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قطرغاز ُتكمل مشروع 
توسعة منصة السكن 
البحرية حلقل الشمال 

"برافو“.

إثراء التنوع البيولوجي 
البحري � دولة قطر من 

خالل نقل الشعاب 
املرجانية احلّية.

أول عملية بيع وتسليم على 
منت ناقلة "كيو-فليكس“  إ� 

£طة شنغهاي الستقبال 
الغاز الطبيعي املسال.

حزمــة "الدعوة لتقدمي العطاءات“ 
هي خطوة رئيســية نحو ا�مام

ال¥نامج ا¦ك¥ من نوعه � 
التاريخ لبناء ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال 



حتقيق أداء بيئي رائد

إنَّ قطرغاز ملتزمة باس�اتيجة طويلة ا�جل لتحقيق أداء بيئي رائد مستدام. لقد قمنا بالعديد من االستثمارات الضخمة � عدد كب� من مشاريع 
التحسني البيئي من أجل تقليل انبعاثاتنا الكربونية بنسبة ١٢٪، ومعدل اح�اق الغاز بنسبة ٧٦٪، وكثافة انبعاثات أكسيد الن�وجني (NOx) بنسبة 

٨٥٪.وقد ساعد مشروع مرفق اس�جاع الغاز الطبيعي املسال أثناء الشحن (JBOG) اخلاص بنا على تخفيض معدالت الغاز احمل�ق خالل عملية 
حتميل الناقلة بالغاز الطبيعي املسال بنسبة ٩٠٪. ونقوم بتشغيل أك¼ مرفق الحتجاز الكربون � املنطقة، ونسعى إ« إعادة تدوير واستخدام ما يصل 

إ« نسبة ٧٠٪ من املياه املستعملة من خالل Âموعة مشاريعنا املتقدمة ملعاجلة املياه املستعملة.   
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موثوقية مصفاة لفان

عمليات التسليم املتأخرة- الغاز الطبيعي املسال
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 فريق التحرير

رئيس التحرير
 شون فريدريك 

مدير التحرير 
 تاج الدين عليار 

مساعد رئيس التحرير 
 إميان فخرو 

�رر اللغة العربية
 عالء الدين النجار

3 تنفيذ جدول أعمال خاص من 
أجل االجيال القادمة

كلمة الرئيس التنفيذي لقطرغاز

4  قطرغاز ُتكمل مشروع 
توسعة منصة السكن البحرية 

حلقل الشمال "برافو”
يوّفر الهيكل الذي مت إكماله بشكل 

آمن مساكن تستوعب 90 شخًصا 
إضافيًا للعمليات البحرية التابعة 

حلقل الشمال "برافو”.

10 إدارة اخلدمات الطبية يف 
قطرغاز حتافظ على اعتماد رائد 

عامليًا
اللجنة الدولية املشرتكة التي تتخذ من 

الواليات املتحدة األمريكية مقرًا لها 
متنح شهادة اعتماد  للمرة الرابعة على 

التوايل.

11 أول عملية تسليم إىل حمطة إينور 
الهندية 

قامت "النعمان” ، وهي أكرب ناقلة للغاز 
الطبيعي املسال ترسو يف حمطة 

تشيناي التابعة ملؤسسة النفط 
الهندي، بتسليم 147,000 مرت مكعب من 

الغاز الطبيعي املسال بشكل آمن.  

12 أول عملية بيع لشنغهاي للغاز 
الطبيعي املسال وأول عملية 

تسليم على منت ناقلة من طراز 
كيو-فليكس إىل حمطة "يانغشان” 

الستقبال الغاز الطبيعي املسال.
لت ناقلة قطرغاز "الغارّية” من طراز   َحمَّ

كيو- فليكس كاملة تبلغ 206,000 مرت 
مكعب من الغاز الطبيعي املسال 

واتَّجهت إىل حمطة يانغشان شنغهاي 
الستقبال الغاز الطبيعي املسال عند 

مصب نهر يانغتزي.

13 قسم خدمات االستجابة 
للطوارئ ُيمنح جمددًا االعتماد 

الدويل يف جمال مكافحة احلرائق
إنَّ قطرغاز هي من ضمن ضمن حوايل 

250 شركة معتمدة فقط حول العامل 
حتصل على تصنيف الهيئة الدولية 

لالعتماد يف جمال مكافحة احلرائق 
كإدارة معتمدة يف جمال احلرائق، والتي 

تتخذ من الواليات املتحدة مقرًا لها.

14-15 عالقة تآزرية  لرتسيخ االبتكار 
ومستقبل قائم على املعرفة
نظرة عن كثب على عالقة التعاون 
طويلة األمد بني قطرغاز وجامعة 

تكساس إي أند إم يف مركز ماري كي 
أوكونور لسالمة العمليات يف قطر. 

16-17 اسرتاتيجية قطرغاز البيئية 
طويلة املدى 

ترسم االسرتاتيجية التي تشمل كامل 
سلسلة القيمة خارطة الطريق لتحقيق 

رؤية الشركة البيئية للمستقبل.

18-19 تخفيض مستدام النبعاثات 
امليثان الهاربة

 أول عام كامل لقطرغاز يف تنفيذ 
اسرتاتيجيتها بربنامج امليثان يحقق 

إجنازات بارزة.  

20-21 حماية التنوع البيولوجي 
البحري يف دولة قطر

التزام قطرغاز بحماية واستدامة احلياة 
البيئية البحرية يف البالد.

22  حملة Go Green: رفع 
الوعي، إحداث تغيري

وّضحت حملة قطرغاز "بصمتي 
الكربونية” ، للموظفني كيف بإمكانهم 
كأفراد إحداث فرق يف مكافحة التغري 

املناخي.

5 مذكرة تفاهم مع جامعة قطر 
لتعزيز املزيد من التعاون 

عت قطرغاز وجامعة قطر اتفاقية  وقَّ
للشراكة يف جمال البحوث، التدريب، 
اخلدمات االستشارية ونقل املعارف 

6-7 إطالق دعوة "لتقدمي 
العطاءات” الستئجار ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال لفرتات طويلة   
ستقوم قطرغاز بإدراة عملية االختيار 
اخلاصة بدعوة تقدمي العطاءات ألكرب 

برنامج لبناء ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال يف التاريخ. 

8-9 قطرغاز تدخل يف اتفاقية 
متعددة األطراف لتطوير 

تصاميم جديدة لناقالت الغاز 
الطبيعي املسال

إنَّ نظام احتواء خزانات ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال "إل إن تي 

إيه-بوكس ®A-BOX” لديه إمكانية 
حتسني اقتصاديات نقل الغاز 

الطبيعي املسال يف السنوات 
القادمة. 

  

23 موظفو قطرغاز يشاركون 
بنجاح كبرييف "سباق صمله 

الصحرواي”
احتل موظفا قطرغاز، ابراهيم احلرمي 

وصالح صقر املهندي املركز الثالث 
والرابع على التوايل يف احلدث الرياضي 

الشاق "سباق صملة” لعام 2021.

24 قطرغاز تتعاون مع كلية 
شمال األطلنطي  لتعزيز مهارات 

إدارة الكوارث
اتفاقية ملدة خمس سنوات مع كلية 
شمال األطلنطي يف قطر لتسهيل 

تقدمي  دورات تدريبية من أجل تعزيز 
الكفاءة يف إدارة األزمات يف الشركة. 
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التزام حقيقي 
باالستدامة

على الرغم 
من املشهد 

املتّغري باستمرار 
لقطاع الطاقة، 

تظلُّ االستدامة 
يف مقدمة 

التحديات التي 
تواجه صناعة 
النفط والغاز.
وحتقيقا 
لهذه الغاية، 

يقوم املشغّلون املسؤولون بوضع إسرتاتيجيات 
حتدُّ أو تقّلل من التأثري الذي يخلفونه على البيئة، 

ويضمنون سالمة موظفيهم وتطويرهم، وميكنون 
ال يف  شركاتهم من التحّرك على نحٍو فعَّ

االستجابة لألحداث اخلارجيَّة.
وهذا هو احلال بكل تأكيد يف قطرغاز، حيث 
تكمن االستدامة يف جميع جماالت أعمالنا ويف 

مبادراتنا مع أصحاب املصلحة الداخليني 
واخلارجيني، وهو ما يوّجه استثماراتنا يف 

املشاريع والربامج اخملتلفة. 
فعلى سبيل املثال، مل يخّفض برنامج الكشف 

ب امليثان من اآلثار اإلجمالية لغازات  عن تسرُّ
االحتباس احلراري يف مرافق قطرغاز فحسب، بل 

َز  زاد أيًضا من سالمة موظفي املصانع وعزَّ
املهارات األساسية للموظفني يف جمال البيئة 

والعمليات التشغيلية.
وباملثل، متكنت قطرغاز، من خالل التعاون 
طويل األمد مع مركز ماري كاي أوكونور لسالمة 

العمليات، من إجراء أبحاث بارزة يف عّدة نواحي، مثل 
الظواهراخلطرة وتقييم اخملاطر، كما أنها تدعم يف 
الوقت نفسه التثقيف ورفع الوعي يف جمال سالمة 

العمليات وتطوير املتخصصني بسالمة العمليات 
يف دولة قطر.

وتشمل خارطة طريق االستدامة اخلاصة بنا 
أيضًا جدول أعمال اقتصادي، ولهذا فإننا نواصل 

العمل مع قطر للبرتول على مشروع توسعة حقل 
الشمال الذي سريفع الطاقة اإلنتاجية من الغاز 

الطبيعي املسال لدولة قطر من 77 إىل 126 مليون 

طن سنويًا.
ويف هذا السياق، ُيسِعدنا أن ُنؤكد أنه قد متَّ 

تكليف قطرغاز بإدارة برنامج االختيار اخلاص 
باستئجار ناقالت الغاز الطبيعي املسال لتلبية 

احتياجات املشروع.
ل  إن التزامنا احلقيقي باالستدامة مقرون بتحمُّ

مسؤوليات مهولة، بيد أن قطرغاز قد ملست األثر 
اإليجابي لاللتزام بقيمنا، وسنواصل العمل على 
تطوير جدول أعمال بيئي واجتماعي واقتصادي 

يعود بالفائدة على األجيال القادمة. 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

 تنفيذ جدول أعمال خاص من 
أجل األجيال القادمة
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ز بالكامل وستة جسور  يتكون البناء من خمسة طوابق، و مهبط مروحّية ُمجهَّ
متصلة بوحدات السكن احلالية.

"إن التسليم اآلمن لهذا املشروع هو شهادة على 
التزام قطرغاز باجلودة والتنفيذ اخلايل من األخطاء يف 

تطوير منشآت ومرافق الغاز الطبيعي املسال 
احلديثة يف الدولة.”

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

مت إكمال مشروع توسعة منصة السكن البحرية 
حلقل الشمال "برافو”، الذي سيوّفر مساكن تستوعب 

90 شخًصا إضافيًا للعمليات البحرية التابعة حلقل 
الشمال "برافو”، بشكل آمن من قبل قطرغاز يف 

فرباير 2021.
يتكون البناء من خمسة طوابق، ومهبط مروحّية 
ز بالكامل وستة جسور متصلة بوحدات السكن  ُمجهَّ

احلالية. استغرق تنفيذ أنشطة التصنيع والبناء 
والتحميل والنقل والتعديل ملشروع توسعة منصة 

السكن البحرية 2.98 مليون ساعة عمل، أجنزتها قوى 
عاملة تزيد عن 900 شخص.

اشتمل نطاق عمل املشروع على بناء دعامات 
وقوائم بأربعة أرجل تزن حوايّل 2200 ُطنًا لدعم منصة 
الوحدات السكنية اإلضافية التي تزن حوايّل 2800 ُطنًا.

ح الشيخ  وتعليقًا على هذا املشروع املهم، صرَّ
خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز قائاًل: 

"يسعدين أن أعلن عن اكتمال هذا املشروع املهم 

قطرغاز ُتكمل مشروع توسعة منصة السكن 
البحرية حلقل الشمال "برافو”

ُيمّثل مشروع توسعة منصة السكن البحرية حلقل الشمال "برافو” )NFB( املرة األوىل التي يتم فيها تصنيع حملي ملنصة 
سكن بحرية رئيسية، وهو دليل على التزام قطرغاز بتطوير مرافق الغاز الطبيعي املسال احلديثة يف دولة قطر.

