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كلمة املدير

أن  أعتقد  لقطرغاز،  اإلجنازات  من  عام  نهاية  يف 
وجيزة  نظرة  لنلقي  املناسب  الوقت  هو  هذا 

حققناه.  ما  على 

حصلنا  التي  اجلائزة  نذكر  واعتزاز  فخر  وبكل 
االمتياز  "جائزة  وهي  الدويل  البنك  من  مؤخرًا  عليها 

قطرغاز  جلهود  تقديرًا  الغاز"  حرق  لتخفيض 
الكربونية.  بصمتنا  وتقليص  االنبعاثات  لتقليل 

إدارة  مشاريع  مثل  األخرى،  البيئية  مبادراتنا  وتضم 
املتبخر  الغاز  واسرتجاع  املهدرة  املياه  وتقليل 

وضعت  التي  املشاريع  تلك   ،JBOG الشحن  عند 
هذا  يف  واالبتكار  اإلبداع  مقدمة  يف  قطرغاز 

جتاه  مبسؤوليتنا  اهتمامنا  كان  فقد  اجملال. 
الدوام.  على  لنا  األهمية  غاية  يف  البيئة 

وذلك   – عمالئها  مع  بعالقاتها  أيضًا  قطرغاز  تعتز 
مؤشر أساسي ألداء أي شركة. طوال عام 2012 
عمالئنا  مع  والشراء  املبيعات  اتفاقيات  جددنا   ،
مع  ضخمة  اتفاقيات  بعقد  وقمنا  األساسيني 

جدد. عمالء 

وال ميكن ألي شركة أن تنجح بدون العمليات ذات 
العام  هذا  خالل  العالية.  واالعتمادية  الكفاءة 

 QG1 يف  الكربى  اإلغالق  عمليات  بنجاح  أكملنا 
وQG2 قبل املوعد احملدد.

أنه  إال  لقد كانت إجنازاتنا كشركة ملهمة حقًا، 
ببناء قوة  مل يكن لها أن تتحقق بدون موظفينا. 

أسس  وضعنا  الهائلة  باملوهبة  تتمتع  عاملة 
أننا  بوضوح  أرى  وإنني  للشركة.  النجاح املستقبلي 

يف الطريق إىل مستقبل باهر ولكن ذلك ال يعني 
التطور والتحسني.  أنه ال ميكن حتقيق املزيد من 

الطبيعي  للغاز  األوىل  الشركة  نكون  ألن  رؤيتنا  إن 
املستويات  أعلى  منا  تتطلب  العامل  يف  املسال 

عمالئنا،  خدمة  على  القوي  تركيزنا  ومع  لإلجناز. 
الفعال  التنظيم  الغاز،  لصناعة  الشاملة  معرفتنا 

املرتبة  إىل  وصلنا  املكرسني،  واملوظفني 
يف  املسال  الطبيعي  الغاز  تزويد  يف  األوىل 

التحديات  إىل  بجدية  ننظر  أن  علينا  أنه  إال  السوق. 
املستمر  فالنجاح  مستقباًل.  ستواجهنا  التي 
احملافظة  بالسالمة،  التزامنا  على  سيعتمد 

التشغيل  بكفاءة  اخلاص  الفر يد  سجلنا  على 
واملرونة. واالعتمادية 

شركة  قطرغاز  أن  نعترب  اليوم  أننا  من  بالرغم 
يف  فريدة  بسمعة  تتمع  عاملي  مستوى  على 

السمعة  هذه  من  نرفع  أن  علينا  الطاقة،  قطاع 
وامتيازنا  جودتنا  العامل  يقدر  حيث  أعلى  مكانة  إىل 

احلقائق.  أساس  على  بل  فقط  بالتخمني  ليس 
أكرث  مساهمينا  جميع  جنعل  أن  إىل  نهدف  ونحن 

 – قطرغاز  مع  بعالقتهم  مضى  وقت  أي  من  فخرًا 
على  األوىل  املسال  الطبيعي  الغاز  شركة 

العامل. مستوى 

جناح  من  جعلوا  الذين  موظفينا  ننسى  ال  أن  علينا 
العام  مشارف  وعلى  واقعة.  حقيقة  شركتنا 

يبذله  الذي  للجهد  تقديري  عن  أعرب  أن  أود  اجلديد، 
توجهنا  على  للحفاظ  واحدة  كعائلة  موظفونا 

جميعًا  إليكم  أتوجه  أن  أود  ولذلك  رؤيتنا.  إجناز  نحو 
واالمتنان. الشكر  بجزيل 
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السالمة قواعد 

سالمتك أجل  من  قواعد   ١٠

التي  اإلصابات  أو  الوفيات  ملعظم  األول  املسبب  هو  السالمة  قواعد  خرق  أن  الدراسات  أظهرت 
كل  حماية  على  يساعد  العشر  السالمة  بقواعد  االلتزام  فإن  هنا،  ومن  العمل.  حوادث  عن  تنجم 

قطرغاز.  يف  موظف 

االلتزام.  ثقافة  لتطبيق  فعالة  وسيلة  قطرغاز  أرجاء  شتى  يف  العشر  السالمة  قواعد  اتباع  يعترب 
 .2013 فرباير   1 من  اعتبارًا  بصرامة  التطبيق  وسيتم 

يتوجب  كما  قطرغاز.  ومنشآت  مواقع  يف  العاملني  لكل  إجباريًا  أمرًا  القواعد  بهذه  االلتزام  يعد 
معايريًا  يفرض  وطني  قانون  توفر  حال  ويف  األخرى.  السالمة  بقواعد  االلتزام  ذاته  الوقت  يف  علينا 

خاليًا  عملنا  مكان  إبقاء  يف  القواعد  هذه  تسهم  إذ  املعايري.  بتلك  االلتزام  فعلينا  صرامة،  أشد 
واإلصابات. احلوادث  من 

قطرغاز تطبق ١٠ قواعد حلمايتك من اإلصابة أو الوفاة

١٠ قواعد سهلة من أجل سالمتك

أنت وأنا:
السالمة بقواعد  سنلتزم   -

- سنتدخل يف حال مالحظة عمل غري آمن

الشك - سنسأل املشرف املباشر يف حال 

خمالفات قواعد السالمة
إن عدم االلتزام بأي من قواعد السالمة، أو التشجيع 

على أو السماح بذلك سيعرض مرتكبه إىل عمل 
تأديبي. وستقوم اإلدارة يف هذه احلاالت بتطبيق 

املبدأ الذي يعتمد على حتري جميع اخملالفات 
التي يتم التبليغ عنها، بشكل عادل وفردي، وذلك 

وفقًا للسياسات واملمارسات احمللية. ونّذكر 
بثقافة "اخللو من اإلصابات واحلوادث" حول التدخل 

عند مالحظة أي عمل يخل بااللتزام. فهذا التدخل 
قد يساعد على جتنب احلوادث. يف حال مالحظتك 

خلرق إحدى قواعد السالمة، فإننا ننتظر منك أن 
تتدخل، يف حال كان ذلك آمنًا. 

أن أي شخص كان على علم  الثابت  إنه من 
التواصل،  أو  التجربة  التدريب،  عرب  ما  بقاعدة 

إجراء  ألقسى  سيتعرض  القاعدة  تلك  بخرق  وقام 
االلتزام  سيتم  القانون.  أحكام  مبوجب  عقابي 
البشرية،  املوارد  قسم  وإجراءات  بسياسات 

"ال تسمح شركة قطرغاز بأي 
تساهل عند خرق قواعد السالمة."

بالنسبة  العمل  إنهاء عقد  يعني  مما قد 
فقد  للمتعهدين،  بالنسبة  أما  قطرغاز.  ملوظفي 

يعني ذلك منعهم من دخول مواقع قطرغاز 
التابعة لها. ويف حال قيام  والعمل مع الشركات 
أو عدم املتابعة  القواعد  املشرف بتسهيل خرق 

التأديبية  اإلجراءات  أقسى  فسيواجه  خرقها  عند 
احمللية. القوانني  ضمن  املمكنة 

التدريب اإلجباري للجميع
منازلهم  إىل  يوميًا  املوظفني  جميع  يعود  أن  نوّد 
ويلتزم  جديدة،  ليست  السالمة  قواعد  إن  آمنني. 

تتمحور  وهي  يوم.  كل  يف  الناس  معظم  بها 
إىل  نهدف  ونحن  بها.  وااللتزام  املعايري  حول 

اجلميع  تبليغ  عرب  القواعد  بهذه  الكامل  االلتزام 
إجراء  املقبلة  األشهر  خالل  وسيتم  عنها. 

قطرغاز،  يف  املوظفني  جلميع  إجباري  تدريب 
ومتعهدي  موظفي  جميع  أن  من  للتأكد  وذلك 

وسيساعد  القواعد.  بتلك  علم  على  هم  قطرغاز 
حماية  إىل  باإلضافة  جميعًا  حمايتنا  على  ذلك 

فيها. نعمل  التي  اجملتمعات 

السالمة أوالً!
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متى، أين وَمن
 1931 تأسس االحتاد الدويل للغاز )IGU( يف عام 

جمال  يف  واالقتصادي  الفني  التقدم  تعزيز  بهدف 
مسجلة  ربحية  غري  منظمة  وهو  الغاز.  صناعة 

من  العديد  مع  ويتعاون  سويسرا،  فيفي،  يف 
العاملية. الطاقة  شركات 

مفتوحة  للغاز  الدويل  االحتاد  عضوية  إن 
الغاز  لصناعات  التابعة  والهيئات  للجمعيات 

بتغطية  للغاز  الدويل  االحتاد  يقوم  دولة.   82 يف 
من  بدءًا  الطبيعي  الغاز  صناعة  جماالت  كل 
بإنتاج  مرورًا  والتنقيب  االستكشاف  عمليات 

والبحرية  الربية  املنشآت  يف  الطبيعي  الغاز 
األنابيب  خطوط  توزيع  وشبكة  األنابيب  وخطوط 
يف  الطبيعي  الغاز  وحرق  العمالء  منشآت  على 

النهائي. املستخدم  أو  السوق 

للغاز الدويل  واالحتاد  قطرغاز 
التعاون من  تاريخ 

إن برامج املؤمتر العاملي للغاز التي تتم كل ثالث 
سنوات يتم تنفيذها من خالل جلان العمل التابعة 

لالحتاد الدويل للغاز. ويشار إىل فرتة الثالث سنوات 
على أنها الفرتة الثالثية حيث يتقدم فيها األعضاء 

الذين لهم حق التصويت يف االحتاد الدويل للغاز 
بالرتّشح الستضافة املؤمتر العاملي للغاز عند 

نهاية كل فرتة ثالثية. 

تغطي الفرتة الثالثية احلالية السنوات من 2012 – 2015. 
وهناك خمس جلان عمل وخمس جلان للربامج 

وثالث جلان لفرق العمل، التي تعكف على التخطيط 
للمؤمتر العاملي للغاز املرتقب يف عام 2015. 

وستشمل املوضوعات التي يتم تناولها يف املؤمتر 
كل جانب من جوانب صناعة الغاز الطبيعي.

للمزيد من املعلومات عن االحتاد الدويل للغاز، قم 
www.igu.org بزيارة

الثالثية الهولندية 
انضمت قطرغاز لالحتاد الدويل للغاز. وخالل 

هذه الفرتة األولية أصبح موظفو قطرغاز على 
دراية بإجراءات وسياسات االحتاد الدويل للغاز.

لشركة  الزمني  اجلدول 
للغاز الدويل  قطرغاز واالحتاد 
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الثالثية األرجنتينية
التجارة  إدارة  مدير  جبارة،  أبو  عالء  السيد  ُعّين 

الطبيعي  الغاز  جلنة  لرئيس  نائبًا  والشحن، 
يف  اللجنة  هذه  بحثت   .PGC.D املسال

على  ُعرضت  التي  املوضوعات  من  العديد 
بوينس  يف   2009 عام  للغاز  العاملي  املؤمتر 

العاملي  أيضًا خالل املؤمتر  آيرس. مت 
للغاز  العاملي  التقرير  عرض   2009 عام  للغاز 

الطبيعي  الغاز  أعمال  عن  املسال  الطبيعي 
السنة  عن  بيانات  التقرير  ويقدم  املسال. 

الطبيعي  بالغاز  يتعلق  فيما  السابقة 
احملطات  تسلم  واملباع،  املنتج  املسال 

وكان  املسال.  الطبيعي  الغاز  وناقالت 
االقتصادي  التقييم  مدير  فرينز،  باكو  للسيد 
ودعم األعمال، دور أساسي يف إعداد هذا 
جبارة.  أبو  عالء  السيد  إشراف  حتت  التقرير 

ذلك  يف  قطرغاز  لشركة  العام  املدير  وكان 
الرئيسي. املتحدث  الوقت 

الثالثية املاليزية 
الغاز  للجنة  أبو جبارة رئيسًا  ُعّين السيد عالء 

عبداهلل  السيد  وكان  املسال  الطبيعي 
اللجنة  أمني  التسويق،  مدير  احلسيني، 

رئيس قسم تسويق  رامرييز،  والسيد جوبيرت 
3(، منسق  الطبيعي املسال )قطرغاز  الغاز 

رئيس قسم  اللجنة والسيد عزام املناعي، 
 ،)WOS( الطبيعي املسال  الغاز  تسويق 

باكو فرينز والسيد  السيد  اللجنة. وكان  عضو 
جوبيرت رامرييز أعضاء يف فريق العمل، ضمن 

التي أعدت  الطبيعي املسال،  الغاز  جلنة 
املسال  الطبيعي  للغاز  العاملي  التقرير 

والذي أصبح وثيقة إرث واآلن يتم إنتاجه كل 
السيد عبدالعزيز املناعي، مدير  عام. وكان 

رامرييز أعضاء  البشرية، والسيد جوبيرت  املوارد 
1 )رأس املال البشري( خالل  يف فريق العمل 

الثالثية. هذه 

اجتماع جملس االحتاد الدويل للغاز 
)الدوحة(

الكبري  احلدث  هذا  قطرغاز  استضافت 
على  الـ112،  املمثلني  جميع  التقى  حيث 

املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  طريقة 
الدويل  االحتاد  أعمال  ومناقشة  الستعراض 
من  واحدًا  أيضًا  قطرغاز  واستضافت  للغاز. 

