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خط الإنتاج الرابع - التجهيز
لبــــدء الإنتـــاج



 2008 الإجنازات
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التقرير ال�سهري لإح�سائيات احلوادث
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امليزانية الرتاكمية الفعلية  امليزانية الفعلية

الإنتاج ال�سايف من الغاز الطبيعي امل�سال  2008 اإنتاج املكثفات من احلقول  2008
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                                             اأنواع احلوادث                                                            قطر للغاز                                                                  املقاولون

تاريخ اآخر حادث مقعد عن العمل                                                                        1  يوليو 2002                                                       26  اأبريل 2003
عدد اأيام العمل منذ اآخر حادث مقعد عن العمل                                                    2.283                                                                        1.984

عدد �ساعات عمل املوظفني منذ اآخر حادث مقعد عن العمل                              14.234.880                                                             8.978.097
عدد �ساعات العمل املجموعة منذ اآخر حادث مقعد عن العمل                                                                   21.209.324

2008

اإن هدفنا هو اأن يخلو �سجلنا من اأي حوادث 
مقعدة عن العمل يف قطر غاز. وقد و�سعت 
الأرقام امل�سار اإليها لالأغرا�س الإح�سائية. 

كما اأن اأرقام حوادث ال�سيارات والعالج 
الطبي هي اأرقام عام 2002  احلقيقية. 

هذه الأرقام ل ت�سمل بالغات احلوادث 
املحتملة الوقوع،  اإننا ن�سجع الإبالغ عن 

احلوادث املحتملة الوقوع حتى يت�سنى لنا 
العمل على اإزالة املخاطر القائمة على وجه 

ال�سرعة باتخاذ الإجراءات الت�سحيحية 
الالزمة.

العدد الكلي حلالت احلوادث املحتملة 
ي�سمل تلك التي مت التعرف اإليها من خالل 

بالغات لفئات اأخرى من احلوادث ال�سغرية 
والكبرية مثل احلالت التي تلقت عالجاً 

طبياً،  اإ�سعافات اأولية، حوادث احلرائق 
ال�سغرية والكبرية، حوادث املركبات، حوادث 

فقدان اأو ت�سرب املواد ... اإلخ.

 وهذه احلوادث و�سيكة الوقوع التي مت 
التعرف عليها �سمت يف العدد الكلي لبالغات 
احلوادث و�سيكة الوقوع وذلك ب�سبب احتمال 

تطورها حلوادث اأكرث ج�سامة. 
مت تقدير اإجمايل �ساعات العمل ا�ستنادا على 

�سهري �سبتمرب ونوفمرب.

ميكنك امل�ساركة يف جملة الرائد. 
اأر�سل مقالتك اأو تعليقاتك اإىل:

رئي�سة التحرير/ ريت�سيل �سريد
   rsheard@qatargas.com.qa

 واملحرر/ نزار اأحمد   
nahmed@qatargas.com.qa

                                             اأنواع احلوادث                                                           قطر للغاز                                                                املقاولون

                                                                                                                         ال�سهر          خالل                                                   ال�سهر          خالل
                                                                                                                        احلايل          العام                                                    احلايل          العام

عدد احلوادث املقعدة عن العمل                                                                         0                   0                  0                 0                    0                  0
عدد حالت العالج الطبي                                                                                   0                  1                  0                 0                    0                   3
عدد حالت اأمرا�س العمل                                                                                   0                  5                  0                 0                    0                   2

عدد حالت الإ�سعافات الأولية                                                                            3                   4                  0                 0                   5                  20
عدد الإ�سابات خارج نطاق العمل                                                                        0                  0                  0          غري متوفر

عدد حالت احلرائق الكبرية                                                                                0                  0                  0          غري متوفر              غري متوفر
عدد حالت احلرائق ال�سغرية                                                                             0                  5                   0           غري متوفر

عدد حوادث ال�سيارات                                                                                          0                  3                  0                 0                   0                  2
عدد الت�سربات البيئية                                                                                         0                  0                  0          غري متوفر

عدد الإن�سكابات البيئية                                                                                       0                  5                  0           غري متوفر             غري متوفر
عدد حوادث رمي املخلفات                 0            6          0          غري متوفر         

