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Qatargas is a unique success story. Since our 
establishment in 1984, the State of Qatar has 
become the biggest LNG producer in the world, 
providing reliable energy security globally, and 
operating the biggest LNG shipping company 
internationally. Our success is a credit to the 
dedication and loyalty of our employees, 
shareholders and customers – we have much 
to be proud of.  

Qatargas: Living up to our brand

Why Rebrand?
The rise of the internet has changed not only the way we do business 
but the way global brands are now portraying themselves. 

How a company’s brand appears in print is no longer the central driver   
for creating a corporate visual identity. In today’s world, how it looks 
online and on screen is essential. 

We began a process to reflect these changes, updating and developing 
the visual identity of Qatargas, which would align our brand with 
our company’s vision. The branding process also enables us the 
opportunity to enhance Qatargas brand recognition and develop 
international awareness.

  

More than just a logo

The new face of Qatargas is more than 
just a visual identity. It is not just how we 
look and what we say about ourselves. 
It’s about the experience people have 
when they meet us. It’s about matching 
our  words with our actions.  

This is what being ‘The World’s Premier 
LNG Company’ means.

How has the logo 
changed?

The letters are bolder to give more 
impact and make it more legible 
online, from a distance and in small 
sizes.  

The letters have been linked to 
give them equal importance and 
emphasise our value of working 
in partnership.  

The overall appearance has been 
redrawn with a three-dimensional 
graphic to align with most 
international businesses and to 
reflect the greater importance of 
digital media.

The Qatargas brand embodies our values and         
carries forward our reputation. As a leading global 
business we decided the time was right to enhance     
our brand to reflect our position as ‘The World’s   
Premier LNG Company’.  

In this edition of The Pioneer, we are delighted to 
introduce you to our new visual identity…
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مـــع حلـــول الربع األخري مـــن عام 2012، ينصـــب تركيزنا 
علـــى ضمـــان حتقيق األهداف التـــي وضعناها 
ألنفســـنا هـــذا العـــام على مســـتوى املوظفني 

واإلدارات والشـــركة بأكملهـــا. 

وإننـــي ســـعيد وفخـــور مبـــا حققناه حتى اآلن 
خـــالل هـــذا العام. وســـنواصل تشـــغيل مصانعنا 

ومشـــروعاتنا بكفـــاءة ومســـؤولية ونقـــوم بتوصيل 
شـــحنات الغـــاز الطبيعـــي املســـال لعمالئنا يف 

جميـــع أنحـــاء العامل بأمـــان وفعاليـــة. وبصفتنا 
الشـــركة الرائـــدة يف جمـــال توريد الغـــاز الطبيعي 

املســـال علـــى مســـتوى العـــامل، فإننا نفخـــر بأهمية 
الـــدور الـــذي نقوم به يف مســـاعدة الدول حول 

العـــامل علـــى تنويـــع مصادرهـــا للطاقـــة. ونحن نقدر 
بشـــكل كبـــري عالقاتنـــا القوية مـــع شـــركائنا وعمالئنا 

يف جميـــع أنحـــاء العـــامل ونعرتف مبســـاهمتهم 
امللحوظـــة يف جناح شـــركتنا املســـتمر.

ويف شـــهر ســـبتمرب مـــن العـــام احلايل، قمنـــا بتوقيع 
اتفاقيـــة بيـــع وشـــراء طويلة األجل مع شـــركة 
“كانســـاي إلكرتيـــك بـــاور” لتوريد شـــحنات الغاز 

الطبيعـــي املســـال إىل اليابـــان. وقـــد جاءت تلك 
االتفاقيـــة بعـــد مـــرور أربعة أشـــهر علـــى توقيعنا 

التفاقيـــة مماثلـــة مع شـــركة “طوكيـــو إلكرتيك باور”. 
وتربهـــن هـــذه االتفاقيات اجلديدة علـــى العالقات 

املمتـــازة والقويـــة التـــي تتمتـــع بها شـــركتنا مع 
عمالئنـــا - وخصوصـــًا عمالءنا املؤسســـني يف 

اليابـــان، حيـــث تؤكـــد هـــذه االتفاقيات علـــى التزامنا 
طويـــل األمـــد لتزويـــد اليابان بشـــحنات الغاز 

الطبيعي املســـال.

وحتـــل يف عـــام 2012 الذكـــرى األربعني )40( لبدء 
العالقـــات الدبلوماســـية املســـتمرة بـــني دولتي 
قطـــر واليابـــان. واحتفـــااًل بهذا احلـــدث التاريخي، 

ُتعقـــد اآلن جمموعة من األنشـــطة واملناســـبات 
الثقافيـــة والرياضيـــة واالقتصاديـــة يف كل مـــن قطر 

واليابـــان يف احتفاليـــة قطـــر – اليابـــان 2012.

ومنـــذ أن بـــدأت العالقات الدبلوماســـية بني 
الدولتـــني يف عـــام 1972، أصبحـــت كل من قطر 

واليابـــان مـــن كـــربى الشـــركاء التجاريني، وذلك ألن 
اليابـــان تســـتورد جزءًا كبـــريًا مـــن احتياجاتها من 

الغـــاز الطبيعـــي املســـال من قطر. وقـــد مت توصيل 
أوىل شـــحنات الغـــاز الطبيعي املســـال مـــن قطرغاز 
إىل اليابـــان منـــذ أكـــرث مـــن 15 عامًا. وال تزال شـــحناتنا 

مـــن الغاز الطبيعي املســـال مســـتمرة يف 
الوصـــول إىل اليابـــان يف مواعيدهـــا منـــذ ذلك احلني.

إن قطرغـــاز فخـــورة بالدور احملـــوري الذي قامت 
بـــه يف تعزيـــز العالقـــات احلميمة بني الشـــعبني 

مـــن خالل جتـــارة الغـــاز الطبيعي املســـال. فاليابان 
وشـــعبها وعمالءنـــا يف غايـــة األهميـــة بالنســـبة لنا، 

وســـنظل نبـــذل قصارى جهدنـــا للوفـــاء مبتطلبات 
اليابـــان وتوريـــد الطاقـــة بأمان وفعاليـــة، وخصوصًا 

بعـــد كارثـــة الزلـــزال الذي ضـــرب اليابان يف مارس 
مـــن عـــام 2011 وموجة التســـونامي الناجتـــة عنه وما 

نتـــج عنها مـــن أثار مدمرة.

وإذ نقـــرتب مـــن نهايـــة هذا العـــام، أود أن أحثكم 
جميعـــًا مـــرة أخـــرى على إكمـــال مهماتكـــم والقيام 

بواجباتكـــم الوظيفيـــة بأمـــان. وال ميكننـــي أن أزيد 
مـــن أهميـــة التأكيـــد علـــى اتباع معايري الســـالمة 

يف أعمالنـــا اليوميـــة. إننـــي أعتقـــد أن اإلفراط يف 
الرضـــا عـــن الذات أكـــرب تهديد على ســـالمتنا. 

وكل مـــا أمتنـــاه لـــكل موظف بـــكل إخالص هو أن 
يرجـــع ســـاملًا إىل عائلتـــه يف نهايـــة كل يوم. وأود 

أن أركـــز أيضـــًا على أهميـــة االلتزام بالتشـــريعات 
والسياســـات والنظـــم واللوائـــح يف جميـــع جوانب 

أعمالنـــا. إن الســـالمة وااللتـــزام ال يســـتغنيان عن 
بعضهمـــا البعـــض ويشـــكالن أساســـًا “لطريقة 

العمـــل يف قطرغاز”. 

خالـــد بـــن خليفة آل ثاين
املديـــر العام

“يعد احلفاظ على سمعتنا ومصداقيتنا 
كمشغل ميتثل للسياسات واإلجراءات 

أهم جانب من جوانب حتقيق “الريادة” 
يف مستوى األداء”.

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ 
أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في 

نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي 
تصوير  أو  ميكانيكية  إلكترونية،  وسيلة، 

فوتوغرافي أو غير ذلك دون الحصول على 
إذن مسبق من إدارة العالقات العامة، 

المحدودة. للتشغيل  قطرغاز  شركة 

في هذا العدد
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ومتضي  قيمنا  لقطرغاز  التجارية  العالمة  جتّسد 
عاملية  شركة  وبصفتنا  األمام.  إىل  بسمعتنا 

لتعزيز هذه  الوقت قد حان  أن  رائدة فقد قررنا 
كـ  احلالية  حقيقتنا  تعكس  حتى  التجارية  العالمة 

الطبيعي  الغاز  صناعة  جمال  يف  الرائدة  "الشركة 
املسال”.

أن  "الرائد”  العدد من نشرة  ويسّرنا يف هذا 
اجلديدة.  املرئية  بهويتنا  نعرفكم 

ملاذا تغريت عالمتنا التجارية؟

إن ظهور اإلنرتنت مل يغري من الطريقة التي ندير بها أعمالنا فحسب، بل واألسلوب 
الذي تقوم به العالمات التجارية العاملية بتصوير نفسها.

فظهور العالمة التجارية يف وسائل اإلعالم املطبوعة مل يعد يكفي يف عامل اليوم، 
ألن ذلك ال يكفي إلنشاء هوية مؤسسية مرئية، بل إن كيفية ظهورها على اإلنرتنت 

والتلفاز بات هو العامل احلاسم واألساس.

ومن هنا فقد بدأنا بإجراءات تعكس هذه التغّيرات، عرب حتديث وتطوير الهوية املرئية 
لقطرغاز، وذلك بهدف وضع عالمتنا التجارية مبستوى رؤية الشركة. وسيكون من 

شأن هذه العملية أن تعطينا فرصة تعزيز عالمة قطرغاز التجارية وتعريف العامل بها 
بصورة أفضل.

تعترب قطرغاز قصة جناح فريدة من نوعها. فمنذ تأسيسنا يف عام 1984 حتولت 
دولة قطر إىل أكرب مصّدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل، لتكون مصدرًا آمنًا 

وموثوقًا للطاقة حول العامل، إضافة إىل امتالكها ألكرب شركة مالحة خاصة بالغاز 
الطبيعي املسال. ويعود سّر جناحنا إىل إخالص وجهود موظفينا، حاملي أسهمنا 

وعمالئنا - جناح باهر يدعو إىل االعتزاز والفخر.

قطرغاز: حتى نكون مبستوى 
عالمتنا التجارية

كيف تغّير الرمز التجاري؟

إلعطاء  وذلك  وضوحًا  أكرث  احلروف  أصبحت  لقد 
أفضل  بشكل  مقروءة  باتت  أنها  كما  أقوى،  وقع 

أو حتى يف األحجام  إما عن بعد  اإلنرتنت،  على 
الصغرية.

وذلك  البعض،  ببعضها  متصلة  احلروف  وباتت 
أحد  على  وللتشديد  متساوية  أهمية  إلعطائها 

املشرتك. العمل  وهو  أال  مبادئنا، 

للرمز  الكلي  املظهر  رسم  إعادة  متت  كما 
مبستوى  يكون  حتى  األبعاد  ثالثي  بشكل 

أهمية  على  وللتشديد  الكربى  العاملية  الشركات 
الرقمية. اإلعالمية  الوسائل 

أكرث من جمّرد رمز جتاري

أكرث من جمّرد  الوجه اجلديد لقطرغاز هو  إن 
ومباذا  نبدو  كيف  فقط  ليس  فهو  مرئية.  هوية 

تلك  حول  يتمحور  هو  إمنا  أنفسنا.  عن  نصّرح 
مطابقة  إنها  حيث  اآلخرون.  يقابلنا  عندما  التجربة 

ألفعالنا.  كلماتنا 
صناعة  جمال  يف  الرائدة  “الشركة  تعنيه  ما  وهذا 

املسال”. الطبيعي  الغاز 

االبتكار
قطرغاز: حتى نكون مبستوى عالمتنا التجارية
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أربع دعائم 
للنجاح

نحب يف قطرغاز أن نتمّيز عرب الدعائم 
األربع التي ترتكز عليها جميع أعمالنا: 

بكوادرنا املهنية عالية الكفاءة، 
مسؤوليتنا اجملتمعية، ابتكاراتنا ووالئنا 

والتزامنا نحو شركتنا.

ومن هنا، سنقوم بإرساء أعلى املعايري 
للسالمة، للصحة والعمل البيئي، لرضا 

العمالء، لقوة عمل ذات مستوى عاٍل، 
لعمليات حمرتفة وموثوقة، إضافة إىل 

األداء املايل املمّيز.

سوف نحرتم موظفينا وعائالتهم، 
شركاءنا، عمالءنا، موردينا، واجملتمعات 

التي نعمل بها وكذلك البيئة.
سنذهب إىل أبعد احلدود، حيث 

سرنفع من قدرات وخربات املوظفني، 
والشركاء، لنضاعف القيمة التي 
نقدمها ونوجد الفرص للجميع.

فهذا ما يجعل منا عالمة جتارية من 
مستوى عاملي. 

كوادرنا املهنية عالية الكفاءة 

القوى  جذب  إىل  نهدف  حيث  موظفينا  يف  عالية  ثقة  نضع 
عليها  واحملافظة  العالية  الكفاءة  ذات  املتنوعة  العاملة 

املوجودة  اجلنسيات  تنوع  أن  نرى  كما  وحتفيزها.  وتطويرها 
لتحقيق  نسعى  الوقت،  نفس  ويف  للقوة،  مصدر  يعد  لدينا 

جلذب  نهدف  فنحن  قطر.  دولة  تطور  لتعزيز  التقطري  سياسة 
عليها  واحملافظة  العالية  الكفاءة  ذات  الوطنية  الكوادر  ودعم 

وحتفيزها. وتطويرها 

املسؤولية اجملتمعية للشركة

يحمل  كما  واجبات  رائدة  عاملية  كشركة  موقعنا  علينا  يفرض 
عامل  يف  تعمل  ال  قطرغاز  فشركة  الفرص.  من  الكثري  معه 

باجملتمعات  جوهريًا  مرتبطون  فنحن  العكس،  على  بل  منعزل، 
تعمل  أن  الدوام  على  الشركة  وحتاول  بها.  نعمل  التي  والبيئة 

والبيئية. االجتماعية  املمارسات  أعلى  لتقدم  أخالقية  بصورة 

وذلك   2030 قطر  رؤية  تعزيز  على  نعمل  بكوننا  نفخر  ونحن 
ومستدام،  ناجح  تطور  من  املنشودة  األهداف  إىل  للوصول 

التي  للمجتمعات  إفادة  ومصدر  ملوظفينا  إلهام  منبع  لنكون 
بها. نعمل 

والؤنا والتزامنا نحو شركتنا 

الطبيعي  الغاز  تسليم  من  ميكننا  ما  هو  والتزامنا  والءنا  إن 
انطالقًا  وذلك  العامل،  حول  عمالئنا  إىل  وموثوقية  بأمان  املسال 

باستمرار  نحرص  كما  قطر.  يف  املستوى  عالية  منشآتنا  من 
األداء.  وجودة  احلوكمة  األعمال،  لتطوير  الدؤوب  العمل  على 

احلوادث  من  وخالية  آمنة  عمل  بيئة  خلق  ألجل  بجّد  نعمل  فنحن 
واإلصابات. 

