
عصر جديد من االزدهار
افتتاح مشروع غاز برزان



با�داء  ملتزمون 
الرائد  البيئي 
واملستدام 

د  وضعــت قطرغاز اســ�اتيجية بيئية ُتحدِّ
موقفنا االســتباقي واالستشــرا� بشــأن اخملاطر البيئية الناشئة 

ورؤيتنــا لتحقيق أداء بيئي رائد وُمســتدام

ر أثناء الشحن  مشــروع اســجاع الغاز اُملتبخِّ
الذي ســاعد � خفض احاق الغاز على أرصفة شــحن 

الغاز الطبيعي املســال بنســبة تتجاوز 90% 

ل إحدى أكــ� مرافق احتجاز  إننا ُنشــغِّ
الكربــون � املنطقة

»طــة متقدمة ملعاجلة امليــاه الصناعية 
تعمــل علــى إعادة تدوير وإعادة اســتخدام أك¬ من 

٪65 مــن امليــاه الصناعية اُملنتجة 

١٢
٨٥

٧٦

كثافة انبعاثات أكســيد 
النيوجني

آثــار غازات ا¿حتباس احلراري 

ل االحاق  ُمعدَّ

رائدة صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل
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موثوقية مصفاة لفان

عمليات التسليم املتأخرة- الغاز الطبيعي املسال
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 فريق التحرير

رئيس التحرير
 آيفان غيس�يكت 

مدير التحرير 
 تاج الدين عليار 
�رر مشارك
إميان فخرو 

�رر اللغة العربية
 عالء الدين النجار

جدول احملتويات

18    الفائزون يف املسابقة 
الثامنة عشرة ألفضل تصميم 

مصنع 
حدث تنافسي للغاية يعرض أفضل 

حلول التصميم املبتكرة قدمها 
الطالب. 

19    تركيز شديد على إدارة املياه 
اجلوفية

قطرغاز وإكسون موبيل تستضيفان 
ورشة عمل مشرتكة ملعاجلة 

املوارد احليوية يف مدينة راس لفان 
الصناعية. 

3  خطوة إىل األمام معًا 
رسالة الرئيس التنفيذي. 

6-7   افتتاح مصنع غاز برزان
افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد 
املفدى "حفظه اهلل”  "أحد أهم 

مشاريع الطاقة يف دولة قطر”.

14    إكسون موبيل تكرم فريق 
عمل كوفيد-19 بقطرغاز 

اإلشادة باستجابة الشركة للتحديات 
التشغيلية واإلنسانية للوباء 

باعتبارها "عاملية املستوى ... 
رائعة”. 

15    شركة توتال إنرجيز ُتكرم 
مصفاة لفان

تكرمي مصفاة لفان 1 على مرور 
عشر سنوات دون حوادث مقعدة 

عن العمل.

16    قطرغاز ترعى فعالية حول 
إدارة الكربون

اجتماع اخلرباء يف ورشة عمل حول 
"إدارة الكربون وتغري املناخ: حتويل / 

ن ثاين أكسيد الكربون”. متعدُّ

17  قطرغاز ُتشارك يف 
استضافة النسخة الثانية 

عشرة ملنتدى قطر لسالمة 
العمليات

الرتكيز على احلفاظ على ثقافة 
اليقظة لضمان قوة سالمة 

العمليات. 

8   ترسية العقد األخري للهندسة 
والتوريد والبناء ملشروع توسعة 

حقل الشمال الشرقي
حتقيق إجناز رئيسي يف مشروع 

توسعة حقل الشمال الشرقي التابع 
لقطر للطاقة.

9   قطر للطاقة توقع على 
العقود األوىل الستئجار ناقالت 

دة  ملدة حمدَّ
اجملموعة األوىل من عقود استئجار 

الناقالت تطلق برناجًما ضخًما لشحن 
الغاز الطبيعي املسال.

10 - 13    تشكيل جدول أعمال 
الطاقة العاملي يف املؤمتر 

العاملي للغاز 2022
قطرغاز تنضم إىل 9500 مشارك يف 
املؤمتر العاملي الثامن والعشرين 

للغاز يف دايجو، كوريا اجلنوبية.

20-21    االستفادة من األبحاث 
إليجاد حلول بيئية مستدامة

تبني التعاون البحثي ضمن 
اإلسرتاتيجية البيئية لقطرغاز إطاًرا 

راسخًا للعمل. 

22    إقبال غري مسبوق على 
ع بالدم  حملة التربُّ

ع بالدم حتقق  حملة قطرغاز 2022 للتربُّ
جناحًا غري مسبوقًا على الرغم من 

انقطاع استمر ملدة عامني بسبب 
جائحة كوفيد-19. 
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بناء إرث لألجيال القادمة.

كان يفصل 
دولة قطر وقت 

كتابة هذه الرسالة 
أقل من شهرين 

عن انطالق صافرة 
البداية لبطولة كأس 

العامل لكرة القدم 
قطر 2022، وهي 

حلظة تاريخية ليس 
لدولتنا احلبيبة 
فحسب، وإمنا 

ملنطقتنا بأسرها 
ولرياضة كرة القدم بحدِّ ذاتها.  

إنه الوقت املناسب للحديث عن اإلرث.
بصفتها أكرب شركة للغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، فإن إرث قطرغاز واضح كالشمس. ومع ذلك، 
وعالوة على قيامنا بتوفري مصدر آمن للطاقة 

النظيفة واملوثوقة للشركات واملنازل واملدن يف 
جميع أنحاء العامل، فإنه من واجبنا كذلك النظر بعني 

ناقدة وفاحصة على طريقة أداءنا ألعمالنا 
وإسهاماتنا، واملواطن التي ميكننا التقليل فيها من 

تأثرينا على البيئة. 
ولهذا، فإننا نستثمر بشكل كبري يف املشاريع 

والتقنية واالبتكار ويف موظفينا، وليس ذلك للنمو 

كشركة فحسب، وإمنا لنضمن كذلك أن تعيش 
األجيال القادمة يف عامل أفضل. 

إن افتتاح مصنع برزان للغاز من قبل حضرة 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد 

ة إىل األمام  ل خطوة هامَّ املفدى "حفظه اهلل" يشكِّ
يف هذا الصدد، حيث سيعمل هذا املشروع على 

إنتاج الغاز الطبيعي ومعاجلته من أجل تلبية احتياجات 
دولة قطر فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وحتلية املياه 

حملًيا. 
ويساهم مصنع برزان، باعتباره أحد أهم مشاريع 

الطاقة يف دولة قطر، بشكل كبري يف دفع عجلة 
النمّو الوطني، وكانت املرحلة التحضريية السابقة 

الفتتاح املصنع مذهلًة، حيث عمل فيها ما يصل إىل 
30,000 شخص عند الذروة، وأمتوا 130 مليون ساعة 

عمل دون تسجيل أية حوادث ُمقِعدة عن العمل. 
وكان العديد من هؤالء من املواطنني القطريني يف 

بدايات حياتهم املهنية، والذين متكنوا من بناء 
املهارات األساسية أثناء العمل يف املشروع املليء 

بالتحديات، وإن كان ُمجزًيا يف الوقت ذاته. 
ومن اجلدير بالذكر أيًضا أداء مشروع برزان على 

الصعيد البيئي، حيث يستخدم املشروع التقنية 

م لتقليل كثافة احلرق،  املتقدمة وأحدث أدوات التحكُّ
ومعاجلة املياه الصناعية وإعادة استخدامها، بل 

حتى نقل الشعاب املرجانية احليَّة واحلفاظ عليها.
كما ُيمثِّل التصميم والقرارات املتعلقة مبشروع 
برزان أفضل ما ميكن أن حتققه شركة مثل قطرغاز. 
ل مسؤولياتنا ونضطلع بواجباتنا  وبالفعل، عندما نتحمَّ

جتاه مساهمينا، ونستثمر ونؤمن برأسمالنا الفكري 
املشرتك، ونلتزم بأولوياتنا، فإننا نخطو جميًعا خطوة 

إىل األمام مًعا. 
ومن هذا املنرب، فإنني أتقدم بالشكر اجلزيل 

جلميع الذين يلتزمون ويساهمون يف بناء هذا اإلرث 
معنا، وأشجعكم على مواصلة التفكري بكل شجاعة 
وجرأة يف هذا املسار حتقيًقا للتحسني املستمر.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

خطوة إىل األمام معًا 
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 حضرة صاحب السمّو 
يفتتح مشروع غاز برزان

يعترب املصنع أحد أهم مشاريع الطاقة يف قطر، حيث توفر الدولة مبصدر موثوق للغاز الطبيعي.

افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاين أمري البالد املفدى "حفظه اهلل” مشروع غاز 

برزان يف حفل مذهل أقيم يف راس لفان يف 15 
مارس 2022 بحضور عدد من كبار الشخصيات. 

واسُتهلَّ احلفل بتالوة آيات عطرة من الذكر احلكيم 
تالها الكلمة االفتتاحية التي ألقاها سعادة املهندس 
سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.  ومت 

خالل احلفل عرض فيلم توضيحي ملشروع برزان 
تضمن مقابالت مع جميع أصحاب املصلحة يف 

املشروع.
وتضمنت مراسم االفتتاح تقدمي منوذج طبق 

األصل لربج برزان لسمو األمري حيث مت وضع قطعة 
رمزية فوق الربج إيذاًنا بإكمال مشروع برزان. واختتم 

احلفل بزيارة ميدانية ملرافق برزان والتقاط صورة 
جماعية مع سمو األمري، ومعايل رئيس الوزراء، 

وسعادة الوزير الكعبي والشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وأعضاء جملس 

إدارة برزان. 
ي املشروع على اسم أبراج برزان التاريخية،  وُسمِّ

التي ُشيِّدت يف أوائل القرن العشرين، وُتعرف أيًضا 
باسم أبراج قلعة أم صالل حممد. وينتج مشروع غاز 
برزان ويعالج الغاز الطبيعي من حقل الشمال لتلبية 

اإلحتياجات احمللية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه. 

وينتج كذلك املنتجات الهيدروكربونية املصاحبة 
لتوريدها إىل املصايف والصناعات البرتوكيماوية 

احمللية، وهذه املنتجات ميكن أيًضا تصديرها إىل 
األسواق الدولية.