عدد احلوادث ذات املخاطر املحتملة املتو�سطة/الكبرية                                     1               139              100         غري متوفر
عدد تقارير احلوادث و�سيكة الوقوع املقدمة                                                     13              428                    < 275
عدد بطاقات �ستوب                                                                                            162           3.493                 < 4000

الأيام ال�سائعة ب�سبب احلوادث املقعدة عن العمل                                              0                 0                                                            0                  0
�ساعات العمل هذا ال�سهر                                                                                        220.000                                                                    71.968

�ساعات العمل هذه ال�سنة                                                                                      1.919.960                                                                 632.528  
�ساعات العمل املجموعة                                                                                                                                 2.552.488

                                                                                                                               خالل العام                  الدرا�سة املقارنة                  خالل العام
معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل                                                                      0                                     0.27                                  0
معدل خطورة احلوادث املقعدة عن العمل                                                                   0                                    2.00                                   0

اإجمايل معدل احلوادث امل�سجلة                      0.10            غري متوفر            0.95
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كلمة املدير العام

ال�ضتعداد لبدء اإنتاج اأ�ضخم خط 
اإنتاج للغاز الطبيعي امل�ضال يف العامل

يف احلادي ع�ضر من �ضهر اأكتوبر املا�ضي، مت �ضخ 
الغاز من من�ضة البئر4 البحرية اإىل مرافق مدخل 
الت�ضليم مبدينة را�س لفان، مما ي�ضري اإىل بدء اأهم 
الت�ضغيل  وهي مرحلة  اأال  برمته،  امل�ضروع  مرحلة يف 

وبدء االإنتاج.
والتي  القادمة  القليلة  االأ�ضابيع  اأهمية  وترجع 
فح�س  عملية  ب��دء  اإىل  الت�ضغيل،  مرحلة  �ضت�ضهد 
للتاأكد من  واختبارها  واالأنظمة  املعدات  العديد من 
قابليتها الإنتاج الغاز الطبيعي امل�ضال على نحو معتمد 
واآمن، ومن ثم تاأتي مرحلة بدء اإنتاج الغاز الطبيعي 
اإنتاج للغاز الطبيعي امل�ضال  اأ�ضخم خط  امل�ضال من 

يف العامل، وهو خط االإنتاج الرابع. 
�ضكري  بعميق  اأت��وج��ه  اأن  اأود  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
فريق  االإجن���از-  ه��ذا  يف  �ضاهم  من  لكل  وتقديري 
احلفر، فريق امل�ضروع البحري والربي، واملتعاقدين 
التزامهم  على  الفرعيني-  واملتعاقدين  الرئي�ضيني 

وتفانيهم يف العمل.
التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق  جهود  على  اأثني  كما 
جعلت  والتي  املن�ضرمني،  العامني  خ��ال  املتميزة 
منهم اأهًا للثقة يف القدرة على ت�ضليم خط االإنتاج 
الرابع اإىل �ضركة الت�ضغيل باأمان بعد بدء اإنتاج اآمن 

وناجح.
اأف�ضل  نكون  ب��اأن  نتطلع  قطرغاز  يف  هنا  ونحن 
�ضركة يف جمال �ضناعة الغاز الطبيعي على م�ضتوى 
العامل، والتي تتميز مبوظفيها، واإبتكاراتها، وبكفاءة 
املجتمع.  تطوير  يف  االإيجابية  وامل�ضاهمة  الت�ضغيل، 
التو�ضعة  م�ضاريع  يف  حققناه  ال��ذي  فالنجاح  لذلك 

حتى االآن هو خطوة يف االجتاه ال�ضحيح نحو حتقيق 
روؤيتنا.

وموظفونا هم بالفعل ثروتنا احلقيقية، حيث نعوز 
بنجاح �ضركة قطرغاز اليوم اإىل االأداء عايل امل�ضتوى 
فمن  موظفينا،  بها  يتمتع  التي  ال��ري��ادي��ة  وال���روح 
ال�ضعب اأي يجمع اأي مكان اآخر يف العامل - با�ضتثناء 
قطرغاز- موظفون من دول خمتلفة، وذوي ثقافات 
منوعة، يعملون معًا يدًا بيد كفريق واحد لتحقيق مثل 

