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 متضي دولة قطر ُقدمًا
 نحو مستقبل واعد وفقًا

السرتاتيجية واضحة املعامل

يف خضم عامل تنافسي سريع 
التغري علينا أن نتحلى بقدر كبري 
من املرونة للبقاء على القمة، 

وقد برهن قطاع الغاز يف دولة 
قطر على ذلك مرة تلو األخرى، 

فقد تخطى الكثري من التحديات 
القيادة احلكيمة والرؤية  بفضل 
الفعالة.  واالسرتاتيجيات  الثاقبة 

ونحن على مشارف مرحلة 
العاملية  التنافسية  جديدة من 
املتصاعدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال، نحتاج 

إىل توجهات خالقة قادرة على مواجهة التحديات املستقبلية.
إن دولة قطر متضي ُقدما نحو حتقيق األهداف التنموية 
لرؤية قطر الوطنية 2030 طبقًا السرتاتيجية واضحة وبعزم ال 

سعد شريده الكعبي 
رئيس جملس اإلدارة - قطرغاز

يلني. ويلعب قطاع الطاقة، كأكرب املساهمني يف اقتصاد 
الدولة، دورًا حموريًا يف هذا الصدد. لذا ُيركز “بيان توجهات 

قطرغاز” على إيصال رسالة تعكس مدى التزام الشركة 
الرائدة. باحلفاظ على مكانتها 

وعلى مدار ثالثة عقود، تبنت الشركة العديد من القيم 
واملبادئ التي ساعدتها على االرتقاء والتي تنعكس جليا يف  

“بيان توجهات قطرغاز” اجلديد.
وبصفتي رئيس جملس إدارة شركة قطرغاز، لديَّ قناعة 

البيان ستلقى  راسخة أن الرسائل الرئيسية التي صاغها 
ترحابًا وقبواًل صادقًا من قبل فريق العمل بالشركة وذلك 

لكونها متثل خطوطًا إرشاديًة واضحًة للحفاظ على أعلى 
معايري األداء وعلى مكانة قطرغاز الرائدة عامليًا وهي تسري 

بخطى واثقة وحماس متقد نحو مستقبل أفضل. 

حتقيق األهداف اإلمنائية
 لرؤية قطر الوطنية 2030 
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الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى مارس 2016
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 بيان توجهات قطرغاز
2020 ورؤية 

 قطرغاز تلتزم بكونها الشركة الرائدة يف جمال
 صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الرئيس 

يحدونا الكثري من الفخر يف 
قطرغاز لوصولنا ملكانة 

“الريادة” يف جمالنا وذلك من 
خالل حتقيق رؤيتنا لعام 2015 

بأن نصبح الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل. مل ننجح يف 
حتقيق كل األهداف املرجوة 

فحسب بل تخطينا سقف 
العديد منها، واألكرث من ذلك 

فقد قمنا بوضع معايري جديدة لصناعة الغاز الطبيعي املسال.
إننا نعزو هذا اإلجناز االستثنائي إىل العمل اجلماعي الدؤوب 
وروح االلتزام التي سادت بني موظفينا على املستوى الفردي 

لسنوات عديدة. إنه حقًا إلجناز يستحق أن نفخر به جميعًا. 
واآلن، مع سعينا احلثيث لتحدي أنفسنا ورفع مستوى هذا 
التحدي وخلق إمكانيات جديدة  والتغلب على جميع املعوقات، 

نرى أن الوقت قد حان للمضي ُقدمًا إلحراز املزيد من اإلجنازات 
وإحداث املزيد من التطور املستدام.

لقد حان الوقت لتخطي اإلجنازات التي جنحنا يف حتقيقها 
بالفعل لنحلق يف آفاق جديدة. ففي قطرغاز اليوجد جمال 

للتهاون يف العمل. دائمًا ما نسعى لتعزيز َمواطن قوتنا 
واالستمرار يف تقدمي األفضل على كل املستويات يف جمال 

عملنا.
ويجب علينا، يف خضم سوق دائم التغري، أن نتحرك بحنكة 

ونتكيف برباعة مع التحديات املرتقبة والرتكيز على السالمة 
وكفاءة األداء وموثوقية العمليات وتضافر اجلهود باإلضافة إىل 

احلفاظ على رضى العمالء باستمرار.

نضع “بيان توجهات قطرغاز” كخارطة طريق لتحقيق 
أهدافنا واحلفاظ على “مكانتنا الرائدة”. إن بيان توجهات 

قطرغاز ينص بوضوح على أن “ُمهمتنا” هي إدارة وتشغيل 
جميع مواردنا بأمان وفاعلية وموثوقية، ذلك باإلضافة إىل 

حتديد جمموعة من القيم املؤسسية التي تشكل األساس 
ألسلوب عملنا كفريق واحد والتي متكننا من شحذ همتنا 

لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 
وال يقتصر بيان توجهات قطرغاز على ما سبق ذكره 

فحسب، بل إنه يضع اخلطوط العريضة ألسلوب عمل 
الشركة يف املستقبل ويرشد خطانا لنتمكن من الوفاء 
بالعهود التي قطعناها على أنفسنا يف جمال عملنا. إنه 

ُيوضح رؤية واسرتاتيجية العمل اخلاصة بنا حيث متت 
صياغته ليكون مصدر إلهام لنا ويعزز روح االبتكار لدى كوادرنا.

هذا، وستبقى “السالمة” حمور اهتمامنا حيث قمنا 
بالفعل بتبني بعض االسرتاتيجيات اجلديدة يف هذا اجملال 
والتي تتناسب مع الظروف االقتصادية الراهنة. كما نهدف 

إىل السبق يف وضع تطبيقات جديدة يف جمال صناعة 
الغاز الطبيعي املسال وخلق أسواق جديدة وعمالء جدد 
والذي من شأنه، مع وجود كوادر عالية الكفاءة وما نتمتع 

به من املوثوقية واملرونة، أن ُيساهم يف تعزيز قدراتنا 
املؤسسية.

إن “بيان توجهات قطرغاز”، جنبا إىل جنب مع رؤية 2020، هو 
البوصلة التي حتدد مالمح الطريق لقطرغاز وترسم اخلطوات 
املستقبلية ملوظفينا وشركائنا. ويف هذه املرحلة - مرحلة 
ما بعد الريادة - سنتحدى أنفسنا جمددًا للوصول إىل األفضل 
على جميع األصعدة واحلصول على نتائج غري مسبوقة على 

الصناعة.  مستوى 

٪٢١٫٧ ٪٢٢٫٧
الفعلي املستهدف
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بيان توجهات 
قطرغاز: 

االلتزام
بالريادة 

16 جمموعة متميزة من اإلجنازات 
اخلاصة  التقديرية  والشهادات 

بالسالمة

23 الوقاية والسالمة من احلرائق
آخر مستجدات إدارة خدمات الطوارئ 

واألمن.

24 إمتام عملية إغالق من أجل 
الصيانة يف خط اإلنتاج ٦

عملية إغالق آمنة أخرى مت إمتامها 
قبل املوعد احملدد.

26 الشحنة القطرية رقم ٥٠٠ يف 
ميناء ساوث هوك، اململكة املتحدة

ُتوفر دولة قطر 20 يف املئة من 
للطاقة. املتحدة  اململكة  احتياجات 

28 تعزيز الروابط مع املشرتين 
اليابانيني

عشر. السابع  السنوي  الفني  االجتماع 

28 إشراك جيل الشباب
العمل املشرتك مع جامعة قطر.

احملتويـــــات

فريق التحرير
رئيس التحرير:
دانييل يايتس
مدير التحرير: 

 تاج الدين عليار 
حمرر لغة عربية:

 إميان فخرو

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة – الدوحة – دولة قطر

شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد: 22666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف: 44523224 974+  
فاكس: 44736628 974+

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد: 11596

الدوحة
دولة قطر

هاتف: 44340360 974+
فاكس: 44340359 974+

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

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

احملدودة.
 اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على 
فيسبوك، يوتيوب، تويرت وانستجرام.
نتطلع إىل مشاركتك على صفحاتنا 

الرسمية:
www.facebook.com/ :فيسبوك

qatargas
Qatargas PR :يوتيوب

Qatargas :تويرت
Qatargas :انستجرام

  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة
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بالريادة. ملتزمون 

09 تعاون قطرغاز وراس غاز
إقامة جلنة تعاون مشرتكة جديدة.

10 التسليم إىل عدة موانئ
املسال  الطبيعي  الغاز  تسليم  مبادرة 

األول من نوعها.

الطبيعي املسال  الغاز  12 استخدام 
بحري  كوقود 

الغاز  تشغيل  تكنولوجيا  استكشاف 
املسال. الطبيعي 

لباكستان الطاقة  توريد   14
األمد. بيع وشراء طويلة  اتفاقية  توقيع 

للقطريني الوظيفي  التطوير   29
الطويل  الشريك  تدريبية مع  دورات 

“تشيودا”. األمد 

البحرية البيئة  إنقاذ   30
الشعاب املرجانية.  إعادة توطني ونقل 

دراسة حالة.

32 دعم األعمال احمللية 
وثيق مع املقاولني  العمل بشكل 

احملليني. واملوردين 

32 حمالت التربع بالدم 

الرياضية األنشطة   33

34 نظام االحرتاق يف قطرغاز 
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تلتزم قطرغاز "بالريادة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل وتوريد طاقة 
نظيفة بكفاءة”. هذه هي الرسالة احملورية "لبيان توجهات” قطرغاز، الذي قامت الشركة 

بتعميمه مؤخرًا على جميع أقسامها. وُتركز رؤية قطرغاز 2020  املوازية، التي تخط خارطة الطريق 
اخلمسية للشركة، بشكل خاص على املساهمة الفعالة يف حتقيق األهداف الرئيسية للرؤية 

الوطنية لدولة قطر 2030.

ُيؤكد “بيان توجهات” قطرغاز على 
التزام الشركة باحلفاظ على مكانتها، 

كالشركة الرائدة األوىل يف جمال صناعة 
الغاز الطبيعي املسال يف العامل. وقد 

مت إصدار هذا البيان إلطالع أصحاب 
املصلحة، مَبن فيهم املوظفون، 

والعمالء، والشركاء، واجملتمع احمللي 
على خارطة الطريق التي وضعتها 

الشركة للسنوات اخلمس القادمة. 
وُتشكل الرسائل األساسية يف بيان 

التوجهات اخلطوط العريضة لألداء 
املؤسسي التي من شأنها ضمان 
احلفاظ على معايري الشركة العالية 

الرائدة.  ومكانتها 
لطاملا وضعت قطرغاز ثقتها يف 
كوادرها واعتربتهم أهم أصولها. وقد 
رغبت اإلدارة العليا بالشركة، من خالل 

بيان التوجهات، يف تعزيز روح االبتكار 
لدى موظفيها مبا يؤثر بشكل جوهري  

يف مساهمة الشركة بفاعلية يف 
حتقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.

 لقد مت ترسيخ الرسائل القوية التي 
ارتكزت عليها رؤية قطرغاز 2015  والتي 

مكنتها من حتقيق مكانتها كالشركة 
الرائدة األوىل يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل يف بيان 
التوجهات احلايل. يتضمن هذا البيان 

اخلطوط اإلرشادية لضمان استمرار 
النجاح الذي حققته الشركة ويصيغ 

بوضوح توجهات الشركة لكل من 
وشركائها. موظفيها 

الرسائل الرئيسية لبيان توجهات قطرغاز:

وبالكثري من احلماس حتدث 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لشركة قطرغاز، عن بيان 
توجهات الشركة،  قائاًل: “لقد قطعنا 

شوطًا كبريًا منذ تأسيس شركة 
قطرغاز، وعلينا أن ُنواصل تقدمي 

“القيمة” عن طريق تعزيز املعرفة 
واخلربة املكتسبة، فضاًل عن ُمواصلتنا 

السعي إىل التطوير املستمر ألدائنا. 
وللحفاظ على موقع الصدارة يف 

الصناعة، علينا أن نتكيف مع حتديات 
السوق من خالل إيالء قدر كبري من 

الرتكيز ملعايري السالمة واحلفاظ على 
األداء املتميز وموثوقية التشغيل 

والتوافق والتكامل بني مرافقنا وإرضاء 
العمالء. لذا، أوضح فريق اإلدارة العليا  
بقطرغاز يف “بيان توجهات قطرغاز”،  

أن السالمة والكوادر املهنية عالية 
الكفاءة وكفاءة وموثوقية عمليات 

التشغيل ورضاء العمالء واألداء املايل 
الكفؤ،  التزال هي الركائز األساسية  

لعمل قطرغاز. ومبا يتماشى مع 
الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وضعنا 

جمموعة من القيم املؤسسية التي 
ُتحدد آلية العمل اجلماعي بالشركة. 

أما عن مهمتنا فهي تتمثل  يف إدارة 
وتشغيل جميع مواردنا بأمان، وكفاءة، 

وموثوقية. وقد مت وضع رؤية قطرغاز 
2020 بحيث تعكس ما ستكون عليه 

قطرغاز مستقباًل ولتكون دليلنا لتحقيق 
عهودنا”.

احلفاظ على مكانتنا الرائدة
تفخر شركة قطرغاز بتحقيق 

رؤيتها لعام2015، وذلك بأن تصبح 
الشركة الرائدة األوىل يف جمال صناعة 

الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 
ووفقًا لسياسة قطرغاز، الريادة 

احلقيقية ال تعني أمورًا شكلية، إنها 
جزء أصيل من كيان قطرغاز بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى. إنها السعي 
احلثيث الستغالل مواردنا على الوجه 

األمثل واحلصول على نتائج سباقة يف 
كل ما نقوم به. إنه وقت احلفاظ على 
مكانتنا الرائدة على الصعيد العاملي. 

وسيساعدنا “بيان التوجهات” يف 
ضمان احلفاظ على أعلى املعايري، 

وتوريد الغاز الطبيعي املسال للعمالء 
بأمان وموثوقية يف سوق عاملي مليء 

والتنافسية. بالتحديات 

شرح بيان التوجهات
إن الهدف من وضع “بيان توجهات” 

قطرغاز هو احلصول على خطة 
واضحة ملا تريد الشركة حتقيقه يف 
املستقبل. فقد متت صياغة البيان 

بشكل يربز تقدير الشركة ملساهمات 
اجلميع وأن على كل موظفيها أن 

يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق املزيد.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 
قائال: “إن ربط الشؤون االقتصادية، 
والبيئية، واالجتماعية وتكاملها ُيعد 

خطوة  شديدة األ همية يف هذا 
االجتاه. وسنسعى جاهدين ملواصلة 

تقدمي “القيمة” لشركائنا من خالل 
وضع معايري أعلى وحتقيق إجنازات 

تفخر شركة قطرغاز بدعمها للرؤية 
الوطنية لدولة قطر 2030، حيث ترتبط 

كل من األسئلة واألجوبة السابقة 
ارتباطًا وثيقًا بالركائز األساسية لتلك 

الرؤية. وقد تزامنت الصياغة األوىل 
لبيان التوجهات مع تأسيس قطرغاز، 

التي كانت حينها شركة جديدة 
تسعى إىل اجتذاب الكوادر املهنية 
املناسبة. وعلى مدى 15 سنة من 

التطور السريع، احتلت الشركة مكانتها 
الرائدة يف الصناعة، وذلك مع الكثري 
من الفخر بكوادرها املهنية العالية 

الكفاءة. وقد انتهجت قطرغاز ثقافة 
تعكس عهودها التي متثل اليوم القيم 
األساسية للشركة. كما سيقوم “بيان 

التوجهات” مبساعدة الشركة يف 
الناجحة  مساعيها ملواصلة مسريتها 
عن طريق احلفاظ على منوذج رائد يف 

متيز األداء، وتنمية قدرات موظفيها. 
وستساهم هذه اجلهود  بدورها يف 
حتقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030. 

وتلعب قطرغاز دورًا حموريًا يف 
حتقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 

2030 من خالل مساهمتها الفعالة 
يف إجمايل الناجت احمللي لدولة قطر. 

يسعى “بيان توجهات” قطرغاز إىل 
تشجيع موظفيها على التواصل 

الفعال وروح املبادرة، وتعزيز البيئة 
احملفزة على التعلم واالبتكار واالحتفاء 

باإلجناز. لقد متت صياغة بيان التوجهات 
ليفي مبتطلبات كل فرد بالشركة وبث 

الثقة يف قدرته على الوصول دائمًا 
للتميز التشغيلي. وعن طريق العمل 
بروح الفريق الواحد يؤدي كل فرد يف 

الشركة دورًا لتحقيق أهداف الرؤية 
الوطنية لدولة قطر 2030.

التأكيد لشركاء قطرغاز على التزام اجلميع ببذل . 1
 أقصى جهد للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة.

 
تسليط الضوء على مكانة الشركة الرائدة على . 2

مستوى الصناعة عامليًا ملوظفي قطرغاز وتعزيز 
 شعورهم بالفخر مبا حققته شركتهم.