عصر جديد من االزدهار
ح سعادة الوزير الكعبي يف كلمة ألقاها يف  صرَّ

حفل االفتتاح يف مدينة راس لفان الصناعية قائًلا: 
"يعد هذا أحد أهم مشاريع الطاقة يف دولة قطر، 

مما يضيف قيمة عالية ونوعية يف جهودنا لتلبية 
احتياجاتنا احمللية من الغاز الطبيعي، ودعم التنمية 

الشاملة والنمو االقتصادي لدولة قطر”.
وتبلغ القدرة اإلنتاجية ملشروع غاز برزان ما 

يقارب من 1,4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
يومًيا لتوليد الكهرباء احمللية وحتلية املياه و 2000 طًنا 

من اإليثان يومًيا كمادة أولية للصناعات البرتوكيماويات 
احمللية و 1500 طًنا يوميا من غاز البرتول املسال 

للتصدير لألسواق الدولية و 30,000 برميل من مكثفات 
املصانع يومًيا للمعاجلة يف مصفاة لفان وتصديرها 

إىل األسواق الدولية و 3500 طًنا من الكربيت يوميا 
للتصدير لألسواق العاملية.

كما يضم مشروع برزان ثالث منصات بحرية غري 
مأهولة مع 30 بئر غاز، وأحد أطول خطوط األنابيب 

افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى مصنع غاز برزان يف حفل خاص أقيم يف 15 مارس 2022 مبدينة راس لفان الصناعية. كما حضر احلفل معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاين رئيس جملس 
الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة عبد اهلل بن حمد العطية نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، وسعادة السيد حسن بن عبداهلل الغامن، رئيس جملس الشورى وسعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ورئيس جملس إدارة برزان، باإلضافة إىل عدد من الضيوف الكرام وكبار املسؤولني يف الشركات املشاركة يف املشروع.

30,000
عدد العمال يف ذروة 

 أعمال مشروع 
غاز برزان

املغلفنة يف العامل ويتكون من أنبوبني قطرهما 32 
بوصة، يبلغ طول كل منهما 77 كيلومرًتا.

ُيعترب املشروع عنصًرا أساسًيا يف البنية التحتية 
للطاقة يف دولة قطر، حيث يوفر للدولة مصدًرا آمًنا 

وموثوًقا للغاز الطبيعي.
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"من خالل املنتجات ملشروع غاز برزان، لقد حققنا هدفنا لالستغالل األمثل ملوارد حقل 
الشمال، وتوفري الطاقة التي حتتاجها حمطات إنتاج الكهرباء وحتلية املياه.” 

سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

أصحاب املصلحة يف مشروع غاز برزان مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز  

1,4 مليار قدم مكعب من غاز 
امليثان يومًيا معظمه لتوليد 

الكهرباء احمللية

1,900 طن من اإليثان يومًيا 
كمادة أولية للصناعات 
البرتوكيماويات احمللية

860 طن من غاز البرتول، 
الربوبان يومًيا للتصدير الدويل

680 طن من البوتان يومًيا

5,600 برميل من مكثفات 
املصانع يومًيا للتصدير الدويل

24,200 برميل مكثفات احلقل 
الغري املاجلة ملصفاة لفان

4,000 طن من الكربيت 
املنصهر يومًيا 

املنتجات النهائية ملصنع 
غاز برزان:

حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى إىل جانب كبار املسؤولني يف قطر للطاقة وقطرغاز والشركات املشاركة يف مشروع غاز برزان. الصف اخللفي: حمد القايد - رئيس التدقيق الداخلي بقطرغاز؛ جاغري باكسي - نائب 
الرئيس ومدير عام املشاريع املشرتكة لشركة اخلليج للغاز-إكسون موبيل قطر؛ جاسم عبداهلل املهندي – الرئيس التنفيذي جملموعة اخلدمات املشرتكة بقطرغاز؛ عالء أبو جبارة – الرئيس التنفيذي جملموعة التجارة والشحن بقطرغاز؛ عبدالعزيز 

حممد املناعي - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون املوارد البشرية بقطر للطاقة؛ أحمد هالل املهندي – الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات الربيَّة ودعم التشغيل بقطرغاز؛ الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين – الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة 
واملشاريع بقطرغاز؛ هيثم عبدالعزيز املري – الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات اجلوفية بقطرغاز؛ موراي دون – املستشار العام وسكرتري الشركة بقطرغاز؛ دومينيك جينيتي – الرئيس واملدير العام، إكسون موبيل قطر. الصف األمامي:  نافذ 

بسيسو – الرئيس التنفيذي جملموعة املشاريع الرئيسية بقطرغاز؛ ليام مارتن مالون، رئيس إكسون موبيل لعمليات التنقيب؛ الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز؛ سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون 
الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ورئيس جملس إدارة برزان؛ معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاين رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية؛ حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر؛ سعادة عبد 
اهلل بن حمد العطية نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق ورئيس مؤسسة العطية؛ خالد حممد الهتمي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير اجلويف واالستكشاف بقطر للطاقة ؛ أحمد سعيد العمودي - نائب الرئيس التنفيذي 

إلدارة التطوير السطحي بقطر للطاقة؛ فهد حممد اخلاطر، الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات البحرية واحملطات واملصايف بقطرغاز؛ غامن حممد الكواري – الرئيس التنفيذي جملموعة املوارد البشرية بقطرغاز. 



86     ا   جملة الرائد  ا   الربع الثالث 2022

"يعد هذا أحد أهم مشاريع الطاقة يف دولة قطر... من 
أجل تلبية احتياجاتنا احمللية من الغاز الطبيعي ودعم 

التنمية والنموِّ االقتصادي”. 
سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

6x

28x

55x

مت إستخدام 42,151 طن من الفوالذ إلنشاء مصنع غاز 
برزان – ما يعادل 6 أبراج أيفل

مت إستخدام 100,423 مرت مكعب من اخلرسانة 
إلنشاء مصنع غاز برزان – ما تكفي مللء 28 بركة 

سباحة بحجم أوملبي.

مت إستخدام 418,487 مرت مربع من الرصف 
اخلرساين – ما يعادل مساحة 55 ملعًبا لكرة القدم

تقوم قطرغاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن 
مساهميها قطر للطاقة )93%( وإكسون موبيل )%7(.

حقائق البناء:

عدد ساعات العمل دون 
حوادث ُمقعدة عن العمل يف 

مشروع غاز برزان

130
مليون وأضاف سعادة الوزير الكعبي قائًلا: "من خالل 

املنتجات املتنوعة ملشروع غاز برزان، نكون قد 
حققنا أحد أهدافنا الرئيسية لالستغالل األمثل ملوارد 

حقل الشمال، ووفرنا الطاقة التي حتتاجها حمطات 
إنتاج الكهرباء وحتلية املياه، واملشاريع التنموية 

الكبرية يف الدولة، مبا يف ذلك منشآت استضافة 
بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022، وغريها من 

املشاريع االسرتاتيجية.”

جمهود جماعي
خالل مرحلة إنشاء املصنع، بلغ عدد العاملني 

باملوقع 30,000 يف ذروته من حوايل 45 جنسية 
خمتلفة. ومع هذا العدد الهائل من العمال، فمن 

املذهل حًقا أنه مت إجناز 130 مليون ساعة عمل دون 
تسجيل أية حوادث ُمقِعدة عن العمل، وهو إجناز 

قياسي رائد على صعيد السالمة يف الصناعة. 

مصمم لتقليل شدة االشتعال إىل %0.1، 
وهو أقل بنسبة 66% من املتطلبات 

حسب اللوائح التنظيمية ملنشآت 
الغاز الطبيعي املسال والغاز احلالية.

أحدث وسائل التحكم يف االنبعاثات 
لتلبية مستوى 9-15 جزء يف املليون 

من أكاسيد النيرتوجني. وهو أقل 
بنسبة 40% من املتطلبات حسب 

اللوائح التنظيمية.

التكنولوجيا املتقدمة لضمان كفاءة 
االسرتداد بنسبة 99.6% - أعلى من 

معيار 99% من متطلبات اللوائح 
التنظيمية يف دولة قطر

مزود مبفاعل حيوي غشائي عايل 
التقنية ملعاجلة املياه الصناعية 

ألغراض الري

نقل واحلفاظ على أكرث من 1600 من 
الشعاب املرجانية احلية من ممرات 
خطوط األنابيب القريبة من الشاطئ 

ة البحرية ونشر 200  إىل املناطق احملميَّ
من الشعاب املرجانية االصطناعية.

مشروع غاز برزان والبيئة

وقد أتاح املشروع أيًضا جتربة فريدة ومليئة 
بالتحديات وجمزية من الناحية املهنية للعديد من 

املوظفني القطريني يف بداية حياتهم املهنية، 
والذين مت تقديرهم بكل فخر من قبل سعادة الوزير 

الكعبي حيث أشار: "أودُّ أن أخصَّ بالذكر الشباب 
القطريني ومديري املشاريع وغريهم ممن بذلوا 

جهوًدا كبريًة واكتسبوا املعارف واخلربات 
واملهارات ليصبحوا قادة املستقبل يف قطاع 

النفط والغاز.” 
وقدم سعادة الوزير الكعبي الشكر والعرفان 
حلضرة صاحب سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين 

أمري البالد املفدى "حفظه اهلل”، على توجيهاته 
السديدة ودعمه الالحمدود لقطاع الطاقة، وشكر 

أعضاء اإلدارة التنفيذية وفرق العمل التي ساهمت 
يف إجناز هذا املشروع الهاّم.
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الطول اإلجمايل للكابالت الكهربائية 
وكابالت األجهزة املستخدمة يف 

مصنع غاز برزان، 33 أضعاف 
املسافة بني راس لفان 

ومسيعيد. 

4,140 كم
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عقد الهندسة والتوريد والبناء ملشروع توسعة حقل الشمال الشرقي ميثل إجناًزا كبرًيا .

 ترسية عقود الهندسة والتوريد 
والبناء ملشروع توسعة حقل الشمال الشرقي 

قامت قطر للطاقة برتسية عقد الهندسة 
والتوريد والبناء الرئيسي ألربعة خطوط إنتاج 

عمالقة ملشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، 
وهو مبثابة تتويج للمناقصات اخلاصة بأكرب 

مشروع من نوعه حالًيا يف جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال.