الذي شهد، ألول مرة يف دولة قطر تصنيع حملي 
ملنصة سكن بحرية رئيسية يف حوض” أرحمة بن 
جابر اجلالهمة "لبناء وإصالح السفن. إنَّ التسليم 

اآلمن لهذا املشروع هو شهادة على التزام قطرغاز 
باجلودة والتنفيذ اخلايل من األخطاء يف تطوير منشآت 

ومرافق الغاز الطبيعي املسال احلديثة يف الدولة”.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأن فريًقا ُمتخصًصا من 

اخلرباء من إدارة املشاريع، وإدارة توسيع العمليات 
وبدء التشغيل وإدارة العمليات البحرية التابعة 

لقطرغاز، جنًبا إىل جنب مع شركائهم شركة روزيتي 
مارينو "Rosetti Marino” )مقاول التصاميم 

الهندسية والتوريدات والرتكيب والتشغيل( ، وشركة 
ناقالت كيبل لألعمال البحرية احملدودة  )املقاول 

املسؤول عن أعمال التصنيع ملقاول التصاميم 
الهندسية والتوريدات والرتكيب والتشغيل(، وشركة 

هريميا مارينز "Heerema Marines” )مقاول أعمال 
النقل والرتكيب(، قدأبلو بالًء حسنا للتصدي للتحديات 

اخملتلفة، مبا فيها تلك التي فرضتها جائحة تفشي 
فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(، لتحقيق هذا 

اإلجناز الهام. 
من اجلدير بالذكر بأنه قد متَّ تركيب مساكن حقل 

الشمال "برافو” األوىل يف عام 1995 والتي متَّ 
تصميمها لتلبية االحتياجات التشغيلية خلطي اإلنتاج 1 
و 2 لقطرغاز. وقد متَّ تدشني مشروع التوسعة لتلبية 

التغيريات يف املتطلبات التشغيلية املرتتبة على 
مشاريع التوسعة اخملتلفة. كما متَّ إجراء تعديالت 

على وحدات السكن واملنصة احلالية وذلك من أجل 
دجمها بشكل مالئم مع وحدات السكن اجلديدة 

اإلضافية.

5000 طن
تزن دعامات وقوائم وسطح مشروع 

توسعة الوحدات السكنية الذي متَّ 
إستكماله حوايل 5000 طن.

2.98 مليون
عدد ساعات العمل التي استغرقها 

إكمال مشروع توسعة الوحدات 
السكنية.

90
ُيوّفر مشروع توسعة الوحدات السكنية 
مساكن إضافية تابعة للعمليات البحرية 

حلقل الشمال "برافو” تستوعب 90 
شخًصا إضافيًا.

5
ن مشروع توسعة الوحدات السكنية  يتكوَّ

من خمسة طوابق.

6
ترتبط هذه الطوابق باملساكن احلالية 

من خالل ستة جسور جديدة.

مربع املعلومات: مشروع 
توسعة الوحدات السكنية 

باألرقام:
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ن عالًيا الدور الهام الذي تلعبه الوزارات والهيئات واجلهات  "هذا التعاون امُلشرتك يثمِّ
من القطاعني اخلاص واحلكومي مبا يصبُّ يف خدمة الدولة واجملتمع كُكل. كما 
سيؤدي تبادل اخلربات واملعلومات بيننا إىل تعزيز العالقة بني قطاع النفط والغاز 

ز على العلوم والتقنية والبحوث.”   واألوساط األكادميية وتعزيز جماالت الدراسة التي ُتركِّ
- الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز. 

عت قطرغاز وكلية الهندسة بجامعة قطر  وقَّ
رة تفاهم للتعاون يف جمال البحوث وتبادل  مذكَّ

املعارف واخلربات، وذلك من اجل تسهيل عملية  
تبادل املعارف واخلربات. 

رة من ِقبل الشيخ خالد بن  ومت توقيع هذه املذكَّ
عبداهلل آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة 
واملشاريع يف قطرغاز، والدكتور عمر األنصاري، نائب 

رئيس جامعة قطر للشؤون األكادميية. كما حضر 

مذكرة تفاهم مع جامعة قطر 
لتعزيز املزيد من التعاون

قطرغاز وجامعة قطر تدخالن يف عالقة شراكة يف جمال البحوث والتدريب 
وتبادل املعارف واخلربات

حفل التوقيع أيضًا الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 
الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والدكتور حسن الدرهم، 

رئيس جامعة قطر. 
رة  ويف معرض تعليقه على أهمية مذكَّ

التفاهم، التي تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، 
ح الرئيس التنفيذي لقطرغاز ُمؤّكدًا: "إن مذكرة  صرَّ

التفاهم هذه هي إحدى ثمار التعاون املستمر 
والتاريخي بني قطرغاز وجامعة قطر على مدى 

العقدين املنصرمني يف جماالت التعليم والبحوث 
وتبادل املعارف وتنمية اجملتمع. وعالوًة على ذلك، 

ن عالًيا الدور الهام  فإن هذا التعاون امُلشرتك يثمِّ
الذي تلعبه الوزارات والهيئات واجلهات من 

القطاعني اخلاص واحلكومي مبا يصبُّ يف خدمة 
الدولة واجملتمع كُكل. كما سيؤدي تبادل اخلربات 

واملعلومات بيننا إىل تعزيز العالقة بني قطاع النفط 
والغاز واألوساط األكادميية وتعزيز جماالت الدراسة 

ز على العلوم والتقنية والبحوث.”  التي ُتركِّ
ح الدكتور حسن الدرهم، رئيس  ومن جهته، صرَّ

جامعة قطر، قائاًل: "ُتسلِّط مذكرة التفاهم الضوء 
على اجلهود املستمرة التي تبذلها جامعة قطر 

لتقدمي حلوٍل للتحديات احمللية، وذلك مبا يتماشى 
ل إىل اقتصاد قائم  مع األولويات الوطنية بهدف التحوُّ

على املعرفة. كما ستعمل على تيسري نقل 
املعارف والتقنيات وتقدمي اخلدمات االستشارية 

والبحثية التي سُتسهم يف دفع عجلة التنمية 
االجتماعية واالقتصادية واالستدامة يف دولة قطر.” 

ستقوم جامعة قطر أيضًا مبوجب بنود مذكرة 
التفاهم، بتزويد قطرغاز بورش عمل تشمل جماالت 

خمتلفة، كما ستدعم مشاريع خمتلفة من خالل 
ضمان نقل املعارف واخلربات بخصوص التطوير 

التدريجي للمشاريع احلالّية. 

الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين، الرئيس التنفيذي جملموعة الهندسة واملشاريع يف قطرغاز، الدكتور عمر األنصاري، نائب رئيس جامعة قطر 
للشؤون األكادميية، يتبادالن وثيقتي مذكرة التفاهم، بحضور الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والدكتور حسن 

الدرهم، رئيس جامعة قطر.  
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"يعدُّ إطالق هذه املناقصة عالمة فارقة يف جهودنا لتأمني أكرث مالكي ومشغلي السفن 
كفاءًة ألسطولنا املستقبلي من ناقالت الغاز الطبيعي املسال.” 

- سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز.

قطر للبرتول ُتطلق "دعوة تقدمي عطاءات” 
ملالكي السفن الستئجار ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال لفرتات طويلة
تشمل حزمة "دعوة لتقدمي عطاءات” أيضًا خيارات الستبدال عقود االستئجار لعدد من ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال التي سينتهي التعاقد معها خالل السنوات القليلة القادمة. 

أطلقت قطر للبرتول "دعوة لتقدمي العطاءات” 
جملموعة من الشركات العاملية الكبرية املالكة 
لناقالت الغاز الطبيعي املسال يف شهر مارس 

بهدف تأمني استئجار ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
لتلبية احتياجات الشحن املستقبلية لقطر للبرتول 
والشركات التابعة لها، وتشمل مشاريع التوسعة 

اجلارية يف حقل الشمال، التي سرتفع الطاقة 
اإلنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي املسال من 

77 مليون طن سنويًا إىل 126 مليون طن سنويًا بحلول 
عام 2027.

وباإلضافة إىل مشروع توسعة حقل الشمال، 
تغطي احلزمة أيضًا متطلبات شحن كميات الغاز 

الطبيعي املسال التي سيتم إنتاجها من مشروع 
غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي املسال يف 

الواليات املتحدة األمريكية. كما ستشمل خيارات 
استبدال عقود االستئجار لعدد من ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال لدولة قطر والتي سينتهي التعاقد 
معها خالل السنوات القليلة القادمة. 

ح سعادة  وبالتعليق على هذه املناسبة، صرَّ
املهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة 

لشؤون الطاقة العضو املنتدب الرئيس التنفيذي 
لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز، 

م املستمر الذي  قائًلا: "تعكس هذه املناقصة التقدُّ
ُتحرزه قطر للبرتول لرفع طاقتنا اإلنتاجية من الغاز 

الطبيعي املسال يف دولة قطر وخارجها.”

126 
مليون طن سنويًا

سرتفع دولة قطر من طاقتها اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون 
طن سنويًا يف الوقت احلاضر إىل 126 
مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، 

وهو ما يتطلب ناقالت إضافية 
للغاز الطبيعي املسال. 
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قطر للبرتول ترسي عقدًا لتوسعة مرافق تخزين وحتميل الغاز الطبيعي 
املسال ملشروع توسعة حقل الشمال

أعلنت قطر للبرتول يف مطلع شهر مارس 
عن إرساء عقد رئيسي ألعمال الهندسة 

والتوريدات والبناء جملموعة سامسونغ 
لإلنشاءات والتجارة، وذلك لتوسعة مرافق تخزين 

وحتميل الغاز الطبيعي املسال الواقعة يف 
مدينة راس لفان الصناعية ضمن إطار مشروع 

توسعة حقل الشمال الشرقي.
ع العقد كل من سعادة املهندس سعد  وقَّ

بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة 
العضو املنتدبوالرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، 

رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز، والسيد أوه 
سي-تشول، الرئيس والرئيس التنفيذي 

جملموعة سامسونغ لإلنشاءات والتجارة، وذلك 
خالل حفل خاص أقيم يف مقر قطر للبرتول 

بحضور عدد من كبار املسؤولني من قطر للبرتول 
وقطرغاز. 

هذا وقد متت ترسية هذا العقد يف شكل 
مبلغ إجمايل مقطوع، وهو العقد الرئيسي الثاين 

ألعمال الهندسة والتوريدات والبناء للعمليات 
الربية الذي يتم منحه كجزء من املشروع الربي 

حلقل الشمال الشرقي. ففي وقت سابق، قامت 
قطر للبرتول بإرساء عقد أعمال الهندسة 

والتوريدات والبناء إلنشاء أربعة خطوط إنتاج 
عمالقة للغاز الطبيعي املسال مع املرافق 

املتصلة بها لتحالف شركتي تشيودا وتكنيب يف 
فرباير 2021.

ويعد هذان العقدان تتويجًا ألعمال الهندسة 
والتصميم األولية التي بدأت يف أوائل عام 2018. 
وعند اكتمال تنفيذهما، سريفع مشروع حقل 

الشمال الشرقي طاقة دولة قطر اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املسال من 77 إىل 110 مليون طن 

سنويًا. كما ستزيد املرحلة الثانية من توسعة 
مشاريع الغاز الطبيعي املسال اخملطط لها، 
وهي مشروع حقل الشمال اجلنوبي، الطاقة 

اإلنتاجية من الغاز الطبيعي املسال لدولة قطر 
من 110 إىل 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. 

يف معرض تعليقه على هذه املناسبة، قال 
سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير 
الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي لقطر للبرتول، "إن ترسية هذا العقد 
هي خطوة ملموسة جديدة نحو مواصلة تطوير 
مواردنا من الغاز الطبيعي، وكذلك تعزيز مكانتنا 

كأكرب منتج للغاز الطبيعي املسال واألكرث 
موثوقية يف العامل.” 

سوف تقوم قطر للبرتول بدراسة القدرات الفنية 
والتجارية للمتقدمني للمناقصة من أجل تخصيص 
مساحات البناء التي مت حجزها يف عدد من أحواض 

بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن 
الذين متَّ اختيارهم.  

ح سعادة الوزير الكعبي قائاًل: "أبرمت  وقد صرَّ
قطر للبرتول إتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء 

السفن الكورية والصينية الرئيسية حلجز سعة لبناء ما 
يصل إىل مائة )100( ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة 

لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال، 
وكذلك املتطلبات املستقبلية ألسطول ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال لقطر للبرتول، وذلك من خالل ما 
سيكون أكرب برنامج لبناء ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال يف التاريخ. ويعّد إصدار هذه املناقصة 
عالمة فارقة يف جهودنا التي نبذلها من أجل تأمني 

أكرث مالكي ومشغلي السفن كفاءًة ألسطولنا 
املستقبلي من ناقالت الغاز الطبيعي املسال.”

أسندت قطر للبرتول إدارة هذا الربنامج الهام 
الختيار مالكي السفن إىل قطرغاز. وبوصفها الشركة 
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، تتمتع قطرغاز بسجل حافل يف إقامة 
شراكات ناجحة طويلة األجل يف التشغيل اآلمن 

لألسطول املؤلف من 45 ناقلة من طرازي 
كيو-فليكس وكيو-ماكس، أكرب ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل، والتي متثل العمود الفقري 
لألسطول احلايل من ناقالت الغاز الطبيعي املسال 

لدولة قطر. 