هذه االإجنازات املتميزة.
م�����ض��روع قطرغاز2  م��ا مييز  ه��و  االب��ت��ك��ار  ول��ع��ل 
يف  االأول  املتكامل  امل�ضروع  فهو  النواحي،  جميع  من 
بدًء  امل�ضال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  م�ضاريع  �ضل�ضلة 
اأنابيب توزيع  من راأ�س البئر واإنتهاًء ب�ضبكة خطوط 
الغاز  اإنتاج  خطوط  اأن  كما  امل�ضتهلكني.  على  الغاز 
واالأ�ضخم  االأكرب  �ضتكون  اجلديدة  امل�ضال  الطبيعي 
عامليًا ومزودة باأحدث التقنيات التي مل ي�ضبقنا اإليها 
الغاز الطبيعي امل�ضال. كما  غرينا يف جمال �ضناعة 
كان لنا ال�ضبق كذلك يف بناء جيل جديد من ناقات 
الغاز الطبيعي امل�ضال )كيوفليك�س و كيوماك�س(. فا 
حدود لروح االإبتكار هنا يف قطرغاز، تلك الروح التي 
متتد لترتك اأثارها على مرافقنا ومن�ضاآتنا وتتجاوز 
ذلك لت�ضمل كذلك االأنظمة وخطط العمل ومنهجية  

التنفيذ.
الكوادر  اأف�ضل  من  نخبة  ال�ضركة  ت�ضم  وعندما 
التقنيات  اأف�ضل  من  اال�ضتفادة  على  يعملون  الذين 
املتوافرة فا بد من اأن تتحقق الكفاءة يف الت�ضغيل، 
�ضركات  بني  االأداء  تقييم  عملية  نتائج  تظهر  حيث 

الغاز امل�ضال العاملية لعام 2007 اأن م�ضنع قطرغاز1 
الإنتاج الغاز الطبيعي امل�ضال يحتل املرتبة االأوىل يف 
االعتمادية ووفرة االإنتاج واخلدمات. وها نحن جندد 
العزم على موا�ضلة هذا النجاح و�ضمان ت�ضغيل جميع 
خطوط االإنتاج اجلديدة وفقا الأعلى املعايري.                                                                           
تزداد  ت�ضهده قطرغاز،  الذي  والنمو  التقدم  ومع 
احلاجة اإىل �ضمان قدرتنا على القيام مبهام العمل 
اجلديدة  التقنيات  وتبني  املرافق  وت�ضغيل  اجلديدة 
وكذلك تهئية املوظفني ملهام عملهم واإعداد منهجيات 
العمل املختلفة. لذا فاإن عملية بناء ال�ضركة املنتجة 
)BTPO(، هي اأداة التحول و�ضبيلنا ل�ضمان القدرة 
وذلك  املن�ضاآت اجلديدة مب�ضتوى عايل  ت�ضغيل  على 

على مدى الثاثني �ضنة القادمة.  
اأنف�ضنا  تقييم  اإىل  ح��اج��ة  يف  ك�����ض��رك��ة  ون��ح��ن 
باملقارنة مع االأف�ضل اأداًء يف جمالنا، فابد اإذن من 
حتديد الثغرات وعمل الازم ل�ضد هذه الثغرات ومن 
ثم حتقيق روؤيتنا، وهنا ياأتي دور عملية تقييم االآداء 

ال�ضنوي.
 فالركائز االأربعة التي ت�ضتند عليها منهجيتنا يف 
االآداء، واأعني بذلك املوظفون وروح االإبتكار وكفاءة 
الت�ضغيل وامل�ضاهمة االإيجابية يف املجتمع، عاوة على  
و�ضائل االبتكار كعملية تقييم االأداء على �ضبيل املثال، 
جميعها تتوحد معًا يف كيان متجان�س نربز من خاله 

ك�ضركة عاملية تختلف عن غريها.

