا عمليتها الثانية إليقاف 
التشغيل لغرض الصيانة دون تسجيل أي حوادث مُقِعدة عن العمل. 

عملت قطرغاز على إدارة جميع عمليات املصفاة منذ بدء عملياتها اإلنتاجية 
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  يف عام 2009. وبهذه املناسبة، صرَّ

التنفيذي لقطرغاز، قائاًل: “إنَّ هذا اإلجناز الرائع الذي حققناه يربهن على التزام 
اع قواعد السالمة يف تشغيل جميع  وتركيز موظفي الشركة ومقاوليها على اتبَّ

منشآت الشركة بكفاءة وموثوقية.” 

السالمة: ثقافة والتزام وقيمة جوهرية
َتحثُّ الشركة جميع موظفيها ومقاوليها على اتباع معايري صارمة يف أداء 

السالمة يف جميع مرافق الغاز الطبيعي املسال واملنشآت املرافقة. 
متّثل السالمة قيمة جوهرية تسرتشد بها الشركة، وهو ما ساعد على 

جناح قطرغاز يف إرساء وتعزيز ثقافة عمل خالية من اإلصابات أو احلوادث، 
وحترص كذلك على االستمرار يف حتسني عمليات وبرامج السالمة لديها. بيد أن 

جناح هذه العمليات والربامج يعتمد على القيادة القوية واالمتثال لتعليمات 
السالمة، والتزام موظفيها ومقاوليها بأداء جميع مهامهم بسالمة وأمان. 

نت من إكمال  وقد مت حتقيق ذلك بشكل واضح يف مصفاة لفان 1، حيث متكَّ
عمليتها الثانية إليقاف التشغيل لغرض الصيانة دون تسجيل أي إصابة يف عام 

2019، مما يدلُّ على االلتزام الراسخ بثقافة السالمة يف قطرغاز. 

متّثل السالمة قيمة جوهرية تسرتشد بها 
الشركة، وهو ما ساعد على جناح قطرغاز 

يف إرساء وتعزيز ثقافة عمل خالية من 
اإلصابات أو احلوادث.

ان 1 حتقق إجنازا ً  مصفاة لفَّ
متمّيزا يف السالمة 

ر إجنازًا باهرًا مبواصلة العمل ملدة 10 سنوات دون تسجيل أي  مصفاة لفان 1 ُتسطِّ
حوادث ُمقِعدة عن العمل بفضل ثقافة السالمة التي تطبقها قطرغاز.

حملة عن مصفاة لفان 1
املساهمون يف مصفاة لفان 1:

 قطر للبرتول
%51

توتال %10

إدمييتسو %10

ميتسوي %4.5
ماروبيني %4.5

إكسون موبيل
%10

كوزم
%10

قدرة مصفاة لفان 1 على املعاجلة 
هي 160.600 ألف برميل يوميًا

الطاقة اإلنتاجية ملصفاة لفان 1:

81.000 ألف برميل من النافتا يف اليوم
61.600 ألف برميل من وقود الطائرات يف اليوم

24.000 ألف برميل من زيت الغاز يف اليوم 
935 طن من غاز البرتول املسال يف اليوم 
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قطرغاز تربم إتفاقية بيع وشراء جديدة مع الكويت

االبتكارات واملستجدات التقنية حمور الرتكيز خالل 
منتدى قطرغاز الهندسي السادس عشر

بدأت قطرغاز العقد اجلديد بقوة، حيث أعلنت مؤخرًا إبرام إتفاقية بيع وشراء 
جديدة طويلة األمد مع شركة شل، والتي تقوم مبوجبها بتوريد 1 مليون طن من 

الغاز الطبيعي امُلسال سنويًا إىل دولة الكويت. 
جاء توقيع هذه اإلتفاقية يف أعقاب اإلتفاقية التي قامت قطر للبرتول 
بتوقيعها مع مؤسسة البرتول الكويتية إلمداد الغاز الطبيعي املسال من 

مشروع “قطرغاز 4”، وهو مشروع مشرتك بني قطر للبرتول وشركة شل.
ح سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي، وزير  وبهذه املناسبة، صرَّ

الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة 
قطرغاز، قائاًل:” تؤّكد هذه اإلتفاقيات على التزامنا جتاه دولة الكويت، التي تعترب 

م بالشكر  سوقًا هامًا للغاز الطبيعي املسال... وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدَّ
لشركة شل التي يجمعنا معها تاريخًا طوياًل من الشراكة والتعاون املثمر. 

مة يف  ونتطلع الستمرار التعاون بيننا جلعل الغاز الطبيعي املسال يحتل املقدَّ
ه العاملي للحصول على مصادر أكرث استدامة وتوّفر طاقة أنظف.”  التوجُّ

ومن جانبه عّلق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، 
مؤّكدًا: “إننا على يقني من أن هذه اإلتفاقية ستعود بالفائدة على الشركتني، 

وتساهم يف تعميق العالقة مع أحد شركائنا ومساهمينا الكبار. كما تلتزم 
قطرغاز بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة لعمالئنا الذين يعتمدون على شحنات 

الغاز الطبيعي املسال التي متتاز بدرجة عالية من االعتمادية واملرونة.”
تؤكد اإلتفاقية اجلديدة على مكانة قطرغاز الرائدة يف سوق الغاز الطبيعي 

ز  املسال، وتربهن على قدرة الشركة على اغتنام الفرص يف صناعة تتميَّ
بالتنافسية العالية، وتوفري الغاز الطبيعي املوثوق لألسواق العاملية.

جمع منتدى قطرغاز الهندسي السادس عشر أكرث من 500 ممثاًل عن 
شركات مثل قطر للبرتول، وقطر للكيماويات، وشل جلوبالسوليوشنز، وإكسون 

موبيل، و دولفني للطاقة باإلضافة إىل  أكادمييني من جامعة قطر، وغريها من 
املعاهد واملؤسسات التعليمية لتبادل أفضل املمارسات، والدروس 

املستفادة، وحتسني اإلنتاجية واالسرتاتيجيات االقتصادية التنافسية من حيث 
التكلفة.

ح الشيخ خالد بن خليفة آل  ويف معرض تعليقه على هذا احلدث الهام، صرَّ
ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائاًل: “أثبت هذا االجتماع السنوي للمواهب 

الهندسية أنه منرب ممتاز لتبادل املعارف الصناعية والدراية الفنية بني الزمالء يف 
هذا اجملال.”

“تؤّكد اإلتفاقية اجلديدة على قدرة 
قطرغاز على اغتنام الفرص يف سوق 

يتميز بالتنافسية العالية.” 

كما أثنى الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة 
د  واملشاريع بقطرغاز، على هذا احلدث لقدرته على إيجاد احللول، وقد أكَّ

قائال:”تواجه كل واحدة من شركاتنا حتديات فريدة، ولكننا منلك أيضًا العديد من 
األهداف املشرتكة، وإن هذا املنتدى الهندسي ذو قيمة كبرية يف مساعدتنا على 

حتقيق أهدافنا.” 
ومن ضمن النقاط البارزة للمنتدى كان الرتكيز على استدامة منشآت قطرغاز 

وعملياتها التشغيلية، إىل جانب استعراض عملية االندماج السلسة للفرق الفنية 
لعمليات قطرغاز الشمالية واجلنوبية.



منتدى من أجل النجاح
يعترب منتدى “الرئيس التنفيذي” السنوي مصدر إلهام لتحفيز الكوادر الوطنية 

الشابَّة على حتقيق النجاح يف مسريتها املهنية.

مّت تنظيم الُنسخة األخرية ملنتدى “الرئيس التنفيذي” السنوي يف ديسمرب 
٢٠19، وقد حافظ على صيغته التقليدية وهدفه يف منح الفرصة للخريجني 

واملتدربني القطريني ملناقشة مسريتهم املهنية مع الشيخ خالد بن خليفة آل 
ثاين، الرئيس التنفيذي للشركة.

فرصة إثرائية
عقدت إدارة التعلم والتطوير يف الشركة املنتدى على مدى يومني حتت 

زة  عنوان:” االلتزام بتطوير الكوادر الوطنية املتميزة”، وقد كان مبثابة ُفرصة مميَّ
زت اخلريجني واملتدربني القطريني وألهمتهم لتحقيق النمو يف  وإثرائية حفَّ

املستقبل حيث مت عقد املنتدى اخلاص باخلريجني القطريني يف ٤ ديسمرب، 
بينما مت عقد املنتدى اخلاص باملتدربني القطريني يف 11 ديسمرب ٢٠19.

برز الطابع التحفيزي للمنتدى من خالل اخلطابات التي ألقاها موظفون 
قطريون ممن أكملوا براجمهم التطويرية، وجنحوا يف مسريتهم املهنية، وذلك 

من خالل تقلُّدهم ملناصب رئيسية هامة يف الشركة، وكان من بينهم علي 
دشتي مدير متّيز العمليات التشغيلية، الذي قام مبشاركة قصة جناحه املهني 

مع احلضور.  

 إتاحة الفرصة أمام الكوادر القطرية الشابة للتعبري عن آرائهم      
كما أن التطوير امُلستمر يعدُّ حجر أساس يف جناح قطرغاز، فإن منتدى 

“الرئيس التنفيذي” قد أتاح للخريجني القطريني فرصة اإلدالء بآرائهم ومرئياتهم 
حول برنامج التقطري املعتمد يف الشركة.

وقد ُطلب من احلضور مشاركة وتبادل خرباتهم، وتسليط الضوء على 
التحديات التي تواجههم، وطرح امُلقرتحات التي من شأنها مساعدة الشركة يف 

إجراء املزيد من التحسينات لتطوير براجمها األساسية للتدريب والتطوير. 
وعالوًة على ذلك، مت تشجيع اخلريجني وامُلتدربني القطريني على املشاركة 

يف جلسات حواريَّة مفتوحة مع كبار امُلدراء يف الشركة، ملنحهم فرصة 
الة يف تطوير مسرياتهم املهنية، باإلضافة إىل التأكيد على تبنِّي  امُلساهمة الفعَّ

ال بني موظفي الشركة الذين ميثلون عائلة قطرغاز. ثقافة التواصل الفعَّ

ز واملسؤوليَّة بناء ثقافة التميُّ
مت اختتام هذا احلدث بتكرمي امُلتميزين من اخلريجني واملتدربني القطريني، 
بني الذين أظهروا  قًا أكادمييًا، باإلضافة إىل تكرمي امُلدرِّ والطلبة الذين حققوا تفوُّ

أسلوبًا متمّيزًا يف التدريب والتوجيه واإلرشاد، حيث قام الرئيس التنفيذي مبنحهم 
اجلوائز التقديريَّة. 

