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الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى يونيو 2015

 التفوق الصناعي لقطرغاز

أداء السالمة والصحة والبيئة 

عمليات فاعلة وموثوقة

التقطري
 عدد القوى العاملة التي

 متتلك مهارات كبرية
 ومتنوعة

معدل القطاع

معدل القطاع
موثوقية الغاز الطبيعي املسال

موثوقية مصفاة لفان

النفقات يف مقابل املستهدف

الفعلي

الفعلي

املستهدف

املستهدف

%96.5%98.3

%98.5

%97.4

%93.7

% 105

%98.5

-

612

الفعلي

630

املستهدف رضا  العميل 

التسليمات  املوثوقة

الردود االيجابية يف مقابل تغيري 
العمالء  للطلبات  

املستهدفالفعلي

%100

%90

%100

%85

-

 معدل تكرار 
 جمموع احلوادث
القابلة للتسجيل

0.5

0

1.0

0.98

0.74

صفر

  معدل احرتاق
الغاز اخلايل من الكربيت 

0.91

0.58
0.48

0

0.5

1.0

0.441

0.42

 كثافة انبعاثات
الغازات الدفيئة

0.428
0

0.430

0.435

0.440

0.445

0.450
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بالغًا بجميع  اهتمامًا  تويل  03 قطرغاز 
معها.  يتعامل  من  وكل  موظفيها 

التنفيذي. الرئيس  رسالة 

04 إطالق مشروع اسرتجاع الغاز 
مستقبل ُينري  الشحن  أثناء  املتبخر 

الرسمي ملشروع  اإلطالق  قطر. 
الشحن. أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع 

08 13 عامًا من السالمة: املرافق 
البحرية.

أمتت قطرغاز مؤخرًا 13 عامًا من 
من  البحرية  مرافقها  يف  العمليات 

دون تسجيل أي حادث مقعد عن 
العمل.

النظام  مع استخدام  الفعالية  09 زيادة 
العمل.  لتصاريح  اجلديد  اإللكرتوين 

 
10. حتميل الشحنة رقم 5000 بأمان 

لتخزين  املشرتكة  املرافق  من 
الطبيعي املسال يف  الغاز  وحتميل 

الصناعية. لفان  راس  مدينة 

11. إجناز عملية إغالق خط اإلنتاج الثاين 
احملدد. املوعد  وقبل  بنجاح  للصيانة 

12. أسواق جديدة.
ببيع أول شحنة من  قامت قطرغاز 
الغاز الطبيعي املسال إىل كل من 

وباكستان. األردن 

13. منح شهادة اعتماد املعهد 
 )CIPS( والتوريد  الدويل للمشرتيات 

والتوريد بشركة  إلدارة املشرتيات 
تقديرًا ألدائها املتميز يف  قطرغاز، 

وسياساتها. املشرتيات  إجراءات 

التوجيهية.  للجنة  الثاين  االجتماع   .13
قطر. البرتول-فرع  مهندسي  جلمعية 

14. املؤمتر العاملي للغاز 2015.
الطاقة  دور قطرغاز يف مستقبل 

املستدامة.

االلتزام  التنفيذي.  الرئيس  منتدى   .16
الوطنية. الكوادر  بتطوير 

18. شهادات شكرًا واخلدمة الطويلة. 
وذوي  املتميزين  املوظفني  تكرمي 

الطويلة. اخلدمة  سنوات 

19. يوم قطرغاز املفتوح خلريجي 
بهدف  القطريني  الثانوية  املرحلة 

للمشاركة يف  الواعدين منهم  جذب 
بقطرغاز  الفني”  اإلعداد  “برنامج 

.)TPP(

والتسويق  والتطوير  التعليم  إدارتا   .20
القيم  “سلسلة  جناح  سويًا  يتقاسمان 

املسال-  الطبيعي  للغاز  املتكاملة 
قطرغاز”. طريقة  على 

حملة  بناء مستقبل قطرغاز.   .22
لقطرغاز.  االستدامة  تقرير  عن  عامة 

التوعية املرورية لقطرغاز.  26. حملة   
الرسالة؟”. “وصلتك 

27. تطوير قادة املستقبل. 
األنشطة  لبعض  قطرغاز  دعم 

. لتعليمية ا

الرياضية.  أبرز األنشطة   .28
كان تركيز قطرغاز يف هذا الفصل 

الهوائية  الدراجات  على دعم رياضات 
القدم واجلولف. وكرة 

التواصل مع اجملتمع.   .30
الدعم املايل لألنشطة  تقدمي 

اجملتمعية.

َتسوق  34. َتسوق بشكل صحيح... 
بيئي. بشكل 

احملتويـــــات

فريق التحرير
مدير التحرير: هبة صدقي
حمرر مساعد:  نزار أحمد

حمرر مساعد 
)املسؤولية االجتماعية للشركات(: 

 ثاج الدين أليار
حمرر لغة عربية: إميان فخرو

تصدر عن:
قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة – الدوحة – دولة قطر

شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد: 22666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف:44523228 974+  
فاكس: 44736628 974+

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد: 11596

الدوحة
دولة قطر

هاتف: 44340360 974+
فاكس: 44340359 974+

جميع احلقوق حمفوظة. ال يجوز إعادة إصدار هذا 
اإلصدار جزئيا أو كليا أو تخزينه يف نظام اسرتجاع 
أو نقله بأي صورة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو 

بالتصوير أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة 
من قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة.

 اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على 
فيسبوك وتويرت وانستجرام.

نتطلع إىل مشاركتك على صفحاتنا 
الرسمية:

www.facebook.com/ :فيسبوك
qatargasmedia

QatargasMedia@ :تويرت
Qatargaspr :انستجرام

  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة

Sustainability Report 2014 AR.pdf   1   8/18/15   1:27 PM سالمة موظفي ومقاويل قطرغاز هي األولوية
رقم "1” لشركة قطرغاز

إن موظفينا هم أعز ما 
متلكه شركة قطرغاز من 
أصول، لذا فإن سالمتهم 

من أهم ركائز القيم 
اجلوهرية يف شركتنا، وهو 

ما يجعل صحة وعافية 
كل موظف بالشركة 

سواء من املوظفني أو 
املقاولني حمل اهتمامنا 

األكرب.
وتتضافر اجلهود 
املتواصلة التي تبذلها إدارات شركة قطرغاز 

بالتعاون الوثيق مع مقاولينا ملساعدتنا على حتقيق 
التميز والكفاءة يف كافة عملياتنا التشغيلية، مما 

يدفعنا نحو إبداء ُجل اهتمامنا بكل فرد تتعامل معه 
شركتنا وميثل دعما لنا يف جميع أعمالنا.

تربز ركيزة التنمية البشرية، والتي تعد من أهم 
ركائز الرؤية الوطنية لدولة قطر2030، التزام الدولة 

بتنفيذ إجراءت مؤسسية تعمل على ضمان حقوق 
وسالمة العمال الوافدين. ويسعدين كثريا أن أنوه 

بهذه املناسبة إىل امتثالنا الدائم لهذا االلتزام 
اإلسرتاتيجي، وبصفتنا الشركة الرائدة عامليا يف 

جمال الغاز الطبيعي املسال، فإننا نضع صحة 
وسالمة موظفينا على قمة أولوياتنا. كما ميثل هذا 

االلتزام جزًء ال يتجزأ من توجهنا اإلسرتاتيجي.
لقد ضخت الدولة استثمارات كبرية إلنشاء 

جممعات سكنية واستجمامية ذات مستوى عاملي 
خمصصة إلقامة القوة العاملة متعددة اجلنسيات، 

كما ُيمكن للعمال ذوي الدخول املنخفضة 
االستمتاع باملزايا العصرية للحياة الصحية. ومن 

األمثلة على تلك اجملمعات السكنية هناك جممع 
“بروة” لسكن العمال، والذي مت افتتاحه يف مطلع 

هذا العام. وتسهم هذه اخلدمات يف تعزيز أوضاع 

العمل اآلمنة والصحية التي يتطلبها ويتوقعها 
جمتمعنا.

ومتاشيا مع جهود الدولة يف هذا الصدد، 
وسعيا منا لالمتثال إىل توجيهات الرؤية الوطنية 

لدولة قطر 2030، دشنت الشركة برنامج “اخللو من 
احلوادث واإلصابات” والذي مت من خالله تدريب أكرث 

من 60000 موظف ومقاول مشروعات على مبادئ 
وممارسات السالمة. كما وضعت الشركة نظام 

سالمة املقاولني وأدرجت جميع مقاولينا يف 
برنامج وثقافة السالمة اخلاص بالشركة. وأثمرت 

تلك اجلهود نتائج غري مسبوقة متثلت يف عدد 
من اإلجنازات الهامة على صعيد السالمة مثل 

استكمال مشروع معاجلة الديزل بإجمايل 6 مليون 
ساعة عمل دون وقوع إصابة مقعدة عن العمل، 
وكذلك إمتام مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن والذي حقق إجنازا جديدا بتسجيله 22 
مليون ساعة عمل بدون وقوع أية حوادث مقعدة 

عن العمل، هذا إضافة إىل إمتام 12 عاما من 
التشغيل يف املواقع واملنشآت البحرية بحقل 

الشمال “برافو” دون وقوع أي حوادث مقعدة عن 
العمل.

وسعيا منا لضمان توفر أعلى املعايري الصحية 
واملعيشية ملوظفينا، تقوم الشركة بتنفيذ برامج 

رقابية متواصلة وعمليات تفتيش وفحوصات 
صحية منتظمة وتقييم حلاالت اإلعياء وتقييم 

اخملاطر الصحية لألنشطة احليوية. ويتمثل حمور 
الرتكيز الرئيس لهذه األنشطة يف جتنب اإلصابة 
باألمراض املهنية من خالل احلد من املشكالت 

الصحية عالية اخلطورة. هذا إضافة إىل قيام 
الشركة بتدشني سلسلة من حمالت التوعية، 

مثل حملة إدارة اإلجهاد احلراري ودورات تدريبية 
على اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي، 

فضاًل عن تقدمي سلسلة حماضرات حول سالمة 
خالـد بن خليفــة آل ثاين

التنفيــذي الرئيس 

قطرغاز تويل اهتمامًا 
بالغًا بجميع موظفيها 
وكل من يتعامل معها 

الغذاء والصحة الشخصية وأمناط احلياة الصحية 
يف أماكن العمل، والتي قدمها فريق من األطباء 

املتخصصني املهرة املرخصني من اجمللس 
األعلى ألخصائي الصحة العامة والصناعية، وقد 

ُقدمت تلك احملاضرات داخل منشآت طبية 
معتمدة. وإضافة إىل ما سبق، فإننا نويل أيضا 

اهتماما خاصا بضمان قيام الشركات املتعاقدة 
معنا بتوفري ظروف معيشية لعمالها وموظفيها 

تتوافق مع معايري شركتنا الصارمة اخلاصة 
باخلدمات الطبية والغذائية واإلقامة.

وتعد شراكة املقاولني من العناصر الرئيسة 
إلسرتاتيجية القوة العاملة بشركتنا منذ تأسيسها 

منذ ثالثة عقود مضت، هذا إىل جانب املقاولني 
املتعاقدين معنا بعقود طويلة األمد والذين 

يقدمون للشركة خدمات متنوعة ومتعددة مثل 
أعمال الصيانة وخدمات النقل وخدمات النظافة. 

كما أن عدد موظفي الشركة يشمل أيضا عددا 
كبريا من العمال امُلعينني بنظام العقود أثناء 

الفرتات امُلحددة إليقاف التشغيل إلجراء أعمال 
الصيانة وخالل فرتات تنفيذ مشروعاتنا الكربى. 

إنني لفخور مبا أسهم به موظفونا حتى تصل 
شركتنا إىل ما آلت إليه اليوم. ونحن مسئولون 

مسئولية كاملة عن صحة وسالمة كل من يعمل 
يف شركتنا سواًء كانوا موظفني أو مقاولني. كما 

إننا ملتزمون مبواصلة تطبيق أعلى معايري الصحة 
والسالمة، والعمل بال كلل أو تواٍن على ضمان 
سالمة وصحة موظفينا التي تعد أهم أولوياتنا.
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إطالق مشـــروع اسرتجـــاع 
الغاز املتبخــر أثنـاء الشحن ُينري 

مستقبــل قطر

الرئيسيني يف حتقيق رؤية  "تلتزم قطرغاز بدورها كأحد املساهمني 
قطر الوطنية 2030 التي تهدف إىل االضطالع بدور استباقي وفاعل 

آثارها السلبية  التغريات املناخية واحلد من  تأثري  دوليًا يف تقييم 
البيئة لألجيال  اإلنتاج املسؤولة مع احلفاظ على  من خالل عمليات 

التنفيذي لقطرغاز. الرئيس  ثاين  - الشيخ خالد بن خليفة آل  القادمة”. 

الشحن  أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع  ملشروع  الرسمي  اإلطالق  كان 
ولدولة  لقطرغاز  بالنسبة  ضخمًا  حدثًا  الصناعية  لفان  راس  مدينة  يف 

هذا  وميّثل  به.  االحتفال  استحق  فقد  وبالتايل  السواء،  على  قطر 
ُيربز  أنه  حيث  قطرغاز،  مستقبل  إىل  بالنسبة  كبريًا  استثمارًا  املشروع 

بالبيئة.  واالهتمام  الصناعية  التنمية  بني  التوازن  بتحقيق  تامًا  التزامًا 

الغاز  ُيعد مشروع اسرتجاع 
أثناء الشحن واحدًا من أكرب  املتبخر 
املشاريع من نوعه يف العامل وأحد 
البيئة  أضخم االستثمارات يف جمال 

العامل أيضًا، وكما أشار  على مستوى 
إليه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين 

هذا  فإن  لقطرغاز،  التنفيذي  الرئيس 
املشروع  “ُيعد إجنازًا كبريًا وهامًا 

قطر”.  لدولة 
عن  بالنيابة  قطرغاز  وتتوىل 

الغاز  ومنتجي  للبرتول  قطر 
إدارة مشروع  الطبيعي املسال 

الشحن  أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع 
وتشغيله، والذي يعد جزءًا من 

مبدينة  املشرتكة  املرافق  مشاريع 
الصناعية. ويعترب هذا  لفان  راس 

يهدف  بيئيًا  مشروعًا  املشروع 
أثناء  الغاز املتبخر  إىل اسرتجاع 

على  املسال  الطبيعي  الغاز  حتميل 
األرصفة الستة يف ميناء راس لفان.
وقد افتتح معايل الشيخ عبد اهلل 

بن ناصر بن خليفة آل ثاين، رئيس 
الوزراء ووزير داخلية دولة قطر 
الغاز  رسميًا مشروع اسرتجاع 

أثناء الشحن يف حفل خاص  املتبخر 
أقيم يف مدينة راس لفان الصناعية 

يف 28 أبريل 2015. وحضر احلفل 
الدكتور حممد بن صالح  سعادة 
والصناعة،  الطاقة  وزير  السادة، 

وسعادة أحمد بن عامر احلميدي 
حكوميون  ومسؤولون  البيئة،  وزير 
التنفيذيني  وكبار  املستوى،  رفيعو 
من قطر للبرتول وقطرغاز وراس 

غاز والشركاء يف املشروع.
وقد صّرح الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاين خالل هذه املناسبة قائاًل: 
للبرتول  بالفخر ألن قطر  “نشعر 

املشروع  هذا  لقيادة  ثقتها  أولتنا 
الطبيعي  الغاز  منتجي  عن  باإلنابة 

املسال يف مدينة راس لفان 
بدورها  قطرغاز  وتلتزم  الصناعية. 
يف  الرئيسيني  املساهمني  كأحد 

التي   2030 الوطنية  حتقيق رؤية قطر 
تهدف إىل االضطالع بدور استباقي 

التغريات  تأثري  وفاعل دوليًا يف تقييم 
السلبية  آثارها  من  واحلد  املناخية 

اإلنتاج املسؤولة  من خالل عمليات 
لألجيال  البيئة  مع احلفاظ على 

القادمة”. 
الغاز  ويعترب مشروع اسرتجاع 
أكرب مشروع  الشحن  أثناء  املتبخر 
من نوعه يف العامل. فباإلضافة إىل 
الرائدة لدولة  كونه أحد املشاريع 

التزام الشعب  قطر، فإنه يربز 
التنمية  بني  التوازن  بإرساء  القطري 

املدى  على  واالهتمام  االقتصادية 
وسيؤدي  البيئية.  باالستدامة  الطويل 

الغاز  املشروع إىل تخفيض احرتاق 
الطبيعي  الغاز  شحن  أرصفة  على 

املسال يف راس لفان بنسبة 
%90، أي ما يعادل 29 مليون قدم 

معياري مكعب من الغاز يف العام، 
احتياجات  لتغطية  كافية  كمية  وهي 

300,000 منزل.  الطاقة حلوايل 
وقد أشاد املهندس سعد 
املنتدب  العضو  الكعبي  شريده 

للبرتول،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 
ورئيس جملس إدارة قطرغاز، 

من خالل كلمته يف حفل االفتتاح، 
احلكيمة  والقيادة  السديدة  بالرؤية 

الشيخ متيم  السمو  حلضرة صاحب 
بن حمد آل ثاين، أمري البالد املفدى 
حفظه اهلل، كما أثنى بدوره كذلك 
على كل اجلهود املبذولة والدعم 

أشاد املهندس سعد شريده الكعبي العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة قطرغاز 
بالرؤية السديدة والقيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، أمري البالد املفدى حفظه اهلل.
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٪90
هي نسبة تخفيض احرتاق 

الغاز على أرصفة شحن الغاز 
الطبيعي املسال يف راس 

لفان الناجتة عن مشروع 
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن. 