أكرب برنامج لبناء السفن يف التاريخ:
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عت قطر للبرتول وعدد من الشركات الدولية  وقَّ
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال مبا 

فيها قطرغاز والشركات التابعة لكونوكو فيليبس، 
إكسون موبيل، شيل وتوتال، اتفاقية متعددة األطراف 

مع شركة إل إن تي مارين )LNT Marine(، وهيئة 
التصنيف األمريكية للشحن )ABS(، وشركة 

شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن )SWS( للتعاون يف 
تطوير تصاميم جديدة لناقالت الغاز الطبيعي املسال 

الكبرية واملتوسطة.  
دت االتفاقية الطريق أمام مشروع صناعي  مهَّ

مشرتك جديد يستهدف تطوير تصاميم جديدة 
لناقالت الغاز الطبيعي املسال تستخدم نظام احتواء 

خزانات ناقالت الغاز الطبيعي املسال "إل إن تي 
إيه-بوكس ®A-BOX”، وهو تصميم جديد متَّ 

 ”Saga Dawn"استخدامه مؤخرًا على سفن
،املصادق عليها من قبل )ABS(، والتي تبلغ حمولتها 

45,000 مرت مكعب. والتي دخلت حيز اخلدمة التجارية 
يف عام 2020. 

تتعاون كل من قطر للبرتول، قطرغاز وغريها من 
الشركات الرائدة يف  الصناعة لتطوير تصاميم 

جديدة لناقالت الغاز الطبيعي املسال
اتفاقية جديدة متعددة األطراف تهدف إىل تطوير تصاميم جديدة باستخدام نظام احتواء 

”A-BOX® خزانات ناقالت الغاز الطبيعي املسال "إل إن تي إيه-بوكس

شهد نظام احتواء خزانات ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
حتسينات معدودة على مدى العقود املاضية، ولكن نظام 

إل إن تي A-Box هو خطوة نحو التغري يعرض إمكانية 
حتسني اقتصاديات نقل الغاز الطبيعي املسال يف 

السنوات القادمة.

مهّدت االتفاقية، بني قطر للبرتول، قطرغاز وغريها من الشركات الرئدة يف جمال الغازالطبيعي املسال، الطريق أمام مشروع صناعي مشرتك يستهدف تطوير تصاميم 
.”Saga Dawn" جديدة لناقالت الغاز الطبيعي املسال كتلك التي متَّ استخدامها مؤخرًا يف سفن

ملتزمة بالتحسني املستمر
يف معرض تعليقه على هذه االتفاقية، قال  
سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي، 

وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبرتول، رئيس جملس إدارة شركة 

قطرغاز، تؤكد قطر للبرتول التزامها بالتحديث 
املستمر لصناعة الغاز الطبيعي املسال من خالل 

دعم املفاهيم اجلديدة وتشجيع االبتكار يف 
اجملاالت التي تفيد الصناعة ككل بطريقة آمنة 

واقتصادية.”

إنَّ أنظمة احتواء خزانات ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال هي أنظمة متخصصة جدا، وقد شهدت 

حتسينات تدريجية معدودة على مدى العقود 
املاضية. ولكن نظام "إل إن تي إيه-بوكس 

م خطوة نحو التغيري ويعرض إمكانيات  ®A-BOX” يقدَّ

حتسني اقتصاديات نقل الغاز الطبيعي املسال يف 
السنوات القادمة.

8



11الربع الثالث 2021   ا   جملة الرائد  ا   

إل إن تي إيه-بوكس ®A-BOX، نظام بسيط ويتسم بالكفاءة
إنَّ نظام احتواء خزانات الغاز الطبيعي املسال 

ر بشكل يتسم بالكفاءة واملرونة من  ُمصمم وُمطوَّ
حيث حجم احلمولة، حيث يوفر نظام "إل إن تي 

إيه-بوكس ®A-BOX  خزان مشوري ذاتي الدعم 
 )IMO( مستقل ُمصّنف من املنظمة البحرية الدولية

من طراز  Aيتم وضعه يف حاوية شحن معزولة مع 
حاجز ثانوي كامل. 

وقد متحورت الفكرة وراء هذا املفهوم يف 
متكني عدد أكرب من أحواض بناء السفن من بناء 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال بتكلفة معقولة، 

بة، ولكنها   واستند إىل مبادئ تصميمة وتقنيات جمرَّ
استخدمت يف شكل جديد لتلبية أعلى املعايري 

املمكنة. 
وقد صّرح السيد ديفيد وو، مؤسس ورئيس 

جملس إدارة شركة إل إن تي مارين: "نحن سعداء 
للغاية بالتعاون مع قطر للبرتول وغريها من الشركات 

الرائدة يف األسواق يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال، لدعم تطوير التكنولوجيا اجلديدة للجيل 

القادم من ناقالت الغاز الطبيعي املسال. ويف البناء 

على خربتنا املمتدة على مدى عقد من العمل اجلاد، 
وعلى تعاوننا اليوم مع قطر للبرتول وقطر غاز 

والشركاء الدوليني املميزين، مبا فيها هيئة التصنيف 
األمريكية للشحن، وشركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء 

السفن، لدينا ثقة يف قدرتنا على تطوير أحدث 
تصاميم ناقالت الغاز الطبيعي املسال باستخدام 
نظام احتواء إل إن تي إيه-بوكس ®A-BOX لتلبية 

متطلبات الشحن املستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي 
املسال.”

خزان متني ذاتي االعتماد- يقلل من االنسكاب   -
العزل  بخصائص حرارية مثالية   -

رصد بصري كامل حلالة جميع احلواجز  -
استخدام ممتاز حلجم احلمولة وتصميم مرن لهيكل السفينة  -

ح سعادة الوزير الكعبي قائاًل: "أبرمت  وقد صرَّ
قطر للبرتول إتفاقيات مع عدد من أهم أحواض 

بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية حلجز سعة 
لبناء ما يصل إىل مائة )100( ناقلة غاز طبيعي مسال 

جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل 
الشمال، وكذلك املتطلبات املستقبلية ألسطول 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال لقطر للبرتول، وذلك 
من خالل ما سيكون أكرب برنامج لبناء ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال يف التاريخ. ويعّد إصدار هذه 
املناقصة عالمة فارقة يف جهودنا التي نبذلها 

من أجل تأمني أكرث مالكي ومشغلي السفن 
كفاءًة ألسطولنا املستقبلي من ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال.”
أسندت قطر للبرتول إدارة هذا الربنامج الهام 

الختيار مالكي السفن إىل قطرغاز. وبوصفها 
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل، تتمتع قطرغاز بسجل حافل 

يف إقامة شراكات ناجحة طويلة األجل يف 
التشغيل اآلمن لألسطول املؤلف من 45 ناقلة 

من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس، أكرب ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال يف العامل، والتي متثل 

العمود الفقري لألسطول احلايل من ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال لدولة قطر. 

احلاجز األويل:
خزان ذاتي االعتماد مستقل 

ُمصنَّف من قبل املنظمة البحرية 
 A الدولية من طراز

احلاجز الثانوي:
عزل حراري ُمحكم للسوائل

يستند إىل ألواح رغاوي البويل 
يوريثني

املسافة بني تقاطع احلواجز 
مسافة ميكن الوصول إليها 

بني اخلزان والعزل

دعم خزان احلمولة
نظام دعم اخلزان التقليدي 

للحمولة

Source: https://lntmarine.com/lnt-a-box-system

A-BOX® يوفر نظام إل إن تي إيه-بوكس
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إدارة اخلدمات الطبية يف قطرغاز حتافظ 
على اعتماد رائد عامليًا

اللجنة الدولية املشرتكة التي تتخذ من الواليات املتحدة األمريكية مقرًا لها 
متنح الشركة شهادة اعتماد للمرة الرابعة على التوايل.

630
عدد عناصر القياس التي تشمل كل ناحية 
من نواحي العناية باملريض والتي ُتستخدم 

لتحديد مدى أهلية مؤسسة طبية 
للحصول على االعتماد.

"يعدُّ احلفاظ على اعتماد اللجنة الدولية املشرتكة دلياًل على خدمات الرعاية 
الطبية االستثنائية التي تقدمها إدارة اخلدمات الطبية يف قطرغاز”.

- الدكتور حممد حمد النعيمي، مدير إدارة اخلدمات الطبية يف قطرغاز.

مت اعتماد إدارة اخلدمات الطبية يف قطرغاز 
بنجاح للمرة الرابعة على التوايل من قبل اللجنة الدولية 

املشرتكة ومقرها الواليات املتحدة األمريكية. ويتم 
منح االعتماد ملؤسسات اخلدمات الطبية التي تتم 

إدارتها بشكل جيد والتي تستويف معايريها املرتبطة 
باجلودة العالية للرعاية وسالمة املرضى.

ومتَّ منح االعتماد إلدارة اخلدمات الطبية يف 
قطرغاز ألول مرة عام 2012 ويتم جتديده كل ثالث 

سنوات. وقد مت جتديد االعتماد يف عام 2021 عقب 
عملية تقييم دقيقة لألداء، أجراها فريق من خرباء 

الرعاية الصحية الدوليني افرتاضيًا باستخدام تقنية 
التواصل املرئي عن بعد. 

هذا وقد شمل التقييم جميع العيادات الطبية يف 
املرافق واملنشآت الربية والبحرية يف راس لفان، 

والعيادة الطبية يف جممع اخلور والعيادة الطبية يف 
املقر الرئيسي يف الدوحة. وتعترب سالمة املمارسات 

السريرية والرعاية القائمة على القيمة والرتكيز على 
املريض الركائز الرئيسية يف تقييم اللجنة الدولية 

املشرتكة، إىل جانب 630 عنصر قياس تشمل كل 
ناحية من نواحي الرعاية.

ح الدكتور حممد حمد النعيمي، مدير إدارة  صرَّ
اخلدمات الطبية يف قطرغاز، قائاًل: "إن احملافظة 

على اعتماد اللجنة الدولية املشرتكة هو دليل على 
اخلدمات الطبية االستثننائية التي تقّدمها إدارة 

اخلدمات الطبية يف قطرغاز، حيث تبقى اإلدارة 
ضمن جمموعة من نخبة مرافق الرعاية الصحية 
على مستوى العامل احلاصلة على اعتماد اللجنة 

الدولية املشرتكة وختم االعتماد الذهبي. وهو ما 
يجب أن ُيمّثل مصدر فخر وثقة جلميع موظفي 

قطرغاز”.
إن اللجنة الدولية املشرتكة التي تتخذ من 

الواليات املتحدة األمريكية مقرًا لها هي هيئة 
اعتماد رائدة عامليًا متخصصة بالرعاية الصحية، 
وقد تأسست عام 1997، ومتثل توافقًا عامليًا يف 

اآلراء على جودة رعاية املرضى التي تعكس 
ممارسات الرعاية الصحية امُلتقدمة واجتاهات 

ق  تقدمي اخلدمات التي ُتمّكن املؤسسات من التفوُّ
مع االستمرار بااللتزام بتحسني نتائج احلاالت 

املرضية. 
يحافظ هذا اإلجناز املرموق على مكانة إدارة 
اخلدمات الطبية يف قطرغاز كواحدة من عيادات 

الرعاية األولية والعيادات الطبية املهنية الرائدة 
على مستوى الشرق األوسط، وهو انعكاس ملعايري 
اجلودة العالية لألداء وتقدمي اخلدمات التي يظهرها 

موظفو إدارة اخلدمات الطبية باستمرار. 
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"النعمان” ُتسّلم أول شحنة للغاز الطبيعي 
املسال إىل حمطة إينور الهندية الستالم الغاز 

الطبيعي املسال
ناقلة قطرغاز هي أكرب ناقلة للغاز الطبيعي املسال ترسو يف احملطة الواقعة يف 

تشيناي التابعة ملؤسسة النفط الهندي.  

ها. ُتعدُّ الهند سوقًا رئيسيًة لقطرغاز نظرًا إىل قربها اجلغرايف وإمكانيات ُنموَّ

قامت قطرغاز بتسليم شحنتها األوىل من الغاز 
الطبيعي املسال إىل حمطة إينور الهندية الستقبال 

الغاز الطبيعي املسال يف أواخر شهر فرباير. ومتَّ 
حتميل الناقلة "النعمان” من طراز كيو- فليكس 

ب من الغاز الطبيعي املسال يف 11  147,000 مرت ُمكعَّ
فرباير مبيناء راس لفان، وَرَست يف حمطة إينور 

الستالم الغاز الطبيعي املسال يف 20 فرباير. 
ومن اجلدير بالذكر أن هذه ليست أول عملية 

تسليم من الشركة إىل هذا املوقع فحسب، بل 
أصبحت "النعمان” بذلك أيضًا أكرب ناقلة للغاز الطبيعي 
املسال ترسو يف حمطة إينور الستالم الغاز الطبيعي 

املسال. وقد متَّ تسليم الشحنة إىل الشركة الهندية 
اخلاصة احملدودة للغاز الطبيعي املسال والنفط، 
شركة تابعة ملؤسسة النفط الهندي، والتي تعمل 

على تشغيل احملطة البالغة سعتها خمسة ماليني 
طن سنويًا. 