الطبيعي  الغاز  للجنة  الستة  االجتماعات 
عضوًا   40 التقى  حيث  الدوحة  يف  املسال 

الدول إلدارة  الشركات /  من خمتلف 
الطبيعي  الغاز  بلجنة  اخلاصة  أعمالهم 

الدويل  االحتاد  جملة  قطرغاز  وترعى  املسال. 
سنوية. نصف  للغاز 

مؤمتر الغاز العاملي
الرعاة  من  اثنني  من  واحدة  قطرغاز  كانت 

العاملي  الغاز  مؤمتر  وخالل  للحدث.  الرئيسني 
السيد  وكان  الفريق.  مشرف  عزام  كان   ،2012

قطرغاز،  عام  مدير  ثاين،  آل  خليفة  بن  خالد 
السيد  وانتخب  املتحدثني.  جلسة  رئيس 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  إىل  رامرييز  جوبيرت 

للغاز. الدويل 

الثالثية الفرنسية
املهندي،  حمد  والسيد  املناعي  عزام  السيد 

 ،١ املسال  الطبيعي  الغاز  مشروع  مسّوق 
املسال،  الطبيعي  الغاز  جلنة  يف  أعضاء  هما 

رئيس  نائب  هو  رامرييز  جوبيرت  السيد 
باكو  PGC.D 4 والسيد  الدراسة  جمموعة 

فريق  يف  أعضاء  رامرييز  جوبيرت  والسيد  فرينز 
التقرير  بإنتاج  سيستمر  الذي   PGC.D العمل 

الشهري.  املسال  الطبيعي  للغاز  العاملي 
شؤون  حملل  كاتاالنو،  مارسيلو  السيد 

جتارية أول، هو عضو يف PGC.E )التسويق 
املناعي،  عبدالعزيز  السيد  وُعّين  واالتصاالت(. 

لفريق  رئيس  كنائب  البشرية،  املوارد  مدير 
البشري(. وسيرتأس  1 )رأس املال  العمل 

الثالثية. فرتة  خالل   1 العمل  فريق  عبدالعزيز 



قطرغاز تفوز بجائزة رفيعة املستوى يف 
جمال "التميز يف تخفيض نسبة حرق 
الغاز" من الشراكة العاملية لتخفيض 

حرق الغاز )GGFR( التابعة للبنك الدويل 
يف حفل كبري أقيم يف لندن.

الغاز  حرق  لتخفيض  العاملية  الشراكة  إن 
برنامج  هي  الدويل،  للبنك  تابعة  مبادرة   ،)GGFR(

ضمن  عامليًا  به  معرتف  الغاز  حرق  لتخفيض 
ممثلني  جمع  إىل  ويسعى  والغاز.  النفط  صناعة 

والشركات  للنفط،  املنتجة  الدول  حلكومات 
النفط  شركات  وكربى  الدول،  لتلك  اململوكة 

التحديات  على  التغلب  بغرض  وذلك  العاملية 
وتشجيع  الغاز  حرق  نسبة  من  احلد  تعيق  التي 

من  للنفط  املصاحب  للغاز  األمثل  االستخدام 
وتنفيذ  املمارسات  أفضل  مشاركة  خالل 

دولة. كل  حسب  معينة  إرشادات 

املدير  ثاين  آل  خليفة  بن  خالد  السيد  وقال 
بهذه  بالفوز  سعداء  "إننا  قطرغاز:  لشركة  العام 
بكفاءة  التزامنا  على  دليل  خري  تعد  والتي  اجلائزة 
تربهن  وهي  البيئة.  على  واحملافظة  التشغيل 

أصبح  الغاز  حرق  عملية  إدارة  يف  طريقتنا  أن 
هذا  يف  الطرق  أهم  كإحدى  عامليًا  لها  ينظر 

الوقت مع  اجملال وأنها ذات صلة يف هذا 
الدولية  املناخ  ملفاوضات  قطر  دولة  استضافة 

".)COP18/CMP8( ملؤمتر األطراف 

ثاين،  من جانبه قال الشيخ خالد بن عبداهلل آل 
تسلم  والذي  بقطرغاز،  واملشاريع  الهندسة  مدير 

الرئيسية  العوامل  "إن  قطرغاز:  عن  نيابة  اجلائزة 
الغاز هي  التي حتثنا على احلد من نسبة حرق 

الكربونية  االنبعاثات  آثار  من  احلد  يف  رغبتنا 
بتنفيذ  حاليًا  ونقوم  التشغيل.  كفاءة  وحتقيق 

التي تسعى  أكرب املشروعات  يعد من  مشروع 
السرتجاع  العامل  يف  البيئة  على  للمحافظة 

شحن  بعمليات  القيام  أثناء  املتبخر  الغاز 
لفان.  راس  ميناء  يف  املسال  الطبيعي  الغاز 

والذي  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  مشروع  وسيمكننا 
اسرتجاع  من  أمريكي  دوالر  مليار  كلفته  تبلغ 

الغاز  شحن  بعمليات  القيام  أثناء  املتبخر  الغاز 
مركزي.  مصنع  يف  وضغطه  املسال  الطبيعي 
خطوط  إىل  املضغوط  الغاز  هذا  نقل  سيتم  ثم 

كوقود  الستخدامه  املسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
مسال." طبيعي  غاز  إىل  حتويله  أو 

أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  مشروع  "وُيعد 
املسال  الطبيعي  الغاز  شحن  بعمليات  القيام 

قطرغاز  اسرتاتيجية  ضمن  أساسيًا  مشروعًا 
وسيكون  الغاز  حرق  وتخفيض  إلدارة  الشاملة 

نبذلها  التي  اجلهود  يف  حموري  دور  له 
إجمايل  على  واحملافظة  الغاز  حرق  لتخفيض 
التنظيمي  الهدف  مستويات  يف  حرق  نسبة 

الطويل." املدى  على 

" ُيعد مشروع اسرتجاع 
القيام  أثناء  املتبخر  الغاز 

الغاز  شحن  بعمليات 
مشروعًا  املسال  الطبيعي 
إسرتاتيجية  ضمن  أساسيًا 

إلدارة  الشاملة  قطرغاز 
الغاز." حرق  وتخفيض 
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رفيعة  عاملية  بجائزة  تفوز  قطرغاز 
البيئة جمال  يف  املستوى 

 جلنة عمل ١ 
االستكشاف واإلنتاج

التقدم األخري يف أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي - تكنولوجيا جمموعة دراسة ١

تطوير أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي احلالية واملستقبلية - إسرتاتيجيةجمموعة دراسة ٢

 جلنة عمل ٢ 
التخزين

قاعدة بيانات لتخزين الغاز حتت األرضجمموعة دراسة ١ 

تقنيات وفرص جديدةجمموعة دراسة ٢

املوارد البشرية: جذب الطالب للعمل يف جمال تخزين الغازجمموعة دراسة 3 

 جلنة عمل 3 
النقل

مشاريع نقل جديدةجمموعة دراسة ١

تقنيات نظام إدارة السالمةجمموعة دراسة ٢

القبول العام والتكنولوجيات احلديثةجمموعة دراسة 3 

 جلنة عمل 4
التوزيع

تنظيم دخول طرف ثالث إىل شبكات توزيع الغاز - نهج موحدجمموعة دراسة ١

تنويع نوعية الغاز ومصادر غري تقليدية ملستقبل خاٍل من الكربونجمموعة دراسة ٢

شبكات ذكية يف نطاق توزيع الغاز وأغراضهاجمموعة دراسة 3 

 جلنة عمل 5 
االستخدام

االستخدامات الصناعيةجمموعة دراسة ١

االستخدامات املنزلية والتجاريةجمموعة دراسة ٢

السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعيجمموعة دراسة 3 

 الطاقة املتجددة، انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، الهيدروجنيجلنة فريق العمل ١

نوعية الغازجلنة فريق العمل ٢ 

 جلنة برنامج أ
االستدامة

احتجاز الكربون وتخزينهجمموعة دراسة ١

الغاز الطبيعي والغاز املتجددجمموعة دراسة ٢

دراسة حتليل دورة حياة سلسلة الغاز الطبيعيجمموعة دراسة 3 

اجلوانب البيئية للغاز غري التقليديجمموعة دراسة 4 

 جلنة برنامج ب
اإلسرتاتيجية

الطلب والتجارة العامليني إلمدادات الغاز جمموعة دراسة ١

حتديد سعر اجلملة للغاز جمموعة دراسة ٢

اإلسرتاتيجية والتنظيم جمموعة دراسة 3 

املنظور املستقبلي للغاز الطبيعي عام ٢٠5٠جمموعة دراسة 4 

 جلنة برنامج ج 
أسواق الغاز

تأثري الغاز الطبيعي لالجتاه العاملي املناهض لألسلحة النووية جمموعة دراسة ١

اآلثار املرتتبة على التوسع يف الغاز غري التقليديجمموعة دراسة ٢

أمن إمدادات الغاز والطلب عليهاجمموعة دراسة 3 

فقر مصادر الطاقة ونقص الوصول للغاز جمموعة دراسة 4 

 جلنة برنامج د
الغاز الطبيعي املسال

الغاز الطبيعي املسال صعب االستخراججمموعة دراسة ١

الغاز الطبيعي املسال كوقودجمموعة دراسة ٢

الغاز الطبيعي املسال على نطاق صغريجمموعة دراسة 3 

حتليل دورة حياة الغاز الطبيعي املسال جمموعة دراسة 4 

 التقرير العاملي للغاز الطبيعي املسالجلنة فريق العمل 

 جلنة برنامج هـ
التسويق واالتصاالت

تأييد استخدام الغاز الطبيعيجمموعة دراسة ١

املنافسة مع مصادر الطاقة األخرىجمموعة دراسة ٢

حمالت التسويق والرتويج للغاز الطبيعيجمموعة دراسة 3 

 جلنة برنامج و 
ابتكار البحث والتطوير 

الربنامج التقني للمؤمتر العاملي ألبحاث الغازجمموعة دراسة ١

تعزيز فعالية بحث وتطوير صناعة الغاز جمموعة دراسة ٢

دور الغاز يف مستقبل الطاقة املستدامةجمموعة دراسة 3 

املوارد البشريةجلنة فريق العمل ١

تأييد استخدام الغازجلنة فريق العمل ٢ 

اجلغرافيا السياسية والغاز الطبيعيجلنة فريق العمل 3
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 ١٠ ماليني ساعة عمل
مشروع  العمل يف  عن  مقعدة  حوادث  بدون 

املتبخر الغاز  السرتجاع  قطرغاز  شركة 

اسرتجاع  مشروع  يف  العاملني  عدد  أن  ُيذكر 
لشركة  التابع  الشحن  رصيف  عند  املتبخر  الغاز 
3,000 عامل، ويهدف هذا  إىل قرابة  قطرغاز يصل 
رصيف  عند  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  إىل  املشروع 

الطبيعي  الغاز  بشحن  القيام  أثناء  الشحن 
لفان. املسال يف ميناء راس 

بدأت أعمال اإلنشاءات يف مشروع اسرتجاع الغاز 
2010 ومازالت  املتبخر عند رصيف الشحن يف عام 

الزمني. والغرض من هذا  تسري حسب اجلدول 
املشروعات  من  واحدًا  يعد  الذي  املشروع 

يف  الصناعية  لفان  راس  مدينة  يف  املشرتكة 
املتبخر  الغاز  جتميع  هو  قطر  دولة  من  الشمال 

وضغطه  املسال  الطبيعي  الغاز  ناقالت  من 
الغاز  نقل  ذلك  بعد  وسيتم  مركزي.  مصنع  يف 

الطبيعي  الغاز  إنتاج  شركات  إىل  املضغوط 
أخرى  مرة  حتويله  أو  كوقود  الستخدامه  املسال 

مسال. طبيعي  غاز  إىل 

يذكر أنه عند اكتمال هذا املشروع وتشغيله بشكل 
كامل، فسيتم اسرتجاع قرابة ١.6 مليون طن يف 

السنة من الغاز الطبيعي املسال وهي الكمية التي 
تكفي لتزويد أكرث من 300,000 منزل بالطاقة.

وعّلق السيد خالد بن خليفة آل ثاين، املدير العام 
لقطرغاز على اإلجناز الكبري بإكمال عشرة ماليني 

ساعة عمل بدون وقوع أية حوادث مقعدة عن 
العمل قائاًل: "تشكل السالمة قيمة أساسية لنا 

يف شركة قطرغاز، وهي جزء ال يتجزأ من ثقافة 
العمل يف جميع مستويات العمل بالشركة. وأود 

أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شارك 
يف هذا اإلجناز الرائع الذي يعد خري دليل على التزام 

وتفاين فريق العمل باملشروع واملقاولني باتباع 
قواعد السالمة الصارمة يف الشركة. ويتجلى 

هدفنا يف ضمان سالمة جميع العاملني لدينا. 
وسنظل نبذل قصارى جهدنا يف الرتكيز على 

السالمة وضمان أن جميع عملياتنا ومشروعاتنا 
يتم تنفيذها وفقًا ألدق معايري السالمة."

ثاين،  آل  بن عبداهلل  الشيخ خالد  من جانبه قال 
قطرغاز  بشركة  واملشاريع  الهندسة  مدير 

عشرة  مرور  "إن  املناسبة:  هذه  على  معلقًا 
أي حوادث مقعدة  بدون وقوع  ماليني ساعة عمل 
لهذا  بالنسبة  وكبريًا  مهمًا  إجنازًا  يعد  العمل  عن 

الصارم  التزامنا  على  دليل  خري  وهو  املشروع، 
اإلجناز هو  أن ذلك  ريب  بسالمة موظفينا. وال 

إىل  إضافة  العمل  لفرق  اخمللصة  اجلهود  ثمرة 
كان  والذي  واحلوادث"  اإلصابات  من  "اخللو  برنامج 
لدى  العمل  سلوكيات  حتسني  يف  األثر  عظيم  له 
أسهم  وقد  باملشروع.  العمل  فريق  أفراد  جميع 

السالمة  ثقافة  من  نوع  خلق  يف  املشروع  هذا 
فريق  إىل  فتهانينا  فيه.  العاملني  جميع  بني 

الرائع." اإلجناز  هذا  على  باملشروع  العمل 

"إنني  املشروع،  مدير  مريزا  بشري  السيد  وأضاف 
مقاولينا  وجميع  املشروع  عمل  بفريق  فخور 
على  للمحافظة  جهدهم  قصارى  بذلوا  الذين 

اإلصابات  وجتنب  عامل   3,000 قرابة  سالمة 
ساعة  ماليني  عشرة  من  أكرث  وحتقيق  اخلطرية 

العمل  عن  مقعدة  حوادث  وقوع  بدون  عمل 
بهذا  العمل  فرق  وتستمر  املشروع.  هذا  يف 

السالمة  ثقافة  ونشر  تعزيز  يف  املشروع 
جميع  يجعل  ما  وهو  واإلصابات  احلوادث  وجتنب 
لضمان  البعض  ببعضهم  يهتمون  املوظفني 
منهم  ألي  إصابات  وقوع  وعدم  اجلميع  سالمة 

األخر." تلو  يومًا 

“10 ماليني ساعة عمل بدون 
حوادث مقعدة عن العمل 
يعد إجنازًا مميزًا ملشروع 

اسرتجاع الغاز املتبخر عند 
رصيف الشحن ويعكس مدى 
التزامنا للتأكد من أن سالمة 

موظفينا تبقى أهم أولوياتنا.“

حقق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر عند رصيف الشحن التابع لشركة قطرغاز 
إجنازًا كبريًا يف جمال السالمة وذلك بإكمال عشرة ماليني ساعة عمل بدون 

وقوع أية حوادث مقعدة عن العمل.
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عامًا  4٠ عمره  التزام 

اتفاقية توقع   3 قطرغاز 
تشوبو مع  عامًا   ١5 مدتها 

ازدادت عالقة قطرغاز باليابان رسوخًا وذلك بعد توقيع اتفاقية توريد ملدة ١5 عامًا ما بني قطرغاز3 وتشوبو إلكرتيك.