إبراز امليزة التنافسية لعمالء قطرغاز وهي أن . 3
االعتماد على قطرغاز يف توريد الغاز الطبيعي 

املسال يعني الشراكة مع كيان رائد يف الصناعة 
يستطيع توريد الطاقة النظيفة مبوثوقية يف أي 

وقت وأي مكان بالعامل.

ما الهدف من وجود شركة قطرغاز؟

كيف ميكن حتقيق ذلك؟
بقطع الشركة عهدًا مبواصلة التميز التشغيلي. يشتمل بيان 

توجهات قطرغاز على عدة نقاط تقع حتت بند “مهمة الشركة”، 
وُتعد تلك النقاط مبثابة إرشادات توجيهية ملساعدة املوظفني  

على حتقيق رؤية الشركة.

وهي ُموضحة على النحو التايل:
• تعزيز ثقافة السالمة والعمل بدون وقوع أية حوادث أو إصابات.	
• جذب عمالء جدد واحلفاظ عليهم من خالل سمعتنا يف توريد 	

الطاقة بطريقة آمنة ومرنة ومهنية وموثوقة.
• أن تصبح الشركة اخليار األول الذي يسعى للعمل به كل من 	

الكوادر الوطنية والدولية ذات الكفاءة العالية.
• احلفاظ على املوثوقية – ضمان التوافق والتكامل بني مرافقنا 	

واستمرارية التشغيل من خالل اتخاذ اإلجراءات االستباقية 
وكفاءة العمليات.

• وضع أولوية لتسليم املشاريع واحلرص على عدم وجود 	
مشاكل تقنية بها ودجمها بفاعلية يف عمليات التشغيل 

القائمة.
• االلتزام باملسؤولية االجتماعية للشركة من خالل املساهمة 	

الفعالة يف املبادرات االجتماعية وقطاع األعمال احمللي. 
• زيادة قدرات كوادرنا املهنية وحتسني كفاءة مرافقنا ونظم 	

وقواعد العمل التي نطبقها.

تشغيل وإدارة جميع مواردها بأمان، وكفاءة، وموثوقية.

ما هي الفئات املستهدفة؟ جديدة. وسنقوم بذلك عن طريق 
املزيد من االلتزام مبعايري السالمة 

وأعلى معايري األداء البيئي. كما سنقوم 
بتعزيز مرونتنا املؤسسية من خالل 

استخدام نظم أكرث كفاءة”.
يقوم بيان التوجهات على خمس ركائز 

أساسية، وهي اجملاالت االسرتاتيجية 
الرئيسية التي تركز عليها قطرغاز يف 

عملها. وترتبط كل من تلك الركائز بقيم 
الشركة اجلوهرية كما أنها تدعم مراقبة 

األداء.
وقد طرحت إدارة قطرغاز أثناء 

صياغتها البيان عدًدا من األسئلة حول 
“األداء النموذجي” بالشركة، وتبادلت اآلراء 

مع أقسام الشركة الرئيسية للحصول 
على أفضل النتائج. )انظر يسار الصفحة(.

“سنسعى جاهدين ملواصلة تقدمي 
“القيمة” لشركائنا من خالل وضع معايري 

أعلى وحتقيق إجنازات جديدة. وسنقوم 
بذلك عن طريق املزيد من االلتزام مبعايري 

السالمة وأعلى معايري األداء البيئي”. 
-الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لشركة قطرغاز .

احلفاظ على عمليات آمنة وموثوقة يف جميع األصول هو إحدى الركائز األساسية يف بيان توجهات قطرغاز.

202 0
يتضمن بيان توجهات 

قطرغاز خارطة الطريق 
للشركة املتمثلة يف 

رؤيتها 2020.

أصحاب  املصلحة وموظفينا وعمالئنا وشركاتنا وجمتمعنا.
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تعزيز الفعالية والتعاون

أقامت شركتا قطرغاز وراس غاز جلنة مشرتكة للتعاون، بهدف تعزيز اجلهود املشرتكة للشركتني 
يف احلفاظ على كل املمتلكات واملرافق التابعة لهما.

 صورة لإلدارة العليا خالل انعقاد أول اجتماع للجنة التعاون املشرتكة.

"إنها وسيلة لشحذ همة موظفينا، ألننا نقّدر حقًا إسهامات كل منهم يف اجتياز املعوقات والتقدم نحو مستقبل أفضل”. 
-الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.

املمثلون يف إحدى جلسات توطيد العالقات االجتماعية التي تنظمها إدارة الصيانة يف كل من شركتي قطرغاز وراس غاز.

تتضافر جهود شركتي قطرغاز وراس 
غاز، بتوجيه من جلنة التعاون اجلديدة، 
للتعاون يف عدد من اجملاالت، بهدف 

تعزيز الفعالية وحتقيق أعلى فائدة 
ممكنة.

وقد َتم وضع هيكل عمل اللجنة 
ومنطها التشغيلي يف وقت سابق، 

حيث جرى ذلك بتوجيه اسرتاتيجي من 
فريق اإلدارة العليا لشركتي قطرغاز 

وراس غاز، ودعم من الرئيسني 
التنفيذيني للشركتني. وقد كّلفت اللجنة 

برصد وتقييم ومتابعة فرص التعاون 
عرب اإلدارات اخملتلفة على مستوى 

الشركة.
ويتقاسم منصب رئاسة اللجنة 

اجلديدة كل من جاسم املهندي، مدير 
إدارة التخطيط واخملاطر يف شركة 

قطرغاز، وحمد القايد، املدير التنفيذي 
للتخطيط االسرتاتيجي يف شركة راس 

غاز.
وباحلديث عن هذه املبادرة، صرح 

جاسم املهندي قائاًل: “سيساعد 
تأسيس اللجنة شركتي قطرغاز وراس 

غاز على تسهيل عملية مشاركة 
أفضل املمارسات املرتبطة بالقطاع 

واملتاحة يف كلتا املؤسستني. كما 

سُتساند اللجنة شركة قطرغاز يف 
مساعيها ملواصلة دعمها للرؤية 

الوطنية لدولة قطر2030”.
وأضاف حمد القايد قائاًل: “ُتعّد 

جلنة التعاون إحدى أهم أولويات 
رئيَسي شركَتي راس غاز وقطرغاز 

التنفيذيني، إذ إنها ستمّكن كلتا 
املؤسستني من حتقيق أعلى فائدة 

ممكنة من قدراتهما الكامنة، مع 
مواصلة استكشاف فرص تعزيز قيمة 

مساهمينا”.
وقد جنحت إدارة الصيانة يف كل 

من قطرغاز وراس غاز بتوقيع عدد من 
عقود اخلدمة املشرتكة للحفاظ على 
املنشآت واملرافق، باإلضافة إىل وجود 

عقود أخرى قيد التنفيذ.
ومن خالل سلسلة من جلسات 

توطيد العالقات االجتماعية، التي ُتعدُّ 
جزءًا من فكر اسرتاتيجي مميز يرّكز 

بشكل أساسي على تضافر اجلهود 
لتعزيز فعالية وإنتاجية العمل، فإن 

إدارة الصيانة يف كلتا الشركتني هي 
حاليًا بصدد دراسة فرص حمتملة أخرى 
للتعاون يف جماالت التخطيط واجلدولة، 
وإدارة وضع العقود، وتنفيذ املشاريع، 

وضمان اجلودة.

وستقدم جلنة التعاون مزيدًا من 
الدعم واإلرشاد يف املبادرات املماثلة، 

متيحة بذلك ظهورًا أقوى للشركتني، 
مع ضمان اتسام تعاونهما بالوضوح 

والشفافية.
ينقسم أعضاء اللجنة بالتساوي 

بني شركَتي قطرغاز وراس غاز، وهم 

ُيغّطون كاّلً من جماالت التخطيط 
املؤسسي، والتوريد، والصيانة، 

واملكامن واإلنتاج، والعمليات البحرية، 
وتكنولوجيا املعلومات، واملوارد 

البشرية والشؤون املالية. ومن املقرر 
أيضًا أن تبحث اللجنة يف جميع جوانب 

العمل األخرى.

على  موظفينا  تشجيع 
االبتكار

وكما ذكرنا من قبل انتهجت 
قطرغاز ثقافة تعكس عهودها 

و متثل اليوم القيم األساسية 
للشركة، حيث يدعم "بيان 

توجهات” قطرغاز احلايل الرتكيز 
على  تنمية الكوادر املهنية على 

مدار اخلمسة أعوام القادمة 
االبتكار. بهدف تشجيعها على 

و تبقى السالمة موضع تركيز 
أساسي يف قطرغاز، وهو أمر 
 ،2 02 0 شديد الوضوح يف رؤية 
حيث تشغل حيزًا كبريًا يف بيان 
التوجهات. وإضافة ملا حققته 

الشركة من إجناز رائد يف الصناعة 
على مستوى السالمة والصحة، 

ما وراء 2015
اجتمع فريق اإلدارة العليا خالل عام 

2014 ملناقشة بيان التوجهات، والنظر 
يف كيفية وضع خارطة الطريق. 

وقد قام الفريق، بالتعاون مع رؤساء 
األقسام يف الشركة، ببحث احملاور 

اخملتلفة للبيان. ثم تابعت الشركة على 
مدى عام 2015 دراسة السوق ووضع 
اإلطار الرئيسي له حتت إشراف إدارة 

التخطيط  االسرتاتيجي بالشركة.
ويوضح “بيان توجهات” قطرغاز 

قيمها التنافسية، أهمية التواصل 
مع العمالء واملوظفني ، وأصحاب  

املصلحة. كما يأخذ البيان يف احلسبان 
االعتبارات البيئية وذلك مع الرتكيز 

الشديد  على معايري السالمة.
وبحلول نهاية عام 2015 وخالل 
األشهر األوىل من عام 2016، قامت 

قطرغاز بتعميم “بيان التوجهات” على 
جميع أقسام الشركة. وكانت الرسالة 

وراء ذلك التعميم هو أن يثق كل موظف 
يف قدرته على املساهمة يف حتقيق 

ما ورد يف البيان.
وقد كان من الضروري، خالل 

مرحلة تعميم البيان، أن يفهم اجلميع 
بوضوح معنى “مكانة الشركة الرائدة” 

وأهمية كونهم جزءًا من هذا النجاح. 
إن حتقيق ذلك ال يتعلق مطلقا باألمور 

الشكلية، بل يعتمد يف املقام األول 
على االستغالل األمثل للموارد وحتقيق 
أفضل النتائج على جميع املستويات. 

يتعلق األمر أيضًا بإدراك الغرض 
واملعنى وراء ما نقوم به واكتساب 
اخلربات واملعرفة وإبداء االهتمام 

الصادق بالعمل واحلماس املتواصل 
لتخطي العقبات وتخطي حدود 

املمكن والتكيف مع التغيري واجلرأة يف 
سرب أغوار جديدة. 

واألداء البيئي، تتعهد قطرغاز أن تضع 
ثقافة "احلفاظ على مكان عمل خاٍل 

من احلوادث واإلصابات” على رأس 
.2 02 أولوياتها يف رؤية 0

باإلضافة إىل ذلك، يطرح “بيان 
التوجهات” اسرتاتيجيات جديدة، مثل 

فتح أسواق جديدة وجذب عمالء جدد، 
من شأنها أن ُتعزز أرباح الشركة 

و"تدعم املرونة املؤسسية من خالل 
استخدام نظم أكرث كفاءة”.

ويف هذا السياق أوضح الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز، أن “رؤية 2020  متثل ما 
ينبغي أن تكون عليه قطرغاز عام 2020 
على مستوى االسرتاتيجيات اخملتلفة 
التي تنتهجها الشركة. وميكن حتقيق 

ذلك بتطوير مواردنا وتعزيز قيمتها. إنها 
وسيلة لشحذ همة موظفينا، ألننا ُنقّدر 

حقّاً إسهامات كل منهم يف اجتياز 
املعوقات والتقدم نحو مستقبل أفضل”.

تتعهد قطرغاز أن تضع ثقافة "احلفاظ على مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات” على رأس أولوياتها يف رؤية 2020.
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التسليم إىل عدة موانئ: 
إحداث ثورة يف عملية شحن 

الغاز الطبيعي املسال

الطبيعي املسال،  الغاز  يف سابقة لقطاع 
وضعت شركة قطرغاز معايري جديدة ومميزة 

عن طريق تسليمها األول من نوعه للغاز إىل 
عدة موانئ. وُتشّكل هذه املبادرة جزءًا من 

لرتويج  الشركة  تبذلها  التي  املتواصلة  اجلهود 
األعمال يف  الفعالية وحتسني ممارسات  تعزيز 

متطورة. بيئة 

إن عملية التسليم إىل عدة موانئ 
تدل على قدرة قطرغاز على تسليم 

شحنة يف ناقلة من طراز كيو-فلكس 
من الغاز الطبيعي املسال إىل موانئ 

متعددة للعميل نفسه. وُتتيح هذه 
العملية للشركة مواصلة تلبية 

احتياجات عمالئها من خالل مرونتها، 
مع تسليم الغاز الطبيعي املسال 
بفعالية وثقة وأمان إىل جميع أنحاء 

العامل. وقد كان املعيار الذي جرى 
إرساؤه سلفًا يف مثل هذه النوعية من 

العمليات هو تسليم شحنة واحدة إىل 
موقع واحد.

وأثنى الشيخ خالد بن خليفة آل 
ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، 

على هذه املبادرة اجلديدة بقوله: 
“ُتظهر مبادرة التسليم إىل عدة موانئ 

قدرات قطرغاز الفريدة على تلبية 
احتياجات ومتطلبات عمالئها فضاًل 
عن تفوق الشركة وتخطيها لهذه 

املتطلبات مبراحل كبرية. وبذلك، تقود 
قطرغاز من جديد القطاع، إىل منحى 

جديد يؤهلها لتوفري حلول جديدة 
ومبتكرة لسلسلة توريد الغاز الطبيعي 

املسال”.

الناجحة التسليمات األربعة 
جرى التسليم األول إىل عدة موانئ 
لناقلة “السافلية” من طراز كيو-

فلكس، التي سّلمت شحنة واحدة 
ُمحّملة على متنها إىل اإلمارات العربية 
املتحدة والهند معًا يف شهر مارس 

من العام املاضي. 

بينما َتم التسليم الثاين املتعدد 
املوانئ لشحنة واحدة موّزعة ما 

بني حمطَتي االستقبال “فوجيان” 
و“تياجنني” بجمهورية الصني الشعبية 

بواسطة ناقلة "العامرية” من طراز 
كيو-فلكس يف يوليو من العام 

املاضي. 
ويف شهر ديسمرب من العام 

املاضي، قامت قطرغاز جمددًا بإحداث 
عمليَتي التسليم الثالثة والرابعة على 

منت ناقلتي “الدحيل” و “الشمال” 
من طراز كيو-فلكس التي مت توزيعها 
على التوايل ما بني حمطات االستقبال 

“تشيجيانغ-تياجنني” و “قوانغدونغ-
تياجنني” بجمهورية الصني الشعبية 

)انظر الرسم البياين(.
يف هذا اإلطار، يقول عبدالرحمن 

املال، مدير الشحن يف شركة قطرغاز: 
، اعتمد قطاع الغاز الطبيعي  “تاريخيّاً

املسال منوذج تسليم قائمًا على 
عقود طويلة األجل، تشمل تسليم 
شحنات فردية ملشرتين فرديني. 

وتتمتع ناقالتنا من طراَزي كيو-ماكس 
وكيو-فلكس بالكفاءة الالزمة لتلبية 

احتياجات العميل الناشئة، نظرًا إىل أن 
القدرة االستيعابية الضخمة لهذه 
الناقالت ُتمّكنها بطبيعة احلال من 
توزيع الشحنات على أكرث من ميناء 

واحد”.

التحديات 
ُتحدث عملية التسليم إىل عدة موانئ 

وعدة عمالء تعقيدًا يف العملية 

ذاتها، ما يفسر سبب أهمية وجود 
تنسيق كبري بني أصحاب الشأن. فلكل 
حمطة استقبال متطلباتها احملددة 

اخلاصة من حيث حجم الشحنة وموعد 
التسليم، كما أن لناقالت الغاز الطبيعي 
املسال حدودًا إلزامية حتكم الكميتني 

الدنيا والقصوى اللتني ُيمكن نقلهما. 
لذا، ينّسق مالك الناقلة واملشّغل 

بشكل متعاون وثيق لضمان تلبية كل 
تلك املتطلبات. ويضمن التعاون بني 
جميع أصحاب الشأن حتقيق توقعات 

العميل واحلفاظ على معايري السالمة 
يف آن معًا.