ح الرئيس التنفيذي قائاًل: “إن قطرغاز ُملتزمة بتحقيق  وبهذه املناسبة، صرَّ
رؤية دولة قطر التي ُتشّجع على زيادة الكوارد القطرية ومشاركتها يف القوى 

العاملة بالدولة، وإنني فخوٌر بتواجدي هنا اليوم لالحتفال وتقدير اجلهود الكبرية التي 
ُتبَذل أثناء سعينا لتحقيق أهدافنا يف التقطري ودعم رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.”
إن هذا املنتدى ما هو إال دليل كبري على التزام قطرغاز بتطوير موظفيها 

ة  وتشجيعهم وتقديرهم، وحثِّ الكوادر الوطنية الشابَّة على أخذ زمام املسؤوليَّ
فيما يخص تطورهم الوظيفي، وأن يستغلوا فرص العمل العديدة املتاحة لهم، 
م يف حياتهم  وأن يبنوا قاعدة مهاراتهم، وأن يحرزوا يف النهاية مزيدًا من التقدُّ

املهنية.   

 ٢٠    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

“إن قطرغاز ُملتزمة بتحقيق رؤية دولة 
قطر التي ُتشّجع على زيادة الكوارد 

القطرية ومشاركتها يف القوى العاملة 
بالدولة... وإنني فخوٌر بتواجدي هنا اليوم 

لالحتفال وتقدير اجلهود الكبرية التي 
ُتبَذل أثناء سعينا لتحقيق أهدافنا يف 

التقطري ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.”
الرئيس التنفيذي لقطرغاز، 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين



مشروع “الطائرة اآللية بدون طيار” يحوز على 
التقدير يف “خمترب تسمو لالبتكار” 

مت املهندسة حمدة سيف النعيمي، اخلريجة القطرية وموظفة يف شركة قطرغاز،  قدَّ
مشروعًا مبدعًا للحاالت الطارئة، من خالل تصميم مشروع “الطائرة اآللّية بدون طّيار 

حلاالت الطوارئ” الذي حقق الفوز. 

تفتخر قطرغاز بفوز مشروع تخرج املهندسة 
حمدة سيف النعيمي، وهي موظفة بالشركة 

وخريجة قطرية، وذلك حلصولها على املركز األول يف 
جامعة تكساس إي أند إم يف دولة قطر والذي قدمته 

يف “خمترب تسمو لالبتكار”.

أفكار مبتكرة تنقذ احلياة
حصلت الفاضلة النعيمي، وهي مهندس ثاين 
م  ألنظمة التحكم، يف قسم أنظمة األجهزة والتحكُّ
التابع إلدارة هندسة املنشآت والتخصصات، على 

جائزة ملشروعها “الطائرة اآللّية بدون طّيار حلاالت 
الطوارئ”.

مة إليصال املواد  إن هذه الطائرة مصمَّ
واملستلزمات الطبّية واألساسية للحاالت احلرجة، 

وتتضمن تلبية هذه احلاالت دون اضطرار املصابني إىل 
انتظار وصول سيارات اإلسعاف إىل موقع حدوث 

اإلصابة. كما أن هذه الطائرة موصولة بشبكة اجليل 
الرابع بالدولة بحيث يتم التحكم بالطائرة اآللّية من خالل 

ار اآليل. نظام الطيَّ

صمم ليصنع الفرق
حاز مشروع “الطائرة اآللّية بدون طّيار للحاالت 

الطارئة” على اهتمام كبري من “خمترب تسمو لالبتكار”، 
والذي يعد أحد املبادرات الرائدة لدعم برنامج قطر 

الذكّية “تسمو”، الذي يأتي حتت رعاية وزارة االتصاالت 
واملواصالت. 

 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٢1      

https://www.offshore-technology.com/com-
ment/drones-oil-gas-applications/

وقد مت تدشني احلدث من قبل سعادة السيد 
جاسم بن سيف السليطي، وزير االتصاالت 

واملواصالت يف دولة قطر، حيث أثنى سعادته على 
تصميم مشروع الفاضلة النعيمي، واقرتح أن يتم 

اعتماده يف مؤسسة حمد الطبية.

اقتصاد دولة قطر القائم على املعرفة
تتميز مبادرة “خمترب تسمو لالبتكار” بأنها مبادرة 
شاملة، توّفر بيئة حاضنة لالبتكار وتتيح اجملال للبحث 

وتشكيل أفكار إبداعية من التقنيات الناشئة، وذلك 
بهدف تطوير مشاريع حقيقية على أرض الواقع يف 

اجملاالت التي يجب الرتكيز عليها يف الدولة.
ه دولة قطر  تتماشى هذه املبادرة مع َتوجُّ

لتطوير منظومة البحث واالبتكار لديها، ومتّثل أحد 
العوامل األساسية لتمكني املؤسسات احلكومية 

والباحثني وشركاء التكنولوجيا من العمل والتنسيق 
سويًا لتطوير وتنفيذ حلول ذكية يف القطاعات 
اخلمسة ذات األولوية يف برنامج تسمو وهي: 

املواصالت، والقطاع اللوجستي، والرعاية الصحية، 
والبيئة، والرياضة 

اقرتح سعادة السيد 
جاسم بن سيف 
السليطي، وزير 

املواصالت واالتصاالت يف 
دولة قطر، اعتماد 

مشروع الفاضلة النعيمي 
يف مؤسسة حمد 

الطبية.

استخدام الطائرة اآللّية 
بدون طّيار يف صناعة 

النفط والغاز
ار  سوف يشهد استخدام الطائرة اآللّية بدون طيَّ

طفرًة بفضل االبتكارات األخرية يف تقنية الطائرات 
اآللية، والتي تستخدم عادة ملراقبة البنى التحتية 

الهامة يف صناعة النفط والغاز. 
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة جلوبال داتا 
للبحوث املوضوعية بعنوان: "الطائرات اآللّية بدون 

طيار يف صناعة النفط والغاز - بحث موضوعي"، فإن 
من يقومون بتصميم الطائرات اآللّية يتعاونون مع 

شركات النفط والغاز لتطوير تطبيقات ميكن تعديلها 
حسب احلاجة، بحيث يتم جمع بيانات خمتلفة 

للحصول على معلومات مفيدة يف زمنها احلقيقي. 
د البحث بعض تطبيقات الطائرة االلّية  وقد حدَّ

ومنها:
      اإلشراف واملراقبة عن بعد.
      التفتيش والصيانة الوقائية.

      إدارة مستويات امليثان.
      االستجابة للحاالت الطارئة.

      مناولة املواد.

وللحصول على مزيد من املعلومات حول البحث، يرجى 
زيارة الرابط التايل: 



 ٢٢    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

اإلجنازات احمللية و الدولية 
لطالب مدرسة اخلور الدولية 

حصول جمموعه من الطالب املتفوقني مبدرسة اخلور الدولية على 
قهم يف جمال الهندسة  و اجملال األكادميي .  جوائز لتفوُّ

من دواعي الفخر لشركة قطرغاز أن تشيد 
بإجنازات طالب مدرسة اخلور الدولية الذين متَّ 

تكرميهم مؤخرًا مبجموعة من اجلوائز التقديرية على 
املستويني احمللي و الدويل . 

الفائزون بجوائز احللول املقرتحة يف جمال 
 األمن و السالمة املهنية  يف قطاعي

النفط و الغاز
فاز فريق مدرسة اخلور الدولية املكون من 

خمسة طالب من الصف الثاين عشر بجائزة 
“املهندس الشاب الناشئ للعام 2019”، وذلك يف 

ت سبع مدارس بدولة قطر تتبع مناهج  منافسة ضمَّ
اجمللس املركزي للتعليم الثانوي) الهندي(،ضمن 

فعاليات املؤمتر الهندسي الدويل.
تهدف املسابقة التي نظمها معهد مهندسي 

الهند - فرع قطر، و التي جاءت حتت عنوان:” التصاميم 

الهندسية الذكية” يف قطاع النفط والغاز، لتحدي 
طالب املدارس يف طرح حلول مبتكرة للحد من 

اآلثارالبيئية  لتسرب النفط  و تقليل اخملاطر الناجتة 
عن تسرب الغاز على الصحة و السالمة ،باإلضافة 

للَحّد  من تأثري احلوادث على األفراد.
أحرز فريق مدرسة اخلور الدولية املركز األول 

بتصميمه روبوت ذكي  يزيل النفط املتسرب  ، وطائرة 
ار ملراقبة النفط والغاز، وقفازات متعددة  بدون طيَّ

االستخدامات تتميز بإصدار إشارات .
ضمَّ الفريق الفائز كل من : ريشما سيثارامان 

)ابنة  سيثو رامان، مشرف بشركة قطرغاز( و هيت 
باريش أجمريي )ابن باريش أجمريي، مشّغل بشركة 

قطر غاز( و مادهيام رانا )ابن موكيش كومار رانا، إداري 
بشركة  قطر غاز( ورهيت فيليب باناكال )ابن توماس 

فيليب، مهندس أول بشركة قطرغاز(. 
 التهنئة جلميع الفائزين!

التميز األكادميي ، حمليًا و دوليًا     
تتقدم  قطر غاز أيضًا بالتهنئة للطالب 

حممدعثمان بابار بالصف الثالث عشر مبدرسة اخلور 
الدوليه ،املنهج الربيطاين  ، حلصوله  على جائزتني 
للمتعلم املتميز من بريسون ،  التي تعترب من أهم 

املؤسسات التي تصدر املؤهالت األكادميية يف 
اململكة املتحدة. 