وباحلديث عن املشروع الطموح الذي يهدف 
إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال 

ح  يف دولة قطر إىل 110 مليون طن سنوًيا، ُيصرِّ
سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير 
الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي لقطر للطاقة، قائًلا: 
"إن هذا املشروع هو جزء من رحلتنا من أجل 

حتقيق التنمية املستدامة ملواردنا الضخمة من 
الغاز الطبيعي.” 

عقد مببلغ إجمايل مقطوع 
للمشروع املشرتك بني شركتي 
 Tecnicas( تكنيكاس ريونيداس

Reunidas( و ويسون اجنينريينغ 
)Wison Engineering(

وقع االختيار على مشروع مشرتك بني شركة 
 Wison وشركة Técnicas Reunidas S.A

Engineering  كمقاول الهندسة والتوريد والبناء 
وُمنح عقد مببلغ إجمايل مقطوع لتوسعة مرافق 
مناولة الكربيت وتخزينه وحتميله يف مدينة راس 

لفان الصناعية.
وسوف تدعم هذه املرافق خطوط اإلنتاج 
األربعة اجلديدة التابعة ملشروع توسعة حقل 
الشمال الشرقي، والتي من املقرر أن تباشر 

عملياتها بحلول نهاية العام 2025. وأكد سعادة 
الوزير الكعبي أن العقد املربم مع املشروع 

املشرتك املشار إليه "يتضمن خيارات ملشروع 
حقل الشمال اجلنوبي، باإلضافة إىل أي متطلبات 

مستقبلية ملناولة الكربيت وتخزينه وحتميله”.

أخبار حول عقد آخر ملشروع 
توسعة حقل الشمال الشرقي

جاء هذا العقد اجلديد بعد أن قامت قطر للطاقة 
برتسية عقد الهندسة والتوريد والبناء والرتكيب 

اخلاصة بنطاق األعمال البحرية ملشروع حقل 
الشمال الشرقي على شركة مكديرموت الشرق 

األوسط احملدودة. 
ويتضمن العقد املنشآت السطحية لثالثة عشر 

منصة آبار غري مأهولة  )ثمانية ملشروع توسعة حقل 
الشمال الشرقي وخمسة ملشروع توسعة حقل 

الشمال اجلنوبي(، باإلضافة إىل العديد من خطوط 
أنابيب الربط وخطوط األنابيب القريبة من الشاطئ 

ملشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، باإلضافة إىل 
حمطات الصمامات واملباين على الشاطئ. 

إن العقد الرئيسي الوحيد امُلتبقي للهندسة 
والتوريد والبناء لتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال 
يني حلقل الشمال  هو خلطي املعاجلة والتسييل الربِّ

ر ترسيته بحلول نهاية عام  اجلنوبي، والذي من امُلقرَّ
.2022

وشكر سعادة الوزير الكعبي الشيخ خالد بن 
خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وفرق 

العمل من قطر للطاقة وقطرغاز على جهودهم 
وإسهاماتهم الكبرية يف إبرام العقود بنجاح.
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متثل عقود االستئجار بداية مرحلة إنشاء برنامج توسعة أسطول ناقالت قطر للطاقة لدعم مشاريع توسعة الغاز الطبيعي املسال للشركة.

أطلقت قطر للطاقة برناجًما ضخًما لشحن الغاز الطبيعي املسال مبجموعة 
دة. أوىل من عقود استئجار الناقالت ملدة حمدَّ

أبرمت قطر للطاقة اجملموعة األوىل من عقود 
دة ضمن إطار برنامج  استئجار الناقالت ملدة حمدَّ

الشركة الضخم لشحن الغاز الطبيعي املسال. 
ومت االتفاق مؤخًرا على جمموعة من عقود 
االستئجار مع شركة تابعة لشركة ميتسوي أوه.
أس.كيه الينز )ميتسوي( الستئجار وتشغيل أربع 

ناقالت للغاز الطبيعي املسال على املدى الطويل.
وباإلضافة إىل ذلك، مت إبرام عقود متتالية لبناء 
ناقالت لنقل الغاز الطبيعي املسال بني ميتسوي 

وجمموعة هودونغ-تشونغهوا لبناء السفن 
)هودونغ(، وهي شركة تابعة ملؤسسة الصني 

احلكومية لبناء السفن، وذلك من أجل بناء أربع ناقالت 
جديدة للغاز الطبيعي املسال خلدمة مشاريع 

التوسعة لقطر للطاقة واحتياجاتها املستقبلية 
ألسطول الناقالت.

وأشار سعادة املهندس سعد بن شريده 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إىل أن العقود ُتمثِّل 

انطالق مرحلة إنشاء برنامج توسعة أسطول ناقالت 
قطر للطاقة لدعم مشاريع توسعة الغاز الطبيعي 

املسال للشركة.
وأكد سعادته قائاًل: "يسعدنا أن نعمل مع 

شركائنا التجاريني املوثوق بهم من الصني واليابان، 
وهم شركة ميتسوي وشركة هودونغ ومؤسسة 

الصني احلكومية لبناء السفن، التخاذ هذه اخلطوة 
املهمة مًعا. وإننا نتطلع إىل اإلعالن عن املزيد من 
العقود املماثلة يف املستقبل القريب يف سعينا 

الدؤوب لضمان إمدادات إضافية من الطاقة النظيفة 
املوثوق بها للعامل”.

ومتثل العقود بداية تصميم وبناء أول أربع ناقالت 
جديدة للغاز الطبيعي املسال من هودونغ، والتي مت 

اإلعالن عنها يف أكتوبر 2021. 
واستعداًدا لتلبية متطلبات قطر للطاقة 

 برنامج الشحن البحري 
يسري على الطريق الصحيح 

املستقبلية ألسطول الناقالت يف ضوء مشاريع 
التوسعة حلقل الشمال، كانت الشركة قد دخلت يف 

وقت سابق يف اتفاقية مع شركة هودونغ حلجز 
سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي املسال يف الصني.

وميثل إبرام أول عقد ملالكي ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال ختاًما ناجًحا لدعوة تقدمي العطاءات 
ملالك الناقالت التي أطلقتها قطر للطاقة يف مارس 

2021، وستعلن قطر للطاقة يف الوقت املناسب عن 
العطاءات الفائرة األخرى. 

"يسعدنا أن نعمل مع شركائنا التجاريني املوثوق بهم من 
الصني واليابان، وهم شركة ميتسوي وشركة هودونغ 

ومؤسسة الصني احلكومية لبناء السفن، التخاذ هذه اخلطوة 
املهمة مًعا. وإننا نتطلع إىل اإلعالن عن املزيد من العقود 

املماثلة يف املستقبل القريب يف سعينا الدؤوب لضمان 
إمدادات إضافية من الطاقة النظيفة املوثوق بها للعامل.”

 - سعادة السيد / سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة
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تشكيل جدول أعمال الطاقة 
العاملي يف املؤمتر العاملي للغاز 2022

انضمت قطرغاز إىل قطر للطاقة وناقالت ضمن 
الوفد القطري الذي حضر مؤمتر الغاز العاملي الثامن 

والعشرين )2022(، الذي عقد يف دايجو، يف كوريا 
اجلنوبية.

وقد عقد هذا احلدث، الذي يعد أحد أكرب مؤمترات 
الغاز والطاقة يف العامل، على مدار أربعة أيام وحضره 

اع السياسات  حوايل 9500 شخص، مبا يف ذلك ُصنَّ
اع القرار يف  وقادة األعمال واخلرباء الفنيون وُصنَّ

صناعة الغاز والطاقة.  
وترأس الوفد القطري الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، وانضم إليه السيد 

وفد دولة قطر يف مؤمتر الغاز العاملي 2022. استقطب املؤمتر هذا العام 9500 مشارك من صناعة الغاز والطاقة حول العامل. 

عبداهلل السليطي، الرئيس التنفيذي لناقالت وسعادة 
السيد خالد بن إبراهيم احلمر، سفري دولة قطر لدى 

جمهورية كوريا، وعدد من كبار املسؤولني يف 
الرتحيب بفخامة الرئيس يون سوك يول رئيس 

جمهورية كوريا يف جناح قطر للطاقة.
وقد شارك العديد من اخلرباء من قطرغاز يف 
املؤمتر كمتحدثني وقدموا أوراًقا بحثية، بينما حضر 
ممثلون رئيسيون من الشركة العديد من اجللسات 

واالجتماعات مع العمالء.

1931
ُيعقد املؤمتر العاملي 
 للغاز كل ثالث سنوات 

منذ عام 1931 
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ترحيب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، بفخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، يف اليوم األول من 
املؤمتر العاملي للغاز 2022 .

مرمي الكعبي، أخصائية جودة 
اخملتربات بقطرغاز، تتحدث يف 
جلسة وتناقش تطبيق مفهوم 
االقتصاد الدائري لتحسني األداء 

البيئي.

75
استقطب املؤمتر العاملي 

 للغاز 9500 مشارك 
من 75 دولة 

)من اليمني( أحمد بن حميدشة )مهندس رئيسي للعمليات(، ومصطفى شلغوم )مهندس رئيسي ألجهزة القياس والتحكم(، وأفضل عزيز اهلل سوبيدار )خبري بيئي(، يتحدثون يف اجللسة، "احلد من غازات اإلحتباس 
الة ُتقلِّل من االنبعاثات. احلراري من خالل التميز يف العمليات التشغيلية”، والتي قدمت تطورات جديدة وفعَّ
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 قطرغاز تركز على املستقبل
يف املؤمتر العاملي للغاز 2022

تضمن برنامج املؤمتر حماور حول "التقنية 
واالبتكار” و"املناظرات احلالية” و "رؤى الصناعة”، والتي 

شارك فيها متحدثون من قطرغاز، أال وهم نوره 
سعد القحطاين، رئيسة قسم الصيانة )املواد(، 

ونايف الشمري، مسؤول تسويق أول للغاز الطبيعي 
املسال، وأمني ياسف، مشرف قسم التحليل 

التجاري، والذي أدار أيًضا جلسة "احلد من غازات 
االحتباس احلراري من خالل التميز يف العمليات 

التشغيلية”. 
وعلى حمور "رؤى الصناعة”، وهو اجلزء األكرث 

تقنية ضمن الربنامج، فقد منح احلاضرين فرصة 
لتبادل املعارف حول املعلومات األكرث صلة 

بالصناعة. وشملت جماالت االهتمام عمليات التنقيب 
واإلنتاج والتخزين والنقل والتوزيع واالستخدام، 

وموضوعات مثل االستدامة واالسرتاتيجية وأسواق 
الغاز والغاز الطبيعي املسال والتسويق واالتصاالت، 

وأعمال البحث والتطوير واالبتكار.