املقدم لهذا املشروع من طرف كّل من شركة قطرغاز وشركائها. وتشكل 
التي تقوم عليها رؤية قطر  الركائز األساسية  البيئة يف نهاية املطاف إحدى 

الوطنية. 
للبرتول وشركاتها ومشاريعها  الكعبي إىل أن “قطر  كما أشار السيد سعد 

املشرتكة تلتزم التزامًا تامًا يف حماية البيئة يف كل ما تقوم به”. وأضاف: 
“يتجسد هذا االلتزام يف العديد من املبادرات التي ُيعد هذا املشروع 

للدولة.  الطبيعية  البيئة واستغالل املوارد  أكربها وأكرثها شمولية يف حماية 
التزام دولة  أثناء الشحن داللة على  الغاز املتبخر  وُيشكل مشروع اسرتجاع 

الدور  ُيعزز  أنه  بالبيئة، كما  والعناية  الصناعية  التنمية  التوازن بني  بتحقيق  قطر 
الريادي والقيادي لصناعة الطاقة يف هذا اجملال”.

ومنذ املباشرة بأول عملية اسرتجاع يف أكتوبر 2014، وحتى اإلطالق 
500 ناقلة  الرسمي يف أبريل 2015، اسرتجع مشروع الغاز املتبخر من أكرث من 

إثباته  للغاز. واليوم، وبعد اإلطالق الرسمي للمشروع، يستمر هذا األخري يف 
العامل )على  النظيفة يف  القاطع بأن دولة قطر ليست أكرب منتج للطاقة 

شكل غاز طبيعي مسال( فحسب، بل إنها متلك احلكمة املطلوبة أيضًا، إىل 
لتوظيف  الطبيعي املسال فيها على غرار قطرغاز،  الغاز  كبار منتجي  جانب 

اإلنتاج. الناجمة عن عمليات  الكربون  انبعاثات  استثمارات ضخمة يف احلّد من 

ومشاريعها  وشركاتها  للبرتول  "قطر 
حماية  يف  تامًا  التزامًا  تلتزم  املشرتكة 

مشروع  ويشكل  به.  تقوم  ما  كل  يف  البيئة 
داللة  الشحن  أثناء  املتبخر  الغاز  اسرتجاع 
بني  التوازن  بتحقيق  قطر  دولة  التزام  على 

أنه  كما  بالبيئة،  والعناية  الصناعية  التنمية 
الطاقة  لصناعة  والقيادي  الريادي  الدور  ُيعزز 
- املهندس سعد شريده  يف هذا اجملال”. 

التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  الكعبي 
قطرغاز. إدارة  جملس  ورئيس  للبرتول،  لقطر 

"قطر للبرتول وشركاتها ومشاريعها املشرتكة تلتزم التزامًا تامًا يف حماية البيئة يف كل ما تقوم 
به”.- املهندس سعد شريده الكعبي العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول, ورئيس 

جملس إدارة قطرغاز.
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ُتعد راس لفان أكرب حمطة لتصدير الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، وهي املرفق 

الوحيد الذي يجري فيه حتميل عدة ناقالت 
بالغاز الطبيعي املسال )ست( يف ذات 

الوقت على مستوى العامل. وقد جرى 
تصميم مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 

أثناء الشحن السرتجاع الغاز املتبخر من 
العديد من الشحنات يف آن معًا، مما شكل 
حتديًا كبريًا جلانب التصميم الذي ُيمثل إحدى 

اخلاصيات الفريدة من نوعها للمشروع.
ومع حتميل الغاز الطبيعي املسال 

على حرارة 160- درجة مئوية على الناقالت، 
يتبخر حوايل 1 يف املئة من الغاز )الغاز 

املتبخر( نظرًا إىل اختالف احلرارة بني الغاز 

الطبيعي املسال البارد وخزان الناقلة 
الدافئ. وقد يشتعل هذا الغاز املتبخر 
على الرصيف نظرًا إىل عدم وجود منفذ 

للغاز املنخفض الضغط. كما يسمح 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن باستعادة الغاز املتبخر.
وتشكل احلماية البيئية والتنمية 

املستدامة ملواردنا البيئية متطلبات 
أساسية وفقًا للبيان التوجيهي لشركة 

قطرغاز باإلضافة إىل كونها تتماشى 
مع األهداف الكربى لرؤية قطر الوطنية 

2030. كما أن اسرتاتيجية التنمية الوطنية 
2016-2011 تدعو خلفض معدالت احرتاق 

الغاز إىل 0.0115 مليار مرت مكعب لكل مليون 

طن من الطاقة املنتجة التي كانت تصل 
يف عام 2008 إىل 0.0230 ويعترب مشروع 
“اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن” 

السبب الرئيسي وراء حتقيق قطرغاز لهذا 
املعدل قبل حلول عام 2016. 

وسيقوم املشروع بتخفيض انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون بنسبة تصل إىل 1.6 

مليون طن يف العام، وهي مبثابة حجم 
انبعاثات غاز االحتباس احلراري الذي ينتج 
عن حوايل 175.000 مركبة. وسيسمح هذا 

االستثمار الضخم الذي يصل إىل مليار 
دوالر يف نهاية املطاف بتخفيض انبعاثات 

الكربون يف مرافق إنتاج الغاز الطبيعي 
املسال بأقصى حد عملي ممكن.

التصميم والتشغيل والبيئة 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن احرتاق الغاز أثناء الشحن

اسرتجاع 
الغاز املتبخر 
أثناء الشحن

ة 
سن

يف ال
ن 

طنا
 األ

دد
ع

الطاقة والصناعة، ومسؤولون حكوميون  الدكتور حممد بن صالح السادة، وزير  حضر احلفل سعادة 
التنفيذيني من قطر للبرتول وقطرغاز وراس غاز والشركاء يف املشروع. رفيعو املستوى، وكبار 
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13 عامًا من السالمة:
املرافق البحرية

أمتت قطرغاز مؤخرًا 13 عامًا من العمليات يف مرافقها البحرية من دون تسجيل أي 
حادث مقعد عن العمل.

مع أن العادة جرت على أن يكون الرقم 
13 رقمًا غري جالٍب للحظ، إال أن قطرغاز 

قد جنحت مبدئيًا وبشكل إيجابي يف 
تغيري مسار هذه املعلومة جذريًا 

حيث أن هذا الرقم بات اليوم وعلى غري 
عادته سببًا رئيسيًا الحتفال الشركة 
باإلجنازات الرائعة التي حققتها على 
مستوى عملياتها البحرية خالل هذا 

العام. ففي شهر أبريل املاضي، 
متكنت قطرغاز من إمتام 13 عامًا 

من العمليات يف منشآتها البحرية 
من دون تسجيل أي حادث مقعد عن 

العمل، وهو إجناز مميز ونتيجة حتمية 
لاللتزام املتواصل والراسخ لإلدارة 

العليا يف الشركة وموظفيها يف ما 
يتعلق بالسالمة.

وحتى نتمكن من تقدير حجم 
هذا اإلجناز، يجب علينا أواًل فهم 

نطاق العمليات البحرية التي تتبناها 
شركة قطرغاز. فالشركة تشّغل 
ثالث منشآت بحرية )هي قطرغاز1 

وقطرغاز2 وامللكية املشرتكة 
ملشروعي قطرغاز3 وقطرغاز4( 

تستخرج بواسطتها حوايل 7.5 مليار 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

املسال من 89 بئرًا، متّد بها خطوط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال الربية 

السبعة. 
ويقع جممع اإلنتاج البحري 

الرئيسي املعروف بـ “حقل الشمال 
برافو”، على مسافة 80 كيلومرتًا من 

الساحل الشمايل الشرقي لدولة 

120
عامل يعملون بصورة 

دائمة يف حقل 
الشمال “برافو”.

قطر، ويضم 90 موظفًا من قطرغاز 
و36 مقاواًل دائمًا يعملون به وفقًا 

لنظام املناوبة. كما يبلغ متوسط عدد 
العاملني يف اجملمع يف أيام العمل 

حوايل 120، يتولون جمتمعني مسؤولية 
تلبية متطلبات التشغيل والصيانة 

وأنشطة املشروع يف اجملمع.
وتشري األرقام الواردة أعاله 

إىل احلجم الكبري لعملية اإلنتاج 
وتعقيداتها. ويجب تعزيز وترسيخ 

ثقافة السالمة واملسؤولية لدى كل 
العاملني بقطرغاز وباألخص الفريق 

األساسي الذي يعمل ويعيش يف 
عرض البحر يف ظل ظروف مناخية 
غالبًا ما تكون قاسيًة وصعبة. حيث 

يكون كل شخص منهم مسؤواًل عن 
سالمته الشخصية وسالمة العاملني 

معه.
وقد أطلقت قطرغاز عرب مّر 

السنني، العديد من الربامج التي تدعم 
هدفها املستمر يف احملافظة على 

عمليات تشغيلية خالية من احلوادث 
واإلصابات. ويف عام 2013، قامت 
الشركة بإطالق برنامج “القواعد 
العشرة للمحافظة على احلياة” 

الذي يضع قواعد واضحة وبسيطة 
للحفاظ على احلياة عند ممارسة أكرث 
األنشطة تعريضًا للمخاطر يف حميط 

العمل. حيث تضمن هذه القواعد اتباع 
معايري السالمة وحماية العاملني من 

اخملاطر احملتملة واستمرار العمليات 
بشكل سلٍس سنة تلو األخرى.

صورة للمنشآت البحرية لقطرغاز يف حقل الشمال "برافو”. 

صورة لطائرة مروحية تنقل عاملني مع مواردهم املطلوبة من وإىل حقل الشمال "برافو” الواقع على مسافة 80 
كيلومرتًا من الساحل الشمايل الشرقي لدولة قطر.

ل قطرغاز ثالث منشآت بحرية )هي قطرغاز1 وقطرغاز2 وامللكية املشرتكة ملشروعي قطرغاز3 وقطرغاز4(  ُتشغِّ
ويبلغ عدد اآلبار بها 89 بئرًا ُتنتج حوايل 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي املسال.

زيادة الفعالية مع استخدام النظام اإللكرتوين 
اجلديد لتصاريح العمل 

اعتمدت قطرغاز، 
بهدف ضمان التخطيط 
املستمر الفعال واآلمن 
لعمل احملطات، نظامًا 

إلكرتونيًا لتصاريح 
العمل. والنظام مصمم 

ملراقبة تنفيذ أعمال 
الصيانة والتوقف 

عن العمل يف جميع 
املرافق البحرية والربية. 

سيتميز النظام اإللكرتوين اجلديد لتصاريح العمل بضمه لكّل من تقييم اخملاطر، 
وإدارة العزل، إىل جانب إجراءات تنظيم العمل، جميعًا يف نظام عمل وحيد وآمن 

إلعطاء العاملني حملة مفصلة عن جميع األعمال يف جميع أصول قطرغاز 
ومراقبتها. حيث سيؤدي ذلك إىل حتقيق أعلى درجات السالمة باإلضافة إىل الفعالية 

والكفاءة بالشركة.
وبفضل هذه التقنية املرتكزة على اإلنرتنت، ميكن رصد ومراقبة كافة أشكال 

نظام تصاريح العمل وحتديد موقع إصدارها مع توفر حتديثات الوقت الفعلي 
بضغطة زر واحدة. ومن املرجح أن يساهم ذلك بنحو فعال يف حتويل النظام احلايل 

لتصاريح العمل وبالتايل إستغالل وقت العمل الضائع أثناء عملية املوافقة على 
التصاريح. 

تطوير النظام
مت مؤخرًا تطوير النظام اإللكرتوين لتصاريح العمل، ويجري حاليًا تعميمه على الشركة 
بتوجيه مباشر من جلنة توجيهية متخصصة وفريق عمل مؤلف من ممثلني عن كّل 

من إدارات السالمة، والعمليات، والصيانة، والهندسة واملشاريع يف قطرغاز. 
وقام فريق العمل املكلف بتطوير النظام اإللكرتوين لتصاريح العمل، بتحديد 

أفضل نظام وأكرثه تلبية الحتياجات قطرغاز. وحتى ينجح يف حتقيق ما يصبو إليه 
من خالل هذا النظام، ارتقى الفريق إىل التعاقد مع eVision الهولندية التي عملت 
بدورها على تطوير الربنامج وإعداده بشكل ميتثل إلجراءات نظام تصاريح العمل 
يف قطرغاز، كما صممت مواصفات التصميم الوظيفية وفقًا ملتطلبات األعمال 

اخلاصة بالشركة. 
وجرى تصميم النظام بشكل مميز يحافظ  للتصاريح والشهادات اإللكرتونية 

على شكلها نفسه الذي كانت عليه خالل النظام السابق، مما يساهم مبا ال شك 
فيه يف حتقيق حتّول وانتقال خاليني من التعقيدات.

ويتم عرض إجراء نظام تصاريح العمل لقطرغاز من خالل رسوم وخمططات 
بيانية إىل جانب قواعد العمل، العتبارها جزءًا من مواصفات التصميم الوظيفية 

للنظام )راجع الرسم البياين(. 

تنفيذ النظام اإللكرتوين لتصاريح 
العمل - التنفيذ التجريبي يف 

مصفاة لفان
وضع فريق العمل املكلف بتطوير 

النظام اإللكرتوين لتصاريح العمل 
جمموعة من السيناريوهات التي 

استخدمت خالل مرحلة اختبار  
“قبول النظام”. وقد وفرت هذه 

السيناريوهات، التي شملت تغطية 
كاملة لكل مرحلة من مراحل 

دورة حياة نظام تصاريح العمل 
والشهادات املتصلة به، اختبارًا 

دقيقًا ومعمقًا للنظام طوال مرحلة 
التصميم.

وقد انطلقت أول عملية تنفيذ 
للنظام اإللكرتوين لتصاريح العمل 

اخلاص بـeVision مؤخرًا يف مصفاة 
لفان. ومت استخالص الدروس 

املستفادة من التنفيذ التجريبي الذي 
مت تطبيقه يف املصفاة،  ليتم بعد 
ذلك إدخال بعض التعديالت الالزمة 
على النظام قبل املباشرة بعملية 
التنفيذ املوالية يف قطرغاز3 و4. 

ومن املقرر أن يشمل التنفيذ جميع 
أصول قطرغاز مع نهاية الفصل 

األول من عام 2016. 

• زيادة الفعالية العامة للعمل من خالل تقليل 	
اإلطار الزمني الالزم للحصول على تصريح 

عمل من خالل نظام تصاريح العمل.
• تقليص الوقت املطلوب إلجراء حتاليل سالمة 	

العمل.
• نظام حتديد إلكرتوين لنزاعات العمل احملتملة 	

يسمح بوضع حد لهذه االشتباكات.
• التخطيط للحصول على تصريح أسرع مع 	

جتهيزات ونقاط عزل خمتارة من اللوائح 
احلالية باإلضافة إىل القدرة على إعادة 

استخدام لوائح العزل املوافق عليها مسبقًا.
• تقليص حجم التصريح من خالل عملية 	

التطوير والتحسني  الكلية الطارئة على 
العمل.

• احلد من االلتباس من خالل العمل على 	
حتسني وضوح املعلومات يف كافة أشكال 

التصاريح والشهادات إىل جانب بطاقات نقاط 
العزل.

• سيساهم إحداث تاريخ للتدقيق يف حتسني 	
ثقافة مكان العمل إىل جانب تطوير وحتسني 
مستوى االلتزام بالشركة، حيث يقدم سجل 

املعامالت للتصريح يف الوقت الفعلي تاريخ 
تدقيق ألنشطة التصريح، فضاًل عن أسماء 

األشخاص الذين يؤدون هذه األنشطة.

مزايا النظام اإللكرتوين لتصاريح العمل

حوايل
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حتميل الشحنة رقم 5,000 بأمان

حققت قطرغاز إجنازًا بارزًا يف صناعة الغاز الطبيعي املسال حيث جنحت مؤخرًا يف حتميل شحنة الغاز 
الطبيعي املسال رقم 5,000 من املرافق املشرتكة لتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املسال يف مدينة 

راس لفان الصناعية، ويعكس ذلك مدى االهتمام البالغ الذي توليه الشركة لقطاع الغاز الطبيعي املسال 
يف دولة قطر، هذا إىل جانب التزامها الراسخ بسالمة تخزين الغاز الطبيعي املسال وتوريده بأمان.

 احتفلت قطرغاز يف شهر مارس 
املاضي، بتحقيقها إلجناز مميز يف 

قطاع الغاز الطبيعي املسال مع 
حتميل الشحنة رقم 5,000 من املرافق 

املشرتكة لتخزين وحتميل الغاز 
الطبيعي املسال يف مدينة راس 

لفان الصناعية.
ويأتي ذلك للتأكيد على التميز 

التشغيلي لشركة قطرغاز والتزامها 
بسالمة تخزين الغاز الطبيعي املسال 

وتوريده لعمالئها حول العامل بأمان 
تاّم. 

كما يعكس حتميل الشحنة رقم 
5,000 أيضًا حجم التعاون والتكامل بني 

الشركات املنتجة للغاز الطبيعي 
املسال يف مرافق راس لفان. فقد 

مت إنشاء املرافق املشرتكة لتحميل 
وتخزين الغاز الطبيعي املسال 

التي تشغلها قطرغاز لتخزين الغاز 
الطبيعي املسال الذي تنتجه خطوط 

اإلنتاج السبعة لشركة قطرغاز 
باإلضافة إىل اخلطني 6 و7 لشركة 

راس غاز. ويتم حتميل الناقالت بالغاز 
الطبيعي املسال من األرصفة رقم 
1 و3 و4 و5 و6 يف ميناء راس لفان 

لتوريده إىل عمالء قطرغاز وراس غاز 
يف جميع أنحاء العامل.