وقد مت تكرمي حممد ألدائه املتميز يف إمتحان 
الشهادة الدولية الثانوية )A Level(  يف دراسة 

األعمال اإلدارية و إحرازه  أعلى درجة على مستوى 
دولة قطر  ، وأعلى درجة  يف دراسة األعمال اإلدارية 
على مستوى الشرق األوسط .  التهنئة حملمد على 

هذا اإلجناز ، و لوالده حممد رمزان بابار، املشرف 
امليكانيكي بشركة قطر غاز / األشعه حتت احلمراء/

املرافق QG3&4، قسم الصيانة.



 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٢٣      

ُيضاف إىل ذلك ، ما حققه سبعة طالب من مدرسة اخلور الدولية – املنهج 
الربيطاين – بحصولهم على جائزة كامربدج للطالب للمتميزين، وذلك على أدائهم 

 ،)IGCSE( االستثنائي يف امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي
وامتحانات الشهادة الثانوية العليا )A Level( يف منتصف  2019.

ق يف األداء  تتوزع  جوائز هؤالء الطالب على أربع فئات : ثالث جوائز “للتفوُّ
األكادميي “ يف  اللغات األجنبية  و  أربع جوائز “أعلى درجة A level على مستوى 

قطر” يف الرياضيات و درجة AS  يف علوم احلاسوب وإدارة األعمال واألدب 
اإلجنليزي  وجائزة “أعلى أداء على مستوى العامل “  يف مادة اللغة العربية ) لغة 

ثانية (   وجائزة “ األفضل بني املراكز الثمانية األوىل يف قطر( يف شهادة 
كامربيدج الدولية للتعليم الثانوي  IGCSE ؛ التي ُمنحت للطالب الذين حصلوا على 

أعلى معدل تراكمي يف عدد من املواد. 
وجدير بالذكر أن جائزة “أعلى أداء على مستوى العامل” تعترب املرة اأُلوىل التي 

يحصل عليها طالب من مدرسة اخلور الدولية . 
التهنئة  للطالب الذين مت تكرميهم : ريانديتو ويبيسونو )ابن  يانوار 

وحيوديارتو،مشرف بشركة قطر غاز ( ،إيفانا نازاريسكيانو بن بودي )ابنة  بودي 
براسيتيو ويدودو، املوظف يف قطر غاز /قسم الصيانه( و ياسمني فردوسا 

رحميانداري )ابنة  آري أورفيانتو، مشغل بقطر غاز(
و أحمد أشرف عبد الرحيم علي )جنل  أشرف عبد الرحيم علي عبد 

الرحيم،أخصائي ConMon  بقطر غاز( و نسيمة زروايل )ابنة عمار زروايل، مشرف  
وردية بقطر غاز( و لينا خالد القاسم )ابنة خالد حممد سعيد حممد 

القاسم،املوظف  بقطر غاز، قسم املعمل( وأماندا لورين كوندي كروز )ابنة 
أنطونيو كروز ، فني كهرباء بقطرغاز (.

قطرغاز ومدرسة اخلور الدولية و سعيهما الدائم  للعلم و املعرفة . 
مدرسة اخلور الدولية ، التي تقع حوايل 40 كلم  شمال مدينة الدوحة داخل 

ع اخلورالسكني ، هي مدرسة خمتلطة غري انتقائية متلكها شركة قطرغاز.  جممَّ
وتوّفر املدرسة تعليم مبستوى  عاملي   ألكرث من 4000 طالب   لكل من : 

منهج وزارة التعليم و التعليم العاىل لدولة قطر واملنهج الربيطاين ومنهج 
. )CBSE( اجمللس املركزي للتعليم الثانوي لدولة الهند

وتلتزم قطرغاز بدرجة كبرية  بإثراء البيئة التعليمية  ألبناء موظفيها حتى 
يتمكن كل طالب من إدراك  و حتقيق قدراته الكاملة .

 إنَّ االستثمار العظيم  للشركة يف قطاع التعليم هو دلياًل ملموسًا على 
دعمها لتطوير الكادر البشري مبا يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

 

 

 

 
 

ملف املوظف

إدارة ا�داء وإدارة ا�هداف

نظام إدارة التعلم

وحدة استقدام املوظفني

التخطيط املهني والتنموي

تخطيط التعاقب الوظيفي

 حتليالت القوى العاملة

إطالق برنامج نظام إدارة 
التعلم لتمكني موظفي 
م قطرغاز من خالل التعلُّ

بعد اإلطالق الناجح لوظائف نظام إدارة األداء وإدارة األهداف اجلديد، 
وتفعيل "ملف املوظف" بالشركة، بدأت إدارة التطوير والتعلُّم يف الشركة 
ة  بتنفيذ نظام إدارة التعلم، والذي ميّثل الوحدة الثالثة ضمن سلسلة منصَّ

برنامج "SuccessFactor" امُلخطط لها.
متَّ تدشني نظام إدارة التعلم يف ٢6 يناير ٢٠٢٠، وُصّمَم خصيصًا لتدريب 
موظفي قطرغاز ورفع درجة فاعليتهم، مبا ُيمّكنهم من حتقيق إمكاناتهم 

الكاملة. 
وانطالقًا من تشجيع املوظفني وحثِّهم ليكونوا مسؤولني عن تطويرهم 

وتعلمهم، فإن نظام إدارة األداء وإدارة األهداف اجلديد يهدف إىل تطوير 
وحتسني ثقافة التعلم املستمر يف الشركة، ومتكني املوظفني من 

االستفادة من قدراتهم املهنية.
كما سيزّود هذا النظام املدراء ورؤساء األقسام بالقدرة على اإلشراف 

م احملرز، وتقدمي التقارير،  بشكل أفضل على النواحي املرتبطة بالتقدُّ
وإكمال الربامج التعليمية وااللتزام بشكل عام. 

سوف يتم تطوير املزيد من الوحدات خالل سنة ٢٠٢٠، ومنها وحدة 
استقدام املوظفني، ووحدة التخطيط املهني واإلمنائي، وسنتناول آخر 

املستجدات بهذا اخلصوص يف حينها.

الوحدات السبع املتكاملة األساسية التي ستقوم إدارة التطوير والتعلم 
بتسليمها يف عامي ٢٠19 و٢٠٢٠ هي:

الوحدات السبع املتكاملة األساسية



 ٢٤    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

أداء بيئي متميز ملصفاة 
ان 2  ان ومصفاة لفَّ لفَّ

قطرغاز حتقق إجنازات بيئية كبرية يف مصفاة لفان ومصفاة لفان ٢.

يظهر التزام قطرغاز بتقليل اآلثار املرتتبة على 
عملياتها التشغيلية بشكل كبري يف أدائها البيئي يف 

ان ٢. ان ومصفاة لفَّ مصفاة لفَّ
ففي السنوات األخرية، قامت الشركة بتطبيق 

جمموعة من أفضل املمارسات التشغيلية باإلضافة 
إىل استخدام التقنيات احلديثة يف هذين املرفقني 

بهدف حتسني أدائهما البيئي يف أربع نواحي رئيسية 
وهي: تقليل احرتاق الغاز، وتقليل احرتاق الغاز 

احلمضي، وإعادة استخدام وتدوير املياه باإلضافة إىل 
رصد انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة واحلد 

منها. 

ع إىل حلول عملية مع وزارة  التطلُّ
البلدية والبيئة

بعد إجراء دراسة مرجعية شاملة قام بها فريق 
من اخلرباء يف إدارة الشؤون البيئية والتنظيمية يف 

قطرغاز مت وضع هدف جديد لتقليل احرتاق غاز 
مصفاة لفان بنسبة ٠.19 باملائة من إنتاج املصفاة. 

ويشري ذلك إىل أن فرص احلد من احرتاق الغاز يف 
مصايف املكّثفات أكرث حمدودية منها يف مصايف 

تكرير اخلام. ويعود ذلك إىل احتواء املكثفات على نسبة 
أكرب من غاز البرتول السائل وعلى مواد أخف يجب 

إحراقها )والتي ال ميكن تخزينها أو إعادة تدويرها( يف 
حالة توقف العمليات والصيانة. 

تقليل احرتاق الغاز بشكل 
مذهل

ان ٢ بتقليل  ان ومصفاة لفَّ جنحت مصفاة لفَّ
احرتاق الغاز منذ بداية تشغيلهما، حيث متَّ تقليل 

ان بنسبة ٤5 باملائة منذ  احرتاق الغاز يف مصفاة لفَّ
عام ٢٠1٤، بينما مت تخفيض احرتاق الغاز يف مصفاة 

ان ٢ بني عامي ٢٠17- ٢٠19 إىل حوايل ٤٠ باملائة دون  لفَّ
املعدل احملدد باللوائح التنظيمية. وقد متَّ حتقيق هذا 

اإلجناز املذهل من قبل فريق العمليات التشغيلية 
للمصفاة من خالل تطبيق جمموعة من املمارسات 

التشغيلية الرائدة، وحتسني عملية احرتاق الغاز خالل 
عمليات التوقف والصيانة، باإلضافة إىل تقليص العوامل 

السلبية.
وخالل التوقف الكامل لعمليات الصيانة ملصفاة 
ان يف نوفمرب ٢٠19، كان احرتاق الغاز خالل عمليتي  لفَّ
التوقف وإعادة التشغيل 58 باملائة أقل من املعدل 
اخملطط له، وأقل من عمليات االحرتاق خالل عمليات 

الصيانة التي حققتها يف عام ٢٠1٤ مبعدل يزيد عن 59 
باملائة. وقد متَّ ذلك من خالل اتباع تدابري تخفيف اآلثار 

البيئية مثل االمتثال للخطوات املتسلسلة للتوقف 
والصيانة لتقليص وقت توقف اإلنتاج وخفض احرتاق 

الغاز.

إعادة تدوير واستخدام مياه 
الصرف العادمة:

يتم معاجلة حوايل 1٠٠٠ مرت مكعب من املياه 
الصناعية العادمة الناجتة من عمليات التشغيل 

ملصفاة لفان ومصفاة لفان ٢. حيث حتتوي كل من 
املصفاتني على وحدة معاجلة تقليدية يتم من خاللها 

العمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، وذلك وفقًا 
ملعايري دولة قطر اخلاصة بنوعية مياه الري. 

