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إجنازات مشروع توسعة 
حقل الشمال

إنهاء عمليات تركيب قوائم املنصات وترســية عقد الهندســة 
واملشــ�يات والبناء خلطوط إنتاج عمالقة.

اتفاق تاريخي لبناء 
الناقالت 

عت دولة قطر مع كوريا أك� اتفاقية من نوعها  وقَّ
¡ تاريخ بناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال.

١٤> ٧> ٨ - ٩ <

تسليم شحنة الهيليوم 
رقم ١٠,٠٠٠ من راس لفان 

أول عملية نقل جتاري من 
ناقلة إ� أخرى � الفيليبني



3 الربع األول 2021   ا   جملة الرائد  ا   

 
 

٢٠٢٠ �منذ بداية السنة وحتى شهر ديسم

٠.44
٠.٣٧

0

0٫5

1٫0

0

0٫5

1٫0

٪28.9
1,5801,521

٪28.3
٪0

٪١٠٠

٪98.1٪٩٨.١

٪98.3٪93.2

٪0

٪100

موثوقية الغاز الطبيعي املسال

موثوقية مصفاة لفان

عمليات التسليم املتأخرة- الغاز الطبيعي املسال

الردود ا¡يجابية على طلبات العمالء للتغي�
  (با¡ضافة إ¦ التزامات الشركة)

التقط�
كوادر عاملة ذات كفاءات عالية ومتنوعة

 (±موع عدد املوظفني)

)معدل االح�اق (العمليات ال�يةإجما� معدل احلوادث املسجلة
النسبة املئوية الح¸اق الغاز اخلاµ من الك�يت

٠.51 ٠.50

تلبية الطلب العاملي 
على الطاقة

ترفُد قطرغاز السوق العاملي بالغاز الطبيعي املسال الذي يتميز باجلودة واملنتجات 
الهيدروكربونية ا�خرى بطريقة آمنة وموثوقة، حيث نقوم بتشغيل ١٤ خط� �نتاج الغاز الطبيعي 

املسال بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ ٧٧ مليون طن سنوي�، ومصفاتني من أك� مصا� معاجلة 
املكّثفات � العا¯، ومنشأتني للغاز اخملصص للبيع، ومصنعني للهيليوم، وأسطول مستأجر 

يتألف من ٦٩ ناقلة للغاز الطبيعي املسال. وإننا ندير عملياتنا التشغيلية بكفاءة وموثوقية، 
وملتزمون جتاه عمالئنا وإزاء االمتثال باللوائح البيئية من أجل أن نقوم بإمداد العا¯ بطاقة نظيفة.  
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 فريق التحرير

رئيس التحرير
 شون فريدريك 

مدير التحرير 
 تاج الدين عليار 

�رر اللغة العربية
 عالء الدين النجار

3 عام من الريادة يف تشكيل 
معامل الصناعة

 كلمة الرئيس التنفيذي لقطرغاز 
 

4-6 إجنازات مشروع توسعة 
حقل الشمال 

إَن عمليات تركيب قوائم املنصات 
وترسية عقد تشييد خط إنتاج عمالق 

هي خطوات هامة نحو حتقيق هدف 
قطر إلنتاج 126 مليون طن من الغاز 
الطبيعي املسال سنويًا بحلول عام 

.2027

7 تسليم الشحنة رقم 10,000 من 
مصنع الهيليوم 2

مت حتقيق إجنازًا بارزًا يف يناير 2021 من 
خالل تسليم الشحنة رقم 10,000 من 

مصنع قطرغاز للهيليوم 2  يف راس 
لفان. 

8-9 أكرب اتفاقية من نوعها يف 
تاريخ بناء ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال
عت قطر للبرتول اتفاق تاريخي حلجز  وقَّ

سعة لبناء ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال يف كوريا حتى عام 2027.

10-11 تسليم أوىل شحنات الغاز 
الطبيعي املسال على منت ناقلة 
كيو-فليكس إىل حمطة "أدرياتيك” 

يف إيطاليا. 
إنَّ عملية تفريغ الشحنة هي األوىل التي 

جتريها ناقلة قطرغاز للغاز الطبيعي 
املسال إىل احملطة اإليطالية إلعادة 

الغاز الطبيعي املسال حلالته الغازية 
)التغويز(.  

12 أول شحنة على منت ناقلة 
كيو-فليكس إىل حمطة زهوشان
أول عملية لتفريغ شحنة يف حمطة 

استالم الغاز الطبيعي املسال الصينية 
التي أجرتها ناقلة قطرغاز للغاز 

الطبيعي املسال     "الغرافة”.

13 إجنازات قطرغاز وحمطة 
استالم الغاز الطبيعي املسال 

"تياجنني”  الواقعة يف الصني.
ناقلة قطرغاز "املفري” هي أول ناقلة 

من طراز كيو-ماكس ترسو يف حمطة 
استالم الغاز الطبيبعي املسال 

والناقلة رقم 100 التي ترسو يف احملطة 
يف عام 2020.

14 أول عملية تسليم شحنة غاز 
طبيعي مسال من ناقلة من طراز 

كيو- ماكس إىل ناقلة أخرى يف 
الفلبني

إكمال عملية النقل التجاري األوىل 
التاريخية من ناقلة إىل أخرى يف خليج 

سوبيك يف يناير 2021 على منت الناقلة 
"مسيمري” من طراز كيو – فليكس.

15 الغاز املتبخر أثناء الشحن 
يشّغل ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال يف اليابان
متَّ بنجاح تدشني برنامج استخدام الغاز 

املتبخر أثناء الشحن لتشغيل ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال يف حمطة 

"نيغاتا” الستالم الغاز الطبيعي 
املسال.

 Success" 16 نظام قطرغاز
”Factor

ستقوم إدارة املوارد البشرية بإطالق 
حل متكامل للتوظيف قائم على 

الشبكات السحابية لتعزيز عملية فّعالة 
لتعيني املوظفني.

17 جائزة التقطري الكريستالية
جائزة مرموقة يف جمال التدريب 

والدعم  تقديرًا لتمّيز الشركة يف تطوير 
املوظفني القطريني.

24 النسخة الرابعة لدوري قطرغاز 
حتت 23 سنة

انطلق املوسم الرياضي 2020- 2021 
لدوري قطرغاز حتت 23 سنة يف أواخر 

أكتوبر مبشاركة 12 ناديًا من أندية 
الدرجة األوىل. 

18  إدارة التعليم والتطوير حتصل 
على االعتماد الذهبي من قبل 

”IIP" منظمة
االعتماد الذهبي " نستثمر يف املوارد 

البشرية” من قبل منظمة إنفستورز إن 
بيبول "IIP” هو معيار دويل إلدارة املوارد 

البشرية. 

19 منتدى الرئيس التنفيذي األول 
باستخدام تقنية االتصال عن بعد
أتاح املنتدى السنوي، الذي انعقد ألول 

مرة عرب اإلنرتنت، الفرصة للقاء الرئيس 
التنفيذي وفريق اإلدارة العليا.

20- 21 قصة جناح يف إعادة 
التدوير املبتكر

مبادرة إعادة تدوير املناخل اجلزيئية 
املستهلكة واملستخدمة  يف مصنع 

اسمنت قطري ُيعّزز معدالت الشركة 
يف إعادة التدوير لتصل إىل مستويات 

عالية جديدة.

 Go Green," 22- 23 حملة
”Breath Clean

حقق برنامج قطرغاز للتوعية املدرسية 
جناحًا باهرًا، حيث يهدف الربنامج إىل رفع 

مستوى الوعي بني الطلبة بالقضايا 
ة. البيئية امُللحَّ

جهود دؤوبة نحو حتقيق 
م الُفرص والتوسعة والتقدُّ

أعاد العام 
املاضي تشكيل 

معامل العامل بشكل 
جوهري، حيث 

عصفت اجلائحة 
وألقت بظاللها على 

االقتصادات 
والصناعات 

والعائالت وحياتهم. 
وعلى الرغم 

من ذلك، إن ثقافة "السالمة أواًل” الراسخة يف 
قطرغاز والتزامنا الثابت بالعمل بروح الفريق 

دت الطريق منذ فرتة طويلة الستجابة  واملرونة مهَّ
الة وتتسم بالكفاءة.  قابلة للتكّيف ومالئمة وفعَّ

ه الشركة  وبينما نستهل عام 2021، فإن توجُّ
وشهيتها نحو توسعة قاعدة أعمالها قد أثبتت 

جدواها، وحتمل بني طّياتها جمموعة من البشائر 
الرياديَّة املثرية لإلعجاب، والتي ُتؤّكد على مدى ثباِتنا 

على املسار الصحيح لتحقيق أهداِفنا. 
ويأتي مشروع توسعة حقل الشمال يف 

م من إجناٍز  ُمقدمة أهدافنا، والذي يستمر يف التقدُّ
إىل آخر، والتي كان أحدثها توقيع "خطاب اإلرساء” مع 

املشروع املشرتك بني تشيودا وتكنيب لبناء أربعة 

خطوط عمالقة جديدة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال، 
وإكمال تركيب قوائم املنصات للمشروع، مما ُيقّرب 

دولة قطر من بلوغ هدفها امُلتمثِّل يف زيادة القدرة 
اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال إىل 126 مليون طن 

سنويًا بحلول عام 2027. 
وكانت سرعة إجناز أعمال املشروع مبهرة، بيد 

ين  أنها مل تكن على حساب الصحة والسالمة، وَيسرُّ
كثريًا أن أوّكد إمتام تركيب قوائم املنصات خالل ستة 
ماليني ساعة عمل دون وقوع أي حوادث ُمقعدة عن 

العمل. 
ل املشروع العمالق لتوسعة حقل  وُيشكِّ

الشمال أولوية قصوى نظرًا ألهميته لكل من دولة 
قطر وصناعة الغاز الطبيعي املسال، ولكن يتم 

استكماله، بل وتعزيزه أيضًا، من خالل سعينا 
املستمر إليجاد فرص جديدة. 

وبهذا الصدد، إننا فخورون للغاية بقيام قطرغاز 
بإمتام أول عملية نقل لشحنة جتارية من الغاز 

الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى بشكل آمن 
وبنجاح يف الفليبني يف نهاية عام 2020. 