                       في�سـل بن حممـد ال�سـويدي    
                     رئي�س جمل�س االإدارة واملدير العام



www.qatargas.com 4| الرائد |  �سبتمرب - اكتوبر  2008 - العدد رقم  121 

اإجنــــــاز هـــــــــام

مرحلـة الت�ضغيـل وبــدء الإنتــاج -
اإتبـــــــاع قيمنـــــا

حتقيق  مت  املن�ضرمة  االأخرية  ال�ضهور  خال 
العديد من االإجنازات الهامة من قبل جميع العاملني 
التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  مب�ضروع قطرغاز 2 وجمموعة 

و�ضركة قطرغاز للت�ضغيل.
وما مت اإجنازه على مدار ال�ضهور وال�ضنني املا�ضية 
هو ح�ضيلة تفاين العاملني بامل�ضروع وعملهم اجلاد، 
جممله  يف  يعني  االإجنازات  هذه  من  اإجناز  كل  و 
االأ�ضا�ضية  الروؤية  اأخرى من حتقيق  االقرتاب خطوة 
ل�ضركة قطرغاز يف اأن ن�ضبح يف طليعة موردي الغاز 
اأن�ضطة  اأن  كما  العامل،  م�ضتوى  امل�ضال على  الطبيعي 
يف  لل�ضركة  االأخرية  واالإجنازات  عام  بوجه  ال�ضركة 
ما  تعك�س  خا�س  بوجه  والت�ضغيل  االإنتاج  بدء  جمال 

ن�ضبوا اإليه ك�ضركة. 
 كما تعك�س اإجنازات م�ضاريع بدء التو�ضعة ما نتميز 
به ك�ضركة، ويتمثل ذلك يف االأ�ضخا�س العاملني لدينا 
االإيجابية  وامل�ضاهمة  الت�ضغيل  وكفاءة  ابتكاراتنا  ويف 

يف املجتمع.

الإجنازات احلديثة 
بدء  وفريق  امل�ضروع  اإدارة  فريق  من  كٌل  حقق 
جعلت  التي  االإجنازات  من  العديد  التو�ضعة  م�ضاريع 
ما  اأقرب  قطرغاز  ل�ضركة  التابع  الرابع  االإنتاج  خط 
امل�ضال،  الطبيعي  الغاز  من  له  اإنتاج  اأول  من  يكون 
ومن اأحدث االإجنازات التي حتققت خال ال�ضهرين 
فريق  اإىل  الغاز  اإ�ضتام  مرافق  ت�ضليم  هو  املا�ضيني 
بدء م�ضاريع التو�ضعة نيابة عن اإدارة العمليات ب�ضركة 
قطرغاز )انظر اإىل التفا�ضيل يف املقالة �ضفحة رقم 

  .)7
وياأتي ذلك يف اأعقاب جناح ت�ضليم فريق امل�ضروع 
لفريق  واالآبار  واملن�ضات  البحرية  االأنابيب  خطوط 
ثم  ومن  الرب  اإىل  الغاز  ونقل  البحرية  العمليات 
الرابع،  االإنتاج  خط  ت�ضغيل  بدء  عملية  يف  ال�ضروع 
وعلى الرغم من اأن هذه العملية تعترب من العمليات 
ال�ضعبة واملعقدة اإال اأن جميع الفرق التابعة للم�ضروع 
قد عملت  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق  وب�ضكل خا�س 

بجد لتحقيق ذلك خال العامني املن�ضرمني.

االأوىل،  للمرة  الرب  اإىل  الغاز  نقل  عملية  وقبل    
عمل كل من فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة وفريق اإدارة 
والفرعيني  الرئي�ضني  واملقاولني  قطرغاز2  م�ضروع 
مرحلتي  اأعمال  اإكمال   ل�ضمان  معًا  ل�ضيقة  ب�ضورة 
الت�ضغيل وما قبل الت�ضغيل وكذلك للتاأكد من جاهزية 

املرافق لبدء العلميات. 
رئي�ضي  ب�ضكل  جهودها  الفرق  جميع  كثفت  ولقد 
ل�ضمان بدء عمل جميع املعدات اجلديدة ب�ضكل اآمن 

وخدمة  الت�ضغيل  على  �ضركة قطرغاز  قدرة  وبالتايل 
املدى  على  البعيدة  االأ�ضواق  من  العديد  يف  الزبائن 

الطويل.
ويف اإ�ضارة اإىل اآخر اإجنازات ال�ضركة قال ال�ضيد/ 
من  العديد  بتحقيق  قمنا  "لقد  ال�ضويدي:  في�ضل 
ولل�ضناعة،  ودولتنا  ل�ضركتنا  الهامة  االإجنازات 
تتوا�ض��ل  اأن  يج��ب  بل  بذلك،  نكتفي  لن  ولكننا 
جهودن�ا املكثفة الإمتام املهمة التي بني اأيدينا و�ضمان 