مت إبرام عقد بيع وشراء جديد وطويل األمد ما 
بني شركة قطرغاز3 وشركة تشوبو للطاقة 

الكهربائية يف اليابان. 

وجدير بالذكر أن هذا العقد الطويل األمد هو 
الثالث من نوعه ما بني شركة قطرغاز وعمالء 

يابانيني خالل عام 2012. وقعت قطرغاز أيضًا عقد 
بيع وشراء طويل األمد مع شركة طوكيو للطاقة 

تبعه عقد آخر مع  الفائت،  يونيو  الكهربائية يف 
سبتمرب. يف  الكهربائية  للطاقة  كانساي  شركة 

شركة  تلتزم  األخرية،  االتفاقية  بنود  ومبوجب 
الغاز  من  طن  مليون  بتسليم  قطرغاز3 

عامًا   15 وملدة  سنويًا،  املسال   الطبيعي 
.2013 ابتداء من 

وأثناء حفل التوقيع، صّرح سعادة وزير الطاقة 
والصناعة ورئيس جملس إدارة قطرغاز، الدكتور 

حممد بن صالح السادة بأنه "يف سياق رؤية 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين، فإن 
هذه االتفاقية هي شهادة أخرى لدور قطر الريادي 
يف تأمني احتياجات الطاقة لدول عديدة يف شتى 

أرجاء املعمورة. إن لشركة تشوبو إلكرتيك مكانة 
خاصة يف قصة جناح صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف قطر، إذ أن توريد الغاز الطبيعي 

املسال من قطر إىل اليابان قد بدأ بشحنة إىل 

تشوبو إلكرتيك عام 1997. وهذه االتفاقية اجلديدة 
تشدد على التزامنا املستمر بإمداد اليابان بالغاز 

الطبيعي املسال يف املستقبل."

ثاين،  آل  خليفة  بن  خالد  السيد  قال  جهته،  ومن 
تفتح  االتفاقية  "هذه  لقطرغاز،  العام  املدير 

مع  الراسخة  شراكتنا  سجل  يف  جديدة  صفحة 
عقدين  من  أكرث  منذ  بدأت  والتي  إلكرتيك،  تشوبو 

1992. إن  بيع وشراء عام  اتفاقية  أول  توقيع  مع 
نويل  ونحن  املؤسس  عميلنا  هي  إلكرتيك  تشوبو 

قطرغاز  إن  العالقة.  هذه  الستمرار  كربى  أهمية 
للغاز  املتزايدة  اليابان  احتياجات  بتلبية  ملتزمة 

الطويل." املدى  على  املسال  الطبيعي 

التنفيذي  املدير  كاكيمي،  يوجي  السيد  وعّلق 
قائاًل  العقد اجلديد  إلكرتيك على  لشركة تشوبو 
"يسعدنا أن نربم عقد البيع والشراء اجلديد يف 

ذكرى هامة، أال وهي الذكرى األربعون للعالقات 
باإلضافة إىل  الدبلوماسية ما بني قطر واليابان، 

بيع  اتفاقية  أول  لعقد  العشرين  الذكرى  كونها 
وشراء ما بني أكرب شركة مصدرة للغاز الطبيعي 

املسال وأكرثها موثوقية من جهة وتشوبو 
إلكرتيك من جهة أخرى. ونحن على ثقة بأن تنفيذ 

العالقة ما  البيع والشراء اجلديد سيجعل من  عقد 
بني قطرغاز وتشوبو إلكرتيك أكرث قوة ورسوخًا."

من  سلسلة  إىل  لتنضم  االتفاقية  هذه  وتأتي 
وتشوبو  قطرغاز  بني  ما  السابقة  االتفاقيات 
أول  بكونها  تنفرد  االخرية  والشركة  إلكرتيك. 

مع  وشراء  بيع  عقد  بتوقيع  تقوم  يابانية  شركة 
أنها واحدة من  1992. كما  قطرغاز وذلك عام 

بتوقيع  قامت  يابانية  عامة  مرافق  شركات  ثماين 
 .1994 عام  قطرغاز  مع  األطراف  متعددة  اتفاقية 

ثالثي  عقدًا  وقعت  قطرغاز  أن  بالذكر  وجدير 
تشوبو  شركتي  لتزويد   2011 ديسمرب  يف  األطراف 

املسال.  الطبيعي  بالغاز  غاز  وشيزووكا  إلكرتيك 

الطبيعي  للغاز  مستورد  أكرب  اليابان  وتعترب 
االتفاقية  هذه  وسرتسخ  العامل،  يف  املسال 
وتفّعل  واليابان  قطر  بني  ما  القائمة  الشراكة 

الطبيعي  للغاز  وموثوق  آمن  كمصّدر  قطر  دور 
اليابان.      إىل  املسال 

"هذه االتفاقية تفتح صفحة جديدة يف جمال شراكتنا 
الراسخة مع تشوبو إلكرتيك، والتي بدأت منذ أكرث من عقدين 

مع توقيع أول اتفاقية بيع وشراء عام ١99٢."

وزير الطاقة والصناعة يشدد على التزام قطر جتاه اليابان يف حفل استقبال 
قطرغاز السنوي الذي عقد يف طوكيو بتاريخ ١5 أكتوبر.

التقى سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور 
حممد بن صالح السادة،  ورئيس جملس اإلدارة 

واملدير التنفيذي لشركة قطر للبرتول، ورئيس 
جملس إدارة قطرغاز مبجموعة من الشخصيات 

الرسمية البارزة واملدراء يف حفل استقبال 
قطرغاز السنوي الذي عقد يف طوكيو. 

وقد حضر املناسبة سعادة السيد عبداهلل بن 
حمد العطية، رئيس جملس إدارة هيئة الرقابة 

اإلدارية والشفافية، ورئيس جلنة قطر-اليابان 
االقتصادية، والسيد خالد بن خليفة آل ثاين، 

املدير العام لقطرغاز. كما شمل احلضور عددًا 
من السفراء العرب يف اليابان وجمموعة من 

املدراء الذين ميثلون عمالء ومساهمي قطرغاز 
يف اليابان، باإلضافة إىل وفد رفيع املستوى من 

قطرغاز، قطر للبرتول والشركات التابعة لها، والذي 
رافق الدكتور السادة يف زيارته الرسمية إىل اليابان.

ويف سياق تشديده على الشراكة القوية والطويلة 
األمد ما بني قطر واليابان يف جمال الغاز الطبيعي 
املسال، قال الدكتور السادة: "يسّرنا يف قطرغاز 

لعب دور الشريك املوثوق يف توريد الغاز الطبيعي 
املسال إىل اليابان خالل السنوات اخلمس عشر 

السابقة، مما سمح لنا أن نشارك يف تأمني 
الطاقة لعمالئنا األعزاء. إن جتارة الغاز الطبيعي 

املسال تبقى حجر األساس يف عالقتنا مع اليابان، 
ليس لقيمتها املادية فحسب، بل ألهميتها 

التاريخية، فقد كانت اليابان املستورد األول للغاز 
الطبيعي املسال من قطر."

وختم الدكتور السادة كلمته بشكر عمالء قطرغاز 
اليابانيني من شركاء، مساهمني، مؤسسات 

مالية، متعهدين ومقدمي خدمات، وذلك 
إلسهامهم القّيم يف جناحات قطرغاز، مؤكدًا على 

التزام الشركة الراسخ جلهة توريد الغاز الطبيعي 
املسال إىل اليابان بأمان وموثوقية. 

وعّلق املدير العام  لقطرغاز على عالقات الشركة 
مع عمالئها اليابانيني قائاًل: "إن اليابان والشعب 
الياباين هما بغاية األهمية لقطرغاز، ونحن نقوم 

بكل ما ميكن فعله لنؤمن إمدادات ثابتة من 
الطاقة، خاصة بعد الزلزال والتسونامي الذين 

أصابا اليابان يف مارس 2011. نحن ملتزمون بتوريد 20 
مليون طن من الغاز الطبيعي املسال على مدى 
عدة سنوات لتلبية متطلبات اليابان املتزايدة يف 

جمال الطاقة."

ويعقد حفل االستقبال السنوي لقطرغاز كل 
عام، وذلك للقاء عمالء وشركاء قطرغاز اليابانيني 

وشكرهم على دعمهم وتعاونهم املستمرين. 
وتعترب اليابان العميل املؤسس لقطرغاز، حيث 
افتتحت الشركة أعمالها بتوريد أول شحنة من 

الغاز الطبيعي املسال إىل تشوبو إلكرتيك عام 
1997. ومنذ ذلك احلني أرسلت قطرغاز أكرث من 

١,6٠٠ شحنة إىل اليابان. وقامت شركة قطرغاز 
بتوقيع أول اتفاقية بيع وشراء مع تشوبو إلكرتيك 

عام 1992. وتبع ذلك توقيع اتفاقية أخرى مع تشوبو 
إلكرتيك وسبع شركات يابانية أخرى عام 1994.

كما قامت شركة قطرغاز يف ديسمرب 2011 بتوقيع 
اتفاقية ثالثية مع تشوبو إلكرتيك وشيزووكا غاز. 

ويف شهري يونيو وسبتمرب من العام ذاته، وّقعت 
قطرغاز اتفاقيات بيع وشراء مع شركتي طوكيو 
الكهربائية وكانساي للطاقة الكهربائية  للطاقة 

على التوايل، وذلك يف سياق اتفاقية متعددة 
األطراف يعود تاريخ إبرامها إىل عام 1994.

ومؤخرًا، قامت قطرغاز بتوقيع اتفاقية بيع وشراء 
جديدة مع تشوبو إلكرتيك. وحتى اآلن، فقد قامت 

الشركة بتسليم أكرث من ١,6٠٠ شحنة من الغاز 
الطبيعي املسال إىل عمالئها اليابانيني. وتعد 

االتفاقيات املذكورة آنفًا دلياًل على عمق الشراكة 
ما بني قطر واليابان والتي يعود تاريخها إىل 40 عامًا 

مع تبادل التمثيل الدبلوماسي.

بتوريد  ملتزمون  “نحن 
الغاز  20 مليون طن من 
على  املسال  الطبيعي 

لتلبية  سنوات  عدة  مدى 
املتزايدة  اليابان  مطلبات 

الطاقة.“ يف جمال 
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دورة عملية   تسليم 
حتقق العمل   مناوبة 
لفان مصفاة  يف 
حتقق إجناز كبري يف برنامج سالمة 
 العمليات يف مصفاة راس لفان يف
11 نوفمرب 2012 مع االنتهاء من التسليم 
الرسمي لعملية دورة مناوبة العمل.

يعترب  الناجح  التسليم  إجراء  من  االنتهاء  إن 
وهو  العمليات،  سالمة  برنامج  من  األوىل  املرحلة 

العمليات  كافة  توحيد  إىل  يهدف  منظم  برنامج 
بالوضع  الوعي  وزيادة  املصفاة  يف  اليومية 

يف  العمل  مناوبة  فريق  أعضاء  بني  التشغيلي 
التشغيل. وحدة 

مصفاة  عمليات  موظفي  أعضاء  ألحد  ووفقًا 
الذي  العمليات  سالمة  برنامج  إدخال  عن  لفان، 

باألوضاع،  الوعي  أدى إىل حتسني مستوى  قد 
العمل  ملناوبة  اليومي  الروتني  تغري  ”لقد  فقال: 
دورة  عملية  إدخال  مع  املاضي  العام  خالل  كثريًا 

خطة  يف  الكتابة  لوح  تطبيق  إن  العمل.  مناوبة 
كافة  على  بحق  يركز  الفريق  جعل  العمل  مناوبة 

يكونوا  أن  اجلميع  يحتاج  التي  الرئيسية  األنشطة 
يوم.” بها كل  على وعي 

املوحد  التسليم  عملية  إدخال  اآلن  مت  لقد 
إىل  جنبًا  التشغيلية،  األصول  جميع  يف  الرسمي 

العمل  مناوبة  تقارير  مثل  جديدة  أدوات  مع  جنب 
وألواح  التسليم  عملية  مهام  قوائم  اإللكرتونية، 

مناوبة  فريق  الجتماع/خطة  القياسية  الكتابة 
األخرى  التشغيلية  األصول  جميع  إن  العمل. 

إىل  تصل  أن  مبجرد  التسليم  بعملية  ستحتفل 
اجلديدة. العمل  مناوبة  دورة  عملية  حتقيق 

مت  لقد  العمل،  مناوبة  دورة  عملية  إىل  باإلضافة 
بني  بالتعاون  اخلطر  إلدارة  جديدة  عملية  عرض 

العمليات.  وقسم  واملشاريع  الهندسة  إدارة 
وحتدد  احلالية  األخطار  التشغيلية  األصول  تراجع 

العمل  ومشغل  الصحيحة  األهمية  درجة 
خطر. لكل  املطلوب 

اإلدراك قد حّسن من حتكم املشغل  هذا 
الرسم  يف  يظهر  ذلك  على  الواضح  واملثال 

يف  األخطار  يف  هائل  انخفاض  يبني  الذي  البياين 
حاليًا  لفان.  مصفاة  يف  مشغل  لكل  الساعة 

هدف  إىل  بالوصول  مستمرة  بصفة  الفريق  يقوم 
وهو  مشغل–  لوحة  لكل  الساعة  يف  خطرًا   12

يف  يشارك  التخصصات  متعدد  لفريق  كبري  إجناز 
اجلهد! هذا 
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البشرية: املوارد  إدارة 
املستويات متعدد  العمالء  خدمة  منوذج 

يف السنوات األخرية، استثمرت إدارة 
املوارد البشرية بشكل كبري يف 

التكنولوجيا كعامل أساسي لتقدمي 
مستوى عاٍل من خدمة العمالء جلميع 

املوظفني أثناء فرتة عملهم مع شركة 
قطرغاز. هذه الفرتة من الزمن تعرف 

عادة باسم دورة حياة املوظف.