تقنية املعلومات واالتصاالت 
بة لالضطراب يف   امُلسبِّ

قطاع الغاز
انضمت نوره القحطاين، أحد املتحدثني يف 

اجللسة التي حملت عنوان "متوضع مناذج األعمال 
امُلسبِّبة لالضطراب”، إىل زمالئها اخلرباء ملناقشة 

أفضل املمارسات والعوائق وتطوير استخدام تقنية 

املعلومات واالتصاالت يف قطاع الغاز.
وقد ركزت اجللسة بشكل خاص على 

إسرتاتيجيات تقنية املعلومات واالتصاالت مثل ذكاء 
األعمال، وإدارة عالقات العمالء ذوي البيانات الضخمة، 

والتسويق عرب أجهزة الهواتف اجلّوالة، ونظم 
املعلومات اجلغرافية، وأساليب تشجيع ثقافة االبتكار 

وتبني التقنية وتعزيز التفكري الرقمي اجلديد.

 التقنية والطلب 
العاملي على الطاقة

استضافت هذه اجللسة، "التقنيات املستقبلية 
للتنقيب عن الغاز وإنتاجه والطلب يف مزيج الطاقة 

العاملي”، نايف الشمري من بني املتحدثني، حيث 
ركزت اجللسة على الطلب اجلديد يف توليد الطاقة 

والصناعة والنقل والبرتوكيماويات واالستخدام 
احمللي.

نورة سعد القحطاين، رئيس قسم الصيانة )املواد( بقطرغاز، متحدثة يف 
جلسة "متوضع مناذج األعمال امُلسبِّبة لالضطراب”

نايف الشمري، كبار مسوقي الغاز الطبيعي املسال بقطرغاز يف نقاش ضمن جلسة "تقنيات استكشاف وإنتاج الغاز املستقبلية والطلب يف مزيج الطاقة العاملي” 

به اجلميع  شارك خرباء خمتصني من قطرغاز يف املؤمتر العاملي للغاز 2022، وهو حدث يرتقَّ
ة ويهدف إىل تعزيز دور الغاز الطبيعي يف مستقبل مستدام. بشدَّ

وكان النقاش يتمركز حول الدور التنافسي الذي 
سيلعبه الغاز نظري الطاقة النووية ليكون بديًلا للفحم 

ويدعم الطاقة امُلتجددة يف توليد الكهرباء.
ومن اجلدير بالذكر أن نايف الشمري قّدم أيًضا 

ورقة بحثية تقنية بعنوان: "دور الغاز الطبيعي املسال 
ل الطاقة”، والتي تناولت نظرة شاملة للنمو  يف حتوُّ

امُلتوقع يف الطلب على الغاز حسب املنطقة 
والقطاع، مع الرتكيز على أهم الدول اآلسيوية 

املستوردة للغاز الطبيعي املسال حيث يحل الغاز 
حمل الفحم ويخرتق قطاعات مثل قطاع النقل 

واملواصالت.
د نايف الشمري العوامل التي ميكن  هذا وقد حدَّ

أن تؤدي إىل انخفاض أو كبح الطلب يف التوقعات )أنظر 
املعلومات يف الصندوق باللون العنابي(، وأشار إىل أن 

"آسيا ُتمثِّل نسبة تتجاوز %80 من إجمايل الطلب 
امُلتزايد على الغاز الطبيعي املسال يف الفرتة من 

2022 إىل 2040. ومن املتوقع أن تزداد واردات الغاز 

االجتاهات احلديثة التي لوحظت بني 2016 و 2020 يف العقود 
طويلة األجل، أوجدت بيئة طاردة للمشاريع التي مل تصل 

بعد إىل قرار االستثمار النهائي.”
أمني ياسف، رئيس التحليل التجاري بقطرغاز.
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 نظرة سريعة على العوامل التي تؤثر على الطلب على الغاز
سلط نايف الشمري من قطرغاز الضوء على هذه اإليجابيات واخملاطر يف ورقته البحثية بعنوان "دور الغاز الطبيعي املسال يف حتول الطاقة”.

اإليجابيات:
- برنامج أكرث صرامة إلزالة الكربون لتسريع التخلص التدريجي من الفحم

- تطوير البنية التحتية للغاز والغاز الطبيعي املسال يف األسواق الناشئة
- اعتماد أطر ضريبة الكربون يف االقتصادات الكبرية

- تطوير تقنيات احتجاز الكربون وعزله
- التطور السريع للقطاعات املتخصصة مثل قطاع النقل واملواصالت.

اخملاطر:
- تقلب طويل األمد يف أسعار الغاز الطبيعي املسال مما يؤثر على ميزته التنافسية لقاء الوقود األحفوري وغري األحفوري البديل.

- انخفاض التكاليف وحتسني التقنية التي تسمح باتساع نطاق انتشار الطاقة املتجددة
- انخفاض يف تكلفة إنتاج الهيدروجني األخضر

- تقنيات كفاءة استهالك الطاقة امُلبتكرة يف جميع القطاعات واألسواق.

الطبيعي املسال خالل هذه الفرتة بواقع 95 مليون 
طن جلنوب آسيا )الهند وباكستان حتديًدا(، يليها 

جنوب شرق آسيا بواقع 81 مليون طن، الصني بواقع 
62 مليون طن من الواردات اإلضافية.” 

الت يف مشهد العقود   التحوُّ
طويلة األجل

ر عقود الغاز/الغاز  وبحثت اجللسة بعنوان "تطوُّ
الطبيعي املسال – ما هو الوضع الراهن؟” يف 

مستقبل الغاز الطبيعي املسال، ولكن مع الرتكيز 
على تقييم املاضي، والتي استندت إىل رؤى املتحدثني 

مبن فيهم أمني ياسف من شركة قطرغاز.
ونظرت اجللسة يف تطور عقود الغاز والغاز 

الطبيعي املسال، وخاضت يف البنود التي تغريت يف 
السنوات املاضية وأسبابها، وطرحت تساؤًلا عما إذا 

كانت هذه التغيريات دائمة حًقا.
كما قام أمني، وهو عضو يف فريق التقييم 

االقتصادي ومتيز األعمال يف قطرغاز، بتأليف الورقة 
البحثية بعنوان "العقود طويلة األجل عامل رئيسي يف 

تطوير قدرة تسييل جديدة”، حيث طرح أن "هناك 
حاجة إىل قدرة تسييل إضافية لسدِّ الفجوة بني 

العرض والطلب التي ستشهد اتساًعا بسبب ازدياد 
الطلب وتقاُدم املصانع. إن االجتاهات احلديثة التي 

لوحظت بني 2016 و 2020 يف العقود طويلة األجل 
أوجدت بيئة طاردة للمشاريع التي مل تصل بعد إىل 

قرار االستثمار النهائي.”
وأوضح أمني، مشرًيا إىل التباطؤ يف العمليات 

التعاقدية، قائًلا: "إن التباطؤ واالنخفاض النسبي يف 
حجم العقود ُيعزى إىل إسرتاتيجية بعض املشرتين 
ضهم خملاطر العقود طويلة األجل مع  لتقليل تعرُّ

القابعة حتت التطوير ستتطلب مستويات أسعار 
أعلى لتحقيق الربحية، السيِّما يف ظلِّ ارتفاع تكاليف 

البناء بسبب التضخم، فضاًل عن االستثمارات 
اإلضافية التي يحب أن يقوم بها البائعون فيما يرتبط 

بتخفيف اآلثار البيئية. 
"عادًة ما متتاز العقود طويلة األجل للغاز 

الطبيعي املسال ببعض املرونة، مما يسمح 
ر يف الطلب حتت بند  للمشرتي بالتعامل مع التغيُّ

الكمية املسموح بتعديلها كما متت مناقشته 
سابًقا... وعندما بدأ املشرتون يف مواجهة ازدياد 

حالة عدم االستقرار يف الطلب، وذلك بسبب تغيريات 
أساسية يف بعض احلاالت، مثل حترير األسواق، 

وزيادة املنافسة يف أسواق نقل الغاز وتسويقه 
وتكريره، والتغريات يف سياسات الطاقة احمللية، وما 

إىل ذلك، أدخل البائعون تسهيالت مرنة إضافية على 
بنود بعض العقود القدمية وكذلك العقود اجلديدة 

طويلة األجل.”
ويشري أمني إىل أن البائعني بالتايل يتحملون 

خماطر إضافية مرتبطة باتفاقيات شراء كميات من 
الغاز الطبيعي املسال وتسويقها قبل إنتاجها إىل 

جانب اخملاطر املرتبطة بتقلُّب األسعار. 
إذا، كيف منضي قدما؟ يوصي أمني بأن "التعاون 

الوثيق بني منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي 
املسال سُينعش املساعي الرامية لضخِّ 

االستثمارات يف قدرة التسييل املطلوبة بصورة 
ة، وذلك من أجل ضمان توافر اإلمدادات يف  ُملحَّ

د، واستقرار األسواق، وجتنُّب أية  الوقت امُلحدَّ
اضطرابات أو تقلبات يف األسعار.” 

أمني ياسف، رئيس التحليل التجاري بقطرغاز يشارك أفكاره يف جلسة "تطور 
عقود الغاز/الغاز الطبيعي املسال – ما هو الوضع الراهن؟”

إدخال املزيد من الشحنات الفورية يف حمافظ التوريد 
اخلاصة بهم على اعتبار أن األسعار يف السوق الفوري 

كانت أقل بشكل عام.” 
وذكر أمني يف ورقته البحثية أن هذا الطلب 

املتزايد على الشحنات الفورية دفع املنتجون إىل 
إيقاف املشاريع اجلديدة، "وألن الكميات الفورية 

املستدامة ُتنتج من املنشآت القائمة بشكل عام، 
فإن هذا بدوره يخنق السوق قصرية األجل بشكل 

تدريجي على مدى فرتة من الزمن مؤديًا إىل انخفاض 
األسعار.”