منظر خلط االنتاج الرابع
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“جناحنا الذي حققناه حتى الآن هو ثمرة تفاين العاملني لدينا والذين يعملون يوما بعد يوم 
لت�سليم امل�ساريع، لذا اأود اأن اأ�سكر اجلميع على التزامهم املتوا�سل بالقيام بالأن�سطة املكلفني بها 

وحر�سهم على الت�سليم الآمن” 
                                                                                                        - ال�سيد/ في�سل ال�سويدي – رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام

بالقيام  اجلميع  يهتم  حيث  ت�سكيله،  مت  الذي  الرائع  بالفريق  التامة  والثقة  بالفخر  “اأ�سعر 
الوقت  يف  املرافق  �سالمة  ل�سمان  بجد  العمل  و�سنوا�سل  اآمن،  نحو  وعلى  جيد  ب�سكل  بالعمل 
اأن ن�سبح ال�سركة الأف�سل املنتجة للغاز الطبيعي  احلايل وم�ستقباًل، وذلك لتحقيق هدفنا يف 
                                           - ال�سيد/ عبدالقادر هواري – مدير فريق بدء م�ساريع التو�سعة 

امل�سال على م�ستوى العامل”   

ت�ضليم جميع م�ضاريع التو�ضعة ب�ضكل اآمن والتاأكد من 
قدرتنا على ت�ضغيلها ب�ضكل م�ضمون ولفرتة طويلة من 

الزمن".
هو  االآن  حتى  حققناه  الذي  "وجناحنا  وي�ضيف: 
بعد  يومًا  يعملون  والذين  لدينا  العاملني  تفاين  ثمرة 
اأ�ضكر اجلميع على  اأن  اأود  لت�ضليم امل�ضاريع، لذا  يوم 
بها  املكلفني  باالأن�ضطة  بالقيام  املتوا�ضل  التزامهم 
نحر�س  فنحن  لها،  االآمن  الت�ضليم  على  وحر�ضهم 
دومًا على على عودة كل �ضخ�س اإىل منزله �ضاملًا يف 

نهاية اليوم".

كوادرنا
جزء  هو  غريهم  عن  بقطرغاز  العاملني  متيز  اإن 
من روؤية ال�ضركة اجلديدة الذي نلتزم به، ولقد قام 
فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة بو�ضع نهج ومعايري جديدة 

لل�ضناعة خال بدء اإنتاج هذه املرافق اجلديدة.
وجهد  بعمل  االإنتاج  لبدء  التخطيط  مت  ولقد 
جماعي من قبل جمموعات ت�ضم املقاوليني الرئي�ضني 
وال�ضركة  امل�ضاريع  وفرق  الفرعيني،  واملقاولني 
بهدف  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  وفريق  الت�ضغيلية، 
اآمن  ب�ضكل  العمل  الإجناز  ال�ضبل  اأف�ضل  اإىل  التو�ضل 
وفعالية مطلقة. وقد لعب برنامج بناء ال�ضركة املنتجة 
)BTPO( دورًا  اأ�ضا�ضيًا يف تي�ضري عمل فرق العمل 
املت�ضابكة  امل�ضائل  حل  على  معا  بامل�ضروع  املختلفة 

واحلر�س على عدم حدوث اأية اأخطاء.
وخال العام املا�ضي ان�ضم العديد من االأ�ضخا�س 

اإىل كل من فريقي العمليات و بدء م�ضاريع التو�ضعة، 
وياأتي ذلك نتيجة حلملة توظيف �ضاملة والتي اأ�ضرف 
التقنية  والفرق  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  من  كٌل  عليها 
ل�ضمان توظيف االأ�ضخا�س املوؤهلني بقدراتهم للعمل 
ب�ضركة قطرغاز، وحتى تاريخنا هذا مت تعيني وتدريب 

اأكرث من �ضبعمئة موظف لت�ضغيل و�ضيانة املرافق. 
وقد قال ال�ضيد/ عبدالقادر هواري – مدير فريق 
بدء  �ضمان  يف  عملنا  "يتمثل  التو�ضعة:  م�ضاريع  بدء 
الغاز  مرافق  ت�ضغيلية جلميع  اأخطاء  وبا  اآمن  اإنتاج 