االبتكار

لالبتكار.  نوليها  التي  لألهمية  كبري  حد  إىل  الباهر  جناحنا  يعود 
وجند  احلالية  العمليات  مع  اجلديدة  املشاريع  بدمج  نقوم  إذ 

بشتى  نسعى  كما  تواجهنا.  قد  مشاكل  ألي  املناسبة  احللول 
ثقافة  تبني  عرب  وذلك  لدينا  العمل  قوة  لتطوير  الوسائل 

والتمّيز. االبتكار  املعرفة، 

املبادرات  ونشجع  البعض  بعضنا  بقوات  ونؤمن  نثق  نحن 
املسؤولية. وحتّمل 

كفاءة التشغيل
قطرغاز: حتى نكون مبستوى عالمتنا التجارية
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قامت قطرغاز3 بتوقيع عقد طويل األجل لتزويد الغاز الطبيعي املسال )LNG( لشركة كانساي 
اليابان. للطاقة الكهربائية )KEPCO( يف 

قطرغاز توقع اتفاقية 
KEPCO مع

للكهرباء  أكرب شركة  ثاين  KEPCO هي  إن شركة 
اليابانيني  املشرتين  من  وواحدة  اليابان  يف 

متعدد  عقدًا  وقعوا  الذين  األصليني  الثمانية 
1994. وقد بدأ  1 يف عام  األطراف مع قطرغاز 

اليابان  إىل   )LNG( املسال  الطبيعي  الغاز  توصيل 
 .1997 KEPCO حسب هذا العقد يف عام  و 

بني  الطرفني  ثنائية  اتفاقية  أول  هذه  وتعد 
االتفاقية  هذه  بنود  وتنص  وقطرغاز3.   KEPCO
يف  طن  مليون   0.5 بتوفري  قطرغاز  تلتزم  أن  على 

لفرتة  املسال  الطبيعي  الغاز  من  الواحد  العام 
.2013 ابتداًء من عام  15 عامًا 

2011، عندما ضرب زلزال قوي وموجة  ويف مارس 
على  قطرغاز  برهنت  اليابان،  مدن  مدية 

الشركات  من  العديد  لتزويد  ومرونتها  اعتماديتها 
لسد  ضخمة  بكميات  الكهرباء  لتوليد  اليابانية 

 LNG املسال  الطبيعي  الغاز  من  حاجتها 
حمطات  إغالق  عن  الناجت  النقص  ولتعويض 

النووية.  الطاقة 

مشابهة  صفقة  بتنفيذ  قطرغاز1  قامت  كما 
للطاقة  طوكيو  شركة  مع  األجل  طويلة 

هذا  من  سابق  وقت  يف   )TEPCO( الكهربائية 
إىل  وتتطلع قطرغاز   .2012 يونيو   11 العام، يف 

العمالء  مع  األجل  طويلة  التعاقدات  من  املزيد 
اليابانيني.

العقد يف مراسم خاصة يف  توقيع  وقد مت 
صالح  بن  حممد  الدكتور  سعادة  قبل  من  الدوحة 

جملس  ورئيس  والصناعة  الطاقة  وزير  السادة، 
موكاي،  يوشي  السيد  بحضور  قطرغاز3  إدارة 

.KEPCO لشركة  التنفيذي  املدير 

صالح  بن  حممد  الدكتور  سعادة  ذلك  على  وعلق 
يف  تساهم  قطر  دولة  “مازالت  قائاًل:  السادة 

اتساقًا  وذلك  للطاقة  العاملي  األمن  حتقيق 
صاحب  حضرة  اختطها  التي  الثاقبة  الرؤية  مع 

البالد  أمري  ثاين  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  السمو 
عالقاتنا  تعزز  االتفاقية  هذه  أن  ريب  وال  املفدى. 

لقطرغاز  املؤسسني  شركائنا  مع  القوية 
الطبيعي  الغاز  بتوريد  التزامنا  على  وتربهن 

وبوصفنا  الطويل.  األمد  على  لليابان  املسال 
املسال  الطبيعي  للغاز  املنتجة  الشركات  كربى 

إىل  الطاقة  بتوريد  ملتزمة  قطرغاز  فإن  العامل،  يف 
العامل.” أنحاء  جميع 

املدير  ثاين،  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  وقال 
مهمًا  إجنازًا  اليوم  حققنا  “لقد  لقطرغاز:  العام 

كانساي  شركة  مع  املتميزة  شراكتنا  يف 
 1994 عام  منذ  بدأت  والتي  الكهربائية،  للطاقة 

الشركات  احتاد  مع  اتفاقية  بتوقيع  قمنا  عندما 
للطاقة  كانساي  شركة  تضمن  الذي  اليابانية 

دليل  إال  هي  ما  اليوم  االتفاقية  وهذه  الكهربائية. 
اليابان  جتاه  األمد  طويل  التزامنا  على  إضايف 

بصفتها  العاملية  قطرغاز  وسمعة  مكانة  وتعزز 
توريد  يف  عليها  ويعتمد  آمنة  مصدرة  شركة 

ملتزمني  وسنظل  املسال.  الطبيعي  الغاز 
طلباته  توريد  وتأمني  وشعبًا  حكومة  اليابان  بدعم 

للطاقة.” آمن  مصدر  على  للحصول  املتزايدة 

التنفيذي  املدير  موكاي،  يوشي  السيد  وأضاف 
الذكرى  العام  هذا  “ميثل  قائاًل:   KEPCO لشركة 

قطر  دولتي  بني  الدبلوماسية  للعالقات  األربعني 
مع  االتفاقية  هذه  نربم  أن  ويسعدنا  واليابان، 

للغاز  املصدرة  الشركات  كربى  تعد  التي  قطرغاز 
االتفاقية  هذه  تعزز  أن  ونأمل  املسال.  الطبيعي 

وشركة  قطرغاز  شركة  بني  القوية  العالقات 
تأمني  عن  تثمر  وأن  الكهربائية  للطاقة  كانساي 

املسال  الطبيعي  الغاز  لتوريد  مستقر  مصدر 
لنا.”

الطبيعي  للغاز  املستوردين  أكرب  أحد  اليابان  إن 
العالقة  على  مؤكدًا  التصريح  هذا  ويأتي 

تأسيس  منذ  واليابان  قطر  دولة  بني  املستمرة 
عامًا.  40 عليها  مر  التي  الدبلوماسية  العالقات 

مت تسليم أوىل شحنات الغاز 
الطبيعي املسال يف 19 

سبتمرب الفائت إىل حمطة 
“زهيجياجن”  الغاز  استقبال 

الوطنية  للشركة  التابعة 
البحري  للنفط  الصينية 

)سينوك(. 

شركتي  مدراء  من  عدد  حضر  املناسبة  وبهذه 
الشحنة  تسليم  عملية  و“قطرغاز”  “سينوك” 

خليفة  بن  خالد  الشيخ  وصّرح  نينجبو.  مدينة  يف 
املناسبة  هذه  يف  لقطرغاز  العام  املدير  ثاين  آل 
أن  ويسعدنا  لقطرغاز.  بالنسبة  مهم  إجناز  “هذا 

يساهم  القطري  املسال  الطبيعي  الغاز  يظل 
يف  الطاقة  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف 

اإلجناز  هذا  ويربهن  الشعبية.  الصني  جمهورية 
الطبيعي  الغاز  توريد  على  الشركة  قدرة  على 

بطريقة  العامل  أنحاء  جميع  يف  لعمالئها  املسال 
وموثوقة.” آمنة 

كيوماكس  طراز  من  “الزرقاء”  الناقلة  قامت  وقد 
التي  الشحنة  بنقل  املسال  الطبيعي  الغاز  لنقل 

بناؤها  مت  التي  احملطة  هذه  يف  ستستخدم 
تزور فيها  التي  األوىل  حديثًا. وهذه هي املرة 

املسال،  الغاز  لنقل  كيوماكس  طراز  من  ناقلة 
إحدى  العامل،  يف  نوعها  من  األضخم  تعترب  والتي 

“سينوك”  شركة  وتديرها  متلكها  التي  احملطات 
الشعبية. الصني  جمهورية  يف 

الطبيعي  للغاز  “زهيجياجن”  حمطة  وتقع 
مقاطعة  يف  الواقعة  نينجبو  مدينة  يف  املسال 

قدرة  احملطة  تلك  وستمتلك  “زهيجياجن”. 
املرحلة  يف  طن  ماليني  ثالثة  من  استيعابية 

“سينوك”  شركة  موقع  من  سيفّعل  مما  األوىل، 
املسال  الطبيعي  للغاز  مستوردة  شركة  كأكرب 

يف  الواقعة  األخرى  حمطاتها  مع  الصني  يف 
و“جواجندوجن”. و“فوجيان”  “شاجنهاي”  مقاطعات 

املدير  ثاين  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  وصّرح 
إجناز  “هذا  املناسبة  هذه  يف  لقطرغاز  العام 

الغاز  يظل  أن  ويسعدنا  لقطرغاز.  بالنسبة  مهم 

تلبية  يف  يساهم  القطري  املسال  الطبيعي 
جمهورية  يف  الطاقة  على  املتزايد  الطلب 

قدرة  على  اإلجناز  هذا  ويربهن  الشعبية.  الصني 
املسال  الطبيعي  الغاز  توريد  على  الشركة 

آمنة  بطريقة  العامل  أنحاء  جميع  يف  لعمالئها 
تقوية  يف  سيساهم  التسليم  وهذا  وموثوقة. 

املدى  على  الشركتني  بني  العالقات  أصر 
الطويل.”

آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  العام  املدير  وأضاف 
الصناعة  وزير  معايل  وتوجيه  إشراف  “حتت  ثاين، 
صالح  حممد  الدكتور  قطر،  دولة  يف  والطاقة 
اإلدارة يف قطرغاز، فإن  السادة، مدير جملس 
أساسيًا  دورًا  القطري  املسال  الطبيعي  للغاز 

وتنويع  للطاقة  العامل  دول  طلب  تلبية  يف 
“زهيجياجن”  حمطة  لوضع  وسيكون  مصادره. 

لشركة  والتابعة  املسال  الطبيعي  للغاز 
الطلب  تلبية  يف  أثر  اخلدمة  موضع  “سينوك” 

الصني  جمهورية  يف  الطاقة  على  املتزايد 
هذا  بلعب  قطرغاز  يف  فخورون  نحن  الشعبية. 

الريادي.” الدور 

وجتدر اإلشارة إىل أن شركتي “قطرغاز” و“سينوك” 
 2008 بيع وشراء يف عام  اتفاقية  أبرمتا  قد 

املسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليوين  لتوريد 
للغاز  منتجة  شركة  أكرب  “قطرغاز”  وتعترب  سنويًا. 

إنتاجية  بطاقة  العامل  يف  املسال  الطبيعي 
حاليًا  قطر  دولة  تعد  كما  طن،  مليون   42 تبلغ 
العامل،  يف  املسال  الطبيعي  للغاز  منتج  أكرب 

الصني قريبًا  أن تصبح  أنه من املتوقع  يف حني 
الغاز. أكرب أسواق  واحدة من 

الصني  جمهورية  بأن  قطرغاز  شركة  وتعتقد 
يف  الغاز  أسواق  أكرب  إحدى  ستصبح  الشعبية 

شأنه  من  وهذا  القريب.  املدى  على  العامل 
تفعيل  جلهة  احلدث  هذا  أهمية  على  التشديد 

ومستقباًل. حاضرًا  التجارية  العالقات 

“بوصفنا كربى الشركات املنتجة للغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، فإن 
قطرغاز ملتزمة بتوريد الطاقة إىل 

جميع أنحاء العامل.” 

سيكون لوضع حمطة “زهيجياجن” للغاز الطبيعي املسال والتابعة لشركة 
“سينوك” موضع اخلدمة أثر يف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف جمهورية 

الصني الشعبية. نحن فخورون يف قطرغاز بلعب هذا الدور الريادي.”

7 6

الرائد - العدد 137 - أكتوبر 2012

قطر غاز تسلم أول شحنة غاز طبيعي 
مسال حملطة “زهيجياجن” الصينية
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توزيع الغاز الطبيعي املسال 
النظيف يف قطرغاز

لقد اقررنا يف مقال سابق بالدور الهام لتوزيع اإلنتاج يف قطرغاز. وسنقوم 
اإلنتاج عرب منشآت تخزين  يف هذا املقال بتفسري كيفية عمل توزيع 

تتجاوز  النظيف )حيث نسبة غاز امليثان  الطبيعي املسال  الغاز  وحتميل 
التجاري والتوزيع. %95( يف قطرغاز كما يف قسم التخطيط 

املسال  الطبيعي  للغاز  قطرغاز  منشآت  تشمل 
التي  املنطقة  ضمن  خزانات  ثالثة  النظيف 

تديرها راس غاز يف املنطقة “H”،  وخمسة 
قطرغاز.  تديرها  التي   ”N“ املنطقة  ضمن  خزانات 

الغاز  إنتاج  2، فإن  كما هو مبني يف الصورة رقم 
 2 رقم  قطرغاز  من  النظيف  املسال  الطبيعي 

6 و7 يتوجه ملنطقة  و3 و4 وجزئيًا من راس غاز 
الطبيعي  الغاز  حتميل  ويتم   .”N“ التخزين 

السفن  على  األخرية  املنطقة  هذه  من  املسال 
عرب األرصفة رقم 4 و5 و6.
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العمل اليومي ملهندس توزيع الغاز 
الطبيعي املسال النظيف كاآلتي:

يقوم مهندس التوزيع يوميًا مبوازنة كتلة وطاقة 
الغاز الطبيعي املسال النظيف. واملوازنة )أو 

انعدامها( هي عبارة عن حسبة دقيقة للفرق بني 
الكتلة التي تدخل النظام وتلك التي تخرج منه. 

واملعادالت املستخدمة يف معرفة توازن الكتلة 
والطاقة هي التالية:

عدم التوازن = اخملزون األويل + اإلنتاج 
± التحويل – التحميل – اخلسائر – 

اخملزون النهائي.

واخلطوة األوىل التي يقوم بها املهندس هي 
جتميع املعلومات حول التوازن والتحقق منها، 

وهي التالية:

• اخملزون األويل والنهائي )عند اإلغالق( وهو الكتلة 
اخملزنة يف الصهاريج يف بداية النهار ويف نهايته 

عند منتصف الليل.

• اإلنتاج وهو الكمية التي يتم نقلها إىل اخلزانات أو 
الصهاريج من مصنع الغاز الطبيعي املسال

• التحميل، وهو الكمية اليومية التي يتم حتميلها 
على السفن لشحنها عند منتصف الليل، ويتم 

الليلية تعريفها كذلك بقيمة التحميل 

• اخلسائر، وهي الهدر احلاصل عند نقل الغاز 
الطبيعي من وإىل اخلزانات ومنشآت التحميل، 
وجزء من ذلك يعود إىل الغاز املتبخر والذي يتم 

إعادته إىل خطوط اإلنتاج فيما يتم إشعال قسم 
آخر يف اخلزانات أو عند رصيف التحميل. أما خط 

 ”N“ التحويل فهو الكتلة املنقولة ما بني املنطقة
”H“ واملنطقة

ويقّدم املشرف على عمليات الغاز الطبيعي 
املسال النظيف تلك املعلومات عرب الربيد 

اإللكرتوين أو عرب برنامج خاص على احلاسوب يدعى
POIS أو كما يعرف بأنظمة معلومات عمليات 

املصنع.

وكما هو مبني يف املعادلة رقم 1، فإن النتيجة 
النهائية ال تساوي أبدًا صفر. ويعود ذلك إىل عدم 

إمكانية التحقق التام من معدات القياس والقراءات 
اليدوية. 

والتوازن املثايل يجب أن يكون صفرًا. ويتم ذلك من 
خالل موافقة املعلومات حتى يظهر الرصيد كما 

يف املعادلة رقم 2، وذلك فيما يعرف مبوافقة 
املعلومات.

اخملزون األويل + اإلنتاج ± التحويل 
– التحميل – اخلسائر – اخملزون 

النهائي = صفر.

والهدف األساسي من القيام باملوافقة اليومية 
للرصيد هو حذف عدم التوازن من خالل موافقة 

املعلومات عرب بعض الوسائل احلسابية. ويتم 
القيام بهذه اإلجراءات حتى يكون الفرق بني القيم 

اخلام الناجمة عن منتجي الغاز الطبيعي املسال 
النظيف والقيم املتوافقة ضمن حدود الشك 

املقبولة.

ومبا أن املنطقة “N” تتسلم بعض اإلنتاج 
لعمليات راس غاز، فهنالك أيضًا خطوة أخرية 

يف إجراءات العمل، وهي إرسال وثيقة تتضمن 
املعلومات املطلوبة إىل راس غاز.