كان هذا اإلجناز الباهر يف جمال الشحن املرة 
األوىل التي تشارك فيها إحدى أكرب ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال من طراز "كيو-فليكس” يف عملية 
نقل شحنة جتارية من ناقلة إىل أخرى، وبهذا فإن 

قطرغاز تستطيع اآلن نقل كميات كبرية جدًا من الغاز 
الطبيعي املسال بأكرب قدر ممكن من الكفاءة إىل 

األسواق الرئيسية ذات القيمة العالية يف شتَّى بقاع 
العامل. 

وعالوًة على ذلك، فإن الشركة قاب قوسني أو 
أدنى من االستحواذ على نحو 3٥٪ من إنتاج الهيليوم 
العاملي مع بدء تشغيل مصنع الهيليوم 3 يف وقت 
الحق من هذا العام. ويف بداية عام 2021، حققنا إجنازًا 
بارزًا بتسليم الشحنة رقم 10,000 من مصنع الهيليوم2، 

ُمتقدمني بذلك خطوة أخرى لألمام يف مسريتنا لتنفيذ 
رسالة شركتنا.

ويف خضمِّ الظروف املليئة بالتحديات التي سادت 
خالل العام املاضي، من امُلجزي للغاية القول بأن 
ع بشكل  م بُخطى ثابتة وتنمو وتتوسَّ قطرغاز تتقدَّ
مستدام بفضل مواصلة االستثمارات على جميع 

األصعدة.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

عام من الريادة يف تشكيل 
معامل الصناعة



67 الربع األول 2021   ا   جملة الرائد  ا        ا   جملة الرائد  ا   الربع األول 2021

إجنازات مشروع توسعة حقل الشمال: إنهاء 
عمليات تركيب قوائم منصات اإلنتاج وترسية عقد 

بناء خط إنتاج عمالق
َتلّقى تنفيذ مشروع توسعة القطاع الشرقي حلقل الشمال يف قطر يف اآلونة األخرية زخمًا كبريًا 

من خالل حتقيق إجنازين كبريين متثَّال يف تركيب آخر أربعة قوائم بحرية بنجاح، وتوقيع "خطاب 
إرساء” لبناء أربعة خطوط عمالقة جديدة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال. ومن املقرر بدء أول إنتاج 

منها يف نهاية عام 202٥.

متَّ منح العقد الرئيسي، الذي قام بتوقيعه 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لقطرغاز يف فرباير، للمشروع املشرتك بني 
تشيودا وتكنيب، وهو املشروع املشرتك ذاته الذي 

قام بتشييد خطوط اإلنتاج العمالقة القائمة حاليًا 
لقطرغاز. ويأتي توقيع هذا العقد تتويجًا ألعمال 
الهندسة والتصميم اخلاصة مبشروع توسعة 
القطاع الشرقي حلقل الشمال التي بدأت يف 

مارس 2018. 
وقد صّرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 

الرئيس التنفيذي لقطرغاز قائاًل: "إنَّ توقيع” خطاب 
اإلرساء"لتشييد أربعة خطوط إنتاج عمالقة يعدُّ بحق 

إجنازًا كبريًا ويشهد له التاريخ، حيث أنه يعكس التزام 
قطر للبرتول حتت قيادة سعادة املهندس سعد 

بن شريدة الكعبي، وذلك من أجل ترجمة رؤية 
حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين 

أمري البالد املفدى على أرض الواقع، باالستناد إىل 
الثقة امُلكتسبة وإميان فريق إدارة قطر للبرتول 
بأكمله بقدرة قطرغاز على إجناز هذا املشروع 

الضخم بأكرب قدر من الفعالية والكفاءة.”
من املقرر بدء أول إنتاج من خطوط اإلنتاج يف 

نهاية عام 202٥، وعند إجنازها بالكامل يف عام 2027، 
سرتفع من إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي 

املسال إىل 110 مليون طن سنويًا. وإذا ما جمعنا بني 

خطوط اإلنتاج هذه ومشروع توسعة القطاع 
اجلنوبي من حقل الشمال، فإن إنتاجها املشرتك 
سريفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للدولة من الغاز 

الطبيعي املسال إىل 126 مليون طن سنويًا، األمر 
الذي يجعل من قطرغاز املنتج الوحيد األكرب للغاز 

الطبيعي املسال حتى اآلن يف العامل. 
وقد جاء توقيع عقد تشييد خطوط اإلنتاج بعد 

وقت قصري من الرتكيب الناجح للقوائم البحرية 
األربعة األخرية ملشروع توسعة حقل الشمال يف 
أواخر عام 2020. وقد كان قد متَّ منح عقد الهندسة 

والتوريدات والبناء اخلاص برتكيب قوائم منصات 
اإلنتاج البحرية لشركة مكديرموت للهندسة يف 

الشرق األوسط يف إبريل 2019، التي ُمِنحت أيضًا عقد 
التصاميم الهندسية للمنشآت السطحية الثمانية 
وخطوط األنابيب اخلاصة باملشروع يف مايو 2019. 

ح سعادة املهندس سعد بن شريدة  وصرَّ
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس 
إدارة شركة قطرغاز، قائاًل: "يشّكل إكمال عمليات 

تركيب القوائم البحرية جزءًا هامًا من مشروع 
التوسعة ككل، وقد متَّ إجنازه يف املوعد احملدد 

بأداء متميز من حيث السالمة واجلودة.” وأردف 
سعادته قائاًل: "ويسعدين أن أهنئ شركتي قطرغاز 

ومكديرموت على هذا اإلجناز الكبري، وإننا نقّدر 
تعاونهما مع قطر للبرتول يف الوقت الذي يتم فيه 

التعامل مع الظروف الصعبة التي فرضتها اجلائحة 
العاملية”. 

سوف ُتستخدم قوائم منصات اإلنتاج الفوالذية 
تة مباشرًة يف عمق  التي متَّ تركيبها مؤخرًا واملثبَّ

البحر لدعم املنصة واملنصات السطحية ملشروع 
توسعة حقل الشمال، وقد جاء تركيبها عقب 

عمليات الرتكيب التي متت يف وقت سابق ألربعة 
قوائم أخرى، وبهذا أصبح العدد اإلجمايل لعمليات 

تركيب القوائم اخلاصة بهذا املشروع ثمانية. 
وتقديرًا ألهمية هذا اإلجناز، قال الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز مؤّكدًا: "إنني مسروٌر بالسرعة 
التي يتقّدم بها مشروع توسعة حقل الشمال. وإنَّ 

كل من فريق العمليات البحرية ملشروع توسعة 
حقل الشمال، ومقاولنا وشركة مكديرموت جديرون 

بالثناء والتقدير على هذا اإلجناز الرائع حيث أنَّهم 
عملوا دون كلل إلنهاء الرتكيب الناجح لهذه القوائم.” 

كما أضاف الرئيس التنفيذي مسلطًا الضوء على 
الرتكيب اخلايل من األخطاء واألداء املتميز يف جانب 

عملية تركيب قوائم منصات اإلنتاج اخلاصة مبشروع توسعة القطاع الشرقي 
حلقل الشمال قيد التنفيذ يف أكتوبر 2020. 

"يشّكل إنهاء عمليات تركيب قوائم منصات اإلنتاج البحرية جزءًا هامًا من مشروع التوسعة 
ككل، وقد متَّ إجنازها يف املوعد احملدد بأداء متميز من حيث السالمة واجلودة.” 
– سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز.

متَّ بدء حفر أول اآلبار التطويرية من أصل 80 بئر خاصة مبشروع توسعة حقل الشمال يف 29 
  .”GulfDrill Lovanda"  ”مارس 2020 بواسطة منصة احلفر "غلف دريل لوفاندا

السالمة: "يعدُّ التنفيذ الذي يتسم باجلودة واخلايل من 
األخطاء البصمة التي متيز جميع مشاريع قطرغاز، 

وإنني على يقني بأن فريق مشروع توسعة حقل 
الشمال سيظل يعمل بروح الفريق ويتمسك بقيمنا 

املشرتكة بينما يواصل إجناز األعمال اخلاصة 
مبشروع التوسعة.  لقد حقق فريق املشروع هذا 

اإلجناز من خالل إكمال ستة ماليني ساعة عمل دون 
وقوع أي حوادث مقعدة عن العمل، وهو األمر الذي 

يجب أن يفتخر به جميع أعضاء الفريق على وجه 
اخلصوص.” 

حملة أعمال احلفر
أعلنت قطرللبرتول عن بدء حملة أعمال احلفر 

التطويرية ملشروع توسعة حقل الشمال يف إبريل 
2020. ومتَّ بدء حفر أول اآلبار التطويرية من أصل 80 بئر 

خاصة مبشروع توسعة حقل الشمال يف 29 مارس 
من العام ذاته بواسطة منصة احلفر    "غلف دريل 

لوفاندا” "GulfDrill Lovanda”، التي تديرها 
وتشّغلها شركة غلف دريل، وهي مشروع مشرتك 
بني شركة احلفر التي تتخذ من دولة قطر مقرًا لها، 

وهي شركة اخلليج العاملية للحفر احملدودة، 
وشركة "سي دريل” احملدودة. وكانت قطرللبرتول 

قد َمنحت يف وقت سابق جمموعة من العقود 
الستخدام وتشغيل منصات بحرية حلفر 80 بئر تطويري 

ملشروع توسعة حقل الشمال. 
ومتلك قطرغاز سجاًل حافاًل يف إجناز املشاريع 

الرئيسية، وتشغيل عدة منشآت برية وبحرية يف 
حقل الشمال بدرجة عاملية املستوى من املوثوقية 

والتمّيز التشغيلي. 
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  وقد صرَّ

التنفيذي لقطرغاز قائاًل:" إنَّ تنفيذ عقد الهندسة 
والتوريدات واإلنشاءات اجلديد لألعمال الربية وتركيب 
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عملية التسليم البارزة للشحنة رقم 
10,000 من مصنع هيليوم 2

حققت قطرغاز إجنازًا كبريًا عندما قامت بتحميل شحنة الهيليوم رقم 10,000 من مصنع 
الهيليوم 2 يف راس لفان.

إن عمليات قطرغاز إلنتاج الهيليوم يف راس لفان، قطر، تشمل تشغيل مصنع الهيليوم 2، وهو أكرب منشأة 
من نوعها يف العامل.

للهيليوم تطبيقات ذات قيمة عالية يف العلوم، والطب والصناعات عالية التقنية، مبا 
الت، والتصوير بالرنني املغناطيسي )MRI(، واستكشاف  يف ذلك أشباه امُلوصِّ

الفضاء واأللياف البصرية.