وقد قام فريق العمليات البحرية 
برفع الفتة ُكتب عليها “حتميل 

الشحنة رقم 5,000 بأمان”، احتفااًل 
بتحميل الشحنة رقم 5,000 على 

منت الناقلة “الكرعانة” من طراز 

Q-Flex يف ميناء راس لفان. وعند 
االطالع الدقيق على النطاق الواسع 
خملتلف زوايا هذه العمليات البحرية 
وتشعباتها يف املرافق املشرتكة 

لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي 
املسال، يصعب علينا حتمًا التقليل 

من الدور الهام جلانب االلتزام مببادئ 
السالمة واألمان الذي حظي به هذا 

اإلجناز طيلة فرتة العمل والذي ساهم 
يف ما ال شك فيه يف تهيئة مناخ 

عمل سليم وُمحفز للجميع. 
كما مت حتميل الشحنة رقم 5,000 

بأمان على منت الناقلة “الكرعانة”، 
التي ُأقيم على متنها احتفال مصغر 

احتفااًل بهذه املناسبة. ومّثل قطرغاز 
يف هذه االحتفالية كلٌّ من أحمد 

هالل املهندي مدير العمليات، وأحمد 
أشكناين مدير العمليات البحرية، 
وحممد براهمي مدير املرافق 

املشرتكة لتحميل وتخزين الغاز 
الطبيعي املسال، بينما مثل راس 

غاز عبد العزيز النعيمي مدير املواقع 
اخلارجية فيها، وعبداهلل اخلاطر مدير 

خطي اإلنتاج 1 و2 ومرافق الهيليوم. 
كما شارك يف احلفل قبطان 

السفينة وعدد من كبار مسؤويل 
قطرغاز.

وبعد انتهاء احلفل، َباشر فريق 
قطرغاز فورًا عمله لتحميل الشحنة 

5,001 من الغاز الطبيعي املسال. 
واخلطوة التالية؟ حتميل الشحنة رقم 

10,000 بأمان تاّم.

مت حتميل الشحنة رقم 5,000 بأمان على منت الناقلة "الكرعانة”، وأقيم على متنها احتفالية مصغرة بغية االحتفال بهذا اإلجناز. البارز.

مع حتميل الشحنة رقم 5,000 على منت الناقلة "الكرعانة” من طراز Q-Flex مبيناء راس لفان، رفع فريق العمليات البحرية الفتة 
ُكتب عليها "حتميل الشحنة رقم 5,000 بأمان” احتفااًل بهذه املناسبة.

جنـــاح عمليــــة إغـــــالق خط 
اإلنتــــــاج الثـــــاين للصيانة

جنحت قطرغاز مؤخرًا يف إمتام عملية اإلغالق للصيانة اخملطط لها خلط اإلنتاج الثاين الرئيسي للغاز 
الطبيعي املسال، مع حتقيق فريق إدارة اإلغالق للصيانة نتائج الفتة على صعيد السالمة واألداء.

اإلنتاج يف واحدة  استأنفت قطرغاز 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  من حمطات 

املسال، وهي خط اإلنتاج الثاين، بعد 
فرتة إغالق ناجحة من أجل الصيانة. 

وجاء ذلك بعد جناح عملية اإلغالق 
للصيانة يف خط اإلنتاج الرابع يف 

شهر مارس املاضي.
ويؤدي خط اإلنتاج الثاين دورًا حموريًا 

يف أعمال قطرغاز ويف القطاع 
املسال،  الطبيعي  للغاز  العاملي 

باإلضافة إىل دوره يف حتميل الغاز 
وشحنه  املصنع  املسال  الطبيعي 

إىل أسواق اململكة املتحدة 
والواليات املتحدة وآسيا وأوروبا.

للصيانة  اإلغالق  عمليات  وتعترب 

للمحافظة  أساسية  لها  اخملطط 
من  للشركة  العاملية  املعايري  على 

ناحية السالمة واألداء. وقد استؤنف 
الغاز الطبيعي املسال يف خط  إنتاج 

اإلنتاج الثاين بأمان يف 15 مايو 2015، 
بالتحديد  صباحًا   05:50 الساعة  وعند 

- قبل 1.7 يوم من املوعد احملدد. 
وأصدرت إدارة عمليات اإلغالق 

اإلغالق  بعد  خمتصرًا  بيانًا  للصيانة 
حتدياتنا  "متثلت  بقولها:  فيه  صرحت 
للصيانة  اإلغالق  عملية  يف  الرئيسية 
هذه بالسالمة واجلودة وعدم الهدر 

واإلشراف واحملافظة على مكان 
عمل آمن ومرتب. وبالفعل فقد 

إىل  السحرية  الكلمات  قادتنا هذه 

إمتام العملية من دون تسجيل أي 
حوادث”.

يف الواقع، فقد كانت مؤشرات األداء 
ومن  ملفتة.  جّد  للفريق  الرئيسية 
بني هذه املؤشرات البارزة، نذكر 

ملا  للصيانة  اإلغالق  فريق  تسجيل 
يصل جمموعه إىل 3,157 بطاقة 

توقف يف مقابل هدف يتجاوز 
الفحوص  2,500 بطاقة. وقد شملت 

اخلاصة بحاالت اإلجهاد 17.3  يف 
املئة من جمموع العاملني يف 

مقابل هدف يصل إىل 10 يف املئة. 
التي  وُتعترب املؤشرات املتأخرة - 

تعطي حملة عن جانب السالمة 
إيجابية   - للصيانة  اإلغالق  لعملية 

بشكل متشابه، من دون وقوع 
حرائق وإصابات وتسربات وحوداث 
مركبات. ومل يتجاوز هدف االحرتاق 

350 مليون قدم مكعب  عتبة 
هي  الفعلية  الكمية  فيما  معياري، 

52 مليون قدم. 
إدارة اإلغالق للصيانة  وعلق فريق 

قائاًل: "مت حتقيق كل ما سبق 
أيضًا بفضل تضافر جهود فريق 

أهمية  على  الدقيق  والرتكيز  العمل 
التخطيط واإلعداد. ونود أن نشكر 

اإلغالق  بعملية  املعنيني  جميع 
امتنان  نوجه حتية  أننا  للصيانة، كما 
وعرفان كبرية إلدارة قطرغاز على 

واملستمر”. الدائم  دعمها 

 صورة لفريق إدارة اإلغالق للصيانة بعد إمتامه العملية 

وعند االطالع الدقيق على النطاق الواسع خملتلف 
زوايا هذه العمليات البحرية وتشعباتها يف 

املرافق املشرتكة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي 
املسال، يصعب علينا حتمًا التقليل من الدور الهام 

جلانب االلتزام مببادئ السالمة واألمان الذي حظي به 
هذا اإلجناز طيلة فرتة العمل.   
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أسواق جديدة: 
األردن وبــــــاكستــــــــــان

قامت قطرغاز مؤخرًا ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل كل من باكستان واألردن، مما ُيظهر التزام الشركة 
بتوسيع انتشارها اجلغرايف مع توريد موثوق لغاز طبيعي مسال نظيف وآمن وفعال. 

قامت شركة قطرغاز ببيع أول شحنة 
من الغاز الطبيعي املسال لشركة 

باكستان الوطنية للنفط. وقد مت 
حتميل الشحنة وفقًا لنظام "التسليم 

على ظهر الناقلة” من  ميناء راس 
 Excelerate لفان على منت الناقلة

Exquisite يف شهر مارس املاضي.
وقد كان الغرض من تأمني هذه 

الشحنة هو تشغيل الناقلة 
Excelerate Exquisite، التي 

ستعمل كوحدة عائمة لتخزين وإعادة 
حتويل الغاز السائل إىل احلالة الغازية 
عند تثبيتها على رصيف ميناء قاسم 

يف باكستان، وستكون جزءًا من 
حمطة "Elengy” للغاز الطبيعي 

املسال، وهي أوىل حمطات استقبال 
الغاز الطبيعي املسال يف باكستان.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االتفاقية هي 
األوىل من نوعها لبيع الغاز الطبيعي 

املسال وشرائه بني قطر وباكستان. 
كما أن الشحنة املذكورة هي األوىل 

حملت قطرغاز أول شحنة من 
الغاز الطبيعي املسال إىل اململكة 
األردنية الهاشمية على منت وحدة 

 Golar التخزين وإعادة التغويز العائمة
Eskimo مبيناء راس لفان يف 12 

مايو 2015.
وقد وصلت الشحنة التي مت بيعها 

أيضًا وفقًا لنظام "التسليم على ظهر 
الناقلة” لشركة "شل”، إىل ميناء 

العقبة يف 25 مايو 2015، حيث سيتم 
تثبيت وحدة التخزين وإعادة التغويز 

العائمة بشكل دائم على رصيف 
امليناء املطل على البحر األحمر.

وميثل دخول اململكة األردنية 
الهاشمية مؤخرًا يف صناعة الغاز 

الطبيعي املسال خطوة مهمة يف 
مسار تأمني احتياجات اململكة من 

تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي 
املسال لباكستان

قطر غاز ُتسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال لبدء تشغيل حمطة استقبال يف 
اململكة األردنية الهاشمية

من نوعها أيضًا لتوريد الغاز الطبيعي 
املسال إىل باكستان.

وُيشكل توريد هذه الشحنة لشركة 
باكستان الوطنية للنفط إجنازًا بارزًا 

لقطرغاز إذ يؤكد على استمرارية دور 
الشركة احملوري يف أسواق الغاز يف 

الشرق األوسط، كما ُيرسخ مكانتها 
الرائدة يف توريد الطاقة ألسواق 

جديدة على مستوى العامل. 
وتلتزم قطرغاز بتوريد الغاز الطبيعي 
املسال باملوثوقية املعتادة للمزيد 

من الدول كمصدر طاقة نظيف 
وآمن وعلى درجة كبرية من الفعالية. 
بينما تواصل كل من قطرغاز وشركة 

باكستان الوطنية للنفط املباحثات 
إلبرام اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد 

لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل 
باكستان. وتتمتع باكستان بإمكانات 

منو قوية وتعتمد بشكل كبري على 
الغاز من ضمن مصادر الطاقة التي 

تستخدمها.

الطاقة، كما أن هذا ُيعطي ثقاًل لسوق 
الغاز الطبيعي املسال يف الشرق 
األوسط. وتؤّكد هذه الصفقة على 

التزام قطرغاز بتوريد الغاز الطبيعي 
املسال باملوثوقية املعتادة للمزيد 

من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن 
وعلى درجة كبرية من الفعالية.

وتكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية 
لقطرغاز يف متكنها من تطوير 
خربتها كمركز متميز لدعم بدء 

التشغيل حملطات استقبال الغاز 
الطبيعي املسال الثابتة والعائمة. 

فقد ساهمت الشركة حتى اليوم يف 
تشغيل 15 حمطة الستقبال الغاز 
الطبيعي املسال عرب األمريكيتني 
وأوروبا والشرق األوسط والشرق 

األقصى.

15
ساهمت قطرغاز حتى اليوم يف 

تشغيل 15 حمطة استقبال للغاز 
الطبيعي املسال يف األمريكيتني 

وأوروبا وآسيا. 

.Golar Eskimo وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة

مت بيع شحنة الغاز الطبيعي املسال وفقًا لنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، وجرى 
.Excelerate Exquisite حتميلها يف ميناء راس لفان على منت الناقلة

تسلمت قطرغاز شهادة اعتماد املعهد الدويل للمشرتيات والتوريد يف حفل خاص ُأقيم يف مقر الشركة بالدوحة يف شهر أبريل املاضي. 

منح شهادة اعتماد 
املعهد الدويل للمشرتيات 

والتوريد )CIPS( إلدارة 
املشرتيات والتوريد بشركة 

قطرغاز 

جمعية مهندسي 
البرتول

تقديرًا جلهود قطرغاز يف ترسيخ معايري الريادة يف قطاع الغاز، 
حصلت إدارة املشرتيات والتوريد بالشركة على شهادة اعتماد املعهد 

الدويل للمشرتيات والتوريد )CIPS( املرموقة وذلك عن أدائها املتميز 
يف إجراءات املشرتيات وسياساتها.

الدويل  املعهد  اعتماد  شهادة  ُتمنح 
أساس  على  والتوريد  للمشرتيات 

املشرتيات  ملمارسات  مستقل  تقييم 
عمل  فرق  كفاءة  لقياس  باملؤسسات 

األهداف  مع  أدائها  توافق  ومدى  املشرتيات 
الدويل  املعهد  ويعمل  للمؤسسة.  العامة 
تقييم  على  عقود  منذ  والتوريد  للمشرتيات 

قطاعات  يف  والشركات  املنظمات  أداء 
على  قياسًا  العامل  مستوى  على  خمتلفة 

الدولية. املعايري 
حتقيق  من  قطرغاز  متكنت  وقد 

خالل  من  كبريٍة  وشفافيٍة  ملحوٍظ  حتكٍم 
تنتهجها،  التي  واإلجراءات  السياسات 

الشاملة  املؤسسية  احلوكمة  إىل  باإلضافة 
باملناقصات  خمتصة  جلان  ثالث  توفرها  التي 

االسرتاتيجي  التوجه  ساهم  كما  بالشركة. 
إلدارة املشرتيات يف قطرغاز يف زيادة 

وتقليل  التوريد  لعمليات  املضافة  القيمة 
أدى  مما  املشرتيات،  لتوريد  الزمنية  الفرتة 

أفضل  على  واحلصول  التكلفة  تراجع  إىل 
السوق. يف  العروض 

هذا  على  بحصولها  قطرغاز  وتشرفت 

استضافت قطرغاز مؤخرًا االجتماع الثاين للجنة التوجيهية 
جلمعية مهندسي البرتول - فرع قطر برئاسة الشيخ 

فيصل بن فهد آل ثاين.

ُتعد قطرغاز عضوًا فاعاًل يف اللجنة التوجيهية جلمعية 
مهندسي البرتول على مستوى قطر، حيث أنها ترعى 
أنشطة اجلمعية وفعالياتها يف الدولة وعلى مستوى 

العامل.
وخالل اجتماع أعضاء اللجنة مبكاتب قطرغاز، قام 

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين مدير الشؤون الهندسية 
واملشاريع بالشركة بالرتحيب بكافة األعضاء املشاركني 

كما أنه شّدد على نقاط قوتها قائاًل: “إنها فرصة رائعة 

“ إنها فرصة رائعة اللتقاء اخلرباء 
يف الصناعة جمددًا لتبادل 

اخلربات والتعرف على أفضل 
املمارسات”.- الشيخ خالد بن 

عبد اهلل آل ثاين مدير الشؤون 
الهندسية واملشاريع بشركة 

قطرغاز.

احلثيثة  جهودها  يعكس  الذي  امُلميز  التقدير 
وانتهاج  العاملية  األداء  معايري  لرتسيخ 
وتلتزم  عملها.  يف  املمارسات  أفضل 

أدائها  مستوى  على  باحملافظة  الشركة 
أعلى  مع  توافقه  لضمان  وتطويره  الرفيع 

املقبلة. السنوات  يف  العاملية  املعايري 
اعتماد  شهادة  قطرغاز  تسلمت  كما 

يف  والتوريد  للمشرتيات  الدويل  املعهد 
بالدوحة  الشركة  مقر  يف  ُأقيم  خاص  حفل 
الصدد،  أبريل املاضي. ويف هذا  يف شهر 

العمالء  عالقات  مدير  بروك  دنكان  صّرح 
دائمًا  أنها  قطرغاز  “أظهرت  املعهد:  يف 
بالفعل  وأنها  األفضل  تكون  ألن  تطمح  ما 
بشكل  انتباهي  لفت  ولقد  سباقة.  شركة 
جملس  على  املشرتيات  إدارة  تأثري  خاص 

بشكل  تتواصل  أنها  حيث  الشركة  إدارة 
اإلجنازات  اإلدارة حول  مباشر مع جملس 

وقد  العمل.  أهداف  حتقيق  يف  تساهم  التي 
والتوريد يف هذه  إدارة املشرتيات  أظهرت 

سيساهم  الذي  اإليجابي  تأثريها  الشركة 
موقع  لتحتل  جهودها  جناح  يف  قطعًا 

املنطقة”.  يف  الريادة 

صورة ألعضاء اللجنة التوجيهية جلمعية مهندسي البرتول على مستوى قطر خالل 
االجتماع الذي مت عقده مؤخرَا يف مكاتب قطرغاز.

اللتقاء اخلرباء يف الصناعة جمددًا لتبادل اخلربات والتعرف 
على أفضل املمارسات واالستمرار يف تطوير اخلطط 
االسرتاتيجية للجمعية ومناقشة القضايا املؤسسية 

للصناعة”. 
وتضم جمعية مهندسي البرتول أكرث من 143,000 عضو  

من 147 دولة، حيث أنهم ينتهجون جميعًا رؤية اجلمعية 
املتمثلة يف وقوف قطاع النفط والغاز يف العامل على 

أحدث ما توصلت إليه التقنية لتلبية احتياجات الطاقة عامليًا 
مبا يتفق مع معايري السالمة والبيئة.

وجتدر اإلشارة إىل أن جمعية مهندسي البرتول يف 
قطر تضم أكرث من 500 عضو متخصص وأكرث من 200 طالب 
يف هندسة البرتول. كما يهدف فرع اجلمعية يف قطر إىل 

جمع ونشر وتبادل املعلومات التقنية املتعلقة بالتنقيب عن 
موارد النفط والغاز وتطويرها واستغاللها، وتعزيز التقنية 

اخلاصة بها مبا يخدم الصالح العام، باإلضافة إىل توفري 
الفرص للمتخصصني لتعزيز قدراتهم الفنية واملهنية.
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الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة 
مستدامة

شاركت قطرغاز بفاعلية كراٍع رئيسي يف املؤمتر العاملي 
للغاز 2015 الذي انعقد مؤخرًا يف باريس حيث قامت الشركة 

بتقدمي عدة أوراق بحثية هامة. وترأس وفد الشركة رئيسها 
التنفيذي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الذي ألقى كلمة رئيسية 

يف اجللسة االفتتاحية حتت عنوان “الغاز الطبيعي – ركيزة 
أساسية يف مستقبل الطاقة املستدامة”. كما قدم خمسة 

ممثلون لقطرغاز أوراقًا بحثية متنوعة خالل املؤمتر.