تقع حمطة إينور الستقبال الغاز الطبيعي 
املسال داخل ميناء كاماراجار، على بعد 40 كيلومرتًا 

من مدينة تشيناي، على الساحل الشرقي من الهند 
َصة السترياد الغاز الطبيعي املسال  وهي ُمخصَّ

وتخزينه وتغويزه )إعادته إىل احلالة الغازية( وتوزيعه. 
حتتوي احملطة اثنني من صهاريج التخزين فوق 

ب،  سطح األرض، تبلغ سعة كل منهما 180,000 مرت ُمكعَّ

وخطني بقطر 36 إنش ُمَثَبتني على طول رصيف 
امليناء، ُتسَتخدم لتفريغ الغاز الطبيعي املسال من 

ب إىل صهاريج التخزين.  ناقالت بسعة 266,000 مرت مكعَّ
يف فرباير 2019، ساعدت قطرغاز يف تشغيل 

حمطة إينور الستالم الغاز الطبيعي املسال من خالل 
إمدادها بكميات من الغاز الطبيعي املسال، والتي متَّ 

تسليمها من قبل تاجر السلع السويسري، جونفور. 
وكانت قطرغاز ومؤسسة النفط الهندي شريكني يف 
املبيعات، ويف السنوات األخرية كانت مؤسسة النفط 

الهندي عمياًل هامًا لقطرغاز من خالل مشرتياتها 
النشطة لشحنات الغاز الفورية. 

تعترب الهند سوقًا رئيسية لقطرغاز نظرًا إىل 
ها، وقد أقامت دولة  قربها اجلغرايف وإمكانيات منوَّ

قطر عالقة شراكة قوية مع الهند يف يوليو عام 1999، 
عندما بدأت قطرغاز بتزويد الغاز الطبيعي املسال 

لشركة برتونت الهندية. ومنذ ذلك احلني، قامت 
بتسليم آالف الشحنات إضافة إىل توفري كميات كبرية إىل 

السوق قصري املدى/الفوري.  
وباإلضافة إىل حمطة إينور، متَّ تشغيل حمطة 

أخرى الستالم الغاز الطبيعي املسال يف موندرا بوالية 
غوجارات من قبل قطرغازيف مطلع عام 2020. ومن 

املقرر أن تقوم البالد بتشغيل حمطة جيغار الستالم 
الغاز الطبيعي املسال يف ماهاراشرتا يف وقت الحق 

من هذا العام، إىل جانب القيام مبجموعة أخرى من 
مشاريع البنى التحتية املرتبطة بالغاز، والتي ستزيد 

من قدرة الهند على استرياد الغاز الطبيعي املسال 
بشكل كبري وحتقيق هدفها الطموح امُلتمثَّل يف 

الوصول إىل نسبة 15% من الغاز يف إجمايل مزيج 
الطاقة للبالد. 

5
مليون طن سنويًا

حملطة إينور الهندية الستالم 
الغاز الطبيعي املسال قدرة 

استيعابية تبلغ خمسة 
ماليني طن سنويًا
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قطرغاز ُتكمل أول عملية بيع لشنغهاي للغاز الطبيعي 
املسال )شرنجي( وأول عملية تسليم على منت ناقلة من 

طراز كيو-فليكس إىل حمطة "يانغشان” الستقبال الغاز 
الطبيعي املسال يف الصني.

تقع حمطة يانغشان شنغهاي للغاز الطبيعي املسال يف ميناء يانغشان القائم يف املياه 
العميقة، مركز شنغهاي للشحن الدويل، عند مصب نهر يانغتزي.

أجَرت قطرغاز دراسات العناية املناسبة والتوافق لـ 13 حمطة صينية 
.))FSRU( مبا فيها وحدة التخزين والتغويز العائمة(

لت ناقلة قطرغاز "الغارّية” من طراز كيو-  َحمَّ
فليكس شحنة كاملة تبلغ حوايل 206,000 مرت مكعب من 

الغاز الطبيعي املسال مبيناء راس لفان يف 10 يناير 
2021، واتَّجهت أول عملية بيع وتسليم تقوم بها 

الشركة إىل حمطة يانغشان شنغهاي الستقبال الغاز 
الطبيعي املسال يف الصني. 

متَّ تأسيس شركة شنغهاي للغاز الطبيعي 
املسال احملدودة )شنغهاي للغاز الطبيعي 

املسال( يف شهر يناير عام 2005. وهي شركة 
متلكها الدولة ومشروع مشرتك بني شركة جمموعة 
شرنجي احملدودة )55%( و شركة جمموعة سينوك 

)CNOOC( للغاز والطاقة احملدودة )%45(. 
وتتوىل شنغهاي للغاز الطبيعي املسال 

مسؤولية استثمار وبناء وتشغيل حمطة شنغهاي 
ومشاريع اخلطوط الرئيسية. وميّثل إمداد الغاز 

الطبيعي املسال الذي تقوم به الشركة سنويًا أكرث 
من  50% من الطلب على الغاز يف شنغهاي. ومنذ 
نوفمرب عام 2020، زادت القدرة االستيعابية السنوية 
للمحطة من ثالثة ماليني طن إىل ستة ماليني طن 

سنويًا.
 وقد تأسست جمموعة شرنجي عام 1987 

بكونها مؤسسة متلكها الدولة من قبل حكومة 
بلدية شنغهاي، وبدأت احملطة عمليات التشغيل 

يف عام 2009. وقد قامت اجملموعة بعد تأسيسها 
بهيكلة سلسلة إمداد الغاز الطبيعي املسال من 

البداية إىل النهاية وتتكون من املشرتيات، اإلنتاج، 
شبكات نقل األنابيب وتوريد املبيعات. ويعرف ذلك بـ 

"املصادر املتعددة لنظام أمن الغاز الطبيعي” أو 
"شنغهاي 6 زائد 1”.

وميكن حملطات شنغهاي استقبال ناقالت 

يصل حجمها إىل حجم ناقالت من طراز كيو-فليكس، 
وتبلغ سعتها التخزينية اإلجمالية املشرتكة من الغاز 

الطبيعي املسال 895,000 مرت كعب، وتضم خمسة 
صهاريج تخزين بسعة 165,000 مرت مكعب، واثنني تبلغ 

سعة كل منهما 200,000 مرت مكعب. ويجدر الذكر أن 
قطرغاز قامت بإجراء دراسات العناية املناسبة 

والتوافق لـ 13 حمطة صينية )مبا فيها وحدة التغويز 
.)FSRU والتخزين العائمة

6 
مليون طن سنويًا

السعة احلالية السنوية حملطة 
شنغهاي الستقبال الغاز 

الطبيعي املسال.
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 250
عززت قطرغاز مكانتها ضمن طليعة الشركات 

التي يبلغ عددها 250 شركة معتمدة حول العامل 
احلاصلة على التصنيف املرموق للهيئة 

الدولية لالعتماد يف جمال مكافحة احلرائق 
كإدارة معتمدة للمرة الثانية على التوايل 

يف جمال ادارة خدمات الطوارىء 
ومكافحة احلرائق.

يف عام 2015، حصلت ادارة خدمات الطوارىء لدى شركة قطرغازعلى االعتماد 
الدويل املرموق يف جمال مكافحة احلرائق، والذي يعترباألول من نوعه يف 

جمال القطاع الصناعي على مستوى العامل والشرق األوسط.

حصلت ادارة خدمات االستجابة للطوارىء لدى 
شركة قطرغاز للمرة الثانية على التوايل شهادة 

االعتماد من قبل الهيئة الدولية لالعتماد يف جمال 
مكافحة احلرائق والتي تتخذ من الواليات املتحدة مقرًا 

لها. جاء تصنيف الشركة "كإدارة معتمدة” عقب 
جلسة استماع عامة عقدت يف الواليات املتحدة يف 

شهر مايو 2021، والتي مت التصديق عليها من قبل 
املركز األمريكي للتميز يف جمال السالمة العامة.

يعدُّ برنامج مركز التمّيز يف جمال السالمة 
العامة، الوحيد من نوعه يف العامل، والذي ميثل 

منوذجًا شاماًل للتقييم الذاتي الذي ُيمّكن مؤسسات 
خدمات الطوارئ ومكافحة احلرائق من تقييم 
مستويات اخلدمات واألداء السابقة واحلالية 

واملستقبلية ومقارنتها بأفضل املمارسات يف 
جمال خدمات الطوارئ ومكافحة احلرائق. تعتمد 

عملية االعتماد على آلية استباقية حيث يطلب من 
الفريق وضع خطة إسرتاتيجية مدتها خمس سنوات، 

باإلضافة إىل برنامج شامل لرصد اخملاطر. 

كانت ادارة خدمات االستجابة للطوارىء لدى 
شركة قطرغازاألوىل يف العامل التي حتصل على هذا 

االعتماد يف )القطاع الصناعي(، واألوىل يف الشرق 
األوسط التي حتصل على هذا التصنيف يف عام 2015. 

واجلدير بالذكر بأن الهيئة الدولية لالعتماد يرتأسها 
ن من خمتلف مقدمي خدمات اإلطفاء ،  جملس ُمكوَّ

تشمل إدارات مكافحة احلرائق والرابطة الوطنية 
للوقاية من احلرائق وإدارة املدن واملقاطعات 

وجمالس وضع مدونات وقواعد السلوك ووزارة 
الدفاع األمريكية والرابطة الدولية لرجال اإلطفاء.

تسلَّم ممثلو ادارة خدمات االستجابة للطوارىء 
يف قطرغاز، برئاسة السيد حسن جاسم أبو خميس، 

مدير إدارة خدمات االستجابة للطوارئ واألمن، شهادة 
االعتماد جمدًدا لعام 2021 خالل جلسة افرتاضية 

باستخدام تقنية االتصال املرئي عن بعد مع الهيئة 
الدولية لالعتماد يف جمال مكافحة احلرائق بعد 

جلسة االستماع حيث حصلت االدارة على التصويت 
باألغلبية من قبل الهيئة الدولية.

شركة قطرغاز حتصل جمددًا على االعتماد 
الدويل املرموق يف جمال خدمات الطوارىء 

ومكافحة احلرائق

ح السيد خليفة  وتعليقًا على هذا اإلجناز، صرَّ
أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي جملموعة 

الصحة والسالمة والبيئة يف قطرغاز، قائاًل: 
"يسعدنا احلصول على هذا االعتماد املرموق الذي  

يحافظ على بقاء قطرغاز يف طليعة الشركات 
املعتمدة حول العامل والتي يقارب عددها من 250 

شركة حول العامل . ويؤّكد هذا التصنيف أن رجال 
اإلطفاء لدينا يقدمون أعلى مستوى من اخلدمة 

واملهنية، وذلك بهدف حماية أرواح موظفي 
وممتلكات قطرغاز.” 

وأضاف السيد حسن جاسم أبو خميس قائاًل: 
"إنني فخور للغاية برجال اإلطفاء لدينا الذين 

يعملون بجد وتفاين. فقد جاء ذلك تتويجًا لعمليات 
تقييم وتوثيق استمرت على مدى 18 شهرًا من 

تقييم مستويات خدمات القسم احلالية 
واملستقبلية. وعلى الرغم من أنها كانت إعادة منح 

لالعتماد، إال أنَّ العملية كانت مليئة باملتطلبات 
والتحديات بالنسبة لنا بكوننا شركة يف القطاع 

الصناعي. وإن احملافظة على تصنيف االعتماد يعدُّ 
فوزًا كبريًا لرجال اإلطفاء لدينا ولشركتنا ككل.”

حصل ممثلون من ادارة خدمات االستجابة للطوارئ يف قطرغاز، برئاسة السيد حسن جاسم أبو خميس، مدير إدارة خدمات االستجابة للطوارئ واألمن، بعد 
جلسة إستماع بالتصويت باألغلبية على شهادة االعتماد لعام 2021 للمرة الثانية يف جلسة افرتاضية باستخدام تقنية االتصال املرئي عن بعد مع الهيئة 

الدولية لالعتماد يف جمال مكافحة احلرائق يف شهرمايو املنصرف. 
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يف إبريل عام 2019، قامت قطرغاز وجامعة 
تكساس إيه أند إم وشركة كونوكو فيليبس بتوقيع 

مذكرة تفاهم يف الندوة السنوية العاشرة لسالمة 
العمليات يف دولة قطر لتوثيق تعاونهم يف جمال 

سالمة العمليات. 
وباحلديث عن أهمية التوقيع على هذه املذكرة، 
ح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي  صرَّ
لقطرغاز، قائاًل: "يشرفنا أن نشارك يف تنفيذ الندوة 

السنوية لسالمة العمليات يف دولة قطر، والتي 
تطورت لتصبح حدًثا مهًما لتنمية رأس املال 

البشري يف دولة قطر. إن شركائنا هم مؤسسات 
متميزة عاملًيا يف جماالت الطاقة واألوساط 

األكادميية التي يعملون فيها. وبينما ال يوجد حل واحد 
يناسب جميع احلاالت، ميكننا بشكل مشرتك تنفيذ 

عمليات حتكم فائقة للتخفيف من اآلثار الضارة للخطأ 
البشري يف املستقبل.”  

وتتمثل األهداف الرئيسية للندوة يف تعزيز 
االستدامة وضمان حماية وسالمة الناس وتخفيف أو 

تقليل التأثريات على البيئة.

عالقة تآزرية: قطرغاز ومركز ماري كاي 
أوكونور لسالمة العمليات

نظرة عن كثب على تعاون طويل األمد يكّرس االبتكار واملستقبل القائم على املعرفة.

%70 
تعّد مساهمة قطرغاز هي األعلى حتى 

اآلن بني الشركات األعضاء يف احتاد مركز 
كاي أوكونور لسالمة العمليات، حيث 

ساهمت بأكرث من 70% من عدد 
املشاريع البحثية التي يجري 

املركز األبحاث بشأنها. 