مع سجلها احلافل باألمان واملوثوقية واجلودة، 
يأتي تسليم شحنة الهيليوم لُيرّسخ مكانة دولة قطر 

كأحد منتجي ومصدري الهيليوم الرائدين يف العام. 
قطرغاز هي اجلهة املشّغلة ملنشآت إنتاج الهيليوم 

وتخزينه وحتميله يف دولة قطر، والتي تقع يف راس 
لفان، وتشمل مصنعي الهيليوم 1 والهيليوم 2. 

تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمصنعني 2.2 
مليار قدم مكعب قياسي سنويًا. ومع تشغيل مصنع 
الهيليوم 3 يف عام 2021، سوف تستحوذ قطرغاز على 

نحو 3٥٪ من إنتاج الهيليوم العاملي، بطاقة إنتاجية 
إجمالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعب قياسي سنويًا.  
بدأ مصنع الهيليوم 2، وهو أكرب منشأة إلنتاج 

الهيليوم يف العامل، اإلنتاج يف يونيو 2013 وقد متَّ 
حتميل الشحنة رقم ٥000 من مصنع الهيليوم 2 يف 

مايو  2017. كما تقوم قطرغاز بتشغيل مصنع الهيليوم 
1، الذي بدأ اإلنتاج يف سبتمرب 200٥. 

إنَّ للهيليوم، الذي يشهد إقبااًل كبريًا يف العامل، 

تطبيقات ذات قيمة عالية يف العلوم، والطب 
والصناعات عالية التقنية، مبا يف ذلك أشباه 

 ،)MRI( الت، والتصوير بالرنني املغناطيسي امُلوصِّ
واستكشاف الفضاء واأللياف البصرية. ومن املتوقع 

أن يستمر الطلب العاملي على الهيليوم بالنمو مبعدل 
2-3٪ سنويًا يف املستقبل القريب. 

 مليار قدم مكعب قياسي سنويًا
2.6

مع بدء تشغيل مصنع الهيليوم 3 يف 
عام 2021، سوف تستحوذ قطرغاز على 
نحو 35% من إنتاج الهيليوم العاملي، 
بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.6 مليار 

قدم مكعب قياسي سنويًا. 

"إنَّ توقيع” خطاب اإلرساء “لتشييد أربعة خطوط إنتاج عمالقة يعدُّ بحق إجنازًا كبريًا ويشهد له 
التاريخ، حيث أنه يعكس التزام قطر للبرتول حتت قيادة سعادة املهندس سعد بن شريدة 

الكعبي، وذلك من أجل ترجمة رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري 
البالد املفدى على أرض الواقع، باالستناد إىل الثقة امُلكتسبة وإميان فريق إدارة قطر للبرتول 

بأكمله بقدرة قطرغاز على إجناز هذا املشروع الضخم بأكرب قدر من الفعالية والكفاءة.”
– الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي، قطرغاز
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جاءت عملية الرتكيب األخرية عقب عملية الرتكيب التي متت يف وقت 
سابق ألربعة قوائم ملنصات اإلنتاج، وبذلك أصبح العدد اإلجمايل لعمليات 

تركيب القوائم اخلاصة مبشروع توسعة حقل الشمال ثمانية، والتي 
سوف تدعم املنشآت السطحية يف املستقبل. 

كيلومرتًا من خطوط االنابيب التي سيتم تركيبها لنقل الغاز إىل راس 
لفان. وعالوًة على ذلك، سيتم تركيب خط أنابيب "MEG” خاص 

باملشروع و280 كيلومرت من كابالت األلياف البصرية.

عدد اآلبار التطويرية املقررة ملشروع توسعة حقل الشمال.

مليون

مليون طن سنويًا

نقاط تقاطع خطوط األنابيب مع الكابالت يف حقل 
الشمال 

عدد ساعات العمل التي متَّ إكمالها دون تسجيل أي حوادث 
مقعدة عن العمل. 

عدد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال التي سيتم تشييدها 
ملشروع توسعة حقل الشمال، ومن املقرر بدء أول إنتاج 

منها يف نهاية عام 2025.

بعد إضافة مشروع القطاع اجلنوبي من حقل الشمال، ستتمكن دولة قطر من زيادة طاقتها اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال إىل 126 مليون 
طن سنويًا وذلك بحلول عام 2027.  

تة مباشرًة يف عمق البحر والتي متَّ تركيبها مؤخرًا لدعم املنصة  سوف ُتستخدم القوائم الفوالذية املثبَّ
واألجزاء السطحية من مشروع توسعة حقل الشمال.  

قوائم منصات اإلنتاج الثمانية وبدء أعمال احلفر 
البحرية هو ثمرة سنوات طويلة من العمل املذهل 

الذي قام به الفريق املتكامل من جمموعتي املشاريع 
الرئيسية والعمليات حتت السطحية، حيث واصلت 

هذه الفرق العمل معًا بشكل وثيق يف جميع األوقات 
للتأكد من أن جميع أعمال قطرغاز لتطوير حقل 

الشمال، سواء الربية منها أو البحرية، يتم تصميمها 
وتنفيذها بشكل متناغم ومتَّسق.” 

متاشيًا مع نهج الشركة يف إدارة اجلوانب 
البيئية، ومبا يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 

ى احلفاظ على البيئة لألجيال القادمة، يتم  التي تتوخَّ
تشييد مشروع حقل الشمال وفقًا ألعلى املعايري 

البيئية. ويتضمن ذلك إدخال أفضل التقنيات املتاحة 
لتقليل االنبعاثات اجلوية واملائية. كما سيؤدي 

اسرتجاع احلرارة املستنفذة، واسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن، وجتميع غاز ثاين أكسيد الكربون وحقنه 

إىل خفض غازات انبعاثات االحتباس احلراري املرتبطة 
بخطوط قطرغاز العمالقة القدمية بنسبة ٪2٥.
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يف يونيو 2020، وقعت قطر للبرتول اتفاقية 
خالل حفل توقيع أقيم عن بعد باستخدام تقنية 

االتصال املرئي حلجز سعة لبناء ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال يف جمهورية كوريا، وهي أكرب 

اتفاقية من نوعها يف تاريخ بناء السفن. وقد 
شمل التوقيع ثالث اتفاقيات منفردة، سيتم 

استخدامها لتلبية املتطلبات املستقبلية 
ألسطول قطر للبرتول من ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال، من ضمنها تلك الالزمة ملشاريع 
التوسعة اجلارية يف حقل الشمال القطري ويف 

الواليات املتحدة. 
ومبوجب االتفاقيات، ستقوم أحواض بناء 
السفن الكورية الثالثة الكربى؛ وهي دايو لبناء 

السفن والهندسة البحرية، وهيونداي للصناعات 
الثقيلة، وسامسوجن للصناعات الثقيلة،  بحجز 

حصة كبرية من سعتها لبناء ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال لصالح قطر للبرتول حتى عام 2027. 

وقع االتفاقيات سعادة املهندس سعد بن 
شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس 
جملس إدارة قطرغاز، يف حفل توقيع أقيم عن بعد 

باستخدام تقنية االتصال املرئي بحضور سعادة 
السيد سانغ يان مو، وزير التجارة والصناعة 

والطاقة يف جمهورية كوريا.

قطر للبرتول توقع أكرب إتفاقّية من نوعها يف 
تاريخ  بناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال

قطر للبرتول تدخل يف اتفاق تاريخي حلجز سعة لبناء ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال يف كوريا حتى عام 2027.

"من خالل إبرام هذه 
االتفاقيات الهامة، لدينا كل 
ما يلزم للبدء بأكرب مشروع 

يف التاريخ لبناء ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال.”

تقّدر قيمة االتفاقية التاريخية مع 
كوريا اجلنوبية لبناء السفن بأكرث 

من 70 مليار ريال قطري.

حضر احلفل أيضًا كل من الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والرؤساء 

التنفيذيني ألحواض بناء السفن الكورية، وكبار 
املمثلني من وزارة التجارة والصناعة والطاقة 

الكورية، إىل جانب عدد من املدراء التنفيذيني يف 
قطر للبرتول، وقطرغاز، وأحواض بناء السفن 

الكورية الثالثة.
ويف كلمة له خالل حفل التوقيع، قال سعادة 

الوزير الكعبي: "إن توقيع االتفاقيات اليوم مع 
الشركات الكورية املرموقة الثالث يؤكد التزامنا 

بخطط مشاريع توسعة حقل الشمال، حتى يف 
ظل هذه الظروف االستثنائية. وكما ذكرت سابًقا، 

نحن منضي قدما يف تنفيذ مشاريع توسعة حقل 
الشمال لرفع الطاقة اإلنتاجية لدولة قطر من 77 
مليون طن سنويًا إىل 126 مليون طن سنويًا بحلول 
عام 2027، وذلك لضمان اإلمداد املوثوق به ملزيد 
من الطاقة النظيفة للعامل، وذلك يف الوقت الذي 

تظهر فيه احلاجة املاسة لالستثمارات لتلبية هذه 
املتطلبات. وسوف تضمن هذه االتفاقيات قدرتنا 

على تلبية املتطلبات املستقبلية ألسطول ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال لدعم زيادة قدرتنا اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي املسال ومتطلبات استبدال 
ناقالت األسطول على املدى البعيد. 

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "من خالل توقيع 

هذه االتفاقيات الثالث الهامة اليوم، لدينا كل ما يلزم 
للبدء بأكرب مشروع يف التاريخ لبناء ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال، حيث حجزنا حوايل60 باملائة من 
السعة العاملية لبناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال 

حتى نهاية عام 2027 لتلبية متطلبات أسطولنا من 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال لألعوام السبعة إىل 

الثمانية القادمة، والتي قد تصل إىل 100 سفينة 
جديدة بقيمة أكرثمن70 مليار ريال قطري.” 

سوف يتم تزويد السفن اجلديدة بأحدث جيل 
من حمركات الوقود املزدوج، التي تعمل بشكل 

أساسي على الغاز الطبيعي املسال، األمر الذي 
سيضمن أداء فائق من حيث الكفاءة واالمتثال 

ألحدث اللوائح والتشريعات العاملية اخلاصة 
باالنبعاثات واللوائح البيئية.