الشيخ خالد بن خليفة  ركزت كلمة 
التنفيذي لشركة  الرئيس  ثاين  آل 

الذي  الرئيسي  الدور  قطرغاز على 
املسال  الطبيعي  الغاز  سيؤديه 

املستدامة  الطاقة  مستقبل  يف 
إذ أنه يوفر بدياًل مالئمًا خليارات 

تتمتع  ال  التي  الطاقة املتاحة 
أو املوثوقية، فضاًل عن  باالستدامة 
التي  التلوث  ونسبة  أسعارها  ارتفاع 
الذي  الدور  تسببها. كما شّدد على 

ميكن أن تؤديه قطرغاز يف تلبية 
تنويع  بخصوص  العاملي  الطلب 

النظيفة. الوقود  أنواع  على  الطاقة 
ومن خالل الرتكيز على عبارات 

الوفري واملتوفر واملقبول، حتدث 
الشيخ خالد آل ثاين عن منافع الغاز 

الطبيعي  الغاز  السيما  الطبيعي، 
األحفوري  الوقود  باعتباره  املسال، 

احملرتق األول واألنظف. غري أنه 
للفحم،  إىل االستخدام املستمر  أشار 

السيما يف أوروبا كعقبة أمام 
للغاز”. ويف حني  الذهبي  "العصر 

العامل كأكرب مستثمر  أن أوروبا تقود 
فهي  املتجددة،  للطاقة  ومنتج 
للغاز  تدرك أيضًا احلاجة املاسة 

النمو.  هذا  لدعم  الطبيعي 
املتزايد  السكاين  النمو  ويرتافق 

الطاقة  توليد  الطلب على  ارتفاع  مع 
انبعاثات غاز االحتباس  مع احلد من 

احلراري. وقد دعا الشيخ خالد آل ثاين 
يف كلمته إىل استخدام أوسع للغاز 
متوقعًا  التحدي  لهذا  كحل  الطبيعي 

الطاقة املتجددة  أكرب بني  تضافرًا 
الظبيعي، مما قد يسمح  والغاز 

االعتماد على استخدام  باحلد من 
الفحم ويؤدي إىل خفض نسبة 

احلصول  وبالتايل  الكربون  انبعاثات 
أفضل. بيئة  على 

كلمته  التنفيذي  الرئيس  وختم 
رئيسية: مالحظات  بثالث 

• للفحم 	 النطاق  الواسع  التوفر 
وانخفاض  للطاقة  كمصدر 

باملقارنة مع مصادر  أسعاره 
يرجح كفة  ال  النظيفة  الطاقة 

السلبية  آثاره  إىل  استخدامه نظرًا 
والبيئة. اإلنسان  صحة  على 

• الطاقة 	 ملصادر  الميكن 
الوفاء  مبفردها  املتجددة 

الطاقة  على  العاملي  بالطلب 
ميكن  وال  واملستدامة.  النظيفة 

اعتبار أي جمموعة من مصادر 
الطاقة موثوقة من دون توفر 

فيها. الطبيعي  الغاز 
• ال ميكن االستغناء عن استخدام 	

أكرب  بشكل  الطبيعي  الغاز 
للطاقة  مصدر  توفري  لضمان 

ومنخفض  وموثوق  نظيف 
العاملية. لألسواق  التكلفة 

مشاركة قطرغاز يف املؤمتر 
للغاز العاملي 

قطرغاز  ممثلي  عروض  تضمنت 
خاصة  استطالعية  بيانات 

وعملياتها،  قطرغاز،  باسرتاتيجية 
أو ظروفها املالية،  وأدائها 

النمو  والتوقعات، وفرص أو ظروف 
يف البلدان أو القطاعات أو األسواق 

البيانات  وتنطوي  فيها.  تعمل  التي 
على  بطبيعتها  االستطالعية 

الظروف  تعتمد على  شكوك ألنها 
ميكن  ال  بأحداث  وترتبط  املستقبلية، 

جميعها.  توقعها  أو  فيها  التّحكم 
* يف ما يلي حملات عن العروض 

التي قدمها ممثلو قطرغاز وهي ال 
أو رسائل  اقتباسات مباشرة  تشكل 

املشار  املتحدثني  من  رسمية 
إليهم. 

قدم عالء أبو جبارة مدير إدارة 
التجارة والشحن يف قطرغاز * 
"احملفزات  بعنوان  بحثية  ورقة 
من  والطلب  للعرض  األساسية 

العوامل  على  فركز  قطرغاز”،  منظور 
املتزايد  للطلب  الرئيسية  احملركة 

النمو  الطبيعي املسال -  الغاز  على 
مستوى  وارتفاع  املتزايد  االقتصادي 

الصديقة  واألنظمة  السياسات 
الطبيعي  للغاز  املتزايد  والدور  للبيئة، 
العام  والطلب  للنقل،  كوقود  املسال 
على هواء انظف ذو جودة عالية. كما 

العرض  شرح سبب ميل توقعات 
الطبيعي  الغاز  على  املستقبلي 

املسال إىل أن تكون مرتفعة جدًا، 
عليها  تنطوي  التي  بالتعقيدات  مذكرًا 

رئيسي. كعامل  العاملية  املشاريع 
أحمد  خليفة  قام  بينما 

البيئة يف  السليطي مدير شؤون 
بعنوان  بحثية  ورقة  *بتقدمي  قطرغاز 

"تقييم دورة احلياة النبعاث غاز 
للغاز  إنتاج  اإلحتباس احلراري مبصنع 

حيث  بقطر”.  املسال  الطبيعي 
انبعاثات  الورقة أن نسبة  أوضحت 
الناجمة عن  غاز االحتباس احلراري 

الطبيعي املسال يف  الغاز  إنتاج 
قطرغاز أقل من مثيالتها يف مرافق 

القائمة  املسال  الطبيعي  الغاز 
واملزمع إنشاؤها حول العامل، وهي 

تنافس وبقوة كاّلً من أمزجة الغاز 
تقليدي  الطبيعي/التقليدي/الغري 

األخرى، رغم مسافات الشحن 
الطويلة. 

البحثية  الورقة  وقد جاءت 
أكي، وهي  التي قدمتها ستيفاين 

حمللة جتارية أوىل يف الشركة، 
حتت مسمى "ما هي املقومات 

الغاز  لتجتذب  أوروبا  املطلوبة من 
أشارت  حيث  املسال”.  الطبيعي 
ستيفاين من خاللها إىل أن اإلنتاج 

احمللي يرتاجع، وأن أوروبا ستجد 
للغاز  نفسها يف حاجة ماسة 

الطبيعي املسال، رمبا لن يكون 
ذلك على مستوى املدى املنظور 

حاليًا، وإمنا من املؤكد على مستوى 
تراجع  ومع  مستقبليًا.  الطويل  املدى 

والريبة  األوروبي  الطلب احمللي 
احمليطة  واجلغرافية  السياسية 

األنابيب، سيساهم  بالغاز املورد عرب 
الغاز الطبيعي املسال يف سد 

الطلب.  ثغرة 

كما قدم أمني ياسف احمللل 
التجاري األول يف قطرغاز * عرضًا 

حتت عنوان "دور االستخدام األمثل 
املسال  الطبيعي  الغاز  حلافظة 

يف سوق سريع التغري"، فقارن بني 
الطبيعي  الغاز  على  الطلب  انخفاض 
املسال يف أوروبا وأمريكا وارتفاعه 

يف آسيا، مما أدى إىل تداول مناذج 
جديدة على غرار: 

• الطبيعي 	 الغاز  تبادالت  منو 
املسال بوترية أعلى من 

األنابيب عرب  التبادالت 
• منو بنسبة 30 يف املئة يف عدد 	

املستوردة  البلدان 
• خلل وقيود يف السوق، مما 	

مهد لفرص حتكيم مع حصة 
أكرب يف املدى القصري وتبادالت 

نقاط معينة.  يف 
باوانديب سينج احمللل  وقدم 

التجاري األول يف قطرغاز * ورقة 
املسال-  الطبيعي  "الغاز  بعنوان 

مستقبل  على  يحافظ  نظيف  وقود 

والدور  بالعامل  املستدامة  الطاقة 
تؤديه قطرغاز” أظهر فيها  الذي 

للغاز  النظيف  كيف أن االحرتاق 
شأنه  من  املسال  الطبيعي 

مستدام  مستقبل  يف  املساهمة 
الكربون  انبعاثات  أن  عامليًا. وشرح 
النصف مع  للوحدة ترتاجع مبعدل 

العامل بشكل متزايد نحو  حتول 
املسال  الطبيعي  الغاز  استخدام 
الوعي  النفط. وسيستمر  بداًل من 

العاملي املتزايد يف دفع  البيئي 
الكربون  انبعاثات  جهود احلد من 
ويؤدي إىل استخدام أوسع للغاز 

وقود  كمصدر  املسال  الطبيعي 
فعالية.  وأكرث  أنظف 

كما شاركت قطرغاز يف 
املعرض الذي أقيم على هامش 

املؤمتر، كجزء من جناح قطر 
الدورة  للبرتول. وشهدت 

املؤمتر  من  والعشرين  السادسة 
من  العديد  مشاركة  للغاز  العاملي 

واحملرتفني  التنفيذيني  املسؤولني 
يف قطاع الطاقة، والذين جتاوز 

عددهم األربعة آالف متخصص من 
أكرث من 100 دولة. كما قام أكرث من 

500 متحدث مبناقشة تطورات 
ومستقباًل.  حاليًا  الصناعة 

صورة لوفد شركة قطرغاز يف موقع املؤمتر العاملي للغاز الذي ُأقيم مؤخرًا يف باريس.

من اليمني إىل اليسار: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال، أنيتا جورج املدير األول لشؤون الطاقة والصناعات 
االستخراجية بالبنك الدويل، وجريوم فرييي رئيس االحتاد الدويل للصناعة الغازية، 

“الغاز الطبيعي - ركيزة 
أساسية يف مستقبل 
الطاقة املستدامة”. 
- ألقى الشيخ خالد بن 

خليفة آل ثاين الرئيس 
التنفيذي لقطرغاز كلمة 
رئيسية خالل مشاركته 

يف املؤمتر العاملي 
للغاز 2015.
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ُيشكل منتدى الرئيس التنفيذي الذي قامت بتنظيمه شركة 
قطرغاز مؤخرًا وذلك للسنة الرابعة عشر على التوايل، 

إحدى أهم مبادرات التقطري املتعددة التي تتبنى تقدمي 
الدعم الالزم لتحقيق النمو املستمر والتطوير الوظيفي 

ملواطني دولة قطر.

ُيعد التقطري واحدًا من أهم األهداف التنموية التي تسعى شركة قطرغاز جاهدة 
إىل حتقيقها إميانًا منها بالدور الهام الذي تقدمه هذه العملية من توفري فرص 

مميزة للخريجني القطريني إىل جانب  متكينهم من فهم واستيعاب قطاع النفط 
والغاز بشكل صحيح. وقد ُأقيم منتدى الرئيس التنفيذي الرابع عشر حتت عنوان 
“االلتزام بالتنمية الوطنية”، حيث قام بتقدمي املزيد من الفرص التطويرية لقادة 

املستقبل يف قطرغاز. 
وقد رحب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز باخلريجني 

واملتدربني من املواطنني وشجعهم يف مسريتهم الوظيفية املستقبلية. كما 
أّكد لهم التزام الشركة الراسخ واملستمر بتطوير قوى عاملة عالية املستوى 

واستعدادها لدعم تطورهم الوظيفي املستقبلي.

وشاركت رمي احلرمي مديرة 
املوارد البشرية، التي استهلت 

مسريتها العملية بقطرغاز منذ عام 
2006، احلضور قصة جناحها بالشركة 
خالل منتدى اخلريجني الشباب. حيث 

حتدثت رمي، والتي كانت خريجة سابقة 
من املواطنني، عن قصتها امللهمة 

وحكت عن ذكريات تلقيها جلائزة نساء 
األعمال القطريات لالمتياز الشهرية 

يف فئة “أهداف املستقبل” يف عام 
2013 وتبوئها بعد ذلك منصب مديرة 

املوارد البشرية يف عام 2014. 
كما حتدث ناصر النعيمي رئيس 

قسم الصيانة يف قطرغاز3 و4 أثناء 
املنتدى، عن قصته احملفزة وعن 
تطوره الوظيفي امللموس منذ أن 

انضم للشركة كمتدرب يف عام 2001، 
ومن ثم عمله ككبري فنيني ميكانيكيني 

يف عام 2005، حتى تبوئه منصبه احلايل 
كرئيس لقسم الصيانة يف قطرغاز3 

و4. وقد شارك ناصر احلضور ببعض 
األفكار والذكريات اخلاصة مبسريته 
العملية يف بداياته بقطرغاز فتناول 

الفرتة التي أمضاها يف اململكة 
املتحدة حني كان أحد املرشحني 

الذين اختارتهم قطرغاز ودعمتهم 
الستكمال حتصيلهم العلمي يف 

اخلارج.

تطورات خاصة بالتقطري
ويف إطار التنمية الوطنية التي طغت 

بشكل مميز على كافة حماور املنتدى، 
قام علي السليطي رئيس قسم 

التقطري والتطوير الوطني بإعطاء 
حملة عامة عن التطورات الرئيسية 

اخلاصة بقسم التقطري يف الشركة. 

وقد أعرب اخلريجون واملتدربون 
القطريون عن رضاهم التام عن 

الربنامج التطويري بالكامل.

وقد تضمنت التحسينات اخلاصة 
باخلريجني القطريني، ما يلي:

• إعادة تصميم عمليات املراجعة 	
وإجراءات املوافقة اخلاصة 

بربنامج التطوير بهدف ضمان 
حتسني كفاءة وفعالية 

اإلجراءات. 
• تقدمي “واجهة املستخدم 	

احلدسية” لزيادة املرونة ورفع 
خربة املستخدم إلعداد برنامج 

التطوير الفردي إىل جانب مراجعة 
تقدم العمل. 

• توحيد برامج التطوير الفردية 	
لكافة الوظائف املستهدفة 
اخملصصة للخريجني، وذلك 

بهدف ضمان توفر هذه 
الربامج باإلضافة إىل تطابقها 

التام من أجل دعم اخلريجني 
من املواطنني يف مسريتهم 

التطويرية حتى يصبحوا أشخاصًا 
حمرتفني ومؤهلني كليًا.

بينما شملت التحسينات اخلاصة 
باملتدربني من املواطنني، ما يلي:

• مراجعة برنامج إعداد الفنيني 	
لتقليص فرتة االختبار. 

• تعزيز منهج اللغة اإلجنليزية 	

ليتماشى مع متطلبات قطرغاز.
• إجناز كتيب ومعجم خاص 	

باملصطلحات الفنية.

اجلوائز
قام الرئيس التنفيذي خالل املنتدى 

مبكافأة عدد من اخلريجني واملتدربني 
على أدائهم املتميز يف الربامج ذات 

الصلة وذلك مبنحه جمموعة من 
اجلوائز لـ:
• أفضل 11 خريجًا	
• خريج واحد لتميزه 	

األكادميي
• أفضل 4 متدربني وأفضل 	

5 مدربني للخريجني 
• أفضل 3 مدربني 	

للمتدربني 

يف حني تِبع توزيع اجلوائز على 
املتميزين جلسة مغلقة مع الرئيس 

التنفيذي، والتي ُتعد حمطة بارزة 
من حمطات املنتدى السنوي، حيث 

أتيحت من خاللها الفرصة للخريجني 
واملتدربني من املواطنني لطرح ُجل 

استفساراتهم و املوضوعات التي 
تشغلهم باإلضافة إىل تبادل خرباتهم 

واهتماماتهم بثقة تامة وبشكل 
مباشر مع الرئيس التنفيذي. وقد 
شدد الرئيس التنفيذي، مرة أخرى 

من خالل هذه اجللسة للمشاركني 
على التزام الشركة بالتنمية الوطنية. 

وعلق قائال : “جنتمع اليوم لنؤكد 
استمرار دعمنا والتزامنا بتطوركم 

ومساهماتكم، فضاًل عن انخراطنا 
معكم يف نقاش بناء وإيجابي”.

قام فواز اجمللد، وهو عضو 
يف فريق التواصل التابع إلدارة 

التعلم والتطوير يف قطرغاز، 
بافتتاح املنتدى لهذه السنة. 
حيث أنه لعب دورًا مميزًا خالل 

هذا املنتدى، فقد كان املسؤول 
عن تقدمي احلفالت باإلضافة إىل 

توليه إدارة جلسة األراء والتي 
سمحت للخريجني واملتدربني من 

املواطنني بتقدمي اقرتاحاتهم 
وعرض حتدياتهم وفرصهم 
بالنسبة إىل برنامج التطوير. 

وفريق التواصل هو عبارة 
عن جمموعة من اخلريجني من 

املواطنني الذين ميثلون كل 
جمموعة يف قطرغاز، حيث 

تهدف هذه اجملموعة إىل تعزيز 

التواصل بني إدارة التعلم والتطوير 
بالشركة وبني اخلريجني، وذلك 

بإضافة قناة تواصل جديدة تعزز 
من فكرة هذا التواصل املطلوب. 

وقد قدم طالل الصديقي 
حملة عن أهم إجنازات فريق 

التواصل ومساهماته وخطته 
أيضًا لعام 2015، مربزًا أهدافه 

وتطلعاته األساسية إىل تواصل 
دائم مع اخلريجني من املواطنني 

واحملافظة عليه، باإلضافة إىل 
إقامة لقاءات مفتوحة نصف 

سنوية للتواصل، هذا إىل جانب 
مواصلة كل أفراد فريق التواصل 
دعمهم الكامل ملنتدى الرئيس 

التنفيذي والتقطري. 

رحب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس 
التنفيذي لقطرغاز باخلريجني واملتدربني من 

املواطنني وأٌقدم على تشجيعهم يف مسريتهم 
املستقبلية.  الوظيفية 

شاركت رمي احلرمي مديرة املوارد البشرية 
احلضور قصة جناحها بالشركة وذلك خالل 

منتدى اخلريجني الشباب. 