عقد الشراكات من أجل الندوة 
السنوية لسالمة العمليات يف 

دولة قطر   
منذ عام 2012، نّظم مركز ماري كاي أوكونور وشركة 
كونوكو فيليبس الندوة السنوية لسالمة العمليات يف 

دولة قطر، وهو حدث رئيسي يف جمال سالمة 
العمليات يف دولة قطر بالنسبة للصناعة 

واملؤسسات التنظيمية والهيئات األكادميية. 
ويف وقت إبرام مذكرة التفاهم عام 2019، مّتت 

دعوة قطرغاز ملشاركة اجلهتني املنظمتني للندوة 
التي جاءت حتت شعار: "األخطاء البشرية واردة: كيف 

باإلمكان مواجهة األمور التي ال مفرَّ منها؟” وقد 
استضاف احلدث 24 متحدثًا رسميًا وحضره 260 

شخصًا. 
وقد نّظمت مؤخرًا هذه اجلهات الثالث الندوة 

السنوية لسالمة العمليات يف دولة قطر لعام 2021 
حتت شعار: "احتضان األحمر )تبني النتائج احلمراء 

على لوحة معلومات األداء(”، والتي انعقدت ألول مرة 
باستخدام تقنية االتصال املرئي عن بعد على مدى 

يومني وحضرها 400 شخص وشارك فيها 28 متحدثًا 
رسميًا. 

وقد شارك بالنيابة عن قطرغاز يف الندوة هذا 
العام السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي 

جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، والذي 
ألقى كلمة افتتاحية ترحيبية. 

كما مت عرض أوراق العمل من قبل أعضاء فريق 
سالمة العمليات بقطرغاز وهم: عمر شهبال و 

حممد هومايون مازهار وصديق عزيز و واهيو هدايات 
و دين إلفورد من أنظمة إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة واجلودة. 
واجلدير بالذكر أن جائزة الندوة للتميز يف سالمة 

العمليات كّرمت املساهمة االستثنائية جلاك 
كرانفيلد )2019( وتوفيق حمد )2017( من قطرغاز من 

أجل حتقيق سالمة العمليات يف دولة قطر.

كانت قطرغاز نشيطة للغاية يف اقرتاح موضوعات بحثية 
جديدة تتعلق بالسالمة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال 

والظواهر اخلطرة وتقييم وضبط اخملاطر.

الندوة السنوية لسالمة العمليات يف دولة قطر لعام 2021 حتت شعار: "احتضان األحمر )تبني النتائج احلمراء على لوحة معلومات األداء(”، استقطبت 
400 مشارك و28 متحدثًا رسميًا، من بينهم السيد خليفة أحمد السليطي ، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة.
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ُقطر اجلسيمات (ميكروم�) شكل 1

برهنت قطرغاز، وهي داعم مستمر للمركز، على أن التعاون القوي بني الصناعة والهيئات 
األكادميية أمر ضروري من أجل حتقيق مستقبل أكرث أمانًا يف الصناعة.

تأسس مركز ماري كاي أوكونور 
لسالمة العمليات التابع ملركز تكساس 
إيه أند إم للبحوث الهندسية يف الواليات 

املتحدة يف عام 1995 تخليدًا لذكرى ماري 
كاي أوكونور، مشرفة العمليات التي 

توفيت يف االنفجار احلاصل يف 23 أكتوبر 
1989 يف جممع للبرتوكيماويات يف والية 

تكساس. وتتمثل رسالة املركز يف تعزيز 
السالمة حول العامل، وذلك بهدف منع 

احلوادث املستقبلية من خالل توفري 
التعليم والبحث واخلدمات للصناعة 

وجلميع الناس.

املشاريع البحثية لسالمة 
العمليات التي يجريها مركز 

تكساس إيه أند إم  
منذ تأسيسه يف السنوات املاضية يف عام 

2013، تلقى مركز ماري كاي أوكونور لسالمة العمليات 
التابع جلامعة تكساس إيه أند إم يف دولة قطر دعمًا 

قويًا من اللجنة التوجيهية الحتاد الصناعة التي تضم 
قطرغاز. وقد كانت الشركة عضوًا يف االحتاد لفرتة 

طويلة منذ توقيع مذكرة التفاهم يف شهر ديسمرب 
عام 2013، والتي مت جتديدها عام 2020 ملدة خمس 

سنوات إضافية. 
وقد كانت الشركة خالل هذه الفرتة نشيطة 

للغاية يف اقرتاح موضوعات بحثية جديدة ملركز ماري 
كاي أوكونور لسالمة العمليات ترتبط بسالمة عمليات 

صناعة الغاز لطبيعي ملسال وبالظواهر اخلطرة 
وبتقييم وضبط اخملاطر. حيث يقوم أعضاء فريق 

قطرغاز عادًة باختيار ومتويل موضوعات بحثية ذات 
الصلة بسالمة العمليات ليتم بحثها من قبل مركز 

ماري كاي أوكونور لسالمة العمليات.  
ومن أبرز املوضوعات البحثية املقدمة من قبل 

قطرغاز هي البحث التجريبي يف خصائص انفجار غبار 
الكربيت وسالمة وحدات إنتاج الكربيت احلبيبي. 

وأسهمت قطرغاز بشكل مباشر يف جناح هذا 
املشروع اجلاري من خالل اإلبالغ عن حتديات السالمة 

واستضافة أعضاء إلجراء زيارات للمواقع وتوفري 
عينات غبار الكربيت التي يتم جمعها من املوقع 

ألغراض التحليل واحلصول على استشارة اخلرباء 
)الشكل رقم )1((. 

ومن األفكار البحثية األخرى التي اقرتحتها قطرغاز 
هي دراسة تسرب الغازات السامة يف األماكن 

واملباين غري املرتبطة بالعمليات، حيث أثار هذا 
املوضوع بالتحديد اهتمامًا كبريًا بني أعضاء االحتاد، ما 

أدى وضع مشروع بحثي على مدى خمس سنوات 
أسفر عن إيجاد منهجية حملاكاة حترك جماعة من 

الناس أثناء عملية إخالء املبنى عند تسرب غاز كربيتيد 
الهيدروجني السام )الشكل رقم )3((.

وقد كان التوجيه الفني الذي قدمته قطرغاز هامًا 
لنجاح هذا املشروع، والذي سيساهم يف حتسني 
تصميم خطط االستجابة حلاالت الطوارئ يف املباين 

املأهولة. 
وقد متَّ حتى اآلن تطوير خمس من أفكار الشركة 
للموضوعات البحثية إىل مقرتحات بحثية من قبل مركز 
ماري كاي أوكونور لسالمة العمليات، والتي مت اختيارها 

بالتصويت من قبل االحتاد وأجرى األبحاث فيها طالب 
مركز ماري كاي أوكونور لسالمة العمليات كجزء من 

أطروحات املاجستري ورسائل الدكتوراه اخلاصة بهم. 
هذا وتعدُّ مساهمة قطرغاز حتى اآلن هي األعلى بني 

شركات االحتاد، حيث ساهمت بأكرث من 70% من عدد 
املشاريع البحثية التي يجري املركز األبحاث بشأنها.

وعالوَة على ذلك، تدعم قطرغاز ُمقرتحات األبحاث 

شكل 2

شكل 3

مسار ا�خالء

ال�كيز املستمر 
واملتغ� (حاالت اختبار)

شحنة سامة
الزمن
القوة
السرعة
ال�كيز

خمرج 2

خمرج 1

أشخاص

ما هو مركز ماري كاي 
أوكونور لسالمة 

العمليات؟ 

التي يطرحها مركز ماري كاي أوكونور لسالمة 
العمليات، والتي يتم تطويرها لتتلقى التمويل من قبل 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )التابع 
ملؤسسة قطر(.

-6-NPRP( وقد ساهم أحد هذه املشاريع
425-2-172( يف حتسني التنبؤ بنتائج انسكاب الغاز 

الطبيعي املسال على اخلرسانة، وذلك من خالل 
سلسلة االختبارات متوسطة النطاق لتسرب الغاز 
الطبيعي املسال احلقيقي التي أجراها مركز ماري 

كاي أوكونور لسالمة العمليات يف كلية الطوارئ 
والسالمة يف راس لفان )الشكل رقم )2((.

ويف عام 2020، ساهمت قطرغاز أيضًا يف 
مشروع جديد ملركز ماري كاي أوكونور لسالمة 

العمليات يهدف لتقييم أثر انتشار جائحة كوفيد-19 
على قدرة الصناعة على إدارة خماطر سالمة 

العمليات أثناء األوبئة. 
وقد برهن كل من مركز ماري كاي أوكونور لسالمة 

العمليات وقطرغاز أن التعاون القوي بني الهيئات 
األكادميية والصناعة أمر ضروري لتحقيق مستقبل 

أكرث أمانًا يف الصناعة، وذلك مع ظهور ثمار هذه 
الشراكة طويلة األمد اآلن يف دولة قطر. 
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- تعزيز الثقافة البيئية
- تعزيز العالمة التجارية

ز  - برنامج ُمركَّ
للمسؤولية االجتماعية 

للشركة
- تعزيز التنوع البيولوجي

- تقييم ا�داء البيئي 
واالستثمار فيه 
- إشراك أصحاب 

املصلحة
- التخفيف من آثار التغ� 

املناخي
- التماشي مع أهداف 
التنمية املستدامة 
التي وضعتها ا�مم 

املتحدة

- استمرارية االمتثال
- التحسني املستمر

- تقييم اخملاطر 
املؤسسية

- التعاون ¬ 
°ال البحوث

- الرقمنة
- تعزيز كفاءة 

الطاقة
- ا³نتقال ¬ 

°ال الطاقة

- التخفيف من آثار 
التغ� املناخي

- مورد/ كفاءة الطاقة
- اقتصاد دائري (إدارة 

النفايات)
- حتسني سلسلة 
القيمة املتكاملة

مثال: استدامة 
ا�داء البيئي

عناصرركائز، عناصر ومفاهيم مفاهيمركائز

مثال: املشاريع 
القائمة على 

الطبيعة؛
الوعي البيئي

مثال: ثاÀ أكسيد 
الكربون

التسع�/ املوازنة

 Àمثال: حقن ثا
أكسيد الكربون؛ 

خفض نسبة 
االحÅاق؛ حقن 

احملرك 
الرئيسي بالغاز 

¬ الناقالت
                  تعزيز 

      سلسلة 
القيمة

استدامة

االستخدام 
ا�مثل

ابتكار

تقرير 
االسÅاتيجية 

البيئية

إسرتاتيجية قطرغاز البيئية طويلة املدى 
تهدف إىل حتقيق أداء بيئي رائد 

وضعت قطرغاز اسرتاتيجيتها البيئية طويلة 
املدى لتكون خارطة طريق لرؤية الشركة البيئية 

للمستقبل. ويتمثل الهدف العام لالسرتاتيجية يف 
حتقيق أداء بيئي رائد ومستدام وذلك من خالل 

معاجلتها للقضايا البيئية القائمة والناشئة، 
واخملاطر والفرص. 

زت االسرتاتيجية مبدئيًا على إطار زمني مدته  ركَّ
عشر سنوات، وتشمل سلسلة القيم املتكاملة 

لقطرغاز وتتماشى مع مبادرات االستدامة والتغري 
املناخي لقطر للبرتول. وقد متَّ تصميمها بحيث 

تراعي التغريات الهامة يف عمليات قطرغاز خالل 
ع  العقد القادم نتيجة ملشاريع التطوير والتوسُّ

املرتقبة.
استغرقت عملية تطوير اسرتاتيجية قطرغاز 

البيئية طويلة األمد أكرث من سنة ليتم إكمالها 
وتضمنت تنسيق ومساهمات قاعدة واسعة من 

الشركاء املعنيني الداخليني واخلارجيني.
لقد متَّ حتليل املعلومات واملفاهيم التي 

ُجِمَعت أثناء عملية تطوير االسرتاتيجية وتقييمها 
وحتديد  أولوياتها، ثمَّ متَّ تصنيفها ضمن الركائز 

األربعة السرتاتيجية قطرغاز البيئية:

اإلستدامة  •
تعزيز سلسة القيمة املتكاملة  •

االستخدام األمثل  •
اإلبتكار  •

وقد اقرتن بكل عنصر من عناصر االسرتاتيجية 
ضمن هذه الركائز األربعة مفهوم واحد على األقل، 

بلغت مبجملها 19 عنصر اسرتاتيجي تغطي 32 
مفهوم اسرتاتيجي.

اإلسرتاتيجية تشمل سلسلة القيم املتكاملة لقطرغاز وتتماشى مع اسرتاتيجية االستدامة 
ومبادرات احلد من التغيري املناخي التابعة لقطر للبرتول.