وقد كان على شركة قطرغاز أثناء 
املرحلة التأسيسية لعملية التسليم إىل 

عدة موانئ، أن تضمن قدرتها على:
• الفوز باستحسان العميل للمفهوم 	

بوصفه قاباًل للتطبيق
• التنسيق بني مشرتي الشحنة	
• القياس الدقيق لكل كمية يتم 	

تسليمها
• ضمان حفاظ الناقالت على 	

معايريها للتشغيل اآلمن
وُيضيف عبدالرحمن املال قائاًل: “لقد 

مّكن إيجاد حل جلميع هذه األنشطة، 
ولتحديات أخرى، شركة قطرغاز من 

أن تصبح امُلزود األول للغاز الطبيعي 
املسال يف العامل الذي يتيح لعمالئه 

هذا القدر من املرونة”.
وتشمل إجراءات التحقق الرئيسية يف 

مايلي: العملية 
• االلتزام باحلدود اآلمنة لتعبئة خزانات 	

الناقالت التي تنقل الشحنات

• إدارة الشحنات	
• حترير تقارير بالوصول واملغادرة	
• ضمان تطابق الناقلة/امليناء يف 	

 كل حمطة استقبال

املنافع
وُتعد كلٌّ من الفعالية، وحتقيق أعلى 

فائدة من التكلفة، وتوفري املرونة أبرز 
املنافع األساسية ملمارسة الشحن 

اجلديدة.
وبخصوص ذلك، يقول عبدالرحمن 

املال: “بداًل من إرسال ناقلتني صغريتني 
إىل مرفأين منفصلني، فإن إرسال ناقلة 
كبرية واحدة إىل ميناءين ُيعد يف العادة 

أكرث فعالية، وأقل تكلفة. وُيشّكل كل 
ذلك جزءًا من منوذج قيمة شركة 

قطرغاز. فبفضل أسطولنا املعتمد 
لناقالت الغاز الطبيعي املسال، فإننا 

نستطيع حاليًا أن ُنسّلم عمالءنا قيمة 
يعجز موّردون آخرون عن تسليمها”.

وُيفّسر املال أن أحد أكرث األمور 
تشويقًا يف ما يتعلق بعملية الشحن 
املعتمدة هو الدينامية؛ فالدينامية، 
شأنها شأن الناقالت نفسها، غالبًا 

ما تتوقف عن احلركة متامًا. وُيساهم 
االلتزام بخفض التكاليف وتعزيز 

اإلشراف البيئي يف قيادة ودعم 
التكنولوجيا اجلديدة وطرق التفكري 

احلديثة. وستستمر قيم شركة 
قطرغاز للسالمة، والعمليات الفعالة 
واملوثوقة، والتسليم الذي يحقق رضا 
العميل، يف توجيه ودعم تلك اجلهود 

اإلبداعية واملبتكرة بشكل رئيسي.

“لقد مّكن إيجاد حل جلميع هذه األنشطة، ولتحديات أخرى، شركة قطرغاز من أن ُتصبح 
امُلزود األول للغاز الطبيعي املسال يف العامل الذي يتيح لعمالئه هذا القدر من املرونة”. 

-عبدالرحمن املال، مدير الشحن يف شركة قطرغاز.

٤
 

هو عدد املرات التي أمتت 
بنجاح  قطرغاز  شركة  فيها 

الطبيعي  الغاز  تسليم 
املسال إىل عدة موانئ.

قطر غاز حتقق إجنازًا جديدًا يف شحن الغاز الطبيعي املسال

تياجنني

١٤١،١٠٣٫٠٥٦ مرت مكعب ٧٥،٠٩٩٫٣٧٦ مرت مكعب

تياجنني تشيجيانغ

فوجيان

جبل علي

 هازيرا

1162 ميل بحري

1١٦٨ ميل بحري

٨١٥ ميل بحري

١٦١٩ ميل بحري

٢١٥ ميل بحري

٥٤٤٨ ميل بحري

٥٧٦٧ ميل بحري

٥١٤٤ ميل بحري

راس لفان

راس لفان

راس لفان

راس لفان

٢١٣،٦٨٩٫١٩٢ مرت مكعب

٢٠٦،٦٠١٫١٥٢ مرت مكعب

٢٠٥،٩٥٢٫٠٨١ مرت مكعب

١٤٠،٠١٤٫٢٣٩ مرت مكعب٢٠٤،٥٩٠٫٧١٢ مرت مكعب
٦٣،٦٠٤٫٢٠٩ مرت مكعب

٧١،٩٠٢٫١١٧ مرت مكعب

٦٧،٩٨٦٫٠١٢ مرت مكعب

الشمال 05 - 06 يناير 2016

١٣٣،٤٦٩٫٩٥٦ مرت مكعب

الشمال 28 - 29 ديسمرب 2015

قوانغدونغ

الشمال 14 ديسمرب2015

الدحيل 19 - 20  ديسمرب 2015 الدحيل 14 - 15  ديسمرب 2015 الدحيل 29 نوفمرب  2015

العامرية 08 - 10  أغسطس 2015 العامرية 04 - 05  أغسطس 2015 العامرية 20 يوليو 2015

السافلية 17 - 19  مارس 2015 السافلية 09 - 14  مارس 2015 السافلية 04 مارس 2015

تياجنني

١٣٦،٣١٣٫٦٦٣ مرت مكعب
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استخدام الغاز الطبيعي املسال 
كوقود بحري

ُتصمم شركة قطرغاز على مواصلة ريادتها للقطاع "بابتكار 
تطبيقات جديدة للغاز الطبيعي املسال، وفتح أسواق جديدة، 

وتأسيس شراكات اسرتاتيجية يف القطاع”، حيث ُيعد ذلك إحدى 
الركائز األساسية التي تقوم عليها رؤية قطرغاز 2020. وقد متّكنت 
شركة قطرغاز من خالل تعاونها الوثيق مع شركائها الرئيسيني، 

من حتقيق ثالثة إجنازات هامة يف إطار البحث يف إمكانية 
استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود بحري.

)من اليمني إىل اليسار(: صورة جتمع كاّلً من داين ليك، مدير شركة شل للتجارة الدولية والشحن احملدودة، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 
التنفيذي لشركة قطرغاز، وسعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز، ونيلز أندرسن، 

الرئيس التنفيذي جملموعة مريسك، عقب حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي ُأقيم يف املقر الرئيسي لشركة قطرغاز يف الدوحة.

)من اليمني إىل اليسار(: صورة جتمع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز )الرابع من اليمني(، ويورن هينجه، الرئيس 
التنفيذي لشركة املالحة العربية املتحدة )اخلامس من اليمني(، وميكيل كول، املدير التنفيذي ورئيس جملس إدارة شل قطر )الثالث من اليمني(، 

مع كبار املسؤولني يف نهاية حفل توقيع ُمذكرة التفاهم.

الغاز الطبيعي املسال: هل هو فعاًل 
وقود بحري بديل صالح لالستخدام؟

وّقعت شركة قطرغاز مؤخًرا مذكرَتي تفاهم، للبحث 
يف إمكانية استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود 

بحري، وهو مفهوم من شأنه أن يدعم قطاع الشحن 
البحري. وكانت قطرغاز قد وقعت مذكرة التفاهم 

األوىل مع جمموعة مريسك وشل، والثانية مع شركَتي 
املالحة العربية املتحدة وشل.

وُتسّلط مذكرتا التفاهم هاتان الضوء على مدى 
االلتزام وروح االبتكار اللذين تتحلى بهما شركة 

قطرغاز إليجاد فرص تسويق جديدة من خالل بناء 
التعاون والشراكة االسرتاتيجية.

يعتمد الشحن البحري التجاري بالدرجة األوىل 
حاليًا على وقود الزيت الثقيل، ولكن ثمة تشديد على 

التشريعات والقوانني البيئية، ما سيتطلب توفري حلول 
متوين بديلة للشركات العاملة يف الشحن التجاري. 

وتشمل هذه احللول توسعة نطاق التشريعات 
والقوانني املتعلقة بانبعاثات أكسيدات الكربيت 
وأكسيدات النيرتوجني، إىل جانب اعتماد إجراءات 

جديدة تتعلق بانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون.

التعاون
تعليقًا على مذكرة التفاهم األوىل التي وقعتها شركة 

قطرغاز مع جمموعة مريسك وشركة شل، قال 
سعد شريده الكعبي، رئيس جملس إدارة قطرغاز: 

“نحن فخورون جدًا مبواصلتنا إيجاد فرص جديدة 
ومبتكرة الستغالل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي 

املسال بالشكل السليم؛ كما ُيشّرفنا عقد شراكة 
مع رواد القطاع، مثل جمموعة مريسك وشركة شل، 
خللق فرص جديدة حمتملة يف أسواق الغاز الطبيعي 
املسال الذي تنتجه قطر، باإلضافة إىل تزويد مشّغلي 

السفن حول العامل مبصدر طاقة نظيف بداًل من وقود 
الغاز الثقيل املستخدم حاليًا”. 

ُتعّد جمموعة مريسك أكرب شركات النقل البحري 
يف العامل، كما ُتعترب شركة قطرغاز أكرب شركة 

منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي املسال يف العامل. 
وُتشارك شركة شل بدورها يف هذا التعاون من خالل 

خربتها الفريدة املتمثلة يف إستثماراتها يف الغاز 
الطبيعي املسال بالبنية التحتية للنقل. وتنّص مذكرة 

التفاهم على توّلي قطرغاز 4، وهو مشروع مشرتك 
بني شركة قطر للبرتول وشركة شل للغاز، على 

توريد الكميات املطلوبة من الغاز الطبيعي املسال 
للمبادرة، مع احتمال استخدام هذا الوقود من ِقبل 

شركة مريسك لناقالتها التجارية.
ويف شهر أبريل املاضي، وّقعت شركة قطرغاز 
مذكرة تفاهم ثانية مع شل وشركة املالحة العربية 

املتحدة، للبحث يف احتماالت تطوير الغاز الطبيعي 
املسال كوقود بحري يف منطقة الشرق األوسط. 

تعليقًا على هذا اإلجناز الثاين الذي مت حتقيقه، قال 
سعد شريده الكعبي، إن االتفاقية “ُتظهر التزامنا 

الراسخ بإنشاء ناقالت تعتمد الغاز الطبيعي املسال 
وقوًدا لها، وأنظمة التوريد الداعمة لهذه الناقالت”، 

ُمضيًفا: “ُيعترب هذا التوجه الذي تتبناه شركة قطرغاز 
وشركاؤها يف القطاع مبثابة املسار الصحيح 

والسليم قطعًا لدعم بيئة أنظف”.

تكنولوجيا تشغيل الناقالت البحرية 
بالغاز الطبيعي املسال

عت شركة قطرغاز أيًضا اتفاقية تعاون تقني مع جمموعة مريسك للبحث يف فرص استخدام الغاز  وقَّ
الطبيعي املسال كوقود بحري.

)من اليمني إىل اليسار( الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وسعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز، ونيلز أندرسن، الرئيس التنفيذي جملموعة مريسك، 
والشيخ فيصل بن فهد آل ثاين، نائب املدير العام لشركة مريسك قطر للبرتول، أثناء التقاط صورة لهم بعد توقيع "إتفاقية التعاون”.

عتها جمموعة  تهدف إتفاقية التعاون، التي وقَّ
مريسك وشركة قطرغاز، إىل إرساء تعاون تقني يف 

جمال تشغيل الناقالت بالغاز الطبيعي املسال. وقد 
ُتسهم التحسينات التقنية املعتمدة يف تكنولوجيا 
تشغيل الناقالت بالغاز الطبيعي املسال إيجابًا يف 

إحداث ارتفاع متزايد يف عدد الناقالت املسّيرة 
بهذا الغاز يف قطاع النقل البحري، ما ُيمهد الطريق 

بدوره لشركة قطرغاز لفتح سوق كبري حمتمل للغاز 
الطبيعي املسال كوقود بحري.

ووفقًا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 
التنفيذي لشركة قطرغاز: “لدى قطرغاز سجل حافل 
من االبتكارات التكنولوجية اخلاصة باستخدامات الغاز 

الطبيعي املسال اخملتلفة، ففي صناعة دائمة 
التغري، ُيصبح عنصر االبتكار يف غاية األهمية ملواجهة 

املنافسة. ونحن يف قطرغاز نتطلع لهذا التعاون 

البناء مع جمموعة مريسك، والذي سُيمكننا من 
التوصل إىل تكنولوجيا جديدة ومتطورة تخدم ناقالت 

الغاز الطبيعي املسال بقطر، فضاًل عن املساهمة 
يف توفري تكنولوجيا بديلة نظيفة تستفيد منها 

الشركات العاملة يف صناعة النقل البحري”.
ُتعد جمموعة مريسك أكرب شركات النقل البحري 

يف العامل، إذ أنها تقوم بتشغيل سدس ناقالت 
الشحن على مستوى العامل. وُيشّكل استخدام الغاز 

الطبيعي املسال كوقود بحري لتشغيل الناقالت اخليار 
االكرث صالحية لالستخدام حيث يعد األكرث نظافة، ويتيح 

الفرصة للحد من انبعاثات أكسيد الكربيت وغازات 
أخرى، إىل جانب تخفيف هذه التكنولوجيا إىل حد كبري اآلثار 

الكربونية النبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجمة عن 
قطاع النقل واملواصالت. وقد ُيشّكل ذلك القطاع 

سوقًا أساسية جديدة للغاز الطبيعي املسال الذي 

تنتجه شركة قطرغاز، كما تكتسب ناقالت الشحن 
الضخمة أهمية استثنائية، نظرًا إىل ارتفاع معدل 

الطلب عليها.
وكانت قطرغاز قد اكتسبت خربة وقدرات ال 

ُتقّدر بثمن يف اإلصالحات التي شملت استخدام 
الغاز الطبيعي املسال لتشغيل الناقالت، عن طريق 

تزويدها بنجاح ناقلة “الرشيدة” من طراز كيو-ماكس 
بنظام حقن الغاز إلكرتونيًا )M-Type( يف منتصف عام 

2015، ما أدى إىل جعلها الناقلة األوىل يف العامل التي 
تستخدم الغاز الطبيعي املسال بفعالية كوقود بحري 

بعد استبدال نظام حمركات الديزل بالناقلة بنظام 
حقن الغاز اإللكرتوين. ويف أواخر عام 2015، باشرت 

قطرغاز بنجاح التوصية بالنظام اجلديد، ُمثبتة للمرة 
األوىل االستخدام التجاري لتكنولوجيا نظام حقن الغاز 

إلكرتونيًا لتموين القطاع البحري.
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اتفاقية طويلة األمد مع شركة 
نفط باكستان احملدودة

ُتواصل شركة قطرغاز التزامها وعزمها على إنشاء أسواق جديدة، باإلضافة إىل سعيها الدؤوب نحو 
توريد مصدر طاقة نظيف وآمن مبوثوقية وفعالية عالية جملموعة جديدة من العمالء يف األسواق 

الدولية. وبعد جناح تسليم أوىل شحناتها من الغاز الطبيعي املسال إىل باكستان يف شهر أبريل من 
العام املاضي، جنحت قطرغاز بعد حمادثات عديدة مع شركة نفط باكستان احملدودة يف إبرام 

اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد مع الشركة املعنية.

يف أبريل 2015، سلمت قطر غاز أول شحناتها من 
الغاز الطبيعي املسال إىل باكستان على منت الناقلة 

Excelerate Exquisite. مما ساهم يف فتح أسواق 
جديدة، كما مت توقيع اتفاقية ثنائية طويلة األمد. وَتم 

تسليم أول شحنة مبوجب االتفاقية اجلديدة الطويلة 
األمد على منت ناقلة القطارة من طراز كيو-فليكس يف 

شهر مارس 2016.

غادرت الشحنة األوىل من الغاز الطبيعي املسال التابعة لهذه االتفاقية، والتي مت حتميلها على منت ناقلة “القطاره” 
من طراز كيو-فلكس التابعة لشركة “ناقالت”، ميناء راس لفان يف فرباير املاضي متجهة نحو باكستان. 

قطرغاز وباكستان يف اتفاق 
طويل األمد 

قامت شركة قطرغاز 2، وهي مشروع 
مشرتك بني قطر للبرتول وإكسون 
موبيل وتوتال، بتوقيع اتفاقية ثنائية 

طويلة األمد مع شركة نفط باكستان 
احملدودة من أجل تزويد املؤسسة 
بالغاز الطبيعي املسال.  الباكستانية 

ومبوجب هذه االتفاقية، ستتسلم نفط 

باكستان احملدودة حوايل 3٫75 مليون 
طن من الغاز الطبيعي املسال سنوًيا 

وملدة 15 عاما على التوايل.
ح املهندس سعد شريده  وقد صرَّ

الكعبي، رئيس جملس إدارة قطرغاز، 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لقطر للبرتول، عقب توقيعه هذه 

االتفاقية مع شيخ عمران احلق، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط 

باكستان، قائاًل :“ُتعد هذه االتفاقية 
عالمة فارقة مهمة يف تعزيز موقع 

قطر كمورد للطاقة ميكن االعتماد 
عليه، خاصة وأنه االتفاق طويل املدى 

األول بني الشركتني”.
وعن جمهودات قطرغاز الطموحة 

واحلثيثة الرامية إىل تطوير جتارة الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، أضاف 

قائاًل: “إن دولة قطر يف ظل القيادة 

احلكيمة وتوجيهات حضرة صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري 

دولة قطر “حفظه اهلل” تتطلع باستمرار 
إىل توسيع وتعزيز حصتها يف سوق 
الغاز الطبيعي املسال، ويف الوقت 

نفسه تعمل على مساعدة العديد من 
البلدان يف جميع أنحاء العامل على تلبية 

احتياجاتها املتزايدة من الطاقة”.
د الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،  وأكَّ

الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز بدوره 
على رؤية الشركة الصادقة والهادفة إىل 
فتح أسواق جديدة مع جمموعة جديدة 
من العمالء، قائاًل: “إن التوقيع على هذا 

االتفاق ُيعد مناسبة هامة لقطرغاز 
خاصة ونحن نواصل لعب دور عاملي 

رئيسي يف توريد الطاقة النظيفة التي 
ميكن االعتماد عليها، إىل األسواق حول 

العامل”.
وتأتي هذه االتفاقية الطويلة األمد 

والتي تنضم بدورها إىل مسرية قطرغاز 
احلافلة باإلجنازات، ُمباشرة بعد تسليم 

الشركة أوىل شحناتها من الغاز الطبيعي 
املسال لباكستان يف أبريل من العام 

املاضي.