كما سلط أمني الضوء على منط االنخفاض احلاد 
يف العقود طويلة األجل مؤخرًا، مؤكدًا أن املشاريع 
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ز بجدارة   أداء ُمتميِّ
لفريق عمل كوفيد-19 بقطرغاز
إكسون موبيل قطر تشيد باألداء واالستجابة املثاليني لفريق العمل.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز والسيد دومينيك جينيتي، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر يقدمان جائزة إىل السيد زياد يحيى، قائد فريق عمل كوفيد-19 
 بقطرغاز تقديرًا لألداء املثايل لفريق العمل والتزامه خالل اجلائحة العاملية.

قامت شركة إكسون موبيل قطر مؤخرًا بتقدمي 
جائزة تقديرية لفريق عمل كوفيد-19 بقطرغاز ألدائه 

املثايل يف االستجابة للجائحة العاملية.
وقام وفد برئاسة السيد دومينيك جينيتي، 

الرئيس واملدير العام لشركة إكسون موبيل قطر، 
بزيارة شركة قطرغاز يف وقت سابق هذا العام 

لتقدمي اجلائزة، حيث استقبله الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

وخالل حديثه عن التحديات املفاجئة وغري 
املسبوقة التي جلبتها اجلائحة العاملية سلَّط السيد 

جينيتي الضوء على القيادة واالستجابة املتميزين 
بجدارة على مستوى عاملي لفريق العمل على 

الصعيدين التشغيلي واإلنساين.
ر عالًيا  ح السيد جينيتي قائًلا: "نحن ُنقدِّ وصرَّ

الصمود يف وجه التحديات واالهتمام امللهم بصحة 
أفراد فرقهم والرتكيز املتميز على استمرارية 

األعمال. إننا ندرك أن الفضل يعود لتوجيهات فريق 
العمل لضمان سالمة املوظفني ومكان العمل، حيث 

متكنت قطرغاز من احلفاظ على سري العمليات 
بسالسة وفعالية يف مواجهة التحديات التي ظهرت، 
وأن تكون مثاًلا ُيحَتذى به يف الصناعة منذ ذلك احلني.”

لعب فريق عمل كوفيد-19 يف قطرغاز دوًرا 
حاسًما يف مساعدة الشركة على االستجابة 

للجائحة، وتوجيه تفكريها االسرتاتيجي والتأكد من 
اعتماد نهج شامل إلدارة اخملاطر، مما سمح 

باستمرارية األعمال املستدامة، وعمليات موثوقة 
وآمنة، وإمداد العمالء بالطاقة حول العامل.

ومن جانبه، أقرَّ الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 
ح قائًلا: "كانت  ة” حيث صرَّ بأنها كانت "مسؤولية شاقَّ

حماية موظفينا وعائالتهم مع احلفاظ يف الوقت ذاته 
على استمرارية األعمال مسؤولية عظيمة، لكن فريق 

عات إدارة الشركة  العمل أجنز مهمته وجتاوز توقُّ
ومساهميها.” 

م السيد دومينيك جينيتي والشيخ خالد بن  وقدَّ
خليفة آل ثاين معًا درع تقديري إىل السيد زياد يحيى، 
مدير التخطيط املؤسسي واخملاطر املؤسسية 

بقطرغاز وقائد فريق عمل كوفيد-19. 
وأشار السيد زياد يحيى إىل أن جناح فريق العمل 

كان بفضل الثقة التي أوالها له الرئيس التنفيذي 
وفريق القيادة العليا، باإلضافة إىل املوظفني وأصحاب 

املصلحة.

"كانت حماية موظفينا وعائالتهم مع احلفاظ يف الوقت 
ذاته على استمرارية األعمال مسؤولية شاقة، لكن 

عات.” فريق العمل جتاوز التوقُّ
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.



17 الربع الثالث 2022   ا   جملة الرائد  ا   

"هذا إجناز ُمهّم ويدل على تفاين جميع أفراد الفريق املعنيني.”
مشعل السعود، مدير أصول املصايف يف قطرغاز.

م مصفاة   شركة توتال إنرجيز ُتكرِّ
لفان إلجنازها امُلبهر يف جمال السالمة

جائزة السالمة تقديًرا ملرور عشرة أعوام من العمل دون تسجيل أية حوادث ُمقِعدة عن العمل.

من اليسار: بري سيجيزي )املدير السابق لألصول – مشاريع التكرير والكيماويات يف قطر، توتال إنرجيز(، السيد خليفة أحمد السليطي )الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، قطرغاز(، 
السيد مشعل السعود )مدير أصول املصايف، قطرغاز(، السيد غازي شاهني )املدير العام للتكرير والكيماويات يف دولة قطر، توتال إنرجيز(، السيد فهد حممد اخلاطر )الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات 

البحرية واحملطات واملصايف، قطرغاز( 

أظهرت مصفاة لفان التابعة لقطرغاز، وعلى 
زة والتزاًما كبريًا  مدار أكرث من عشر سنوات، قيادة ُمميَّ

ل أية حوادث  بجوانب السالمة، لدرجة أنها مل ُتسجِّ
ُمقعدة عن العمل خالل تلك الفرتة، مبا يف ذلك 

عمليات إيقاف التشغيل ألغراض الصيانة يف عام 2019.
والقى هذا اإلجناز الكبري اعرتاًفا يف شهر إبريل 

من هذا العام من قبل شركة توتال إنرجيز، وهي 
شركة مساهمة يف مصفاة لفان، حيث قدم السيد 

غازي شاهني املدير العام للتكرير والكيماويات يف 
دولة قطر جائزة السالمة لقطرغاز.

ل  وصرح السيد غازي شاهني قائًلا: "ُتشكِّ
السالمة يف توتال إنرجيز قيمتنا األساسية وهي 

مبثابة حجر الزاوية لعملياتنا التشغيلية وأعمالنا. وإنه 
لشرف كبري أن نشارك هذه القيم مع شريكتنا 

املوقرة شركة قطرغاز، والتي لطاملا وضعت ثقافة 
مة أولوياتها لصالح موظفيها  السالمة يف ُمقدِّ

وعملياتها.”

وقام السيد مشعل السعود، مدير مصفاة لفان 
يف قطرغاز، باستالم اجلائزة التي ُتقِدر التقنيات 

واألساليب واملشاريع التي ساهمت بشكل مباشر 
د السيد  ومثبت على حتسني جوانب السالمة. وأكَّ

مشعل بقوله: "هذا إجناز مهم ويدل على تفاين جميع 
أفراد فريق العمل املعنيني. ويؤكد هذا اإلجناز على 

التزام قطرغاز جتاه تبني ثقافة خالية من احلوادث 
واإلصابات واحلفاظ عليها.” 

هذا وقد أظهرت مصفاة لفان بالفعل التزاًما 
راسًخا بتنفيذ طرق وأساليب متعدده  تشمل جميع 
نواحي السالمة بدًءا من السالمة املهنية وصوًلا إىل 
سالمة العمليات، ومن ثم مت تتويج تلك اجلهود بهذا 
اإلجناز الكبري حيث استمرَّ العمل طوال عشر سنوات 

يف بيئة خالية من احلوادث امُلقعدة عن العمل.
ومن جهتها، أشارت شركة توتال إنرجيز إىل أن 

برامج التوعية بإصابات اليد، واملالحظات التي يتم 

تدوينها على صعيد السالمة، واملستوى العايل من 
املسؤولية وحتليل اخملاطر ما هي إال بعض األمور 

التي ساهمت يف احلصول على هذه اجلائزة. 
وأفادت شركة توتال إنرجيز قائلًة: "نحن نعمل عن 

كثب مع شركائنا يف املشاريع املشرتكة ونراقب 
أنشطة التميز التشغيلي. ولدينا برنامج رسمي يقوم 
بتقييم هذه املشاريع املشرتكة وفًقا ملعايري معينة 

ومننح تقديرنا للمشاريع املشرتكة التي تؤدي 
أعمالها وفق معايري عالية، وينطبق هذا على أداء 

مصفاة لفان، وبصفتنا شركاء على املدى الطويل، 
أردنا تقدمي جائزة التقدير هذه.” 

15   



18     ا   جملة الرائد  ا   الربع الثالث 2022

قام الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة 
واملشاريع بقطرغاز بإفتتاح ورشة العمل. 

أشار السيد أرنود لست، الرئيس التنفيذي، شركة فيتو الشرق األوسط 
)VITO Middle East( إىل أن ورشة العمل أنشأت قناة اتصال مفتوحة لها 

تأثري إيجابي على إدارة ثاين أكسيد الكربون يف دولة قطر. 

أسوة بالعديد من املشغلني املسؤولني يف 
قطاع الطاقة، استثمرت قطرغاز بشكل كبري يف 

تنفيذ أحدث احللول لتقليل تأثريها البيئي والتصدي 
لتحدٍ أساسي وهو تغري املناخ.

فقد قامت الشركة مؤخًرا برعاية ورشة العمل 
حتت عنوان: "إدارة الكربون وتغري املناخ: حتويل/

متعدن ثاين أكسيد الكربون”، وهو حدث جمع خرباء 
الصناعة واألوساط األكادميية واحلكومية للتصدي 

لهذه القضية.
مت تقسيم ورشة العمل التي نظمها مركز 

معاجلة الغاز، التابع لكلية الهندسة بجامعة قطر 
واستمرت ليومني، إىل أربع جلسات واستضافت 

متحدثني رئيسيني دوليني، مبا يف ذلك من وزارة 
البيئة والتغري املناخي، مما وفر منصة مثالية لتبادل 

املعارف واخلربات بني املؤسسات اخملتلفة.
وتعليًقا على ورشة العمل، أكد الدكتور خالد كمال 
ناجي، عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، على أهمية 

جمع أصحاب املصلحة املشاركني، قائاًل: "إن ورشة 
إدارة الكربون هي مبادرة وطنية تهدف إىل تسليط 

الضوء على األنشطة البحثية الرئيسية املتعلقة 
بالتحكم بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف دولة قطر، 

وتقييم كيفية املساهمة يف اجلهود الوطنية للتحكم 
بانبعاثات الكربون ومواجهة االحتباس احلراري”.