وعالوة على ذلك، متَّ يف عام ٢٠18 البدء بتشغيل 
نظام معاجلة جديد يتألف من وحدة ترشيح وسائط 

متعددة ووحدة تناضح عكسي، ويساعد هذا النظام 
اجلديد على املعاجلة الثالثية لتلبية متطلبات املياه 
امُلحالة، ما يسمح بإعادة استخدام املياه املفلرتة 

يف العمليات اإلنتاجية للمصفاتني، بينما تستخدم 
املياه العادمة من هذه العملية يف عميالت الري يف 
منطقة املصفاتني ويف مدينة راس لفان الصناعية. 

وكنتيجة لهذه التقنيات، مت حتقيق معدل صفر 
من تصريف السوائل، حيث متَّ التمكن من إعادة 

استخدام خملَّفات املياه املعاجلة صناعيًا بنسبة 
حوايل 1٠٠ باملائة، وذلك عوضًا عن تصريفها يف البحر 
كما جرت العادة سابقًا. ويأتي هذا املرفق األول من 

نوعه لشركة قطرغاز الذي يعمل على إعادة استخدام 
مياه اخمللَّفات وإعادة تدويرها، باإلضافة إىل أن وحدة 

املعاجلة اجلديدة هي الوحيدة التي حتقق نسبة صفر 
من تصريف السوائل، حيث تساهم بذلك يف تلبية 

متطلبات وزارة البلدية والبيئة للحد من تصريف 
السوائل يف البحر، وذلك بالتماشي مع رؤية قطر 

الوطنية ٢٠٣٠.
فور بدء التشغيل يف عام ٢٠18، متكنت الوحدة 
ان ٢ للتخلص  ان ومصفاة لفَّ اجلديدة يف مصفاة لفَّ

بنجاح يف تصريف السوائل بشكل كامل من إعادة 
استخدام ما يصل إىل 96 باملائة من خملَّفات املياه 

املعاجلة يف عمليات املرافق كمياه مفلرتة، باإلضافة 
إىل استخدامها يف عمليات الري، بحيث مَت تصريف ٤ 

باملائة فقط إىل البحر. 
وبفضل استخدام مياه الصرف املعاد تدويرها، 
ان ٢ استخدامهما  ان ومصفاة لفَّ قلَّصت مصفاة لفَّ
اة من كهرماء بنسبة ٢1 باملائة، وهو ما  للمياه احمللَّ

يعادل تخفيض كمية إجمالية تبلغ 165,٠٠٠ مرت مكعب، 
باإلضافة إىل حتقيق توفري كبري يف النفقات.

تقليل احرتاق الغاز احلمضي 
بفعالية  

متَّ تطوير طريقة تقليل احرتاق الغاز احلمضي بعد 
إجراء دراسة هندسية شاملة استعرضت العديد من 

اخليارات التقنية احملتملة لتقليل احرتاق الغاز 
زت الدراسة على استخدام املعاجلة  احلمضي وركَّ

ان ٢ خالل فرتات  ان ومصفاة لفَّ األمينية يف مصفاة لفَّ
ف وحدات استخالص الكربيت. توقُّ

قبل عام ٢٠18، كان يتم إحراق غاز الوقود احلمضي 
ف، مؤديًا إىل انبعاثات  من املصفاتني خالل فرتات التوقُّ

احرتاق الغاز احلمضي والكربيتات املصاحبة وثاين 
 .)SO

2
أكسيد الكربيت )

وُتمّكن طريقة احلد من احرتاق الغاز احلمضي 
من حتويل الغاز األميني الغني من املصفاة املتأثرة 
ف وحدة استخالص الكربيت، إىل املصفاة األخرى  بتوقُّ

ووحدة استخالص الكربيت التابعة لها، عوضًا عن 
إحراقه. 

الة بنجاح عدة  وقد متَّ تطبيق هذه الطريقة الفعَّ
ات منذ بدء التشغيل وتنفيذ عمليات التشغيل  مرَّ

ان ٢.  املعتادة يف مصفاة راس لفَّ
وباإلضافة إىل ذلك، يتم ضخ غاز الوقود احلمضي 
عرب وحدات امتصاص غاز البرتول السائل األميني مع 

تصحيح مسار تدفق األمني املنحرف إىل وحدات 
امتصاص غاز الوقود. وقد متَّ جتريب هذه الطريقة يف 
سنة ٢٠18 ونتج عنها تقليص كبري لفرتة االحرتاق خالل 

تنفيذ املعاجلة األمينية. 
وقد أحرزت قطرغاز جناحًا باهرًا من خالل تنفيذ 

اسرتاتيجيات احلد من اآلثار البيئية يف تخفيض انبعاثات 
SO( بنسبة استثنائية وصلت إىل 

2
ثاين أكسيد الكربيت )

9٠ باملائة من عام ٢٠16 إىل عام ٢٠18، وذلك نتيجة 
لتطبيق طريقة احلد من احرتاق الغاز احلمضي.

 



 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٢5      

رصد النجاح املستمر لعملية 
حتقيق معدل صفر من تصريف 

السوائل:
متَّ تطبيق برنامج صارم لإلشراف على األداء البيئي 
وذلك ملراقبة ورصد أداء التخلص من تصريف السوائل 

بشكل كامل )حتقيق معدل صفر من تصريف 
السوائل(، ويشمل ذلك أخذ العينات وحتليل ٣٠ معيارًا، 
وتقدمي تقارير األداء األسبوعية إلدارة مدينة راس لفان 

الصناعية، وتقارير ربع سنوية لوزارة البلدية والبيئة.
كما متَّ وضع وتطبيق إجراءات بيئية تفصيلية 

ع  لتقليص التصريف إىل مياه البحر، والتي شملت التوسُّ
يف التخزين يف املوقع، وذلك يف خزانات مياه 

اخمللَّفات يف مرفق التخلُّص من تصريف السوائل 
ان ٢،  ان ومصفاة لفَّ بشكل كامل، ويف مصفاة لفَّ
وزيادة أعمال الري الداخلي إىل أقصى حد، وحتقيق 

املرونة يف إمكانية إرسال خملَّفات املياه املعاجلة 
مباشرة إىل مدينة راس لفان الصناعية الستخدامها 
ألعمال الري يف حال حدوث أي خلل يف التخلص من 

تصريف السوائل بشكل كامل.  

بات  احلد من انبعاثات املركَّ
املتطايرة

بات العضوية املتطايرة من  تساهم انبعاثات املركَّ
العناصر املصاحبة ألعمال األنابيب يف إحداث تفاعالت 

ضوئية كيميائية يف الغالف اجلوي مما يؤدي إىل تآكل 
طبقة األوزون، ويشكل خطرًا على الصحة. 

ولذلك قامت قطرغاز يف عام ٢٠11 بوضع برنامج 
متكامل للكشف عن التسرب وإصالحه يف جميع 

مرافق الشركة ومنشآتها، بهدف تقليص هذه 
االنبعاثات إىل أدنى حد ممكن.

وقد متَّ تصميم هذا الربنامج طبقًا للمواصفات 
التي حددتها وكالة حماية البيئة األمريكية بحسب 
اللوائح االحتادية، حيث حرصت قطرغاز أن يشمل 

برناجمها على جميع املعدات والعناصر للتعامل مع 
السوائل التي حتتوي على 1٠ باملائة على األقل من حيث 
بات العضوية املتطايرة، مثل سدادات  الوزن من املركَّ
ات  املضخات، وسدادات الضواغط، والصمامات، وُمعدَّ
تخفيف الضغط اجلوي، واحلواف واملوصالت واخلطوط 

ذات النهايات املفتوحة. 
من إجمايل العناصر الذي يبلغ عددها حوايل 1٢٠,٠٠٠ 

ان ٢  ان ومصفاة لفَّ ل مصفاة لفَّ يف قطرغاز، ُتشكِّ
حوايل ٣٠ باملائة من العناصر املكونة يف اخلدمات 

بات العضوية املتطايرة )أكرب  املصاحبة للمركَّ
جمموعة للعناصر املكونة لربنامج الكشف عن 

التسربات وإصالحها( والتي يتم رصدها بشكل سنوي 
من خالل برنامج الكشف عن التسربات وإصالحها. 

ويتم تصنيف العناصر التي يبلغ تركيزها 5٠٠ جزء يف 
املليون من حيث احلجم على أنها "مسّربات" ويتم 

على هذا األساس وضع جدول إلصالحها وإعادة 
رصدها. 

 

ان بنسبة 45 باملائة منذ عام 2014،  متَّ تخفيض معدل احرتاق الغاز يف مصفاة لفَّ
ان 2 بنسبة بلغت حوايل 40 باملائة  بينما متَّ تخفيض معدل احرتاق الغاز يف مصفاة لفَّ

بني عامي 2017 و 2019، وهي أقل من املعدالت التي حددتها اللوائح التنظيمية. 

هذا املرفق هو األول من نوعه يف الشركة 
إلعادة استخدام خملَّفات املياه وتدويرها، 

كما أنه املرفق الوحيد للتخلص من تصريف 
املياه بشكل كامل )تصريف املياه بنسبة 

هات  صفر(، ويساهم بشكل كبري يف توجُّ
دولة قطر لتقليص تصريف خملَّفات املياه 

املعاجلة يف البحر. 

58 باملائة أقل من املعدل املطلوب
ان يف نوفمرب ٢٠19. االحرتاق خالل عملية التوقف والصيانة الكاملة ملصفاة لفَّ

أقل بنسبة 90 باملائة
ان بني ٢٠16 و ٢٠18 نتيجة  انخفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت يف مصفاة لفَّ

لتطبيق طريقة احلد من احرتاق الغاز احلمضي.   

< 95 باملائة  
ان ٢ يف إعادة تدوير مياه  ان ومصفاة لفَّ النسبة التي حققتها مصفاة لفَّ

اخمللَّفات الستخدامها يف العمليات الصناعية وأعمال الري.  
 

57 باملائة   
بات العضوية املتطايرة منذ  التخفيض اإلجمايل لعدد العناصر املتسربة للمركَّ

بات  عام ٢٠1٤. ما يعادل 5٤- 7٠ باملائة من التخفيض يف إجمايل انبعاثات املركَّ
العضوية املتطايرة. 