أوىل شحنات الغاز الطبيعي 
املسال لشركة النفط 

الوطنية وفقًا  الباكستانية 
التفاقية جديدة

والتزامًا منها مبواصلة السعي اجلاهد 
من أجل توريد الغاز الطبيعي املسال 

مبوثوقية عالية للمزيد من الدول 
كمصدر طاقة نظيف وآمن، قامت 
شركة قطرغاز مؤخرًا بتسليم أول 

شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل 
ميناء “قاسم” يف جمهورية باكستان 

يف إطار اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد 

التي جرى إبرامها مؤخرًا مع شركة 
النفط الباكستانية الوطنية. 

ولقد غادرت الشحنة األوىل من 
الغاز الطبيعي املسال التابعة لهذه 

االتفاقية، والتي مت حتميلها على منت 
ناقلة “القطاره” من طراز كيو-فلكس 

التابعة لشركة “ناقالت”، ميناء راس 
لفان يف فرباير املاضي متجهة نحو 

باكستان. 
وتعليقًا على جناح قطرغاز يف 

حتقيق هذا اإلجناز البارز، صرح الشيخ 
خالد بن خليفه آل ثاين الرئيس التنفيذي 

لقطرغاز قائاًل: “أود أن ُأعرب عن جزيل 
شكري وتقديري لشركة “ناقالت” 

وشركائنا التجاريني يف باكستان على 
جهودهم احلثيثة التي بذلوها وعن 
الدعم الكامل واملميز الذي قدموه 

لتحقيق هذا اإلجناز. ونحن نتطلع إىل 
تأسيس عالقات ناجحة وقوية مع جميع 

األطراف املعنية بينما نحتفل بتسليم 
أوىل الشحنات ضمن االتفاقية اجلديدة”.

ويتميز تسليم هذه الشحنة إىل 
ميناء “قاسم” يف باكستان بكونه برهانًا 

واضحًا على جهود قطرغاز املتواصلة 
من أجل تطوير إجراءات جديدة للناقالت 

من طراز كيو-فلكس والتي تتجلى 
60 حمطة  قوتها يف تسليم شحنات إىل 

الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف 
جميع أنحاء العامل. 

كما أن هذا اإلجناز الباهر الُيمكن 
اعتباره سوى نتيجة ُمستحقة بعد 

كل اجلهود التنسيقية احلثيثة التي 
حتث الشركة دومًا على مواكبة كل 

تفاصيلها بدءًا من مرحلة الدعم 
املهني إىل غاية عملية تسليم الغاز 

الطبيعي إىل عمالئها يف جميع أنحاء 
العامل بسالمة وكفاءة عالية.

“ُتعد هذه االتفاقية عالمة فارقة مهمة يف تعزيز موقع قطر كمورد للطاقة ميكن االعتماد 
عليه، خاصة وأنه االتفاق طويل املدى األول بني الشركتني”. -املهندس سعد شريده 

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

“إن التوقيع على هذا االتفاق 
ُيعد مناسبة هامة لقطرغاز 

خاصة ونحن نواصل لعب دور 
عاملي رئيسي يف توريد الطاقة 

النظيفة التي ميكن االعتماد 
عليها إىل األسواق حول العامل”. 

-الشيخ خالد بن خليفة آل 
ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة 

قطرغاز.

“إن دولة قطر يف ظل القيادة 
احلكيمة وتوجيهات حضرة صاحب 

السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين 
أمري دولة قطر “حفظه اهلل” تتطلع 
باستمرار إىل توسيع وتعزيز حصتها 

يف سوق الغاز الطبيعي املسال، ويف 
الوقت نفسه تعمل على مساعدة 
العديد من البلدان يف جميع أنحاء 

العامل على تلبية احتياجاتها املتزايدة 
من الطاقة”. -املهندس سعد 

شريده الكعبي، رئيس جملس إدارة 
قطرغاز، العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي لقطر للبرتول.

٣٫٧٥
 مليون طن

املسال  الطبيعي  الغاز  كمية  هي 
سنويًا  قطرغاز  ستسلمها  التي 
احملدودة  باكستان  نفط  لشركة 

ملدة 15 عامًا على التوايل.
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أثبتت شركة قطرغاز، بحصولها 
مؤخرًا على مكافآت وجوائز تقديرية 

هامة، جناحها القاطع يف احملافظة 
على مكان عمل خاٍل من احلوادث 

واإلصابات، حيث جتلى ذلك بوضوح يف 
قضائها على انبعاثات الهيدروكربون 

فضاًل عن متكنها من احلد من اآلثار 
الكربونية. وميثِّل كل إجناز نقطة 
حمورية هامة ُتضاف بدورها إىل 

مسرية إجنازات الشركة للحفاظ على 
مركزها بصفتها الشركة الرائدة يف 

جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل.

متهيد الطريق 
ملستقبل 

واعد
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أمّتت املرافق املشرتكة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي املسال بنجاح ملحوظ، يف شهر ديسمرب املاضي سبع سنوات متتالية من العمل من دون 
تسجيل أي حادث مقعد عن العمل.

رفع السالمة إىل أعلى املستويات واحلد من اآلثار البيئية

مرور 7 سنوات من دون 
تسجيل أي حادث مقعد 

عن العمل
أثبتت شركة قطرغاز مرة أخرى التزامها 

الراسخ باحلفاظ على مكان عمل 
خاٍل من احلوادث واإلصابات، بتحقيق 
املرافق املشرتكة لتحميل وتخزين 

الغاز الطبيعي املسال إجنازًا هامًا آخر 
للسالمة. وقد متثل ذلك يف إمتامها 

خالل شهر ديسمرب املاضي سبع 
سنوات متتالية من العمل من دون 

بعد جناح قطرغاز يف حتقيقها لرؤيتها لعام 2015، املتمثلة يف 
متكنها من أن تصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، ترّكز الشركة حاليًا على احلفاظ 

على مركزها الهام على مستوى العامل، وذلك عرب خريطة طريق 
خماسية تضمن االمتثال الدائم ألعلى املعايري. ومن ضمن 

املقومات األساسية خلريطة الطريق هذه، أو رؤية قطرغاز لسنة 
2020، احملافظة على مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات، 

والقضاء على انبعاثات الهيدروكربون، واحلد من اآلثار البيئية 
للشركة. وقد برهنت اإلجنازات األخرية لشركة قطرغاز التزامها 

املستمر والدائم بتسليمها الغاز الطبيعي املسال لكافة 
عمالئها بسالمة وموثوقية عالية، يف بيئة عاملية يزداد احتدام 

املنافسة فيها بشكل ملحوظ. 

تسجيل أي حادث مقعد عن العمل.
وقد جاء تشييد احملطات املشرتكة 

لتخزين الغاز الطبيعي املسال لتكون 
مرفقًا مشرتكًا بني شركَتي قطرغاز 

وراس غاز، لتخزين الغاز الطبيعي 
املسال من خطوط إنتاج قطرغاز 

ي اإلنتاج 6 و7 لراس غاز،  السبعة وخطَّ
ثم حتميل الغاز الطبيعي املسال عندما 

م لعمالء الشركتني يف  يصبح جاهزًا لُيسلَّ
جميع أنحاء العامل. 

وقد أثنى الشيخ خالد بن خليفة آل 
ثاين الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 

على هذا اإلجناز الهام، قائاًل: “إنها حلظة 
ز  فخر واعتزاز لنا جميعًا يف قطرغاز. ويتعزَّ

إجناز السالمة الفريد هذا بتسجيلنا لـِ 
693 عملية حتميل للسفن لعام 2015، 

وحوايل %90 من إجمايل عملية اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن. وتأتي كل هذه 

اإلجنازات نتيجة االلتزام املستمر إلدارة 
الشركة وكوادرها على حد سواء بتوفري 

السالمة، واتباع نهج وآلية متكاملة 
للسالمة حيث تلتزم بالعمل وفقًا ألسلوب 
تعاوين ومنسق، بغية ضمان احلفاظ على 

صحة جميع املوظفني وسالمتهم”.

أكتوبر

ديسمرب 

مارس 

فرباير

أكتوبر

أبريل

أبريل 

مارس

 200 ٩ 

 200 ٩

 20١ ١   

 20 ١ ٢ 

 20١٤ 

 20١٤ 

 ٢٠١5 

 200 ٨ 
بدء العمليات خالل املرحلة التشغيلية 

لقطرغاز 2 )خَطي اإلنتاج 4 و5(.

كانت ناقلة قطرغاز “الهملة” من طراز 
ل الغاز الطبيعي  كيوفلكس أول سفينة ُتحمِّ

املسال من الرصيف الرابع خالل مرحلة 
التشغيلية. التوسعة 

كانت ناقلة قطرغاز “اخلريطيات” من طراز 
ل الغاز الطبيعي  كيوفلكس أول سفينة حتمِّ

املسال من الرصيف اخلامس.

كانت ناقلة راس غاز “السهلة” من طراز 
ل الغاز الطبيعي  كيوفليكس أول سفينة حتمِّ

املسال من الرصيف السادس.

حتميل الشحنة رقم 1000.

إمتام حتميل الشحنة رقم 2000 بعد أقل 
من خمس سنوات من حتميل الشحنة 

األوىل يف املرفق.

إضافة حمطات مشروع اسرتجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشحن.

حتميل الشحنة رقم 5000.

اإلجنازات الرئيسية التي 
قها املشروع كما يلي: جائزة ‘Goal Zero’ امُلقدمة حقَّ

من شركة شل

ويف إطار مواصلة قطرغاز حثها على 
ترسيخ مبدأ السالمة كركيزة أساسية، 

استكملت الشركة مؤخرًا عشرة ماليني 
ساعة عمل باملشاريع اخملتلفة 

من دون وقوع أية حوادث أو تسربات 
خطرة. وتقديرًا لهذا اإلجناز املهم، 

ُقِدمت جائزة ‘Goal Zero’ للثناء 
على جمهودات قطرغاز، حلفاظها 

على بيئتها للعمل خالية من احلوادث 
واإلصابات، والتزامها املستمر برسالة 

السالمة باعتبارها إحدى أولويات 
الشركة.

وتسلِّط اجلائزة الضوء عمومًا على 
التزام قطرغاز الدائم بتحقيق أعلى 

معايري السالمة، كما تهدف اجلائزة 
إىل تعزيز وإنشاء ثقافة سالمة قوية 

يف القطاع، كما أنها تسعى إىل تقدير 
وتكرمي كل من ُيحقق أداًء عظيمًا يف 

إطار السالمة.
وأردف السيد أحمد هالل املهندي، 

مدير العمليات يف قطرغاز، بفخر عارم: 
“يقوم برناجمنا للسالمة يف املقام 

األول على االهتمام بسالمة موظفينا. 
وتلتزم إدارة شركة قطرغاز التزاًما تامّاً 

بضمان سالمة العمليات 
وتوفري بيئة عمل آمنة 

ومقاولينا.  ملوظفينا 
ونحن ال نقبل أية 

تنازالت يف هذا 
الصدد. ويأتي هذا 

اإلجناز نتيجة إلمياننا 
القوي بثقافة بيئة 
العمل اخلالية من 

احلوادث واإلصابات، 
التي ننتهجها يف جميع 

أنشطتنا”.

“إن ما تعنيه شركة شل مبصطلح ‘Goal Zero’ هو إميانها العميق بإمكانية إدارة كافة 
عملياتها من دون التسبب بحدوث أذى للعاملني بها أو حدوث تسربات على مستوى 
العمليات. كما أننا نفخر بالعمل مع شريك مثل قطرغاز التي تتشارك مع شل الرؤية 

والهدف حيث تعمل قطرغاز دائمًا على ضمان عودة موظفيها ومقاوليها ساملني بعد كل 
يوم عمل. إن جائزة ‘Goal Zero’ التي استحقتها قطرغاز ما هي إال تعبري عن تقدير شركتنا 

جلهود قطرغاز والتزامها بأعلى معايري السالمة يف عملياتها”. -ميكيل كول، املدير 
التنفيذي ورئيس جملس إدارة شل قطر.

“يقوم برناجمنا للسالمة يف 
املقام األول على االهتمام 

بسالمة موظفينا. وتلتزم إدارة 
شركة قطرغاز التزامًا تامًا 

بضمان سالمة العمليات وتوفري 
بيئة عمل آمنة ملوظفينا 

ومقاولينا”. -أحمد هالل 
املهندي، مدير العمليات يف 

شركة قطرغاز. 

م مدير العمليات يف شركة قطرغاز، السيد أحمد هالل املهندي، اجلائزة من السيد ميكيل كول، املدير التنفيذي ورئيس جملس إدارة جمموعة  تسلَّ
شركات شل قطر، يف احتفالية أقيمت يف مكاتب شركة قطرغاز يف راس لفان.

١٠ 
ماليني

العمل باملشاريع  هو عدد ساعات 
اخملتلفة من دون وقوع أية حوادث أو 

خطرة. تسربات 
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مصفاة لفان: السالمة أواًل

مت جتهيز املصفاة بنظام السرتجاع الغاز املتبخر، يعمل على سحب الغازات املتكّونة خالل العمليات وضغطها، ثم 
تكريرها كغاز وقود.

ُتظهر إجنازات السالمة اإلضافية، التي 
التابع  قطعها مرفق مصفاة لفان 

الشركة بسالمة  التزام  لقطرغاز، 
واجملتمعات  ومقاوليها،  موظفيها، 
احمللية، مما ُيسهم إيجابًا يف تعزيز 

إخالصهم وتفانيهم ملكان عمل خاٍل 
من احلوادث واإلصابات. وقد استكملت 

ُمتتاليتني من  مصفاة لفان سنَتني 
العمل من دون تسجيل أية حوادث 

مقعدة عن العمل. وتشمل هذه 
اإلجنازات سائر العمليات اجلارية 
والقائمة يف املصفاة منذ بدء 

تشغيلها عام 2009.

لتحقيق  جماعية  جمهودات 
السالمة

ُتكّرس إجنازات السالمة البارزة التي 
مت حتقيقها مؤخرًا التزام قطرغاز 

الراسخ بالسالمة، على مستوَيي إدارة 
الشركة والكوادر، الذين لطاملا واظبوا 

آلية متكاملة للسالمة.  اعتماد  على 
وتعمل كل من إدارة قطرغاز وكوادرها 

البشرية سويًا على ضمان احلفاظ 
على صحة وسالمة جميع موظفي 

ومقاوليها. الشركة 
التعاون املتواصل  وُيعترب 

واجلماعي بني جميع األقسام املعنية 
والدعم،  الصيانة  ووظائف  بالعمليات، 

واملقاولني، عاماًل أساسيًا يف امتالك 
الشركة سجاًل متميزًا يف جمال 

السالمة. هذا وقد ساهمت ثقافة 
التعاون وااللتزام  العمل املبنية على 
املتواصل الذي أبدته إدارة الشركة 

لتعزيز ثقافة مكان العمل اخلايل 
من احلوادث واإلصابات، يف حتقيق 

إجناز مميز من حيث معدل احلوادث 
املسجلة. وتشرتك إدارة شركة 

قطرغاز وكوادرها سويًا يف السعي 
إىل حتقيق هدف واضح، أال وهو الرتكيز 
الشخصية  السالمَتني  على  املستمر 

والتشغيلية.