ويعترب إصدار التقارير الشهرية وظيفة هامة 
أخرى من وظائف مهندس التوزيع. ومبا أنه 

 ،”H“ و ”N“ يوجد منشآت مشرتكة بني املناطق
فإن الرصيد الكلي يف منشأة الغاز الطبيعي 

املسال النظيف يتم حسبته شهريًا للتأكد من 
 ”H“و ”N“ أن املعلومات املستلمة من املناطق

متناغمة. ويف نهاية كل شهر، يقوم مهندس 
التوزيع بإصدار تقارير شهرية تلخص كافة جماميع 

اليومية. القيم 

وهذه اإلجراءات تنطبق فقط على منشآت الغاز 
الطبيعي املسال النظيف. فهنالك العديد من 

املنشآت التي يكون قسم توزيع اإلنتاج مسؤواًل 
عنها، لكن لها طرق عملها اخلاصة بحساب 

وتوزيعها. الكتلة 

كفاءة التشغيل



تصميم احملطة، معايري السالمة 
Q والسفن فئة

 Q قطعت ناقالت الغاز الطبيعي املسال شوطًا طوياًل منذ عام 1959. اليوم، تقوم ناقالت فئة 
فائقة احلجم اجلديدة بنقل كميات أكرب، ما يخلق احلاجة حملطات أكرب وأكرث تطورًا يف جميع 
أنحاء العامل، وجميعها يجب أن تنجح يف تخطي التقييم اخلاص بقطرغاز ألعلى املعايري يف 

والسالمة. التصميم 

تصاعد  أثار  والستينيات،  اخلمسينيات  فرتة  خالل 
يف  الضعيفة  واإلمدادات  الكهرباء  تكاليف 

تسييل  دراسة  يف  االهتمام  النائية  املناطق 
قدمية  ناقلة  حتويل  أدى  الطبيعي.  الغاز  وشحن 

الغاز  لنقل  سفينة  إىل  الثانية  العاملية  احلرب  من 
إىل  بايونري،  امليثان  سفينة  املسال،  الطبيعي 

املسال  الطبيعي  الغاز  من  شحنة  أول  نقل 
1959. كان طول  إىل اململكة املتحدة يف عام 
قدرة  مع  مرت   100 حوايل  بايونري  امليثان  سفينة 

مكعب. مرت   5000 تبلغ  حتميل 

املسال  الطبيعي  الغاز  ناقالت  فإن  وباملقارنة، 
 250 بني  اإلجمايل  طولها  يرتاوح  اليوم  النموذجية 
الغالب  295 مرت مع قدرات حتميل ترتاوح يف  و 

180,000 مرت مكعب وقد مت تصنيف   –  120,000 بني 
املسال  الطبيعي  الغاز  كناقالت  السفن  هذه 

حمطات  معظم  تصميم  مت  لقد  التقليدية. 
أنحاء  جميع  يف  املسال،  الطبيعي  الغاز  ناقالت 
الغاز  ناقالت  من  األحجام  هذه  الستيعاب  العامل، 

التقليدية. املسال  الطبيعي 

Q-Flex تعد أكرب  Q-Max و   ال تزال سفن 
مع  مصممة  املسال،  الطبيعي  الغاز  ناقالت 

التقليدية  السفن  ألحجام  مشابه  حتميل  مؤشر 
 266,000  –  210,000 وترتاوح يف قدرات التحميل بني 

 345 315 إىل  مرت مكعب مع أطوال إجمالية من 
70 سيارة  – هذا طول خط مكون من أكرث من  مرت 

كروزر! الند 

فئة  سفن  بها  تتمتع  التي  الواضحة  امليزة  إن 
تكاليف  انخفاض  هو  التقليدية  الناقالت  على   Q

ومع  احلجم.  زيادة  جراء  من  التوفري  نتيجة  الشحن 
السفن  2007، مل تكن حمطات  ذلك، قبل عام 

عندما   Q فئة  سفن  الستقبال  مهيأة  املوجودة 
على  قامت  لذلك،  ونتيجة  بالكامل.  حمملة  تكون 

القدمية  االسترياد  حمطات  من  العديد  الفور 
التفريغ. ومرافق  األرصفة  املرافىء،  بتجديد 

لسفن  حمطة   38 جمموعه  ما  هناك  اآلن،  حتى 
Q-Max متوافقة  19 حمطة لسفن  Q-Flex و 

Q-Max من السفن   14 Q-Flex و   31 مع 
أول  وكانت  العامل.  أنحاء  جميع  يف  العاملة 

حمطة  هي   Q-Flex سفينة  الستقبال  حمطة 
 25 يف  اليابان  يف  املسال  الطبيعي  للغاز  نيجاتا 

.2007 ديسمرب 

وجهة  أنها  على  ما  حمطة  حتديد  يتم  عندما 
القيام  هو  كمستأجر  قطرغاز  دور  فإن  حمتملة، 
وعملية  للمحطة  املفصلة  املوافقة  بإجراءات 

العناية  مراجعة  تتضمن  التي  السفينة  إدخال 
مع  السفينة  توافق  تأكيد  ودراسة  الواجبة 

من  مشاركة  الدراسة  هذه  وجتري  احملطة. 
ومشغلي  احملطة  مشغلي  للغاز،  قطر  قبل 

وصول،  إمكانية  لضمان  السفن  وأصحاب 
البضائع  لنقل  بأمان  السفينة  ورسو  مغادرة 

احملددة  الطرق  أو  املائي  املمر  باستخدام 
. للمحطة

أصحاب  مع  بالتعاون  قطرغاز،  عمل  فريق  يقوم 

عملية  حتليل  ودراسات  لألبعاد  بتحليالت  السفن، 
ميتا  شروط  دراسة  الرصيف،  خملطط  الرسو 

واجلزر،  املد  وبيانات  األعماق  قياس  اوشن، 
يف  والرسو  للعبور  اخملتلفة  التشغيل  ومعايري 

وآمنة. مناسبة  لتعترب  األرصفة 

الراسية يف رصيف  ميكن أن تسبب السفينة 
بشكل غري صحيح ضغطًا غري مربر على خطوط 

الرسو، مما قد يؤدي إىل وضع غري آمن ألفراد 
الطاقم على منت السفينة وكذلك ضرر قد يلحق 

باحملطة. قد يؤدي أيضًا الرسو غري الصحيح إىل 
عدم قدرة السفن على املغادرة أو عدم قدرة 

بالشكل  أداء عملها  الرصيف على  املعدات يف 
السليم.

خالل عام 2012، من املتوقع أن يبحر أسطول قطرغاز 
من سفن Q-Max و Q-Flex نحو 4 ماليني ميل 
بحري – أي ما يعادل السفر إىل القمر والعودة أكرث 

من 8 مرات! بالتأكيد لقد قطعنا شوطًا طوياًل منذ 
سفينة امليثان بايونري يف عام 1959.

“إن امليزة الواضحة التي تتمتع بها سفن فئة Q على الناقالت التقليدية هو 
انخفاض تكاليف الشحن نتيجة التوفري من جراء زيادة احلجم”. 
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دليل املستخدم السهل 
لالستحقاقات احملاسبية

يفر السامعون من حولك مبجرد ذكر مصطلح االستحقاقات احملاسبية 
“Accruals Accounting” لكن يعد هذا املصطلح ملوظفي قطرغاز الذين 

يتعاملون مع املوارد املالية بشكل يومي كمصطلح أساسي للمحاسبة 
يستحق النظر إليه بشكل أقرب...

ملاذا ندون االستحقاقات احملاسبية؟

سؤال جيد! إن الهدف من تدوين االستحقاقات 
لتوثيق مسؤولية الشركة على  احملاسبية هو 

سائر السلع واخلدمات عند توافر الشروط التالية:

- استالم الشركة للسلع واخلدمات

انتقال امللكية للشركة  -

وهذا يتضمن السلع واخلدمات التي مت تسليمها، 
بناؤها أو االنتهاء منها مع توافر الشروط اآلتية:

- عدم إصدار فاتورة من البائع

- عدم استالم فاتورة البائع بالرغم من إرسالها

- يف حال استالم الفاتورة لكن مل يتم التحقق 
   من صحتها / شموليتها من أجل املضي 

   باإلجراءات املناسبة

- يف حال التحقق من صحة الفاتورة ولكن 
   عدم وضعها موضع التنفيذ ضمن النظام 

   احملاسبي

ومن هنا فإن مبادىء احملاسبة األساسية تنّص 
على االعرتاف بهذه املصاريف وتدوينها مبجرد 

حصولها، وبغض النظر عن توقيت السداد. 
وهذا مبدأ هام من مبادىء احملاسبة يساعد 

لتلبية املتطلبات  تقارير دقيقة  على تقدمي 
اإلدارية. وتسمح املبادىء ذاتها بوضع تقديرات 
يف حال عدم توفر معلومات كافية. ويتم عكس 

بالدورة  البدء  االستحقاقات احملاسبية عند 

احملاسبية اجلديدة وإكمال إجراءات اإلشعارات 
املوثقة. ويف حال عدم العمل باإلجراءات إلشعار 
ما خالل الدورة احملاسبية اجلديدة، فإن النفقات 

أو اإليرادات يجب أن يتم استحقاقها من جديد.

احملاسبية االستحقاقات  أهمية 

لقد برزت احلاجة لهذه الطريقة مع ازدياد التعقيد 
يف املعامالت التجارية ولرسم صورة صحيحة 

وعادلة للمعلومات املالية يف أي وقت. إن البيع 
االئتماين أو اخلدمات التي توفر إيرادات دخل 

ملدة طويلة من الزمن تؤثر بشكل ملموس 
على الوضع املايل للشركة خصوصًا عند حدوث 

العملية التجارية. ومثال على ذلك هو شحنة 
بحرية يف طريقها إىل تشوبو إلكرتيك يف حمطة 

الياباين.  كاواغوي 

فكلفة إنتاج الغاز الطبيعي املسال قد مت 
حسابها، ولكن الدفع قد ال يتم استحقاقه لفرتة 

من الزمن، من احملتمل أن تكون خارج نطاق 
الدورة احملاسبية عند إرسال الشحنة.

كذلك، فإن قيام قطرغاز بتعهد لدفع ثمن سلع 
أو خدمات مت استالمها يعترب من االستحقاقات 

احملاسبية.

إنه ملن املفيد أن يتم قيد تلك العمليات لتظهر 
على الكشوفات املالية خالل الدورة احملاسبية 

التي متت بها. ومع أخذ النفقات واإليرادات 
املستحقة بعني االعتبار فإنه من املمكن 

احلصول على صورة متكاملة للوضع املايل 
للشركة يف أي وقت.

التأثري على الوضع املايل

يتم إعداد الكشوفات املالية وفقًا ملبدأ 
التعرف  تتطلب  التي  االستحقاقات احملاسبية 

على النفقات واإليرادات خالل فرتة الدورات 
احملاسبية التي حتدث خاللها وليس بناء على 

النقدي. العامل 

ووفقًا ملبدأ االستحقاقات احملاسبية فإنه يجب 
أثناء الدورة  النفقات املستحقة  التعرف على 
احملاسبية التي متت خاللها. لذا، يجب وضع 

التي  النفقات املستحقة خالل الفرتة احملاسبية 
متت خاللها وليس خالل الدورة التالية حيث يتم 

تدوينها. 

ومن جهة أخرى، يتم تسجيل اإليرادات خالل الدورة 
احملاسبية التي شهدت احلصول عليها. لذا، فإن 
اإليرادات املستحقة يجب التعرف عليها يف الفرتة 

التي تطرأ خاللها وليس يف الفرتة الالحقة التي 
حتصيلها. يتم 

ويحرص مبدأ االستحقاقات احملاسبية 
بأن يكافىء بني النفقات واإليرادات خالل 

الدورة احملاسبية. وباحلقيقة، إن مصطلح 
االستحقاقات احملاسبية  مشابه جدًا ملبدأ 

التكافىء.

األولية القيمة 

يف قطرغاز، نحن نتبنى قيمة أولية تبلغ
10.000 دوالر أمريكي لكل فاتورة يف االستحقاقات 

احملاسبية. ويقوم الفريق احملاسبي يف قطرغاز 
الكلفة إليضاح وتعليم  بتدريب جميع مراقبي 

وحتديث مبادىء االستحقاقات احملاسبية.

التي  الدعم  التربير ومستندات 
التوثيق إلظهار أسس  تتضمن 

احملاسبة

التربير السبب أو املنهجية لتحديد قيمة  يقّدم 
االستحقاق احلسابي. وتقدمي التربير هو أمر 

إجباري ألنه الطريقة الوحيدة التي متّكن املدقق 
من حتديد كيفية تطور قيمة االستحقاق. وتزداد 
أهمية ذلك يف حال انتقال الشخص املسؤول 

عن إعداد / تزويد االستحقاق أو حدوث املراجعة 
يف وقت الحق فاملستقبل عند عدم القدرة 
لكيفية حصول  الدقيقة  التفاصيل  تذّكر  على 

قيمة االستحقاق. ولن يقوم قسم املالية بقبول 
التوثيقية  أي استحقاقات من دون املستندات 

املالئمة للتأكد من صحتها ألن عدم وجودها قد 
يؤدي إىل خلل يف الكشوفات املالية.

لالستحقاقات التربير 

التربير لالستحقاقات ليس منحصرًا بوجود  إن 
مستند، بل ميكنه أن يأخذ أشكااًل أخرى. ميكن 
له أن يكون مكتوبًا بخط اليد، مطبوعًا أو صادرًا 

عن احلاسوب، بهدف التعرف على الوضع احلايل 
لاللتزامات. 

 
- نسخة عن فاتورة مت استالمها ولكن مل يتم 

   العمل بها بعد

- تقرير من بائع يظهر قيمة العمل الذي مت 
   تأديته حلينه

- نسخة عن تقرير عمل يظهر عدد املوظفني 
   والنسب )تكفي النسب الوسطية(

- منافع االستحقاقات

قياس األداء

مع استخدام االستحقاقات احملاسبية، ميكن 
قياس األداء بشكل أكرث دقة وموضوعية عند 
احتساب كامل التكاليف لفرتة حمددة. وبهذه 

الطريقة ميكن مقارنة استخدام املوارد مقابل 
األداء وهذا أحد أهم أسباب مبدأ االستحقاقات 

احملاسبية، إذ أنها تساعد اإلدارة على اتخاذ القرار 
الصحيح.

“يتم إعداد الكشوفات املالية وفقًا 
ملبدأ االستحقاقات احملاسبية 

التي تتطلب التعرف على النفقات 
واإليرادات خالل فرتة الدورات 

احملاسبية التي حتدث خاللها وليس 
بناء على العامل النقدي.”
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الشفافية

الشركات  احملاسبية  االستحقاقات  مبدأ  يساعد 
منع  عرب  به  املرغوب  غري  اإلنفاق  جتنب  على 

املايل.  الشركة  موقع  عن  خاطئة  صورة  تقدمي 
يساعد  احملاسبية  االستحقاقات  مبدأ  تبني  إن 

جلهة  واملوثوقية  واألمانة  الشفافية  تعزيز  على 
املالية. املعلومات 

تعريف االستحقاقات احملاسبية

الفرق  وما  هي  ما  احملاسبية،  االستحقاقات 
أفضل  إن  التقليدية؟  احملاسبة  وبني  بينها 

ولبعض  لها  تعريف  تقدمي  هي  للبدء  طريقة 
يومي.  بشكل  نستخدمها  التي  املصطلحات 

– واحد من مبادىء احملاسبة  مبدأ االستحقاق 
النفقات  التعرف على  يتطلب   – األساسية 

واإليرادات عند حدوثها مباشرة، وليس عند 
احلصول الفعلي أو سداد املال كما يف 

التقليدية. احملاسبة 

أو  سلعة  لكلفة  تقدير  هي  املستحقة  النفقة 
مل  ولكنها  بها،  مدينة  والشركة  حدثت،  خدمة 
سبيل  )على  احملاسبة  نظام  يف  بعد  تسجل 

السلع  بثمن  فاتورة  بعد  املورد  يرسل  مل  املثال، 
تسليمها(. مت  التي  واخلدمات 

من  متأت  لدخل  تقدير  هو  املستحق  اإليراد 
املثال،  سبيل  )على  تسجيلها  بعد  يتم  مل  عملية 

بعد(. باملبيعات  فاتورة  إعداد  يتم  مل 

الشركة خالل  بها  تدين  أموال  أي  ومن هنا فإن 
قيد  وضعها  يجب  الراهنة  احملاسبية  الدورة 
سواء  التكاليف  بند  إىل  وإضافتها  االستحقاق 

أو خسارة. حتت حساب ربح 

احملاسبة  معايري  من   37 البند  مؤونات  إن 
احملتملة،  واألصول  احملتملة  الديون  العاملية، 

مالئمة  تعريفية  معايري  وجود  على  حترص 

الديون  البنود،  على  تطبيقها  يتم  ومقاييس 
احملتملة. واألصول  احملتملة 

احملتملة  الديون  فإن   ،37 الـ  للبند  ووفقًا 
:)10 )الفقرة  كالتايل  تعّرف  احملتملة  واألصول 

القيمة أو  البند هو دين غري حمدد املوعد  إن   -
الدين هو واجب حايل على الشركة طرأ - إن 

سيؤدي  بتسويته  والقيام  سابقة،  أحداث  نتيجة    
  إىل تدفق نقدي خارجي من موارد الشركة

“يساعد مبدأ االستحقاقات احملاسبية الشركات على جتنب 
اإلنفاق غري املرغوب به عرب منع تقدمي صورة خاطئة عن موقع 

الشركة املايل”.
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منذ تأسيسها عام 1984، تبوأت قطرغاز مركز الريادة يف جمال 
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر.