ان ٢ من  ان ومصفاة لفَّ تعترب مصفاة لفَّ
أكرب مصايف املكثفات يف العامل، وقد مت 

تصميمهما للتشغيل بقدرة معاجلة تبلغ 
16٠,٠٠٠ ألف برميل يوميًا بالنسبة ملصفاة لفان 

و 1٤6,٠٠٠ بالنسبة ملصفاة لفان ٢. وتشتمل 
ر،  املصفاتان على مرافق معاجلة بالغة التطوُّ
وجمموعة من النواحي التشغيلية البيئية مثل 
االحرتاق، واالنبعاثات اجلوية، ومعاجلة خملَّفات 

املياه.

تدرك قطرغاز مدى أهمية تطبيق احللول 
والتقنيات املتطورة لتخفيف اآلثار البيئية يف 

كامل سلسلة القيمة للشركة، وتفتخر 
الشركة بأن منهجها الذي تتبعه يف إدارة 

اجلوانب البيئية يواكب أهداف رؤية قطر 
الوطنية ٢٠٣٠، والتي تسعى حلماية البيئة 

لألجيال القادمة.

ان 2  ان ومصفاة لفَّ مواكبة مصفاة لفَّ
لرؤية قطر الوطنية 2030



برنامج قطرغاز لتخفيض معدالت احرتاق الغاز- العوامل الرئيسية

 ٢6    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

مسرية قطرغاز يف عملية 
تخفيض احرتاق الغاز  

النهج الشامل الذي اتبعته قطرغاز يف إدارة احرتاق الغاز يؤتي ثماره ويسطر 
جناحًا كبريًا يف تخفيض نسبة الغاز احملرتق.  

بفضل التزام الشركة بحماية االستدامة البيئية 
ق التشغيلي،  واالمتثال ملتطلباتها التنظيمية، والتفوُّ

باإلضافة إىل االلتزام اجلاد باالستثمار يف االبتكارات 
نت قطرغاز من النجاح يف تخفيض احرتاق  التقنية، متكَّ

الغاز مبعدل 76 باملائة خالل العقد املنصرم. 

نهج شامل ألنظمة إدارة حرق الغاز
بصفتها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، تتمّيز قطرغاز بحجمها 

وخدماتها والدرجة العالية من االعتمادية. 
تضم منشآت الشركة الربية 1٤ خط إنتاج للغاز 

الطبيعي املسال، ومشروع اخلليج غاز 1 و ٢ لبيع 
الغاز، ومصفاة لفان، ومصفاة لفان ٢، وجميع هذه 
املنشآت ُمجهزة بأنظمة خمتلفة لتخفيض معدل 

احرتاق الغاز، وذلك لضمان سالمة العمليات مع 
مراعاة تلبية املتطلبات التشريعية البيئية من حيث 

الكفاءة التشغيلية. كما مت جتهيز مرافق تخزين الغاز 
الطبيعي املسال وغاز البرتول السائل، وأرصفة 

ات البحرية  حتميل الغاز الطبيعي املسال، واملنصَّ
بأنظمة لتخفيض معدالت احرتاق الغاز.

يتم ارسال الغاز العادم والناجت من وحدات 
معاجلة الغاز عرب عدد من الشعل اخملصصة حلرق 

زة بنظام خاص  هذا الغاز ، وهذه الشعل جمهَّ
للقياس باملوجات فوق الصوتية يعمل على قياس 

معدالت االحرتاق بشكل مستمر، وبهذا يتم توفري 
بيانات االحرتاق يف الوقت احلقيقي من خالل نظام 

بيانات املصنع. ومن خالل عملية الرصد املستمرة 
ملعدالت االحرتاق التي يجريها الفريق الهندسي 

وفريق املشغلني والفريق البيئي، فإنه يتم حتديد 
ومتابعة ومعاجلة أي تغيري أو انحراف يف معدالت 

الغاز احملرتق. ومن خالل اسرتاتيجية املعدات يتم 
التأكد من أن معدات نظام احرتاق الغاز يجري 

صيانتها واحلفاظ عليها بشكل مستمر.  

ال لتخفيض احرتاق  األساس املنطقي الفعَّ
الغاز 

على الرغم من أنَّ احرتاق الغاز ينجم عن فرتات 
توقف العمليات غري اخملطط لها وعمليات اإلغالق 

والتشغيل اخملطط لها مسبقًا، إال أنَّه ال بد من 
دة من الغاز اخلام بشكل مستمر  إرسال كمية حمدَّ

إىل نظام احرتاق الغاز إلبقاء خطوط االحرتاق حتت 
ضغط مناسب، وذلك يعترب أحد املتطلبات 

األساسية لسالمة العمليات.
وتلتزم قطرغاز بشكل كامل بتطبيق جميع 

اإلجراءات للمحافظة على معدالت احرتاق الغاز يف 
حدودها الدنيا مع احلفاظ على سالمة العمليات. 

ويأتي التوّجه الرئيسي للشركة فيما يتعلق بتخفيض 
معدالت احرتاق الغاز مدفوعًا بالتزامها نحو حتقيق 

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وكذلك بيان التوجهات 
اخلاص بقطرغاز. 

ال  ساهمت هذه الدوافع يف تصميم برنامج فعَّ
وشامل إلدارة معدالت االحرتاق، والذي أثبت جدارته 

وقوته واستدامته، ومتت إدارته بشكل جيد، مما 
انعكس يف تفوق قطرغاز بتحقيق نتائج مذهلة يف 

تخفيض معدالت احرتاق الغاز.  

برنامج الركائز اخلمس لتحقيق النجاح  
يستند برنامج إدارة معدالت احرتاق الغاز إىل 

خمس ركائز أساسية ترتبط باجملاالت الرئيسية التي 
ترّكز عليها الشركة:

اإلطار التنظيمي: تلتزم قطرغاز باستيفاء   -1
متطلبات اللوائح التنظيمية املرتبطة بالرتخيص 

البيئي وبالضوابط واإللتزامات امللزمة بالعقود 
دت اللوائح التنظيمية نسبًة  والتشريعات . وقد حدَّ
طموحًة لتخفيض معدالت احرتاق الغاز بنسبة ٠.٣ 

باملائة للحرق إلنتاج الغاز اخلايل من الكربيت، بينما 
حددت اللوائح التنظيمية اخلاصة بتأجري األراضي 

متطلبات مرتبطة بإحراق الغاز احلمضي.  
دعم فريق اإلدارة: يلتزم فريق إدارة قطرغاز على   -2

جميع مستوياته بالهدف اإلسرتاتيجي للشركة 
املتمثل بتخفيض معدالت االحرتاق، ولذلك وضعت 

الشركة تسلساًل إداريًا واضحًا لكل من نواحي 
الرتكيز واإلشراف والتوجيه.

تخصيص املوارد: باإلضافة إىل تخصيص موارد   -3
حمددة يف كافة اإلدارات اخملتلفة- مبا فيها 

العمليات التشغيلية، والهندسة، والصيانة 
والبيئة- بهدف اإلدارة الشاملة لتخفيض معدالت 
احرتاق الغاز، حددت الشركة فريق عمل مسؤول 
عن إدارة جميع النواحي املرتبطة بربنامج احرتاق 

الغاز، ويجتمع هذا الفريق شهريًا ملناقشة أداء 
احرتاق الغاز، واملسائل/التحديات، واملبادرات/
املشاريع/الفرص املرتبطة بتخفيض معدالت 

احرتاق الغاز، والتي من شأنها ضمان استمرارية 
ه الشركة يف تقليص احرتاق الغاز  الرتكيز على توجُّ

إىل أدنى حدٍّ ُممكن.
الرصد واإلبالغ: إن السرَّ وراء جناح قطرغاز يف   -4

تخفيض معدالت احرتاق الغاز يكمن بشكل 
اعها نظام دقيق ملتابعة ورصد  أساسي يف اتبَّ
معدالت احرتاق الغاز واإلبالغ عنها، حيث ساعد 

نظام القياس باملوجات فوق الصوتية واإلبالغ عن 
البيانات يف وقتها احلقيقي يف حتديد ومعاجلة أي 

خلل قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت الغاز امُلحرتق.
ق واملعايرة: يتم التأّكد من دّقة وموثوقية  التحقُّ  -5

أجهزة قياس معدات االحرتاق من خالل 
ات،  إسرتاتيجية ُمعتمدة لصيانة األجهزة واملعدَّ

كما يتم تدقيق بيانات معدالت احرتاق الغاز من قبل 
قني مستقلني/من جهة خارجية، وذلك عماًل  ُمدقِّ

بإرشادات قطر للبرتول اخلاصة بحساب معدل 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري واإلبالغ عنها، 

وبنظام إدارة البيئة )آيزو 1٤٠٠1(.

تخفيض معدالت
احرتاق الغاز

رؤية قطر
الوطنية 2030

إدارة اخلسائر 
الهيدروكربونية

هات  بيان توجُّ
قطرغاز

املتطلبات 
 التنظيمية

)مثال: النسبة 
املستهدفة 0.3 

باملائة(

اسرتاتيجية التنمية الوطنية )٢٠11- ٢٠16(: تخفيض معدالت احرتاق الغاز 
بنسبة 5٠ باملائة لكل مليون طن من الطاقة بحلول سنة ٢٠16

اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية )٢٠18- ٢٠٢٢( الرتكيز على التغري 
املناخي 



الركائز اخلمس الرئيسية يف برنامج قطرغاز الناجح 
لتخفيض معدالت احرتاق الغاز

 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٢7      

بخر أثناء الشحن •  مرفق اس
جاع الغاز املتَّ
•  تخفيض معدالت اح
اق الغاز اخلام
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• تخفيض معدالت اح
اق غاز الوقود الفائض

•  برنامج رصد تسريبات الصمامات
• حتسني إجراءات بدء التشغيل 

•  حتسني درجة اعتمادية خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال

تخفيض االح
اق أثناء بدء التشغيل (املرحلة ١ 
CLLNG BOGحتسني إجراءات التحكم بـ 

(   •
   •

   •

   •

)•  تخفيض االح
اق أثناء بدء التشغيل (املرحلة 2

إدخال مزيد من التحسينات على إجراءات
التحكم باس
جاع الغاز املتبّخر

حتقيق احلد ا³مثل الح
اق غاز الوقود الفائض

العوامل الرئيسية لنجاح تخفيض معدالت اح�اق الغاز
 برنامج قوي ·دارة اح
اق الغاز

مبادرات التميز التشغيلي
 إدارة إيقاف العمليات اخملطط لها وغ¼ اخملطط لها

 املشاريع الهندسية لتخفيض معدالت اح
اق الغاز

•
•
•
•

إجنازات بارزة يف تخفيض معدالت احرتاق الغاز 
ميّثل تخفيض معدالت احرتاق الغاز أحد احملاور الرئيسية التي تركز عليها الشركة يف جميع عملياتها، 

وذلك يف ظروف التشغيل االعتيادية وخالل فرتات إيقاف العمليات غري اخملطط لها وعمليات اإلغالق اخملطط 
لها على حدٍّ سواء.  