دورة حياة املوظف هي جمموعة من أنشطة 
املوظف مت جتميعها يف مناهج عمل، والتي 

تعكس مراحل رئيسية ومتطلبات أساسية للموظف.
جهود  واستهداف  حتديد  على  تركيزًا  توفر  إنها 

فعاليتها.  ومدى  التحسني 

التأكد  البشرية هو  إدارة املوارد  التحدي يف  إن 
الشركة من ذوي  العاملة يف  القوة  أن  من 

بأعلى  تتمتع  واملتنوعة  العالية  املهارات 

دورة  خالل  والصالحيات  الرضا  من  مستوى 
عمل  طرق  ترسيخ  يتم  حني  يف  املوظف،  حياة 

التي  الفعالة  البشرية  املوارد  وممارسات 
العمالء. هؤالء  توقعات  إىل  ترقى  أن  تستطيع 

خدمة  مستوى  بتقدمي  اخلاص  منوذجنا  يظهر 
ومتسقة  متكاملة  وأدوات  خدمات  مع  العمالء 

استخدامها  على  املوظفني  تشجيع  يتم  والتي 
املوظف. حياة  دورة  أثناء  باستمرار 

الذاتية ُيدعم مستوى اخلدمة   –  املستوى 1 
ويشمل  املعرفة  على  القائمة  األدوات  قبل  من 

إدارة  إلنرتانت  التابعة  الذاتية  املوظف  خدمة 
األدوات  غالبية  إن  عملها.  وسري  البشرية  املوارد 

توفر  حيث  املتكاملة  التقنيات  من  هي  املتاحة 
اإلدارية.  واملعلومات  الشخصية  للبيانات  مصدرًا 

واإلجابة  لالتصال  األول  املوظف  منفذ  هو  هذا 
خمتلف  عرب  البشرية  املوارد  إدارة  احتياجات  على 

املوظف. حياة  دورة  مراحل 

ميكن  أنه  هو   1 املستوى  من  الرئيسية  الفائدة  إن 
وعند  حسب  األدوات  هذه  استخدام  للموظف 

ميزات  توفر  مستمرة  حتسينات  مع  االقتضاء، 
احتياجات  لدعم  والفعالية  االستخدام  سهلة 

واملتطورة. اجلديدة  املوظف 

 املستوى 2 – ُيدعم مستوى املساعد املّطلع
مع  يتماشى  مبا  الشخصي  التوجيه  خالل  من 

إدارة  أدوات  ويستخدم  البشرية  املوارد  سياسات 
املساعد  خدمة  مكتب  ذلك  يف  مبا  احلاالت، 

يوفر  البشرية.  املوارد  إلدارة  التابع  الشخصي 
على  للرد  ومدروسة  شفافة  وسيلة   2 املستوى 

فعال  بشكل  الفردية  املوظف  استفسارات 
األدوات  قبل  من  عليها  اإلجابة  ميكن  ال  والتي 

.1 املستوى  يف  املتاحة 

ُيدعم مستوى نصيحة خبري   –  املستوى 3 
باستخدام  وذلك  املوضوع،  يف  اخلرباء  قبل  من 
واملوافقات  القانونية  واملشورة  االختبار  حاالت 

من  تصاعديًا  مستوى  يوفر  هذا  االستثنائية. 
التعامل  عند  عادلة  معاملة  يضمن  اخلربة 

حتى  موظف  حالة  لكل  الفريدة  الظروف  مع 
حل. إىل  الوصول 

متعدد  العمالء  خدمة  منوذج  استخدام  إن 
برنامج  مستقبل  يدعم  أن  ميكن  هذا  املستويات 

ميكن  حيث  السياسات  ووضع  البشرية  املوارد 
صعيد  على  احلساسة  النقاط  وضبط  رصد 
حياة  بدورة  الفعال  االلتزام  ومع  املستويات. 

وذلك  عامة  مواضيعًا  يوفر  أن  ميكن  املوظف، 
اإلجراءات  واتخاذ  مستقباًل  للتحقيق  الستخدامها 

مشابهة. حلاالت  البشرية  املوارد  إدارة  قبل  من 

أنه ميكن  إىل ضمان  البشرية  إدارة املوارد  تهدف 
هذه  عمل  مزايا  من  االستفادة  موظف  لكل 

تقدير  وجود  خالل  فمن  اخملتلفة.  املستويات 
قادرًا  املوظف  سيكون  املتاحة،  لألدوات  جيد 

ومتناغمة.  إيجابية  سليمة،  بتجارب  التمتع  على 
املوظفني  انضمام  خدمات  مع  يبدأ  وهذا 

املوارد  بإدارة  التعريف  التحديد  وجه  وعلى  اجلدد، 
بتقدمي  منوذجنا  لوازم  يشمل  والذي  البشرية، 

واألدوات  واخلدمات  العمالء  خدمة  مستوى 
املتكاملة. 

جتاربهم  عن  املوظفني  آراء  استخدام  يساعد 
ذلك  يف  مبا  التحسني،  عجلة  دفع  يف  الشخصية 

نشّجع  نحن  املستقبلية.  التقنية  األدوات  تطوير 
املساعد  خدمة  مكتب  خالل  من  املباشرة  اآلراء 

البشرية. املوارد  إلدارة  التابع  الشخصي 

"منذ تفعيل مكتب خدمة املساعد 
الشخصي التابع إلدارة املوارد البشرية 

املطور يف يونيو 2012، أظهر التحليل 
اإلحصائي الشهري أن 1,720 استفسار 

قد وصل من خالل املستوى 2، مع 
تركز أكرث 3 استفسارات من املوظفني 
على طلب خطاب، حتديثات املعلومات 

الشخصية وتطبيقات إجراءات 
وسياسات إدارة املوارد البشرية. "
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هل تظن بأنك تعرف منوذج تقدمي 
ذلك! عن  اخلدمات للعمالء؟ برهن 

اخللف؟ إىل  بالرجوع  السيارة  صف  ملاذا 

خطأ! صح!

أثبتت طريقة صف السيارة بالرجوع إىل اخللف أنها تخفف من احلوادث، سواء مع املشاة أو السيارات األخرى. وبالنسبة 
لقطرغاز، فهي الطريقة الوحيدة لصف سيارتك.

ما هو صف السيارة بالرجوع إىل اخللف؟
طريقة  هو  اخللف  إىل  بالرجوع  السيارة  صف 

رجوع  عرب  لكن  مائل،  بخط  للصف  مماثلة 
األمام. إىل  التقدم  إىل اخللف عوضًا عن  السيارة 

ما هي املنافع؟
انخفاض  حديثة  دراسة  ُتظهر  إذ  السالمة.  أواًل، 

هذه  استخدام  عند   ٪25 بنحو  احلوادث  نسبة 
الدراسة  أشارت  كما  السيارة.  لصف  الطريقة 

املتسببة  احلوادث  نسبة  انخفاض  إىل  ذاتها 
موقف  من  اخلروج  فعند   .٪43 بنحو  بجروح 

للسائق  يتوفر  املذكورة  الطريقة  عرب  سيارة 
صف  يوفر  ثانيًا،  القادمة.  للسيارات  أفضل  رؤية 

استيعابية  قدرة  اخللف  إىل  بالرجوع  السيارة 
ومع  األخرى.  الطرق  عن   ٪3٠-25 بنسبة  إضافية 

على  وتنافسها  الطرق،  على  السيارات  عدد  تزايد 
عدد حمدود من املواقف، فإن طريقة صف 

تلعب دورًا هامًا يف ذلك.  السيارات يف املواقف 
بالرجوع  السيارة  صف  طريقة  اعتماد  حال  ويف 

املساحات.  من  العديد  فسنوفر  اخللف  إىل 

ملاذا هي آمنة؟ 
لقد أثبتت طريقة صف السيارة بالرجوع إىل اخللف 

أنها آمنة ليس فقط يف جمال جتنب الضرر 
بالسيارات ولكن أيضًا يف إنقاذ حياة املشاة. 

والعديد من الشركات حاليًا تفرض استخدام هذه 
الطريقة يف منشآتها وجممعاتها السكنية.

على  يرتكز  اخللف  إىل  بالرجوع  السيارة  صف  إن 
مبدأ العودة إىل املأمون. يف حني أن صف 

إىل  الدخول  يعني  التقليدية  بالطريقة  السيارة 
الرؤية. انسداد  مع  خاصة  اجملهول، 

كيف تصف السيارة بالرجوع إىل اخللف؟
أشعل ضوء اإلشارة األمين عند اقرتابك من 

املوقف. ال تقوم بأي التفاف بعيدًا عن املوقف 
أو الدخول مباشرة قبل الرجوع إىل اخللف، بل 

تابع كاملعتاد. جتاوز املوقف بقليل حتى تالمس 
عجالتك اخللفية نهاية املساحة املتاحة، ثم أدر 

عجلة القيادة إىل اليمني أثناء الرجوع. استخدم 
املرآة لتحديد خطوط املوقف والوقوف يف 

منتصفه. استخدم مقدمة سيارتك كمؤشر ملدى 
 رجوعك إىل اخللف. انتبه يف حال قيادتك لشاحنة 

أو مركبة كبرية حتى ال تعود كثريًا إىل اخللف. 

تذّكر أن التمرين يحّسن من أدائك، وقد يتطلب 
األمر عدة حماوالت حتى تسيطر على هذه التقنية. 

وعند مالحظتك ملدى سهولة خروجك من املوقف 
فستنتابك احلرية لعدم استخدام هذه التقنية من 

قبل جميع الناس. 

إن قسم املوارد البشرية يف قطرغاز يطلب 
مساعدتك وتعاونك. إن صف السيارة بالرجوع 

إىل اخللف، استخدام حزام األمان، عدم استعمال 
الهواتف اجلوالة اثناء القيادة واحرتام قوانني 

السالمة يف دولة قطر هو جزء من كونك موظفًا 
يف قطرغاز. وبالنهاية، شكرًا ونتمنى لك رحلة آمنة.

ميكنك اآلن أن تربح هدايا رائعة من خالل نشاطني 
تفاعليني للموظفني على بطاقات السحب. 

وسيحصل الرابح األول الذي يتمكن من حّل لغز 
الكلمات املتقاطعة على جهاز "غاالكسي تاب" 
فيما سيحصل الرابحان األوالن المتحان اخليارات 

املتعددة على جهاز "آيبود تاتش." 

يتوجب على املشاركني استخدام البطاقات 
وإكمال لغز الكلمات املتقاطعة وامتحان اخليارات 

املتعددة )أو واحد منهما(، ووضع اسمهم، 
القسم الذي يعملون فيه، رقمهم الوظيفي 
وتوقيعهم. ميكن معرفة األجوبة الصحيحة 

للكلمات املتقاطعة عرب قراءة املقال السابق. 
وميكن كذلك معرفة أجوبة امتحان اخليارات 

املتعددة يف مقال "دورة حياة املوظف" أو عرب 
مراجعة موقع املوارد البشرية على اإلنرتانت. على 

املوظفني إرسال البطاقة املعبأة األصلية عرب 
الربيد الداخلي يف ظرف خمتوم، ويف موعد أقصاه 
7 فرباير 2013، وذلك ألمر السيدة كاميال نيل، قسم 

املوارد البشرية، الطابق 29، الغرفة 17-29، املكتب 
الرئيسي لقطرغاز يف الدوحة.

والتشديد هو على مشاركة املوظفني، وذلك 
لتشجيعهم على قراءة املقال املتعلق بنموذج 

تقدمي اخلدمات للعمالء، االطالع على موقع اإلنرتانت 
اخملصص للموارد البشرية، باإلضافة إىل متضية 
أوقات مسلية. تذّكر بأنه يتوجب عليك اإلجابة عن 

جميع األسئلة بنجاح لتكون مؤهاًل للربح.

املسابقة مفتوحة جلميع املوظفني، املنتدبني 
واملتعاقدين املوجودين يف خدمة قطرغاز. سيتم 
قبول إجابة واحدة من كل موظف. لن يتم قبول أي 

عمل جماعي، إذ يتوجب على جميع املشاركني أن 
يعملوا كأفراد والكتابة بخطهم الشخصي. هذه 

املسابقة مفتوحة ملدة شهر من تاريخ نشر 
جملة الرائد، وسيجري السحب مباشرة بعد إقفال 

املنافسة. يبقى أن نتمنى حظًا سعيدًا للجميع!
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مساهمون حتت اجملهر

مقابلة مع السيد 
وائل صوان 

رئيس جملس اإلدارة 
التنفيذي،  واملدير 

شركة شل قطر

هل ميكنك تزويدنا ببعض املعلومات عن 
نفسك وعن خلفية خربتك يف شل؟

اللبنانية  اجلنسيتني  كال  وأحمل  لبنان  يف  ولدت 
يف  املاجستري  شهادة  على  حصلت  والكندية. 

يف  ماكغيل  جامعة  من  الكيميائية  الهندسة 
األعمال من  إدارة  ثم ماجستري يف  كندا ومن 

لألعمال. هارفارد  كلية 

شل  شركة  يف  املهنية  حياتي  بدأت  لقد 
عام  يف  ُعمان  سلطنة  يف  مشروع  كمهندس 
تقدمًا يف املؤسسة  أحرزت  1997. ومن هناك 

الدولية يف  األدوار واملهام  من خالل خمتلف 
وآسيا. األوسط  الشرق  أوروبا، 

للشؤون  الرئيس  نائب  تعييني  مت   ،2008 عام  يف 
الطبيعي  والغاز  اجلديدة  األعمال  وتطوير  التجارية 

أنا اآلن رئيس جملس  املسال يف دولة قطر. 
مع  قطر  شل  شركة  يف  التنفيذي  واملدير  اإلدارة 
التجارية  شل  حمفظة  إدارة  عن  عامة  مسؤولية 

املسال  الطبيعي  الغاز  من  بدءًا  الواسعة، 
والكيماويات. التنقيب  إىل  سوائل  إىل  الغاز  وحتويل 

زوجتي تدعى نيكول ولدي 3 أوالد صغار الذين هم 
مصدر فخر وفرح لنا وال شيء يضاهي املتعة التي 

احصل عليها بقضاء بعض الوقت معهم.