واليوم، تعترب قطرغاز أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال 
يف العامل، مع قدرة إنتاجية تبلغ 42 مليون طن سنويًا

وعرب متيز موظفينا وآدائنا ومسؤولياتنا جتاه اجملتمع وقدرتنا 
االبتكارية يف جمال الطاقة، نقوم بتسليم الغاز الطبيعي املسال 

بأمان وموثوقية إىل عمالئنا يف شتى أرجاء العامل. 

الشركة األوىل عامليًا يف جمال الغاز الطبيعي املسال
www.qatargas.com.qa



التواصل يف قطرغاز

ومن الضروري حتى يتمكن املوظف من 
تأدية عمله على خري وجه أن يكون مطلعًا 

تؤثر على عمله  التي  اليومية  الشؤون  على 
التي حتيط به. كما يجب على  التطورات  وكذلك 
التي  بالقرارات  املوظفني أن يكونوا على اطالع 

يتم اتخاذها والطرق التي ميكن أن تؤثر بها 
القرارات عليهم. ومن السهل قيام اإلدارة  تلك 

الضروري  لكن من  والرسائل،  التعليمات  بإرسال 
التواصل من الطرفني بحيث يشعر  أن يكون هذا 
تقدير  بأن مساهماتهم هي موضع  املوظفون 

القرار. اتخاذ  وأنهم جزء من عملية 

التواصل  عمليات  على  املرتتبة  النتائج  وتظهر 
اإلنتاجية،  الظاهر يف  التحّسن  الناجحة يف 

أو املنتجات، معنويات املوظف  نوعية اخلدمات 
الشركة.  ربحية  وبالنتيجة 

ملاذا؟

األخالقية. التزاماتها  على  ونؤكد  الشركة  لتماسك  انطباعًا  لنخلق   -
بالتزاماتنا.  نويف  ألننا  قدوة  نكون  أن  علينا  قطرغاز  يف  موظفني  بصفتنا   -

املطلوبة: األفعال 

إيجابية. نيتك  تكون  أن  يجب   -
الغري. على  اللوم  إلقاء  بدون  تواصل   -

األخالقية. التزاماتها  على  ونؤكد  الشركة  لتماسك  انطباعًا  لنخلق  السرية.  املعلومات  سرية  على  حافظ   -

ملاذا؟

احلياة. بنفس اخلربة يف  يتمتع اجلميع  وال  أنواع خمتلفة  الناس  أن  ندرك  أن  - علينا 
األهمية  غاية  يف  هو  الذي  اإلبداع  أن  مدركني  وكرامة،  باحرتام  البعض  بعضنا  مع  نتعامل  قطرغاز  يف  أننا  على  لرنكز   -

نوعها.   من  الفريدة  النظر  وجهات  من  ينبع  ألعمالنا     

املطلوبة: األفعال 

العمل. يف  شركائك  بصفتهم  وتقدير  باحرتام  اآلخرين  مع  -    تعامل 
بلباقة. األسئلة  على  اجب   -

مفهومة. أنها  لتضمن  مناسبة  لغوية  بصيغة  الهامة  الرسائل  إليصال  كافيًا  وقتًا  خصص   -
إجاباتهم. لتشكيل  كافيًا  وقتًا  الناس  أعط  التحديات.  األسئلة،  املساهمة،  على  شجع   -

أجلها. من  جمتمعون  هم  التي  املسألة  لتغطية  االجتماعات  يف  كافيًا  وقتًا  خصص   -
وضوحها.  لضمان  أسئلتك  صياغة  وأعد  قلته  ما  كرر  وصرب.  واحرتام  هدوء  بكل  مفهومًا  تقوله  ما  أن  من  تأكد   -

الفعل  لردود  متقباًل  وكن  معوقات،  أو  مشاكل  أية  تنهي  أن  بلباقة  وحاول  املقاومة،  أو  الشك  وجود  عالمات  عن  ابحث   -
   واآلراء املعاكسة.

ملاذا؟

لوجه. وجهًا  التعامل  من  للتواصل  فعالية  أكرث  طريقة  هناك  وليست  والتعلم  االستماع  على  التواصل  جناح  يعتمد   - 
اجلسد  لغة  على  بل  احلديث،  يف  املستخدمة  الكلمات  على  يعتمد  ال  الذي  التواصل  من  كبري  جزء  هناك   -

أو املالحظات.  الرد على بعض األسئلة  والتأخر يف  الوجه  والفراغات بني كل كلمة وأخرى وتعابري     
تذكر  الطريقة  هذه  شخصي،  الغري  بالتواصل  مليء  إلكرتوين  عامل  يف  اإلنساين  للجانب  أكرب  أهمية  يعطي  ذلك   -

اجلميع بإنسانيتهم.    

املطلوبة: األفعال 

املوظفني.  وتفقد  املكاتب  يف  باملشي  العمل  -   أدر 
مسؤوليك. مع  للتحدث  وقتًا  خصص   -

يف نفس املكان. زمالئك  والهاتف مع  اإللكرتوين  الربيد  قلل من استخدام   -
الناس. تكون مع جمموعات كبرية من  الطرفني عندما  االتصال ذي  - كن حذرًا من حتديات 

املفتوح. الباب  سياسة  اتباع  شجع   -
العمل. فريق  أعضاء  بني  التفاعل  لتحسني  واجملموعات  األفراد  مع  منتظمة  اجتماعات  بعقد  قم   -

إن إحدى أهم أسباب النجاح 
يف أي شركة هو التواصل، 

فالتواصل املنّظم هو مصدر 
إفادة للشركة بشكل عام 

وللموظف بشكل خاص.

بأن تصبح  التزامها  وقد أعلنت شركة قطرغاز عن 
الغاز الطبيعي املسال.  الرائدة يف جمال  الشركة 

ولعل طريقتنا للتقّدم يف هذا االجتاه هي عرب 
البناء واحلفاظ على نظام تواصل يحسن من 

نوعية ومدى أدوات التواصل املوجودة، إضافة إىل 
للمعلومات  احلر  االنسياب  التي تسهل  اإلجراءات 

التواصل  يف سائر أقسام املؤسسة. ويعترب 
اآللة املؤسسية،”  الذي يشحم  “الزيت  مبثابة 

وإجراءاتها. وظائفها  عمل  بذلك  ميسرًا 
وقد أبدى املوظفون من خالل استبيان مت يف 

2011 رأيهم بوضوح جتاه ضرورة حتسني  عام 
بأنه ال ميكنه  التواصل. وقد شعر بعضهم 

البوح برأيه بوضوح وحرية، أو املساهمة يف 
الذي قد يؤثر على عمله.  القرار  اتخاذ  عملية 

ونتيجة ملقرتحاتكم، فقد قام فريق عمل متعدد 
التي  والوسائل  الطرق  إىل  بالنظر  االختصاصات 

التواصل يف الشركة وتقدم بخمس  تعزز إجراءات 
التخطيط، اإلجراءات،  توصيات لذلك يف جماالت 

التواصل للوصول إىل تغيري  التدريب وقيم  األدوات، 
اجلديد  قطرغاز  لشعار  وفقًا  والسلوك  الثقافة 

يف هذا املوضوع، أال وهو “تواصل بانفتاح وشارك 
معلوماتك.” 

وقد تبّنت اإلدارة العليا هذه التوصيات، ومت 
حتسينها عرب ورش العمل التدريبية واملبادرات 

اخملتلفة. وكانت إحدى أهم األعمال هي تعريف 
ست قيم للتواصل يف قطرغاز وتقدمي التوجيه 

جلهة سلوك كل واحد منا بالعالقة مع هذه القيم.
يتواجد  ويف مؤسسة متنوعة مثل قطرغاز، حيث 

70 جنسية خمتلفة بني املوظفني  أكرث من 
العديد من املكونات واملساهمني  والعمال، ومع 

قطرغاز  مبادىء 
للتواصل

مبصداقية  سنتواصل   
ونزاهة

سنشجع   
التواصل  على 

وجهًا لوجه

عن  سنعلن   
األخبار اجليدة 

السيئة  واألخبار 
على حد سواء

سنتواصل 
منتظم بشكل 

ويف املواعيد احملددة

باملعلومات  سنتشارك   
وشفافية بصراحة 

مستمعني  سنكون 
حمرتمني نشيطني 

مبصداقية  سنتواصل   
ونزاهة

مستمعني  سنكون 
حمرتمني نشيطني 

سنشجع   
التواصل  على 

لوجه وجهًا 

يف الداخل واخلارج، فإنه من الضروري احلفاظ 
تواصل متماسكة  على نظام وثقافة وإجراءات 

الشركة. ومن هنا  ومتناسقة تعكس قيم 
بيئة يشعر فيها األفراد  نحن بحاجة إىل تطوير 
بجدية،  تدرس  مساهماتهم  وبأن  بأهميتهم، 
أفكارهم  والتعبري عن  الوقوف  وحيث ميكنهم 

ويعترب التواصل مبثابة “الزيت الذي 
يشحم اآللة املؤسسية،” ميسرًا 

بذلك عمل وظائفها وإجراءاتها.
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بحرية. ومن أجل حتقيق هذا الهدف، يتوجب على 
التواصل  بقيم  االلتزام  قطرغاز  موظفي  جميع 

أدناه: الست وأسلوب السلوك املذكور 



ملاذا؟

ميكن  ال  وشفافية،  بصراحة  والتشارك  التعاون  فبدون  الشركات.  لنجاح  أساسية  أهمية  ذو  اجلماعي  العمل  -    إن 
إمكانياته. أعلى  حتقيق  العمل  لفريق 

املشاركة. على  ويشجع  املوظفني  بني  واالحرتام  التفاعل  على  يساعد  هو   -
لألفكار.  احلر  للتبادل  منربًا  يشكل   -

اجلميع. بني  والتعاون  الكاملة  املشاركة  هي  فعالية  وأكرث  أقوى  العمل  فريق  يجعل  ما  إن   -
األخطاء  إىل  ذلك  وسيؤدي  بأنفسهم  الفراغات  بإكمال  اجلميع  سيقوم  احلقائق،  جميع  عن  الكامل  اإلفصاح  بدون   -

املشاكل.  على  الرتكيز  على  الناس  يشجع  وذلك   – احلقائق  وتشويه  والنميمة     

املطلوبة: األفعال 

آخر. إىل  أعلى وإىل أسفل ومن جانب  إىل  – شجع على توصيل املعلومات  - وزع املعلومات 
عملهم. يف  تفيدهم  قد  أخرى  مصادر  أي  أو  الهامة  الوثائق  عنهم  تخفي  ال   – منهم  املطلوب  ما  للناس  وضح   -

- اشرح “ماذا” و”كيف” وأيضًا “ملاذا”.
اليومية. أعمالهم  على  تؤثر  التي  القرارات  يف  الناس  اشرك   – شموليًا  كن   -

مداخالتهم. تقدر  بأنك  اجلمهور  طمئن   -
يكون  أن  على  واحرص  واملقرتحات  باألسئلة  والتقدم  يقلقهم  ما  عن  ويعربوا  يتحدثوا  بأن  للناس  الفرصة  أعِط   -

التواصل ليس من طرف واحد.    

ملاذا؟

أكرب. وثقة  بوضوح  ويعد  الشركة  إن ذلك يظهر نضج   -
بالشركة. املشاكل  حل  طريقة  يف  يتجزأ  ال  كجزء  املوظفني  يشرك  وهو   -

املطلوبة: األفعال 

املكافأة. استحقاق  عند  اجليد  العمل  -   كافىء 
املتميز. واألداء  واإلنتاجية  املساهمة  على  للتشجيع  ذلك  يستحقون  عندما  علنًا  زمالئك  مبدح  قم   -

األخطاء  من  التعلم  ويتم  الصحيح  بالشكل  معها  التعامل  يتم  لكي  مبكرًا  السيئة  األخبار  إيصال  على  اجلميع  شجع   -
   التي وقعت. 

بأكرث األساليب احرتامًا وأقلها ضررًا.  لكيفية عمل ذلك  للتخطيط  - عند إعطاء املالحظات الصعبة، خصص وقتًا كافيًا 

ملاذا؟

أن  ولضمان  االستعداد  أهبة  على  يكونوا  وألن  الكربى”،  “الصورة  ملفهوم  والفهم  التأمل  من  اجلميع  ميكن  ذلك  ألن   - 
فعال. بشكل  مساهمتهم  لضمان  املتوفرة  واآلليات  األدوات  بأفضل  واجباتهم  لعمل  يحتاجونه  ما  لديهم  اجلميع     

املطلوبة: األفعال 

املتبعة. األنظمة  يف  اجلديدة  املطلوبة  والتغيريات  األنشطة  عن  اإلعالن  تؤخر  ال   -  
االعتيادية. وتوقعاتهم  عملهم  على  تؤثر  التي  القرارت  عن  الصحيح  الوقت  يف  اجلميع  إخبار  على  احرص   -

أي  بشأن  املوظفني  مع  الصريح  للنقاش  مستعدًا  وكن  العمل  إلكمال  مناسب  زمني  جدول  عن  باإلعالن  قم   -
تواجههم.    معوقات 

املطلوب.  للنشاط  وقت  أقرب  يف  البناءة  املالحظات  قدم   -

اللحاق بَرْكب التقطري

“إن واحدًا من أهدافنا األساسية وراء هذه املبادرة هو توظيف املواطنني امللتزمني 
ذوي الكفاءة العالية والذين هم على استعداد لتحقيق أهدافهم الشخصية”.

ميكن اآلن للباحثني عن فرص عمل من القطريني زيارة موقع
www.qatargas.com.qa  والبحث يف صفحة خمصصة توفر جميع الفرص املتاحة، 

املعلومات والنصائح بشأن الوظائف يف قطرغاز.