نت قطرغاز بنجاح من تخفيض كثافة الغاز احملرتق بنسبة بلغت 76  وبفضل النهج امللتزم للشركة، متكَّ
باملائة تقريبًا يف منشآت العمليات الربية، مبا يشمل أكرث من 9٠ باملائة من تخفيض احرتاق الغاز يف منشآت 

حتميل الغاز الطبيعي املسال على منت الناقالت.  
ومن أهم املبادرات واملشاريع التي أسهمت بشكل كبري يف إجنازات الشركة يف هذا اجملال:

مرفق اسرتجاع الغاز املتبّخر أثناء الشحن )JBOG(: يساعد هذا املرفق الذي بلغت استثماراته مليار دوالرًا 
أمريكيًا قطرغاز يف تخفيض معدالت االحرتاق ذات الصلة بعملية حتميل الغاز الطبيعي املسال يف أرصفة 

التحميل، حيث انخفض االحرتاق بنسبة 9٠ باملائة، أي اسرتداد ما يعادل حوايل ٣٠,٠٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز 
سنويًا. 

مشروع تخفيض معدالت احرتاق الغاز اخلام: مت 
ز  تدشني هذا املشروع يف سنة ٢٠1٢، ودخل حيِّ

التشغيل يف سنة ٢٠1٣، وأدى إىل تخفيض معدالت 
حرق الغاز اخلام يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي 

املسال العمالقة بنسبة تراوحت ما بني ٤5 إىل 5٠ 
باملائة، مما ساهم يف تخفيض معدالت االحرتاق مبا 

يعادل ٣,٠٠٠ مليون قدم مكعب يف السنة من الغاز. 

برنامج رصد تسريب الصمامات: ميّكن استخدام 
نظام رصد التسريب باملوجات فوق الصوتية، حيث يتم 

امات  رصد وحتديد التسريبات الداخلية يف الصمَّ
تة يف فوهات شعلة االحرتاق. وقد ساعد هذا  املثبَّ

الربنامج يف تخفيض معدالت احرتاق الغاز مبا يعادل 
٣,6٠٠ مليار قدم مكعب من الغاز يف السنة. 

م، قامت  املبادرات التشغيلية: باإلضافة إىل ما تقدَّ
الشركة بتنفيذ العديد من املبادرات التشغيلية 

لتخفيض معدالت احرتاق الغاز أثناء تنفيذ العمليات 
التشغيلية االعتيادية، وأثناء فرتات إيقاف العمليات غري 

اخملطط لها وعمليات اإليقاف اخملطط لها ألغراض 
الصيانة. وتتضمن هذه املبادرات إدارة غاز الوقود 

الفائض من خالل إدخال حتسينات على نظام التحكم 
بغاز الوقود، وتعزيز درجة اعتمادية املصنع من خالل 

ات، وبرنامج حماية املشّغل،  إسرتاتيجيات املعدَّ
وإجراء حتاليل صارمة ملعرفة مصادر األسباب 

املؤدية إىل حدوث خلل أو عطل، وحتسني إجراءات بدء 
تشغيل املصنع، واستخدام النيرتوجني يف عملية 

استخدام الغاز اخلام لتنظيف خطوط الغاز، 
ن يف جميع الوحدات  واالستخدام األمثل للغاز املسخَّ

وإعادة تدوير الغاز اجلاف يف نظام تسخني الغاز، 
باإلضافة إىل تخفيض وقت بدء التشغيل أو االحرتاق 

باستخدام خطوط الربط ومنشآت إعادة التدوير 
لفرتات طويلة.

وقد متَّ تطبيق مشروع جديد لتخفيض معدالت احرتاق 
الغاز يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

العمالقة التابعة للشركة وهي: قطرغاز٢ وقطرغاز ٣ 
و٤، ويشمل هذا املشروع تركيب شبكات أخرى للغاز 

وحتويلها إىل خطوط إنتاج بديلة بداًل من حرقه. كما 
يجري حاليًا دراسة جمموعة من اخليارات واحللول 

الهندسية لتخفيض معدالت أكرب من الغاز احملرتق.

نتائج تخفيض قطرغاز ملعدالت احرتاق الغاز بني 2011- 2019.

CTO اتفاقية تأجري األراضي

• فحص أجهزة قياس معدالت االحرتاق 
والتحقق منها

• حساب معدالت انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري واإلبالغ عنها )قطر للبرتول، 

مدققني خارجيني(
• عمليات تدقيق نظام اإلدارة

• عمليات تدقيق نظام إدارة البيئة )آيزو 1٤٠٠1( 
         • عمليات التفتيش التنظيمية

• التزام اإلدارة هام للغاية
• تضمني تخفيض معدالت احرتاق الغاز يف 

أهداف الشركة االسرتاتيجية
•  املساعدة يف تأمني املوارد ومتويل 

املشاريع

• الفريق متعدد االختصاصات يف 
إدارة احرتاق الغاز 

• املوارد التي تشمل املتابعة، 
وأجهزة القياس، والرصد، 

وإدارة األداء، واملعايرة/الصيانة 
وغريها

• الرصد اليومي، اإلشراف على املناوبة، 
واإلبالغ عن احلوادث

• التحليل األسبوعي، والشهري، وربع 
السنوي ملعدالت احرتاق الغاز، وتقارير 

خطة اإلدارة البيئية
• إعداد تقارير االستدامة السنوية 

ونصف السنوية للمساهمني، وضع 
األسس املعيارية 

إدارة
احرتاق الغاز

 اإلطار
التنظيمي

 التحقق
واالعتماد

الدعم
اإلداري

الرصد
واإلبالغ

موارد
صة ُمخصَّ



قامت قطرغاز بتشغيل منشأة معاجلة املياه 
الصناعية واملستعملة بنجاح وبشكل آمن، وهو 

مشروع بيئي هام يهدف للحدِّ من تصريف معظم 
املياه الصناعية واملستعملة املعاجلة يف منشآت 

ان الصناعية.  قطرغاز الواقعة يف مدينة راس لفَّ

أثر إيجابي على البيئة
قامت قطرغاز بتطوير منشأة معاجلة املياه 

الصناعية واملستعملة الذي يعمل حاليًا بكامل طاقته 
االستيعابية، وذلك امتثااًل للتعليمات الصادرة عن وزارة 
البلدية والبيئة بوقف تصريف املياه املعاجلة إىل البحر، 

ومتاشيًا مع توجيهات وزارة البلدية والبيئة وقطر 
للبرتول. 

وباستخدام أحدث تقنيات معاجلة املياه، تقوم 
املنشأة اجلديدة بإعادة معاجلة املياه الصناعية 

واملستعملة املتوّلدة عن حمطة قطرغاز اجلنوبية 
إلنتاج الغاز الطبيعي املسال، مبعدل يصل إىل 275 

مرت مكعب يف الساعة. 
حيث يتم إزالة الشوائب يف املياه املستعملة 

من خالل املعاجلة البيولوجية، والرتشيح الفائق، 
والتنقية بطريقة التناضح العكسي، للتمّكن من 

احلصول على درجة نقاوة مياه تعادل جودة املياه 
احملالة. 

بدء تشغيل منشأة قطرغاز ملعاجلة 
املياه الصناعية واملستعملة حاليًا

تستطيع الشركة إعادة معاجلة وإعادة استخدام معظم املياه املستعملة والصناعية 
املعاجلة املتولدة عن حمطة إنتاج الغاز الطبيعي املسال )اجلنوب(. 

 ٢8    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

حلول ُمستدامة
قبل إكمال منشأة معاجلة املياه الصناعية 

واملستعملة، كان يتم تصريف الفائض من املياه 
الصناعية التي مت معاجلتها سابقًا لتعادل جودة مياه 

الري إىل املنطقة العازلة، وهي منطقة خمصصة 
معتمدة حماطة بسياج يف مدينة راس لفان 

الصناعية تبلغ مساحتها 500,000 مرت مربَّع، حيث كانت 
املياه تستخدم لريِّ النباتات احمللية. 

وبفضل تنفيذ مشروع منشأة معاجلة املياه 
الصناعية واملستعملة، ميكن التأكيد بشكل أكرب على 

التزام قطرغاز بالتنمية املستدامة فيما يتعلق 
باملوارد البيئية ، وذلك من خالل إعادة استخدام مياه 

املشروع يف حمطة الشركة اجلنوبية إلنتاج الغاز 
الطبيعي املسال.

ثقافة االلتزام
من اجلدير باملالحظة أنه عندما باشرت املنشأة 
عملياتها، مل يتم تسجيل أي إصابة، ما يؤّكد على التزام 

قطرغاز بإدارة السالمة يف كافة مراحل تطوير 
وتشغيل مشاريعها.

إن هذه املنشأة اجلديدة هي خري مثال على ما 
ميكن إجنازه بفضل روح التعاون والعمل اجلماعي، 

د منشأة معاجلة املياه الصناعية  كما ُتجسِّ
واملستعملة هذه دلياًل واضحًا على دعم قطرغاز 

ألهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والسيما فيما يتعلق 
بحماية املوارد الطبيعية للدولة.