منتدى الرئيس التنفيذي: 
االلتزام بتطوير الكوادر 

الوطنية

التعلم والتطوير التابع إلدارة  التواصل   فريق 

صورة جتمع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي 
لقطرغاز بأعضاء إدارة قطرغاز واملشاركني خالل الدورة 

الرابعة عشر ملنتدى الرئيس التنفيذي. 
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تكريــــــم املوظفيــــن 
املتميزين وذوي سنوات 

اخلدمة الطويلة 

يوم مفتوح إلبراز الفرص الوظيفية

تتبنى قطرغاز برناجمًا مدروسًا لتحديد وقياس كفاءة اإلجنازات وِمن َثم مكافأة املوظفني 
املتميزين. وُتمنح شهادات التقدير "شكرا” لألداء املتميز، بينما ُتخصص شهادات "اخلدمة 

الطويلة” ملكافأة ذوي سنوات اخلدمة الطويلة يف الشركة.

قامت قطرغاز مؤخرًا بتنظيم يوم مفتوح خلريجي املرحلة الثانوية القطريني، وذلك كجزء من حملة "حياكم”  التي تسعى 
إىل جذب الطالب القطريني إىل وظائف يف الشركة. حيث تهدف قطرغاز من خالل تنظيمها لهذا اليوم، إىل جذب الواعدين 

.)TPP( من هؤالء اخلريجني خصيصًا للمشاركة يف "برنامج اإلعداد الفني”  بقطرغاز

التقدير  189 موظفًا شهادة  نال 
املتميز  ألدائهم  تقديرًا  “شكرًا” 

 2014 الفاعلة خالل عام  وإسهاماتهم 
العمل للشركة.  يف حتقيق أهداف 

وحقق هؤالء املوظفون أفضل 
أداء يف عام 2014 بعد اختيارهم 

وصارمة  دقيقة  اختيار  عملية  وفق 
3,000 موظف. شملت أكرث من 

عالوة على ذلك، نال 332 
موظفًا يف قطرغاز ممن استكملوا 
مدة عمل بالشركة تصل إىل 5 أو 10 
أو 15 أو 20 عامًا شهادات “اخلدمة 

بن خليفة  الشيخ خالد  الطويلة” من 
لقطرغاز. التنفيذي  الرئيس  ثاين  آل 
وشكر الشيخ خالد خالل هذه 

على  املكرمني  كافة  املناسبة 
مرجعًا  اإليجابية،  وجهودهم  تفانيهم 

الفضل يف جناح قطرغاز إىل تفاين 

اليوم املفتوح كجزء من حملة  يأتي 
برنامج  “حياكم”، وهي عبارة عن 

توظيف موّجه يهدف إىل جذب 
يف  للعمل  املواطنني  اخلريجني 
املسال  الطبيعي  الغاز  صناعة 

بشكل عام، ومع قطرغاز بشكل 
خاص.

اليوم املفتوح  وقد اجتذب 
الذي حضره موظفون من املوارد 

والتطوير  والتعليم  البشرية 
قطرغاز،  يف  والصيانة  والعمليات 

الثانويني  عددًا من اخلريجني 
ترحيبًا  تلقوا  الذين  املواطنني 

الطالب على تفاصيل  حارًا. واطلع 
التعلم  وفرص  ومنافعه  الربنامج 

يتيحها. التي 
اإلعداد  برنامج  ويستغرق 

الفني بقطرغاز مدة ثالث سنوات 
حيث يهدف إىل إعداد اخلريجني 

فنية  مناصب  لتويل  القطريني 

 تهدف حملة "حياكم” إىل جذب اخلريجني القطريني إىل وظائف يف قطرغاز للمحافظة على مستوى األداء الريادي 
للشركة يف املستقبل.

اطلع الطالب على تفاصيل الربنامج ومنافعه وفرص التعلم التي يتيحها.

189
هو عدد املوظفني 
الذين مت تكرميهم 

تقديرًا ألدائهم املتميز 
يف عام 2014.

على  وأكد  ومهنيتهم.  املوظفني 
عاملة  قوى  بتطوير  الشركة  التزام 
ذات خربة عالية وتقدير جهودها 

حتقيق  سبيل  يف  املبذولة  اإليجابية 
أهداف الشركة. كما حث املوظفني 

على االستمرار يف العمل اجلاد 
النجاح يف  متمنيًا لهم املزيد من 

بقطرغاز. املهنية  حياتهم 
وتشجيع  وتطوير  جذب  ُويشكل 

العالية  واإلبقاء على ذوي اخلربات 
أساس  املتنوعة  العاملة  والقوى 

البشرية  املوارد  اسرتاتيجية 
للشركة. وجتدر اإلشارة إىل أن 

القوى  تنوع  على  تعتمد  قطرغاز 
والتي متثل حوايل  لديها،  العاملة 

60 جنسية خمتلفة، كأحد مصادر 
فيها  العاملني  خربات  وتثمن  قوتها 

أيضًا. شركائها  وخربات 

اخملتلفة  األقسام  يف  رئيسية 
يف إدارة العمليات وإدارة الصيانة 
الربنامج بني  يف قطرغاز. ويجمع 

للتعلم: طريقتني 
النظري خارج املواقع . 1 التدريب 

من خالل كلية شمال األطلنطي، 
املعروف . 2 العملي  والتدريب 

العمل  بالتعلم يف مكان  أيضًا 
والذي يتم يف مرافق قطرغاز 

يف مدينة راس لفان الصناعية 
الصيانة(. اإلنتاج وورش  )حمطات 

وُيشكل االستثمار يف جمال 
القطريني  الشباب  وتدريب  تعليم 
لقطرغاز،  الرئيسية  األهداف  أحد 
وهو من أهم ركائز اسرتاتيجيات 

للشركة.  االجتماعية  املسؤولية 
اسرتاتيجيات  الشركة  وضعت  وقد 

ناجحة وفعالة جلذب  وبرامج 
املواطنني  وتطوير  وتوظيف 

الواعدين. 

 نال 332 موظفًا يف قطرغاز ممن استكملوا مدة عمل بالشركة تصل إىل 5 أو 10 أو 15 أو 20 عامًا شهادات "اخلدمة الطويلة” من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز. وتظهر يف الصورة 
جمموعة املوظفني الذين استكملوا 5 أو 10 أعوام من اخلدمة.

املوظفون الذين نالوا شهادات تقدير الستكمالهم 15 أو 20 عامًا من اخلدمة.

نال 189 موظفًا شهادة التقدير "شكرًا” تقديرًا ألدائهم املتميز وإسهاماتهم الفاعلة خالل عام 2014 يف حتقيق أهداف العمل للشركة.
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إدارتا التعليم والتطوير والتسويق يتقاسمان 
"سلسلة القيم املتكاملة للغاز  سويًا جناح
الطبيعي املسال- على طريقة قطرغاز”  

صورة ملشاركني يف إحدى ورش العمل التجريبية للربنامج اجلديد: "سلسلة القيم املتكاملة للغاز الطبيعي املسال - على طريقة قطرغاز”.

التعليم والتطوير  بادرت كل من إدارة 
قطرغاز  بشركة  التسويق  وإدارة 
التنسيق  إىل العمل معًا من أجل 
القصوى من اخلربات  لالستفادة 
يتعلق  الداخلية يف ما  واملعرفة 
للغاز  املتكاملة  القيم  بسلسلة 
صممتا  فقد  املسال.  الطبيعي 

التطوير  لدعم  هادفًا  برناجمًا  وقدمتا 
الشركة  يف  للعاملني  املستمر 

التجريبية  اجللسة  حضر  وقد  ككل. 
األوىل التي ُعقدت يف سبتمرب 2014 

مشاركون من خمتلف اإلدارات 
والهندسة  والتوريد  كاملالية 

واملشاريع.
وقد دفع جناح اجللسة 

إىل  باملنسقني  األوىل  التجريبية 
املتكاملة  القيم  "سلسلة  إضافة 

– على  الطبيعي املسال  للغاز 

التدريب  إىل دليل  طريقة قطرغاز” 
والتطوير مع  التعليم  بإدارة  اخلاص 
تقدمي أربع ورش عمل خالل سنة 
انعقد منهما ورشتان  2015. حيث 
وفضواًل  جمًة  حماسًة  لقيتا  اثنتان 

واهتمامًا كبريًا  من ِقبل جميع 
القيم  سلسلة  يف  املشاركني 

املسال.  الطبيعي  للغاز  املتكاملة 
وميكن وصف -طريقة 

قطرغاز-  كعالمة جتارية وطريقة 
لالختالف  الشركة  ِقبل  من  متبناة 

والتميز يف آن واحد بغرض اإلقرار 
بفرادة "طريقة قطرغاز” يف 

الضوء  إىل تسليط  باإلضافة  التدريب، 
على متيزها من خالل وضعها 

ملعايري حمددة تربز كيفية سري 
العام  بالشركة. وقال عدنان  العمل 

والتطوير:  التعليم  إدارة  مدير  الشيبي 

"يسرين أن أرى هذا التنسيق بني 
والتسويق.  والتطوير  التعليم  إدارتي 

حيث يعد طرح هذا املقرر داخليًا 
بالشركة فرصة قيمة تضاف خلربة 

املتعلم وذلك نظرًا العتماده على 
قطرغاز”. "طريقة 

العمل حول  وتتمحور ورشة 
للغاز  املتكاملة  القيم  سلسلة 

أنها تعمل  إذ  الطبيعي املسال 
ومنهجية  طريقة  لعرض  كمنصة 

باألشخاص  التعريف  إىل جانب  العمل 
واإلجراءات واستيعابها - من 

التسليم  وحتى  الغاز  استخراج 
النهائي. 

الصفحة  يسار  الرسم  وُيظهر 
للغاز  املتكاملة  القيم  سلسلة 

تبدأ  التي  املسال  الطبيعي 
حقل  من  الطبيعي  الغاز  باستخراج 

الشمال برافو الذي يضخ إىل مرافق 
راس لفان والذي تتم معاجلته 

قبل تربيده على حرارة -162 درجة 
وفقًا  الطبيعي  الغاز  ويتحول  مئوية. 
لدرجة احلرارة هذه إىل سائل يحتل 
حجمًا أصغر بستمئة مرة منه يف 

الغازية، مما يجعله جاهزًا  احلالة 
للنقل إىل حيث ثمة حاجة ملحة 

إليه، ال سيما على منت ناقالت 
عندما  أما  وكيوماكس.  كيوفليكس 
فحينئذ  وجهتها،  إىل  الشحنة  تصل 

املسال  الطبيعي  الغاز  تسخني  يتم 
املفّرغ للمساهمة يف حتوله إىل 

حتى  األساسية  الغازية  املرحلة 
املستخدم  إىل  ممكنًا  نقله  يصبح 

الكهرباء  ومنتجي  )املنازل  النهائي 
إلخ(. والصناعة، 

املؤثرة  العوامل  معاجلة  وتتم 
العاملي احلايل واخلاصة  التوازن  على 
الطبيعي  الغاز  على  والطلب  بالعرض 

نظرة  إىل  املسال،باإلضافة 
لقطاع  احملركة  للعوامل  مستقبلية 

تهدف  كما  املسال.  الطبيعي  الغاز 
ورشة العمل إىل تقدمي حملة عامة 
الطبيعي  الغاز  قطاع  عن  مقتضبة 

التعريف  إىل  باإلضافة  املسال، 
بدور قطرغاز يف هذا القطاع  كما 

الضوء على كيفية تالحم كّل  تسلط 
ملنهجية  التابعة  الفردية  املراحل 

بينها. حيث  عمل قطرغاز يف ما 
يف  املقتضبة  اللمحة  هذه  ُتساهم 

بطريقة  وتقدميها  الورشة  عرض 
بالنسبة  عملية  أكرث  جتعلها  مميزة 

للمشاركني، كما تربهن لهم من 
كجزء  البالغة،  أهميتهم  عن  خاللها 

قطرغاز،  قيم  سلسلة  من  اليتجزأ 
ودورهم الهام يف دعم رؤيتها. 

وقد صّرح عبداهلل احلسيني 
بدأنا خالل  التسويق قائاًل: "لقد  مدير 

العمل على تطوير  العام املاضي 
فكرة تقدمي مقرر تدريب داخلي 
معرفة  من  باالستفادة  تسمح 

النظري  الفريق وخربته بدمج اجلانب 
العملية لصالح  أمثلة من احلياة  مع 

موظفي قطرغاز. وقد قمنا هذه 
بتقدمي ورشتي عمل وثمة  السنة 
املزيد من الورش التي نسعى إىل 

القادمة”. الفرتة  تقدميها يف 
وقد استضافت اجللسة عددًا 

من أعضاء إدارة التسويق اخلرباء 
رئيسية بقطرغاز. تركيز  يف جماالت 

كما اتفق كّل من غونزالو 
املشاريع  حتليل  رئيس  كابريرا 

وحممد أمني فورايل رئيس حتليل 
"أظهر  للمشاريع:  الزمني  اإلطار 

املشاركون درجة عالية من 
الورشة،  أثناء  والتفاعل  التواصل 

مما يربهن على مدى اهتمامهم 
للغاز  املتكاملة  القيم  بسلسلة 

وباملقاربات  املسال  الطبيعي 
الفرتة  القطاع يف  اخلاصة بتطورات 

األخرية. وإننا نتطلع إىل مشاطرة 
معرفتنا اخلاصة بقطاع الغاز 

الطبيعي املسال باإلضافة إىل رؤانا 
لديناميكيات التحديث التي حلقت 

القطاع، مع املزيد من املشاركني 
خالل هذه السنة”.

األفراد  التدريب  ويستهدف هذا 
بسيطة  معلومات  ميتلكون  الذين 
الطبيعي املسال  الغاز  يف قطاع 

تعلم املزيد  الرغبة يف  ولديهم 

“يسرين أن أرى هذا التنسيق بني إدارتي التعليم والتطوير والتسويق. 
حيث ُيعد طرح هذا املقرر داخليًا بالشركة فرصة قيمة ُتضاف خلربة 

املتعلم وذلك نظرًا العتماده على طريقة قطرغاز”.- عدنان الشيبي 
مدير إدارة التعليم والتطوير.

4
ورش عمل خاصة 

القيم املتكاملة  بسلسلة 
للغاز الطبيعي املسال مت 
إضافتها إىل دليل التدريب 

اخلاص بإدارة التعليم 
والتطوير.

سلسلة القيم 
املتكاملة للغاز 

الطبيعي املسال

إنتاج الغاز

معاجلة وتسييل الغاز

شحن الغاز

إعادة حتويل الغاز

توزيع الغاز

املستخدمني النهائيني

يعملون  التي  الشركة  بخصوص 
األسباب  على  واّطالعهم  فيها 

التي جتعل من قطرغاز  والعوامل 
الرائدة يف جمال صناعة  الشركة 

إىل  باإلضافة  الطبيعي املسال،  الغاز 
ميكنهم  التي  للكيفية  استيعابهم 

من خاللها املساهمة يف دعم 
للغاز  املتكاملة  القيم  سلسلة 

املسال. الطبيعي 
اليوسف  ولفت كّل من عيسى 
أ.ه املناعي وفواز نواف أ.ج اجمللد، 

احمللالن التجاريان يف إدارة 
أنه: "ِوفقًا  إىل  التسويق بقطرغاز، 

الفريق  لوجهة نظر متخرج شارك 
يف عملية إعداد التدريب، أن خطوة 

التدريب  إشراكنا يف مراحل إعداد 
للغاية  كانت خطوة وقرارًا صائبًا 

حيث ساعدين ذلك كثريًا الستيعاب 
تقدمي  يف  املعتمدة  املنهجية 

قمنا  وبعدما  ناجحة.  تدريب  جتربة 
خمتارة  جمموعة  بتقدمي  مؤخرًا 

من حماور التدريب، فقد كان من 
البديهي آن نشهد كذلك جني ثمار 

العرض  ناحية تطوير  الفريق من  عمل 
املشاركني”. مع  املميز  والتفاعل 

ومن الواضح أن ورشة عمل 
للغاز  املتكاملة  القيم  "سلسلة 

الطبيعي املسال - على طريقة 
قطرغاز” قد أضافت قيمة إىل 
على  فيها  والعاملني  الشركة 

السواء. فقد مت اكتمال احلجز متامًا 
والتطوير.  التعلم  إىل دليل  منذ ضمها 

وقد الحظ املشاركون "تطورًا 
ومدى  معرفتهم  مستوى  يف  ملفتًا 

الغاز  قطاع  لتفاصيل  استيعابهم 
الطبيعي املسال”، “وأفكارًا مميزة 
عن تداول الغاز الطبيعي املسال”، 

“وشرحًا واضحًا ودقيقًا ملصطلحات 
القطاع”. ويجري تبادل املعرفة 

واخلربة بني املوظفني واملشاركني 
بطريقة سلسة ومميزة حيث 

سيصبح هؤالء املشاركون سفراء 
قطرغاز يف حميطهم.

هل سرناك يف املرة القادمة؟      
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بناء 
مستقبل 

قطرغاز

ُيظهر آخر تقرير استدامة 
لقطرغاز مدى التزام الشركة 

بالتميز الطويل األمد كما 
أنه يربز كيفية تطورها 

وحمافظتها إىل يومنا هذا 
على الريادة العاملية 

يف قطاع الغاز الطبيعي 
املسال. 

حققت قطرغاز قبل أربعة أعوام 
بالتحديد هدفها بأن تصبح أكرب 

شركة منتجة  للغاز الطبيعي 
املسال يف العامل. ومتثل هدفها 

التايل يف أن تكون الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 

يف العامل ، مع وضع رؤية تتضمن 
أهدافًا ومؤشرات واضحة ترتكز على 

التجارب الدولية املشابهة. 
وبحلول نهاية عام 2014، أي قبل 

سنة من املوعد احملدد، حققت 
قطرغاز بل تخطت بامتياز كل 

أهدافها اخملطط لها باستثناء 
هدف واحد. ويرتكز هذا النجاح على 

شعور صريح وراسخ بأن هذه 
األهداف ال تقوم على خطة  قصرية 

أو متوسطة األمد، بل على رؤية 
مستدامة طويلة األمد. 