لتحقيق  متكاملة  آلية 
السالمة

تقوم آلية السالمة املتكاملة التي مت 
تطبيقها بنجاح يف مصفاة لفان على 

عناصر عدة منها:
• مهمات السالمة احملددة 	

واملتكررة
• عقد اجتماعات متعددة اجملاالت 	

بانتظام
• ز على 	 القيام بزيارات للمصانع تركِّ

والبيئة مبادئ السالمة، والصحة، 
• لثقافة اخللو من 	 التعزيز املستمر 

احلوادث واإلصابات
• إجراء حمادثات حول مواضيع معّينة 	

مع جميع موظفي املصنع
• السالمة 	 لنتائج  املنتظم  التقدير 

وأمناط السلوك اآلمنة
• الواقعة 	 التبليغ عن جميع احلوادث 

والوشيكة
• جميع 	 لتطبيق  الدقيقة  املتابعة 

التصحيحية ذات الصلة  اإلجراءات 

للبيئة صديقة  مصفاة 
جرى تصميم مصفاة لفان منذ البداية 

على أن تكون منشأة صديقة للبيئة، 
حيث اعتمد تشييدها على تطبيق 

أعلى املعايري البيئية، ليعكس بذلك 
التزام شركة قطرغاز باحملافظة 

على الصحة والسالمة والبيئة. كما مت 
جتهيز املصفاة بنظام السرتجاع الغاز 

املتبخر، يعمل على سحب الغازات 
املتكّونة خالل العمليات وضغطها، ثم 

تكريرها كغاز وقود. وُيعّد هذا النظام 
أحد أمثلة العمليات الواعية بيئيًا التي 

تقوم بها الشركة، فضاًل عن كونها 
دلياًل قاطعًا على التزامها بخفض اآلثار 

الكربونية إىل أدنى املستويات.
وقد اسُتهل العمل مبنشأة تكرير 

املياه يف مصفاة لفان 2 يف أواخر 

العام املاضي، وهي خطوة رئيسية 
أخرى جتاه تعزيز الوعي البيئي للشركة. 

مت منشأة تكرير املياه هذه  كما ُصمِّ
لتتوىل تصريف املياه الصناعية املعاجلة 
يف مصفاَتي لفان رقم 1 و2 )التي يجري 

إنشاؤها حاليًا(. وتهدف املنشأة إىل 
خفض استهالك املصنَعني للمياه 

والقضاء على خملفات املياه الصناعية 
ط إلعادة استخدام  املعاَلجة. وُيخطَّ

رة يف مصفاَتي لفان 1و2،  املياه املكرَّ
لتغذية املراجل والتربيد.

• أكرب مصايف املكثفات يف العامل	
• 160 برميل يف اليوم	 تبلغ قدرتها اإلنتاجية ٫600
• يتم تشغيل املصفاة من طرف شركة قطرغاز بالنيابة 	

عن شركائها املساهمني وهم: قطر للبرتول، وكوزمو، 
وإكسون موبيل، وإدمييتسو، وتوتال، وماروبيني، 

وميتسوي.
• القدرة 	 ستتضاعف 

ملصفاة  اإلنتاجية 
لفان إىل 360٫000 
برميل يف اليوم 
عند بدء العمل 

مبصفاة لفان 2.
• منتجات 	 تشمل 

النافتا،  املصفاة: 
الطائرات،  ووقود 

املنخفض  والديزل 
والبوتان. الكربيت، والربوبان، 

880 سفينة حتميل 

382 سفينة حتمل   )398 سفينة حتمل النافتا + 
100 سفينة حتمل غاز البرتول املسال(  وقود الطائرات + 

=
34٫1 مليون طن  
 هي إجمايل الكمية

 املشحونة بحرًا.

باألرقام لفان  مصفاة 

لت  سجَّ
املصفاة 

بدئها  منذ 
اإلنتاج 
مايلي:

١٣ مليون ٤٦ مليون١٠٦ مليون ١٥٣ مليون

الغازالنافتا وقود  وقود 
الطائرات

البرتول  غاز 
املسال

صورة لسعادة السيد أحمد بن عامر احلميدي، وزير البيئة بدولة قطر، وهو ُيسّلم اجلائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، بحضور معايل الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياين، األمني العام جمللس التعاون اخلليجي.

التميز اإلقليمي: الفوز بجائزة 
جملس التعاون اخلليجي للبيئة 

حازت قطرغاز مرة أخرى على تقدير 
بااللتزام  ُمميز جملهوداتها اخلاصة 

البيئي، وذلك من خالل تسلمها جلائزة 
للبيئة واحلياة  التعاون اخلليجي  جملس 

الفطرية التي ُتعد من اجلوائز الرفيعة 
املستوى يف املنطقة. وقد فازت 

شركة قطرغاز باجلائزة املذكورة عن 
تلتزم  فئة “أفضل مؤسسة صناعية 

لسنة  البيئية”  واملعايري  باملقاييس 
2015، باملشاركة مع شركة اخلليج 
البحرين. مملكة  يف  للبرتوكيماويات 

وكانت قطرغاز قد شاركت 
أدائها  بتسليمها تقريرًا شاماًل عن 

البيئي، تذكر فيه اإلجراءات الصارمة 
التزامها  اتخذتها، ومدى  التي  بيئيّاً 
البيئية  والتوجيهات  التدابري  بجميع 

الدولية واحمللية. كما تنسجم اآللية 
التي تتبناها الشركة يف اإلدارة 

الوطنية  الرؤية  البيئية مع  والتدابري 
لدولة قطر 2030، وتعكس الهدف 

الرئيس املتمثل يف احملافظة على 
القادمة. وُتواصل  البيئة لصالح األجيال 

تعزيزها استخدام  قطرغاز عمومًا 
البيئي  احللول املبتكرة لتحسني األداء 

ملنشآتها.

ُتعترب جائزة جملس التعاون اخلليجي للبيئة واحلياة الفطرية 
واحدة من بني أرقى اجلوائز يف املنطقة، وهي تهدف إىل تشجيع 

املبادرات الرامية إىل احملافظة على البيئة واحلياة الفطرية. كما 
ُتحفز هذه اجلائزة على تنمية االبتكار واإلبداع وتقديرهما، وتشّجع 

القطاع على املساهمة يف التطوير املستدام وزيادة الوعي 
بالقضايا البيئية الرئيسية يف دول جملس التعاون اخلليجي. 

ويتمثل الهدف األسمى للجائزة يف تعزيز االهتمام بالبيئة 
احمللية.

وتتألف جائزة جملس التعاون اخلليجي للبيئة واحلياة الفطرية 
من سبع فئات، والتي تضم بدورها أيضًا فئة أفضل بحث يف 

جماَلي الدراسات البيئية واحلياة الفطرية. وإىل جانب جائزة التوعية 
البيئية بالطبيعة واحلياة الفطرية، ُتعنى اجلائزة كذلك بتقدير 
أفضل مؤسسة صناعية ُتراعي املقاييس واملعايري البيئة.

الفطرية للبيئة واحلياة  التعاون اخلليجي  نبذة عن جائزة جملس 

أمرًا  القطرية وتطبيقها  البيئية  بالتشريعات  االلتزام  ُيَعّد 
جوهريّاً يف جميع أنشطة شركة قطرغاز وأعمالها. وُتواصل 

البيئية اخلاصة  التصاريح  ببنود  التزامها سنويًا  الشركة 
البلدية والبيئة  التي تصدرها وزارة  باملوافقة على التشغيل، 

القطرية. ويشمل ذلك:
• ني صدرا سنة 2014 ويقضيان 	 تصريحيني بيئيني خاصَّ

باملوافقة على تشغيل وحدة معاجلة الديزل 
الغاز املتبخر  بالهيدروجني ومنشآت مشروع اسرتجاع 

الشحن. أثناء 
• 13 تصريحًا بيئيّاً خاصّاً باملوافقة على التشغيل. وهي 	

د سنويّاً وتستلزم االمتثال  تصاريح سارية املفعول، ُتجدَّ
باالمتثال، واملراقبة، ورفع  تتعلق  ملتطلبات شاملة 

التقارير.
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أخرى حصدتها قطرغاز مؤخرًا جوائز 

• نوفمرب 2015: حازت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة 	
 Globe ofو Sword of Honour الثانية على التوايل شهادَتي
Honour املرموقتني من جملس السالمة الربيطاين، اللتزامها 

البيئية. بتحقيق أعلى معايري الصحة والسالمة واإلدارة 
• أكتوبر 2014: فازت الشركة بجائزة العربية للمسؤولية 	

االجتماعية للشركات، حيث حصدت املركز األول عن فئة 
“املؤسسات التجارية الكبرية” يف منطقة الشرق األوسط 

أفريقيا. وشمال 
• 2014: حصدت قطرغاز جائزة أفضل تقرير استدامة شامل 	

عن قطاع الصناعة والطاقة القطري، تقديرًا لتقريرها عن 
م حتديثات رئيسية عن األداء  االستدامة لعام 2013، الذي قدَّ

للشركة. والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 

التي  الرئيسية  وتشمل اجملاالت 
، مايلي: بيئيّاً الشركة  ز عليها  تركِّ

• االمتثال	
• احلد من االحرتاق	
• برنامج إدارة انبعاثات غاز االحتباس 	

احلراري وإدارة إنبعاثات الهواء
• ترشيد استهالك املياه	
• اخملّلفات	 تدوير 

وقد مت إضافة التوعية البيئية 
وإدارة البيانات البيئية إىل هذه اجملاالت 

خالل عام 2014.
ويف احتفالية مميزة جرى إقامتها 

يف الدوحة يف شهر يناير املاضي 

عرضت شركة قطرغاز يف الدورة 
الذي  احلادية والعشرين للمؤمتر 

عقدته األمم املتحدة بشأن التغري 
املناخي يف باريس مؤخًرا، تفاصيل 

أثناء  الغاز املتبخر  مشروعها السرتجاع 
الشحن، حيث قامت حينها بتسليط 

الضوء على اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
دولة قطر للحد من اآلثار الناجمة عن 

وتخفيفها. للمناخ  العاملي  التغري 
وُيَعد مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن أحد أبرز مشاريع 
البيئية، وأضخم  شركة قطرغاز 

االستثمارات البيئية يف العامل. وهو 
البيئية  اآلثار  يخفض بشكل كبري 

للشركة، ما يشّكل مقّومًا رئيسيّاً 
يف حتقيق الشركة رؤيتها لعام 2020، 

“تؤكد هذه اجلائزة مرة أخرى 
على فعالية اسرتاتيجية 

بعها يف  االستدامة التي َنتَّ
جميع أنشطتنا، كما أنها تربهن 

على مساعينا الرامية إىل تلبية 
الطلب العاملي على مصادر 

طاقة آمنة وموثوقة”. -الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس 

التنفيذي لشركة قطرغاز.

منصة عاملية: اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن والتغري املناخي

امُلتمثلة يف احلفاظ على مركزها 
بصفتها الشركة الرائدة يف جمال 
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل. وقد شيَّدت قطرغاز منشأة 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 

الشحن وهي اآلن ماضية يف تشغيلها 
بنجاح الفت. كما استهلت املنشأة 

رًا  عملها يف أكتوبر 2014، وقطعت مؤخَّ
للشحنة  رئيسية مع حتميلها  مرحلة 

رقم “1000” بأمان، فضاًل عن اسرتجاعها 
اآلمن حلوايل 535,000 طن مرتي من 

الطبيعي املسال. الغاز 
ث هزمي علي املريخي، مدير  حتدَّ

البيئية بشركة قطرغاز،  إدارة الشؤون 
خالل املؤمتر يف اجللسة التي حملت 

عنوان “دور تقنيات النفط والغاز يف 

الناجمة عن تغري  التحديات  مواجهة 
الرئيسية  الفوائد  املناخ”، عارضًا 

أثناء  الغاز املتبخر  لعملية اسرتجاع 
د على دور املشروع  الشحن. وشدَّ

يف خفض احرتاق الغاز يف األرصفة 
الطبيعي  الغاز  الستة لشحن وحتميل 

املسال يف ميناء مدينة راس لفان 
لت اجللسة منصة  الصناعية. كما شكَّ

هامة ملناقشة دور تقنيات النفط 
والغاز واألبحاث والتطوير يف دول 

مة  التعاون اخلليجي ودول منظَّ جملس 
“أوبك” املصدرة للبرتول، ال سيما يف 

ما يتعلق مبكافحة تأثريات تغري املناخ، 
وتعزيز التعاون بني تلك الدول، التخاذ 
تدابري عملية إزاء كافة هذه التأثريات.

صورة لهزمي علي املريخي، مدير إدارة الشؤون البيئية 
بشركة قطرغاز، أثناء تقدميه لعرض خاص مبشروع 

اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، يف الدورة احلادية 
والعشرين من مؤمتر التغري املناخي.

من العام 2016، قام سعادة السيد 
أحمد بن عامر احلميدي، وزير البيئة 

بدولة قطر، بتسليم اجلائزة إىل الرئيس 
الشيخ خالد  التنفيذي لشركة قطرغاز، 
بن خليفة آل ثاين. وقد حضَر االحتفالية 

الدكتور عبداللطيف بن  أيضًا معايل 
راشد الزياين، األمني العام جمللس 

التعاون اخلليجي، وكبار املسؤولني من 
وزارات البيئة يف دول جملس التعاون. 

التنفيذي لشركة  الرئيس  وقد أعرب 
قطرغاز عن فرحته العارمة باستالم 
اجلائزة نيابة عن الشركة، قائاًل: “إننا 
سعداء بالفوز بهذه اجلائزة الرائعة، 

ار  التي تشهد على األداء البيئي اجلبَّ
التام  واملميز لشركة قطرغاز وامتثالها 

الدولية  البيئية  واملقاييس  للمعايري 
واحمللية. ُتؤكد هذه اجلائزة مرة أخرى 

االستدامة  اسرتاتيجية  فعالية  على 
التي نتبعها يف جميع أنشطتنا، كما 
أنها تربهن على مساعينا الرامية إىل 

تلبية الطلب العاملي على مصادر 
طاقة آمنة وموثوقة”.

وأضاف: “إن قطرغاز وبصفتها 
شركة رائدة يف قطاع الطاقة 

العاملي، كانت لها إسهامات مهمة 
يف حتقيق مستقبل زاهر ومستدام 

لبلدنا وللعامل أجمع. وقد قمنا على 
القليلة املاضية  السنوات  مدى 
باستثمار مبالغ ضخمة خلفض 

الكربونية، وحتسني جودة  االنبعاثات 
الهواء، وتخفيض كمية اخملّلفات 

وإعادة تدويرها، باإلضافة إىل ترشيد 
املياه”. استهالك 

وقد جاءت هذه اجلائزة عقب تلّقي 
شركة قطرغاز مؤخرًا سلسلة من 
تقديرًا  الدولية واحمللية،  التقديرات 
ألدائها املميز واملثابر يف جماالت 

واالستدامة. والسالمة،  البيئة، 

انسجامًا مع القيم التي نص عليها بيان توجهات شركة قطرغاز واخلاصة بجزئية "احلفاظ على سالمة 
مواردنا البشرية وأصول الشركة”، ُتواصل إدارة خدمات الطوارئ واألمن سعيها من أجل ضمان التزام 

الشركة بأعلى املعايري الدولية للوقاية والسالمة من احلرائق.

التوعية بشأن الوقاية 
والسالمة من احلرائق

مرة أخرى، ُتكّرَم إدارة خدمات الطوارئ واألمن يف 
شركة قطرغاز من ِقبل اإلدارة العامة للدفاع املدين 

القطري، لتعاونها والتزامها املستمر بالوقاية من 
احلرائق على مستويي شركة قطرغاز واجملتمع 

سويًا.
وكدليل على التزام إدارة خدمات الطوارئ واألمن 

يف الشركة بالسالمة من احلرائق، فقد أٌقدمت 
اإلدارة على توسيع جهودها املبذولة يف إطار الوقاية 

والسالمة من احلرائق، واالستجابة للحاالت الطارئة، 
لتتخّطى بذلك مرافق قطرغاز التشغيلية واإلدارية 

وجممعاتها السكنية، وتشمل بجهودها املميزة تلك 
اجملتمع احمللي أيضًا.

كما تنّظم شركة قطرغاز بشكل دوري أنشطة 
توعية جمتمعية حول الوقاية من احلرائق والتدريب 

على اإلنقاذ، إىل جانب إعطائها دروسًا خاصة بالوقاية 
والسالمة من احلرائق يف املدارس احمللية.

االستعداد لالستجابة حلاالت الطوارئ
َتعترب الشركة سالمة اجلميع مقومًا أساسيًا من 

مقومات عملياتها اليومية، كما أنها ُتنّظم أنشطة 
دورية لضمان االستعداد لالستجابة حلاالت الطوارئ.

وقد أجرت الشركة مؤخرًا مترينًا مفاجئًا خاصّاً 
بحاالت الطوارئ يف مقرها الرئيسي يف الدوحة، حيث 

مت ذلك بالتعاون الوثيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدين 
القطري. وُتساعد التمارين املماثلة والتخطيط حلاالت 

الطوارئ على ضمان تطبيق إجراءات السالمة واألمن 
الفعالة، مما يعزز اسرتاتيجية الشركة لالستعداد 

الكامل لالستجابة لهذه احلاالت.
ح راندي ستادلر، مدير السالمة والبيئة  وصرَّ

ا قامت به الشركة،  واجلودة يف شركة قطرغاز، عمَّ
قائاًل: “اخترب هذا التمرين عناصر متعددة خلطة 

االستجابة حلاالت الطوارئ، بناء على القدرات التي 
رناها يف السنوات القليلة املاضية للتعامل  طوَّ
بكفاءة مع حاالت الطوارئ. وأتاح التمرين فرصة 

ُمميزة ملعرفة ما إذا كنا بحاجة إىل مواصلة التحسني 
املستمر يف التخطيط، أو إجراء تغيريات إضافية يف 

إجراءات االستجابة والتعامل مع حاالت الطوارئ”.