وانضم الدكتور ناجي إىل الشيخ خالد بن عبد اهلل 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة 

واملشاريع يف قطرغاز، والسيد عبد الهادي املري، 
مدير إدارة التغري املناخي بوزارة البيئة والتغري 

املناخي، والسيد أرنود لست، الرئيس التنفيذي، 
 ،)VITO Middle East( شركة فيتو الشرق األوسط

والدكتور حممد علي سعد، مدير مركز معاجلة الغاز 
بجامعة قطر يف افتتاح ورشة العمل.

 قطرغاز ترعى ورشة عمل 
رفيعة املستوى حول إدارة الكربون 

اجتماع اخلرباء ملواجهة حتديات كبرية يف إدارة انبعاثات الكربون.

وناقش املتحدثون اجلوانب اخملتلفة املتعلقة 
بإدارة الكربون، مبا يف ذلك احتجاز ثاين أكسيد الكربون 

وحتويله واستخدامه وتخزينه، بينما انعكست 
املوضوعات التي متت مناقشتها على اجلوانب الفنية 

والبيئية واالقتصادية والسياسات املتعلقة بإدارة 
الكربون.

وقد مت اختيار املشاركني من شركة قطر 
لإلضافات البرتولية احملدودة )كفاك(، وشركة قطر 

لألسمدة الكيماوية )قافكو(، ومعهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة التابع جلامعة حمد بن خليفة، وشركة 

 Future قطر ستيل، ومؤسسة العطية، وشركة
First Energy، وشركة شل قطر، وشركة توتال 

إنرجيز، وشركة إكسون موبيل، وشركة روزنفت 
 )Abo Akademki( أبو أكادميكي ،)Roseneft(

وزمالء من جامعة قطر. 

جمعت ورشة عمل "إدارة الكربون وتغري املناخ: حتويل / متعدن ثاين أكسيد الكربون” خرباء الصناعة واألوساط األكادميية واحلكومية لتبادل البحوث واخلربات واالبتكارات يف جمال إدارة الكربون. 
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 ثقافة اليقظة 
هي مفتاح سالمة العمليات

قادة السالمة يتبادلون األفكار يف النسخة الثانية عشرة من منتدى قطرلسالمة العمليات.

وتفعيل كفاءة تدابري السالمة، إىل إدارة احلواجز 
والفعالية امليدانية لعناصر السالمة احلاسمة.

كما ترأس السيد فواز مطر الشمري حلقة 
نقاشية حول موضوع "اليقظة” إىل جانب الدكتورة 
كاثرين آندرية ليموس، الرئيسة السابقة جمللس 

 )CSB( السالمة الكيميائية بالواليات املتحدة
والدكتور سيدين ديكر، األستاذ يف جامعة جريفيث يف 

بريسبني، أسرتاليا، والربوفيسور فيصل خان، مدير 
مركز ماري كي أوكونور لسالمة العمليات يف 

تكساس إيه آند إم قطر.

ما الذي يتطلبه األمر لضمان وجود ثقافة قوية 
لسالمة العمليات؟

يف رأي املشاركني مبنتدى قطر لسالمة 
العمليات )QPSS(، إن "اليقظة” هو املوضوع 

املناسب لهذا احلدث الذي متحور حوله املنتدى 
املقام يف أواخر يونيو 2022، واستضافته شركة "قطر 
غاز لتشغيل احملدودة”، وجامعة "تكساس إيه أند إم” 

يف قطر، وشركة "كونوكو فيليبس قطر احملدودة”.
شارك يف املنتدى اإلفرتاضي أكرث من 700 
شخص، مبا يف ذلك خرباء الصناعة واألوساط 

األكادميية، للحصول على فرصة ثمينة ملشاركة 
التحديات ومناقشة احللول ملعاجلة قضايا سالمة 

العمليات.
وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز: "يوفر منتدى قطر لسالمة 
العمليات فرصة إستثنائية لقادة سالمة العمليات، 
سواء داخل قطر أو على الصعيد الدويل، ملشاركة 

التحديات واحللول لقضايا سالمة العمليات يف 
صناعتنا. نحن يف قطرغاز حريصون على مشاركة 

األفكار من مبادراتنا التي تركز على سالمة العمليات 
ويف نفس الوقت أيضًا نتعلم من جتربة أقراننا.”  

قدم املنتدى منصة مثالية للمشاركني للتفاعل 
حول املوضوعات الهامة واحلساسة يف سالمة 

العمليات، وسلطت احملادثات الضوء على الدور 
األساسي للقيادة، وأهمية تعزيز ثقافة سالمة فعالة 

ومفتوحة، وحتديد النقاط العمياء للمنظومة، وتوُقع 
التحديات املستقبلية، واحلفاظ على اليقظة حتسبًا 

خملاطر سالمة العمليات احملتملة.

مساهمات قطرغاز
استهل السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس 

التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة 
يف قطرغاز بكلمة افتتاحية للمنتدى، تالها كلمة 

رئيسية بعنوان "القيادة الواعية” التي ألقاها السيد 
فهد حممد اخلاطر، الرئيس التنفيذي جملموعة 

العمليات البحرية واحملطات واملصايف يف قطرغاز، 
والذي حصل أيضًا على جائزة منتدى قطر لسالمة 

العمليات للتميز يف سالمة العمليات تقديرا 
ملساهماته االستثنائية يف الصناعة.

وقدم السيد فواز مطر الشمري، مدير سالمة 
العمليات واخملاطر بقطرغاز، عرًضا توضيحيًا حول 

مبادرة قطرغاز اجلديدة إلدارة سالمة العمليات 
وسالمة احلواجز والتي تغطي عدد من قضايا سالمة 

العمليات، بدًءا من الوعي وثقافة سالمة العمليات 

تغيري نوعي يف سالمة  "نقلة نوعية –  •
العمليات وإدارة احلواجز”: السيد فواز 

الشمري والسيد صادق عزيز 

"حتويل بيانات أحداث سالمة العمليات إىل   •
رؤى قابلة للتنفيذ”: السيد واهيو هدايت

"تأثري العوامل البشرية يف ثقافة السالمة”:   •
السيد جو ديوت

"إدارة سالمة العمليات يف مشروع توسعة   •
حقل الشمال” : السيد وينج هوجن ليم

"اإلغالق اخملطط املمتد خلط اإلنتاج رقم   •
3 بسبب قصور أنابيب التسخني” : السيد 

سعد املريخي

"حدث سالمة العمليات – منذجة حادثة   •
فقدان اإلحتواء األساسي -  إرشادات 

ومنهجيات لدعم التحقيق يف احلوادث”: 
السيدة إيلني نورول فيرتي 

ملصقات علمية للسيد ناصر الكربى والسيد   •
أحمد بركات

مت تكرمي السيد
فهد حممد اخلاطر 

ملساهمته االستثنائية يف 
الصناعة مبنحه جائزة منتدى قطر 

لسالمة العمليات للتميز يف 
سالمة العمليات.

منتدى قطر لسالمة العمليات 2022

صادق عزيزفواز مطر الشمريواهيو هدايتفهد حممد اخلاطرخليفة أحمد السليطي

د. فيكوت لوكبراندون فياتورد. سيدين ديكرتروند إريك جوهانسند. كاثرين ليموس

عروض تقدميية وملصقات 
علمية لقطرغاز يف منتدى 

قطر لسالمة العمليات
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م الفائزين يف مسابقة   قطرغاز ُتكرِّ
تصميم املصنع السنوية الثامنة عشرة

تظهر املشاريع املتميزة مواهب كبرية ملهندسي دولة قطر املستقبليني.

اتسمت النسخة الثامنة عشرة ملسابقة 
تصميم املصنع لهذا العام بدرجة عالية من 

التنافس، حيث مت استعراض أفضل حلول التصميم 
املبتكرة من قبل 12 فريق نسائي وثالثة فرق رجال.

ويتم تنظيم املسابقة، التي يعود تاريخها 
احلافل إىل عام 2004، من قبل قسم الهندسة 

الكيميائية بجامعة قطر بهدف إتاحة الفرصة أمام 
الطالب الكتساب خربات هندسية عملية عاملية 

املستوى.
وقامت قطرغاز برعاية جوائز أفضل أداء للفرق 

الفائزة باملراكز األوىل والثانية والثالثة، والتي مت اختيار 
كل منها باإلجماع من قبل جلنة حتكيم برئاسة 

السيد مبارك الهاجري، رئيس قسم هندسة 
العمليات الربية )حمطة اإلنتاج - اجلنوب(، وعضوية 
كل من السيد أحمد سامل، مهندس العمليات من 

شركة قطر للكيماويات )كيوكم(، والسيد عبداهلل 
حسني اإلسحاق، مهندس العمليات من شركة 

قطر لألسمدة )قافكو(.  

الفرق الفائزة
مت تقييم املشاريع بناًء على معايري مثل 

احملتوى الفني واحلساب والتحليل وجودة العرض 
والوسائل التوضيحية البصرية ومهارات التواصل 

الشفوي والعمل اجلماعي.

وتضمن املشروع الفائز باملركز األول حتت 
عنوان " تصميم مصنع امليثانول - شركة رواد إنتاج 

امليثانول” مفهوم وتصميم وإنشاء شركة إلنتاج 
امليثانول، كما قام الطالب بوضع اخلطط التفصيلية 

ن الفريق من جلني اجلحي  لتشغيل الشركة. وتكوَّ
وسايل حمزة ونورا حممد وسارة رئيسي حتت 

إشراف الدكتور دونغ هيون كيم. 
م مفهوم  أما الفريق الفائز باملركز الثاين، فقدَّ

وتصميم مصنع إيثيلني يتبع لوائح دولة قطر. وضمَّ 
الفريق كل من نبا علي وسارة الكواري وسماح 

عبداهلل وأشرفت عليه الدكتورة فدوى اجلاك. 
أما املركز الثالث فكان من نصيب املشروع الذي 
عرض تصميم مصنع معاجلة وحتويل الغاز إىل سوائل 

إلنتاج ما يقرب من 140 ألف برميل يوميًا من الوقود 
الهيدروكربوين السائل والذي عليه طلب كبري. ويتكون 

التصميم من ثالث مراحل - تفاعل إعادة التشكيل، 
تليها خطوة تفاعل Fischer-Tropsch، ومرحلة 

التكسري الهيدروجيني والفصل النهائية. وضمَّ 
الفريق أنس أحمد وحممد خري العلمي وعلي إبراهيم 

حتت إشراف الدكتور حممد املري.