كيف يبدو يومك املعتاد؟
وعادة  صباحًا،   5:30 الساعة  حوايل  أستيقظ 

فنتناول  مستيقظًا  األوالد  من  أكرث  أو  واحد  يكون 
امضي  ثم  أواًل  اليوم  ألخبار  استمع  سويًا.  اإلفطار 

8٠٪ من  إىل املكتب حيث اقضي  يف طريقي 
بالرد  الوقت  بقية  أمضي  االجتماعات.  يف  وقتي 

أعود  أن  أحاول  اإللكرتوين.  الربيد  على رسائل 
األطفال  الستحمام  مساء   6:30 الساعة  للمنزل 

وضعهم  قبل  معهم  العشاء  وجبة  وتناول 
النوم لهم.  الفراش وقراءة قصة ما قبل  يف 

الوقت  بعض  على  وزوجتي  أنا  احصل  ذلك،  بعد 
معًا. اليوم  أحداث  لنتشارك 

أين ستحدث أهم فرتة منو يف شل خالل 
السنوات القليلة القادمة؟

من  واحدة  بالتأكيد  متثل  قطر  يف  عملياتنا  إن 
فعلى  شل.  جملموعة  الرئيسية  النمو  حمركات 

يقرب  ما  استثمرنا  املاضية  الست  السنوات  مدى 
أكرب  من  اثنني  لتسليم  أمريكي  دوالر  مليار   21 من 
شريكنا  مع  بالتعاون  العامل  يف  الطاقة  مشاريع 

مشروع  يشمل  وهذا   .)QP( للبرتول  قطر 
7٠٪ قطر للبرتول(   – 4 )3٠٪ شل  قطرغاز 

الغاز  لتحويل  اللؤلؤة  مشروع  الرائد،  ومشروعنا 
إىل  الغاز  لتحويل  أكرب مصنع   ،)GTL( إىل سوائل 

العامل. يف  سوائل 

يف  التنقيب  جمال  يف  أيضًا  ننمو  نحن  ولكن 
وقعت  حيث  البرتوكيماويات  وكذلك  د،  املنطقة 

اتفاقية  وشل  للبرتول  قطر  شركة  من  كل 
ملشروع  املشرتك  للتطوير  أقالم  رؤوس 

لفان. راس  مدينة  يف  للبرتوكيماويات  الكرعانة 

ما هو التحدي األكرب يف صناعة الطاقة 
لدينا من منظورك اخلاص؟

اليوم  صناعتنا  يواجه  الذي  األكرب  التحدي  أن  أعتقد 
وقدرة  الطاقة  على  املتزايد  العاملي  الطلب  هو 

أجل  من  الطلب.  هذا  تلبية  على  الصناعة  هذه 
إىل  بحاجة  العامل  فإن  املتزايد،  الطلب  مواكبة 
الطاقة،  مصادر  جميع  يف  بكثافة  االستثمار 

انبعاثات  موضوع  معاجلة  أيضًا  عليه  ولكن 
السرعة. وجه  على  الدفيئة  الغازات 

من  حصة  النظيفة  الطاقة  مصادر  ستلبي 
الوقود  فإن  ذلك،  مع  حتى  ولكن  املتزايد،  الطلب 

من  األكرب  اجلزء  تلبية  يف  سيستمر  األحفوري 
لعقود. العاملي  الطلب 

لصناعتنا  الواجبة  الضرورة  جميعًا  نعلم  نحن 
لتلبية  الصعبة  واملواقع  الكتيم  الغاز  لتطوير 

اجملتمعية  اجلماعات  لكن  الطاقة.  حتديات 
يف  حتركاتنا  تقاوم  احلكومية  غري  واملنظمات 
أي وقت مضى.  أكرث من  هذه املناطق بشدة 

الصناعة  لهذه  موحد  صوت  إىل  بحاجة  نحن  لذلك 
ومسموعًا. أصياًل  متماسكًا،  يكون 

كيف ترى عالقة شركة شل مع قطرغاز؟
 ،4 قطرغاز  مشروع  يف  كمساهم  شل،  شركة 
وتستمر  قطرغاز.  مع  بشراكتها  للغاية  فخورة 

خالد  السيد  العام  املدير  قيادة  ،حتت  قطرغاز 
نحو  بقوة  قدمًا  باملضي  ثاين،  آل  خليفة  بن 

الطبيعي  للغاز  األول  املنتج  تصبح  أن  يف  رؤيتها 
لتحقيق  األساسية  والدعامة  العامل  يف  املسال 

للغاز  منتج  أكرب  تصبح  أن  يف  قطر  طموح 
العامل. يف  املسال  الطبيعي 

شركة  فإن  كمساهمني،  دورنا  إىل  وباإلضافة 
لتقدمي  االستعداد  أهبة  على  دائمًا  تقف  شل 

أفضل  بعض  ذلك  يف  مبا  لقطرغاز  الدعم 
قطرغاز،  شركة  إىل  واملعارين  لدينا  املتخصصني 

التقني، أو يف  الدعم  أو جماالت حمددة من 
اتفاقية  مثل  قطرغاز  مع  ترتبط  التي  املناطق 

سفن  تشغيل  يف  ناقالت  لدعم  الرئيسية  شل 
وكيوماكس. كيوفلكس 

ما هي مساهمة الشركة الرئيسية 
لقطاع الطاقة القطري؟

املدى  على  الرئيسية  مساهمتنا  أن  أعتقد 
داخل  التقطري  على  تركيزنا  ستكون  الطويل 

قطريًا  موظفًا   270 اليوم  لدينا  قطر.  شل  شركة 
تعمل  التي  الربامج  على  ركزنا  ولقد  شل  يف 

خالل  من  فقط  ليس  املواهب  قاعدة  تطوير  على 
التعيينات  خالل  من  أيضًا  ولكن  قطر  يف  عملياتنا 

شركة  بها  تعمل  التي  العاملية  املواقع  يف 
البشري هذا سيكون موضع  إن رأس املال  شل. 

به دولة قطر ولفائدة  نرفد  أن  نأمل  الذي  اإلرث 
اقتصادها.

شل  شركة  تتشرف  املشاريع،  صعيد  على 
ُيمّكن  قطر.  دولة  مع  األمد  طويلة  شراكة  بتطوير 
قطر  مكانة  رفع  من  الشركاء   4 قطرغاز  مشروع 

املسال  الطبيعي  للغاز  الرائد  املورد  باعتبارها 
أسواق  يف  العاملية  شل  وشبكة  العامل،  يف 

اللؤلؤة  مشروع  إن  املسال.  الطبيعي  الغاز 
للطاقة  مشروع  أكرب  هو  سوائل  إىل  الغاز  لتحويل 

اللعبة يف سوق  تغيري قواعد  يف دولة قطر؛ وهو 
بتحويل  كبري  نطاق  على  نقوم  حيث  العاملية  الغاز 

مواد  متميز،  سائل  وقود  إىل  الطبيعي  الغاز 
كيميائية. أولية  ومواد  تشحيم 

ماذا يحمل املستقبل لشركة شل 
يف قطر؟

بالعمل  دوليًا  عالقتنا  توسيع  بصدد  اآلن  نحن 
الدويل  الذراع   -  )QPI( الدولية  للبرتول  مع قطر 

ملستوى  وننضج  لرنتقي   - للبرتول  قطر  لشركة 
خاصة  شراكة  هو  هنا  نراه  ما  الدولية.  الفرص 

قطر  وشركة  لشركتنا  بالنسبة  األمد  طويلة 
معًا. الفرص  وبناء  الزدهار  للبرتول 

باإلضافة إىل اإلجنازات يف جمال األعمال، 
عن  عبارة  هو  فاملستقبل  شخصيًا،  يل  وبالنسبة 

أن نفخر به يف دولة قطر. ونحن  إرث ميكننا  ترك 
 .2030 الوطنية  قطر  رؤية  على  الرتكيز  نحاول 

الرؤية.  لهذه  األربعة  األركان  حتقيق  إىل  ونتطلع 
اجملتمع،  داخل  نشطة  برامج  قطر  شل  لدى 

املرورية،  السالمة  الثقافة،  الرياضة،  ذلك  يف  مبا 
القدرات. بناء  ومبادرات  البحث  أنشطة 

“على مدى السنوات الست 
املاضية استثمرنا ما يقرب من 

21 مليار دوالر أمريكي لتسليم 
اثنني من أكرب مشاريع الطاقة 

يف العامل.“



وقد مت حتديد 689 دورًا وظيفيًا خمتلفًا يقوم بها 
العاملون يف قطرغاز عند بداية املشروع يف عام 

2010. وخالل عامي 2011 و2012، عمل فريق التعليم 
والتطوير مع اخلرباء يف كافة اجملاالت – من 

املوارد البشرية إىل اإلنتاج يف البحار، من الشؤون 
املالية إىل الهندسية، من التدقيق الداخلي إىل 

العناية الطبية – حتى يتم التأكد من وجود ملفات 
كفاءة تقنية شاملة لسائر الوظائف.

 2012 خالل  للشركة  الرئيسي  األداء  مؤشر  وهدف 
 ٪7٠ نسبة  إىل  التقنية  الكفاءة  بتقييم  الوصول  إىل 

ديسمرب  شهر  وبحلول  املوظفني.  جممل  من 
مت  الذين  املوظفني  نسبة  جتاوزت  فقد   ،2012

وذلك   ،٪88 حاجز  أدائهم  من  والتحقق  تقييمهم 
2,2٠٠  موظف عامل يف الشركة. من أصل 

ال شك يف أن هذا الرقم يعترب إجنازًا كبريًا لقطرغاز، 
ألن هذا املشروع هو مفتاح رؤية الشركة لعام 
2015، والقاضية بزيادة مستوى األمان والكفاءة 

واملوثوقية عرب قوة عمل حمرتفة ومهنية.

نقاط  حتليل  على   2013 عام  خالل  العمل  وسيرتكز 
الفجوات. وسّد  الضعف 
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قطرغاز  يف  مواهب 
إن إطار تطوير الكفاءات يف قطرغاز هو جزء من إسرتاتيجية عاملية لتأهيل قوى عاملة على أعلى درجة من الكفاءة، وذلك 

يف سبيل دعم رؤية، مهمة ومبادىء قطرغاز والسري قدمًا كالشركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

أداء  حسن  على  مؤسسة  أي  جناح  يعتمد 
قطرغاز  شركة  أقّرت  فقد  ولذلك  املوظفني. 

هذا  ويعرف  الكفاءة.  وتطوير  لتقييم  نظامًا 
قطرغاز. يف  الكفاءات  تطوير  بإطار  النظام 

إسرتاتيجية  يف  األساس  حجر  الربنامج  يعترب 
ماهرة  عاملة  يد  على  واحلفاظ  لتطوير  الشركة 

من  قطرغاز  تتمكن  حتى  مستوى،  أعلى  من 
النجاحات  تضمن  غنية  مبواهب  االحتفاظ 

للشركة.  املستقبلية 

ويشمل الربنامج جميع املوظفني يف 
املؤسسة، باستثتاء كوادر اإلدارة العليا، حيث يتم 

مبوجبه وضع ملف بكفاءة كل شخص يف احلقول 
التالية: الوعي، املعرفة، املهارات واخلربة. ويعتمد 

باإلضافة  سلوكية،  كفاءات  ثالث  على  الربنامج 
التالية  اجملاالت  من  كل  يف  التقنية  الكفاءة  إىل 

الكفاءات:   تطوير  إطار  ضمن 

املوظفني،  جميع  على  وتنطبق   - األساسية 
لقطرغاز. األساسية  بالقيم  االلتزام  جلهة  خاصة 

الوظيفي. الدور  على  تعتمد  وهي   - وظيفية 

األعلى  اإلداري  الكادر  قيادية - وتنطبق على 
التي  املعايري  من  جزءًا  وتشكل  للمؤسسة 

يتمكن  حتى  الكامنة  والقدرات  احلايل  باألداء  تقارن 
وتعد  أعلى.  مناصب  إىل  االرتقاء  من  الشخص 

تعاقب  برنامج  أجل  من  أساسية  الكفاءات  هذه 
صلبة. مؤسسية  وترقية  سليم 

تقنية - وهي تتعلق بكل جمال من جماالت العمل 
كما مت تعريفه من قبل اخلرباء، وذلك للتأكد من 

قيام املوظفني بعملهم بطريقة آمنة، كفوءة 
وموثوقة، باإلضافة إىل احلرفية يف األدوار املنوطة 

بهم، أو القابلية للتطور، وذلك لبلوغ أعلى درجات 
املهنية بهدف خدمة الشركة، املساهمني 

وتطور املوظفني املهني.

الوظيفية،  املعايري  أفضل  على  فريق  كل  بتدريب  والتطوير  للتعليم  قطرغاز  قسم  يف  الكفاءة  أخصائيو  يقوم 
الكفاءات. وإدارة  والتقدم  والنوعية  االلتزام  مراقبة  احملددة الكفاءة  معايري 

معايري  مع  مقارنة  املشرفني  تقييم  وفهم  الذاتي  التقييم  كيفية  على  املوظفني  بتدريب  القسم  أخصائيو  يقوم 
عن  التبليغ  قبل  األداء  يف  والتحّسن  النوعية  االلتزام،  جلهة  التقييم  مبراقبة  أيضًا  هؤالء  ويقوم  املطلوبة.  الكفاءة 

جمموعة. كل  ملدير  الفجوات 

وحتديد  التحقق  التقييم، 
الفجوات

واضحة  أهداف  مع  تطوير  خطط  وضع  ويتم  الفجوات.  لسّد  األولويات  بوضع  واجملموعة  القسم  مدراء  يقوم 
كفاءة  تقييم  من  التأكد  مع  سنوي،  بشكل  التطور  قياس  من  للتمّكن  فجوات  من  يعانون  الذين  للموظفني 

اخملتلفة. أدوارهم  يف  املوظفني 
الكفاءات  وبناء  الفجوات  سّد 

ما هو مدى التقّدم الذي أحرزناه يف تطبيق برنامج تطوير الكفاءات؟
تطبيق إطار الكفاءات السلوكية - التحّسن واخملططات

تطبيق إطار الكفاءات التقنية - التحّسن واخملططات

كيف قمنا بتطوير وتصميم برنامج إطار الكفاءات؟
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وقد جاء االجتماع ناجحًا وإيجابيًا، حيث حضر 
املوظفون من كافة األقسام لتقدمي اقرتاحاتهم، 

االستفهام حول بعض األمور والتواصل مباشرة مع 
اإلدارة العليا حول العديد من املسائل. 

واستقبل السيد خالد بن خليفة آل ثاين، املدير 
العام لقطرغاز، املوظفني وذّكرهم بأن االجتماع 

السنوي يهدف لتعزيز سياسة التواصل احلر الذي 
تعتمدها قطرغاز على كل املستويات قائالً: ”إن 
هدف هذا االجتماع هو معاجلة أي مسائل تهم 

موظفينا الذين نعتربهم أساس جناحنا. ومع سعينا 

املتواصل لتحقيق رؤيتنا القاضية بأن نكون الشركة 
الرائدة عامليًا يف جمال الغاز الطبيعي املسال 
بحدود عام 2015، فإنه من الضروري إيجاد الفرص 

حلوار مباشر مع املوظفني.”

وحّض املدير العام املوظفني على االلتزام الدقيق 
بالسالمة وأردف قائالً: ”أود أن اغتنم هذه الفرصة 

ألذكركم جميعًا بإحدى أهم قيمنا، أال وهي السالمة. 
يجب أن نكون متيقظني طوال الوقت عندما يتعلق 

األمر بالسالمة. فالسالمة هي عمل جماعي 
ومسؤولية كل فرد منا. وبالنهاية، يهمنا أن يعود 

كل موظف لدينا إىل منزله ساملًا.”