يعد مشروع قطر للبرتول ألسطول ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال األكرب من نوعه يف تاريخ 

صناعة الغاز الطبيعي املسال، وسيلعب دورًا هامًا 
يف تلبية متطلبات الشحن اخلاصة مبشاريع الغاز 

الطبيعي املسال احمللية والعاملية لقطر للبرتول، 
كما سيلعب دوًرا هاًما يف استبدال قطع غيار 

االتفاقية التاريخية بني قطر للبرتول وكوريا ألسطول الناقالت احلايل لدولة قطر. 
اجلنوبية لبناء السفن باألرقام 

 3

٪60

100

حجزت قطر للبرتول حوايل 60٪ من السعة العاملية لبناء ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال لتلبية متطلبات أسطولها من ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال حتى نهاية عام 2027. 

من املتوقع أن يستهدف برنامج قطر للبرتول لبناء السفن 100 
سفينة جديدة خالل األعوام السبعة إىل الثمانية القادمة. 

مت توقيع االتفاق التاريخي بني أحواض بناء السفن الكورية "الثالثة 
الكبرية” وهي دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وهيونداي للصناعات 

الثقيلة، وسامسوجن للصناعات الثقيلة. سعادة املهندس سعد بن 
شريدة الكعبي، وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي 

لقطر للبرتول، ورئيس 
جملس إدارة قطرغاز.

70
مليار ريال قطري
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ِلم أوىل شحنات الغاز الطبيعي  قطرغاز ُتسَّ
املسال على منت ناقلة كيو- فليكس إىل حمطة 

"أدرياتيك” يف إيطاليا
تسليم الشحنة هي أول عملية تفريغ شحنة ُتجريها ناقلة قطرغاز من طراز كيو-فليكس 

لشحن الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة متوسطية الستالم الغاز الطبيعي املسال.

إن حمطة "أدرياتيك”  الستالم 
الغاز الطبيعي املسال هي 

أول حمطة بحرية إلعادة الغاز 
الطبيعي املسال حلالته 

الغازّية )التغويز( يف العامل 
يتم إنشاؤها بتقنية تعتمد 

على اجلاذبية األرضية، وتقوم 
بتشغيلها كل من إكسون 

موبيل )70%(، وشركة قطر 
تريمينال احملدودة )%23(،   

وشركة سنام )%7(.

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

فليكس لشحن الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة 
"أدرياتيك” الستالم الغاز الطبيعي املسال على 

الساحل الشرقي إليطاليا يف يونيو 2020. 
متَّ حتميل الشحنة على منت ناقلة قطرغاز 

املستأجرة "متبيك” للغاز الطبيعي املسال يف ميناء 
راس لفان، ومت إيصالها إىل حمطة "أدرياتيك” الستالم 

الغاز الطبيعي املسال بعد 12 يومًا. وتعد هذه أول 
عملية تفريغ شحنة جتريها ناقلة قطرغاز من طراز 

كيو- فليكس لشحن لغاز الطبيعي املسال إىل 
احملطة اإليطالية الستالم الغاز الطبيعي املسال. 
تقع حمطة "أدرياتيك” الستالم الغاز الطبيعي 

املسال على بعد 1٤ كيلومرت من شاطئ بورتو ليفانتي 
شمايل البحر األدرياتيكي بالقرب من مدينة روفيغو 

اإليطالية. وهي أول حمطة بحرية للتغويز يف العامل 
يتم إنشاؤها بتقنية تعتمد على اجلاذبية األرضية. ويتم 

تشغيل احملطة من قبل إكسون موبيل )٪70(، 
وشركة قطر تريمينال احملدودة )23٪(، وهي شركة 

تابعة لقطر للبرتول، وشركة سنام )٪7(. 
كما أن احملطة مربوطة بشبكة التوزيع الوطنية 

اإليطالية عرب خطوط أنابيب متكاملة، وتبلغ طاقتها 
التغويزية 8 مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعي 

املسال سنويًا )ما يعادل نصف طاقة استرياد الغاز 
الطبيعي املسال اإليطالية(، وتقوم حاليًا بتزويد أكرث 

 8من 10٪ من احتياجات البالد من الغاز الطبيعي.  
مليار مرت مكعب

تبلغ الطاقة التغويزية حملطة 
"أدرياتيك” اإليطالية الستالم الغاز 

الطبيعي املسال 8 مليارات مرت مكعب 
من الغاز الطبيعي املسال سنويًا، ما 

يعادل نصف طاقة استرياد الغاز 
الطبيعي املسال اإلجمالية للبالد.

قامت ناقلة قطرغاز املستأجرة "متبيك” للغاز الطبيعي املسال بتسليم أول شحنة من الغاز 
الطبيعياملسال على منت ناقلة من طراز كيو- فليكس لشحن الغاز الطبيعي املسال إىل احملطة اإليطالية 

"أدرياتيك” الستالم الغاز الطبيعي املسال يف يونيو 2020.

ُتزّود حاليًا حمطة "أدرياتيك” الستالم الغاز الطبيعي املسال، الواقعة بالقرب من مدينة 
روفيغو يف إيطاليا، أكرث من 10٪ من احتياجات البالد من الغاز الطبيعي.
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مت حتميل الشحنة على منت ناقلة الغاز الطبيعي 
املسال املستأجرة من قطرغاز "الغرافة” يف ميناء 

راس لفان يف 16 مارس 2020، ومت تسليمها إىل 
احملطة الواقعة يف املنطقة الصناعية اجلديدة 

للميناء يف منطقة زهوشان للتنمية االقتصادية يف 
الصني يف 1 إبريل 2020.

وهذه هي أول عملية تنّفذها قطرغاز لتفريغ 
شحنة إىل احملطة الصينية الستالم الغاز الطبيعي 

املسال على منت ناقلة من طراز كيو-فليكس للغاز 
الطبيعي املسال. وتتألف حمطة زهوشان من 

خزانني سعة كل منهما 160,000 مرت مكعب، باإلضافة إىل 
رصيف بحري خمصص للغاز الطبيعي املسال بسعة 

3 مليون طن سنويًا يف مرحلتها األوىل.

تسليم أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال 
على منت ناقلة كيو-فليكس إىل حمطة 

زهوشان يف الصني
تسليم الشحنة على أول عملية تنفّذها قطرغاز لتفريغ شحنة إىل احملطة الصينية الستالم الغاز 

الطبيعي املسال باستخدام ناقلة قطرغاز من طراز كيو-فليكس للغاز الطبيعي املسال.

قامت ناقلة الغاز الطبيعي املسال املستأجرة من قطرغاز "الغرافة” بتسليم شحنتها بأمان إىل 
حمطة زهوشان الستالم الغاز الطبيعي املسال يف الصني يف إبريل 2020.

تضم حمطة زهوشان الستالم الغاز الطبيعي املسال 
خزانني سعة كل منهما 160,000 مرت مكعب، ورصيفًا 

بحريًا ُمخّصصًا للغاز الطبيعي املسال بسعة 3 مليون 
طن سنويًا يف مرحلتها األوىل.

 ENN حول جمموعة
الصينية

تعترب جمموعة ENN Group واحدة من 
أكرب موزعي الطاقة النظيفة يف الصني، 

ويتمثَّل عملها الرئيسي يف بيع وتوزيع غاز 
األنابيب والغاز الطبيعي املسال، كما يشمل 

نطاق أعمالها منتجات الطاقة األخرى 
املتعددة. واستثمارات يف جمال البناء 

وتشغيل البنية التحيتة خلطوط أنابيب الغاز، 
وحمطات تزويد املركبات والسفن بالوقود، 

ومشاريع الطاقة امُلتكاملة. وحتى 31 ديسمرب 
 209 ENN Group 2019، أقامت جمموعة

مشروعًا يف الصني يف 27 مقاطعة وبلدية 
ومنطقة متمتعة باحلكم الذاتي، وميتد نطاقها 

لتخدم 10٤ ماليني نسمة من السكان يف 
املناطق احلضريَّة.

متتلك الصني ما جمموعه 22 حمطة الستالم الغاز الطبيعي 
املسال، 11 منها ميكنها استيعاب ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال من طراز كيو- ماكس. وقد سلَّمت قطرغاز حتى 
اآلن شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل 13 حمطة الستالم 

الغاز الطبيعي املسال يف الصني. 

متَّ حتميل الشحنة على منت ناقلة "املفري” 
لشحن الغاز الطبيعي املسال املستأجرة لقطرغاز 

يف ميناء راس لفان بتاريخ 21 أكتوبر 2020، ومتَّ 
تسليمها إىل حمطة تياجنني الستالم الغاز الطبيعي 

املسال الواقعة يف مدينة تياجنني الساحلية 
الشمالية، بالقرب من بكني بتاريخ 10 نوفمرب 2020. 

وهي أول عملية تفريغ للشحنة ُتنّفذها قطرغاز إىل 
حمطة استالم الغاز الطبيعي املسال هذه على 

منت ناقلة من طراز كيو-ماكس للغاز الطبيعي 
املسال. 

إن حمطة تياجنني الستالم الغاز الطبيعي 
املسال مملوكة ومدارة من قبل شركة البرتول 

والكيماويات الصينية )سينوبك(، واحدة من أكرب 
الشركات اململوكة للدولة يف الصني. استلمت 

احملطة أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال يف 
فرباير عام 2018، ومنذ ذلك احلني استلمت أكرث من 

200 شحنة من الغاز الطبيعي املسال. 

تبلغ سعة احملطة ستة ماليني طن سنويًا، 
ويجري العمل حاليًا على توسعتها لتتمكن من 

استيعاب حتى 10,8 مليون طن سنويًا بحلول عام 
2022. ومن 22 حمطة الستالم الغاز الطبيعي 

املسال قيد التشغيل حاليًا يف الصني، 11 منها 
ميكنها استيعاب ناقالت الغاز الطبيعي املسال من 

ناقلة كيو-ماكس تسّلم أول شحنة غاز طبيعي 
مسال إىل حمطة تياجنني يف الصني

ناقلة قطرغاز "املفري” هي أول ناقلة لشحن الغاز الطبيعي املسال من طراز كيو-ماكس 
ترسو يف حمطة تياجنني الستالم الغاز الطبيعي املسال، والناقلة رقم 100 التي ترسو يف 

احملطة يف عام 2020. 

طراز كيو-ماكس، أكرب ناقالت للغاز الطبيعي 
املسال يف العامل. 