عملية تطوير االسرتاتيجية البيئية طويلة املدى لقطرغاز

تقرير مرحلي

الربع ٤، ٢٠٢٠ الربع ٣، ٢٠٢٠ الربع ٢، ٢٠٢٠ الربع ١، ٢٠٢٠

تقرير االس�اتيجية البيئية

١٢ ورشة عمل اف�اضية-
 ~ ٧٠ موظف 

لقطرغاز و املساهمني  
 توصلوا إ� أفكار ممتازة

ورشات عمل متعمقة

االستدامة املتكاملة والثقافة البيئية 

بعد المتثال

قبل االمتثال

االمتثال

أثر منخفض
اهتمام منخفض

أثر مرتفع 
اهتمام منخفض

اثر منخفض
اهتمام مرتفع

أثر مرتفع
اهتمام مرتفع

اثر احلا� احملتمل على اعمال

حة
صل

مل
ب ا

حا
ص

م 
ما

هت
 اال

وى
ست

م

مرتفع جد�منخفض ض
خف

من
د�

 ج
فع

رت
م

تعزيز
سلسلة 

القيمة

استدامة

االستخدام
ا£مثل

ابتكار

تقرير 
االس�اتيجية 

البيئية

٤٨ مقابلة
فريق ا¦دارة العليا، 

املساهمني، املدراء

التحليل اخلارجي 
لنقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات

دراسات املقارنة، 
حتليل اجتاه السوق

خطة قطرللب�ول 
الرئيسية لالستدامة

ت
ويا

ول
 ا£

يد
حتد

يم 
قي

ت
يل 

حتل

ركائز، عناصر ومفاهيم
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املكاسب البيئية 

بحلول عام ٢٠٢٢

بحلول عام ٢٠٢٦

مكاسب بيئية متوقعة: حالي� وحتى عام ٢٠٣٠

>٧٠٪ معدل إعادة معاجلة املياه املستعملة
>٥٠٪ معدل إعادة تدوير النفايات

مشاريع التنوع البيولوجي

إنخفاض ~١٣ مليون طن سنوي� من انبعاثات ثا� أكسيد الكربون
تخفيض ~ ٢٠ ٪ من كثافة ثا� أكسيد الكربون 

احلفاظ على أداء بيئي متميز- 
عنصر أساسي

دة املرتبطة  تقدمي التقارير املوحَّ
بسمعة الشركة

تعزيز الثقافة البيئية

الرقابة والشفافية املؤسسية

 قيمة إيجابية للمجتمع والبيئة

وضع السوق/ رؤية بخصوص 
ا�داء البيئي

ال�ويج للشركة على أساس 
القيمة املضافة، والعالمة 

التجارية ذات التوجه البيئي

وفورات الطاقة

زيادة قاعدة عمالء الغاز الطبيعي 
املسال-انبعاثات أك© انخفاض§؛ أسواق 

أك©

استخدام منخفض للطاقة- انبعاثات 
منخفضة

انخفاض االشتعال

تعزيز إدارة املياه والنفايات/ إعادة 
التدوير

نهج مستدام؛ التناغم بني االقتصاد- 
البيئة-اجملتمع- املكاسب البيئية 

الهامة

معدل ثا¾ أكسيد كربون منخفض ( من خالل 
احلقن) ومكاسب بيئية مرتبطة بسلسلة 

القيمة لثا¾ أكسيد الكربون

انبعاثات منخفضة من املصنع ومن الشحن 
البحري

املكاسب من الرقمنة

 Â مكاسب إيجابية طويلة ا�مد نتيجة للتعاون
Åال البحوث

مكاسب كبÇة من اخليارات املعززة 
واملتكاملةاملرتبطة بكفاءة الطاقة

فوائد االستخدام الصناعي لثا¾ أكسيد الكربون

ل املرتبط بالطاقة  Êاطر التحوË إدراك
العاملية املتغÇة

بحلول عام ٢٠٣٠ وما بعده

تراعي االسرتاتيجية 
التغيريات الهامة يف 

عمليات قطرغاز خالل 
العقد القادم نتيجة 

ملشاريع التطوير 
والتوسيع املرتقبة.

التفاصيل حول هذه العناصر واملفاهيم 
متوفرة يف تقرير االسرتاتيجية البيئية الذي يتناول 

املوضوعات الرئيسية التالية:

عناصر االسرتاتيجية البيئية  •
املفاهيم احملتملة   •

اإلطار الزمني   •
CAPEX مؤشر النفقات الرأسمالية  •

املكاسب البيئية  •
إدارة )إدارات( قطرغاز املسؤولة  •

التحديات  •

على الرغم من أن ركيزة االستدامة تساعد 
بشكل أساسي على استمرار االمتثال، إال أنه 
جتدراإلشارة أيضًا إىل أن جميع العناصر ضمن 

الركائز الثالث األخرى تهدف إىل دعم الشركة من 
أجل حتقيق أداء بيئي رائد مستدام. كما تطرح 
االسرتاتيجية أهداف تستند إىل قضايا جوهرية 

رئيسية حتظى باهتمام قطرغاز.
ستقوم الشركة بتطوير خطة تنفيذ شاملة 

لالسرتاتيجية البيئية هذا العام وذلك بالتنسيق مع 
الشركاء املعنيني املساهمني. ومن املتوقع أن 
يكون هناك مكاسب كبرية أثناء وبعد تنفيذ عناصر 

االسرتاتيجية ومفاهيها.
متَّ تصميم االسرتاتيجية البيئية لتحفيز التحسني 

املستمر، وبالتايل ستكون عملية مستمرة إلتاحة 
اجملال للتحديث بينما تتجه الشركة نحوحتقيق 

أهدافها. ويتمثل التوقع النهائي والنتيجة املثالية 
يف الوصول إىل مرحلة وجود ثقافة متكاملة 
لالستدامة البيئية يف كامل سلسلة القيم 

املتكاملة لقطرغاز.

٢٠٢١  - ٢٠٣٠

٢٠٢١ - ٢٠٣٠

٢٠٢١ - ٢٠٣٠

يستند الهدف إ� ا�هداف ا�ساسية لعام ٢٠١٣. يتماشى الهدف املرتبط بغازات االحتباس احلراري مع قطر للب�ول

ا	طار الزمنيقضايا رئيسية

٢٠٢١ - ٢٠٣٠
 تعزيز عملية إعادة 
معاجلة واستخدام 
املياه املستعملة

خفض انبعاثات 
غازات االحتباس 

احلراري

خفض انبعاثات ثا� 
أكسيد الك¡يت

تعزيز إعادة تدوير 
النفايات

الهدف

إعادة معاجلة و 
استخدام املياه 

املستعملة اُملتوّلدة 
مبعدل >٧٠٪

خفض كثافة انبعاثات 
غازات االحتباس 

احلراري مبعدل ٢٠٪

تقييم الهدف

حتقيق معدل >٥٠٪ 
´ إعادة التدوير

املبادرات

زيادة حتسني منشآت 
املياه املستعملة 

القائمة، وإعادة استعمال 
املياه املطروحة (التي مت 

تصريفها)

حقن غاز ثا� أكسيد الكربون 
كفاءة الطاقة

خفض نسبة احلرق وغاز 
امليثان املتسرب

إعادة استخدام املياه

ينبغي تقييمها

تعزيز مبادرات إعادة التدوير
تطبيق منوذج االقتصاد 

الدائري

التوقع
- أداء بيئي رائد مستدام

ز � سلسلة  - أداء بيئي ُمعزَّ
القيمة املتكاملة بأكملها

- املنافع االجتماعية
- اقتصاديات مؤاتية

- إدارة بيئية متكاملة وتوقعات 
االستدامة

ثقافة االستدامة والثقافة البيئية املتكاملة

بعد المتثال

قبل االمتثال

االمتثال

املكاسب البيئية املتوقعة: احلالية وحتى عام 2030

املكاسب البيئية املتوقعة: احلالية وحتى عام 2030.

قضايا جوهرية رئيسية تهم قطرغاز
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قطرغاز حتقق تخفيض مستدام 
النبعاثات امليثان الهاربة

أول عام كامل لقطرغاز يف تنفيذ برناجمها اخملصص للكشف عن تسرب امليثان 
وإصالحه يحقق إجنازات بارزة.  

يعمل برنامج الكشف عن تسرب امليثان وإصالحه على حتديد وقياس تسربات انبعاثات 
امليثان الهاربة من مكونات األنابيب واملعّدات والتي ميكن بعد ذلك احلد منها من خالل 

الصيانة واإلصالح، وهو األمر الذي يؤدي إىل تقليل اخلسائر وتعزيز سالمة العمليات.

إنَّ امليثان بوصفه أحد غازات االحتباس احلراري 
لديه القدرة على التأثري على ظاهرة االحرتار العاملي 

بـ 28 مرة أكرث من تلك التي ميلكها ثاين أكسيد 
الكربون. ولذلك، قامت صناعة النفط والغاز بتجديد 

تركيزها على تخفيض انبعاثات امليثان. 
وبوصفها شركة رائدة يف صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل، تقوم قطرغاز بتنفيذ 
جمموعة من املشاريع واملبادرات بفعالية من أجل 

تقليل األثر الذي نخّلفه من حيث غازات االحتباس 
احلراري إىل احلد األدنى. وأحد هذه املبادرات هي 

برنامج خمصص للكشف عن التسرب وإصالحه للحد 

من انبعاثات امليثان الهاربة من مرافق الشركة للغاز 
الطبيعي املسال وغاز املبيعات. 

يستند الربنامج إىل املبادئ التوجيهية للكشف 
عن التسرب وإصالحه التي أصدرتها قطرللبرتول، 

والتي كانت قطرغاز مساهمًا رئيسيًا فيها. استفاد 
الربنامج من اخلربة الكبرية املكتسبة من برنامج 

مماثل للكشف عن التسرب وإصالحه خاص باملركبات 
العضوية املتطايرة الذي يتم تنفيذه منذ عام 2008، 

وذلك بالتوافق مع لوائح وكالة حماية البيئة يف الواليات 
املتحدة.

بالنظر إىل أن امليثان أكرث فاعلية مبقدار 28 
مرة من ثاين أكسيد الكربون باعتباره أحد غازات 
االحتباس احلراري، فإنَّ أي تخفيض يف امليثان 

وفقًا لذلك يكون له أثرًا أكرب على االنبعاثات 
اإلجمالية لغازات االحتباس احلراري. 

امليثان أكرث فاعلية بـ 28 
مرة من ثاين أكسيد الكربون

70,000 
بًا  رصدت قطرغاز أكرث من 70,000 مركَّ

ضمن 19منشأة يف أصولها داخل 
وخارج املوقع وذلك كجزء من 
برناجمها للكشف عن تسرب 

امليثان وإصالحه. 
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تتقّدم قطرغاز حاليًا يف تنفيذ اخلطط إلجراء املزيد من التحسني على نهج الرصد لديها من 
خالل دمج برامج الكشف عن التسرب وإصالحه لكل من امليثان واملركبات العضوية الطائرة، 

وذلك كعنصر أساسي يف مبادرات العناية باملشّغل وهو ما ُيسّهل الكشف السريع عن 
التسربات واحلد منها خالل دورات املشّغل.

 190,000 
إىل جانب املرّكبات التي متَّ رصدها كجزء من برناجمها 

الراسخ والصارم للكشف عن تسرب املركبات العضوية 
الطائرة منذ عام 2008، فإنَّ الربامج اإلجمالية لقطرغاز 

لرصد االنبعاثات الهاربة ترصد وتدير حاليًا أكرث من 
190,000 مركبًا يف األعمال اإلجمالية املرتبطة 
بالهيدروكربون ضمن مرافق الشركة للغاز 
الطبيعي املسال، غاز املبيعات، وعمليات 

التكرير والعمليات املرتبطة مبحطات 
االستقبال. 

تنفيذ برنامج الكشف عن تسرب امليثان وإصالحه

نهج واضح ومستدام 
للمستقبل

من خالل  تطوير نهج واضح وقابل للتنفيذ 
نت قطرغاز  للكشف عن تسرب امليثان وإصالحه، متكَّ
من البناء على خربتها الغنية يف هذا اجملال. وتتقدم 

الشركة حاليًا يف تنفيذ اخلطط إلجراء املزيد من 

على سبيل املثال، شملت بعض أوجه التوافق 
التي متَّ استخدامها واملأخوذة من برنامج الشركة 

القائم للكشف عن تسرب املركبات العضوية 
املتطايرة وإصالحها هي اتباع "نهج ذكي للكشف 

عن التسرب وإصالحه” مشرتك باستخدام كامريا 
تصوير بصرية للغاز باألشعة حتت احلمراء للكشف عن 

التسرب ، وأداة مراقبة حملل البخار السام  لتقدير 
كمية التسرب، وقد متّكن العاملني يف موقع الشركة 

من مستوى عال من اخلربة التشغيلية يف هذا 
اجملال. 

حيث يستلزم اآلن إكمال عملية رصد تسرب 
امليثان من خط واحد إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 
لقطرغاز أسبوع أو أقل، وذلك باملقارنة مع النهج 

التقليدي للكشف عن التسرب وإصالحه، الذي يتطلب 
عادًة أسبوعني أو ثالثة لكل خط إنتاج غاز طبيعي 

مسال. 
ُتطّبق قطرغاز نهجًا شاماًل ال يقتصر على تغطية 

اجملال احملدد يف املبادئ التوجيهية لقطر للبرتول 
فحسب ، ولكن أيضًا التدفقات التي حتتوي على أقل 

من نسبة 10% من امليثان من حيث الوزن. وهو ما يؤدي 
إىل عدم احلاجة لوضع بطاقات التعريف، حيث تكون 

جميع التدفقات الهيدروكربونية قد متَّ رصدها 
بالفعل. 