وأضاف املدير العام: ”شهد عام 2012 العديد من 
اإلجنازات. فنحن ندير منشآتنا بفعالية ونورد الغاز 

الطبيعي املسال إىل عمالئنا األعزاء يف شتى 
أرجاء املعمورة بسالمة وموثوقية. خالل 15 عامًا 

من العمليات مل نتأخر بشحنة واحدة. ومل يكن 
هذا األمر ممكنًا لوال تعاون ومساهمة موظفينا، 

عمالئنا ومساهمينا. وعندما ننظر إىل املستقبل، 
فإننا سنستمر بتعزيز األداء اآلمن وحفظ موقعنا 
كمورد موثوق للغاز الطبيعي املسال إىل عمالئنا 

حول العامل.”

وقد تضمن االجتماع مراجعة إلجنازات قطرغاز خالل 
العام 2012، والتي شملت توقيع ثالث اتفاقيات بيع 

وشراء جديدة وطويلة األمد مع طوكيو إلكرتيك، 
كانساي إلكرتيك وتشوبو إلكرتيك يف اليابان، إضافة 

إىل تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
إىل حمطة زيجياجن التابعة لشركة سنوك الصينية، 

واحلصول على "جائزة التميز يف تخفيض حرق الغاز" 
من قبل شراكة تخفيض حرق الغاز العاملية يف 

البنك الدويل.

االجتماع العام
عقدت شركة قطرغاز اجتماعها العام 

خالل فرتة يومني يف شهر أكتوبر، وذلك 
بهدف إعطاء املوظفني فرصة مناقشة 

أحوال الشركة واحلصول على توضيحات 
حول املسائل الرئيسية وآخر األخبار.



التحدي خالل  تكتيكات  املشاركون  يناقش   – توتر  حلظة 

فريق كل  لدى  والرباعة  التحمل  قدرة  البدنية،  اللياقة  اختبار  يتم 

والتعلم التدريب  إدارة  الوظيفي،  التعاقب  تخطيط  أخصائي  غريس،  ريبيكا 
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حتدي مريسك للبرتول وقطر للبرتول
يرتقون  قطرغاز  متطوعو 

التحدي مستوى  إىل 
انطلق اثنان من موظفي قطرغاز ملساعدة شركة مريسك للبرتول وقطر للبرتول يف أول حتٍد 

والذي جمع أكرث من ١٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي لدعم برنامج لنعمل من أجل السكري يف قطر.

السنوي  التحدي  100 شخص يف  أكرث من  اشرتك 
للبرتول.  وقطر  للبرتول  مريسك  لشركة  األول 

لصحراء  اخلالبة  املناظر  وسط  التحدي  ُنظم 
من  مؤسسات  متثل  فرق  جتمعت  حيث  زكريت 

يومني  مدى  على  لتتنافس  قطر  أنحاء  جميع 
للمشاركني  احلدث  قدم  باملتعة.  مليئني 

العمل  وروح  القيادية  مهاراتهم  لتطوير  فرصة 
من  غريهم  مع  للتواصل  وأيضًا  اجلماعي 

نبيلة.  خريية  قضية  يدعمون  بينما  املهنيني 
100,000 دوالر أمريكي من  جمع هذا احلدث أكرث من 

وهي  السكري،  أجل  من  لنعمل  منظمة  أجل 
التوعية  حمالت  تدعم  للربح  هادفة  غري  منظمة 

جميع  يف  والعالج  الوقاية  وبرامج  السكري  مبرض 
قطر. أنحاء 

ملواجهة  الفرق  وضع  مت  يومني،  مدى  على 
السكري.  مرض  حول  تتمحور  حتديات  أربعة 

الختبار  نوعه  من  فريد  حتٍد  كل  تصميم  مت  وقد 
العمل  واألهم،  البدنية،  واللياقة  البديهة  سرعة 

جويل  السيد  احلدث  منظم  وصف  اجلماعي. 
بأنه  الدولية احلدث  رد روك  أستون من مؤسسة 

وللمؤسسة  للتدريب،  وديناميكي  مبتكر  نهج 
تطوير  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  حافل  سجل 

فرق ذات أداء عاٍل.

وعند سماع أن احلدث ينقصه بعض املتطوعني، 
العالقات  لقسم  سريعة  هاتفية  مكاملة  وبعد 
اثنان من موظفي قطرغاز، وهما  العامة، قرر 

ريبيكا غريس وتوين ليتسون، أن يقوما برحلة إىل 
خدماتهما. وتقدمي  للتطوع  زكريت 

التعاقب  تخطيط  أخصائي  غريس،  ريبيكا  وقالت 
ألنشطة  قيمة  تضيف  مشاركتنا  "إن  الوظيفي: 

يف  ورأينا  اجملتمعية،  مسؤوليتها  جتاه  الشركة 
للمساهمة  قطرغاز  ملمثلي  كبرية  فرصة  ذلك 

يف هذا احلدث، ودعم جمعية خريية يف نفس 
نكن مشرتكني يف  أننا مل  الرغم من  الوقت. وعلى 

بأننا  بشعورنا  مكافأتنا  متت  لكن  نفسه،  التحدي 

الباهر  النجاح  يف  مباشرة  مساهمة  ساهمنا 
إنكاره لهذا احلدث". الذي ال ميكن 

عالقات  مشريف  كبري  ليتسون،  توين  وأوضح 
الستيعاب  احلدث  تصميم  مت  كيف  املوظفني، 

انضممنا  "لقد  البدنية:  اللياقة  مستويات  جميع 
وكان  الغداء  طعام  لتناول  الفرق  أحد  لطاولة 

يكن  مل  رائعة.  جتربة  يخوضون  أنهم  الواضح  من 
البعض  أن  الواضح  ومن  فذًا  رياضيًا  منهم  أيًا 

به،  اخلاصة  الراحة  منطقة  خارج  كان  منهم 
واإلثارة.  باحلماسة  يشعرون  كانوا  اجلميع  ولكن 
أكرث من جمرد مترين  إن فعاليات مثل هذه هي 

الفريق  لروح  تطوير  هي  بل  عمل،  فريق  لبناء 
املركز  املهارات  تصميم  مت  لقد  وأعضائه. 

إىل  نقلها  ليتم  التحديات  خالل  واملطورة  عليها 

لصالح  فقط  األمر  يقتصر  ال  لذلك،  العمل.  بيئة 
العمل  أرباب  سيتمتع  بل  اخلريية،  اجلمعية 

عائد  على  بحصولهم  بفرق  شاركوا  الذين 
أداء  ذات  فرق  نحو  خطوة  شكل  يف  ملموس 

العمل". مكان  يف  عاٍل 

للبرتول  مريسك  شركة  فإن  كهذا،  ولنجاح 
التحدي  تنظيم  إلعادة  تخططان  للبرتول  وقطر 

يف  مؤقتًا   2013 لعام  التحدي  وتقرر  املقبل.  العام 
نشّكل  دعونا  قطرغاز،  هيا  لذلك،  نوفمرب،   17  –  16

التحدي!  يف  ونشارك  الفرق  بعض 

وفعاليات  التحدي  عن  املعلومات  من  ملزيد 
زوروا السكري،  أجل  من  لنعمل   منظمة 

maerskoilandqpchallenge.com
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الرعاية الذهبية
امللتقى العربي للمكفوفني يقدر الشراكة مع قطرغاز

قطرغاز  شركة  ”حصلت 
العربي  امللتقى  تقدير  على 

الدوحة،  يف  للمكفوفني 
’الراعي  بدور  لقيامها  وذلك 

ومساهمتها  الذهبي’ 
اجملتمع.” جتاه  القّيمة 

ينّظمه  والذي  للمكفوفني،  العربي  امللتقى  ُعقد 
سعادة  برعاية  والثقايف  االجتماعي  قطر  مركز 

الثقافة  وزير  الكواري،  عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 
22 نوفمرب.  18 إىل  والفنون والرتاث، من 

وحتت شعار “بفطنتنا نهدي احلياة إىل جمتمعنا،” 
يقوم امللتقى بتسهيل النقاشات حول آخر 

القضايا يف جمال اإلعاقة البصرية ويسلط الضوء 
على التحديات التي تواجه املعوقني بصريًا. 

وقد شارك خرباء وأخصائيون من 15 دولة عربية 
يف هذه املناسبة، باإلضافة إىل السيد منصور 

العامة يف قطرغاز،  العالقات  النعيمي، مدير  راشد 
العام ملركز  السكرتري  مطر عبداهلل املنصوري، 

مفتاح،  يوسف  والسيد  والثقايف،  االجتماعي  قطر 
عضو مدراء املركز وأمني الصندوق.

قطرغاز تدعم املركز االجتماعي 
للمكفوفني والثقايف 

الذي  الدور  يعزز  إن دعم قطرغاز 
اخملتلفة  الدولة  مؤسسات  تلعبه 

يف مساندة األشخاص ذوي 
اخلاصة. االحتياجات 

وقد أعرب السيد مطر عبداهلل املنصوري، 
والثقايف  االجتماعي  للمركز  العام  السكرتري 
امتنانه  وعميق  شكره  بالغ  عن  للمكفوفني، 

”إن دعم  لقطرغاز على دعمها املستمر قائاًل: 
قطرغاز يف هذه املناسبة الهامة هو دليل 

الشركة اجملتمعية، وهو  واضح على مسؤولية 
الدولة اخملتلفة  تلعبه مؤسسات  الذي  الدور  يعزز 
يف مساندة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.”

النعيمي،  راشد  منصور  السيد  ذلك  وأّيد 
”إن  قائاًل:  قطرغاز،  يف  العامة  العالقات  مدير 

إحدى  متثل  للشركات  اجملتمعية  املسؤولية 
أن  ويسّرنا  قطرغاز،  يف  اإلسرتاتيجية  األولويات 

املتمثلة  أهدافه  حتقيق  يف  املركز  نساعد 
حياتهم  يف  بصريًا  واملعوقني  املكفوفني  بدعم 

اليومية.”

قطرغاز  التزام  من  جزءًا  التربعات  هذه  ومتّثل 
ذوي  األفراد  خاصة  اجملتمع،  بدعم  املستمر 

برامج  قطرغاز  وتدعم  اخلاصة.  االحتياجات 
والرياضية  التعليمية  اجملاالت  يف  خمتلفة 

منها  شعورًا  وذلك  قطر،  دولة  يف  والثقافية 
اجملتمعية.   مبسؤوليتها 
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املفتوح "غازنا"  البرتول يوم  ملهندسي  قطر  جمعية  دعم 
شاركت قطرغاز يف مسابقة يوم 
"غازنا" السنوية يف الهواء الطلق 

بهدف التوعية مبوارد قطر الثمينة بني 
األجيال الشابة. 

قطر  جامعة  يف  الغاز  معاجلة  مركز  وينّظم 
مدرسية  مبادرة  وهي  السنوية،  "غازنا"  مسابقة 

املوارد  بأهمية  اجملتمع  توعية  إىل  تهدف 
وحث  قطر،  دولة  يف  املوجودة  الوفرية  الطبيعية 

القيام  عرب  املبادرة  زمام  أخذ  على  الشابة  األجيال 
الغاز  تكنولوجيا  جماالت  يف  ابتكارية  مبشاريع 

ومشتقاته.  الطبيعي 

مّثلت اآلنسة راند أغا، موظفة املسؤولية 
اجملتمعية يف قسم العالقات العامة، شركة 

قطرغاز يف هذا اليوم املفتوح، حيث مت إبالغ 
أساتذة املدارس اخملتلفة باملسابقة وشروطها. 

وقد قامت راند بتقدمي حماضرة لألساتذة حول 
قطرغاز وذلك يف سياق برنامج الرعاية. 

الوطنية،  املدارس  جميع  تشجيع  ويتم 
على  قطر  دولة  يف  والعاملية  املستقلة 

تنّظم  والتي  املسابقة،  هذه  يف  املشاركة 
هذه  وتنقسم  الدراسية.  السنة  بداية  يف  عادة 

التالية: العمرية  الفئات  إىل  املسابقة 

• )حضانة1 - حضانة2( ملصقات، 	 الفئة األوىل: 
أغاين بوسرتات، 

• الثالث( بوسرتات، 	 الثانية: )الصف األول -  الفئة 
أغاين، قصص قصرية، مسرحيات

• الرابع - السادس( 	 الثالثة: )الصف  الفئة 
بوسرتات، مقاالت قصرية، أفالم، مسرحيات، 

مناذج

• التاسع( 	 السابع -  )الصف  الرابعة:  الفئة 
مقاالت، أفالم، مسرحيات، مناذج

• الثاين عشر( 	 العاشر -  الفئة اخلامسة: )الصف 
مناذج، أفالم، بحوث

مسابقة  بتنظيم  مشاركة  مدرسة  كل  وتقوم 
العمرية  الفئات  "غازنا" بصورة داخلية لكل من 

الفائز يف كل  الغاز  املذكورة. ويعترب مركز معاجلة 
التصفيات  للدخول يف  فئة مبثابة مرشح فوري 

للمسابقة. النهائية  الوطنية 

وحيث أن قطرغاز هي املنتج األكرب للغاز 
للمسابقة  الشركة  رعاية  فإن  املسال،  الطبيعي 

لتثقيف اجليل  باحلاجة  الشركة  تنبع من إميان 
املدرسني  لتوعية  باإلضافة  الغاز،  بأهمية  القادم 

األنسب إلجناز ذلك.  بالطريقة  واملشرفني 

راعيًا  قطرغاز  كانت  ”لقد 
مسابقة  يف  فاعاًل  ومشاركًا 

يف  إطالقها  منذ  "غازنا" 
 ”.2008 عام 

أعلنت قطرغاز عن مشاركتها يف 
دعم جمعية قطر ملهندسي البرتول، 

وهي مؤسسة تعنى برعاية وتعليم 
املهندسني الشباب يف دولة قطر. 

النفط  ”إن تطوير صناعة 
ودعم  التعليم  عرب  والطاقة 

هو  الشباب  املهنيني 
ضرورة قصوى.”