سلَّمت قطرغاز، منذ سبتمرب عام 2009، كمية 
إجمالية قدرها 62 مليون طن من الغاز الطبيعي 

املسال إىل 13 حمطة الستالم الغاز الطبيعي 
املسال يف الصني. 

ناقلة قطرغاز " املفري”  من طراز كيو-ماكس لشحن الغاز الطبيعي املسال تسّلم شحنتها إىل حمطة 
تياجنني التي تبلغ سعتها ستة ماليني طن سنويًا، وجتري توسعتها حاليًا لتتمكن من استيعاب 10,8 مليون طن 

سنويًا بحلول عام 2022.
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ِإنَّ استخدام الغاز 
الطبيعي املتبّخر بداًل من 

زيت الوقود التقليدي ُيقّلل 
بشكل كبري من انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري 

ة األخرى  واالنبعاثات الضارَّ
طيلة فرتة عملية التفريغ.

جنحت قطرغاز بتدشني برنامج الستخدام الغاز 
املتبّخر أثناء شحن الغاز الطبيعي املسال لتشغيل 

ناقالتها للغاز الطبيعي املسال التقليدية امُلستأجرة، 
وذلك أثناء عمليات التفريغ يف احملطات اليابانية 

الستالم الغاز الطبيعي املسال. ويتم تنفيذ الربنامج 
بالتعاون مع ُعمالء قطرغاز يف اليابان. 

فقد جنحت ناقلة الشركة التقليدية للغاز 
الطبيعي املسال "اجلسرة” املستأجرة يف تنفيذ 

أول عملية من هذا النوع الستخدام الغاز املتبّخر 
للتشغيل أثناء تفريغها يف حمطة نيغاتا الستالم الغاز 

الطبيعي املسال يف اليابان يف أكتوبر 2019. 
ومنذ ذلك احلني، أكمل أسطول قطرغاز 
املستأجر من الناقالت التقليدية لشحن الغاز 

الطبيعي املسال 61 عملية من هذا النوع بنجاح يف 
عدة حمطات الستالم الغاز الطبيعي املسال يف 

اليابان، ُمخّفضا ًبذلك االنبعاثات وُمعّززًا لالمتثال البيئي. 
مة لنقل  ِإنَّ ناقالت الغاز الطبيعي املسال ُمصمَّ

الغاز الطبيعي بشكله السائل عند درجة حرارة 163 
ر.   درجة مئوية ـ وهي قريبة من الدرجة املطلوبة للتبخُّ

ر الطبيعي، املعروف باسم "الغاز املتبّخر  وهذا التبخُّ
أثناء الشحن”، ال مناص منه ويجب إزالته من اخلزانات 

من أجل احلفاظ على ضغطها.
وِإنَّ استخدام الغاز الطبيعي املتبّخر بدال من زيت 

الوقود التقليدي ُيقّلل بشكل كبري من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري واالنبعاثات الضارة األخرى طيلة فرتة 
عملية التفريغ. وتلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري وامللوثات األخرى من خالل استخدام 

الغاز الطبيعي، وهو أنظف وقود أحفوري، وذلك يف 
إحدى عملياتها الهامة. 

قطرغاز تستخدم الغاز املتبّخر لتشغيل ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال

متَّ بنجاح تدشني برنامج استخدام الغاز املتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي املسال لتشغيل 
ناقالت قطرغاز التقليدية امُلستأجرة للغاز الطبيعي املسال يف حمطات استالم الغاز 

الطبيعي املسال اليابانية.

جنحت الناقلة التقليدية "اجلسرة” لشحن الغاز الطبيعي املسال املستأجرة من قبل قطرغاز يف 
تنفيذ أول عملية الستخدام الغاز املتبخر للتشغيل أثناء تفريغها يف حمطة "نيغاتا” الستالم الغاز 

الطبيعي املسال يف اليابان يف أكتوبر 2019.

 163
درجة مئوية

ِإنَّ ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
مة لنقل الغاز الطبيعي بالشكل  ُمصمَّ

السائل عند درجة حرارة 136 درجة 
مئوية ـ وهي قريبة من درجة احلرارة 

ر. املطلوبة للتبخُّ

تسليم شحنة غاز طبيعي مسال ألول مرة 
من ناقلة من طراز كيو-فليكس إىل ناقلة 

أخرى يف الفلبني
متَّ إكمال عملية النقل التجاري األوىل التاريخية من ناقلة إىل أخرى يف خليج 

سوبيك يف أرخبيل يف احمليط الهادي يف شهر يناير. 

212,000 
متَّ حتميل حمولة كاملة تبلغ 212,000 مرت مكعب 
من الغاز الطبيعي املسال على منت الناقلة 

"مسيمري” من طراز كيو-فليكس للغاز 
الطبيعي املسال امُلستأجرة من قبل 

قطرغاز يف ميناء راس لفان يف 18 
ديسمرب 2020.

"ستساعد عمليات نقل الشحنات من ناقلة إىل أخرى من هذا النوع على حتسني 
قدراتنا يف جمال الشحن باستخدام أكرث ناقالت الغاز الطبيعي املسال كفاءًة 

 لدينا لنقل الشحنات إىل األسواق الرئيسية ذات القيمة العالية.”
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

لعمالئنا احملتملني من ذوي القدرات احملدودة يف 
جمال الشحن، ولعمالئنا الذي يبحثون عن شحنات 

بحجم أصغر أو غري منتظمة احلجم.” 
وأضاف الشيخ خالد قائاًل: "ستساعد عملية 

نقل الشحنات من ناقلة إىل أخرى من هذا النوع على 
حتسني قدراتنا يف جمال الشحن باستخدام أكرث 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال كفاءًة لدينا لنقل 
الشحنات إىل األسواق الرئيسية ذات القيمة العالية. 

وأود أن أشكر برتوتشاينا، التي تعد أحد شركاءنا على 
املدى الطويل يف صناعة الغاز الطبيعي املسال، 

على دعمهم وتعاونهم معنا.”
إن ناقلة الغاز الطبيعي املسال "مسيمري” 

مستأجرة ألجل طويل من قبل قطرغاز وتشّغلها 
شركة ناقالت للشحن )قطر( احملدودة.

متَّ حتميل حمولة كاملة تبلغ 212,000 مرت مكعب 
من الغاز الطبيعي املسال على منت الناقلة 

"مسيمري” من طراز كيو-فليكس للغاز الطبيعي 
املسال امُلستأجرة من قبل قطرغاز يف ميناء 

راس لفان يف 18 ديسمرب 2020، وقد مت تسليمها 
على دفعتني منفصلتني. 

متَّ تسليم الدفعة األوىل من ناقلة إىل أخرى يف 
خليج سوبيك يف 6 يناير 2021، ومّت تسليم الدفعة 

الثانية إىل حمطة جيانغسو الستقبال الغاز الطبيعي 
املسال يف جمهورية الصني الشعبية. وقد متَّ 

إجراء عمليتي البيع إىل العميل برتوتشاينا. 
ح  ويف معرض تعليقه على هذا اإلجناز الكبري، صرَّ

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 
لقطرغاز، قائاًل: "يسعدنا اإلعالن عن هذا اإلجناز الكبري 
يف جمال الشحن، حيث أنها املرة األوىل التي تشارك 

فيها إحدى أكرب ناقالت الغاز الطبيعي املسال، من 
طراز كيو-فليكس، يف عملية نقل شحنة جتارية من 

ناقلة إىل أخرى. سوف ُيمّكننا هذا اإلجناز من نقل 
كميات كبرية بأكرب قدر ممكن من الكفاءة إىل األسواق 

الرئيسية. وعالوًة على ذلك، سيكون هذا خيارًا جذابًا 

سلَّمت الناقلة "مسيمري” من طراز كيو-فليكس للغاز الطبيعي املسال امُلستأجرة من 
قبل قطرغاز الشحنة التاريخية يف 6 يناير 2021. 

مرت مكعب
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َيسر إدارة املوارد البشرية يف قطرغاز اإلعالن 
عن خطة إطالق حّل متكامل للتوظيف قائم على 

الشبكات السحابية، والذي يغطي عملية االستقطاب 
إىل التعيني بأكملها من أجل احلصول على 

املوظفني.

تشمل اخملرجات الرئيسية للخطة ما يلي:
ُتوفري رؤية واضحة وفهم عميق جلميع   •

خطوات عملية التوظيف للمدراء املباشرين، 
وفرق املوارد البشرية وجميع أصحاب 

املصلحة اآلخرين. وسوف يشمل احلّل أيضًا 
إعادة بناء املوقع اإللكرتوين للشركة لنشر 

إعالنات الوظائف داخليًا وخارجيًا.

تقدمي أداة مرئّية تهدف للتعريف بقطرغاز   •
وتعزيز صورتها اإليجابية بني القوى العاملة 

اخلارجية والصناعات التابعة. 

ال إىل  ضمان تدفق البيانات بشكل دقيق وفعَّ  •
 SAP األنظمة احلالية لدى قطرغاز، مثل
HCM ، و Outlook وغريها من وحدات 

QGiTM قيد التشغيل، إضافًة إىل اللوحات 
اخلارجية إلعالنات الوظائف، وشركات 

التوظيف، وتطبيقات التواصل االجتماعي 
مثل "لينكد إن”. 

من امُلخطط بدء التشغيل بالتزامن مع إطالق 
الوحدات التالية دفعة واحدة: 

:)RCM( نظام إدارة التوظيف
سوف يقوم نظام إدارة التوظيف بإدارة احتياجات 

كل قسم من الكوادر البشرية بهدف شغل 
املناصب الوظيفية. وهو ما سيبدأ  بتحديد أولويات 

الوظائف الشاغرة الرئيسّية حسب احتياجات العمل، 
ويشمل ذلك كافة أنواع التوظيف - املوظفني 

من ُمتقّدم للوظيفة إىل موظف: نظام قطرغاز 
"Success Factors" للموارد البشرية

توفري رؤية 
واضحة وفهم 
عميق  لعملية 

التوظيف.

 نظام قطرغاز 
"Success Factor" ـ 
ملخص حول امُلخرجات 

الرئيسية:

التعريف 
بقطرغاز بني 

القوى العاملة 
اخلارجية 

والصناعات 
التابعة.