شراكة للمستقبل
ومن جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين، 

الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة واملشاريع 
يف قطرغاز أن دعم التعليم وتشجيعه هما عنصران 

أساسيان يف مبادرة املسؤولية االجتماعية 
ح قائًلا: "نحن نؤمن أن الشراكات بني  للشركة، وصرَّ

املؤسسات األكادميية والصناعة تساعد الطالب 
على تطوير أنفسهم كمحرتفني ميكنهم 

املساهمة الفعالة يف الصناعة وخدمة املصالح 
األكرب للدولة.”

ومن جهتها، أثنت الدكتورة ماجدة خريشة، 
عميد كلية الهندسة الكيميائية بجامعة قطر، على 

كالم الشيخ خالد، يف قولها: "نحن ممتنون لقطرغاز 
وقيادتها للدعم املستمر على مدى السنوات الـ 18 
املاضية. إذ تعترب مسابقة تصميم املصنع احلدث 

الرئيسي للقسم والذي يسعى طالب الهندسة 
الكيميائية يف سنة التخرج للمشاركة فيه كل عام. 

إن إشراك الصناعة يف مشاريع التصميم لطالب 
سنة التخرج يتيح لهم فرًصا للتواصل مع اخلرباء يف 

جمالهم، بينما يكتسبون رؤى حول التحديات الفنية 
والتشغيلية.”

قام الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة واملشاريع بشركة قطرغاز والدكتور راشد سلطان الكواري، مدير هندسة األصول واملراقبة بتوزيع اجلوائز على 
الفرق الثالثة الفائزة يف حفل خاص أقيم يف املقرِّ الرئيسي لقطرغاز بالدوحة.  
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قطرغاز تزيد تركيزها على إدارة املياه اجلوفية مع 
قطر للطاقة وصناعات مدينة راس لفان الصناعية

قطرغاز وإكسون موبيل تستضيفان ورشة عمل ألفضل املمارسات.

شارك ممثلون من قطر للطاقة وشركات 
الطاقة يف راس لفان مؤخًرا يف ورشة عمل شاملة 

إلدارة املياه اجلوفية.
واستضافت هذه الفعالية التي استمرت ليوم 

واحد كل من قطرغاز وإكسون موبيل من أجل تشجيع 
تبادل املعرفة حول طبقات املياه اجلوفية الساحلية 
يف دولة قطر املتعلقة مبدينة راس لفان الصناعية 

وشمال قطر.
تتواجد املياه اجلوفية يف مدينة راس لفان 

الصناعية بشكل أساسي يف طبقة "دّمان”، وهي 
عبارة عن طبقة مياه جوفية ساحلية غري حمصورة 

ن من مواد خمتلفة، مبا يف ذلك اجلبس )سبخة(  تتكوَّ
- مصدر طبيعي للكربيتات. ومع وجود منسوب مياه 
ة احتمال  ب مياه البحر، فثمَّ ضحل للغاية متأثر بتسرُّ

كبري بأن تؤثر املياه اجلوفية يف مدينة راس لفان 
الصناعية وتالمس املرافق حتت سطح األرض، مبا 

يف ذلك الكابالت الكهربائية ومتديدات األنابيب وغريها 
من الهياكل حتت األرض. ويعد الفهم السليم 

لتدفقات وخصائص املياه اجلوفية، مبا يف ذلك 
ظروف الرتبة، خطوة أوىل أساسية يف حتديد اآلثار 

ة  احملتملة التي قد تطرأ على هذه املرافق الهامَّ
حتت سطح األرض والتخفيف منها.

كما توفر اإلجراءات والتدابري األولية مثل ورشة 
عمل املياه اجلوفية ألصحاب املصلحة فرصة جلمع 

أفكار نيِّرة يتم اكتسابها من التعاون املستمر بني 
قطرغاز وإكسون موبيل يف البحث يف هذا اجملال 

الهاّم.

العمل املشرتك لتعزيز إدارة املياه 
اجلوفية يف مدينة راس لفان 

الصناعية
قاد فريق مشرتك يتألف من خرباء بيئيني من 
قطرغاز ومركز إكسون موبيل لألبحاث بدولة قطر 

مناقشات مع املشاركني يف ورشة العمل من إدارة 
املدن الصناعية التابعة لقطر للطاقة، وشل جي تي 

إل، وأوريكس جي تي إل، وكيوكيم، ودولفني للطاقة، 
وشركات الطاقة يف راس لفان. هذا وقد أقيمت 

ورشة العمل حتت رعاية جمعية لفان البيئية التي تعد 
قطرغاز أحد أعضائها املؤسسني.

ويف سياق متصل، عرضت قطرغاز النتائج األولية 
واألمثلة الراهنة من خارطة طريق إدارة الرتبة واملياه 

اجلوفية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مركز إكسون 
موبيل لألبحاث بدولة قطر، وذلك من أجل تعزيز الفهم 

العام للظروف حتت سطح األرض وطبقات املياه 
اجلوفية، وكذلك تسليط الضوء على اخملاطر والفرص 

التي ترتتَّب على العمليات واملرافق يف مدينة راس 
لفان الصناعية.

وشملت املوضوعات األخرى التي مت تناولها يف 
ورشة العمل اجليولوجيا السطحية/القريبة من 

السطح، والدورة الهيدرولوجية، والعمليات التي تقود 
حركة املياه اجلوفية، وأفضل املمارسات لتصميم 

آبار املياه اجلوفية، وأخذ العينات، وإدارة البيانات 
ومصري املواد امللوثة ونقلها.  

االستفادة من البحوث البيئية 
التطبيقية 

إن خارطة طريق الرتبة واملياه اجلوفية التي مت 
وضعها ضمن إطار اإلسرتاتيجية البيئية طويلة األجل 

لقطرغاز ُتعطي األولويَّة للبحوث البيئية التعاونية 
إلجراء رسم خرائط شاملة للرتبة واملياه اجلوفية 

ملرافق قطرغاز، وصياغة خطة طويلة األجل 
ملعاجلة القضايا واخملاطر احلالية والناشئة 

املتعلقة بالرتبة واملياه اجلوفية.
كما تعد مشاركة املعرفة والتواصل مع شركاء 
الصناعة أمًرا حاسمًا لتعزيز الثقافة والوعي البيئيني، 

وهو هدف رئيسي لكل من اسرتاتيجية قطرغاز 
البيئية ورؤية قطر الوطنية 2030.

قاد ورشة العمل خرباء من قطرغاز ومركز إكسون موبيل لألبحاث بدولة قطر، وضمت مشاركني من قطر للطاقة والصناعات 
الرئيسية يف مدينة راس لفان الصناعية. 

"تفتخر قطرغاز باستضافة هذا احلدث البيئي لتبادل وجهات النظر واخلربات حول إدارة املياه اجلوفية 
واملستخلصة من بحثها التعاوين املشرتك مع مركز إكسون موبيل لألبحاث بدولة قطر، باعتبارها أفضل 

املمارسات، مع قطر للطاقة وشركات أخرى مبدينة راس لفان الصناعية. وُتعد البحوث البيئية التطبيقية 
عنصًرا رئيسًيا يف اسرتاتيجية قطرغاز البيئية التي تسعى إىل االستفادة من املرافق واملوارد ذات 

املستوى العاملي املتوفرة يف دولة قطر من خالل مراكز أبحاث املساهمني واملؤسسات الوطنية 
األخرى لتطوير حلول بيئية ذات قيمة مضافة لعمليات ومرافق قطرغاز.” 

السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بقطرغاز.
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 االستفادة من األبحاث 
إليجاد حلول بيئية مستدامة

تبني اإلسرتاتيجية البيئية لقطرغاز إطاًرا راسخًا للعمل من خالل التعاون القائم على األبحاث.
إن االسرتاتيجية البيئية لقطرغاز هي خارطة 

طريق شاملة تتضمن تنفيذ حلول بيئية مبتكرة عرب 
جميع روابط سلسلة القيمة للشركة.

البحث عن احللول مًعا
أعطت الشركة األولوية للتعاون البحثي لتعزيز 

بناء القدرات ، وزيادة الوعي البيئي ، واألهم من ذلك ، 
إلنشاء حلول قائمة على البحوث من أجل تعزيز األداء 

البيئي لقطرغاز على املدى البعيد.
إن إطار العمل التعاوين للبحوث البيئية لقطرغاز 

ُيشركها مع مراكز أبحاث تابعة للشركات 
املساهمة ، وهي مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر 
)EMRQ(، ومركز كونوكو فيليبس العاملي إلستدامة 

املياه )GWSC( و مركز أبحاث توتال إنرجيز يف قطر 
)TRCQ( ، وكذلك مع مراكز البحوث الوطنية يف 

جامعة قطر وجامعة تكساس إي أند أم ومركز أبحاث 
.)AFRC( األحياء املائية

يقول السيد خليفة أحمد السليطي ، الرئيس 
التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة بقطرغاز: "نحن فخورون بالشراكة مع 
مراكز البحوث الوطنية واملراكز التابعة ملساهمينا 

إلنشاء إطار عمل للتعاون يف البحوث البيئية لشركة 
قطرغاز. سيؤدي ذلك إىل االستفادة من مواردهم 

وخرباتهم احلديثة واملتطورة يف تنفيذ أهدافنا 
البيئية االسرتاتيجية ، ويف نفس الوقت توفري منصة 

قوية للتعلم وبناء القدرات ، خاصة لكوادرنا الوطنية 
الشابة.”

جماالت الرتكيز
يتم تنفيذ جمموعة من املشاريع واملبادرات 

البيئية كجزء من هذا اإلطار وتشمل اآلتي:

االستخدام املستدام للمياه: خارطة طريق   •
طويلة األجل لتحقيق التميز يف ممارسات 

االستخدام املستدام للمياه ، وتركز على 
حتسني أداء مرافق معاجلة مياه الصرف 

الصحي احلالية للشركة ، وتنفيذ فرص مبتكرة 
إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة 

وجماري النفايات. وتشمل املبادرات ضبط 
خريطة املياه اجلوفية ، ووضع معايري مرجعية 
ملرافق قطرغاز ، واستخدام التقنيات الناشئة 

واملشاريع التجريبية.