منصور  السيد  لسان  على  اإلعالن  هذا  مت  وقد 
يف  العامة  العالقات  مدير  النعيمي،  راشد 

مكتب  يف  مصغر  حفل  أثناء  وذلك  قطرغاز، 
السيد  بحضور  الدوحة،  يف  الرئيسي  قطرغاز 

جمعية  إدارة  جملس  رئيس  نائب  السادة،  عبداهلل 
البرتول.  ملهندسي  قطر 

“يّسرنا  احلفل  خالل  النعيمي  السيد  وقال 
البرتول،  ملهندسي  قطر  جمعية  ندعم  أن 

جمال  يف  لنا  قّيمة  منصة  تقّدم  لكونها  خاصة 
ودعم  التعليم  عرب  وذلك  النفطية  مواردنا  تطوير 

الشباب.” املهنيني 

بدعم  النفط  ملهندسي  قطر  جمعية  تقوم 
حماضرات  تنظيم  عرب  والطاقة  النفط  صناعة 

الفرص  وتقدمي  االجتماعات  عقد  تقنية، 
للتعارف. الشباب  للمهندسني 

جملس  رئيس  نائب  السادة،  عبداهلل  السيد  وقال 
“يسعدنا  البرتول  ملهندسي  قطر  جمعية  إدارة 

الربنامج  تدعم  التي  قطرغاز  شركة  رعاية  قبول 
أجل  من  واجلمعية  الصناعة  بني  املشرتك 

”.2030 الوطنية  قطر  رؤية  حتقيق 

إسرتاتيجية  سياق  يف  الرعاية  هذه  وتأتي 
املساهمة  إىل  باإلضافة  اجملتمع،  لدعم  قطرغاز 

الصناعة  ضمن  التعليم  تفعيل  يف  الفاعلة 
التقنية  الكفاءات  معايري  من  يعزز  مما  النفطية، 

احليوي.  القطاع  هذه  يف  واملهنية 
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الشحن أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  عملية 
االنبعاثات لتخفيف  ومضة 

ويقع ما يناهز نصف أعمال البناء خارج منطقة 
الضغط املركزي، حيث يشمل مراسي الغاز الطبيعي 

املسال من جهة لغاية معمل قطرغاز الذي يبعد 
7 كيلومرتات من جهة أخرى. وقد مت وضع أنابيب 
ملتوية لتخفيض احلرارة، ويرتتب على العمال اآلن 
بناء اجلسور وحفر ثقوب لرتكيب األنابيب الرئيسية 

واألسالك بأمان داخل املنشآت املوجودة.

وينتظر أن ينتهي العمل يف هذا املشروع 
املعقد خالل عام 2014.

سالمة موظفي مشروع اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن

يفخر املشروع بوضعه مبدأ سالمة وأمان 
املوظفني كأولوية قصوى. ويحمل بناء هذا 

املشروع يف طياته خماطرًا جسيمة، إذ يعمل 
الكثريون على ارتفاعات شاهقة ويقومون بنقل 

أجهزة ضخمة بأيديهم العارية، باإلضافة إىل آالت 
اللحام واللهب أثناء حلم األنابيب والفوالذ. ويف حني 
قام املشروع بتطوير وتطبيق جمموعة من قواعد 

السالمة واإلبالغ عنها، يبقى العامل األساس 
يف التوعية واالنتباه، حيث يحرص العمال على 

سالمتهم وسالمة من حولهم.

وقد قام مشروع اسرتجاع الغاز الطبيعي املتبخر 
أثناء الشحن بتطبيق برنامج “اخللو من اإلصابات 

واحلوادث”، والذي يركز على تعزيز سلوكيات معينة 
لدى العمال لتخفيف اخملاطر إىل احلد األدنى. 

ويهدف الربنامج إىل عودة كل عامل إىل منزله آمنًا، 
ويستمر ذلك حتى عودة آخر عامل من املنشأة. 

وقد أكمل الربنامج مؤخرًا مدة 10 ماليني ساعة 
عمل دون أي حوادث مقعدة عن العمل، وما يزال 

التصميم قائمًا على احلرص والنظام اللذين أديا إىل 
هذه النتائج اجليدة.

وتلعب الظروف املعيشية للعاملني دورًا هامًا يف 
كيفية أدائهم ألعمالهم. ويتميز مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر بامتالكه للمخيم الذي يعيش فيه 
العمال، مما يقّدم إلدارة املشروع فرصة حتسني 

الغرف والطعام وأماكن الرتفيه إىل أقصى حد ممكن. 
ويسهر طبيب وممرضون عدة على راحة وصحة 

جميع العاملني، كما أنهم يتابعون أي حالة مرضية 
خطرية عن قرب. وقد أظهر مسح حديث أن السواد 
األعظم من العاملني مرتاحون لظروف عملهم، وهذا 

ما تبغيه إدارة املشروع.

يوم السالمة
احتفل فريق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر خالل 

يوم 29 نوفمرب 2012 بيوم السالمة الثالث. وهدف هذا 
االحتفال إىل شكر املوظفني على ممارساتهم 

اآلمنة أثناء العمل، باإلضافة إىل الرتكيز على القواعد 
الرئيسية للسالمة واألمان. وقد بدأ احلفل بغداء فاخر 
جلميع العاملني داخل اخمليم، ثم قام مدراء األقسام 

يف املشروع واملتعهدون بإبداء أرائهم حول 
السالمة واألمان. ومت إجراء سحب على مئات الهدايا 

القيمة وتوزيعها على العمال.

ومت تنظيم نشاطات رياضية خالل األيام 
املشمسة واملنعشة، وتنافست فرق 

املتعهدين بحماس. كما شهدت األمسيات قيام 
عمال موهوبني بأداء غنائي وكوميدي.

اإلسهام يف بيئة نظيفة
الغاز  اسرتجاع  مشروع  عمل  فريق  يحرص 

على  بامتياز،  بيئيًا  مشروعًا  باعتباره  املتبخر، 
األداء  لتحسني  الهادفة  النشاطات  تشجيع 

قام  وقد  املشروع.  بناء  مراحل  كافة  يف  البيئي 
شواطىء  لتنظيف  املتطوعني  بدعوة  الفريق 

قبل  وذلك  والقاذورات  اخمللفات  من  لفان  راس 
بيوضها.  بوضع  السالحف  قيام 

من  واخلروج  بالدخول  للسالحف  ذلك  ويسمح 
التزاوج. أثناء موسم  أي عوائق وذلك  دون 

كما يفخر فريق عمل املشروع بتنظيم جمموعة 
من املتطوعني لزرع مئة شجرة “نعيم” يف مكان 

خمصص لذلك من قبل مدينة راس لفان. 

الوضع احلايل
مع انتهاء التصاميم الهندسية وشراء معظم 

املعدات وتخزينها يف املوقع املطلوب، مير 
املشروع اآلن يف أهم مراحله، أال وهو البناء. ويقوم 

أكرث من  3,000  عامل من شركات قطرغاز، فلوور، 
كيوكون، قطركنتز ومدغولف باإلضافة إىل العديد من 

املتعهدين، ببناء مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن يف مدينة راس لفان الصناعية.

ومتتد ورشة العمل على مساحة شاسعة. لكن 
أغلب النشاط يرتكز يف قطعة أرض صغرية حماذية 

خلزانات راس غاز الضخمة يف مرفأ مدينة راس لفان. 
وتسمى هذه القطعة مبنطقة الضغط املركزي، 

وكما يدل االسم، فإن املوقع يضم 6 آالت ضغط 
كبرية مهمتها ضغط الغاز املتبخر من مستوى 

الضغط اجلوي العادي إىل 47 بارغ.

لقد مت اإلنتهاء من تشييد املباين واملنشآت يف 
منطقة الضغط املركزي خالل السنة األخرية، ومت 

وضع آالت الضغط واملعدات األخرى يف املواقع 
املطلوبة. ويتم اآلن بناء حاويات ضخمة من الفوالذ 

لتغطية آالت الضغط، كما بدأ العمل مؤخرًا على 
بناء األنابيب.

طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا، وذلك 
اعتمادًا على نسبة كفاءة تناهز 9٠٪ أثناء العمليات. 

ويعادل هذا اجملموع 29 مليار قدم مكعب سنويًا 
ميكنها تأمني الطاقة ألكرث من 300,000 منزل عوضًا 

عن حرقها وتلويث األجواء. والعملية األخرية ترتك 
1.6 مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

سنويًا، وهو رقم ال يشمل االنبعاثات غري املباشرة 
والناجتة عن استخدام الطاقة الكهربائية.

ومع توفري أكرث من مليون طن من انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون الضارة، يحتل هذا املشروع مكانة 

عالية يف جمال تخفيف االنبعاثات وحماية البيئة. 
ومن هنا، فهو مشروع مفيد لقطرغاز والبيئة 

على حد سواء.

وتكّثف شركات قطرغاز، قطر للبرتول وراس غاز 
جهودها يف جمال تخفيف االنبعاثات إىل أقل حد 

ممكن من أجل االلتزام أو التفوق على املعايري 
الدولية. وسيكون هذا املشروع، من دون شك، 

نقطة حتول يف هذا اجملال. ويقول السيد خالد 
بن خليفة آل ثاين، املدير العام لشركة قطرغاز، 
“يسّرنا أن تقود قطرغاز هذا املشروع الريادي 

نيابة عن جميع الشركات املنتجة للغاز الطبيعي 
املسال يف مدينة راس لفان الصناعية.”   

الريادية  الشركة  بكونها  تفخر قطرغاز 
يف جمال اسرتجاع الغاز املتبخر والذي 
يحرق عادة أثناء حتميل الغاز الطبيعي 

املسال يف مرفأ راس لفان، وذلك 
ضمن مشروع يكّلف مليار دوالر.

يعترب مشروع اسرتجاع الغاز أثناء الشحن جزءًا 
من مشاريع مدينة راس لفان الصناعية. ويقوم 
هذا املشروع بجمع الغاز املتبخر أثناء الشحن 

من سفن الغاز الطبيعي املسال وضغطه يف 
منشأة خاصة. ويتم إرسال الغاز املضغوط الحقًا 
إىل مراكز إنتاج الغاز الطبيعي املسال الستخدامه 
كوقود أو حتويله مرة أخرى إىل غاز طبيعي مسال. 

السعي إىل تخفيف االنبعاثات
يعترب مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 
إحدى ركائز إسرتاتيجية قطرغاز لتخفيف االنبعاثات، 

كونه سيلعب دورًا حموريًا يف جمال االلتزام 
بالقوانني البيئية وحتديد نسب االنبعاثات املسموح 

بها على املدى الطويل. وعند تطبيق املشروع 
بالكامل، ستتمكن الشركة من اسرتجاع 0.6 مليون 
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كما قام فريق املشروع بإعادة تدوير واستخدام 
أخشاب مستعملة لبناء مأو جملموعة من الغزالن 

والنعام يف تلك املنطقة احلرجية.

وبالشراكة مع قسم الشؤون البيئية يف قطرغاز، 
يقوم املشروع بإعادة تدوير واستخدام القمامة 

البالستيكية والورقية واإللكرتونية بأفضل الوسائل 
املمكنة. 

البيئية  املعارض 
حاز مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر على امتياز عرض 

فوائده جتاه البيئة خالل معرضني هامني عام 2012.  

إذ قام مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر بعرض 
إلكرتوين تفاعلي أثناء معرض قطر للبرتول البيئي 
يف شهر نيسان الفائت. وقد توافد مئات الزوار 

إىل جناح مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر وأبدوا 
إعجابهم مبيزات وأهداف املشروع. كما قام 

سعادة وزير الطاقة القطري بزيارة اجلناح وطلب 
من القيمني عليه عرضه يف مؤمتر الدوحة للتغري 

املناخي يف نوفمرب املاضي. 

وقد التزم مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر برغبات 
صاحب السعادة، حيث مت بناء منوذج عملي 

للمشروع، باإلضافة إىل تصوير فيلم خاص لتوصيف 
أهدافه وإجراءاته. وقد حاز النموذج والفيلم 

على جناحات باهرة خالل معرض قطر للبرتول 
لالستدامة ما بني 26 نوفمرب و8 ديسمرب يف 

الدوحة. وقام زوار من بلدان شتى بتفقد النموذج 
واالستماع إىل مساهمته الهامة يف حماية البيئة، 

مما أوضح لهم مدى رسوخ التزام دولة قطر يف 
البيئية. البصمة  تقليص 

الغاز  اسرتجاع  مشروع  مدير  تشّرف  وقد 
املشروع  هذا  عرض  بفرصة  املتبخر 

الرائد من خالل هذا املعرض.

ملخص 
يشكل مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن سابقة يف دولة قطر اللتزامه مبوازنة 
التطور الصناعي مع احرتام البيئة. وسيقّلص هذا 

االستثمار الكبري من شركة قطر للبرتول وشركائها 
من األثر البيئي السلبي لعملية إنتاج 77 مليون 
طن من الغاز الطبيعي املسال إىل احلد األدنى. 

إنه ملن دواعي فخر شركة قطرغاز وسرورها أن 
تكون املؤسسة التي طلب منها بناء وإدارة هذا 

املشروع القطري الرائد. 

العامل يجتمع ملعاجلة 
التغري املناخي

COP18/CMP8:

ما هو COP18/CMP8؟
املناخي  التغري  حول  املتحدة  األمم  مؤمتر  يعد 
مؤمتر  من  عشر  الثامنة  النسخة   2012 عام  يف 

األمم املتحدة  اتفاقية  األطراف يف  الدول 
 ،1992 عام  املناخي  التغري  حول  اإلطارية 

األطراف  الدول  الجتماع  الثامنة  والنسخة 
.1997 عام  كيوتو  بروتوكول  على  املوقعني 

وقد جرت فعاليات هذا املؤمتر من يوم اإلثنني 
 املوافق 26 نوفمرب حتى يوم السبت املوافق

8 ديسمرب 2012 يف مركز قطر الوطني للمؤمترات.

 COP/CMP تعريف
املتحدة  األمم  اتفاقية  مفعول  سريان  منذ 

الدول  تقوم   ،1995 التغري املناخي يف عام  حول 
لتقييم  سنويًا  باالجتماع  االتفاقية  على  املوقعة 

املناخي.  التغري  مكافحة  جمال  يف  التقدم 
للدول  مقرًا  أيضًا  عام  كل  االجتماع  موقع  ويكون 

حيث  كيوتو،  بروتوكول  على  املوقعني  األطراف 
تنفيذ  سياق  يف  اخملتلفة  املقررات  اتخاذ  يتم 

التي  املقررات  وتعترب  املذكور.  الربوتوكول  أحكام 
مبثابة  املتالحقة   COP اجتماعات  خالل  تراكمت 

الهادفة  واإلجراءات  للقوانني  مفّصل  مرجع 
املناخي. التغري  ملكافحة 

 COP18/CMP8 إجنازات
مقررات  متديد  على  اتفاق  إىل  املؤمتر  توصل 

نهاية  مفعولها  ينتهي  والتي  كيوتو،  بروتوكول 
أيضًا  تقرر  2020. كما  لغاية عام  2012، وذلك  عام 

أن يسري  2015، على  بروتوكول جديد عام  وضع 
التطورات  ومن   .2020 عام  من  ابتداء  مفعوله 

ويعني  والضرر".  "اخلسارة  مبدأ  اعتماد  اجلديدة 
توافق  الربوتوكول  على  املوقعة  األطراف  أن  ذلك 

الدول  بتعويض  الغنية  الدول  قيام  على  مبدئيًا 
غاز  انبعاثات  تقليص  يف  فشلها  عند  األخرى 

الكربون. 