ضمان التدفق 
الفّعال للبيانات 

يف األنظمة 
الداخلية 

واملنصات 
اخلارجية. 
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بعقود مباشرة، املوظفني امُلنتدبني أو امُلعارين، 
اخلريجني القطريني، واملياومني - وصوال إىل حتديد 
أفضل امُلرشحني احملتملني. سوف يتم توثيق كل 

خطوة وسيتم إدارتها من خالل أدوار وموافقات 
دة، والتي تضمن سريَّة املعلومات والبيانات  ُمحدَّ

والوثائق وسهولة تبادلها أثناء عملية االختيار. 

التسويق للتوظيف:
سوف يشتمل هذا على موقع إلكرتوين تفاعلي 
ر للوظائف، ويضم هذا املوقع إعالنات وظائف  ُمطوَّ

على قنوات متعددة ودمج لقنوات شبكات التواصل 
ح.  االجتماعي، ما يؤدي إىل جتربة سلسة للُمرشَّ

سوف َيستبِدل تطبيق التسويق للتوظيف صفحة 
املوقع اإللكرتوين احلالية اخلاصة بوظائف قطرغاز، 
وسيتألف من عدة صفحات تهدف لتحسني رحلة 

املستخدم. كما سيحتوي املوقع اجلديد على 
حمتوى من شأنه جذب الكفاءات الوطنية من مصادر 

خمتلفة، مثل املعارض املهنية والكليات 
واجلامعات. ومن أجل جذب أفضل الكفاءات الوطنية 

واألجنبية على حد سواء، سُيعزز املوقع أيضًا من 
مكانة قطرغاز باعتبارها اجلهة املثلى للتوظيف.

تهيئة املوظفني اجُلدد وإعدادهم:
من أجل ضمان تهيئة املوظفني اجُلدد 

وتسهيل انخراطهم يف ثقافة قطرغاز وأسلوبها 
يف العمل، ستقوم وحدة تهيئة املوظفني اجُلدد 

وإعدادهم بتبسيط وإدارة أنشطة التعبئة اخلاصة 
بالتوظيف، حيث سيتم تزويد املوظفني اجُلدد 

باألدوات واملعلومات التي يحتاجونها لينجحوا حتى 
قبل يومهم األول لاللتحاق بالعمل. سوف حتّسن 

هذه العملية من جودة البيانات حيث ستتدفق 
بيانات املوظف بسالسة بني أقسام وأنظمة 

املوارد البشرية، مثل العالقات العامة والتوظيف 
وشؤون الهجرة، وذلك باحلد األدنى من الصيانة 

اليدوية. 

ُتعِلن إدارة املوارد البشرية عن خّطة إطالق حّل متكامل للتوظيف قائم على الشبكات 
السحابية، والذي يغطي عملية االستقطاب إىل التعيني بأكملها.

من اخملطط بدء عمل برنامج املوارد البشرية اخلاص 
بقطرغاز بالتزامن مع نشر ثالث وحدات دفعًة واحدة، وهذه 

الوحدات هي: نظام إدارة التوظيف، التسويق للتوظيف 
وتهيئة املوظفني اجُلدد وإعدادهم. 

نهج قطرغاز للتطوير
يتبع نهج قطرغاز يف تطوير قواها العاملة 

الوطنية نظام الـ ٪70/ ٪20/ ٪10.  

قطرغاز حتصل على جائزة التقطري الكريستالية 
للدعم يف جمال التدريب والتطوير

ُتعرف الشركة على أنَّها رائدة يف تطوير اإلمكانات الكاملة للموظفني القطريني.

حصلت قطرغاز على اجلائزة الكريستالية 
املرموقة يف شهر مايو وذلك تقديرًا لدعمها 
للتقطري يف جمال "التدريب والتطوير”. وقد متَّ 

اإلعالن عن هذه اجلائزة من قبل سعادة املهندس 
سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون 

الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر 
للبرتول. 

للعام الثاين عشر على التوايل، يتم تكرمي الشركات 
التي َدأبت على إظهار أعمال متميزة يف تعزيز 

أهداف التقطري من خالل جوائز التقطري السنوية 
اخلاصة بقطاع الطاقة. 

ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس  صرَّ
التنفيذي لقطرغاز: "إننا فخورون جدًا بحصولنا على 

هذه اجلائزة املتميزة، فهي دليٌل على التزامنا 
بتطوير كوادر عاملة قوية مبا يتماشى مع رؤية قطر 

الوطنية 2030، وعلى تركيزنا على التطوير املستدام 
من خالل إنشاء بيئة تعلُّم شاملة.”

أفضل املمارسات اخلاصة بأنشطة التعلُّم
يف إطار جهود الشركة يف جمال التقطري، 

تعمل قطرغاز على تطوير كوادرها الوطنية من خالل 
خطط تطوير تتميز بالفعالية والكفاءة لتطوير 

اخلريجني القطريني، واملوظفني القطريني الذين 
على رأس عملهم، والقطريني يف جمموعات 
املواهب. ويتم الرتكيز بشكل خاص على رصد 

ر الفردي وتقدمي النصح واملشورة.  ومتابعة التطوُّ
وعالوًة على ذلك، يتم دعم املوظفني القطريني 
يف الشركة بأفضل املمارسات املرتبطة بأنشطة 

م، وذلك لسدِّ الثغرات يف الكفاءات وإعدادهم  التعلُّ
لألدوار املستقبلية التي متثل جزء من خطة الشركة 

للتعاقب الوظيفي.
يتبع منهج قطرغاز يف التطوير النظام التايل: 

70٪ من اخلربة املكتسبة أثناء ممارسة العمل، 
و20٪ من التوجيه والتدريب أثناء العمل، و10٪ من 
احملاضرات والدورات التدريبية. وخالل عام 2019، 

مت الشركة فرصًا متعددة للكوادر الوطنية  قدَّ
لتطوير وحتسني كفاءاتهم وقدراتهم من خالل 

استخدام ُأطر الكفاءات التقنية والسلوكية. 

"إن هذه اجلائزة هي دليُل على التزامنا بتطوير 
كوادر عاملة قوية مبا يتماشى مع رؤية قطر 

الوطنية 2030.” 

نتائج جمدية ُتؤّثر على األعمال
تسعى خطط قطرغاز القصرية والبعيدة األجل 

لدعم التقطري من خالل التدريب النوعي للكوادر 
الوطنية، وذلك بهدف تطوير قوى عاملة ذات قدرات 

وكفاءة عالية. 
ولهذا، تستثمر الشركة وقتًا وجهدًا كبريين 

لدعم وتطوير قواها العاملة من خالل التدريب 
والتطوير. كما توّفر األدوات واملمارسات املطلوبة، 
إضافًة إىل شبكة داخلية من املنّسقني واملدربني، 

وذلك من أجل حتقيق نتائج ُمجدية يف تطوير 
كوادرها الوطنية داخل الشركة. إنَّ هذا األداء 

املتَّسق والتعّلم النوعي يرتك بالفعل أثرًا على 
أعمال الشركة، ويقع يف صميم إسرتاتيجية 

الشركة للتقطري.  

كجزء من جهودها يف جمال التقطري، تعمل قطرغاز على تطوير كوادرها الوطنية من خالل خطط 
تطوير تتميز بالفعالية والكفاءة لتطوير اخلريجني القطريني، واملوظفني القطريني الذين على رأس 

عملهم، والقطريني يف جمموعات املواهب. 

- الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

70%- من اخلربة 
املكتسبة أثناء 

ممارسة العمل

20%- من التوجيه 
والتدريب

10%- من 
احملاضرات 

والدورات التدريب
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"أود أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئكم على االستمرار يف 
وضع طموحات عالية لكم، وحرصكم ومثابرتكم على 

التقدم يف مسريتكم املهنية ومواصلة تطوركم حتى 
خالل هذه األوقات العصيبة” 

منتدى الرئيس التنفيذي باستخدام تقنية االتصال 
عن بعد املنعقد للخريجني حتت التدريب والتطوير 

من املستوى اجلامعي والثانوي يف قطرغاز
أتاح املنتدى السنوي، الذي انعقد ألول مرة عرب اإلنرتنت بسبب جائحة فريوس كورونا العاملية، الفرصة 

للخريجني القطريني للقاء الرئيس التنفيذي لقطرغاز وفريق اإلدارة العليا.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز وجمموعة من املشاركني شاركوا يف 
منتدى الرئيس التنفيذي األول باستخدام تقنية االتصال عن بعد، الذي انعقد يف ديسمرب 2020.
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عدد اجلوائز - 13 خريجًا قطريًا، و 12 

مدّربًا، وستة من طالب املنح 
التعليمية- التي مت تقدميها خالل 

منتدى الرئيس التنفيذي األول 
لقطرغاز بتقنية االتصال عن بعد 

وذلك لتفّوقهم يف جماالت 
تخصصهم.

وقد متَّ تسجيل مالحظات واقرتاحات املشاركني 
م والتطوير من  خالل املنتدى، لتتمكن إدارة الَتعلُّ

ضمان بقاء عملية تطوير القطريني على املسار 
الصحيح.  

م والتطوير وسامًا ذهبيًا  منح إدارة التعلُّ
دوليًا مرموقًا إلدارة املوارد 

م والتطوير  متَّ منح االعتماد الذهبي إلدارة التعلُّ
يف أكتوبر 2020 من قبل منظمة إنفيستورز إن بيبول 
ها اململكة املتحدة، التي متنح االعتماد  )IIP( ومقرَّ
بناًء على أحدث االجتاهات فيما يتعلق مبكان العمل، 
واملمارسات الرائدة وظروف املوظفني املطلوبة 

إليجاد ِفَرق عالية األداء.
 وتعليقًا على هذا االعتماد، قال عدنان حسن 

م والتطوير يف شركة قطرغاز على االعتماد الذهبي "نستثمر يف املوارد  حصلت إدارة التعلُّ
البشرية” من قبل منظمة إنفيستورز إن بيبول )IIP(، وهو معيار دويل إلدارة املوارد البشرية. 

"يسعدنا أن نحصل على 
هذا االعتماد املرموق، 

حيث أن %17 فقط من 
املؤسسات واملنظمات 

املعتمدة من قبل 
منظمة إنفيستورز إن 
بيبول )IIP( يف جميع 

أنحاء العامل تصل إىل 
املستوى الذهبي. وُيعدُّ 

ًا ألي شركة  هذا إجنازًا هامَّ
أو مؤسسة ُتقّدر 

موظفيها.” 