تؤّكد منشاة معاجلة 
املياه الصناعية 

واملستعملة على التزام 
قطرغاز بالتنمية 

املستدامة فيما يتعلق 
باملوارد البيئية



أطلقت شركة قطرغاز احلملة اجلديدة بعنوان 
“أرسل الدفء لقلوبهم”، كجزء من برناجمها 

للمسؤولية االجتماعية، وقد ُخصصت هذه احلملة 
ل قسوة الشتاء يف كوريا.   ملساعدة األيتام على حتمُّ

توفري الراحة يف الطقس البارد
أطلق مكتب االتِّصال التابع لقطرغاز يف كوريا 

هذه املبادرة لتقدمي املساعدات إىل دارين لأليتام يف 
سيول يف كوريا اجلنوبية وهما سانديكون و اجنيلز 

هيفني. 
وهدفت املبادرة لتقدمي أكرث من ٣٠٠ قطعة 

تشمل الثياب واملستلزمات الشتوية، مبا فيها 
انيات احلرارية،  ازات، والبطَّ املعاطف، واألوشحة، والقفَّ

أة، وذلك بهدف مساعدة األطفال  ة امُلدفَّ واأَلسرَّ
على احلصول على الدفء يف الطقس الذي تنخفض 

فيه درجات احلرارة يف املدينة إىل ما دون الصفر 
درجة مئوية.

عات أعمال عزل اجلدران من   كما شملت التربُّ
األحوال اجلوية، وإجراء أعمال التحسينات للمرافق، 

كاملدافئ الداخلية واخلارجية.   

قطرغاز تنشر الدفء بني 
األيتام يف سيول

زت حملة املسؤولية االجتماعية للشركة على تقدمي املساعدات خالل فصل  ركَّ
الشتاء إىل األيتام يف جنوب كوريا للتخفيف من معاناتهم.

نا استطعنا ملس  “إنَّنا مسرورون للغاية ألنَّ
قلوب هؤالء األطفال ونشر الدفء 

والسعادة بينهم.” 

نشر الدفء بني األطفال    
أقامت الشركة احتفاالت يف كل من داري الرعاية 

مها األطفال، وحضرها  تضمنت عروضًا ثقافية قدَّ
ُممثِّلون عن شركة قطرغاز وسعادة سفري دولة قطر 

يف سيول، ومدراء، ومدرسني ومتطوعني من داري 
رعاية األيتام.

ح مشعل املريخي، املدير   وبهذه املناسبة، صرَّ
العام وممثل مكتب االتصال لقطرغاز يف كوريا قائاًل: 

“إن قطرغاز فخورة للغاية بإطالق هذه احلملة 
للمسؤولية االجتماعية ملساعدة األطفال يف كل من 
سانديكون و اجنيلز هيفني، وإننا مسرورون للغاية ألننا 

استطعنا ملس قلوب هؤالء األطفال ونشر الدفء 
والسعادة بيَنهم يف فصل الشتاء هذا.” 

م داري الرعاية جهودًا عظيمًة لتوفري الرعاية  وتقدِّ
ألكرث من 15٠٠ طفاًل يتيمًا من جميع األعمار، منذ عام 
ست فيه دار رعاية األيتام  1965 وهو العام الذي تأسَّ

ست فيه  سانديكون، وعام 1959 وهو العام الذي تأسَّ
دار رعاية األيتام اجنيلز هيفني، وترعى الدارين حاليًا ٢٠٠ 

يتيم.   

دعم اجملتمع    
زت على طقس  ومن خالل هذه احلملة التي ركَّ

نت  الشتاء حتت شعار: “ أرسل الدفء لقلوبهم”، متكَّ
الشركة كذلك من توسيع نطاق دعمها ملساعدة 

األيتام يف مراكز الرعاية واحلضانة ومراكز ذوي 
االحتياجات اخلاصة.

تلتزم قطرغاز بشكٍل كبري بإحداث فرق يف 
اجملتمعات التي متارس يف ظلها أنشطتها، ومع 

الذين تربطهم بها عالقات متينة، وهي فخورٌة للغاية 
بدعم أطفال كوريا اجلنوبية.     

 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٢9      



 ٣٠    ا   جملة الرائد  ا   مابو ٢٠٢٠

استمر دوري قطرغاز حتت ٢٣ سنة يف نسخته 
الثالثة املدهشة يف مطلع عام ٢٠٢٠. 

ة يف اليوم  اللياقة والصحة والقوَّ
الرياضي للدولة

 انطالق النسخة الثالثة لدوري قطرغاز حتت 23 سنة 

تستمر قطرغاز يف االحتفال سنويًا باليوم 
الرياضي للدولة باعتباره أحد أهم الفعاليات التي 

يرتقبها اجلميع بحماس يف تقومي الشركة. وكما جرت 
العادة، اجتمع هذا العام موظفو قطرغاز وعائالتهم 

وزمالئهم يف املرافق الرياضية واملالعب يف اسباير 
زون يف الدوحة، ويف جممع اخلور السكني للمشاركة 

يف جمموعة ُمتنّوعة من األنشطة الرياضية البدنية.
مت الشركة اليوم الرياضي يف 11 فرباير ٢٠٢٠،  نظَّ

واشتمل على جمموعة من األنشطة الرياضية 
املتنّوعة املالئمة جلميع األعمار والقدرات، مبا فيها 

كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكيك 
بوكسينغ ومتارين اللياقة البدنية. كما اشتملت 

األنشطة يف جممع اخلور السكني على تنس الريشة، 

 أطلق االحتاد القطري لكرة القدم مؤخرًا موسم عام ٢٠19-٢٠٢٠ لدوري 
قطرغاز حتت ٢٣ سنة، ويأتي هذا الدوري يف نسخته الثالثة على التوايل بعد أن متَّ 
تدشني نسخته األوىل يف ٢٠17-٢٠18. شارك يف هذا الدوري الذي ميتاز بالتنافسية 

ت على مدى  العالية والكثري من املتعة واإلثارة 1٢ فريقًا خاضت 1٣٢ مباراة استمرَّ
٢٢ أسبوعًا. 

االستثمار يف أبطال كرة القدم املستقبليني
تربط قطرغاز عالقة شراكة طويلة ومثمرة مع االحتاد القطري لكرة القدم، 
وتلتزم قطرغاز بدعم جهود االحتاد يف حتضري العبي كرة القدم الشباب خلوض 

بطوالت كرة القدم للمستويات املتقدمة يف الدولة. 
ويف مؤمتر صحفي انعقد مبشاركة كل من قطرغاز واالحتاد القطري لكرة 

ح علي إبراهيم السليطي، مدير إدارة  القدم لإلعالن عن انطالق الدوري، صرَّ
نا أمل يف أن يساهم دعم  العالقات العامة بقطرغاز، بهذه املناسبة قائاًل: "كلُّ

قطرغاز للدوري يف االرتقاء بكرة القدم القطرية إىل مستويات جديدة، السيما أن 
الدولة تستعد الستضافة بطولة كأس العامل لكرة القدم ٢٠٢٢... كما أننا متفائلون 
بأن شراكتنا مع االحتاد القطري لكرة القدم ستعود يف نهاية املطاف بالنفع على 

كرة القدم واملواهب الناشئة يف هذه اللعبة." 

والكريكيت، وسباق الدراجات، واجلري ملسافة 1٠٠ مرت، 
والسباحة لألطفال وعروض فنون الدفاع عن النفس. 

كما اشتملت األنشطة يف املوقعني على جمموعة 
من املسابقات واأللعاب لألطفال مثل لعبة تنطيط 

الكرة، وأكياس القفز، وشدِّ احلبل. 
وقد علَّق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز، على هذه الفعالية بقوله: “ال ميكن 
التأكيد بشكل كاف على أهمّية تبّني منط حياة صحي 

وااللتزام به،” مشريًا بذلك إىل اليوم الرياضي الذي 
تنّظمه قطرغاز سنويًا للتأكيد على دعم الشركة 

والتزامها بصحة موظفيها وأفراد عائالتهم.
ويظهر مدى التزام الشركة بتشجيع وحتفيز 

موظفيها على القيام باألنشطة الرياضية واّتباع منط 
حياة صحي ونشيط من خالل دعمها البراهيم احلرمي، 

موظف يف قسم الرقابة وااللتزام البيئي، ملشاركته 
يف سباق صملة ٢٠٢٠. حيث فاز السيد احلرمي باملركز 

ة  الثاين يف هذا السباق الصحراوي الذي يخترب قوَّ
التحمل. 

إن بناء جمتمع صحي ميّثل هدفًا هامًا يف ركيزة 
التنمية البشرية املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، 

ومتاشيًا مع ذلك، ُترّكز قطرغاز على هذه الفعاليات 
كُجزء أساسي من برناجمها للمسؤولية االجتماعية، 

وتهنئ الشركة جميع من شاركوا يف فعاليات هذا 
اليوم.

إن االحتاد القطري لكرة القدم، الذي ُأنشَئ يف سنة 196٠، يعترب رائدًا 
على مستوى االحتادات الرياضية يف دولة قطر، وقد لعب دورًا هامًا يف 

وضع األسس لكرة القدم يف دولة قطر، وساهم يف دعم لعبة كرة القدم 
حمليًا وحرص على أن يحتلَّ اسم دولة قطر الصدارة يف هذه الرياضة على 

ة.  وستكون دولة قطر أوىل الدول العربية التي  الساحة اإلقليمية والدوليَّ
حتظى بشرف استضافة بطولة كأس العامل لكرة القدم يف سنة ٢٠٢٢.

االحتاد القطري لكرة القدم: تعريف العامل 
بكرة القدم القطرية



وجودتها، والتداخالت الناجمة عن حركة مرور السفن، 
واحتمالية تغيري املوقع يف املستقبل نتيجة أعمال 

التجريف.
وبعد اختيار املوقع واملوافقة عليه، بدأت أعمال 

تصنيع تصاميم وحدات الشعاب املرجانية 
االصطناعية احلاصلة على براءة اخرتاع باستخدام 

مواد صديقة للبيئة. وقد مت ُصنع كل وحدة من مزيج 
خرساين غري ُمسلَّح وبدرجة حموضة ُمنخفضة، ومتَّ 
عة من  نحته باليد بعناية على قالب ذو مساحات ُمتنوِّ

الفراغات بحيث جتذب األسماك خمتلفة األنواع 
واألحجام وغريها من الكائنات البحرية. 