اخملصصة  للوظائف  صفحة  قطرغاز  أطلقت 
توفري  بهدف  اإللكرتوين  موقعها  على  للقطريني 

احمللية  الكوادر  لهذه  الصلة  ذات  املعلومات  كل 
عن  للوظيفة  التقدمي  وإمكانية  عمل  عن  الباحثة 

احلالية. الشواغر  مللىء  اإلنرتنت  طريق 

احملددة  العناصر  عن  معلومات  الصفحة  تقدم 
اسرتاتيجية  وكذلك  قطرغاز،  يف  التقطري  لربنامج 

عام.  بشكل  قطر  دولة  يف  الوظائف  تقطري 
االمتيازات  بجميع  قائمة  أيضًا  الصفحة  وتقدم 

القطريني  للمواطنني  تقدميها  يتم  التي  واحلوافز 
العمل  لقوانني  وفقًا  الشركة  مع  يعملون  الذين 

كذلك  الصفحة  يف  وترد  قطر.  دولة  يف  السائدة 
واملنح  التدريب  برامج  عن  شاملة  تفاصيل 

كما  قطرغاز.  شركة  من  املقدمة  الدراسية 
الصفحة  هذه  يف  عمل  عن  الباحث  سيجد 

 )FAQs( وأجوبتها  املتكررة  باألسئلة  خاص  قسم 
أي  عن  اإلجابة  على  القسم  هذا  يساعده  حيث 

لديه. تكون  قد  استفسارات 

السيد  قال  املبادرة،  هذه  على  وتعليقًا 
البشرية  املوارد  إدارة  مدير  املناعي،  عبدالعزيز 
هذه  لتقدمي  سعداء  “نحن  قطرغاز:  شركة  يف 

جلميع  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  اخلدمة 
الباحثني  القطريني  من  احملتملني  املرشحني 

إن واحدًا من أهدافنا األساسية وراء  عن عمل. 
امللتزمني  املواطنني  توظيف  هو  املبادرة  هذه 

استعداد  على  هم  والذين  العالية  الكفاءة  ذوي 
واملساهمة  الشخصية  أهدافهم  لتحقيق 

تعيني  مت  لقد  قطرغاز.  لشركة  العام  النجاح  يف 
من  املهنيني  من  مشرتك  متخصص  فريق 

وضمان  لدعم  الوظائف  وتقطري  التوظيف  أقسام 
من  العديد  أن  وآمل  التقطري.  يف  الشركة  رؤية 

كمصدر  الصفحة  هذه  إىل  سيلجؤون  املواطنني 
خالل  قطرغاز  شركة  مع  العمل  لفرص  حقًا  مفيد 

احملتملني.” العمل  أصحاب  عن  بحثهم 

أن  قائاًل  املناعي  عبدالعزيز  السيد  وأضاف 
مثل  خمتلفة  فعاليات  يف  تشارك  قطرغاز 

التوظيف  معارض  السنوي،  املهني  قطر  معرض 
لها  راعية  تكون  التي  الفعاليات  اجلامعات،  يف  يف األشهر القادمة، ستوفر الشركة التدريب للموظفني على كيفية استخدام هذه املبادىء للتواصل بشكل 

فعال لتعزيز ممارساتهم اليومية يف العمل.

جلذب  حماولة  يف  الهادفة  احلمالت  من  وغريها 
امللتزمني  من  عمل  عن  الباحثني  املواطنني 

متخصص  فريق  قام  وقد  العالية.  الكفاءة  وذوي 
عالقة  بتطوير  والتقطري  التوظيف  قسمي  من 

يف  الثانوية  واملدارس  اجلامعات  مع  قوية 
“وباإلضافة  الوطنية.  املواهب  عن  للبحث  البالد 

إكمال  مرحلة  خالل  مبوظفينا  نهتم  ذلك،  إىل 
ونقدم  التوجيهي  والربنامج  التوظيف  إجراءات 

بسالسة.  الفرتة  هذه  لعبور  والرعاية  الدعم  لهم 
على  سريعة  ردود  بتوفري  أيضًا  ملتزمون  ونحن 

داخل  الوظيفية  الفرص  حول  االستفسارات 
قطرغاز”.

باملعلومات  سنتشارك   
وشفافية بصراحة 

سنتواصل 
منتظم بشكل 

احملددة املواعيد  ويف 

عن  سنعلن   
اجليدة  األخبار 

السيئة  واألخبار 
سواء حد  على 

الصفحة بزيارة  وتفضل   QR رمز  مبسح  قم 
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سلسلة الرائد من “حتت اجملهر”
مقابلة مع السيد
 ستيفان ميشيل،

 املدير التنفيذي،
 توتال قطر

عن  املعلومات  ببعض  تزويدنا  ميكنك  هل 
توتال؟ نفسك ودورك يف 

وأرسلت   2005 عام  أوائل  يف  لتوتال  انضممت 
وتوزيعنا  مبيعاتنا  لتطوير  سنغافورة  إىل  مباشرة 

 8 توتال، قضيت  إىل  االنضمام  يف آسيا. قبل 
أعمل  الفرنسية  املالية  وزارة  يف  سنوات 

كان  الذي  ساركوزي،  لنيكوال  الطاقة  كمستشار 
وظيفة  كانت   - الفرنسي  املالية  وزير  آنذاك 

بالفعل! خمتلفة 

 2008 عام  يف  واإلنتاج  التنقيب  عمليات  إىل  انتقلت 
قطر  يف  األعمال  تطوير  مدير  تعييني  مت  عندما 

يف  التنفيذي  املدير  منصب  يف  عصيب  عام  وبعد 
سبتمرب  يف  قطر  توتال  إىل  عودتي  يشرفني  ليبيا، 

التنفيذي. املدير  منصب  يف   2011

النموذجي؟ يومك  تصف  كيف 

"اخلليج”  البحري  احلقل  توتال  تدير  تعلمون،  كما 
عملياتنا  ندير  أننا  من  التأكد  واجبي  فمن  لذلك 

اإلنتاج  نسلم  أيضًا  وأننا  جدًا  آمنة  بطريقة 
الرئيسي. ومقرنا  للبرتول  قطر  إىل  املتوقع 

اإلمكان  قدر  الوقت  بعض  قضاء  أيضًا  أحاول 
مساهمينا،  مع  أو  احلقل  يف  إما  مكتبي  خارج 

وال سيما قطر للبرتول وقطرغاز. وأعتقد أن ذلك 
التفاهم املتبادل من  يلعب دورًا مهمًا يف تعزيز 

التنمية  لزيادة دعم  العثور على أفضل طريقة  أجل 
النفط والغاز. االستثنائية لدولة قطر يف جمال 

الوقت  من  الكثري  أقضي  آخرًا،  ليس  ولكن  أخريًا، 
القطريني  مع  خاصة  اخمللصني  موظفينا  مع 

املهنية. حياتهم  تطوير  يف  لدعمهم  منهم 

توتال  يف  النمو  مراحل  أهم  ستحدث  أين 
القادمة؟ القليلة  السنوات  خالل 

 40 أكرث من  توتال حمفظة عاملية من  لدى 
من  أكرث  منها  كل  قيمة  تبلغ  جديدًا  مشروعًا 
النمو  أن  القول  ميكنني  أمريكي.  دوالر  مليار   1

بشكل  سيحدث  ولكنه  مكان  كل  يف  سيحدث 
روسيا  غينيا،  خليج  كندا،  يف  أكرث  ملحوظ 

نعمل  فنحن  معنية،  قطر  أن  ولطاملا  وأسرتاليا. 
األهداف. وتشمل  إىل عدد من  التوصل  من أجل 
التنمية  من  جديدة  مرحلة  إضافة  األهداف  هذه 

مواصلة  ترخيصنا؛  جتديد  مبجرد  اخلليج  حقل  إىل 
املبيعات  حيث  من  املضافة  القيمة  حتقيق 

إنتاجنا  مبعدالت  جناحًا  نحقق  أننا  حيث  والتسويق 
أكرث  التطوير  املسال؛  الطبيعي  الغاز  من  احلالية 

والتكرير،  البرتوكيماويات  جمال  يف  وجودنا  من 
للبرتول. قطر  شركة  عمليات  دعم  وأخريًا، 

الطاقة  صناعة  يف  األكرب  التحدي  هو  ما 
لدينا؟

وتدريب  جذب  أن  أعتقد  البشرية.  املوارد 
النمو  لتحقيق  املؤهلة  بالكفاءات  واالحتفاظ 

إنه  املصريي؛  التحدي  سيكون  الطاقة  إنتاج  يف 
وتدريب  تطوير  أن  سبب  هذا  للجميع.  كبري  حتد 
أخالقيًا  واجبًا  فقط  ليس  القطريني  املواطنني 

صناعية. ضرورة  أيضًا  ولكن 

قطرغاز؟ بشركة  توتال  عالقة  ترى  كيف 

املهنية  مستوى  من  جدًا  راضية  توتال  إن 
إجنازاتهم  قطرغاز،  عمل  فريق  به  يتمتع  الذي 

عليها  نحصل  التي  املعلومات  يف  والشفافية 
الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود  كمساهمني. 

وفريق  احلكيمة  قيادته  على  خالد  الشيخ  ألهنىء 
قطرغاز  أن  وآمل  جناحهم.  على  بأكمله  العمل 

الطويل  املدى  على  به  موثوق  كشريك  توتال  ترى 
لزم  كلما  دعم  على  احلصول  ميكنهم  الذين  من 
بطريقة  حتٍد  دائمًا  لهم  سنشكل  والذين  األمر، 

وبناءة. إيجابية 

لشركتك  الرئيسية  املساهمة  هي  ما 
القطري؟ الطاقة  قطاع  يف 

ونحن  عامًا.   76 منذ  قطر  يف  توتال  تتواجد 
روادًا يف  كنا  وأننا  تاريخنا هنا،  فخورون جدًا من 
السبعينيات  يف  البرتوكيماويات  صناعة  تطوير 

قابكو  شركة  مع  جنب  إىل  جنبًا  والثمانينيات 
يف  املسال  الطبيعي  الغاز  وصناعات 

.1 قطرغاز  مع  جنب  إىل  جنبًا  التسعينيات 

مراحل  جميع  صعيد  على  نشطة  توتال  اليوم، 
إىل  واإلنتاج  التنقيب  عمليات  من  الطاقة،  صناعة 

والبرتوكيماويات. والتوزيع  البيع 

ينتج  الذي  اخلليج،  نفط  حقل  توتال  تدير 
شريك  هي  توتال  برميل/يوميًا.   30٫000 حوايل 

البحرية  النفط  حلقول  الوطنية  الصني  شركة 
العميقة  اآلفاق  استكشاف  يف   )CNOOC(

املسال،  الطبيعي  الغاز  جمال  يف   .B/C لكتلة 

 2 1 وقطرغاز  توتال هي مساهم يف قطرغاز 
الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون   5٫2 حلوايل  وناقل 

وآسيا.  أوروبا  يف  خمتلفة  وجهات  إىل  املسال 
توتال هي شريك مؤسس يف شركة  وأخريًا، 

قدم  مليار   2 من  أكرث  تصدر  التي  للطاقة،  دولفني 
إىل دولة  الغاز من دولة قطر  يوميًا من  مكعب 

املتحدة. العربية  اإلمارات 

شريك  هي  توتال  والتوزيع،  البيع  عمليات  يف 
قطر  شركة  يف   ،)10%( بنسبة  لفان  مصفاة  يف 
بنسبة  وقاتوفني   ،)20%( بنسبة  للبرتوكيماويات 
توتال  )%36(، وهو مشروع مشرتك بني شركة 

وشركة   )63%( بنسبة  قابكو  للبرتوكيماويات، 
.)1%( بنسبة  للبرتول  قطر 

قطر؟ يف  لتوتال  املستقبل  يحمل  ماذا 

لشركة  التنفيذي  املدير  منصب  إليك  يوكل  عندما 
باملسؤولية  تشعر  العظيم  التاريخ  هذا  مبثل 

على  حريصًا  وتكون  السابقة  اإلجنازات  جتاه 
توتال  أن  أعلم  أنا  مشرق.  مستقبل  ضمان 

التكنولوجية،  اخلربة  حيث  من  يلزم  ما  كل  متتلك 
إىل أسواق  الوصول  إدارة املشروع،  القدرة على 

بنشاط  لتدعم  البشرية  مواردها  وكفاءة  الغاز 
أخرى داخل دولة قطر يف جمال عمليات  تطورات 

سواء،  حد  على  والتوزيع  والبيع  واإلنتاج  التنقيب 
توتال  بذلك أسرة  – وأعني  لنا  واألمر مرتوك 

ذلك. لتحقيق   – وشركاءها 

“اليوم، توتال نشطة على صعيد 
جميع مراحل صناعة الطاقة، من 

عمليات التنقيب واإلنتاج إىل البيع 
والتوزيع والبرتوكيماويات.”

“إن توتال راضية جدًا من مستوى املهنية الذي يتمتع به فريق عمل قطرغاز، 
إجنازاتهم والشفافية يف املعلومات التي نحصل عليها كمساهمني”.
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قسم املوارد البشرية يف متناول يديك

مت جتديد النظام اإللكرتوين خلدمات شؤون املوظفني الذاتية
 “HR-PA Service Desk” بشكل كامل، مقدمًا بذلك خدمات متاحة أكرث 

من إدارة املوارد البشرية، تتيح قدرة تشغيلية أعلى وإمكانية حل املشكالت 
مباشرة من خالل جهاز الكمبيوتر اخلاص بك أو جهاز الكمبيوتر احملمول.

اخلدمة  البشرية  املوارد  إدارة  أطلقت  ولقد 
الذي  األساسي  النظام  لتعزيز  احملدثة  الذاتية 

نحو  بجهودنا  تدفع  حيث   ،2012 مارس  يف  أطلق 
من  املقدم  الدعم   إىل  الوصول  إمكانية  توحيد 
التحديد  وجه  على  البشرية  املوارد  إدارة  قبل 

شؤون  قسم  ومعامالت  بإجراءات  يتعلق  فيما 
أيضًا  اجلديدة  اخلدمة  توفر  كما  املوظفني. 
كفاءة  أكرث  طريقة  قطرغاز  موظفي  جلميع 

استفساراتهم. عن  لإلجابة 

قبل وجود النظام كانت االستفسارات املتعلقة 
بشؤون املوظفني تستغرق معدل يومني ليتم 

اإلجابة عنها. وانطالقًا من سعينا املستمر 
لتحسني خدماتنا ملؤسسة قطرغاز ككل، فقد 

قامت إدارة املوارد البشرية، بالتعاون مع إدارة 
تكنولوجيا املعلومات بتبسيط إجراءات تقدمي، رصد 

وحل االستفسارات املوجهة إىل النظام اإللكرتوين 
خلدمات شؤون املوظفني الذاتية. حتى اآلن، فقد 

ورد أكرث من 200 استفسار من خالل تطبيق اخلدمة 
الذاتية اجلديدة، مما ساعد على توفري وقت 

املوظفني وحتسني اإلنتاجية بشكل عام.

من  املطورة  الذاتية  اخلدمة  إىل  الوصول  وميكن 
املوظفني  شؤون  خلدمات  اإللكرتوين  النظام 

قطرغاز  موقع  خالل  من  بسهولة  الذاتية 
اإللكرتوين.

بها! تستمتع  بأن  نأمل 

اإلدارة الفعالة مع برنامج اإلشراف 
على طريقة قطرغاز

اإلشراف  برنامج  دورات  تصميم  مت 
بتدريب  لتقوم  قطرغاز  طريقة  على 

اإلدارية  املناصب  يف  املوظفني 
فعالية  أكرث  ليصبحوا  واإلشرافية 

وسيساعد  اليومية  مهامهم  يف 
إىل  االرتقاء  على  قطرغاز  ذلك 

الكفاءة. من  أعلى  مستوى 

رأي  استطالع  من  املستمدة  للمعلومات  ونتيجة 
اإلدارية  القيادة  فريق  وافق   ،2011 للعام  املوظفني 

عنوان  حتت  إلزامية  دورات  جمموعة  طرح  على 
للمساعدة  قطرغاز”  طريقة  على  “اإلشراف 

جميع  من  ُيتطلب  املوظف.  كفاءات  بناء  يف 
حضور  اإلشرافية  املناصب  يف  املوظفني 

األشهر  مدى  على  ستعقد  والتي  الدورات  جميع 
يلي: كما  هي  الدورات  املقبلة.  والسنوات 

1 املرحلة 

- دورة إدارة األداء

ومتابعتها األهداف  وضع   -

التقييم  مناقشات   -

والتطوير األداء  مستوى  لتحسني  التدريب   -

والتصنيف التقييم  عملية   -

والتنمية الكفاءة  معدل  تقييم   -

)شارك  قطرغاز  طريقة  على  التواصل   -
العامة( العالقات  إدارة  والتنفيذ  بالتصميم 

2 املرحلة 

وإدارة فرق عمل متنوعة وفعالة بناء   -

العمل  ومتابعة  تخطيط   -

- فن االنتداب

للغري العمل  تسليم  عملية   -

القرارات واتخاذ  حل املشاكل   -

باملوظفني  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات   -
العالقات  إدارة  والتنفيذ  بالتصميم  )شارك     

    العامة(

واملقابلة  التوظيف  عملية  يف  املشرف  دور   -
الشخصية    

)شارك  اجلدد  للموظفني  الفعال  التعريف   -
العامة( العالقات  إدارة  والتنفيذ  بالتصميم     

التقييم  استئناف  عملية  يف  املشرف  دور   - 
إدارة  والتنفيذ  بالتصميم      وPIP )شارك 

العامة( العالقات     

التأديبي )شارك  دور املشرف يف اإلجراء   -
العامة( العالقات  إدارة  والتنفيذ  بالتصميم     

- دور املشرف يف إجراء الفصل )شارك 
العامة( العالقات  إدارة  والتنفيذ  بالتصميم     

لعام  األولوية  ذات  الدورات  تصميم  مرحلة  اكتملت 
أن  اإلعالن عن  والتطوير  التعلم  إدارة  2012 ويسر 

برنامج “اإلشراف على طريقة  أربع دورات من  أول 
2012 مع  الربع األخري من عام  قطرغاز” ستبدأ يف 

التايل: النحو  على  الدورة  مدة 

العام   ونهاية  منتصف  تقييم  مناقشات   -
    يوم واحد

والتصنيف    التقييم  عملية   -
     يوم واحد

والتنمية    الكفاءة  معدل  تقييم   -
    يوم واحد

قطرغاز    طريقة  على  التواصل   -
    يومان

لتسهيل  الذاتي”  التسجيل  “نظام  تطوير  مت  لقد 
الزمني  اجلدول  وإدارة  مراقبة  تسجيل،  عملية 

الرابط  إليه من  الوصول  والذي ميكن  بك  اخلاص 
التايل:

 http://portal/department/qgld/TE/
SQW/default.aspx

لكافة  شخصي  إلكرتوين  بريد  إرسال  مت  وقد 
الزمني  اجلدول  يتضمن  املؤهلني  املوظفني 

املوظفني  على  يجب   .2012 لعام  الكامل 
عليها  واالتفاق  املناسبة  املواعيد  مناقشة 

املتفق  التواريخ  يف  والتسجيل  مشرفيهم  مع 
التسجيل  نظام  من  أعاله  الرابط  خالل  من  عليها 

الذاتي.