متَّ رصد أكرث من 70,000 مرّكب ضمن 19 منشأة يف أصول قطرغاز داخل املوقع وخارجه يف مدينة   •

راس لفان.

إكمال رصدت تسربات CH4 الهاربة خالل 8 أسابيع من خالل تنفيذ " النهج الذكي للكشف عن   •

التسرب وإصالحه". بينما يحتاج النهج التقليدي للكشف عن التسرب وإصالحه إىل أكرث من 40 أسبوع 
بات. لتغطية نفس العدد من املركَّ

بات املتسربة التي مت حتديدها، وهو ما أدى إىل تخفيض إجمايل انبعاثات  •  مت بنجاح إصالح جميع املركَّ

امليثان الهاربة بحوايل ~%60.

•  إن انبعاثات امليثان التي مينعها برنامج اخملصص للكشف عن تسرب امليثان وإصالحه تعادل 

الغازات الدفيئة لقيادة 900 مركبة من مركبات نقل الركاب يف سنة واحدة، أو الكهرباء املستخدمة لـ 
700 منزل خالل سنة، أو غازات االحتباس احلراري احملتبسة يف 4800 هكتار من الغابات يف سنة واحدة.

نتائج برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه

الرسم البياين للكشف عن تسرب غاز امليثان الهارب وإصالحه

كالإعداد وتوثيق التقاريرالنهاية

نعم

البدء

ب متسرب  أي ُمركَّ
)<10,000 جزء يف املليون(

إعداد تقارير اإلخطار

بات  إصالح امُلركَّ
املتسربة

عملية الرصد 
)كامريا باألشعة حتت 

احلمراء & أداة مراقبة 
حملل البخار السام(

بات  إعداد قائمة ُمركَّ
لة مفصَّ

احلساب ووضع العالمات 
خملطط تدفق العملية 

وخمطط األنابيب 
واملعّدات

تسرب  عن  للكشف  الرصد  ات  ُمعدَّ
امليثان وإصالحه

عن دورة الرصد السنوية التي قد تفشل يف الكشف 
عن التسربات املتقطعة.

يستهدف الربنامج الذاتي للكشف عن التسرب 
وإصالحه أيًضا تعزيز وتقوية املهارات األساسية 

ملوظفي قطرغاز العاملني يف املوقع، مما يؤدي إىل 
زيادة الوعي والشعور باملسؤولية واإلشراف املقرتن 

بهذا الربنامج الهام ضمن الشركة. 

أوأوتعادل سيارة ركاب يف 
عام واحد

900
منزل الكهرباء 
املستخدمة لـ 

خالل سنة

700
هكتار من الغابات 

يف سنة واحدة

4,800

التحسينات على نهج الرصد لديها من خالل دمج 
برامج الكشف عن التسرب وإصالحه لكل من امليثان 
واملركبات العضوية الطائرة، وذلك كجزء رئيسي من 

املبادرات الداخلية التي تهدف للعناية باملشّغل. 
وتسعى هذه التحسينات إىل حتديد وإصالح 
بات املتسربة يف املراحل األوىل، كما أنها  املركَّ

تسّهل انسياب كمية انبعاثات امليثان، وهو ما يختلف 

انبعاثات 
امليثان 

احملفوظة.

19



22     ا   جملة الرائد  ا   الربع الثالث 2021

حماية التنوع البيولوجي البحري 
يف دولة قطر

تعد مشاريع قطرغاز البيئية التي مت تنفيذها مؤخًرا مبثابة شهادة على التزام الشركة بحماية 
واستدامة احلياة البيئية البحرية يف دولة قطر.

لدى قطرغاز إرث تعتزُّ به من املبادرات البيئية 
الرئيسية التي قامت بها بهدف احلفاظ على التنوع 

البيولوجي البحري يف دولة قطر بالتعاون مع وزارة 
البلدية والبيئة، وذلك بالتماشي مع ركيزة التنمية 

البيئية املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 
واإلسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. 

وُترّكز هذه املشاريع البيئية على الدور 
األساسي الذي تلعبه الشعاب املرجانية يف حماية 

دة يف الدولة ويف الوقت ذاته  السواحل امُلهدَّ
توفري مستوطنات مستدامة للكائنات احلّية من 

النباتات واحليوانات املتنوعة.

إثراء احلياة البيئية البحرية 
لدولة قطر 

منذ عام 2007، نقلت الشركة أكرث من 7500 من 
الشعاب املرجانية احلّية من موقعها بالقرب من 
خطوط األنابيب القريبة من الشاطئ إىل املناطق 

احملمّية البحرية، وشمل ذلك توزيع وإنزال أكرث من 
200 وحدة من الشعاب املرجانية االصطناعية 

بالقرب من جزيرة البنانا يف عام 2019 من أجل إثراء 
احلياة البيئية البحرية يف دولة قطر. ويف اآلونة 

األخرية، واصلت قطرغاز تعاونها مع وزارة البلدية 
والبيئة لتنفيذ برنامج شامل إلدارة الشعاب 

املرجانية كجزء من أعمال الهندسة والشراء 
واإلنشاء – العمليات البحرية واألنابيب ملشروع 

استدامة إنتاج حقل الشمال البحري.  

ن هذا الربنامج إنزال أكرث من 150  وقد تضمَّ
وحدة شعاب مرجانية اصطناعية بنجاح بالقرب من 

منطقة الغارّية شمايّل دولة قطر، حيث متَّ تصنيع 
وحدات الشعاب املرجانية االصطناعية حملًيا 
باستخدام مزيج خرساين صديق للبيئة بدرجة 

حموضة منخفضة وإنزالها يف البحر بعد االنتهاء من 
التقييم البيئي البحري الشامل للمنطقة املناسبة. 

وتبع ذلك نقل أكرث من 1250 من الشعاب 
املرجانية احلّية من موقع مشروع استدامة إنتاج 

حقل الشمال القريب من الشاطئ إىل وحدات 
الشعاب االصطناعية التي متَّ توزيعها من أجل إثراء 

البيئة البحرية احمللية وتوفري مستوطنات مستدامة 
ألنواع وأحجام خمتلفة من األسماك والكائنات البحرية 

األخرى. 
ويشمل الربنامج العام أيًضا عملية رصد لعدة 

سنوات بعد النقل ومن ثم تسليم جميع مناطق 
إعادة التوطني إىل وزارة البلدية والبيئة إلدراجها حتت 

قائمة احملميات الطبيعية لدولة قطر.

 إمكانيات إلنشاء بنك وطني 
 للشعاب  املرجانية

يف أول مبادرة من نوعها يف املنطقة، دخلت 
قطرغاز أيًضا يف شراكة مع جامعة قطرومركز 

بحوث املصايد املائية إلنشاء أول حاضنة للشعاب 
املرجانية احلية بأحدث التكنولوجيا املتاحة. 

وكدفعة أوىل، مت استخراج أكرث من 400 من 

الشعاب املرجانية من موقع مشروع أعمال 
الهندسة والشراء واإلنشاء – العمليات البحرية 

واألنابيب ملشروع استدامة إنتاج حقل الشمال 
البحري وإحضارها إىل حاضنة الشعاب املرجانية 
لتخضع لعملية جتزئة، والتي تؤدي إىل إنتاج حوايّل 

سبعة من الشعاب املرجانية الصغرية لكل 
أة. ومتَّ  واحدة من الشعاب املرجانية احلّية اجملزَّ

بعد ذلك حضانة هذه الشعاب املرجانية 
الصغرية ورعايتها يف حاضنة الشعاب املرجانية 

قبل أن يتم إعادة استزراعها بالقرب من جزيرة 
شراعوه يف جنوب دولة قطر. 

وُتمّثل حاضنة الشعاب املرجانية برناجمًا 
فريدًا من نوعه ملا لديه من إمكانيات إلنشاء بنك 
وطني للشعاب املرجانية احلية خمتلفة األنواع، 

والذي يسهم بدوره يف مشاريع مستقبلية 
للتنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب 

املرجانية، وذلك يف كل من دولة قطر 
واملنطقة بأكملها. 

هذا وتفتخر قطرغاز بتنفيذ هذه املشاريع 
البيئية الهامة على الرغم من التحديات 

اللوجستية والفنية الكبرية نتيجة للقيود 
املفروضة بسبب انتشار فريوس كوفيد19-. 

وسوف تسهم هذه املشاريع يف إثراء النظام 
البيئي البحري وضمان مستقبل مستدام للتنوع 

البيولوجي البحري لدولة قطر. 
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منذ عام 2007، قامت 
قطرغاز بنقل أكرث من 7500 

من الشعاب املرجانية احلّية 
من موقعها بالقرب من 

خطوط األنابيب القريبة من 
الشاطئ إىل املناطق 

البحرية احملمّية، مبا يشمل 
توزيع أكرث من 200 وحدة من 

الشعاب املرجانية 
االصطناعية بالقرب من 

جزيرة البنانا يف عام 2019.

فشت الّغبي
 2006-2007

نقل 4500 من الشعاب املرجانية إىل 22 موقًعا  -

  2007-2013
عملية الرصد بعد النقل  –

فشت راس غاز
2012 

-  توزيع 550 صخرة و 210 من الشعاب املرجانية 
االصطناعية

- نقل 2800 من الشعاب املرجانية

 2012-2016
عملية الرصد بعد النقل   –

جزيرة البنانا
2019

توزيع 200 وحدة من الشعاب املرجانية    -
الصناعية

خطة إدارة الشعاب املرجانية 
يف موقع توسعة استدامة 

إنتاج حقل الشمال
2020-2021

توزيع 300 وحدة شعاب مرجانية صناعية   -
نقل 4600 من الشعاب املرجانية   -

برنامج حضانة الشعاب املرجانية لـ 1000    -
من الشعاب املرجانية يف مركز بحوث 

املصايد املائية  

خطة إدارة نباتات القرم
2020-2022

نقل الشتالت الصغرية و اعادة زراعتها   -
نقل حوايل 1.000 شتلة إىل سواحل مالئمة.    -

اإلطار الزمني لربنامج إدارة البيئة القريبة من الشاطئ
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ما هي بصمتك الكربونية؟  

قام فريق الشؤون البيئية يف قطرغاز ُمؤخرًا 
بإطالق حملة "Go Green” اإللكرتونية لعام 2021 
"بصمتي الكربونية”، وهي مبادرة للتوعية البيئية 

بالتعاون مع فرق تقنية املعلومات والعالقات العامة 
م والتطوير.  والتعلُّ

وتقدم ورش عمل تدريبية وتوعوية دورة تدريبة 
مة  على اإلنرتنت تضم جلسات تدريب وتوعية ُمصمَّ

خصيصًا لكافة موظفي قطرغاز، حيث قدمت أكرث من 
12 ورشة عمل )بني شهري مارس وأغسطس 2021(، 

مت تقدميها جميعها افرتاضيًا باستخدام تقنية 
 .)WebEX( االتصال املرئي عن بعد عرب منصة ويبكس

وّضحت حملة قطرغاز "Go Green” لعام 2021، "بصمتي الكربونية” ، للموظفني كيف 
ر املناخي. بإمكانهم كأفراد إحداث فرق يف مكافحة التغيُّ

ع املوظفني على  إّنً حملة "بصمتي الكربونية”  هي جتربة تعلُّمية ممتعة تشجِّ
حساب بصمتهم الكربونية من خالل آلة حاسبة مصممة خصيصًا حلساب البصمة 

الكربونية الشخصية، واملشاركة يف جمموعة من احللقات الدراسية عرب االنرتنت 
ر املناخي.  تشمل اختبارات وأنشطة حول التغيُّ

وبإمكان املوظفني التسجيل فيها من خالل نظام 
إدارة التعلُّم على البوابة اإللكرتونية على الشبكة 

الداخلية لقطرغاز. 
إّن مبادرة "بصمتي الكربونية” هي جتربة تعلمية 

ممتعة، حيث كانت احلملة وجلسات التوعية متهيدًا 
الستخدام اآللة احلاسبة اخلاصة بقطرغاز حلساب 

البصمة الكربونية الشخصية، والتي بها يستطيع 
املوظفون استخدامها حلساب بصمتهم الكربونية. 

كما طرحت اجللسات عدة طرق يستطيع املوظفون 
من خاللها املشاركة وتقدمي قصص جناحهم من 

خالل بوابة "Go Green” اإللكرتونية اجلديدة. 

وعالوًة على ذلك، يتّم إطالع املشاركني على 
ذها قطرغاز بهدف تقليل  عدة مبادرات بيئية تنفِّ

مستويات االنبعاثات الكربونية. 
وحتى يونيو 2021، شارك أكرث من 450 موظفًا 

يف اجللسات التدريبة االفرتاضية التي تبلغ مدتها 
ساعة، وقام أكرث من 600 موظف بحساب بصمتهم 

الكربونية عرب اإلنرتنت مستخدمني األدوات 
 ”Go Green" اخملصصة لذلك على بوابة

اإللكرتونية.