إدارة الرتبة واملياه اجلوفية: يوفر هذا   •
التعاون فهمًا معززًا لآلثار احملتملة للرتبة 

واملياه اجلوفية على املرافق اجلوفية الهامة، 
مثل الكابالت الكهربائية واألنابيب وغريها من 
الهياكل املوجودة حتت األرض. ويشمل هذا 

نهج طويل األجل من أجل معاجلة خماطر 
الرتبة واملياه اجلوفية الناشئة ، مبا يف ذلك 

دراسة مرجعية شاملة للرتبة واملياه اجلوفية، 
والديناميكا املائية وكيمياء املياه ، ومعدل 

املياه اجلوفية ونقلها.

مبادرات ودراسات التنوع البيولوجي:   •
يشمل هذا التنفيذ املستمر لربنامج قطرغاز 

للعناية بالشعاب املرجانية - والذي جنح بالفعل 
يف نقل 12000 من الشعاب املرجانية احلية ونشر 

1200 من الشعاب املرجانية االصطناعية إىل 
احملميات البحرية يف جميع أنحاء قطر. 

باإلضافة إىل ذلك ، أنشأت الشركة مؤخًرا 
مشتل الشعاب املرجانية ، وهو األول من نوعه 

يف قطر ، وستواصل التعاون يف الدراسات 
الرئيسية املتعلقة برسم خرائط املوائل 
البحرية ، وإعادة تأهيل املوائل املرجانية 

واحلساسة لدعم خطط الدولة الوطنية للتنوع 
البيولوجي.

إدارة البيانات اجلغرافية املكانية: سيتم   •
استخدام البيانات البيئية الشاملة من حمفظة 

عمليات قطرغاز املتنوعة يف مدينة راس لفان 
الصناعية واالستفادة منها من أجل نظم 

املعلومات اجلغرافية إلدارة البيانات ، وتغزيز 
التصور وإعداد تقارير اجلغرافية املكانية.

تقييمات تأثري تغري املناخ: وتشمل هذه   •
الدراسات الفنية التي تركز على معاجلة اخملاطر 
الناشئة من متطلبات السوق ذات الصلة بغازات 

االحتباس احلراري ، مثل تأثري الغاز الطبيعي 
املسال احملايدة للكربون، حتسني نظام القياس 

واإلبالغ والتحقق لتلبية متطلبات إعداد تقارير 
سلسلة القيمة ودورة احلياة ، وتقييم مسارات 

إزالة الكربون - من التكنولوجيا إىل فرص التشغيل 
والعمليات التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات 

اإلحتباس احلراري لشركة قطرغاز.

اإلنبعاثات يف الهواء وغاز امليثان: ستحدد   •
دراسات النمذجة املتقدمة التأثريات احملتملة 

النبعاثات ملوثات الهواء )CAC( من املرافق 
احلالية والتوسعات املستقبلية لقطرغاز على 

اجملتمعات احمليطة وجودة الهواء احمللي. 
سيتم تنفيذ التقنيات املتقدمة لقياس ورصد 

انبعاثات غاز امليثان ، وتقييم خيارات تخفيف 
التشغيل والعمليات على املدى الطويل ، لدعم 

التزامات الدولة جتاه التعهد العاملي بشأن 
إنبعاثات غاز امليثان.

التعلم والوعي: من ناحية بناء القدرات، ستوفر   •
هذا التعاون فرص التعلم ملوظفي قطرغاز. 

وسوف تساعد على زيادة الوعي بالقضايا البيئية 
الوطنية والعاملية مثل تغري املناخ بني املوظفني 

والطالب واجملتمعات يف قطر.

تشمل إسرتاتيجية قطرغاز البيئية ملدة عشر سنوات )2021 – 2030( 
التي مت إطالقها يف 2021 سلسلة القيمة الكاملة للشركة وتهدف 

إىل ضمان حتقيق قطرغاز لألداء البيئي املستدام ، ومعاجلة 
املشكالت واخملاطر والفرص البيئية القائمة والناشئة يف نفس 

الوقت. وتتوافق هذه االسرتاتيجية مع بيان توجهات قطرغاز 
والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030.
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"تأخذ اإلسرتاتيجية البيئية لقطرغاز بعني اإلعتبار الدور املهم للبحث واالبتكار 
والتعاون الصناعي يف مواجهة التحديات البيئية الوطنية والعاملية ويف الرتويج للغاز 

الطبيعي املسال يف التحول يف مصادر الطاقة.”
خليفة أحمد السليطي ، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بقطرغاز.

•  التخفيف من آثار تغ� املناخ
•  كفاءة املوارد/الطاقة

•  ا�قتصاد الدائري (إدارة النفايات)
•  حتسني سلسلة التوريد

•  تعزيز الثقافة البيئية
•  حتسني العالمة التجارية

•  املسؤولية ا�جتماعية اُملركزة
•  تعزيز التنوع البيولوجي

•  تقييم ا�داء البيئي وا�ستفادة منه
•  إشراك أصحاب املصلحة

•  التخفيف من آثار تغ� املناخ
•  التوافق مع أهداف ا�مم املتحدة للتنمية املستدامة

•  العمل التعاو¬ للبحوث
•  الرقمنة

•  حتسني كفاءة إستخدام لطاقة

•  التحول ² مشهد الطاقة

•  احلفاظ على ا�متثال
•  حتسن مستمر

•  تقييم ¸اطر الشركة

ال«بة واملياه 
اجلوفية

تقييم ا�ثار على 
املرافق اجلوفية

منوذج ثالثي ا�بعاد 
ملعدل املياه 
اجلوفية ونقلها

أفضل املمارسات 
� إدارة املياه 

اجلوفية

دراسة مرجعية 
لل�بة واملياه 

اجلوفية

التوعية البيئية، 
الثقافة البيئية

ورش عمل 
للتعليم البيئي

التوعية 
باملمارسات 

الصديقة للبيئة

التدريب والزيارات 
التعريفية للموقع

التنوع البيولوجي

نقل الشعاب 
املرجانية ونشر 

الشعاب املرجانية 
ا�صطناعية

مشتل الشعاب 
املرجانية وتفتيت 
الشعاب املرجانية

رسم خرائط 
الشعاب املرجانية 

واملوائل البحرية 
احلساسة

خطة حماية 
أشجار القرم

املياه

خريطة الطريق 
ل»دارة املستدامة 

للمياه تقييم ودراسات 
جتريبية ملعاجلة / 

إعادة إستخدام 
املياه

ضبط خريطة 
املياه اجلوفية 
مبرافق قطرغاز

تعزيز أداء مرافق 
مياه الصرف 

الصحي احلالية

التغ� املناخي

التقييم التنظيمي 
وتقييم السوق – 
ºاطر ا�حتباس 

احلراري

إطار الغاز الطبيعي 
املسال احملايد 

للكربون

مسارات إزالة 
الكربون وكفاءة 
إستخدام الطاقة

ا�حتباس احلراري 
وتعزيز عملية القياس 
وا�بالغ والتحقيق من 

إنبعاثات امليثان

ا�نبعاثات ² 
الهواء وإدارة 

بيانات اجلغرافية 
املكانية

تقييم أثر 
إنبعاثات الهواء

الرصد 
التنبؤي 

ل»نبعاثات

تقنيات متقدمة 
لرصد غاز 

امليثان

إدارة بيانات 
اجلغرافية املكانية 

البيئية

تعزيز
سلسلة 

القيمة

استدامة

االستخدام
ا�مثل

ابتكار

تقرير 
االس«اتيجية 

البيئية

إطار العمل التعاوين للبحوث البيئية لقطرغاز

)EMRQ( العمل التعاوين البيئي لقطرغاز مع مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر

مشتل قطرغاز للشعاب املرجانية مبركز أبحاث األحياء املائية )AFRC(ورشة عمل قطرغاز و توتال إنريجيز لإلسرتاتيجية البيئية

)GWSC( العمل التعاوين لقطرغاز مع مركز كونوكو فيليبس العاملي إلستدامة املياه
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مشاركة بأرقام 
قياسية يف حملة التربع بالدم

على الرغم من االنقطاع الذي دام ملدة عامني 
يف حمالت قطرغاز الدورية للتربع بالدم بسبب جائحة 

كوفيد - 19، شارك رقم قياسي من املوظفني 
واملقاولني وأفراد عائالتهم يف احلملة التي أقيمت 

يف منتصف عام 2022.  
حيث قام 366 شخص بالتربع بالدم يف احلملة 

التي نظمتها إدارة اخلدمات الطبية بالشركة بالتعاون 
مع مؤسسة حمد الطبية على مدار شهرين يف 
املقر الرئيسي بالدوحة، واملركز الطبي باجملمع 

السكني يف اخلور، ومكاتب قطرغاز يف برج املالحة 
ومصنعي قطرغاز الشمايل واجلنوبي مبدينة راس 

لفان الصناعية.
وشارك يف تنظيم احلملة والتي تعد جزءًا هامًا 

يف جدول أعمال املسؤولية اإلجتماعية لقطرغاز منذ 

20 عامًا ، أكرث من 25 موظًفا من مؤسسة حمد الطبية 
وإدارة اخلدمات الطبية بقطرغاز. 

وصرح الدكتور حممد حمد النعيمي، مدير 
اخلدمات الطبية يف قطرغاز، قائًلا: "تهدف هذه 

املبادرة إىل إشراك املوظفني يف جمموعة واسعة 
من برامج التوعية الصحية ودعم املنظمات الصحية 

احمللية. كما تساعد هذه احلمالت يف إنقاذ حياة آالف 
املرضى كل عام، فضاًل عن تعزيز ثقافة التربع 

الطوعي بالدم يف اجملتمع.”
كما نظمت إدارة اخلدمات الطبية حملة نظافة 

اليدين على مستوى الشركة لالحتفال باليوم العاملي 
لنظافة اليدين، حيث مت تقدمي النصائح واملعلومات 

للموظفني يف مواقع حمددة.

قطرغاز حتقق جناحًا غري مسبوقًا يف أوىل حمالتها للتربع بالدم منذ عامني.

لقطة ملوظفي قطرغاز املشاركني يف أوىل حمالت الشركة للتربع بالدم منذ انقطاع دام لعامني.

366 
الرقم القياسي لعدد املتربعني 

بالدم يف حملة قطرغاز األوىل 
للتربع بالدم منذ انقطاع دام 

لعامني
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