وقد َشّكل املتعاونون من مؤسسة حمد الطبية، 
وفريق التعامل مع الطوارئ والفريق الطبي يف شركة 

قطرغاز، واملشرفني املدربني يف شركتي قطرغاز 
وقطر للبرتول، جزءًا هامًا وحموريًا من ذلك اجلهد 

التعاوين. وقد مت تنفيذ التمرين من دون سابق إنذار 
لفريق العمل، وذلك بهدف اختبار وحماكاة حاالت 

الطوارئ احلقيقية وسيناريو االستجابة الذي سيتم 
اعتماده من ِقبلهم يف مثل هذه احلاالت.

واخترب التمرين حتديًدا مايلي:
• إشعارات الطوارئ	
• سالمة املوظفني داخل املمرات احملمية	
• اإلخالء املرحلي للموظفني املعرضني 	

خلطر أكرب
• فعالية عمليات اإلنقاذ	
• الطبية.	 اإلسعافات 

أجرت الشركة مؤخرًا مترينًا مفاجئًا خاصًا بحاالت الطوارئ يف مقرها الرئيسي يف الدوحة، حيث مت ذلك بالتعاون الوثيق مع اإلدارة العامة للدفاع املدين القطري.

صورة للعميد أمان سعد السليطي، مساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للدفاع املدين القطري، وهو يقّدم شهادة تقديرية حلسن أبو خميس، 

مدير إدارة خدمات الطوارئ واألمن يف شركة قطرغاز.
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إمتام عملية اإلغالق من أجل 
الصيانة يف خط اإلنتاج 6

صورة جتمع فريق إدارة قطرغاز مع فريق اإلغالق من 
أجل الصيانة خلط اإلنتاج 6. 

قدم مشروع إغالق خط اإلنتاج 6 للصيانة مثااًل منوذجيًا َتمثل يف قيام موظفي قطرغاز ومقاوليها اخلارجيني بااللتزام مبا نربع به يف العادة أال وهو: العمل 
اجلماعي، مع إظهار االهتمام املتبادل والصادق مبوظفينا ومرافقنا.

يف متام الساعة 4:50 فجًرا من صباح 
يوم اجلمعة امُلوافق لـ 25 من شهر 

مارس املاضي، استأنف خط اإلنتاج 6 
يف مصنع قطرغاز إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال والذي يعّد أحد أكرب مرافق 
الشركة، عمله بعد توقف خمطط له 

للصيانة دام 24.2 يوًما. وقد مّثل ذلك 
نهاية مشروع إغالق ضخم للصيانة، 

قال عنه إبراهيم باوزير، مدير خطي 
اإلنتاج 3 و4 يف قطرغاز: “إن إدارة 

العمليات الربية قد استكملت املشروع 
بنجاح وسالمة ملحوظني، ووفقًا لكافة 
معايري اجلودة العالية املرُجوة من قبل 

قطرغاز”.
حتظى األرقام املسجلة التي جرى 

تسجيلها إبان هذه العملية باهتمام 
بالغ ومثري، حتى وإن كانت تروي وتوضح 

تفاصيل جزء واحد فقط من تفاصيل 
العملية مبجملها. فعلى سبيل املثال، 

فقد كان من املقرر استمرار اإلغالق 
حلوايل 30 يومًا، لكن العمل انتهى بعد 

مرور 24.2 يوًما فحسب، أي قبل 5.8 
أيام من بلوغ املوعد احملدد للعملية.

وبغياب تسجيل أي حادث، أو حوادث 
بيئية مت اإلبالغ عنها من اخلارج، أو أية 

أضرار باملنشآت، فإنه ميكننا اإلقرار بأن 

أمتت شركة قطرغاز مؤخرًا عملية اإلغالق اخملطط لها من أجل صيانة 
6، حيث  الغاز الطبيعي املسال- خط اإلنتاج  خطها األساسي إلنتاج 

املقومات  كافة  بوضوح  َعكَس  الفت  لنجاح  بتحقيقها  العملية  متيزت 
التي جتعل من قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 

العامل. الطبيعي املسال يف 

هذا املشروع قد متكن عن استحقاق 
من أن يحصد جناحًا مدويّاً يف جميع 

مؤشرات أدائه الرئيسية. وقد أثنى 
إبراهيم باوزير على جمهودات فريق 

املوظفني الذين باشروا عملية اإلغالق 
للصيانة من أجل “إشرافهم املميز 

على كافة التفاصيل طوال عملية 
اإلغالق من أجل الصيانة”. وأضاف: “لقد 
أثمرت سنة كاملة من التحضري والعمل 

الشاق عن متضيتنا سويًا لوقت رائع 
وممتع خالل فرتة 25 يومًا املاضية 

التي استغرقتها عملية اإلغالق. 
ومل يكن كل ما تقّدم وأكرث 

ليتحقق من دون جهد، عزم 
ومثابرة كل فرد شارك يف 

العملية”. هذه 
لقد كان العمل 

اجلماعي، كعادته يف 
املشاريع املماثلة، جزءًا 

أساسيًا من جناح مشروع 
إغالق خط اإلنتاج 6 للصيانة. 

ويف هذا اإلطار، علق عبد 
احلميد بوطالبي، مدير عمليات 
اإلغالق من أجل الصيانة، بقوله 

“إن العمل الشاق والتفاين اللذين 
أبدتهما فرق قطرغاز ومقاوليها كانا 

السبب الرئيسي لنجاح هذا اإلجناز. 
وأثبتت شركة قطرغاز من جديد 

وبجدارة عالية أن العمل اجلماعي 
اآلمن، فضاًل عن تسليم أعمال ذات 
جودة عالية ومن دون أي هدر ُيذكر، 

هي كلها أمور ُتسهم بشكل إيجابي 
يف التغلب على أّي جدول عمل صعب. 

وقد بات النطاق املوّسع للعمل 
حتديًا كبريًا، فيما شكلت إدارة عدد 

األشخاص املعنيني بشكل حريف وسليم حتديًا آخر، 
إذ بلغ عدد املتواجدين يف املوقع حوايل 3،746 فردًا”. 

وقد استكمل فريق عمليات اإلغالق 1٫2 مليون ساعة 
عمل تقريًبا، من دون تسجيل أي حادث. وتعاون أعضاء 

الفريق سويًا بشكل منسق ومميز لضمان متابعة 
املصنع لعمله بسالمة وفعالية عالية خالل السنوات 
الثالث القادمة. األمر الذي يعد بدوره جوهريًا بالنسبة 

ألعمال شركة قطرغاز حيث يشحن خط اإلنتاج 6 الغاز 
الطبيعي املسال بالدرجة األوىل إىل أسواقنا يف الواليات 

املتحدة، وآسيا، وأوروبا. ويف إطار أقصى تقدير 
لقدرته التشغيلية، فإن خط اإلنتاج 6 يستطيع توفري 
حواىل مليار ونصف قدم مكعب من الغاز يوميًا. لذلك، 
فإن عمليات اإلغالق للصيانة املنتظمة واملدروسة 

بعناية فائقة تعترب بالغة األهمية لضمان مواصلة خط 
اإلنتاج عمله بأمان وفعالية عالية، فضاًل عن متكنه من 

متابعة اإلنتاج وفقًا لقدرته اإلنتاجية القصوى. 
شّكل مشروع اإلغالق للصيانة تعهدًا هامًا، إذ 
أنه اشتمل على اإلغالق األساسي بهدف الفحص 
والصيانة خلط إنتاج كامل للغاز الطبيعي املسال، 

مبا يف ذلك تنظيف وحدة فصل املكثفات عن الغاز ، 
وتسليك وتنظيف أربعة رؤوس ضخمة لتجميع مياه 
البحر، واإلغالق الرئيسي من أجل صيانة وحدَتي إزالة 
الكربيت، وأعمال كهربائية أساسية هامة يف جميع 

احملطات الفرعية ذات الصلة. 
وقد ضم املشروع 47 عملية حلام، و20 عقد 

خدمة، و85،370 قطعة غيار، باإلضافة إىل 1،419 تصاريح 
عمل لألفراد. وبالرغم من تعقيد مشروع اإلغالق من 
أجل الصيانة، فقد حقق فريق العمل كل ما مت ذكره 

سابقًا من دون حدوث أية تسريبات، أو إعادة العمل 
خالل فرتة اإلغالق أو حتى بعد ذلك، كما مت إمتام 

املشروع بالكامل يف إطار امليزانية اخملصصة له 
وقبل انتهاء الوقت احملدد، من دون أي هدر مسّجل 
للوقت أو املوارد، مما يعد أمرًا هامًا ومميزًا يربز مدى 

كفاءة فريق عمل قطرغاز وبراعتهم يف تنفيذ مثل 
هذه العمليات املعقدة نوعًا ما.

وُيعترب تسجيل 1،450 بطاقة  خلو من احلوادث 
واإلصابات، أحد أبرز إجنازات العملية وأكرثها إرضاًء على 

العموم، ما يدل على ثقافة شركة قطرغاز القائمة 
على االلتزام بتوفري واحلفاظ على السالمة التامة يف 

مكان العمل.
ويف هذا اإلطار، قال عبداحلميد بوطالبي: 

“كالعادة، أبدت إدارة قطرغاز دعمًا كبريًا، ووضعت 
ثقتها التامة باملؤسسات املعنية، ملعاجلة عملية 
اإلغالق من أجل الصيانة وإدارتها بشكل سليم، مع 

توفري الدعم الكامل إلداراتنا اخملتلفة”.
وقد قدم مشروع إغالق خط اإلنتاج 6 للصيانة مثااًل 

منوذجيًا َتمثل يف قيام موظفي قطرغاز ومقاوليها 
اخلارجيني بااللتزام مبا نربع به يف العادة أال وهو: العمل 

اجلماعي، مع إظهار االهتمام املتبادل والصادق 
مبوظفينا ومرافقنا. كما أكد املشروع ما قاله السيد 

أحمد هالل املهندي، مدير العمليات يف شركة 
قطرغاز، يف املنتدى السنوي لسالمة العمليات الذي 
ُعِقد مؤخرًا: “إن السالمة يف شركة قطرغاز ليست 

جمرد كلمة، أو التزام. إمنا هي واقع يتم ترجمته يف كل 
إجراء من إجراءاتنا، وتظهر بوضوح تام يف كل مهمة 

من مهماتنا”.

فرتة اإلغالق للصيانة

بطاقات اخللو من احلوادث واإلصابات

تقييم تصاريح العمل

فحوص خاصة بحاالت اإلجهاد

التدقيق باملوقع: عدم االمتثال
 ملعايري تصاريح العمل باملوقع
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الفعلي

الفعلي

الفعلي

الفعلي

الفعلي

إغالق خط اإلنتاج 6 للصيانة: 
إحصاءات رئيسية

١٫٢ 
مليون

التي استغرقتها  العمل  هو عدد ساعات 
عملية اإلغالق من أجل الصيانة بدون 

تسجيل أي حادث أو إصابة.

عملية  “استكملنا 
اإلغالق من أجل 
بنجاح  الصيانة 
ملحوظني،  وسالمة 
معايري  لكافة  ووفقًا 
العالية  اجلودة 
املرُجوة من ِقبل 
قطرغاز”. -إبراهيم 
باوزير، مدير خطي 
اإلنتاج 3 و4 يف 
شركة قطرغاز.

“أثبتت شركة قطرغاز من جديد وبجدارة عالية أن العمل 
اجلماعي اآلمن، فضاًل عن تسليم أعمال ذات جودة 

عالية ومن دون أي هدر ُيذكر، هي كلها أمور ُتسهم 
بشكل إيجابي يف التغلب على أّي جدول عمل صعب”. 

-عبداحلميد بوطالبي، مدير اإلغالق من أجل الصيانة.
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الشحنة القطرية رقم ٥٠٠ يف ميناء 
ساوث هوك، اململكة املتحدة

ُيعد تسليم الشحنة رقم 500 من 
الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة 

ساوث هوك الربيطانية منوذجًا 
بارزًا يف سلسلة الطموح القطري 

الالَّحمدود، املتمثل يف أن تكون 
قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. مما ُيربهن على أن دولة 
قطر تبقى قادرة ومؤهلة متامًا 

على سد ُخمس احتياجات بريطانيا 
من الغاز وغريها من احتياجات 

الطاقة يف باقي دول العامل.

إجناز تاريخي يف اململكة 
املتحدة 

أعلنت قطرغاز2 مؤخرًا عن جناحها 
يف تسليم الشحنة رقم 500 من الغاز 

الطبيعي املسال إىل حمطة ساوث 
هوك الربيطانية الواقعة يف ميلفورد 

هايفني يف اململكة املتحدة. وُيعد 
تسليم الشحنة املذكورة بواسطة 

ناقلة “الهملة” من طراز كيو-فليكس 
يف 24 مارس 2016، إجنازًا بارزًا جديدًا 

ينضم إىل سلسلة اإلجنازات احملققة 
من طرف دولة قطر يف جمال صناعة 

الغاز الطبيعي املسال.
وبعد مرور سبع سنوات على تصدير 

أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
إىل حمطة استقبال ساوث هوك يف 

مارس 2009، ُتواصل قطر التزامها 
بكونها مورد طاقة آمن وموثوق، كما 
أنها ُتواصل التزامها بتلبية حوايل%20 
من احتياجات اململكة املتحدة للغاز 

الطبيعي املسال. وتقوم شركتا 
قطرغاز وراس غاز أيضًا بتسليم 

شحنات من الغاز الطبيعي املسال إىل 
حمطات أخرى يف اململكة املتحدة، 

ليصل بذلك إجمايل عدد شحنات الغاز 
الطبيعي املسال القطرية التي يتم 

توريدها إىل اململكة املتحدة إىل ما 
يقارب 600 شحنة. 

وُيعد ذلك شهادة ودلياًل واضحًا على 
ازدهار العالقات القطرية الربيطانية 
املاضية يف التطور والنماء بشكل 

مميز وقوي. ومبا أن مصادرالغاز 
الطبيعي احمللية يف اململكة املتحدة 
ُتعاين من تدهور وتراجع ملحوظني، فقد 

أصبح الغاز الطبيعي املسال امُلورد 
مصدرًا هامًا للطاقة النظيفة واملوثوق 

بها، مما ُيعد بدوره مطلبًا بإمكان 
قطرغاز2 تلبيته على أكمل وجه. 

وتعليقًا منه على وصول الشحنة 
اجلديدة، وصف املهندس سعد 

شريده الكعبي، العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول هذه 
اخلطوة قائاًل: “إنه إجناز جديد لصناعة 

الغاز الطبيعي املسال القطري”. 
كما أضاف قائاًل: “إن هذه العالمة 

البارزة تشكل دلياًل آخر على أهمية 
الغاز الطبيعي املسال القطري 

كدعامة لصناعة الطاقة وألمن إمدادات 
الغاز العاملية. وهي تؤكد على التزام 

قطر للبرتول بتوفري إمدادات ميكن 
االعتماد عليها من الطاقة النظيفة إىل 

جميع عمالئنا حول العامل”.

حمطة ساوث هوك
ُتشكل حمطة استقبال ساوث هوك 
الفريدة من نوعها من حيث حجمها 

وأهميتها االسرتاتيجية، جزءًا هامًا 
وأحد حمطات االستقبال البارزة التابعة 

لسلسلة القيمة ملشروع قطرغاز2. 
وهو االستثمار املتكامل األول من نوعه 
يف العامل الذي يتم يف شراكة بني قطر 

للبرتول وإكسون موبيل وتوتال.
ساوث هوك التي جرى إطالقها 

وتكليفها تكليفًا تامًا بداية من العام 
2010، هي واحدة من أكرب وأحدث 

حمطات الغاز الطبيعي 
املسال يف جميع 

أنحاء العامل، حيث 
تستوعب خمس 

خزانات عمالقة 
يبلغ قطرها 95 

مرتًا وارتفاعها 
حوايل 44 مرتًا. 
وقد دعم ذلك 

اململكة املتحدة 
وساعدها بشكل 

أساسي لكي تصبح 
اليوم واحدة من أكرب 

موردي الغاز الطبيعي 
املسال يف أوروبا.

العملية نهج 
يتم استخراج الغاز الطبيعي من حقل 
الشمال يف قطر ومن َثم يجري ضخه 

إىل اليابسة حيث يتم تكريره وبعدئذ يتم 

معاجلته وتسييله يف مدينة راس لفان 
الصناعية. وعند هذه النقطة بالتحديد، 

يتم تصفية الغاز من كافة الشوائب 
وحينما ُيصبح الغاز ُمسااًل، فيمكن 

حينها التقليل والتخفيض من حجم 
الغاز إىل نحو 161 من حجمه األصلي، مما 

يجعله أكرث فعالية وجاهزية للنقل. 
فإذا كان الغاز الطبيعي اليزال يف حالته 

الغازية األولية فإنه سيحتاج بالضرورة 
600 ناقلة من أجل إمتام عملية  إىل توفري 

نقل نفس الكمية التي ُيمكن لسفينة 
واحدة للغاز الطبيعي 

املسال حتميلها 
ونقلها بكل 
سالسة.