إىل  استفسارات  أو  أسئلة  أي  توجيه  ينبغي 
 - عمران  حممد  السيد  الرئيسي:  املنسق 

 mimran@qatargas.com.qa 

نظمت يف شهر يونيو وعلى مدى يومني دورة التأهب حلاالت الطوارىء التدريبية السنوية وانطوت 
على ثالثة تدريبات ملواجهة األزمات وسّلطت الضوء على أبرز جماالت التطوير التي يتم العمل 

حاليًا. عليها 

قسم املوارد البشرية 
التأهب حلاالت الطوارىء

الدورة  بتنظيم  البشرية  املوارد  إدارة  قامت 
حلاالت  بالتأهب  اخلاصة  السنوية  التدريبية 

أخصائي  قام  حيث  يونيو  شهر  يف  الطوارىء 
استمر  الذي  التدريب  هذا  على  باإلشراف  تدريب 

كيفية  على  تدريبًا  وشمل  يومني  مدى  على 
عزيز  لفقدان  املتأملني  األقارب  مع  التواصل 

ثالثة  خلوض  الفرصة  توفري  عن  فضاًل  عليهم، 
 : تدريبات يف جمال مواجهة األزمات أال وهي 

“سالمة”، “وادي” و “الريان”.

السيناريوهات  وحسب  التدريبات  هذه  وخالل 
إدارة  مدير  من  يتطلب  الوضع  فإن  السائدة 

اإلدارة،  داخل  فرق  أربعة  حشد  البشرية  املوارد 
االتصال  فريق  لألقارب،  االستجابة  فريق  وهم 

وفريق  بالعائلة  االتصال  فريق  باملستشفى، 
اإلخالء. عملية  على  اإلشراف 

مدى  وتقييم  والربوتوكوالت  األنظمة  اختبار  مت  لقد 
إتخاذ إجراءات  مالءمة األدوات احلالية مما أدى إىل 

الفورية  التأهب  حالة  لتطوير  وضرورية  واضحة 
يف  املستقبلي  االستثمار  أطر  مناقشة  وكذلك 

اجملال. هذا 

وحتديدًا  البيانات،  على  األطر  هذه  أهم  أحد  ويرتكز 

باملوظف  اخلاصة  االتصال  تفاصيل  ودقة  أهمية 
بدونها  والتي  البشرية،  املوارد  إدارة  أنظمة  يف 

االتصال  لألقارب  االستجابة  فريق  يستطيع  ال 
وُيطلب  األزمات.  بأقارب املوظف يف وقت 

االتصال  تفاصيل  من  للتحقق  املوظفني  من 
الطوارىء  حالة  يف  االتصال  وتفاصيل  الشخصية 

حاملا  التفاصيل  تلك  وحتديث  وقت،  أقرب  يف 
اخلدمة  استخدام  خالل  من  عليها  تغيري  أي  يطرأ 

 .)ESS( للموظف  الذاتية 

استعدادنا  حتسني  يف  سيساعدنا  األمر  وهذا 
املستقبل. يف  البشرية  املوارد  إدارة  يف 

ورش العمل التدريبية حول 
البشرية  سياسات املوارد 

جمموعة  بتنظيم  البشرية  املوارد  قسم  قام 
يف  مهمة  مبوضوعات  للتوعية  احلصص  من 

املوظفني،  عالقات  واملكافآت،  التقدير  جماالت 
تهدف  وال  وظيفة.  كل  ومسؤوليات  الرواتب  إدارة 

بهذه  املعرفة  تعزيز  إىل  فقط  الورش  هذه 
العملي  بالتطبيق  كذلك  تهتم  بل  السياسات، 

اخملتلفة. احلاالت  دراسة  عرب 

البشرية  املوارد  قسم  كان  العادة،  هي  وكما 
واملشرفون  املدراء  وحضر  الدوام.  على  مشغواًل 
سياسات  حول  تدريبية  حصصًا  يوليو  شهر  خالل 

لفان.  ورأس  الدوحة  يف  واملكافآت  التقدير 

تدريبية  حصة  تنظيم  مت  أغسطس،  شهر  وخالل 
املوظفني  بني  ما  العالقات  تنظيم  سياسة  حول 

نفس  حول  أخرى  حصص  حلقتها  الدوحة،  يف 
رأس  يف  لكن  سبتمرب،  شهر  طوال  املوضوع 

باقي  خالل  الحقة  حصص  تنظيم  وسيتم  لفان. 
إىل  زيارة  إحداها  تتضمن  أن  ونتأمل  السنة  أشهر 

البحرية. املنشآت 
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قطرغاز تشارك يف 
 مؤمتر غازتيك

السادس والعشرين
ُعقد مؤمتر غازتيك السادس والعشرين يف لندن، وذلك يف 

مركز إكسل من 8 حتى 11 أكتوبر 2012. 

املستوى  رفيع  وفد  قطرغاز  شركة  مّثل  لقد 
التجارة  إدارة  مدير  اإلدارية،  الشؤون  مدير  ضم 

واملشاريع  الهندسية  الشؤون  مدير  والشحن، 
الشركة  قامت  وقد  املالية.  الشؤون  ومدير 

باملشاركة  وأعمالها  إجنازاتها  بعرض  كذلك 
املصاحب  املعرض  يف  للبرتول  قطر  جناح  يف 

الريادي  موقعها  الشركة  أظهرت  كما  للمؤمتر، 
يف  املسال  الطبيعي  الغاز  لتوريد  شركة  كأكرب 

العامل.

واخلرباء  الشركات  غازتيك  مؤمتر  ويجمع 
أرجاء  شتى  من  الطبيعي  بالغاز  املهتمني 

على  تؤثر  التي  القضايا  ملناقشة  وذلك  العامل، 
شهد  وقد  ومستقباًل.  حاليًا  الصناعة  هذه 

والتغيري  الطاقة  لوزير  هامة  كلمة  املؤمتر  افتتاح 
دايفي،  إدوارد  املتحدة،  اململكة  يف  املناخي 

فرانك  السيد  قبل  من  استقبال  كلمة  إىل  إضافة 
الفيزيائي  ألقى  فقد  اخلتام،  يف  أما  تشامبان. 

الربوفسور  املشهور  الربامج  ومقّدم  الالمع 
قّيمة. حماضرة  كوكس  برايان 

هامة  كلمة  بتقدمي  قطرغاز  شركة  قامت  وقد 
الهامة،  والشخصيات  الوزاري  الوفد  برنامج  أثناء 
عالء  السيد  والشحن،  التجارة  إدارة  مدير  ألقاها 

رؤية  على  الكلمة  هذه  أكدت  وقد  جبارة.  أبو 
صناعة  يف  الرائدة  الشركة  تصبح  أن  يف  قطرغاز 

نوهت  كما  العامل،  يف  املسال  الطبيعي  الغاز 

االعتمادية  ناحية  من  للشركة  العايل  األداء  إىل 
أسطول  أكرب  امتالك  ومع  العمليات.  وسالمة 

على  والقدرة  املسال  الطبيعي  الغاز  لناقالت 
بتزويد  ملتزمة  الشركة  فإن  العامل،  أسواق  بلوغ 

عن  الباحثني  عمالئها  إىل  املسال  الطبيعي  الغاز 
يف  الطاقة  من  حاجاتهم  لتأمني  جديدة  فرص 

ملستقبل. ا

إىل ذلك، وكراِع أساسي لهذا احلدث،  باإلضافة 
وقد  زون،  سايرب  غازتيك  برعاية  قطرغاز  قامت 

قبل  من  بكثافة  املنطقة  هذه  استخدمت 
اإلنرتنت. خدمات  أجل  من  اخملتلفة  الوفود 

املوارد  إدارة  شاركت  غازتيك،  مؤمتر  مع  وتزامنًا 
املصاحب  التوظيف  معرض  يف  البشرية 

هذا  من  لالستفادة  وذلك   ،”IGNITE“ للمؤمتر 
وإظهار  عمل  عن  الباحثني  للقاء  الهام  املنرب 

قطرغاز. يف  املتواجدة  االستثنائية  الفرص 

لقطرغاز،  املؤسسية  الهوية  إبراز  من  وكجزء 
مركز  نواحي  جميع  يف  إعالنية  حملة  إطالق  مت 

شعار  تطّور  احلملة  هذه  أبرزت  وقد  إكسل. 
مزايا  أهم  من  لبعض  بالرتويج  وقامت  قطرغاز 

املوثوقية  املرونة،  املوظفني،  وهي  أال  الشركة، 
العاملية. األسواق  سائر  إىل  الوصول  على  والقدرة 

يجمع مؤمتر غازتيك الشركات 
واخلرباء املهتمني بالغاز الطبيعي 

من شتى أرجاء العامل، وذلك 
ملناقشة القضايا التي تؤثر على 

هذه الصناعة حاليًا ومستقباًل.
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حملة السالمة على الطرقات
شراكة من أجل مستقبل آمن!

شهري  خالل  قطرغاز  بشركة  األمن  قسم  قام 
السالمة  حول  توعوية  بحملة   2012 ويونيو  مايو 

لفان.  وراس  الدوحة  مدينتي  يف  الطرقات  على 
املوظفني  ووعي  التزام  على  احلملة  رّكزت  وقد 

السري،  وأنظمة  قوانني  بسائر  الشركة  يف 
داخل  السيارات  مواقف  بشروط  االلتزام  إىل  إضافة 

قطرغاز  أمن  فريق  تلقى  وقد  قطرغاز.  منشآت 
اإلدارة، حيث  دعمًا كاماًل من عدة مسؤولني يف 

خمتلف  عند  األمن  رجال  مبساعدة  هؤالء  قام 
قطرغاز. منشآت  مداخل 

على  خاص  بشكل  األضواء  احلملة  هذه  وسّلطت 
عرب  السيارات  صّف  الوقوف،  إشارات  عند  التوقف 

١١ أكتوبر بحضور الدكتور أسامة إبراهيم، املدير الطبي األول يف  مت إجزاء السحب يوم اخلميس 
اليسار(، ولورانس رايت، مدير  اليمني(، براين ديفلني، مدير االتصاالت والتخطيط )إىل  قطرغاز )من 

شؤون االلتزام القانوين وحمرر نشرة الرائد ملبادرات شؤون االلتزام يف االتصاالت )يف الوسط(.
كل  يف  األمان  حزام  استخدام  اخللفية،  العودة 
الهواتف  استعمال  عدم  القيادة،  أثناء  األوقات 
السرعة  بإشارات  االلتزام  القيادة،  أثناء  اجلوالة 

املشاة. عبور  أماكن  إىل  واالنتباه  احملددة 

العديد من  وقد مت خالل األسبوع األول إرسال 
وذلك  قطرغاز،  ملوظفي  اإلخبارية  النشرات 

وأظهرت  وأهدافها.  احلملة  هذه  عن  لإلعالن 
عند  األمن  رجال  قّدمها  التي  األولية  التقارير 

االنتهاكات  من  العديد  وجود  واخملارج  املداخل 
ومع  احلملة.  تغطيها  التي  اجملاالت  معظم  يف 

لوحظ  اإلخبارية  النشرات  وإرسال  احلملة  تقّدم 
ويوضح  االنتهاكات.  بعدد  كبري  انخفاض  حصول 

قطرغاز  موظفي  جهود  تضافر  كيفية  ذلك 
األمن  ثقافة  ونشر  املرورية  السالمة  لتحسني 

والسالمة.

27 26

هل تعتقد بأنك تعرف كيف تقود 
بشكل آمن؟ اثبت ذلك!

واألحجيات  املتقاطعة  الكلمات  لعبة  بإكمال  قم 
التابع  القسم  اسمك،  وأضف  منها(  واحدة  )أو 
مشار  حيث  البطاقة  على  وتوقيعك  رقمك  له، 
الكلمات  حلول  جميع  على  االطالع  ميكن  إليه. 

إصدار  أحدث  على  االطالع  طريق  عن  املتقاطعة 
يف  توجد  والتي  الطرق،  على  السالمة  حلملة 

العامة  اخلدمات  إنرتانت  موقع  على  األمن  مكتبة 
للشركة. الرئيسية  اإلنرتانت  صفحة  على 

إما  الصورة  مسابقة  حل  على  االطالع  ميكن 
القيادة  يف اإلصدار ذاته أو يف تغطية دورة 

األصلية  البطاقة  بإرسال  قم  اإللزامية.  الدفاعية 
الداخلي  الربيد  طريق  عن  احلل  من  االنتهاء  بعد 

 ،٥-٩ رقم  غرفة  كاياسثا،  أنيل  التايل:  العنوان  إىل 
الدوحة. يف  قطرغاز  لشركة  الرئيسي  املقر 

موقع  على  نظرة  تلقي  ألن  نشجعك  نحن 
األمور  بعض  على  اطلع  باألمن،  اخلاص  اإلنرتانت 
ولكن  الطرق  على  السالمة  مبوضوع  املتعلقة 

الوقت.  نفس  يف  املتعة  بعض  على  احصل  أيضًا 
األسئلة  جميع  عن  اإلجابة  عليك  يجب  أنه  وتذكر 

للفوز. فرصة  لك  لتكون  صحيح  بشكل 

املوظفني  من  للجميع  مفتوحة  املشاركة 
املعينني  العقود  وموظفي  املعارين  املباشرين، 
مشاركة  سوى  تقبل  لن  قطرغاز.  شركة  قبل  من 

شخص  أي  استبعاد  وسيتم  شخص  لكل  واحد 
تكون  أن  أكرث من بطاقة واحدة. يجب  يقدم 

بخط  فردي  بشكل  املوظفني  من  املشاركات 
أي  يف  النظر  يتم  ولن  اخلاصة،  وبجهودهم  اليد 

جماعية. مشاركات 

 2012 ديسمرب   6 حتى  مفتوحة  املسابقة 
وجيزة. بفرتة  اإلغالق  تاريخ  بعد  السحب  وسيجري 

سعيدًا! وحظًا  للجميع  السالمة  نتمنى 

دراوشه حممد 
١٠٩٩ رقم املوظف 

تاتش( آيبود  جهاز  )ربح 

فهد فرج 
٢٨٤٨ رقم املوظف  

تاب( جاالكسي  جهاز  )ربح 

راجوثمان راجار 
٣٧٩٣ رقم املوظف 

تاتش( آيبود  جهاز  )ربح 
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نكهة قطرية يف طوكيو
كانت شركة قطرغاز راعيًا إسرتاتيجيًا حلدث “األسبوع القطري: الفرجان يف طوكيو” الذي عقد يف 

روبوجني هيلز من 27 سبتمرب إىل 1 أكتوبر. هذا احلدث هو جزء من احتفالية قطر - اليابان 2012، 
لالحتفال بـ 40 عامًا من العالقات الدبلوماسية بني دولة قطر واليابان.