م والتطوير يف قطرغاز:  الشيبي، مدير إدارة التعلُّ
"يسعدنا أن نحصل على هذا االعتماد املرموق، حيث 
أن %17 فقط من املؤسسات واملنظمات املعتمدة 
من قبل منظمة إنفيستورز إن بيبول )IIP( يف جميع 

أنحاء العامل تصل إىل املستوى الذهبي. إنَّ االعتماد 
م والتطوير ُتطّبق سياسات  الذهبي يعني أن إدارة التعلُّ

وإجراءات وأنظمة راسخة لدعم موظفينا، ويتوّلى كل 

فرد يف اإلدارة مسؤولية ترجمتها على أرض الواقع. 
ويعدُّ هذا إجنازًا هامًا ألي شركة أو مؤسسة تقّدر 

موظفيها”. 
ِإنَّ هذا اإلجناز يلقي الضوء على مدى كفاءة 

قطرغاز يف الوقت الراهن يف قيادة ودعم وتطوير 
قوتها العاملة ذات الكفاءات العالية واملتنّوعة من 
أجل حتقيق أفضل نتائج األعمال. عالوًة على ذلك، 

فهي تساعد الشركة على قياس تأثري اسرتاتيجيتها 
اخلاصة باملوظفني وكيف تفيد هذه االسرتاتيجية 

قوتها العاملة. 

عدنان حسن الشيبي، مدير 
م والتطوير، قطرغاز. إدارة التعلُّ

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز خماطبًا 
اخلريجني واملدربني  وطالب املنح التعليمية القطريني خالل 

املنتدى.

كان موضوع منتدى الرئيس التنفيذي لهذا العام، 
م والتطوير يف قطرغاز يف  ته إدارة الَتعلُّ والذي نظمَّ

أواخر ديسمرب، هو "االستثمار يف املواطنني 
املتمّيزين”. وخالل املنتدى، متَّ منح 13 خريجًا قطريًا، 

و12 مدربًا، وستة من طالب املنح التعليمية جوائز 
لتمّيزهم يف جماالت تخصصهم.

كما ُمِنَح اخلريجني القطريني فرصة املشاركة 
يف املناقشات حول خطط تنميتهم الفردية، وطلب 

أي توضيحات من اإلدارة بخصوص مسريتهم 
املهنية والدعم الذي يحتاجه كل منهم للوصول إىل 

مناصبهم احملّددة. 
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز، خماطبًا املشاركني: "يعترب 
التقطري هدفًا إسرتاتيجيًا هامًا لقطرغاز، وهي ركيزة 

تنبثق من التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، 
هات قطرغاز  كما يتوافق بشكل تام مع بيان توجُّ
لتطوير قوى عاملة من أصحاب الكفاءات العالية 

ودعمهم واستبقائهم. وإننا نرّكز على نوعية 
موظفينا، واألهم من ذلك، أننا ننظر يف شتى الطرق 
التي ميكننا من خاللها دعم تنميتهم من خالل برامج 

بناء القدرات ذات املستوى العاملي.”  
وأضاف الرئيس التنفيذي: "على الرغم من كل 

التداعيات السلبية جلائحة كورونا العاملية، إال أنها يف 
الواقع جعلتنا أقوى وأكرث قدرة على املنافسة من أي 

وقت مضى. فقد ساعدتنا يف تقييم أولوياتنا 
االسرتاتيجية والتفكري فيها ملّيًا ومن ثمَّ تنفيذها. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئكم على االستمرار 
يف وضع طموحات عالية لكم، وحرصكم ومثابرتكم 

على التقدم يف مسريتكم املهنية ومواصلة 
تطوركم حتى خالل هذه األوقات العصيبة.” 
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نهج مبتكر يتحول إىل قصة جناح يف إعادة 
التدوير  يف شركة قطرغاز

تعد املعاجلة الناجحة التي قامت بها قطرغاز مع 
إحدى مصانع االسمنت يف دولة قطر األحدث من 

سلسلة املبادرات لتنفيذ برامج إدارة النفايات  
بطريقه مستدامة  بيئيًا واقتصاديًا وهذا ما يتماشى 

مع  نهج إدارة النفايات املتكامل لشركة قطرغاز 
)4R( والذي يتضمن املبادئ األربعة )IWMA(

تقليل النفايات من املصدر  -
داخليًا ، إعادة االستخدام ضمن حرم عمليات   - 

قطرغاز  
اعادة التدوير  -

التخلص من النفايات بدرجة عالية من    - 
املسؤولية ووفق النظم والتشريعات البيئية     

يف الدولة.  
ُتستخَدم املناخل اجلزيئية يف نطاق واسع يف 

التطبيقات الصناعية، والسّيما يف مصانع معاجلة 
النفط والغاز. وتتطلب عملية إنتاج الغاز الطبيعي 
املسال كميات كبرية من هذه املناخل اجلزيئية، 

وهي عبارة عن كرات خزفية هندسية لها مساحة 
سطحية كبرية ُمصممة للقيام بفصل الرطوبة 

والشوائب عن الغاز.
وفور تشبع املناخل اجلزيئية  تكون مستهلكة 

ومستخدمة ، ويتم التخلُّص من املناخل اجلزيئية  
ات النفايات  اخلطرة  بالطريقة التقليدية  يف مكبَّ

املصرحة  مع نفايات أخرى  يف مساحة حمدودة 
وباهظة التكاليف. 

 ويف إطار مبادرة قطرغاز إلعادة  التدوير ، مَت 
مؤخرًا معاجلة املناخل اجلزيئية  املستهلكه 

واملستخدمه من  عمليات قطرغاز يف مصنع 
أسمنت حملي كمادة خام وتكميلية ، عوضًا لصخر 
البوكسيت الذي يستخدم يف إنتاج  ما ُيعرف باسم 

"Green Clinker” و الكلنكر األخضر. 
وأثبتت  هذه الطريقة يف إعادة التدوير  أنها أكرث 

فاعلية من التخلص التقليدي بيئيًا واقتصاديًا ، كما 
ساعدت بشكل كبري على حتسني أداء قطرغاز الُكلِّي 

يف  معدل إعادة التدوير. وبعد  القيام بأبحاث  أكادميية  
وجتارب عملية مكثَّفة ُأجريت بشكل مشرتك بني 

قطرغاز وشركة حملية متخصصة يف طرح وتوفري 
احللول إلعادة  تدوير النفايات ،جنحت قطرغاز يف 

إعادة تدوير أكرث من 5.000 طن من املناخل اجلزيئية يف 
مصنع أسمنت حملي كمواد  خام وتكميلية إلنتاج 
الكلنكرن األخضر الذي يستخدم يف إنتاج األسمنت.

وانطالقًا من تركيز قطرغاز على خيارات بديلة   
للتخلص من النفايات ، فلقد مت تنظيم العديد من 

ورش العمل واالجتماعات داخليًا لطرح األفكار إليجاد 
َن  فرص جديدة إلعادة التدوير يف الدولة. وقد َتبيَّ
إمكانية استخدام املناخل اجلزيئية املستخدمة 

واملستهلكة عوضًا عن مادة البوكسيت كماده خام 
وتكميلية إلنتاج الكلنكر األخضر، حيث أن الرتكيب 

الكيميائي ملادة املناخل اجلزيئيه اجلزيئية 

مبادرة إعادة تدوير املناخل اجلزيئية املستخدمة واملستهلكه يف مصنع أسمنت 
حملي تزيد معدالت إعادة التدوير يف قطرغاز.

5,000
طن

ضمن  مبادرة  قطر غاز إلعادة التدوير ، 
مت إعادة تدوير أكرث من 5.000 طن من 
املناخل اجلزيئية يف مصنع أسمنت 

حملي كمواد خام وتكميلية النتاج 
األسمنت والكلنكر.

املستخدمة واملستهلكة مطابقة ملادة البوكسيد. 
وقد تبَع ذلك حتليالت خمربية شاملة واختبارات 
معملية وجتارب ، والتي أظهرت قابلية إيجابية  

الستخدام املناخل اجلزيئية كبديل ملادة البوكسيد 
إلنتاج األسمنت.

وكانت هناك العديد من التحديات  خالل التجارب  
امليدانية مبا يف ذلك اختبار جدوى التشغيل واحلفاظ 
على  التحكم يف  التغذية . كما كانت التجارب الصناعية 

التي أجريت مع قياس انبعاثات احلرق الناجتة عن 
التجربة جيدة ضمن احلدود املطلوبة واملنصوص 

عليها يف اللوائح التنظيمية لوزارة البيئة. وبعد 
احلصول على نتيجة ُمرضية لالختبار التجريبي، متَّ 

إكمال  املتطلبات واالجراءات  للحصول على موافقة 
رسمية من اجلهة التنظيمية، مثل وزارة البلدية 
والبيئة يف دولة قطر، وذلك بهدف الشروع يف  

إعادةالتدوير على نطاق كامل.

الفوائد  املكتسبة من إعادة 
تدوير املناخل اجلزيئية 

املستخدمة  
هذه املبادرة  ساهمت بحد كبري يف 

احلفاظ على البيئه و  تقليل كمية   
الطمر والردم يف مكب النفايات ، 

وثبتت جدواها اقتصاديًا بتقليل تكاليف 
الردم بنسبة تصل اىل %85  باملقارنة 

بالطريقة التقليدية   

التعاون الناجح مع الشركات احمللية  
ساعد على تعزيز معدالت إعادة تدوير  
النفايات ليصل إىل ما يزيد عن %50 يف 

قطرغاز يف  عام  20 20

مت إعادة تدوير أكرث من 5.000 طن مرتي 
من املناخل اجلزيئية  املستخدمة و 

املستهلكة يف مصنع اسمنت 
حملي  منذ عام 2019.  

•

•

•

خارطة طريق  ملبادرة اعادة التدوير 
إنَّ  جناح قطر غاز يف مبادرة إعادة التدوير مع 
الشركات احمللية الصغرية واملتوسطة ساهمت 

بشكل إيجابي يف إعادة التدوير  ,واالقتصاد الدائري، 
وساعد يف حد ذاته على ترويج احللول يف إدارة 

النفايات ، والصناعة، والبنية التحتية. 
 باالضافه اىل ذلك، أصبح حاًل مستداًما ومن 

احملتمل أن يقام بتطبيقه على املدى البعيد ، مما  
يوفرحزمه من الفوائد  االقتصاديه ، وفوائد يف اطار  

الصحة والسالمة والبيئة ، وفوائد تشغيلية لكال 
الطرفني، مقارنًة بطرق التخلص التقليدية يف مواقع 

ات النفايات  أو الطاقة التي تتطلب الكثري من  مكبَّ
املعاجلة األولية. 