أداء قطرغاز يف عام 2014
ُيظهر تقرير االستدامة لقطرغاز لعام 

2014 التزام الشركة الراسخ بهذا 
التميز الطويل األمد. ويشمل هذا 

Sustainability Report 2014 AR.pdf   1   8/18/15   1:27 PM

التقرير اخلامس من نوعه كاّل من 
األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي 

لقطرغاز يف عام 2014، كما أنه يسلط 
الضوء على  عدد من إجنازات األداء 

اإليجابية التي حققتها الشركة خالل 
العام املذكور. 

وقد حققت قطرغاز على 
املستوى االقتصادي، 100 يف املئة 
من التسليمات املعتمدة للعمالء 

يف عام 2014، مع إمتام األعمال يف 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن، وتنفيذ أربع عمليات إغالق 
للصيانة خلطوط إنتاج بنجاح الفت 

)قبل املوعد احملدد لها(. 
كما قامت قطرغاز بتسليم أول 

شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل 
دولة الكويت، باإلضافة إىل تأسيسها 

لشركة مصفاة لفان 2 احملدودة 
رسميًا. 

ومن الناحية البيئية، فقد بلغ 
معدل التسريبات صفر خالل 

السنوات اخلمس املاضية ، فضاًل 
عن حتقيق الشركة النخفاض هام يف 

انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل 
إىل 6 يف املئة، باإلضافة إىل انخفاض 

ملحوظ يف حرق الغاز بنسبة 34 يف 
املئة يف عام 2014.

وقد أمّت العاملون يف قطرغاز 37 
مليون ساعة عمل سجلوا خاللها 

31 إصابة عمل فقط )انخفاض يف 
اإلصابات بنسبة 21 %(، فيما أمتت 
الشركة عامها الثاين عشر بنجاح 
تام ومن دون تسجيل أي إصابات 

مضيعة للوقت )2014(. كما بلغ إجمايل 
عدد ساعات التدريب التي تلقاها 

املوظفون خالل ذات العام  137,601 
ساعة تدريب، كما مت استثمار 
17 مليون ريال يف مشروعات 

املسؤولية االجتماعية التي تتوىل 
الشركة دعمها بامتياز )ارتفاع 

بنسبة 37 يف املئة مقارنة بالعام 
املاضي(. وقد جرى توقيع 80 يف 

املئة من عقود الشراء مع موردين 
ومقاولني حمليني، وجتدر اإلشارة 
إىل أن نسبة التقطري يف الشركة 

قد وصلت إىل 24 يف املئة، وذلك 
مع تسجيل ارتفاع الفت بنسبة 6 

يف املئة بالنسبة لعدد املوظفات 
القطريات.

جوائز التقدير
وقد صرح الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز يف 
كلمته يف تقرير االستدامة لعام 2014: 

“تقديرًا ألدائنا القوي يف عام 2014، 
حصدنا جمموعة كبرية من اجلوائز 

على الصعيد الوطني واإلقليمي 
والدويل. وتضمن ذلك شهادات 

التقدير عن أفضل نهج استدامة 
للشركات الكبرية يف املنطقة 

وأفضل تقرير استدامة يف قطاع 
الصناعة والطاقة القطري. كما 

حصلنا على جمموعة من اجلوائز 
بفضل تطبيق أفضل املمارسات 

املتبعة يف جمال الصحة والسالمة 
والبيئة واملوارد البشرية”. 

وأضاف: “مازلنا نواصل السعي 
مع الرتكيز على التحسني املستمر 

ومنضي قدمًا نحو إحراز التقدم 
وحتقيق أهداف الريادة التي وضعناها 

نصب أعيننا منذ عام 2010. ولعل 
إجناز كافة أهدافنا الطموحة مبكرًا 

خري دليل على العمل اجلاد وإخالص 
فريق قطرغاز وشركاء أعمالنا 

واملساهمني”.
ويبقى هدف التميز الوحيد 

للشركة الذي مل تتمكن من حتقيقه 
بعد والذي تسعى جاهدة إلمتامه 

بامتياز هو التوصل إىل معدل صفر 
من اإلصابات القابلة للتسجيل، 

يف حني أنها جنحت جناحًا الفتًا يف 
بلوغ كل مؤشرات األداء الرئيسية 

األخرى يف عام 2014 – من تسجيل 
تأخر تسليم أو تسليم غري مطابق 

للمواصفات مبعدل صفر، إىل جانب 
حتقيق معظم أهداف الشركة 

والتوفر  باملوثوقية  املتعلقة 
واالستخدام من جانب مشغليها.

االستدامة عرب سلسلة القيم 
املتكاملة 

ولتقدير أهمية االستدامة بالنسبة 
إىل أعمال قطرغاز، يجب مبدئيًا فهم 
واستيعاب سلسلة القيم املتكاملة 

التي تتبناها الشركة. وذلك ألنها 
تعد شركة متكاملة للغاز الطبيعي 

املسال ذات سلسلة قيم متكاملة، 
تنطلق أوىل حلقاتها ابتداًء من فوهات 
اآلبار يف عرض البحر يف قطر إىل غاية 

وصولها واالنتهاء عند العمالء يف 
شتى أنحاء العامل. 

“مازلنا نواصل السعي مع الرتكيز على 
التحسني املستمر ومنضي قدمًا نحو 

إحراز التقدم وحتقيق أهداف الريادة التي 
وضعناها نصب أعيننا منذ عام 2010. ولعل 

إجناز كافة أهدافنا الطموحة مبكرًا خري دليل 
على العمل اجلاد وإخالص فريق قطرغاز 
وشركاء أعمالنا واملساهمني”. - الشيخ 

خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لشركة 
قطرغاز.

تقـــــرير االستــدامة 
لعام 2014.

٪100
هي نسبة التسليمات 
املعتمدة للعمالء يف 

عام 2014.

حققت قطرغاز 100 يف املئة من التسليمات املعتمدة للعمالء يف عام 2014.
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وبدءًا بعملية االستخراج 
واملعاجلة، حيث يتم استخراج الغاز 

الطبيعي املسال من أكرث من 80 
بئرًا يف جممع حقل الشمال برافو، 

على ُبعد 80 كم شمال شرق الرب 
الرئيسي لدولة قطر، وينقل عرب 

أنابيب حتت سطح املاء إىل مدينة 
رأس لفان الصناعية. وعلى اليابسة 

هناك، يتم فصل الغاز عن املكثفات، 
مع تثبيت هذه املكثفات وإرسالها 

للتخزين بهدف التصدير، بينما يتدفق 
الغاز الطبيعي يف أحد خطوط اإلنتاج 

السبعة ليتحول إىل غاز طبيعي 
مسال. ولتحضري الغاز للتسييل، تتم 
إزالة الشوائب كالكربيت وثاين أكسيد 

الكربون واملياه ويتم استخراج 
امليثان، ومن ثم يجري تربيد الغاز على 

حرارة 162- درجة مئوية. وفور اتنهاء 
عملية تسييل الغاز، يتم بالتايل إزالة 

النيرتوجني منه ونقل الغاز الطبيعي 
املسال إىل اخلزانات وحتميله على 

الناقالت. 
وجدير بالذكر أن قطرغاز تقوم 

أيضا بتشغيل واحدة من أكرب 
مصايف املكثفات يف العامل، حيث 

أنها تنتج مشتقات غازية أخرى على 
غرار الهيليوم وزيت الغاز وغاز البرتول 

املسال.
وتضمن قنوات التسويق والتوزيع 

اخلاصة بالشركة نقل منتجاتها 
بأمان حول العامل باستخدام أسطول 

مكون من 40 ناقلة مستأجرة 
ملدة طويلة ومصممة خّصيصًا 

لقطرغاز، إىل جانب عدد آخر كذلك من 
الناقالت املستأجرة لفرتة قصرية. 
ويجري إنشاء حمطات جديدة حول 

العامل بهدف استقبال ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال واستخدام هذا 

تضمنت جماالت تركيز استثمارات برنامج املسؤولية االجتماعية املنطلق عام 2014 كاّلً من التعليم والصحة والسالمة تفريغ شحنة الغاز الطبيعي املسال لشركة قطرغاز يف حمطة استقبال ساوث هوك يف اململكة املتحدة.  
والبيئة والرياضة وتنمية اجملتمع والثقافة. ويتبوأ التعليم مكانة هامة يف برنامج االستدامة الذي تتبناه قطرغاز حيث 

أن الشركة تسعى جاهدة إىل تطوير قادتها املستقبليني.

تقوم قطرغاز أيضًا بتشغيل واحدة من أكرب مصايف املكثفات يف العامل، حيث أنها تنتج مشتقات غازية أخرى.  

ُيعاد تدوير واستخدام 60 إىل 70 يف املئة من املياه التي تستخدمها قطرغاز.

“توفر هذه 
االسرتاتيجيات 

واألنظمة منربًا 
ملبادراتنا ومشاريعنا 
احلالية واملستقبلية 

يف حني أنها تؤدي 
إىل مضاعفة دعمنا 

لألعمال القائمة 
وتقييم األداء احلايل”. 

- تقرير االستدامة 
لعام 2014.

68 بلدًا، مع الرتكيز بصورة خاصة 
على التطوير والتوظيف للمواطنني 

القطريني.
ومتاشيًا مع أهداف التقطري 
للبالد املنصوص عليها يف رؤية 

قطر الوطنية واسرتاتيجية التنمية 
الوطنية 2016-2011، تعمل قطرغاز 
حاليًا على رفع نسبة املواطنني 
القطريني من أصحاب املهارات 

العالية يف قواها العاملة اإلجمالية إىل 
50 يف املئة بحلول سنة 2020. ويف 
سبيل حتقيق هذا الهدف، تستثمر 

الشركة بفعالية عالية يف تدريب 
الشباب القطري وتطويره، مع اعتماد 

اسرتاتيجيات وبرامج الستقطاب 
املوظفني املوهوبني من املواطنني 

واستبقائهم. وقد بلغت قطرغاز 
اليوم، وقبل إمتامها للخمسة أعوام 

احملددة كمدة رسمية لبلوغ الهدف، 
منتصف الطريق يف حتقيق هدف 

سنة 2020، إذ بلغ معدل التقطري يف 
عام 2014 ما تبلغ نسبته 24.1 يف املئة.

االهتمام باجملتمع
وتهدف قطرغاز إجمااًل إىل االستثمار 
يف اجملتمعات التي تعمل فيها إىل 
جانب تبنيها ملعظم األنشطة التي 

تهم هذه اجملتمعات. ويعكس 
برنامج املسؤولية االجتماعية 

للشركة هذا األمر، حيث يتم توظيف 
كافة االستثمارات من خالل اتباع 

عملية اختيار منظمة وفقًا لرؤية قطر 
الوطنية وسياسة وإجراءات االستثمار 
االجتماعي التي وضعتها قطرغاز عام 

.2012
ويتجسد التزام الشركة باالستثمار 

االجتماعي يف إنفاقها ملا يبلغ 
جمموعه 17 مليون ريال يف مشروعات 

املسؤولية االجتماعية ماُيشكل 
ارتفاعًا تصل نسبته إىل 150 يف املئة 

منذ عام 2011. وقد تضمنت جماالت 
تركيز استثمارات برنامج املسؤولية 

االجتماعية املنطلق عام 2014 كاّلً من 
التعليم والصحة والسالمة والبيئة 

والرياضة وتنمية اجملتمع والثقافة. 
كما تواصل قطرغاز باإلضافة إىل كل 

ماسبق ذكره بتقدمي الدعم املطلوب 
يف حاالت الكوراث الطبيعية واإلنسانية 
والتي هي من صنع اإلنسان يف جميع 

أنحاء العامل.
ويرتبط االستثمار االجتماعي يف 
قطرغاز فعليًا باالستثمار االقتصادي 
املدعوم بدوره من االستثمار البيئي. 

حيث تشكل هذه اجملاالت الثالث 
الركائز األساسية التي تقوم عليها 

أهداف االستدامة للشركة. ومع 
حتقيق هذه األهداف والتزامنا بنهج 

طويل األمد ملستقبل قطرغاز، 
نكون قد حققنًا فخرًا عارمًا للشركة 
ليس فقط بالنسبة إىل إسهاماتها 

االجتماعية املميزة، بل أيضًا لكونها 
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل.

٪100
من التسليمات املعتمدة.

4
عمليات إغالق للصيانة 

خلطوط إنتاج.

٪6
نسبة االنخفاض يف معدل 

انبعاثات الغازات الدفيئة.

12
عامًا

من العمليات يف 
املرافق البحرية مت 
إمتامها بنجاح ومن 

دون تسجيل أي 
إصابات مضيعة للوقت 

.)2014(

٪6
نسبة االرتفاع 

يف عدد 
املوظفات 
القطريات.

5
سنوات مبعدل تسريبات 

بلغ الصفر. 

٪34
نسبة االنخفاض يف معدل 

حرق الغاز.

37مليون 
ساعة عمل مع 31 إصابة عمل فقط )انخفاض 

يف اإلصابات بنسبة ٪21(.

 137،601
ساعة تدريب ُمخصصة 

للعاملني.

٪80
من عقود الشراء مع 

موردين ومقاولني حمليني.

٪24.1
معدل التقطري يف 

الشركة.

 3,043
موظفًا من 68 بلدا.

17 مليون ريال مت استثمارها 
يف مشروعات املسؤولية 

االجتماعية )ارتفاع بنسبة 37 يف 
املئة مقارنة بالعام املاضي(.

االستدامة يف أرقام
حققت قطرغاز يف عام 2014 :

الغاز الطبيعي املسال املعالج 
لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، أو 
للضخ مباشرة إىل املنازل والشركات. 

وعلى طول سلسلة القيم 
املتكاملة، ثمة عمليات بيئية 

تتطلب  واقتصادية واجتماعية 
ممارسات أعمال مستدامة. 

نظام اإلدارة البيئية لقطرغاز
قامت شركة قطرغاز بوضع خطة 
تضم 5 مبادئ أساسية ترتكز على 

تطبيق وتبني كافة االسرتاتيجيات 
واألنظمة الطويلة األمد لعملياتها 

البيئية الرئيسية وذلك بهدف 
ضمان احملافظة على النجاحات 

البيئية والرؤية اخلاصة بالشركة يف 
املستقبل. 

وينص تقرير االستدامة لعام 2014 
على ما يلي: “توفر هذه االسرتاتيجيات 

واألنظمة منربًا ملبادراتنا ومشاريعنا 
احلالية واملستقبلية يف حني أنها 

تؤدي إىل مضاعفة دعمنا لألعمال 
القائمة وتقييم األداء احلايل”.
ومن بني هذه األنظمة 

واالسرتاتيجيات التي حترص على 
تطبيقها نذكر جهود الشركة احلثيثة 

من أجل احملافظة على املياه. وإقرارًا 
بالدور احملوري للقطاع يف املضي 

قدمًا يف حتقيق هدف االستخدام 
املستدام للمياه وفق رؤية قطر 

الوطنية 2030، طورت قطرغاز مقاربة 
إلدارة مياه الصرف حيث أنها متحورت 

حول ثالث ركائز أساسية هي التقليص 
وإعادة االستخدام وإعادة التدوير. 

ومع التشديد على هذه الناحية 
بالتحديد، بدأنا يف عام 2013 بتنفيذ 

وحدات متطورة ملعاجلة مياه الصرف 
وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها 

يف مرافق الغاز الطبيعي املسال يف 
قطرغاز1 وقطرغاز2 وقطرغاز3 و4 

ومصفاة لفان. 
واليوم ُيعاد تدوير واستخدام  
60إىل 70 يف املئة من املياه التي 

تستخدمها قطرغاز، وقد حققت 
الشركة معدل تقليص يومي يف 

استهالك املياه املاحلة احملالة يبلغ 
5,400 مرت مكعب، أي ما يكفي لتعبئة 
10.8 مليون عبوة مياه بالستيكية ذات 

سعة النصف لرت!
وإىل جانب إدارة املياه، يجري العمل 

على إنشاء مرافق ميدانية جديدة 
ومتطورة إلدارة النفايات، مع مباشرة 

األعمال فيها يف عام 2015. وقد أنتجت 
قطرغاز حوايل 7,065 طنًا من النفايات 

اخلطرة وغري اخلطرة يف عام 2014، 
كما ستسمح املرافق املصممة 

حديثًا مبعاجلة مسارات النفايات هذه 
وفصلها وتخزينها بأمان ِوفقًا للمعايري 

البيئية. ومع الرتكيز على املستقبل، 
وجب التنويه بأن املرافق اجلديدة التي 
سيتم إنشاؤها ستتميز بَتوَفر مساحة 
خمصصة الستقبال وحدات املعاجلة 

ما إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك.

الكوادر البشرية والتقطري
لتحقيق الريادة  وتصدر األولوية على 
رأس قائمة شركات الغاز الطبيعي 

املسال، فال غنى عن وجود فريق من 
املوظفني املتميزين من أصحاب 

املهارات والقدرات التي يجب تعزيزهم 
بالتدريب الصحيح  إىل جانب تهيئة 
بيئة العمل املناسبة لهم للدفع 

بروح االلتزام واالبتكار واإلجناز وبالتايل 
احلصول على نتائج إيجابية.

ويعمل يف الشركة يف الوقت 
الراهن حواىل 3,043 موظفًا من 
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تطوير قادة املستقبل 
إن احملافظة على إرث قطرغاز يستدعي بالضرورة توفري فرص أكرث جليل الشباب لالستفادة قدر املستطاع من قطاع 
النفط والغاز. ولهذا الهدف بالتحديد، ُتساهم الشركة يف دعم األنشطة التعليمية التي تتبنى إعداد وتأهيل جيل الشباب. 

مسابقة "غازنا” 
شاركت قطرغاز مؤخرًا يف احلفل 

اخلتامي ملسابقة "غازنا”، التي 
يتمحور أساسها حول تشجيع طالب 

املدارس بدولة قطر على تقدمي 
مشاريعهم اخلاصة بصناعة النفط 

والغاز، والتي نظمها مركز أبحاث الغاز 
بجامعة قطر.