العامية  باللهجة  يعني “حي”  الذي  الفرجان،  اتخذ 
بناؤها  أعيد  ثقافية كبرية  القطرية، شكل قرية 
ومصممة  تقليدي  حملي  سوق  على  لتشتمل 

القطري. الرتاث  لعرض 

مت بناء السوق، الذي يحاكي إىل حد كبري سوق 
واقف الرتاثي يف الدوحة، يف واحدة من أكرث 

والرتفيه.  للتسّوق  شهرة  طوكيو  مناطق 
استقطب هذا احلدث الذي استمر ملدة خمسة 

اليابانيني الكتشاف املزيد عن  أيام اآلالف من 
الثقافة والرتاث يف قطر.

كان الغرض من هذا احلدث إعطاء جتربة أصيلة 
تعزيز  القطرية، مما يساعد على  الثقافة  عن 

العديد  البلدين. يشارك يف السوق  التفاهم بني 
التي  القطرية  واملؤسسات  الشركات  من 

الضوء على أساليب احلياة ومناخ  ستسّلط 
الثقافة واألعمال يف قطر، ناهيك عن العديد من 

عروض األداء احلّية لفنون املوسيقى والرقص 
إىل نقاشات مفيدة وعروض  باإلضافة  القطرية، 

تقدميية، عروض أفالم، فضاًل عن جمموعة 
للزّوار  القطرية. وستتاح  املنتجات  خمتارة من 

سوزوكي اتش  الياباين:  املصور  تقدمة  الصورة 

القطرية  التعّرف عن كثب على املالبس  فرصة 
األصيلة. العربية  احلّنة  وزخارف  التقليدية، 

وخالل االفتتاح الرسمي، صّرح السيد غامن 
بكونها واحدة  الكواري قائاًل: “تفخر شركة قطرغاز 

من كربى الشركات املشاركة يف احتفالية 
– اليابان 2012، التي تهدف إىل تعزيز العالقات  قطر 

واليابان  القوية واملستمرة بني قطر  والشراكة 
اليابان واحدة  40 عامًا. تعترب  والتي بدأت منذ قرابة 

الطبيعي  للغاز  الدول املستوردة  من كربيات 
املسال يف العامل ومن الشركاء املؤسسني 

الذين كان لهم دورًا بارزًا يف تأسيس وجناح 
قطرغاز.  شركة 

أنفسنا عهدًا  ونحن يف قطرغاز قد قطعنا على 
اليابان ومساعدتها على  مبساندة دول مثل 

لوارداتها من  تأمني مصادر متنوعة وطويلة األمد 
الطاقة.

الفعاليات  الفرجان هو حدث من سلسلة من 
40 عامًا من الصداقة والتعاون بني  بـ  لالحتفال 

واليابان. دولة قطر 

للبرتول،  قطر  يف  والغاز  النفط  مشاريع  شؤون  مدير  الكعبي،  شريدة  سعد 
مدير  الكواري،  غامن  و  قطر  متاحف  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  اخلاطر،  منصور 
احتفالية رعاة  عن  لإلعالن  الصحفي  املؤمتر  خالل  قطرغاز  اإلدارية،  الشؤون 

.2012 اليابان   – قطر 

طوكيو يف  قطرية  نكهة 

“ونحن يف قطرغاز قد قطعنا على 
أنفسنا عهدًا مبساندة دول مثل 

اليابان ومساعدتها على تأمني 
مصادر متنوعة وطويلة األمد 

لوارداتها من الطاقة”.

 “تفخر شركة قطرغاز بكونها واحدة من كربى الشركات 
املشاركة يف احتفالية قطر – اليابان 2012، التي تهدف إىل 

تعزيز العالقات والشراكة القوية واملستمرة بني قطر واليابان 
والتي بدأت منذ قرابة 40 عامًا. تعترب اليابان واحدة من كربيات 

الدول املستوردة للغاز الطبيعي املسال يف العامل ومن 
الشركاء املؤسسني الذين كان لهم دورًا بارزًا يف تأسيس 

وجناح شركة قطرغاز.” 
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املبادرات  من  العديد  رمضان  شهر  خالل  عقدت 
على  بالسالمة  الوعي  زيادة  إىل  تهدف  التي 

طوال  املرورية  السالمة  حملة  من  كجزء  الطرق 
التابعة  املرور  إدارة  نظمتها  والتي  الكرمي  الشهر 

قطرغاز. شركة  من  وبدعم  الداخلية  لوزارة 
العام  هذا  حلملة  الرئيسية  املبادرات  إحدى  كانت 

سائقي  على  اإلفطار  لوجبات  اليومي  التوزيع 
يف  الرئيسية  املرورية  التقاطعات  عند  السيارات 

 دعم حملة شهر رمضان
للسالمة املرورية

تكرث حوادث السري خالل شهر رمضان ويرجع ذلك بشكل جزئي إىل التغريات يف الروتني اليومي 
للناس، الصوم  وازدياد عدد الزيارات إىل األقارب واألصدقاء. مرة أخرى هذا العام، كانت قطرغاز 

داعمًا رئيسيًا للحملة السنوية إلدارة املرور للتوعية بالسالمة على الطرق.

إىل  وباإلضافة  بها.  احمليطة  واملناطق  الدوحة 
عن  كتيب  أيضًا  الوجبة  مع  م  ُيقدَّ واملاء،  التمر 

أخرى  إعالمية  ومواد  للسيارة  ملصق  السالمة، 
اآلمنة. القيادة  تدعم 

للعائالت  أقيم  الذي  بالقرنقعوه  االحتفال  وخالل 
2 أغسطس،  يوم  بالزا  واألطفال يف جممع حياة 

عن  هامة  مواضيع  على  الضوء  تسليط  مت 

والعروض  األلعاب  خمتلف  خالل  من  اآلمنة  القيادة 
توزيع  مت  وقد  االحتفال  هذا  يف  واملسابقات 

حياة  جممع  يف  األطفال  على  والهدايا  احللوى 
والكورنيش. بالزا 

بحملة  املرتبطة  اإلعالمية  احلملة  من  وكجزء 
إىل  قطرغاز،  شاركت  املرورية،  السالمة 

ورياضيني  املرور،  إدارة  من  مسؤولني  جانب 

اإلعالم  وسائل  وممثلي  مشهورين  قطريني 
النادي  لقاء رمضاين على مأدبة عشاء يف  يف 

هذه  خالل  أغسطس.   7 يف  الدبلوماسي 
السالمة  عن  هامة  مواضيع  مناقشة  مت  املأدبة، 
واملنظمات  اجلمهور  املسؤولني،  ودور  املرورية 

املوضوع. بهذا  الوعي  تعزيز  يف 

رمضان  شهر  طوال  أسبوع  نهاية  كل  ويف 
السالمة  عن  عرض  منصات  وضع  مت  املبارك، 

بالزا  املرورية يف كل من جممع الندمارك، حياة 
احلملة  من  الهادفة  الرسالة  لنقل  وذلك  واملول 

واأللعاب  احلية  العروض  خالل  من  اجلمهور  إىل 
واملسابقات.

توزيع  األخري من احلملة، مت  األسبوع  أيضًا وخالل 
على  الرضع  باألطفال  اخلاصة  السيارات  مقاعد 

مستشفى  يف  الوالدة  حديثي  األطفال  آباء 
حزام  استخدام  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  حمد. 

ينقذ األرواح يف حوادث املرور اخلطرية  األمان 

املفضل  احلل  هي  للرضع  السالمة  مقاعد  وأن 
األطفال  على  الهدايا  وزعت  كما  األطفال.  حلماية 

الرعاية. مراكز  يف 

املرور  إدارة  مع  قطرغاز  تعاون  على  وتعليقًا 
الكواري،  غامن  السيد  وّضح  احلملة،  تنظيم  يف 

قائاًل: “إن  اإلدارية يف قطرغاز  الشؤون  مدير 
تنظيم  يف  املرور  إدارة  لدعم  سعيدة  قطرغاز 

أمانًا  أكرث  الطرق  جلعل  حماولة  يف  احلملة  هذه 
وأننا  قطر،  دولة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

الوعي  عن  إيجابي  تأثري  إحداث  على  قادرين  كنا 
هي  املرورية  السالمة  إن  املرورية.  بالسالمة 

اجملتمعية  املسؤولية  مبادرات  من  مهم  جزء 
أن  حريصون  ونحن  قطرغاز،  بشركة  اخلاصة 

املستقبل”. يف  الشراكة  هذه  يف  نستمر 

إطالق اإلعالن التلفزيوين اخلاص 
السالمة املرورية بحملة 

طوال شهر رمضان املبارك، مت بث إعالن 
إنتاج  من  املرورية  السالمة  بحملة  خاص  تلفزيوين 

على  املرور،  إدارة  مع  وبالتعاون  قطرغاز  شركة 
الريان.  وقناة  قطر  تلفزيون  شاشة 

الشباب  السائقني  التلفزيوين  اإلعالن  استهدف 
على  املتهور  للسلوك  املدمرة  النتائج  وأظهر 

وقعت  فعلية  حوادث  متثيل  أعيد  حيث  الطرق. 
الذي  املدمر  األثر  للمشاهدين  لتوّضح  قطر  يف 

جمتمعنا. يف  الناس  على  احلوادث  هذه  خلفته 
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“وأننا كنا قادرين على إحداث تأثري 
إيجابي عن الوعي بالسالمة املرورية. 

إن السالمة املرورية هي جزء مهم 
من مبادرات املسؤولية اجملتمعية 

اخلاصة بشركة قطرغاز”، 

املسؤولية اجملتمعية



شركة  يف  العامة  العالقات  إدارة  مدير  قام 
بتقدمي  النعيمي،  راشد  منصور  السيد  قطرغاز، 

السيد سامل املري،  إىل  الفائت  يوليو   21 شيك يف 
السمعية.  الرتبية  جممع  على  اإلداري  املشرف 

قطرغاز  التزام  سياق  يف  املساهمة  هذه  وتأتي 
خاصة  قطر،  دولة  يف  التعليم  بدعم  املستمر 

اخلاصة. االحتياجات  ذوي  لألشخاص 

منصور  السيد  قال  املبادرة،  هذه  على  وتعليقًا 
يف  العامة  العالقات  إدارة  مدير  النعيمي،  راشد 

للشركة  اجملتمعية  املسؤولية  “إن  قطرغاز: 

دعم جممع
الرتبية السمعية

يعترب جممع الرتبية السمعية يف الدوحة مؤسسة هامة تعتني بحاجات األطفال الذين يعانون 
من مشاكل بالسمع. ويسّر شركة قطرغاز أن تدعم املؤسسة يف سعيها احلثيث للحصول 

على أحدث األجهزة ووضعها بخدمة التالمذة.

يف  اإلسرتاتيجية  األولويات  أهم  إحدى  هي 
التعليمي  الصرح  هذا  ندعم  أن  ويسعدنا  قطرغاز. 

جزء  احتياجات  ملالقاة  بجّد  يعمل  الذي  الهام 
جمتمعنا.” من  مهم 

موقعنا  “إن  قائاًل  النعيمي  منصور  السيد  وأضاف 
هو  املسال  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  رائدة  كشركة 

التي  االجتماعية  التنمية  مبادرات  لدعم  فرصة 
املسؤولية  إن  بلدنا.  يف  الناس  حياة  حتّسن 

رؤية  من  أساسيًا  موقعًا  حتتل  اجملتمعية 
شركتنا”.

قطرغاز تدعم 
احتفاالت ليلة
 "القرنقعوه”

أكد دعمنا لليلة القرنقعوه يف الظعائن على استمرار اهتمام 
العام. قطرغاز باملناسبات االجتماعية طوال 

قامت شركة قطرغاز هذا العام بدعم بلدية 
الظعائن يف تنظيم حفل ليلة القرنقعوه يف 

الرابع عشر من شهر رمضان الكرمي. 

وألولئك الذين ال يعرفونها منكم، فإن ليلة 
القرنقعوه هي تراث رمضاين يتم االحتفال به 

بشكل واسع يف شتى أرجاء دول اخلليج العربي. 
ويطوف األطفال يف هذه الليلة حول األحياء وهم 

التي تتعلق بتلك املناسبة  يغنون األغاين الرتاثية 
ويحصلون باملقابل على الهدايا واحللوى من 

الناس. عامة 

وتعليقًا على هذه املبادرة، قال السيد منصور 
راشد النعيمي، مدير إدارة العالقات العامة يف 

قطرغاز: “إننا سعداء مبشاركة بلدية الظعائن يف 
تنظيم هذا احلفل البهيج والذي يعزز من الروابط 

االجتماعية بني أفراد اجملتمع. وحترص شركة 
قطرغاز دائمًا على املشاركة الفعالة ودعم هذه 
املبادرات االجتماعية، ولطاملا شاركت يف العديد 

من املبادرات الشبيهة بهذه املناسبة”. 

من جانبه قال السيد خليفة املهندي، مدير 
العالقات العامة يف بلدية الظعائن: “إننا نقدر 

الدعم الذي تقدمه شركة قطرغاز وحرصها على 
إقامة هذه املناسبة. وتنبع هذه املبادرة من 

اجلهود التي تبذلها البلدية من أجل احملافظة 
على الرتاث والتقاليد وتشجيع الشباب على 
احملافظة على هذا الرتاث الشعبي. ونحن 

نخطط أن تصبح هذه املناسبة مناسبة رائعة 
وال تنسى لألطفال والكبار على حٍد سواء وذلك 

من خالل تنظيم عدة مهرجانات يف اجلو التقليدي 
“للقرنقعوة”.

وكجزء من االحتفال، تسلم األطفال، إضافة إىل 
كتابًا يحكي  التقليدية واحللوى،  القرنقعوه  هدايا 
عن أصول وأهمية هذا االحتفال. وقام اجلميع 

بغناء األغاين التقليدية إضافة إىل تناول األطعمة 
الرتاثية، ومت كذلك تنظيم مسابقات شّيقة شارك 

البلدية. فيها أطفال هذه 

وتشكل هذه الهبة جزءًا من برنامج املسؤولية 
اجملتمعية لشركة قطرغاز والذي يهدف إىل دعم 

املبادرات التي حتافظ على الرتاث والتقاليد.

“إن املسؤولية اجملتمعية للشركة 
هي إحدى أهم األولويات اإلسرتاتيجية 

يف قطرغاز. ويسعدنا أن ندعم هذا 
الصرح التعليمي الهام الذي يعمل 

بجّد ملالقاة احتياجات جزء مهم من 
جمتمعنا”.
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“ويطوف األطفال يف هذه الليلة 
حول األحياء وهم يغنون األغاين الرتاثية 
التي تتعلق بتلك املناسبة ويحصلون 

باملقابل على الهدايا واحللوى من 
عامة الناس”.

مديرة  الدوسري،  مطر  شماء  السيدة  وقالت 
الشكر  بجزيل  “نتقّدم  السمعية،  الرتبية  جممع 
السمعية  الرتبية  جممع  دعمها  على  لقطرغاز 

الذين  لألطفال  النجاح  فرصة  لتقدمي  سعيه  يف 
هذا  وسيساعدهم  السمع.  مشاكل  من  يعانون 
وأحدث  األجهزة  أفضل  على  احلصول  على  الدعم 

تعليمهم  تسهيل  بهدف  املتوفرة  التكنولوجيا 
العامل”. مع  وتواصلهم 



تدعم شركة قطرغاز برنامج “كل ربيع زهرة” الذي ينظمه مركز 
أصدقاء البيئة، وذلك حتت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا 
بنت ناصر املسند. وتهدف املبادرة إىل حماية احلياة النباتية 

البيئة للمجتمع احمللي.  يف قطر وتعزيز 

تهدف  مبادرة  زهرة”  ربيع  “كل  برنامج  يعترب 
قطر  دولة  يف  احمللية  النباتية  احلياة  حلماية 
النباتات كل  أو  عرب زراعة نوع حمدد من األزهار 
طريق  عن  املبادرة  هذه  قطرغاز  وتدعم  ربيع. 