)SMS( حلول املناخل اجلزيئية املستهلكة

إعادة تدوير املناخل اجلزيئية  املستخدمه واملستهلكة هو مثال ممتاز 
على التزام قطرغاز يف اإلدارة املستدامة  مما يخلق قيمة  مضافة  

ألعمال قطرغاز وللبيئة.

 املناخل اجلزيئية  املستخدمة و املستهلكة:
  خمس خطوات

دراسة جدوى 
أولية

املوافقات 

الرسمية

ى 
ق عل

قي
التح

خملترب
ق ا

طا
ن

 تنفيذ مبادرة إعادة 

التدوير 

التجارب الصناعية

س وعوامل املعاجلة
• مقايي

• االنبعاثات البيئية

• جودة املنتج

جمع وتخزينمناخل جزيئية 

تخزين

املعاجلة املشرتكة يف 
اإلسمنت

تقييم التكنولوجيا
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برنامج الشركة “Go Green” للتوعية يف 
املدارس يتكلل بالنجاح

يف إطار برنامج قطرغاز للتوعية يف املدارس، تهدف املبادرة إىل رفع 
ة.  ة امُللحَّ مستوى الوعي بني جمتمع الطلبة بالقضايا البيئيَّ

مت إدارة الشؤون واللوائح البيئّية يف قطرغاز  نظَّ
حملة “Go Green, Breath Clean” يف عدد من 

املدارس املستقلة والدولية يف خمتلف مناطق 
الدولة خالل شهري يناير وفرباير 2020. 

لت املبادرة جزءًا من التزام قطرغاز بتعزيز  شكَّ
املمارسات البيئية املستدامة وترسيخ رفاهية 

وسالمة أفراد اجملتمع متاشيًا مع رؤية قطر الوطنية 
.2030

 ”Go Green, Breath Clean" أسهمت حملة
يف تعزيز الوعي وفهم أفضل ملوضوع تلوث الهواء 

وكيف بإمكاننا جميعًا أن ُنسهم يف حتسني جودة 
الهواء.

ترسيخًا لتجربة التعلَّم من خالل التدريب العملي، 
شارك الطلبة يف جمموعة من العروض التفاعلية، 

ارة.  واالختبارات واألنشطة حول تلوث الهواء وآثارِه الضَّ
كما متَّ ِإطالع الطلبة على عدد من املبادرات البيئّية 

تها قطرغاز خلفض مستوى انبعاثاتها.   التي نفذَّ
صرحت عفرا الهاجري، مسؤول أول للوائح 

واالمتثال، يف إدارة قطرغاز للشؤون واللوائح البيئية، 
قائلة: "ُقمُت بتقدمي العروض لطلبة الصفني اخلامس 

والسادس”. كان من الرائع التواصل باجليل اجلديد 
والوصول إليهم واالستماع لهم. وقد مثَّل ذلك فرصة 

لتوسعة نطاق معارفنا ورفع مستوى الوعي لديهم 
ث الهواء، ومبادرات  بالبيئة، السيما مبوضوع تلوَّ

وأنشطة قطرغاز العديدة.” 
كما أشار ابراهيم احلرمي، مسؤول اللوائح 

واالمتثال، قائال: "تدلُّ هذه املبادرات على أن قطرغاز 
تدرك أهمية سالمة ورفاه جمتمعنا وتويل أهمية كبرية 

للعديد من برامج التوعية البيئّية.”
وقد اشتملت هذه املبادرات على احتجاز ثاين 

صة حلقن  أكسيد الكربون عرب مرافق قطرغاز اخملصَّ
ثاين أكسيد الكربون، وخفض نسبة احرتاق الغاز من 

مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن والعديد من 
مبادرات خفض نسبة احرتاق الغاز األخرى. وإن هذه 

املبادرات باإلضافة إىل مشاريع تخفيض االنبعاثات 
األخرى ساعدت قطرغاز يف خفض انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري مبا يقارب أربعة ماليني طن سنويًا.

دت منظمة الصحة العاملية تلّوث الهواء  َحدَّ
باعتباره أكرب خطر عاملي على الصحة ُنواجهُه 

 ”Go Green" اليوم. ومن خالل برناجمها السنوي
للتوعية البيئية وغريه من املبادرات البيئّية، 

تستمر قطرغاز بلعب دور فعال وهام يف تثقيف 
وتوعية اجملتمع السكاين باملواضيع البيئّية، بحيث 

ر احلفاظ على اإلرث الطبيعي لدولة قطر  يقدِّ
واملنطقة ككل.  

ابراهيم احلرمي وماجد الهتمي من فريق الشؤون واللوائح البيئية يف قطرغاز يقدمان تذكارًا 
خاصًا مببادرة "Go Green, Breath Clean” للمسؤولني يف مدرسة الزبارة. 

4
 مليون

مشاريع قطرغاز لتخفيض االنبعاثات 
اجلوية ساعدت الشركة يف تخفيض 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
مبا يقارب أربعة ماليني طن 

سنويًا. 

مدرسة اخلور الدولية-صغار

مدرسة اخلور الدولية-صغار

مدرسة اخلور الدولية-كبار

مدرسة سميسمة

مدرسة الكعبان
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انطالق النسخة الرابعة لدوري قطرغاز 
حتت 23 سنة 

البطولة التي دامت أربع سنوات هي نتيجة 
للشراكة امُلثمرة بني قطرغاز واالحتاد القطري لكرة 

القدم. إنَّ أندية الدرجة األوىل الـ 12 املشاركة يف 
املوسم الرياضي 2020- 2021 هي نادي األهلي، ونادي 

السد، ونادي الريان، ونادي الدحيل، ونادي العربي، ونادي 
الغرافة، ونادي قطر الرياضي، ونادي أم صالل، ونادي 

اخلور، ونادي السيلية، ونادي الوكرة، ونادي اخلريطيات.
دخل نادي الدحيل األول دائمًا دوري هذا العام 
كحامل للقب، وهو مركز استحوذ عليه النادي منذ 

تدشني هذه البطولة. وقد متَّ تتويج نادي الدحيل بطاًل 
ملوسم عام 2019-2020 بعد أن قرر االحتاد القطري لكرة 
القدم ـ وفقًا للمادة )81(  من النظام األساسي لالحتاد، 

"الظروف الطارئة والقوة القاهرة” إنهاء البطولة يف 
وقٍت ُمبّكٍر نظرًا لتفشي وباء كوفيد- 19. 

ح خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق  صرَّ
واالتصال باالحتاد القطري لكرة القدم، خالل إطالق 

املوسم الرياضي األخري لعام 2020 -2021، قائًلا: "ارتبط 
االحتاد القطري لكرة القدم وقطرغاز بعالقة متينة 

امتدت منذ سنوات عديدة .”.  وأردف قائًلا: "ُتعترب هذه 
البطولة إحدى ثمار هذه الشراكة املتميزة. ومما ال 

شكَّ فيه أن دوري قطرغاز حتت 23 سنة شهد خالل 
السنوات القليلة املاضية توفري فرص أكرب لالعبني 

املواطنني حتت 23 سنة ملمارسة كرة القدم وسط 
ن  أجواٍء تنافسيٍة، وهو ما عاد عليهم بالنفع، كما متكَّ

هؤالء الالعبني من دعم الفريق األول بأنديتهم، ومن ثمَّ 
املنتخب الوطني أيضًا. وأمتنَّى التوفيق جلميع األندية 

والالعبني.” 
ح السيد علي إبراهيم السليطي،  ومن جانبه، صرَّ

ف  مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز، قائاًل: "تتشرَّ

انطلَق املوسم الرياضي 2020- 2021 لدوري قطرغاز حتت 23 سنة يف أواخر أكتوبر 
مبشاركة 12 ناديًا من أندية الدرجة األوىل.

"ارتبط االحتاد القطري لكرة القدم وقطرغاز بعالقة 
متينة امتدت منذ سنواٍت عديدٍة. ومما ال شك فيه أن 

دوري قطرغاز حتت 23 سنة َشهَد يف السنوات القليلة 
املاضية توفري فرص أكرب لالعبني املواطنني حتت 23 

سنة ملمارسة كرة القدم وسط أجواٍء تنافسيٍة.”

شركة قطرغاز باملشاركة يف دوري قطرغاز حتت 23 
عامًا من خالل رعايتها له، لنعيش مع اجلمهور الكبري 

أجواء اإلثارة وامُلتعة التي جتلبها هذه الرياضة 
مه للدوري هو نهجنا  ة. إن الدعم الذي ُنقدِّ التنافسيَّ

الذي نسلكه لالستفادة من رياضة شعبية جتمع 
ة وبثِّ الروح الرياضية  الناس معًا، ولتشجيع حياة صحيَّ

التنافسية بني شباب دولتنا احلبيبة، وللمساعدة يف 
حتقيق طموحات وتطلُّعات رؤية قطر الوطنية 2030 م. 

كما تشعر قطرغاز باالعتزاز والفخر بشكل خاص 
النضمامها إىل االحتاد القطري لكرة القدم يف دعم 

جمموعة املواهب سريعة النمو من العبي كرة القدم 
املوهوبني.”

وعلى غرار السنوات السابقة، يتم بث جميع 
مباريات دوري قطرغاز حتت 23 سنة على قناة 

الكأس؛ القناة القطرية الرياضية. كما ستنتج القناة 
برناجمًا خاصًا لتغطية جميع النواحي واألحداث البارزة  

يف املوسم، مع الرتكيز على املقابالت مع الالعبني 
بني وغريهم من املسؤولني اآلخرين من األندية  وامُلدرِّ

املشاركة.
وُيلَعب دوري قطرغاز حتت 23 سنة وفقًا لنظام 

الدوري من دورين، ويتم حتديد ترتيب فرق األندية 
املشاركة فيه على ضوء إجمايل عدد النقاط يف نهاية 

املسابقة، ويتم تتويج الفريق صاحب العدد األكرب من 
النقاط بطاًل للموسم. 

مباراة يف بداية املوسم خالل النسخة الرابعة لدوري قطرغاز حتت 23 سنة

خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق واالتصال 
باالحتاد القطري لكرة القدم.