وُتعد مسابقة "غازنا” مبادرة وطنية 
تهدف إىل زيادة الوعي لدى طالب 

املدارس بالنسبة إىل املوارد الطبيعية 
الوفرية يف دولة قطر. كما ُتشجع 

األجيال املقبلة من املهندسني الذين 
يتحلون بدرجة عالية من املهنية على 
أخذ زمام الريادة لبناء مستقبل البالد.

وتهدف مشاركة قطرغاز يف هذه 
املبادرة إىل تطوير فكر األجيال املقبلة 

وتعزيز خربتها املعرفية باملوارد 
الطبيعية الرئيسية يف قطر. كما 

تؤمن الشركة بأن هذه املسابقة 

الكيميائيني  املهندسني  تشجيع 
ملستقبليني ا

ستساهم بشكل فعال يف تشجيع 
الشباب على املساهمة يف تطوير 

قامت شركة قطرغاز برعاية جائزة 
مسابقة جامعة قطر لتصميم أفضل 

مصنع يف دورتها الثانية عشر التي 
نظمها مؤخرًا قسم الهندسة 

املشروعات املبتكرة للغاز والتقنيات 
املرتبطة باملنتجات املصاحبة له.

الكيميائية يف جامعة قطر.
وقد شارك يف املسابقة أحد عشر 

فريقًا، مت تقييم مشاريعهم امُلقدمة 
من طرف جلنة من احلكام من 

ممثلي القطاع الصناعي، مبن فيهم 
مدير قسم املراقبة الهندسية 

يف قطرغاز السيد عبداهلل راضي 
الهاجري. 

كما قدم الطالب تقارير تفصيلية 
عن تصاميمهم املقرتحة، وعروضًا 

تقدميية مدتها 25 دقيقة، تلتها 
فقرة أسئلة من جلنة التحكيم.

وقدم فريق "توب تيك"، صاحب 
التصميم الفائز، مقرتحًا بتصميم 

مصنع لألمونيا. حيث أجرى الفريق 
دراسة جدوى إلنتاج األمونيا يف قطر 

عن طريق تقييم اجتاهات السوق 
وحتديد األسواق املهتمة مبثل هذا 
املنتج. وقد راعى التصميم املعايري 
احمللية والدولية والضوابط الداخلية 

واخلارجية املعمول بها. كما اختار 
التكنولوجيا الهجينة ملصنع  الفريق 

األمونيا واضعًا يف اعتباره تقييم األثر 
البيئي وجوانب خفض االنبعاثات.

وقد قام كّل من عالء صادق احلسن 
مدير املشروعات يف قطرغاز 
وعبداهلل راضي الهاجري مدير 

قسم املراقبة الهندسية بتقدمي 
جمموعة من اجلوائز ألعضاء الفريق 
الفائز يف حفل خاص أقيم يف مبنى 
املقر الرئيسي للشركة يف الدوحة، 
حضره الدكتور فريد بن يحيى، أستاذ 

الهندسة الكيميائية يف جامعة 
قطر، وأعضاء هيئة التدريس يف 

الكلية.
ويرجع تاريخ اجلائزة إىل عام 2004 

حني قدمتها قطرغاز باالشرتاك مع 
جامعة قطر إلعطاء الفرصة لطالب 

الكيميائية للعمل على  الهندسة 
مشروع تصميم مصنع ذي صلة 

باجملال. ومن اجلدير بالذكر، أن دعم 
التعليم وتشجيعه هو أحد العناصر 

اجلوهرية ملبادرات املسؤولية 
االجتماعية بشركة قطرغاز التي 

تؤمن بأن مثل هذه الشراكات 
القائمة بني اجلامعات والقطاع 

الصناعي،  تؤهل الطالب على أن 
يصبحوا حمرتفني وقادرين على 

تلبية احتياجات الصناعة ببلدهم يف 
املستقبل.

قطرغاز ترعى جائزة مسابقة جامعة قطر لتصميم أفضل مصنع.

صورة للطالب وهم يحملون الشهادات التي مت منحهم 
إياها بعد مشاركتهم يف احلفل اخلتامي ملسابقة 

"غازنا”.

كانت تلك رسالة حملة التوعية املرورية التي أطلقتها 
قطرغاز خالل شهر رمضان لهذه السنة. وُيساهم اإلعالن 

املتالئم مع برنامج "اخللو من اإلصابات واحلوادث” الذي 
تتبناه الشركة، يف تشجيع السائقني على أخذ االحتياطات 

الالزمة ملنع حدوث احلوادث واإلصابات.

تدعم حملة التوعية املرورية التلفزيونية السنوية لشركة قطرغاز والتي يتم 
عرضها خالل شهر رمضان، جهود وزارة الداخلية لتوعية اجملتمع حول سالمة 

الطرق، حيث تسعى من خالل ذلك إىل نشر الوعي والرتويج للقيادة اآلمنة يف 
دولة قطر.

"وصلتك الرسالة؟” ذلك اإلعالن الذي مّت بثه مؤخرًا على قناة تلفزيون قطر 
خالل شهر رمضان، باإلضافة إىل نشره باملوازاة مع ذلك أيضًا على املوقع 

الرسمي لقطرغاز باإلنرتنت www.qatargas.com.qa,هو إعالن  يلقي الضوء 
على خطورة استخدام الهاتف احملمول أثناء القيادة ويركز بشكل خاص على 

لقطات من إعالن السالمة املرورية التلفزيوين لقطرغاز حتت عنوان 
"وصلتك  الرسالة؟”

ال ترسل 
الرسائل 

النصية أثناء 
القيادة

5,230
هو جمموع احلوادث 

املرورية املسجلة يف 
قطر يف عام 2014.

العواقب الوخيمة إلرسال الرسائل النصية أثناء القيادة. ووفقًا لإلحصائيات 
الرسمية إلدارة املرور، فإن استخدام الهاتف احملمول أثناء القيادة هو أحد 

األسباب الرئيسية حلوادث الطرق التي بلغ جمموعها 5,230 حادثًا مت تسجيله يف 
دولة قطر يف عام 2014.

وُتظهر هذه احلملة اإلعالنية حتديدًا، كيف أن ظاهرة إرسال الرسائل النصية 
أثناء القيادة هي األكرث انتشارًا لدى شباب اليوم الذي ُيعد بدوره الفئة اجملتمعية 

األساسية واملستهدفة من خالل هذا اإلعالن. كما ُيبني اإلعالن مدى التشتت 
الذي يسببه إرسال الرسائل النصية، مما يؤدي إىل احلوادث حني ينشغل السائق 

عن الطريق بالهاتف احملمول.
وُتشكل التوعية حول السالمة املرورية أحد العناصر الرئيسية لربنامج 

قطرغاز للمسؤولية االجتماعية. فالسالمة قيمة أساسية وأولوية قصوى يف 
أنشطة الشركة وعملياتها. ويتالءم اإلعالن مع برنامج "اخللو من اإلصابات 

واحلوادث” الذي يركز على اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية ملنع حدوث احلوادث 
واإلصابات وضمان عودة اجلميع إىل منازلهم ساملني يف نهاية يوم العمل. 

وتعترب السالمة املرورية جزءًا ال يتجزأ من ثقافة السالمة الشاملة التي تنتهجها 
قطرغاز.



جملة الرائد    |   الربع الثاين 2015     |    29   28     |    الربع الثاين 2015     |    جملة الرائد

ة 
ـــــ

يـــ
ض

ريا
ة ال

ـــــ
طــ

ش
ألن

رز ا
ـــــ

ـــــ
أب

تعترب الدراجات الهوائية وكرة القدم واجلولف من أبرز األنشطة الرياضية يف قطر التي 
دعمتها قطرغاز ماليًا مؤخرًا.

الريان بطاًل لدوري "قطرغاز 
ليغ”

ج نادي الريان بطاًل لدوري "قطرغاز ليغ” ملوسم 2014- ُتوِّ
2015، بينما احتل فريق نادي مسيمري املركز الثاين. وبذلك 

صعد كل من الريان ومسيمري إىل دوري جنوم قطر حيث 
سيتنافسان مع أندية الدرجة األوىل يف املوسم املقبل.

وقد شارك يف حفل التتويج السيد غامن الكواري مدير 
الشؤون اإلدارية يف قطرغاز وعدد من كبار املسؤولني يف 

االحتاد القطري لكرة القدم، فضاًل عن مئات من مشجعي 
نادي الريان وموظفي شركة قطرغاز. وتضم البطولة التي 

تشارك فيها فرق من األندية احمللية الرديفة والدرجة 
الثانية، نخبة من العبي كرة القدم الشباب الواعدين يف 

قطر.
ويأتي دعم قطرغاز للدوري كجزء من دعمها للفعاليات 

واألنشطة الرياضية بشكل عام ولرياضة كرة القدم بصورة 
خاصة نظرًا إىل شعبيتها الكبرية يف قطر. حيث تأمل 

قطرغاز عرب شراكتها مع االحتاد القطري لكرة القدم ومن 
خالل دعمها لهذا الدوري يف االرتقاء برياضة كرة القدم يف 

قطر، خاصة مع استعداد الدولة الستضافة كأس العامل 
.2022

وجدير بالذكر أن مباريات موسم 2014-2015 أقيمت على 
ثماين مالعب خمتلفة هي : نادي السد، ونادي قطر، ونادي 

الغرافة، ونادي خلويا، ونادي العربي، ونادي الوكرة، ونادي 
اخلور، ونادي السيلية. وتتبع البطولة نظام الدوري من دور 
واحد حيث يصعد الفائز باملركزين األول والثاين يف الرتتيب 
النهائي إىل دوري جنوم قطر، فيما يهبط صاحبا املركزين 

13 و14 من دوري جنوم قطر إىل مسابقة "قطرغاز ليغ ” 
مباشرة يف املوسم التايل. 

سباق الصحراء للدراجات 
الهوائية بطول 38 كيلومرتًا

شارك 9 من راكبي الدراجات من مركز قطر للدراجات 
الهوائية يف سباق املنطقة البحرية الداخلية 2015 البالغ 
طوله 38 كيلومرتًا، والذي قامت قطرغاز برعايته بشكل 

 Qatar Chain جزئي وَتم تنظيمه من ِقبل جمموعة
 .Reaction

وانطلق السباق - الذي ُيعد آخر سباق للدراجات 
الهوائية اجلبلية يف التقومي السنوي لرياضة الدراجات 

- من الصحراء على بعد 1.5 كيلومرت من منتجع سيلني 
البحري، وامتد على مسافة 38 كيلومرتًا من الطرق 

الصحراوية الوعرة، مع اجتياز طرق صحراوية سريعة وبقع 
رملية و6 كثبان للوصول إىل املنطقة البحرية الداخلية.

 Qatar Chain Reaction وقد تولت تنظيم السباق
، وهي جمموعة حملية لرياضة الدراجات الهوائية يف 

قطر، كما ساعدها يف التنظيم كذلك مركز قطر للدراجات 
الهوائية الذي اضطلع بدور رئيسي يف تقدمي اخلدمات 

اللوجستية والدعم اإلعالمي للفعالية. بينما ساهم االحتاد 
القطري للدراجات الهوائية يف توفري اخلدمات اللوجستية.

وقد مت تأسيس مركز دراجي قطر رسميًا يف عام 
2014 من ِقبل جمموعة من الشباب القطري الشغوف 

بهذه اللعبة. وتطور املركز ليصبح فريق الدراجني التابع 
له الفريق األول والوحيد املعرتف به رسميًا يف قطر، وهو 

تابع لوزارة الشباب والرياضة القطرية.

9
هو عدد متسابقي مركز قطر 

للدراجات الهوائية الذين شاركوا 
يف سباق املنطقة البحرية 

الداخلية 2015. 

ج نادي الريان بطاًل لدوري "قطرغاز ليغ" ملوسم 2015-2014. ُتوِّ

مت تكرمي الفائزين يف سباق املنطقة البحرية الداخلية 2015 البالغ طوله 38 كيلومرتًا، 
والذي قامت قطرغاز برعايته بشكل جزئي وَتم تنظيمه من ِقبل جمموعة 

.Qatar Chain Reaction

بطولة اجلولف لـ"رابطة العاملني بالنفط بالدوحة” 2015
واصلت قطرغاز دعمها "كراع ذهبي” لبطولة اجلولف لـ"رابطة العاملني بالنفط بالدوحة”. وقد جاءت دورة هذا 
العام يف نسختها الثامنة عشر لفعالية اجلولف السنوية التي انطلقت يف عام 1998، علمًا بأن بدايتها كانت مع 

املتحمسني لرياضة اجلولف من العاملني يف صناعة النفط والغاز بدولة قطر. وقد رعت قطرغاز هذه البطولة 
على مدى األعوام املاضية كجزء من برنامج املسؤولية االجتماعية الذي تتبناه الشركة. كما تتيح هذه البطولة 

للعاملني بالشركة فرصة املشاركة يف فعالياتها، باإلضافة إىل متثيلهم لقطرغاز على املستوى الرياضي.
وحتظى هذه البطولة بشعبية كبرية بني فعاليات رياضة اجلولف التي تقام يف قطر على مدار العام. كما تنظم 
قطرغاز سنويًا بطولة خاصة للجولف ملوظفيها وشركائها بنادي الدوحة للجولف، باإلضافة إىل دعم برنامج اجلولف 

للناشئني الذي أسسه نادي الدوحة للجولف بهدف زيادة شعبية اللعبة يف قطر.
ومن اجلدير ذكره أن بطولة "رابطة العاملني بالنفط بالدوحة” تدعم وتشجع بقوة ناشئي لعبة اجلولف يف 

قطر من خالل أكادميية "رابطة العاملني بالنفط بالدوحة” للجولف التي تقدم دروسًا أسبوعية لـ24 العبًا من 
الناشئني لتطوير مهاراتهم يف ممارسة اللعبة.

 بطولة كأس قطر الثالثة عشر للجولف 
أقيمت بطولة كأس قطر الثالثة عشر للجولف يف أبريل قرب مدينة ناغويا اليابانية بضيافة عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن يف قطرغاز. وقد شارك يف اليوم 

االجتماعي للجولف، 24 العبًا كما انضم إليهم كّل من املشرتين اليابانيني للغاز الطبيعي املسال، وشركات الشحن، وشركات الهندسة، واملساهمني، وموظفي 
قطرغاز. 

وقد أحرز السيد شينغرو شيكاموتو، املدير املساعد، واملدير العام األول يف إدارة جتارة الغاز الطبيعي املسال يف وحدة موارد الطاقة واألعمال الدولية يف شركة 
أوساكا غاز املرتبة األوىل حيث تسلم الكأس من السيد عالء أبو جبارة. كما حقق أفضل نتيجة إجمالية بلغت تسعني نقطة. 

24
هو عدد الالعبني الناشئني 
الذين تقدم لهم أكادميية 
"رابطة العاملني بالنفط 

بالدوحة”  للجولف دروسًا 
أسبوعية.

صورة جتمع املشاركني يف بطولة اجلولف لـــ"رابطة العاملني بالنفط بالدوحة”.

شارك يف اليوم االجتماعي للجولف، كّل من املشرتين اليابانيني للغاز الطبيعي املسال، وشركات 
الشحن، وشركات الهندسة، واملساهمني، وموظفي قطرغاز.

أحرز السيد شينغرو شيكاموتو، شركة أوساكاغاز، املرتبة األوىل وتسلم الكأس من السيد عالء 
أبو جبارة.وشركات الهندسة، واملساهمني، وموظفي قطرغاز.
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 ُتشدد قطرغاز على دعمها الدائم لربامج املسؤولية االجتماعية للشركة. ويرتكز  ال
أحد هذه الربامج على التواصل مع اجملتمع وذلك من خالل تقدمي الدعم املايل الالزم 
لألنشطة اجملتمعية، باإلضافة إىل تشجيع املوظفني على االنخراط يف خمتلف هذه 

األنشطة. وقد تضمنت األنشطة األخرية دعم مركز الشفلح لألطفال يف حمالته 
اخلاصة بـ"متالزمة داون”، باإلضافة إىل تشجيع اجملتمع على زيادة التربع بالدم، وتقدمي 

التربعات جلمعية قطر اخلريية لدعم عدد من حمالتها. 

تنظم شركة قطرغاز سنويًا أربع حمالت للتربع بالدم. 
وتؤمن الشركة إميانًا راسخًا بأن هذه النوعية من احلمالت ُتساهم قطعًا يف توعية اجملتمع 

حول أهمية التربع بالدم.

دمج أطفال “متالزمة داون” يف 
اجملتمع 

قدمت قطرغاز مساهمة مالية ملركز الشفلح لألطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة لدعم حملة “متالزمة داون” التي 

يتبناها املركز. ويأتي دعم الشركة لهذه املبادرة إقرارًا 
منها بأهمية دمج األطفال الذين يعانون من “متالزمة 

داون” يف اجملتمع.
و"متالزمة داون” املعروفة أيضًا بالتثالث الصبغي 21 هي 

عبارة عن حالة اضطراب جيني سببها نسخة إضافية ثالثة 
كاملة أو جزئية من كروموسوم 21، مما يؤثر سلبًا يف النمو 
اجلسدي للطفل، ويؤدي إىل تغري يف مالمح الوجه وحدوث 

إعاقة ذهنية ترتاوح درجتها بني اخلفيفة واملتوسطة.
ويقضي الهدف الرئيسي لهذه احلملة برفع درجة 
الوعي العام حيال “متالزمة داون”. أما إطارها األشمل 

فهو العمل على توضيح اخلرافات واملفاهيم اخلاطئة 
حول املصابني بهذه املتالزمة وإثبات أنهم ال يختلفون عن 

ينقذ حياة اآلخرين بالدم  التربع 
بتكرمي شركة قطرغاز  الطبية  قامت مؤسسة حمد 

بالدم  التربع  الشركة املستمر حلمالت  لدعم  تقديرًا منها 
الذي أقيم  تتبناها املؤسسة وذلك خالل احلفل  التي 

بالدم” حتت رعاية سعادة  للتربع  العاملي  “اليوم  مبناسبة 
العامة واألمني  القحطاين، وزير الصحة  السيد عبداهلل خالد 

للصحة. األعلى  للمجلس  العام 
أثناء احلفل، هدايا  وقد تلقت قطرغاز من املؤسسة 

الشركة بصفتها  الذي قدمته  للدعم املايل  تقديرًا  تذكارية 
بالدم”  للتربع  العاملي  “اليوم  الحتفالية  الذهبي”  “الراعي 

موظفو قطرغاز يتربعون بالدم
نظمت قطرغاز مؤخرًا حمالت للتربع بالدم يف مكاتبها يف الدوحة ومدينة 

رأس لفان الصناعية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وينبع هذا األمر من 
اقتناعها العميق بأن هذا النوع من احلمالت يساهم يف توعية اجملتمع حول 

أهمية التربع التطوعي بالدم. 
وقد حضرت وحدة جوالة جمهزة للتربع بالدم من مؤسسة حمد الطبية 
برفقة فريق طبي متخصص، وساعدهم أفراد من املركز الطبي لقطرغاز. 