الربنامج. لهذا  خاص  مايل  مببلغ  املساهمة 

أو  سيتيفريا”  “أناباسيس  نبتة  اختيار  تقرر  وقد 
أصدقاء  مركز  قام  حيث  العام،  هذا  “الشعران” 

خاللها  الرتكيز  مت  واحتفاالت  بيئية  برحالت  البيئة 
سيتيفريا”  “أناباسيس  وتعترب  الصنف.  هذا  على 
زهورها  وتتميز  عصارية.  بأوراق  مغطاة  شجرية 
نوفمرب  شهري  خالل  وظهورها  حجمها  بصغر 

تتحمل  التي  النبتة  هذه  وتنمو  وديسمرب. 
ضفاف  على  املاحلة  املستنقعات  يف  امللوحة 

الغربية  اجلنوبية  املناطق  يف  خاصة  اخلليج، 
فيها  تنمو  التي  الرتبة  وتتميز  قطر.  دولة  من 

البحري  املّد  مستوى  عن  بارتفاعها  النبتة  هذه 
وملوحتها.

منطقة  يف  وطيدة  عالقة  لها  امللحية  والنباتات 
يف  البحث  إىل  بالعلماء  أدى  الذي  األمر  اخلليج 
حتمل  من  متكنها  التي  وخصائصها  مزاياها 

وهذه  امللوحة.  من  العالية  الدرجات  ومقاومة 
نباتات  تطوير  من  العلماء  متّكن  قد  الدراسات 

ثم  ومن  امللوحة  تتحّمل  الوراثية  الهندسة  عرب 
أراِض منتجة. إىل  األراضي املاحلة  حتويل 

الفائت،  يونيو   20 وخالل حفل قصري مت عقده يف 
إدارة  مدير  النعيمي،  راشد  منصور  السيد  قّدم 
السيد  إىل  شيكًا  قطرغاز،  يف  العامة  العالقات 

مركز  يف  العامة  العالقات  مدير  الشعيبي،  خالد 
البيئة. أصدقاء 

أن  “يسعدنا  النعيمي،  منصور  السيد  وقال 
مركز  ينظمه  الذي  زهرة  ربيع  كل  برنامج  ندعم 

للبيئة  املسؤولة  اإلدارة  إن  حيث  البيئة.  أصدقاء 
صلب  يف  هي  البيئي  لألداء  العالية  واملعايري 

ونحن  لقطرغاز.  اجملتمعية  املسؤولية  برنامج 
التي  املبادرات  يف  املشاركة  على  مصممون 

حتقيق  يف  وتساهم  البيئة  وحماية  الوعي  تعزز 
قطر  رؤية  إليه  تطمح  الذي  املستدام  النمو 

.”2030 لعام  الوطنية 

العالقات  مدير  الشعيبي،  خالد  السيد  وقال 
بجزيل  “نتوجه  البيئة،  أصدقاء  مركز  يف  العامة 

لربنامج  دعمها  على  قطرغاز  لشركة  الشكر 
الوعي  زيادة  إىل  كل ربيع زهرة، والذي يهدف 

من  البيئة  حماية  يف  النباتات  أهمية  حول 
أيضًا  الربنامج  هذا  ويهدف  واالنحالل.  التصّحر 

البيئة  جتاه  الشباب  عند  إيجابي  سلوك  إيجاد  إىل 
يف  اإلبداعية  القدرات  حتفيز  إىل  إضافة  الطبيعية، 

األطفال.” لدى  خاصة  البيئي،  التطوير  جمال 

قوة زهرة

للغولف  القطري  لالحتاد  دعمها  قطرغاز  تواصل 
يف  الرياضة  هذه  تعزيز  إىل  الرامية  وجلهودها 

للناشئني  الغولف  برنامج  رعاية  خالل  من  قطر، 
هو  الربنامج  هذا  من  الهدف  العام.  لهذا 

الالعبني  بني  الغولف  لعبة  مستوى  حتسني 
يف  الناشئون  الالعبون  ويشارك  الناشئني. 

يف  للغولف  الدوحة  نادي  وكذلك  الغولف  احتاد 
مدار  على  الغولف  للعبة  أسبوعية  مسابقات 

على  الشباب  لتشجيع  أسبوعية  جوائز  مع  العام 
املشاركة.

باملقر  يونيو   13 يف  أقيمت  احتفالية  ويف 
السيد  قام  بالدوحة،  قطرغاز  لشركة  الرئيسي 

قطرغاز،  يف  اإلدارية  الشؤون  مدير  الكواري،  غامن 
ناصر  فهد  السيد  إىل  الرعاية  شيك  بتسليم 

للغولف. القطري  لالحتاد  العام  األمني  النعيمي، 

الكواري  غامن  السيد  صّرح  االحتفالية،  ويف 
للربنامج  دعمنا  أن  من  قناعة  على  "إننا  بقوله: 
لعبة  وانتشار  شعبية  زيادة  يف  يساعد  سوف 

الشابة  األجيال  بني  وخصوصًا  قطر،  يف  الغولف 
ودعم  ترويج  أن  عن  فضاًل  هذا  والناشئة. 

الهامة  العناصر  أحد  يعد  الرياضية  األنشطة 

تشجيع العبي الغولف الناشئني
للسنة الثالثة على التوايل، تدعم شركة قطرغاز االحتاد القطري للغولف )QGA( من خالل 

رعايتها لربنامج الغولف للناشئني الذي يتبناه االحتاد. 

قطرغاز  لشركة  اجملتمعية  املسؤولية  لربنامج 
الركائز  أحد  تعد  التي  البشرية  التنمية  يدعم  مبا 

الوطنية  قطر  رؤية  عليها  تقوم  التي  الهامة 
.”2030

األمني  النعيمي،  ناصر  فهد  السيد  صرح  كما 
"نشكر  بقوله:  للغولف،  القطري  لالحتاد  العام 

لالحتاد  املتواصل  لدعمها  قطرغاز  شركة 
على  الثالث  املوسم  هو  فهذا  للغولف.  القطري 

الغولف  برنامج  الشركة  فيه  ترعى  الذي  التوايل 
ودعمها  قطرغاز  رعاية  فإن  شك  وبال  للناشئني، 

ألهدافه  االحتاد  حتقيق  يف  يساعد  لالحتاد 
الالعبني  من  متكامل  فريق  رؤية  يف  املمثلة 
لعبة  مستقبل  ويصنعون  يتدربون  الناشئني 

قطر”. يف  الغولف 

“نحن مصممون على املشاركة يف 
املبادرات التي تعزز الوعي وحماية 

البيئة وتساهم يف حتقيق النمو 
املستدام الذي تطمح إليه رؤية قطر 

الوطنية لعام 2030”.
“إننا على قناعة من أن دعمنا 

للربنامج سوف يساعد يف زيادة 
شعبية وانتشار لعبة الغولف يف 

قطر، وخصوصًا بني األجيال الشابة 
والناشئة.”
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املساعدات اإلنسانية 
إىل حملة إغاثة سوريا

قام موظفو شركة قطرغاز بالتربع إىل حملة إغاثة سوريا التي نظمتها مؤسسة الشيخ ثاين بن 
عبداهلل آل ثاين للخدمات اإلنسانية.

لقد بدأ النزاع الدموي يف سوريا منذ سنتني 
تقريبًا، مما أجرب العديد من الناس على النزوح من 
إىل  ثاين  منازلهم. وتهدف حملة مؤسسة الشيخ 

تقدمي املعونة اإلنسانية العاجلة من طعام، 
ألبسة، أدوية ومأوى إىل عشرات األلوف من الالجئني 
السوريني الذين نزحوا نتيجة العنف الدموي احلاصل 

حاليًا يف بلدهم.

اإلدارية  الشؤون  مدير  الكواري،  غامن  السيد  وسّلم 
القحطاين،  عايض  السيد  إىل  شيكًا  قطرغاز،  يف 
املؤسسة،  أمناء  جملس  ورئيس  العام  املدير 

قطرغاز  مقر  يف  قصري  حفل  خالل  وذلك 
الفائت.  يونيو    27 الدوحة يف  الرئيسي يف 

بجزيل  أتقّدم  أن  “أود  الكواري،  السيد غامن  وقال 
الذين  قطرغاز  موظفي  إىل  والعرفان  الشكر 

اإلنسانية  القضية  لهذه  بحماسة  استجابوا 
يربهن  وهذا  احلملة.  لدعم  بسخاء  وتربعوا 

واالهتمام  االجتماعي  االلتزام  مدى  على  بوضوح 
موظفينا”. لدى  اآلخرين  مبآسي 

العام  املدير  القحطاين،  عايض  السيد  وقال 
بجزيل  “نتوجه  املؤسسة،  أمناء  جملس  ورئيس 
دعمهم  على  قطرغاز  وموظفي  إدارة  إىل  الشكر 
الضرورية  الربامج  وتقدمي  النبيلة  القضية  لهذه 

فاعلة  بطريقة  للمحتاجني،  اإلنساين  والدعم 

“أود أن أتقّدم بجزيل الشكر والعرفان 
إىل موظفي قطرغاز الذين استجابوا 

بحماسة لهذه القضية اإلنسانية 
وتربعوا بسخاء لدعم احلملة. وهذا 

يربهن بوضوح على مدى االلتزام 
االجتماعي واالهتمام مبآسي اآلخرين 

لدى موظفينا”.
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كجزء من برنامج املسؤولية جتاه اجملتمع هذا العام، قامت قطرغاز بدعم مبادرة الهالل 
األحمر القطري “ألىلء الِبر” والتي تهدف ملساعدة العائالت احملتاجة واملرضى الذين يحتاجون إىل 

العاجل. العالج 

للهالل  مايل  مببلغ  قطرغاز  شركة  تربعت  وقد 
للعائالت  رعايته  لدعم  وذلك  القطري  األحمر 
املرضى  طبابة  يف  واملساعدة  احملتاجة 

اِلرب”. مبوجب مبادرة "ألىلء 

وخالل حفل قصري عقد يف مقر قطرغاز يف 
النعيمي،  راشد  منصور  السيد  سّلم  الدوحة، 
السيد  إىل  شيكًا  العامة،  العالقات  إدارة  مدير 

العامة  الهبات  قسم  رئيس  عبدالكرمي،  فراس 
وتشّكل  القطري.  األحمر  الهالل  جمعية  يف 

املستمر  قطرغاز  التزام  من  جزءًا  الهبة  هذه 
والهادف  اجملتمع  جتاه  مسؤوليتها  بربنامج 

تخدم  التي  اخلريية  املؤسسات  أعمال  دعم  إىل 
جهودنا  سياق  يف  الدعم  هذا  يأتي  كما  اجملتمع. 

.2030 قطر  رؤية  حتقيق  يف  للمساهمة 

جمعية  ندعم  أن  "يسعدنا  النعيمي،  السيد  وقال 
األغراض  هذه  لتحقيق  القطري  األحمر  الهالل 
يف  كانت  لطاملا  قطرغاز  إن  النبيلة.  والغايات 
أن  لها  وسبق  املبادرات  هذه  داعمي  طليعة 

يف  املماثلة  املبادرات  من  العديد  يف  اشرتكت 
املاضي.”

رئيس  عبدالكرمي،  السيد  قال  ذلك،  على  وردًا 
"نحن  اجلمعية،  يف  العامة  الهبات  قسم 

قطرغاز  تقّدمه  الذي  املستمر  الدعم  نقّدر 
العائالت  مساعدة  سبيل  يف  مؤسستنا  إىل 

املرضى  وكذلك  جمتمعنا  يف  احملتاجة 
املستشفيات.” يف  للعالج  احملتاجني 

"تشّكل هذه الهبة جزءًا من 
التزام قطرغاز املستمر بربنامج 

مسؤوليتها جتاه اجملتمع والهادف 
إىل دعم أعمال املؤسسات اخلريية 

التي تخدم اجملتمع.”

املسؤولية اجملتمعيةالرائد - العدد 137 - أكتوبر 2012

أجله  من  تعمل  الذي  الهدف  وهو  وكفوءة، 
املؤسسة.”

اإلنسانية  املبادرات  من  العديد  أن  بالذكر  وجدير 
من  سخي  دعم  على  حصلت  قد  السابقة 

موظفو  تربع   2011 عام  ففي  قطرغاز.  موظفي 
يف  اجملاعة  ضحايا  دعم  حلملة  قطرغاز 

بتقدمي  قيامهم   2010 عام  شهد  فيما  الصومال، 
الرهيبة  الفيضانات  ضحايا  لدعم  مالية  مساهمة 

باكستان.   أصابت  التي 



موظفو قطرغاز يدعمون مشروع 
اإلعانات اإلنسانية يف بورما

قام موظفو قطرغاز بالتربع حلملة إغاثة ميامنار والتي توفر املساعدات اإلنسانية التي يحتاجها 
العنف الطائفي. البورميون الهاربون من  الالجئون 

حلملة  املالية  باملعونات  قطرغاز  موظفو  تربع 
الشيخ  مؤسسة  بها  تتكفل  التي  ميامنار  إغاثة 
)راف(.  اإلنسانية  للخدمات  ثاين  آل  عبداهلل  بن  ثاين 

املعونات  توصيل  هو  احلملة  هذه  من  الغرض  إن 
الالجئني  من  اآلالف  عشرات  إىل  اإلنسانية 

بنغالديش  دولة  إىل  عربوا  الذين  البورميني 
يف  الطائفي  العنف  من  هاربني  اجملاورة 

لتوفري  األموال  جمع  إىل  احلملة  وتهدف  ميامنار. 
والطعام  كاملأوى  لهم  األساسية  االحتياجات 

القصوى.  األهمية  ذات  واألدوية 

وقام السيد عايض القحطاين، املدير العام ورئيس 
جملس األمناء يف راف، باستالم شيك من السيد 

غامن الكواري، مدير الشؤون اإلدارية يف قطرغاز 
ضمن مناسبة خاصة أقيمت مبكتب قطرغاز 

الرئيسي مبدينة الدوحة يف 26 سبتمرب.

من  اإليجابية  االستجابة  "إن 
قبل موظفينا جتاه هذه القضية 

اإلنسانية هي دليل واضح على 
حسهم العايل بااللتزام االجتماعي 
واهتمامهم بإخوانهم من البشر 

أينما كانوا يف العامل”.
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"إن  قائاًل:  الكواري،  غامن  السيد  ذلك  على  وعلق 
جتاه  موظفينا  قبل  من  اإليجابية  االستجابة 

على  واضح  دليل  هي  اإلنسانية  القضية  هذه 
واهتمامهم  االجتماعي  بااللتزام  العايل  حسهم 

ونود  العامل.  يف  كانوا  أينما  البشر  من  بإخوانهم 
ويسعدنا  راف  مؤسسة  مببادرات  نشيد  أن  أيضًا 
ذلك  يحفز  أن  ونأمل  اخلريية.  مساعيها  ندعم  أن 
بنفس  القيام  على  األخرى  والشركات  املنظمات 

العمل”. 

املدير  القحطاين،  عايض  السيد  قال  جهته  ومن 
راف:  مؤسسة  يف  األمناء  جملس  ورئيس  العام 

على  وموظفيها  قطرغاز  إدارة  نشكر  أن  "نود 
اإلنسانية  القضية  هذه  جتاه  راف  جهود  دعم 

هم  ملن  إنسانية  ومشاريع  خريية  برامج  بتوفري 
إليها”.  احلاجة  أمس  يف 

تلك  من  عدد  بدعم  قطرغاز  موظفو  قام  لقد 
يونيو من هذا  احلمالت يف املاضي. ففي شهر 
بالتربع من أجل حملة  العام، قام موظفو قطرغاز 

العام وحملة اإلعانة اخلاصة  إغاثة سوريا لهذا 
2011 وإعانة ضحايا  مبجاعة الصومال يف عام 

 .2010 التي ضربت باكستان يف عام  الفيضانات 