ويتم حتميل 
الغاز 

الطبيعي 
املسال 
القطري 

ونقله 
مبسافة 

 6،140
مياًل بحريًا 
إىل اململكة 

املتحدة على منت 
كيوفليكس  ناقالت 

التابعة  وكيوماكس 
لقطرغاز، والتي تستغرق حوايل 18 يومًا 
عرب اخلليج العربي والبحر األحمر وقناة 

السويس والبحر األبيض املتوسط.
ويلج الغاز اململكة املتحدة عمومًا 

من خالل حمطة استقبال ساوث هوك 
حيث يخضع هنالك إىل عملية إعادة 

حتويل الغاز من حالته السائلة إىل غاز، 
ويتم بعدها توزيعه لالستخدام املنزيل 

والتجاري عرب الشبكة الوطنية يف 
اململكة املتحدة.

املنافع
تلبي قطرغاز 2 حوايل20% من احتياجات 

اململكة املتحدة للغاز الطبيعي 
املسال. كما تصل قدرة مشروع 

حمطة االستقبال يف ساوث هوك 
يف ملفورد هافن يف ويلز عمومًا 

إلنتاج 15٫6 مليون طن مرتي من الغاز 
الطبيعي املسال سنويًا. 

وقد عزز اختيار قطرغاز لهذا امليناء 
كبوابة لدخول الغاز القطري املسال 

إىل اململكة املتحدة من القيمة 
االسرتاتيجية مليلفورد هافن، وذلك 
نتيجة لتحوله إىل مركز مهم للطاقة 

يف اململكة املتحدة. ويلعب هذا 
امليناء دورًا أساسيًا يف تأمني مصادر 

الطاقة لكافة املناطق الربيطانية، وهو 
مامينحه بالتايل دورًا حيويًا حموريًا يف 

دعم اقتصاد اململكة املتحدة بالكامل. 

ُيعد تسليم الشحنة رقم 500 بواسطة ناقلة “الهملة” من طراز كيو-فليكس، إجنازًا بارزًا جديدًا ينضم بدوره إىل سلسلة اإلجنازات احملققة من طرف دولة قطر يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال.

ساوث هوك التي جرى إطالقها وتكليفها تكليفًا تامًا بداية من العام 2010، هي واحدة من أكرب وأحدث حمطات الغاز الطبيعي املسال يف جميع أنحاء العامل.

“إن هذه العالمة 
البارزة ُتشكل دلياًل 

آخر على أهمية الغاز 
الطبيعي املسال 

القطري كدعامة 
لصناعة الطاقة 

وألمن إمدادات الغاز 
العاملية. وهي 

تؤكد على التزام 
قطر للبرتول بتوفري 

إمدادات ميكن 
االعتماد عليها من 
الطاقة النظيفة إىل 
جميع عمالئنا حول 

العامل”. -املهندس 
سعد شريده الكعبي، 

العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي 

لقطر للبرتول.

٦٠٠
 

التي قامت  الشحنات  عدد 
حمطة  إىل  بتسليمها  قطر 

الربيطانية. هوك  ساوث 

٢٠
 

التي تقوم قطر  النسبة  هي 
احتياجات  من  بتوفريها 
للغاز  املتحدة  اململكة 

املسال. الطبيعي 
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“يف الواقع، تخطت هذه الدورة توقعاتي. فقد كانت طريقة عرض املدربني 

وإيصالهم للمعلومات ممتازًة، وستكون هذه التجربة مفيدة جدًا بالنسبة 
يل ُمستقباًل، وذلك نظرًا إىل تفاعلي مع أفراد ُكرث من خمتلف جماالت العمل. 

وستساعدين هذه التجربة بال شك يف التواصل مع اآلخرين ومناقشة خمتلف 
القضايا معهم مبزيد من الثقة”. -إبراهيم احلسن، مهندس عمليات يف إدارة 

الشؤون الهندسية يف شركة قطرغاز.

تعزيز الروابط مع 
املشرتين اليابانيني

رعاية األجيال
 املستقبلية

ويف إطار برنامج حملة 
"حياكم”، أمتت شركة قطرغاز 

يف سنة ٢٠١٥:

ُيعد االجتماع الفني السنوي السابع عشر إحدى املبادرات العديدة التي تعتمدها شركة قطرغاز 
ملواصلة بناء وتعزيز الروابط مع اليابان. وتقوم الشركة بعقده مع احتاد املشرتين اليابانيني، الذي 

يضم شركة "تشوبو إلكرتيك” وسبعة مشرتين يابانيني آخرين. 

ُيشكل إشراك األجيال األصغر سنّاً يف املبادرات 
التعليمية من خالل املدارس واجلامعات، أحد 

اإلجراءات الرئيسية التي تعتمدها شركة قطرغاز 
لتحقيق رؤية قطرغاز 2020.

ُسّمي االجتماع الفني باجتماع املاليني 
الستة )ستة ماليني طن(، وُيعقد بهدف 

تبادل املعلومات التشغيلية والتقنية، 
لتعزيز وحتسني عملية التوريد واالستالم 

اآلمنة للغاز الطبيعي املسال بني شركة 
قطرغاز واملشرتين اليابانيني يف إطار 

الشراكة الطويلة األمد بينهم. 
وتندرج الستة ماليني طن من الغاز 

الطبيعي املسال يف إطار اتفاقيَتي 
بيع وشراء للغاز الطبيعي املسال بني 

قطرغاز من جهة، وشركة “تشوبو 
إلكرتيك” وسبعة مشرتين يابانيني 

حصلت شركة قطرغاز مؤخرًا على 
تكرمي رسمي من جامعة قطر للدعم 

الذي تقدمه للطالب، عرب شراكتها 
املستمرة. وُتشّجع الشركة الطالب 

اجلامعيني على االنخراط بقطاع النفط 
والغاز بعد تخرجهم، من خالل توفريها 

الوظائف، واملنح الدراسية، وفرص 
التدريب املناسبة لهم. 

ومن خالل برنامج حملة “حياكم”، 
الذي يشمل تقدمي عروض داخل الصف 
للطالب اجلامعيني يف أقسام تكنولوجيا 
املعلومات، واملالية، والهندسة وإدارة 
األعمال، تهدف قطرغاز إىل بث الشغف 

يف نفوس الطالب وحتفيزهم على 
االهتمام بقطاع النفط، مع حماولة 

الشركة إظهار األبعاد اخملتلفة املتاحة 
خالل العمل واالنضمام إىل شركة 

قطرغاز. 

60 مواطنًا توظيف 

تقدمي 16 منحة دراسية

ضم 44 مواطنًا يف برنامج 
الفني التدريب 

22 طالبًا  استكمال تدريب 
جامعيًا قطريًا

من جهة أخرى. ويتم العمل على 
االتفاقيتني بشكل مشرتك مع جميع 

املشرتين الثمانية، الذين يشكلون احتادًا 
للمشرتين.

وقد ترأس وفد شركة قطرغاز 
خالل االجتماع الفني لهذا العام جاسم 
درويش، مدير قسم املبيعات اإلدارية، 

وعلي يوسف الباكر، املدير العام ملكتب 
التنسيق لليابان، فيما ترأس الوفد 

الياباين هايديكي فوجيوارا، مدير قسم 
إدارة توليد الطاقة يف شركة “تشوبو 

إلكرتيك” للطاقة الكهربائية. 

مندوبو الشركات وهم يلتقطون صورة لهم يف "أوساكا” باليابان خالل االجتماع الفني السنوي 
السابع عشر لشركة قطرغاز واحتاد املشرتين اليابانيني.

 صورة للدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة 
قطر، وهو ُيقدم هديًة تذكاريًة إىل أحمد يوسف حسن 
الساعي، مسؤول التدريب التقني يف قسم التقطري 
يف إدارة التعليم والتطوير يف شركة قطرغاز، تكرميًا 

لشركة قطرغاز  كونها "شريكًا يف جناح الطالب”. 

كما يدعم برنامج “حياكم” الطالب 
يف جامعة تكساس أي أند أم، ويوسع 

نشاطه بانتظام ليشمل املدارس 
الثانوية يف جميع أنحاء قطر. وقد أّلف 

ممثلون من خمتلف إدارات شركة 
قطرغاز، مثل إدارة الهندسة، وإدارة 

املوارد البشرية، وقسم التقطري 
وقسم التنمية الوطنية بإدارة التعليم 

والتطوير، فريًقا زار 16 مدرسة يف أماكن 
خمتلفة من قطر، وقّدم فيها عروضًا 

حول الفرص املتنوعة التي تتيحها 
قطرغاز للمواطنني القطرييني اخلريجني 

واملتدربني. 

الشخصية التجارب 

التطوير  فرص 
الوظيفي

الهندسية  الشركة  بني  املستمر  التعاون  ُيعّد 
"تشيودا” ودولة قطر يف ما يخص املتطلبات 
خري  األعمال،  ومتطلبات  والتشغيلية،  التقنية، 

الطرفني. الطويلة األمد بني  العالقة  دليل على 

١١٢
 

هو عدد املهندسني 
مت  قدَّ الذين  القطريني 
“تشيودا”  شركة  لهم 

للتدريب. فرصًا 

َأمت ستة مهندسني من شركة قطرغاز مؤخرًا دورة تدريبية دامت سبعة أسابيع 
يف مقر شركة “تشيودا” باليابان. ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية شركة قطرغاز 2020، 
التي تسعى من خاللها الشركة إىل احلفاظ على مركزها األول يف القطاع، من خالل 

بناء عالقات متينة مع عمالئها ومقاوليها.
وقد حظي مهندسان قطريان من كّل من إدارة الشؤون الهندسية، 

واملشاريع، وإدارة الصيانة يف شركة قطرغاز بفرصة ثمينة للسفر إىل مقر شركة 
“تشيودا”، وهي شركة هندسية يابانية كبرية متخصصة يف املنشآت الصناعية، 
وخاصة مصايف النفط ومنشآت الغاز الطبيعي املسال تقع يف مدينة يوكوهاما 

باليابان. وقد كانت الشركة أيضًا املقاول الرئيسي ملصانع الغاز الطبيعي املسال 
لقطرغاز 1، 2، 3 و 4. 

كما حظي املهندسون باملشاركة يف الدورة التدريبية، ومتكنوا كذلك من 
التعرف على الثقافة اليابانية العريقة. 

وضّم التدريب جوانب خمتلفة من هندسة العمليات، والهندسة امليكانيكية، 
وهندسة السالمة والبيئة، وهندسة األنابيب وعلوم املواد، وهندسة العمليات 

التقنية املتطورة، وتنفيذ املشاريع. 
وقد شملت الدورة التدريبية، إىل جانب جلسات التدريب النظري والعملي، زيارات 

ميدانية إىل مبنى “تشيودا” للبحث العلمي، ومركز تشيودا األمني لنظم التحكم، 
وشركَتي “إيبارا” و“هيتاشي زوسن”، وحمطة “هيبيكي” اليابانية الستقبال الغاز 

الطبيعي املسال. 

“لقد دفعني التدريب إىل أداء 
عملي يف ظروف يكتنفها 

التحدي وأجواء من املهنية 
العالية. كما يضع التدريب معايري 

عالية للجودة يف جمال عملي، 
وأنا أسعى إىل نقل املعرفة التي 

اكتسبتها يف هذه الدورة إىل 
دوري الوظيفي الذي أؤديه يف 

شركة قطرغاز. وآمل أن أساهم 
يف تعزيز نوعية اإلنتاجية، 

وحتقيق أهداف حمددة”. -فهد 
حممد الهاجري، مهندس 

ميكانيكي يف إدارة الصيانة يف 
شركة قطرغاز. 

 
“اتسم التدريب بالعمق الشديد كما أنه متكن من تغطية جميع اجلوانب 

اخملتلفة اخلاصة مبجال الهندسة. لقد كانت هذه التجرية جّد مفيدة ومميزة 
بالنسبة يل، نظرًا إىل أن إدارة الصيانة التي أنتمي إليها، تتعاون بشكل وثيق مع 

إدارة الهندسة التابعة للشركة من خالل مشاريع كثرية؛ لذا، فقد بّت أعي اليوم 
الطريقة الشاملة لسري العمل بأكمله. وأنا أنصح بالتأكيد بحضور هذه الدورة 

التدريبية”. -جبارة حممود املطوع، مهندس معدات دوارة يف إدارة الصيانة 
 يف شركة قطرغاز.

“لقد وافقت التجربة بكاملها توقعاتي، وحازت جماالت الهندسة التي غطتها 
الدورة التدريبية، مثل الصيانة، واإلنشاءات، ومعاجلة العمليات، إعجابي الشديد. 

أنصح بالطبع كل َمن يرغب يف تعميق معرفته وتطوير مهاراته باملشاركة 
فيها”. -خليفة علي شاهني، منسق إنشاءات يف إدارة املشاريع يف شركة 

قطرغاز.

“أشعر بأنني تلقيت بنجاح 
املهارات الضرورية والالزمة، 

وقد ارتقى التدريب إىل مستوى 
توقعاتي. لقد اكتسبت معرفة 

أكرب باجلوانب العملية للشركات 
امُلنتجة للغاز الطبيعي املسال، 

وأشعر بأن املواضيع املتعددة 
اجملاالت التي غطاها التدريب 

ستكون عظيمة النفع بالنسبة 
لتطوير مسريتي املهنية 

كمهندسة مبتدئة. أنا حقًا 
فخورة ملشاركتي يف هذا 
التدريب”. - إميان احلمود، 

مهندسة عمليات يف إدارة 
الشؤون الهندسية يف شركة 

قطرغاز.

صورة جتمع املهندسني الستة من شركة قطرغاز الذين حضروا التدريب يف اليابان مع شوغو شيبويا، رئيس 
جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشيودا”، وعلي الباكر، مدير عام مكتب التنسيق لليابان يف شركة قطرغاز، 

ومسؤولني كبار آخرين يف مقر شركة "تشيودا” يف مدينة يوكوهاما اليابانية.
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واجهت شركة قطرغاز حتديًا بيئيّاً ضخمًا، وقد توصلت إىل حلٍّ 
ساهم يف دعم برنامج الشركة حلماية البيئة، وإنقاذ نظام بيئي 

بحري ثمني، باإلضافة إىل إنشاء منوذج مستدام للحفاظ على البيئة 
خالل سري العملية.

بدأت شركة قطرغاز قبل عشر سنوات تقريبًا العمل 
على املشاريع التوسعية، التي أصبحت يف ما بعد ُتعَرف 

مبشاريع قطرغاز 1، وقطرغاز 2، وقطرغاز 3، وقطرغاز 
4. وقد شمل هذا العمل مّد أنبوب حتت مياه البحر، يف 

منطقة اخلليج العربي الغنية باملوارد الطبيعية، الواقعة 
شمال راس لفان. إال أن عقبة كربى اعرتضت طريق 

املشروع، أال وهي: وجود 4،500 مستعمرة مرجانية يف 
املسار اُلمباشر خلط األنبوب املقرتح مّده.

وُتشّكل الشعاب املرجانية جزءًا أساسيًا من 
األحياء  العاملي، وُيسّميها علماء  البيئي  النظام 

البحرية أيضًا “الغابات االستوائية يف البحر”، نظرًا إىل 
دورها القّيم واملميز يف عامل الطبيعة. بينما تتماسك 

البيئية املتنوعة فيما بينها حتت مياه  هذه األنظمة 
البحر من خالل هياكل مكونة من كربونات الكالسيوم 

ُتشكل بنية الشعاب املرجانية، كما أنها ُتشغل 
مساحة ُتقّدر بأقل من %0.1 من قاع حميطات العامل، 

إال أنها ُتوفر املأوى لـ%25 من جميع الكائنات البحرية 
على أقل تقدير- مبا يف ذلك األسماك، والرخويات، 

وديدان البحر، والقشريات؛ لذا فإن حماية هذا التنوع 
احليوي الغني والهش يف آن معًا ُيعد واجبًا بيئيًا 

بامتياز.
تأوي منطقة اخلليج العربي بعضًا من أكرث أنظمة 

الشعاب املرجانية البيئية فرادة يف الكرة األرضية. 
ومل يكن مد األنبوب عرب احليد املرجاين خيارًا مطروحًا؛ 

ُتعترب عمومًا شديدة احلساسية  فالشعاب املرجانية 
والتأثر بالتغريات الطارئة يف درجة حرارة املياه. وقد 

كان على قطرغاز إيجاد حل صائب لهذه املشكلة.
تقضي إحدى الركائز األساسية للشركة، كما 

بالتزامنا املستمر  بيان توجهات قطرغاز،  أوجزها 
وإدراكنا  البيئية،  للقوانني  البيئي، ومراعاتنا  بالوعي 

الطبيعية. وقد كانت  بيئتنا  لتأثرينا على  املستمر 
الشركة بحاجة إىل إيجاد حل مبتَكر الجتياز هذا التحدي، 

وبفضل إدارة الشؤون البيئية يف قطرغاز، فقد 
متكنت فعليًا من بلوغ الهدف بنجاح.