املستقبل
 )COP19/CMP9( سيعقد املؤمتر القادم لألفرقاء

على  التأكيد  فيه  يتم  أن  على  بولندا،  يف 
الدوحة. يف  مبدئيًا  املوقعة  االتفاقيات 
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التزام قطرغاز املستمر 
باألداء البيئي

تهدف قطرغاز أن تكون الشركة الرائدة يف جمال 
2015، حيث  الغاز الطبيعي املسال بحدود عام 

االبتكارية،  قدراتها  البشرية،  بكوادرها  ستشتهر 
البيئة  جتاه  ومسؤوليتها  التشغيلية  كفاءتها 

آمنًا  موّردًا  بكونها  الشركة  وتستمر  واجملتمع. 
عديدة  لبلدان  املسال  الطبيعي  للغاز  وموثوقًا 

يف آسيا، أوروبا وأمريكا، كما أنها ما تزال ملتزمة 

البحر،  تكرير مياه  يتم احلصول عليها عرب  حيث 
لتلبية  بنسبة٪95  االسترياد  على  تعتمد  أنها  كما 

الغذائية.  حاجاتها 

كون  إىل  اخملتلفة  العوامل  هذه  تضافر  ويؤدي 
جتاهل  على  قادرة  غري  غناها،  من  بالرغم  قطر، 

فمن  البيئية.  واملسائل  املناخي  التغري  نتائج 
وأن  املناقشات  صلب  يف  تكون  أن  قطر  مصلحة 

مشرتكة  أرضية  إيجاد  على  األخرى  الدول  تشجع 
قدمًا.  والسري  املناخي  التغري  معاجلة  أجل  من 

رؤية  من  هامة  ركيزة  البيئية  االستدامة  متّثل 
ريادة  فإن  هنا  ومن   ،2030 لعام  الوطنية  قطر 
االنبعاثات  تقليص  البيئة،  مسائل  يف  الدولة 

الدستور.  من  جزءًا  باتت  املناخي  التغري  ومكافحة 
التجارية  قطر  وجهود  املستمر  االستثمار  ومع 

مستعد  شعب  وجود  إىل  باإلضافة  واحلكومية، 
فقد  حياته،  منط  وتغيري  الالزمة  التضحيات  لتقدمي 

التغري  معاجلة  يف  راسخًا  التزامًا  قطر  أظهرت 
هو  وهذا  العامل،  إعجاب  يستوجب  مما  املناخي، 

احلايل. للمؤمتر  احلقيقي  اإلرث 

األوىل  املرة  بكونه  السنة  هذه  املؤمتر  متيز  وقد 
أوسطية  شرق  دولة  فيها  تستضيف  التي 

هذه  بدء  منذ  وذلك  األهمية،  بهذه  بيئيًا  حدثًا 
الكثري من  18 عامًا. وقد وجد  املؤمترات قبل 

واعتربوه  هامة  رمزية  ذلك  يف  املعلقني 
التغري  مسائل  حول  العربي  للعامل  استفاقة 

البيئية.  واالستدامة  املناخي 

إىل  فجأة  يستفق  مل  العربي  العامل  أن  الواقع  لكن 
مبشاهدة  بدأ  العامل  باقي  أن  بل  املناخي،  التغري 

يف  يتم  الذي  الراسخ  والتقدم  العديدة  املبادرات 
هذا اجملال ويف هذا اجلزء من العامل. وكان 

متضمنة  القطرية،  للشركات  منربًا  املؤمتر 
بالسياسات  القوي  التزامها  لتظهر  قطرغاز، 

األوىل.  وللمرة  العامل،  لباقي  البيئية 

املتحدة  األمم  قبل  من  قطر  اختيار  ولعل 
إذ  حكيمًا.  قرارًا  كان  املؤمتر  هذا  الستضافة 

قليلة  تضاريس  ذات  ساحلية  كدولة  قطر،  تعترب 
تعرضًا  نامية  10 دول  أكرث  االرتفاع، من ضمن 

املياه،  إىل  قطر  وتفتقر  البحار.  منسوب  الرتفاع 

من  احتياجاتها  تأمني  على  البلدان  مبساعدة 
تنويع املصادر على املدى الطويل. الطاقة عرب 

السلبي  البيئي  األثر  األداء وتقليص  ويعترب حتسني 
بالقوانني  الشركة  تلتزم  أولوية قصوى. ومن هنا 

سياسات  اتباع  على  وتشجع  البيئية  احلكومية 
االستدامة  بأن  الشركة  وتؤمن  للبيئة.  صديقة 

القادمة. البيئية هي واجب جتاه األجيال 

تّطلع  الالحقة، ميكنك أن  ومن خالل الصفحات 
التي حققتها  واإلجنازات  املبادرات  بنفسك على 

قطرغاز من أجل عامل أخضر. وجدير بالذكر بأن 
العمل  الالئحة غري حصرية، حيث يستمر  هذه 

البيئي  التزامنا  نطاق  لتوسيع  يومي  بشكل 
األداء.  أعلى مستويات  وتعزيزه حتى يضاهي 

احتضنت دولة قطر العامل 
بأسره خالل شهر ديسمرب 

الفائت وذلك مع استضافتها 
ملؤمتر التغري املناخي 

COP18/CMP8. وبالرغم 
من انتهاء احملادثات، فإننا 

سنعيش مع النتائج أليام 
كثرية مقبلة.
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مستقبل زاهر عرب التعليم
جمال  يف  سباقة  بكونها  قطرغاز  شركة  تتميز 

سياق  يف  وذلك  البيئية،  والثقافة  الوعي  تسويق 
وسيكون  اجملتمعية.  مسؤوليتها  مبادرات 

إجراء  األساس يف  الدور  القادمة  لألجيال 
العمل  جماالت  يف  والريادة  الضرورية  التغيريات 

والتجارية  االجتماعية  النواحي  كل  يف  البيئي 
بأهمية  قطرغاز  تؤمن  هنا  ومن  واحلكومية. 
أهم  وتعتربه  احلقل  هذا  يف  الشباب  تثقيف 
لعاملنا.  أفضل  مستقبل  تأمني  يف  إسهام 

احمللية  املدارس  مع  قرب  عن  قطرغاز  وتعمل 
اإلدارة  رسالة  لتسويق  البيئية  واملنظمات 

كموّرد  لدورها  نتيجة  وذلك  البيئية،  واحلماية 
للطاقة.  مسؤول 

عرب االنبعاثات  قضية   معاجلة 
بنيوية مقاربة 

املشاكل  أكرب  إحدى  االنبعاثات،  معاجلة  يتطلب 
املسألة  لفهم  بنيوية  مقاربة  عاملنا،  تواجه  التي 

وهذا  فاعلة.  عمل  خمططات  إيجاد  ثم  ومن 
وذلك  قطرغاز،  شركة  به  قامت  ما  بالضبط 

االحتباس  إدارة  إلسرتاتيجية  ريادية  معاجلة  عرب 
الشركة  انبعاثات  لتقليص  تهدف  والتي  احلراري، 

والغازات  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  من  تدريجيًا 
األخرى.  الضارة 

ومنذ البداية فقد مت تقسيم إسرتاتيجية العمل 
إىل ثالث مراحل. وتتمحور املرحلة األوىل حول حتري 

أسباب االحتباس احلراري وعالقتها بعمليات 
قطرغاز وأثرها على املناطق املتاخمة والبيئة. 

وتشمل املرحلة األوىل أيضًا تطوير مركز إداري 
لالحتباس احلراري، باإلضافة إىل بناء إطار بنيوي 

ملراجعة الفرص املمكنة يف جمال تقليص االنبعاثات.

وتشمل املرحلة الثانية حتضري اإلجراءات، كتيبات 
االستخدام وحصر خمزونات قطرغاز من الغازات 

املنبعثة يف منشآت ومعامل الشركة، متضمنة 
أماكن التخزين واملعامل ومصفاة راس لفان 
وغريها والتي تصّنف كانبعاثات من الدرجة ١، 2 

و 3. واختتمت تلك املرحلة بوضع معايري لألداء 
لتسهيل عملية التقييم وإدارة األداء يف سياق 

سعي قطرغاز لتقليص االنبعاثات.

نشاطات  والنهائية  الثالثة  املرحلة  وتشمل 
على  بالعمل  حاليًا  قطرغاز  وتقوم  الشركة. 
يف  الغاز  حرق  عملية  لتخفيف  ناجح  برنامج 

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن 

يعترب مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 
إحدى قصص النجاح يف تاريخ قطرغاز، كما إنه 

يؤشر إىل مدى التزام الشركة جتاه تقليص االنبعاثات 
وحماية البيئة. ويهدف هذا املشروع، الذي كّلف 

حتى اآلن نحو 800 مليون دوالر أمريكي، إىل اسرتجاع 
الغاز الذي يتم حرقه حاليًا أثناء عملية الشحن يف 
مرفأ راس لفان. وينتظر إكمال هذا املشروع يف 

عام 2014 وسيكون يف متناول األرصفة الستة 
العاملة لقطرغاز وراس غاز.

ومع اسرتجاع 9٠٪ من الغاز الذي كان يتم حرقه 
على األرصفة، سيتم تقليص انبعاثات غاز ثاين 

أكسيد الكربون مبا يناهز 1.6 مليون طن سنويًا، 
مما يوازي االنبعاثات الناجتة عن 175,000 سيارة 

سنويًا. باإلضافة إىل ذلك، فإن كمية الغاز التي يتم 
اسرتجاعها، واملقدرة بنحو 29 مليار قدم مكعب، 

ستكفي ملّد أكرث من  300,000  منزل بالطاقة.

توفري املاء
الصناعية  اإلجراءات  أن  عليه  املتعارف  من 

توليد  ألغراض  املاء  من  كبرية  كميات  تستهلك 
فإن  هنا  ومن  والتربيد.  اخلدمة  مياه  البخار، 

قامت  وقد  البيئة.  على  كبري  تأثري  وإدارتها  للمياه 
الوقع  لتخفيف  عدة  أساليب  باستخدام  قطرغاز 

اجملال. هذا  يف  السلبي 

الضخمة  الطبيعي  الغاز  معامل  وتستخدم 
مما  وللتربيد،  البخار  إلنتاج  املكررة  البحر  مياه 
املستخدمة.  املياه  من  كمية  توليد  إىل  يؤدي 

قطرغاز  قامت  فقد  الكمية،  هذه  ولتقليص 
االستخدام  إعادة  على  تعتمد  إسرتاتيجية  بتطوير 

إعادة  ويعتمد  االستعمال.  وتقليص  والتدوير 
تتناسب  التي  املياه  استعمال  على  االستخدام 

معاجلة  إىل  وحتتاج  األدنى  الري  معايري  مع 
معاجلة  فتتطلب  التدوير  إجراءات  أما  بسيطة. 
إلعادة  مصفاة  أو  مكررة  مياهًا  وتنتج  مناسبة، 

تخفيف  أما  اإلنتاج.  إجراءات  يف  استخدامها 
أعاله  املذكورة  املبادرات  عرب  فيتم  االستهالك، 

باملاء. العميقة  األبار  حقن  تقليص  وعرب 

أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  مشروع  سياق 
غاز  انبعاثات  تقليص  إمكانية  تقييم  الشحن، 

عرب  التلوث  حصر  وتقنيات  العمليات  أثناء  الكربون 
الهندسية. والدراسات  االستدامة  تقييم  دراسات 

وباإلضافة إىل إسرتاتيجية املقاربة املرحلية 
لالحتباس احلراري، تقوم قطرغاز بتقييم دورة حياة 
عملياتها، مع التشديد على تقليص انبعاثات غاز 

الكربون، حتسني إدارة املوارد املائية ووضع حد 
النبعاثات غاز أول أكسيد النيرتوجني. 
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أداء بيئي متصل بعمليات متميزة
إلنتاج  خاصة  مقاربة  قطرغاز  شركة  تعتمد 
عمليات  إىل  تستند  املسال  الطبيعي  الغاز 

دعم  وبهدف  البيئي.  األداء  درجات  وأعلى  مميزة 
بتطوير  الشركة  قامت  فقد  املقاربة،  هذه 

البيئية  التحديات  ملواجهة  تقدمية  إسرتاتيجية 
سلبًا  تؤثر  التي  واالنبعاثات  احلراري  االحتباس  مثل 

غاز  بصمة  وتقليص  الطاقة  توفري  البيئة،  على 
املياه  استخدام  ترشيد  إىل  باإلضافة  الكربون، 

املصانع. ضمن 

واألداء  العمليات  يف  التميز  بأن  قطرغاز  وتؤمن 
يف  التميز  ويتمحور  مرتابطة.  أهداف  هما  البيئي 

يف  وذلك  قيمة  أفضل  تقدمي  حول  العمليات 
ُتعترب  والتي   ،2030 لعام  الوطنية  قطر  رؤية  سياق 

األربع.  ركائزها  من  واحدة  البيئة 

اجلائزة اخلضراء لاللتزام باحلد من 
االنبعاثات ضمن أسطول الغاز 

الطبيعي املسال

2011 “اجلائزة اخلضراء” للمرة  تسلمت قطرغاز عام 
األوىل يف تاريخها اللتزام أسطولها من ناقالت 

والقوانني  باملعايري  املسال  الطبيعي  الغاز 
االنبعاثات  تقليص  واألمان. وقد مت  للبيئة  الدولية 

الغاز  بالنسبة إىل كل جزيئة من  بشكل ملحوظ 
الناقالت  الطبيعي املسال تشحن على منت 

سمحت  وقد  التقليدية.  الناقالت  مع  باملقارنة 
بذلك.  الشحن  أثناء  املتبخر  الغاز  تقنية اسرتجاع 
كما أن هذه التقنية قد أصبحت متاحة اآلن على 

وكيوفليكس. كيوماكس  أساطيل 

التزام مستمر باالستدامة  
للغاز  منتجة  شركة  أكرب  لقطرغاز،  ميكن 

من  أنظف  بدياًل  واملعترب  املسال،  الطبيعي 
من  العديد  إىل  بالنسبة  احلجري  والفحم  النفط 

على  تعيش  أن  العامل،  حول  والدول  العمالء 
باستمرار  ملتزمة  الشركة  لكن  البيئية.  أجمادها 

نصب  قطرغاز  وضعت  إذ  والبيئة.  باالستدامة 
االجتماعي  األداء  معايري  بأعلى  االلتزام  أعينها 

ملتزمة  قطرغاز  فإن  لذلك  ونتيجة  والبيئي. 
احلكومية  املعايري  أشد  على  والتفوق  بل  مبالقاة 

البيئية. املسؤولية  سبيل  يف  والقانونية 

الذي  األثر  إىل  واالنتباه  عملياتنا  حتسني  فعرب 
إىل  نهدف  فإننا  البيئة،  على  كشركة  نحدثه 

قصوى  كأولوية  ووضعه  السلبية  األثار  تقليص 
قطرغاز.  اهتمامات  سلم  يف 