ويف نوفمرب 2019، أكملت شركة قطرغاز بنجاح 

تركيب وإنزال جمسمات الشعاب املرجانية 
االصطناعية بضع مئات األمتار شمال شرق جزيرة 

البنانا، وعلى عمق حوايل 12 إىل 13 مرتًا يف املياه التي 
متيزت بقشرة سطحية دون رواسب ودون نتوءات 

صخرية، وقد متَّ إجناز هذه العملية بنجاح وبشكل 
آمن. 

تفتخر قطرغاز بنجاحها يف تنفيذ هذا املشروع 
البيئي الهام على الرغم من التحديات اللوجستية 

والفنية التي واجهتها. وسوف يسهم هذا املشروع 
بإثراء النظام البيئي البحري واحملافظة على مستقبل 

مستدام للتنّوع البيولوجي للبيئة البحرية يف دولة 
قطر.  

 مابو ٢٠٢٠   ا   جملة الرائد  ا   ٣1      

قطرغاز تقوم باستزراع الشعاب امُلرجانية 
االصطناعية بالقرب من جزيرة البنانا

سطرت الشركة ُمؤخرًا فوزًا كبريًا حيث أكملت بنجاح اكمال انزال الشعاب املرجانيه 
ع  االصطناعية بالقرب من جزيرة البنانا، وقد هدف املشروع ضمان استدامة وحماية التنوُّ

البيولوجي للبيئة الفطرية البحرية يف دولة قطر. 

جنحت قطرغاز بإنزال وتثبيت 200 وحدة من 
الشعاب املرجانية االصطناعية يف نوفمرب 2019 قبالة 
جزيرة البنانا، وجاء هذا اإلجناز دلياًل على التزام الشركة 

بحماية احلياة البيئية البحرية واحملافظة عليها يف 
دولة قطر. 

ذت قطرغاز هذا املشروع بالتعاون مع وزارة  نفَّ
البلدية والبيئة، وذلك بالتماشي مع ركيزة التطوير 

البيئي املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. 
ولطاملا لعبت اشعاب املرجانية دورًا مهمًا يف 

دولة قطر من خالل توفري احلماية للشواطئ 
دة، وتوفري مستوطنات مستدامة لألسماك  امُلهدَّ

البحرية احلية، وقنافذ البحر، والطحالب والنباتات 
واحليوانات البحرية األخرى. ففي عام 2007، قامت 

قطرغاز بنقل حوايل 4,500 من الشعاب املرجانية احليَّة 
من موقعها بالقرب من أنابيب خطوط االنتاج  إىل 

منطقة أكرث مالئمة، وذلك أثناء أعمال توسعة 
مشاريع الغاز الطبيعي املسال، ثمَّ قامت الحقًا بنقل 

3,000 وحدة من الشعاب املرجانية احلّية خالل الفرتة 
ما بني 2012-2014، وتثبيتها على مزيج من صخور 

احلجارة اجلريية األصلية و وحدات شعاب مرجانية 
اصطناعية التي متت دراستها وتصميمها بشكل 

مشابه للحياة البحرية الطبيعية. 
من املشروع األخري الذي نفذته قطرغاز  وقد تضَّ

تصنيع وتركيب وحدات الشعاب املرجانية االصطناعية 
التي حصلت على موافقة وزارة البلدية والبيئة. وقد متَّ 

اختيار موقع تركيب الوحدات بعد إجراء عملية تقييم 
البيئة البحرية جملموعة من املواقع امُلحتملة، ما 

شمل تقييم وضع الطبقة السفلية، ونوعية املياه 



تسجيل األهداف واستلهام الطموح يف النسخة 
التاسعة عشرة لبطولة قطرغاز املفتوحة للجولف 

مشروع توسعة حقل الشمال البحري 
يرفض استخدام البالستيك

قامت قطرغاز يف ختام عام ٢٠19 باستضافة 
النسخة التاسعة عشرة لبطولة اجلولف املفتوحة، 

وهي إحدى أقدم فعاليات اجلولف التي تنظمها 
الشركات يف دولة قطر وأكرثها شعبيَّة.

وقد متَّ تنظيم هذه البطولة يف نادي الدوحة 
للجولف يف الفرتة الواقعة ما بني 1٣ و 1٤ ديسمرب، 

وقد استقطبت البطولة حوايل ٣٢٠ العب جولف، من 
بينهم أعضاء من االحتاد القطري للجولف، وعدد كبري 

شارك فريق العمليات البحرية ملشروع توسعة 
حقل الشمال يف احلملة العاملية ملكافحة التلوث 

الناجم عن اخمللفات البالستيكية، وذلك من خالل 
التزامه باستخدام عبوات املياه الزجاجية التي ميكن 
إعادة ملئها بداًل من عبوات املياه البالستيكية التي 

ة واحدة فقط. ميكن استخدامها ملرَّ
هذا وقد قامت شركة مكديرموت - قطر، وهي 

املقاول الرئيسي للتصاميم الهندسية األساسية 
للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط األنابيب، 

بتزويد فريق عمل مشروع توسعة حقل الشمال 
بعبوات مياه زجاجية سعة خمسة جالونات، باإلضافة 

إىل األباريق والكؤوس الزجاجية، وذلك يف مقابل 
اإلفادات التي مت توقيعها "باإللتزام الشخصي جتاه 

احلفاظ على البيئة". وقد اتَّسعت احلملة لتطال فريق 
العمليات البحرية ملشروع توسعة حقل الشمال يف 

باتام، إندونيسيا.
جاءت هذه املبادرة كاستجابة استباقية 

ث البالستيكي، والسيِّما  للمخاوف العاملية بشأن التلوُّ
يف احمليطات، كما أنها جزٌء من احلملة البيئية التي 

تهدف جلعل مشروع توسعة حقل الشمال خاٍل من 
املواد البالستيكية وخاٍل من اخملاطر. 

ويف هذا اإلطار، صّرح أنتونيو موري، مدير رئيسي 
للمشروع، قائاًل: "نعلم جميعًا أن البالستيك هو من 

من موظفي قطرغاز، ومن الشركاء واملساهمني. 
وبالتزامن مع البطولة الرئيسية، أقيمت بطولة اجلولف 

للناشئني على ملعب األكادميية التي شارك فيها 
حوايل ٢٠ العبًا من الالعبني الشباب. 

متَّ تكرمي الالعب سام بريست على إحرازه للمركز 
األول وكأفضل العب بني موظفي قطرغاز، وندى مري 

إلحرازها للمركز األول يف فئة السيدات.
 

أما الفريق الفائز يف بطولة الناشئني، فقد شمل 
آدم أبو شبانا، و يل يو تونغ، و علي حممد أزفار. وقد قام 

كاًل من عالء أبو جبارة، الرئيس التنفيذي جملموعة 
التجارة والشحن، وغاري لوكر، الرئيس التنفيذي 

جملموعة الشؤون املالية بتوزيع اجلوائز على 
الفائزين. 

يف حملة بيئية جديدة، تعهد فريق العمليات البحرية 
ملشروع توسعة حقل الشمال مع شركة مكديرموت 

باإللتزام باستخدام عبوات املياه الزجاجية وذلك للحدِّ من 
التلوث الناجم عن اخمللفات البالستيكية.

طرق َسهلة لتقليص استهالكنا 
من املنتجات البالستيكيَّة

املواد غري القابلة للتحلُّل، ما يجعل االستخدام الكثيف 
د البيئة ومستقبل  للمواد البالستيكية خطرًا ُيهدِّ

ب خفض استخدام  أطفالنا،" وأردف قائاًل: "دعونا جنرِّ
عبوات املياه البالستيكية خالل فرتة عملنا على تنفيذ 

األعمال اخلاصة بعقود العمليات البحرية ملشروع 
توسعة حقل الشمال."

حان وقت التغيري
إن َّاملنتجات البالستيكية ذات االستخدام ملرة 

واحدة مثل أعواد الُشرب البالستيكية، وأكياس 
ق، وأغطية أكواب القهوة، تساهم بشكٍل كبرٍي  التسوُّ

يف تشكيل 8 مليون طن مرتي من النفايات 
البالستيكية ينتهي بها املطاف سنويًا يف املمرات 

واجملاري املائية حول العامل.
ونظرًا ألثرها على البيئة، مت حظر استخدامها أو 

خفضه بشكل كبري يف 11٢ بلد منها كوريا اجلنوبية، 
وتونس، وبنغالدش، وجورجيا، واململكة املتحدة، 

وتايوان، ونيوزيالندا، وكندا، وكينيا، وفرنسا، واملغرب، 
وبعض الواليات يف أمريكا.

ُنهنئ فريق عمل مشروع توسعة حقل الشمال 
بقطرغاز على قيامهم بهذه اخلطوات البسيطة 

وامُلؤثِّرة إىل حد كبري يف تقليص استخدامهم للمواد 
البالستيكية.

اختيار وشراء عبوات املياه 
الزجاجية. يستخدم فريق عمل 

توسعة حقل الشمال حاليًا عبوات 
خالية من مادة الفينول، فهي ال 

ل أي خطر على الصحة، كما  ُتشكِّ
ة  م بكميَّ أنها شفافة بحيث ميكن التحكُّ

االستهالك اليومي من املياه، كما يعدُّ هذا النوع 
من العبوات قاباًل إلعادة التدوير بشكل كامل. 

احمل كوبك الشخصي عند 
الذهاب إىل املقاهي مثل 

ستاربكس أو كوستا، واطلب من 
املوظف هناك استخدامه بدال 

من أكواب املقهى ذات الغطاء 
البالستيكي، حّتى أن بعض املقاهي قد تعطيك 
خصمًا يف هذه احلالة، لذلك ال تنسى أن تسأل 

عن خصمك.

استخدم األكياس القماشيَّة عند 
ق حلاجيات املنزل. التسوُّ

امتنع دائمًا عن استخدام أعواد 
الشرب البالستيكية، واستبدلها 

بشراء أعواد خاصة بك ميكن 
إعادة استخدامها أو اشرتي أعواد 

ة تكون قابلًة إلعادة تدويرها  ورقيَّ
وقابلة للتحلُّل.

ال تستخدم أبدًا األطباق أو أدوات 
املائدة البالستيكية، وحاول عند 
اإلمكان استخدام أدوات املائدة 

واألواين الفخاريَّة املناسبة. 
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