ويف أكتوبر عام 2006، بدأت إدارة الشؤون البيئية 
يف شركة قطرغاز، بالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية 

والبيئة لدولة قطر، تنفيذ برنامج بيئي طموح 
وفريد من نوعه دامت مدته ثماين سنوات، أال وهو 

مشروع قطرغاز إلعادة نقل الشعاب املرجانية 
إىل فشت احلرابي. وقد تضمن هذا الربنامج نقل 
الشعاب املرجانية من موقعها األصلي إىل جنوب 

شرق مدينة اخلور. ومت اختيار 22 موقًعا يف املياه 
تثبيت وتوطني  الساحلية لفشت احلرابي، إلعادة 

يبلغ عددها  التي  املستعمرات املرجانية املنقولة، 
4،500 مستعمرة. كما بلغت املساحة التي ُأعيد تثبيت 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٣٢٠١٤

املستعمرات فيها حوايل 1،750 مرتًا مربعًا.
استمرت عملية إعادة نقل وتوطني الشعاب 

املرجانية حوايل أكرث من خمسة أشهر، قام 
بإزالة  العلماء املتخصصون بحرص شديد  فيها 

البحر، ونقلها بأمان  املستعمرات املرجانية من قاع 
إىل موقعها اجلديد، وإعادة تثبيتها بقاع البحر. إال أن 

املشروع مل ينتِه عند هذه املرحلة. 
فبداًل من االقتصار على احلفر إلزالة الشعاب 

القّيمة  الكائنات احلية  املرجانية، ونقل هذه 
كيلومرتات عرب الساحل، حرص فريق إدارة الشؤون 

البيئية يف شركة قطرغاز على بقاء املرجان على قيد 
احلياة يف موطنه اجلديد، وذلك باملراقبة املستمرة 
لتكّيف هذه الكائنات البحرية مع موقعها اجلديد. مما 
سُيساعد أيضًا يف فهم ما إذا كان من املمكن تكرار 
نفس املشروع يف أماكن أخرى يف املستقبل أم ال.

وكان الهدف النهائي لفريق إدارة الشؤون 
بيانات ملراقبة  البيئية يتجلى يف إنشاء جمموعة 

بقاء الشعاب املرجانية املنقولة على قيد احلياة 
إلتاحة  بالشعاب املرجانية،  بالتحكم  وصحتها، مقارنة 

تقييم صالحية مشاريع أخرى مماثلة لنقل الشعاب 
املرجانية. ففي فرباير 2007، وعقب أنشطة إعادة 
التثبيت مباشرة، مت ترقيم كل مستعمرة مرجانية 

منقولة إىل فشت احلرابي ووسمها، يف إطار مسح 
أساسي للمراقبة املستقبلية. ومنذ ذلك احلني، 

الدقيقة واملميزة للحصول على  للمراقبة  برامج  ُتنّفذ 

هذه املعلومات النوعية والكمية. وقد جاءت نتائج 
تتكاثر املستعمرات  عمليات املسح هذه واضحة: 

املرجانية املنقولة يف موقع الدراسة بنجاح، وُتبدي 
تبديه املستعمرات املرجانية  تعافيًا مماثاًل ملا 

م بها، ما يثبت أن قابلية هذه املستعمرات  املتحّكً
ارتفاعات  بالرغم من مواجهتها  للحياة تبقى طويلة، 

متكررة يف درجة حرارة املياه خالل فصل الصيف.
ومن خالل مشروع النقل وإعادة التوطني هذا، 

جنحنا يف التخفيف من أثرنا البيئي بشكل ملحوظ، 
كما أسسنا من خالل مشروع املراقبة التايل، أرضية 

صلبة ملشاريع ناجحة مماثلة يف املستقبل.
ومن وجهة نظر بيئية، ساعد املشروع يف التقليل 
من تأثري مشاريع شركة قطرغاز التوسعية. أما من 

وجهة نظر القطاع، فقد سّلط املشروع الضوء 

على إمكانات، وبالتايل صالحية، استخدام إعادة 
باعتبارها خيارًا صائبًا  نقل املستعمرات املرجانية 

للحفاظ على الشعاب املرجانية وإدارة اخلليج العربي 
بشكل سليم، ال سيما إن مت تثبيت العينات املرجانية 

الفيزيائية  املنقولة يف مناطق تكون فيها الظروف 
والبيئية حمفزة أكرث لتكاثر املرجان ومنوه.

4،500 مستعمرة  إزالة 
ونقلها  مرجانية 

تثبيتها و

إمتام برنامج مسح 
املبدئي  املراقبة 

السنوي النصف 

مشروع موّسع، مع 
إجراء أربع مسوحات 
مراقبة نصف سنوية

إمتام املراقبة نصف 
السنوية، ومتديد املشروع 

سنوّيني ملسحني 

إمتام املراقبة 
السنوية

للمشروع  النهائي  اإلغالق 
باالتفاق مع وزارة البلدية 

لدولة قطر والبيئة 

إنقاذ البيئة البحرية
 ٤،٥٠٠

املستعمرات  عدد  هو 
التي مت  املرجانية 

مشروع  ضمن  استعادتها 
بإعادة  قطرغاز اخلاص 

املرجانية. الشعاب  توطني 

مشروع قطرغاز إلعادة نقل الشعاب املرجانية 
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ا ُتواصل قطرغاز من خالل خمتلف 
الفعاليات الرياضية التي تلتزم بإقامتها 

سنويًا، تسليط الضوء على أهمية الرياضة 
والصحة يف بناء جمتمع قوي. كما أنها 

حترص على متاشي ُجل هذه األنشطة 
الرياضية ِتباعًا مع مبادئ ركيزة التنمية 

البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030، فضاًل 
عن أهداف برنامج املسؤولية االجتماعية 

اخلاص بالشركة.

يف إطار اليوم الرياضي ونظرًا ملواظبتها على ترسيخ التزامها بدعم 
صحة اجملتمع، نظمت قطرغاز مؤخرًا عددًا من الفعاليات واألنشطة 

الرياضية املتنوعة. وقد شارك حوايل أكرث من 4،000 موظف من موظفي 
قطرغاز إىل جانب ذويهم يف فعاليات اليوم الرياضي التي مت تنظيمها يف 

عدد من املراكز بقطر.
وقد حرصت جلنة قطرغاز املنظمة على متكني كافة املشاركني من 
مزاولة األنشطة املقررة بسالمة وأمان. كما قامت اإلدارة الطبية بشركة 

قطرغاز بتخصيص منطقة إلجراء الفحوصات الطبية، والتي متكن من 
خاللها املشاركون من إجراء اختبار مستويات السكر يف الدم وضغط الدم 

ومقياس كتلة اجلسم. 

حت قطرغاز مؤخرًا عن دعمها للموسم السادس من  َصرَّ
برنامج اجلولف للصغار الذي ينظمه االحتاد القطري للجولف. 
وتهدف هذه الشراكة القائمة بني الشركة واالحتاد القطري 

للجولف إىل دعم الالعبني الناشئني املوهوبني حتى يتمكنوا من 
االلتحاق بصفوف املنتخب الوطني مستقباًل.

شهد املوسم الثالث من بطولة قطرغاز للشطرجن 
التي يتوىل تنظيمها االحتاد القطري للشطرجن وترعاها 

قطرغاز، مشاركة نحو 120 العبًا والعبة للفئة العمرية 
من 6 إىل 16 سنة.

يف إطار مواصلة قطرغاز دعمها املاسي لهوكي اجلليد 
للناشئني، صرحت كاثرين هيديل، رئيسة اجلمعية القطرية 
بقولها: “نشكر قطرغاز شكرًا جزياًل على دعمها ورعايتها 

الكرمية لرياضة هوكي اجلليد التي ُيمارسها أطفالنا يف 
الدوحة، وحتويل هذه البطولة إىل بطولة ناجحة جدّاً”.

اليوم الرياضي الوطني 

الثالثة للشطرجن البطولة 

دعم اجلولف 
للصغار 

دعم هوكي 
للناشئني  اجلليد 

صورة جتمع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز بكبار املسؤولني مع املوظفني وعائالتهم قبل 
بدء فعاليات اليوم الرياضي للشركة بنادي الغرافة الرياضي. 

صورة مت التقاطها حلمد العاوي رئيس قسم دعم األعمال بإدارة العالقات العامة 
بقطرغاز وكاثرين هيديل رئيسة اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني برفقة عدد 

من مسؤويل اجلمعية والالعبني الذين شاركوا يف البطولة.

صورة جتمع بني منظمي برنامج اجلولف للصغار واملشاركني بعد فعاليات يوم رياضي 
عرف جناحًا بارزًا.

صورة لعزام املناعي مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز مع حممد أحمد املضيحكي، 
أمني السر العام باالحتاد القطري للشطرجن برفقة الفائزين ببطولة قطرغاز الثالثة 

للشطرجن.

“إن دعم قطرغاز خملتلف أنواع األنشطة 
الرياضية يأتي ُمتوائمًا مع أهداف ركيزة 

التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030”. 
-عزام املناعي، مدير إدارة العالقات العامة 

بقطرغاز.

دعم األعمال احمللية

حملتا التربع بالدم

ُتواصل قطرغاز دعمها للشركات احمللية، حيث أبانت عن 
ذلك بوضوح تام خالل مشاركتها األخرية يف مؤمتر ومعرض 

"مشرتيات”.

بات التزام قطرغاز بتنظيم حمالت متتالية خاصة بالتربع بالدم دلياًل واضحًا على مدى سعي الشركة 
اجلاهد إىل تقدمي صورة مشرفة ُيحتذى بها يف اجملتمع. ويف إطار تبني وتطبيق مبادئ املسؤولية 

االجتماعية، تسعى قطرغاز من خالل حمالتها للتربع بالدم إىل إشاعة فكر العمل التطوعي عمومًا 
بني أفراد اجملتمع من أجل مستقبل أفضل.

شاركت قطرغاز مؤخرًا يف مؤمتر ومعرض قطر األول 
“مشرتيات” للمشرتيات والتعاقدات احلكومية الذي 

توىل تنظيمه بنك قطر للتنمية مبركز قطر الوطني 
للمؤمترات. وقد قامت الشركة من خالل جناحها اخلاص 

باملعرض الذي مت تنظيمه على هامش فعاليات املؤمتر، 
بعرض فرص املشرتيات املتاحة لديها للمقاولني 

واملوردين احملليني الراغبني يف توسعة وتطوير 
مشاريعهم مع قطرغاز.

ويهدف مؤمتر ومعرض “مشرتيات” إىل الرتويج لنظم 
مشرتيات حكومية مستدامة، باإلضافة إىل خلق حلقة 

وصل بني الشركات الصغرية واملتوسطة القطرية وأكرب 
املشرتين واملوردين بالدولة. وقد حاز املعرض على 

اهتمام وحضور كبريين من قبل رواد القطاع احلكومي 
واخلاص الذين قاموا بعرض فرص تعاقد هامة أمام 

الشركات الصغرية واملتوسطة بقطر.
ويف إطار دعمها املتواصل لقطاع األعمال احمللي، 

فتجدر اإلشارة إىل أن قطرغاز تلتزم بتنظيم “منتدى 
املقاولني” بشكل سنوي لدعم املقاولني واملوردين. 

وقد ساهم ذلك يف إحداث تواصل ثنائي إيجابي بني 
الطرفني. 

واستنادًا على هذه الفعاليات، فُيمكن التأكيد على 
مدى التزام قطرغاز الواضح بتقدمي الدعم الكامل 

للشركات الصغرية واملتوسطة. كما أنها باتت ُتساهم 
بفعالية جلية يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية التي 

تعد إحدى الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

قامت قطرغاز مؤخرًا بتنظيم حملتني 
للتربع بالدم مبقر قطرغاز بالدوحة 

وراس لفان سويًا، وذلك بالتعاون مع 
مؤسسة حمد الطبية. 

ولقد دأبت قطرغاز منذ أكرث من 
15 عامًا على التوايل على تنظيم حمالت 

للتربع بالدم ملوظفيها بالتعاون مع 
مؤسسة حمد الطبية يف مراكز عملها 
اخملتلفة. ويف إطار دعمها املتواصل 

إلحتفال “اليوم العاملي للمتربعني 
بالدم” الذي تتبنى مؤسسة حمد الطبية 

تنظيمه، فقد تلقت شركة قطرغاز 

مسؤولو وموظفو قطرغاز يف جناح الشركة أثناء مؤمتر ومعرض "مشرتيات” مبركز قطر الوطني للمؤمترات.  

صورة توحي بتقدم حملة التربع بالدم مبقر قطرغاز بالدوحة.

العديد من اجلوائز والهدايا التذكارية 
تقديرًا من املؤسسة للدعم املايل 

الذي قدمته الشركة باعتبارها “الراعي 
الذهبي” لهذه االحتفالية.

وجتدر اإلشارة إىل أن شركة قطرغاز 
تسعى جاهدة من خالل حمالت التربع 

بالدم التي تلتزم بدعمها وتنظيمها بصفة 
متكررة إىل نشر ثقافة التربع التطوعي 
بالدم بني أفراد اجملتمع احمللي. كما 

أنها تلتزم بالرتويج اإليجابي ملبدأ املبادرة 
املسؤولة اجتماعيًا من خالل تنظيمها 

املنتظم حلمالت التربع بالدم. 
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نظام االحرتاق 
يف قطرغاز

ُيعد نظام االحرتاق الذي قامت قطرغاز بتصميمه خصيصًا لتأمني السالمة واحلفاظ 
على البيئة، أحدث حملة توعوية أقدمت على إطالقها مؤخرًا مبادرة قطرغاز اخلضراء.

هل شاهدت عملية الحرتاق الغاز؟
قد تبدو شعلة نار متقدة أعلى 

مداخن االحرتاق، ومتصاعدة من خارج 
أسوار مدينة راس لفان الصناعية، 
منذرة باخلطر الوشيك. ورمبا بات 

من الشائع شعور املقيمني باجلوار 
بالقلق خوفًا من حدوث أمر سيٍءٍ أو 

ضارٍّ حني رؤيتهم تصاعد هذه األدخنة 
أو الشعالت النارية من فوق أبراج 

ومداخن االحرتاق. ومع أن رؤية مثل 
هذه الشعالت املتوهجة قد يكون 

مثريًا للقلق، إال أن االحرتاق الروتيني 
أو األساسي ُيعد عمومًا أمرًا طبيعيًا 
وجزءًا حيويًا من اسرتاتيجية احلفاظ 

على سالمة العمل يف منشآت 
معاجلة الغاز.

ملاذا نقوم بإحراق الغاز؟
ينتج االحرتاق عادة فور حدوث عملية 
حرق للغازات التي ُتطلقها صمامات 

الضغط خالل العمليات الروتينية 
للمصانع وفعاليات االحرتاق غري 

اخملطط لها، مثل الرحالت وعمليات 
اإلغالق من أجل الصيانة. ويضمن نظام 

االحرتاق احلد األقصى من احرتاق غازات 
الهيدروكربون، كما أنه ُيقلص من 

االنبعاثات الغازية يف الهواء التي تضر 
بالغالف اجلوي.

مَل ُنشاهد ُدخانًا- أسودًا أثناء االحرتاق؟
ُيمكننا من وقت إىل آخر مالحظة دخان أسود يتصاعد من مداخن االحرتاق. ويصدر 

ذلك نتيجة حلدوث عملية احرتاق غري كامل للغاز. وتلتزم شركة قطرغاز باستخدام 
نظام احرتاق ُمساعد يعتمد بشكل أساسي على البخار، بغية تقليل الدخان أثناء 

االحرتاق. كما يقوم العمال التشغيليون باستمرار مبراقبة مداخن االحرتاق، لتجنب 
انبعاث الدخان األسود أثناء عملية االحرتاق.

هل هنالك متطلبات ضابطة 
لالحرتاق؟

تعمل كل من وزارة البلدية والبيئة 
وإدارة املدينة الصناعية على ضبط 

وحتديد كمية االحرتاق، ومدته، فضاًل 
عن حتديد مقدار وكمية الدخان 

املسموح به يف جميع املنشآت 
الصناعية يف دولة قطر. وتلتزم شركة 

قطرغاز بتقدمي تقارير خاصة حول 
انبعاثات االحرتاق إىل هذه الهيئات 

الضابطة.

ما اخلطوات التي تتخذها شركة 
قطرغاز للتقليل من نسبة االحرتاق؟
لقد أطلقت شركة قطرغاز عددًا من 

والهندسية  التشغيلية  املبادرات 
اخملتلفة التي ساعدت بدورها يف احلد 

من االحرتاق بنسبة 70 باملئة تقريبًا، 
ما بني عامي 2011 و2015. وفيما متضي 
الشركة قدًما يف مسريتها للحد من 
االحرتاق، فهي تتوقع بأن تتمكن من 

تقليص نسبة االحرتاق مبا يقارب نسبة 
الـ85 باملئة بحلول سنة 2020.
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