ويف هذا الصدد، تنظم الشركة سنويًا أربع حمالت للتربع بالدم، اثنتني يف 
الدوحة واثنتني يف مدينة رأس لفان الصناعية. وباإلضافة إىل مساعدتها لبنك 
الدم يف جتديد إمداداته من الدم، تؤمن قطرغاز إميانًا راسخًا بأن هذه النوعية 

من احلمالت تساهم قطعًا يف توعية اجملتمع حول أهمية التربع التطوعي 
بالدم. 

أقرانهم من األطفال األصحاء، إذ أن لديهم نفس الطموحات واألحالم، ولديهم 
كذلك القدرة على القبول والرفض، وهم يحبون عائالتهم، ويقدرون قيمة 

الصداقة ويتعاملون مع ما يقابلهم من حتديات يف حياتهم اليومية. وُينظم مركز 
الشفلح برامج متنوعة على مدار العام تعمل على رفع الوعي العام حيال هذه 

املتالزمة والوصول إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني.
ويف إطار هذه احلملة، قام املركز بطبع سلسلة من املنشورات والكتيبات 

وغريها بهدف تثقيف آباء املصابني وأمهاتهم وأقربائهم حيال هذه املتالزمة 
بناًء على أساس علمي سليم.

وقد مت تأسيس مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف عام 1999 
بتوجيه من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لتمكني اجملتمع القطري من 
تقدمي خدمات متكاملة لذوي االحتياجات اخلاصة من األطفال. ُويعد املركز األول 

من نوعه على مستوى العامل.
ومن اجلدير بالذكر، أن املركز ُيوفر أحدث ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا 

يف جمال اإلعاقة، كما أنه يضم مركز أبحاث للعلوم الوراثية، ويعتمد أحدث طرق 
العالج باإلضافة إىل أعلى الكفاءات املهنية من املدرسني واالستشاريني. 

واملركز عبارة عن مؤسسة خاصة غري ربحيةُتمثل قدوة يف  توفري التعليم 
اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة والعالج التأهيلي وخدمات الرعاية الصحية لذوي 

اإلعاقة منذ الوالدة وحتى سن الرشد.

قامت مؤسسة حمد الطبية بتكرمي شركة قطرغاز تقديرًا منها على دعم الشركة املستمر حلمالت التربع بالدم التي تتبناها املؤسسة وذلك خالل 
احلفل الذي أقيم مبناسبة "اليوم العاملي للتربع بالدم".

صورة لبعض موظفي قطرغاز وهم يقومون بالتربع بالدم خالل حملة التربع بالدم املنظمة من ِقبل الشركة.

والتي كان شعارها هذه السنة هو “شكرًا على إنقاذ حياتي”.
لتكرمي املتربعني  تنظيم هذا احلفل  الطبية  تولت مؤسسة حمد  حيث 

التربع  من األفراد واملؤسسات، وتقديرًا جلهودهم احلثيثة يف نشر ثقافة 
بالدم يف اجملتمع احمللي واملساعدة يف زيادة خمزون “بنك الدم” من الدم 

ومكوناته.
وجتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز دأبت على تنظيم حمالت التربع بالدم منذ 
بالتعاون مع مؤسسة  أكرث من عقد من الزمن يف مراكز عملها اخملتلفة 

1500 موظف ومقاول مع قطرغاز بالتربع ضمن  حمد الطبية. حيث قام أكرث من 
الثمينة من دمائهم. هذه احلمالت بقطرات احلياة 

14 يونيو لزيادة درجة الوعي  ويتم االحتفال “باليوم العاملي للتربع بالدم” يف 
اآلمن ومكوناته ولشكر املتربعني على مساهماتهم  الدم  توفري  حيال أهمية 

التي ال تقدر بثمن إلنقاذ حياة اآلخرين.

120
هو عدد موظفي 

ومقاوليها  قطرغاز 
الذين تربعوا بالدم خالل 

احلمالت األخرية. 
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شراكة بني جممع اخلور وجمعية قطر اخلريية 
لدعم املسؤولية االجتماعية 

التربعات املالية من  يعمل جممع اخلور وجمعية قطر اخلريية معًا على جمع 
سكان اجملمع لصالح جمموعة متنوعة من املشاريع اخلريية. وقد جتسد هذا 

التعاون يف إطالق عدد من احلمالت واملبادرات الثنائية جلمع التربعات من داخل 
اجملمع، باإلضافة إىل تنفيذ خمس مبادرات بنجاح الفت. 

للمحتاجني خالل حملتني منفصلتني هما  بالتربع  فقد قام سكان اجملمع 
الطارئة  واملساعدة  السوريني،  الالجئني  لصالح  املستمرة  اإلغاثية  اجلهود 

الزلزال املدمر الذي ضربها يف شهر أبريل املاضي. حيث جنح سكان  للنيبال بعد 
20,000 ريال لصالح هاتني القضيتني.  اجملمع حتى اآلن يف جمع أكرث من 

يف حني، مت إطالق مبادرة أخرى بالتعاون مع طالب مدرسة اخلور الدولية 
السكان مواد غذائيًة غري قابلة  الغذائية، حيث قدم  باملواد  للتربع  متثلت بحملة 

للتلف ُسلمت يف ما بعد إىل خميمات العمال احمللية يف اخلور.
الناجحة  الرتحيب”  أيضًا نقطة جتميع هامة حلملة “صندوق  كما شكل اجملمع 

لربنامج طيف. فقد مت التربع بأغراض شخصية ومواد نظافة ُوضعت يف علب 
احلاجة. عند  احملليني  السكان  على  توزيعها  ليتم  وخمصصة  منفصلة 

وقد شارك سكان جممع اخلور خالل شهر رمضان املاضي، يف “حتدي خريي” 
جديد يسعى إىل ملء ثالث حاويات كبرية مبالبس غري مرغوب فيها وبلعب لألطفال 

باإلضافة إىل األدوات املنزلية. وجنح السكان بسهولة تامة يف إجناز هذا التحدي 
حيث أنهم قاموا مبلء عشر حاويات بلغ وزنها 4,850 كيلوغرامًا.

ويربز جناح هذه احلمالت كرم سكان جممع اخلور وقدرة جمعية قطر اخلريية 
للفئات األكرث ضعفًا،  أو  التحديد السريع ملن هم بحاجة قصوى للمساعدة  على 

أينما كانوا سواًء داخل قطر أوخارجها.  ودعمها لهم 
للتنمية احمللية بهذا  التنفيذي  اليافعي املدير  الزهر  الناصر  وقد أشاد عبد 

االتفاق ومبجمع اخلور وإدارته على كرم مساهماته وعلى توفريه كل الدعم 
الوثيق مع جمعية قطر اخلريية. وشدد على أن هذا االتفاق  املمكن والتضامن 

ُيمثل منوذجًا مميزًا ُيحتذى به عن قدرة جمتمع معني على املساهمة والتطوع 
اإلنسانية. القضايا  ودعم  اخلريية  القيم  لتعزيز  والتربع 

جناح صحة
استكمل جممع اخلور مرة أخرى حملته السنوية ألسلوب حياة صحي. وكانت 

“صحة” عبارة عن حملة دامت مدتها 12 أسبوعًا، حيث أنها قدمت للسكان خالل 
هذه الفرتة الزمنية، صفوفًا رياضية جمانية، وأنشطة أسبوعية خاصة، باإلضافة 

إىل ورش عمل وندوات غذائية. كما كان على املسجلني املشاركة يف جلسات 
أسبوعية خمصصة لتعقب الوزن ملتابعة التقدم الذي أحرزوه طيلة فرتة احلملة. 

وقد جرى تكرمي أصحاب األداء املتفوق أثناء احلفل اخلتامي الرسمي، كما متت 
مكافأتهم على جهودهم وتفانيهم، مبا يف ذلك: 

العائلة – العائلة السعيدة التي فقدت 16.4 كيلوغرامًا أو مايعادل 7.63 يف املئة 
من وزنها، كما خسرت عائلة أنصار 26.9 كيلوغرامًا أو مايعادل 8.22 يف املئة 

من وزنها. 

الفريق – خسر فريق “رورو” 23.6 كيلوغرامًا أو مايقارب 15.23 يف املئة من 
وزنه، يف حني خسر فريق “إن إتش” 34 كيلوغرامًا أو مايعادل 17.59 يف املئة 

من وزنه.

الولد األقوى – حممد أنصاري، الذي فقد 8.7 كليوغرامًا أو مايعادل 9.85 يف 
املئة من وزنه.

السلوك الرائع – كوفئت رجا ماالياسي على حماسها املميز بعدما واظبت 
على حضورها املستمر واملنتظم للصفوف وللعديد من الفعاليات األخرى التي 

تضمنتها احلملة. وقد متكنت من خسارة 7.5 كيلوغرامًا خالل الـ12 سبوعًا من 
مدة احلملة، كما استمرت يف ارتياد النادي الرياضي حتى بعد تعقب وزنها آلخر 

مرة إبان نهاية الفرتة السنوية احملددة للحملة!
متحور تركيز حملة “صحة” لهذه السنة حول التغيريات الصحية الطويلة األمد 

واملستدامة. وستقوم إدارة جممع اخلور للمرة األوىل، من أجل مساعدة 
املسجلني وتشجيعهم على متابعة حياتهم الصحية، بتقدمي جائزة “االستمرار 
يف التغيري” اخلاصة والتي ُتخول املشاركني الذين يستمرون يف خسارة الوزن 
بعد ثالثة أشهر من نهاية فعاليات احلملة لهذه السنة،  من ِربَح جهاز مشي 

متطور. 

قام سكان اجملمع 
بالتربع للمحتاجني 

خالل حملتني 
منفصلتني هما: 
اجلهود اإلغاثية 

املستمرة لصالح 
الالجئني السوريني، 

واملساعدة الطارئة 
للنيبال بعد الزلزال 

املدمر الذي ضربها 
يف شهر أبريل 

املاضي.

4,850
كيلوغرامًا 

هو جمموع وزن املالبس واأللعاب 
واألدوات املنزلية، التي قام سكان 

جممع اخلور بجمعها.



َتسوق بشكل صحيح...
َتسوق بشكـــل بيئــي

اآلثار البيئية للمنتجات االستهالكية اليومية

ُيؤثر تسوقنا بدرجة كبرية على البيئة 
التي نحيا فيها، َبيد أن تداعيات هذا 

التسوق قد ال تبدو واضحة وملموسة 
بالنسبة إىل معظمنا. ويتطلب إنتاج 
كافة املنتجات التي نقوم بشرائها 

توفر موارد خمصصة لذلك مبا فيها 
الطاقة واملياه واملواد األولية، مما 

يؤدي إىل  ظهور بعض اآلثار البيئية 
اجلانبية التي تربز َجلية أثناء تواجد 

هذه املنتجات على رفوف متاجرنا 
احمللية. وقد تتضمن هذه اآلثار 

تلوث الهواء واملياه، والتخلص من 
النفايات الصناعية، ونضوب املوارد 

الطبيعية التي حتدث على طول مراحل 
دورة حياة املنتج، من استخراج/

توليد املواد األولية إىل التصنيع، 
والتغليف ، وتوزيع املنتجات وبيعها 

بالتجزئة، باإلضافة إىل ظهور آثار 
أخرى قد ُيسببها استخدام املنتجات 

أو إصالحها أوصيانتها أو التخلص 
النهائي منها.

هل من شيء ميكن فعله للحد 
من تأثري تسوقنا واملنتجات التي 

نقتنيها على بيئتنا؟ من خالل نضوجنا 
وارتقائنا إىل فئة املتسوقني املطلعني 

واالنتقائيني، باإلضافة إىل اعتمادنا 

لطريقة الشراء الذكية واستخدام 
املنتجات التي نبتاعها بطريقة حترتم 
قواعد الكون، ميكننا أن نساهم حتمًا 

يف تقدمي دورنا االجتماعي بشكل 
متواضع حتى نتمكن من احملافظة 

على املوارد الطبيعية وحماية البيئة. 
ويف هذا الصدد، مت إطالق حملة 

“َتسوق بشكل صحيح، َتسوق بشكل 
بيئي”، التي ُتعد ثاين حمالتنا لسنة 

2015، حيث أنها تسعى إىل توعية أسرة 
قطرغاز حول اآلثار اجلانبية للسلع 

واملنتجات التي نبتاعها، باإلضافة إىل 
أهمية تطوير عادات الشراء التى تتميز 

بالوعي البيئي.
ولذلك فبإمكانكم يف املرة 
القادمة التي ستتوجهون فيها 

للتسوق أن تطرحوا على أنفسكم 
بضعة من األسئلة املوجودة أدناه قبل 

خوضكم لعملية الشراء: 
اشرتوا بدرجة أقل: هل نحتاج فعال 

لهذا الغرض الذي ننوي شراءه؟ يؤدي 
شراء ما ال نحتاج إليه إىل تصنيع غري 

ضروري يساهم يف تفاقم اآلثار البيئية 
واستنزاف املوارد الطبيعية.

ُقوموا بصيانة / إصالح ما متتلكونه: أال 
ُيعد إصالح أو ترميم شيء منتلكه يف 

األساس سهاًل ومناسبًا بالنسبة إلينا 
بداًل من شراء نسخة جديدة منه؟

اشرتوا املواد املستعملة أو 
املقايضة أو املبادلة: هل هناك 

أشياء معينة يندر استخدامكم لها يف 
حياتكم اليومية مثل األدوات أو املعدات 

املتخصصة ؟ إذن فِلم ال تقومون 
باستعارتها أو تشاطرها أو استئجارها 

بداًل من شراء مواد جديدة؟ أال ُيمثل 
شراء هذه املواد املستعملة فرصة 

جيدة لكم الدخار جزء من املال؟ 
اشرتوا املواد املوفرة للطاقة 

واملياه: اشرتوا النسخة األكرث توفريًا 
للطاقة أو املياه من املواد التي تلبي 

احتياجاتكم. وتأكدوا عند شرائكم لهذه 
املواد من توفرها على عالمات مثل 

®Energy Star وWaterSense أو أي 
عالمات أو شهادات خاصة باالستهالك 
املنخفض للمياه/الطاقة تكون ُموثقة 

من ِقبل سلطاتكم احمللية.
استعملوا أقل كمية ممكنة من 

مواد التغليف والتعبئة: ميكنكم 
رصد أثر إيجابي ومباشر من خالل 

شرائكم لسلع تأتي ملفوفة وموضبة 
يف األساس وال تستدعي التغليف 

والتعبئة. حيث أن التقليل من استخدام 

املواد املستعملة يف التغليف والتي 
يتحتم رمي األجزاء املتبقية منها 

مباشرة بعد انتهاء عملية التعبئة 
باعتبارها جزءًا من النفايات، ُيساهم 
قطعًا يف حماية البيئة واحملافظة 

عليها من اآلثار السلبية. 
اشرتوا املنتجات احمللية: فّكروا يف 
األثر البيئي والتكاليف الناجمة عن نقل 

منتجات ملسافات طويلة لتصل إىل 
منازلكم. وادعموا مزارعكم وشركاتكم 

احمللية. 
اشرتوا املواد القابلة إلعادة التدوير 

أوامُلدورة، واملواد القابلة إلعادة 
االستخدام والتي ال ميكن التخلص 

منها: حتققوا من العالمة املوجودة 
على املنتج حتى تتعرفوا على ماهية 

املواد املستعملة يف صناعة هذا 
املنتج وإن كان من املمكن إعادة 

استخدام هذه املواد أو تدويرها. 
وُتعترب نوعية املنتجات املصنوعة 

من مواد ُمعاد تدويرها أو قابلة إلعادة 
التدوير جيدة ومميزة، كما أن شراءها 
ُيشجع الشركات امُلصنعة على توفري 

املزيد منها يف السوق. 

رت
13 ل

,00
0 يتطلب تصنيع الهاتف الذكي الواحد 

حواىل 13,000 لرت من املاء و165 باوند 
من املواد األولية األخرى. 

ُتستخدم حواىل 70 يف املئة 
من الطاقة التي يستهلكها 

احلاسوب احملمول العادي 
طوال مدة صالحيته يف 

تصنيعه.

يتطلب إنتاج رقاقة 
واحدة كمية مياه 

تصل إىل ثمانية 
غالونات.

8 غالونات

يتطلب صنع باوند واحد من 
البالستيك 24 غالون مياه. 

24 غالون

يتطلب إنتاج قميص واحد 
كمية مياه تصل إىل 3,900 لرت، 

فيما أن الكمية املطلوبة إلنتاج 
زوج واحد من األحذية اجللدية 

هي 14,500 لرت من املاء.

رت
3 ل
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رت
14 ل
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00

تبلغ كمية املياه املطلوبة إلنتاج 
عبوة مياه بالستيكية ضعف 

رتسعتها. 
2 ل

 34     |    الربع الثاين 2015     |    جملة الرائد