رفع مستوى الوعي وإحداث تغيري  

متّثل احلملة وجلسات التوعية جزءًا من التزام قطرغاز نحو غرس ممارسات االستدامة البيئية وتعزيز رفاهية اجملتمع، وذلك متاشيًا مع 
رؤية قطر الوطنية 2030 واإلسرتاتيجية البيئية طويلة املدى يف الشركة التي مت إطالقها يف وقت مبكر من هذا العام.

تهدف احلملة وبرنامج التدريب االفرتاضي إىل 
إشراك موظفي قطرغاز ورفع مستوى الوعي حول 

التغري املناخي وآثاره على الصعيد العاملي. كما 
تسلط هذه احلملة الضوء على اجلهود التي تبذلها 

الشركة للحدِّ من التغري املناخي يف العامل بشكل 
عام، ويف دولة قطر بشكل خاص.

وتشمل حملة "بصمتي الكربونية” جماالت تركيز 
بيئية رئيسية تتمحور حول إمكانية كل منا يف إحداث 

فرق يف املساعي املبذولة ملكافحة التغري املناخي 
من خالل األعمال التي نقوم بها يف حياتنا اليومية.
ويف املرحلة القادمة، سيتم من خالل حملة 

"بصمتي اإللكرتونية 2021” إشراك أصحاب املصلحة 

اخلارجيني كما سيتم تقدمي جلسات خاصة إلدارة 
االنبعاثات الكربونية، باإلضافة إىل تنظيم ورشات عمل 

توعوية حول اآللة احلاسبة للبصمة الكربونية 
الشخصية مبشاركة مدراس وجامعات 

ومساهمني. 
ومن خالل هذه احلملة وغريها من املبادرات 

البيئية، سوف تواصل قطرغاز لعب دور فعال وهام 
يف دعم جمتمع لديه وعي بيئي يثّمن أهمية 

احملافظة على اإلرث الطبيعي لدولة قطر 
واملنطقة كُكل. 

450
قام أكرث من 450 موظفًا باملشاركة أو 

بالتسجيل يف اجللسات االفرتاضية اخلاصة 
بحملة "بصمتي الكربونية”

600
قام أكرث من 600 موظفًا بحساب بصمتهم 

الكربونية مستخدمني األدوات املتوفرة على 
بوابة "Go Green” اإللكرتونية.

حملة "Go Green” لعام -2021 بصمتي الكربونية
التغري املناخي أو االحتباس احلراري هو أكرب تهديد 

بيئي واجهنا على اإلطالق.
إّن طريقة استجابتنا لهذه األزمة سيؤثر بشكل كبري على كل 

من األجيال احلالية واملستقبلية وعلى جميع الكائنات احلية.
جتاوز تركيز انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

العاملي املعادلة لغازات االحتباس 
احلراري يف اجلو 400 جزء يف املليون. 

حّذر تقرير جديد لربنامج األمم املتحدة للبيئة بأنه يف حال مل 
تنخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري العاملية مبقدار 7.6% 

كل سنة بني عامي 2020 و2030، فإن العامل سيضيع الفرصة 
املتاحة للبقاء على املسار الصحيح نحو هدف احلد من ارتفاع 

درجات احلرارة إىل 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية 
باريس.

يتعرض الكوكب ملشاكل بيئية خطرية – ابتداًء من التغري 
املناخي إىل التلوث يف حميطاتنا وتدمري غاباتنا. 

تعمل اآللة احلاسبة على حساب 
بصمتك الكربونية السنوية باالستناد إىل 

جمموعة من األسئلة، وبإمكانك 
معرفة أدائك باملقارنة مع املتوسط 
العاملي. اقرأ النصائح أثناء إجابتك عن 
األسئلة حيث ستساعدك على تقليل 

بصمتك الكربونية بشكل أكرب. 

قم باتخاذ خطوتك األوىل من خالل استخدام 
اآللة احلاسبة حلساب البصمة الكربونية 

واعرف كيف بإمكانك املساعدة.

إن األمر يقع على عاتقنا 
جميعًا للتغلب على ذلك!

اعرف بصمتك 
الكربونية! 

انقر يف األسفل!
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إبراهيم احلرمي وصالح املهندي يشاركان مرة 
أخرى وبنجاح كبري يف "سباق صمله الصحرواي”

احتل موظفو قطرغاز املركزين الثالث والرابع يف حدث رياضي فائق وشاق.

احتل موظفا قطرغاز، إبراهيم احلرمي وصالح 
صقر املهندي، املركز الثالث والرابع على التوايل يف 

احلدث الرياضي الشاق "سباق صملة” لعام 2021، 
والذي أقيم يف شهر مارس من هذا العام من 

النسخة اخلامسة من هذا السباق. "صملة” هي 
كلمة تقليدية قطرية تعني املثابرة والصرب والتغلب 

على الصعاب. 
قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز، بتكرمي الفائزين خالل حفل أقيم 
مؤخرًا يف مقر شركة قطرغاز الرئيسي. وقد حضر 

احلفل السيد غامن الكواري، الرئيس التنفيذي 
جملموعة املوارد البشرية، والسيد جاسم عبداهلل 

املهندي، الرئيس التنفيذي جملموعة اخلدمات 
املشرتكة، والسيد خليل أبو ندى، مدير إدارة السالمة 
والصحة املهنية، والسيد علي السليطي، مدير إدارة 

العالقات العامة. 
ومن اجلدير بالذكر أن سباق صملة الذي ميتد 

على مسافة 200 كيلومرت هو عبارة عن رحلة صحراوية 
شاقة على مدى 60 ساعة من اجلري ملسافات طويلة 
والسباحة والتجديف "الكاياك” والرماية وقيادة الدراجة 

عرب ثماين مراحل خمتلفة. وقد واجه املشاركون يف 
سباق عام 2021 بعضًا من أكرث املواقع الصحراوية 
املتنوعة النائية واملليئة بالتحديات يف دولة قطر، 

امتدت من بو سمرة إىل حلويلة. 
يف حفل بهيج لتوزيع اجلوائز أقيم يف وقت سابق 

يف احلي الثقايف يف "كتارا”، استلم إبراهيم وصالح 
جائزتيهما من سعادة الدكتور خالد إبراهيم السليطي، 

املدير العام ملؤسسة احلي الثقايف "كتارا”، والسيد 
عزام عبدالعزيز املناعي، رئيس اللجنة املنظمة 

لسباق صملة 2021.
إبراهيم الذي فاز باملركز الثالث، وهو حتت رعاية 

رسمية من قطرغاز، حيث أنه مسؤول يف قسم 
قسم التشريعات والقوانني البيئية ايف الشركة، كان 

قد فاز باملركز الثاين يف سباق عام 2019ـ حمّسنًا بذلك 
موقعه باملركز السادس يف عام 2018. ويف هذا 

العام، تعاون أيضًا مع وزارة الشباب والرياضة إلنشاء 
جع على  حمتوى لوسائل التواصل االجتماعي يشَّ

املشاركة يف الرياضات وأهميتها بالنسبة للصحة. 
كما ظهر على قناة الريان، حيث تكلم عن جتربته يف 

اجلري ملسافات طويلة. 

يتنافس إبراهيم احلرمي من قطرغاز يف سباق صمله الذي أقيم على 
مسافة 200 كيلومرت، وهو رحلة صحراوية صعبة تستغرق 60 ساعة من 

اجلري ملسافات طويلة والسباحة والتجديف )الكاياك( والرماية وقيادة 
الدراجة الهوائية اجلبلية.

يتنافس إبراهيم احلرمي من قطرغاز يف سباق صمله الذي أقيم على 
مسافة 200 كيلومرت، وهو رحلة صحراوية صعبة تستغرق 60 ساعة من 

اجلري ملسافات طويلة والسباحة والتجديف )الكاياك( والرماية وقيادة 
الدراجة الهوائية اجلبلية.  

"صمله” هي كلمة قطرية 
تقليدية تعني، املثابرة 

والصرب والتغلب على 
الصعاب.

5
أقيمت النسخة اخلامسة 

من سباق "صملة” يف 
عام 2021.

احتلَّ صالح صقر املهندي من قطرغاز 
املركز الرابع يف احلدث الرياضي الشاق "سباق 

صملة” 2021، والذي أقيم يف شهر مارس من 
هذا العام. 

ن صالح، الذي يعمل أمينًا للمخزن يف  متكَّ
إدارة اإلمداد، من حتسني مركزه مبرتبتني، فقد 

قفز من املركز السادس يف عام 2019 إىل املركز 
الرابع هذا العام )حيث متَّ إلغاء السباق يف عام 

2020 بسبب انتشار وباء كوفيد-19(. 
يتم تنظيم سباق صملة اجلماهريي حصريًا 

للقطريني فوق سن 18 بهدف التحفيز لصحة 
أفضل من خالل األنشطة البدنية، ويبثُّ مباشرة 

على قناة الكاس الرياضية.  
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26     ا   جملة الرائد  ا   الربع الثالث 2021

قطرغاز تتعاون مع كلية شمال األطلنطي يف 
قطر لتعزيز مهارات إدارة الكوارث

ت قطرغاز مؤخرًا اتفاقية ملدة خمس  َوقعَّ
سنوات مع كلية شمال األطلنطي يف قطر من أجل 
تسهيل تقدمي دورات تدريبية معتمدة خاصة بنظام 

إدارة الكوارث لطاقم العمل التابع لقطرغاز، وذلك يف 
إطار برنامج أوسع نطاقًا من أجل تعزيز الكفاءة يف 

إدارة األزمات يف الشركة. 
َسوف توّفر كلية شمال األطلنطي الدعم الفني، 
واملعدات واملرافق املتخصصة لتدريب أكرث من 500 

فرد من طاقم عمل قطرغاز الذي يشمل الفنيني 
واخلرباء واملدراء. 

وقد بدأت إدارة التعليم املهني املستمر يف 
كلية شمال األطلنطي العمل مع فريق إدارة األزمات 

يف قطرغاز منذ إبريل 2019 لتقدمي تدريبات نظام إدارة 
الكوارث؛ التي تهدف لتلبية احلاجة املتزايدة إلدارة 

االستجابة لألزمات يف الدولة. 
وتعليقًا على هذه االتفاقية، قال السيد خليفة 

أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة 
دنا  والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز: "لقد حدَّ

األولويات وقمنا بتطوير خطة تدريب مصممة خصيصًا 
لفريق إدارة األزمات يف الشركة، بالتعاون مع كلية 

الشمال األطلنطي يف قطر. وإننا على يقني بأنه من 
خالل خربة الكلية وكوادرها ومرافقها ُيَمِكَننا أن نعزز 

كفاءة قيادة احلوادث خملتلف أقسام الشركة بنجاح.”  
َد الدكتور سامل النعيمي، رئيس  ومن جانبه، أكَّ

كلية شمال األطلنطي يف قطر قائاًل: "نحن ملتزمون 
بتلبية االحتياجات املتزايدة لواحدة من أكرب الصناعات 
يف دولة قطر، ال سيَّما  احلاجة لتدريب رسمي حول 
طرق إدارة االزمات. ونفخر بشراكتنا املستمرة مع 

قطرغاز، ويسرنا  العمل جنبًا إىل جنب مع فريق إدارة 

"إننا على يقني بأنه من خالل خربة الكلية وكوادرها 
ومرافقها ُيَمِكَننا أن نعزز كفاءة قيادة احلوادث خملتلف 

أقسام الشركة بنجاح.”

األزمات يف الشركة من أجل تقدمي هذا التدريب 
املهم.”

ومع استمرار قطرغاز بتطوير وتوسيع عملياتها 
التشغيلية، بات احلد من اخملاطر املرافقة لهذه 
العمليات أمرًا بالغ األهمية. وبعد استكمال حتليل 

نظام إدارة الكوارث احلايل، ارتأت إدارة الشركة ضرورة 
وضع تدريب رسمي شامل لكيفية التعامل مع 

م خملتلف األقسام التي  األزمات واعتباره كأولوية ُيقدَّ
تدير مرافق الشركة ومدرائها وفرق عملها املسؤولة 

عن إدارة احلوادث. 
يجدر الذكر، أنَّ دورات قطرغاز التدريبية اخلاصة 

بنظام إدارة الكوارث املنصوص عليها يف االتفاقية 
سوف تشمل 200 تدريب يف نظام إدارة الكوارث لفرق 

االستجابة األولّية، و300 تدريب متوسط يف نظام إدارة 
الكوارث لفرق االستجابة اخلاصة باألحداث املتوسطة 

اخلطورة أو اآلخذة يف االتساع، و400 تدريب متقّدم 
لفرق االستجابة اخلاصة باألحداث الطارئة جدًا 

دة. واملعقَّ

500
ى أكرث من 500 فرد من الفنّيني  سيتلقَّ

واخلرباء واملدراء يف قطرغاز التدريب من 
قبل ُمَدِربني ُمعَتمدين خمتصني بنظام إدارة 

الكوارث من فريق إدارة األزمات يف 
قطرغاز وذلك من خالل استخدام 

مرافق كلية شمال األطلنطي 
ملدة خمس سنوات.

أفراد فريق إدارة األزمات يف قطرغاز أثناء تدريبهم على نظام إدارة الكوارث مؤخرا يف  كلية شمال األطلنطي يف قطر.

خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي باإلنابة جملموعة الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز.  
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