الطبيعي امل�ضال واإعدادها للعمليات امل�ضتقبلية".
بالفريق  التامة  والثقة  بالفخر  "اأ�ضعر  وي�ضيف: 
بالقيام  اجلميع  يهتم  حيث  ت�ضكيله،  مت  الذي  الرائع 
بالعمل ب�ضكل جيد وعلى نحو اآمن، و�ضنوا�ضل العمل 
احلايل  الوقت  يف  املرافق  �ضامة  ل�ضمان  بجد 
ن�ضبح  اأن  يف  هدفنا  لتحقيق  وذلك  وم�ضتقبًا، 
ال�ضركة االأف�ضل يف جمال اإنتاج الغاز للغاز الطبيعي 

امل�ضال على م�ضتوى العامل".

البتكار والتقنية
متثل فكرة �ضل�ضلة امل�ضروع املتكامل املقدمة مل�ضروع 
ومبتكر يف جمال �ضناعة  اأ�ضلوب جديد    2 قطرغاز 
االأ�ضلوب  عن  متامًا  وتختلف  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 
االأ�ضواق  مع  االإنتاج  خطوط  يربط  الذي  التقليدي 
واملتبع مب�ضاريع اأخرى هامة حول العامل. وقد اتاحت 
امل�ضال  الغاز  وناقات  ال�ضخمة  االإنتاج  خطوط 
الو�ضول  فر�ضة  قطرغاز  ل�ضركة  اجلديدة  العماقة 

والتي  اجلديدة  االأ�ضواق  من  جمموعة  نحو  بانتاجها 
ال�ضوي�س. كما تعتمد خطوط  متتد غرب و�ضرق قناة 
اإنتاج الغاز الطبيعي امل�ضال واملرافق التابعة لها على 
جمموعة من التقنيات احلديثة والتي دخلت يف نطاق 

اخلدمة للمرة االأوىل.
وخال مرحلة تقييم امل�ضروع قامت ال�ضركة باإجراء 
هذه  على  الدقيقة  التقنية  التجارب  من  جمموعة 
التقنيات حديثة العهد يف جمال ال�ضناعة، وا�ضتمرت 
وقد  والت�ضغيل  التطوير  فرتة  خال  التجارب  هذه 
التكنولوجيا  بيد مع مطوري هذه  يدًا  ال�ضركة  عملت 

من اأجل تفادي اأي خطر خال مرحلة بدء االإنتاج.
اخلا�ضة   APX لعملية  تطبيق  اأول  ذلك  و�ضمل 
واملرتبطة   Air Products & Chemicals ب�ضركة 
مع نظام دفع ميكانيكي والذي مت ت�ضميمه بناء على 
 General Electric ل�ضركة   Frame 9 توربينات 
الغاز  �ضناعة  يف  مرة  الأول  ا�ضتخدامه  مت  والذي 
الطبيعي امل�ضال، واإحدى اخل�ضائ�س اجلديدة لهذا 
با�ضتخدام  الفرعية  الغاز  تربيد  دورة  هي  النظام، 
النيرتوجني والتي توؤدي اإىل اإ�ضتمرار عملية التربيد. 
اإن التوربينات من نوع Frame 9E  و التي ت�ضتخدم 
النرتوجني  اأكا�ضيد  انبعاث  تتميز بقلة  م�ضاعل جافة 
املهملة  احلرارية  الطاقة  ا�ضتعادة  على  القدرة  لها 
كل  يف  ومولدًا  حمركًا  كذلك  وت�ضم  الطاقة،  لتوليد 
خط من اخلطوط والتي تقوم بدعم م�ضادر الطاقة 

اأو توليد الطاقة الكهربائية.
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توا�ضل عاملي 
اإىل  احلديثة  والتقنية  االإبتكار  روح  لدينا  ومتتد  
البحر،  عر�س  اإىل  لت�ضل  الربية  املرافق  بعد  ما 
– كيوفليك�س  ال�ضفن  الفئة اجلديدة من  تعمل  حيث 
وكيوماك�س – والتي مت ت�ضميمها واإن�ضائها يف كوريا 
التي  االأ�ضواق  �ضركة قطرغاز من جتاوز  على متكني 
مثل  جديدة  اأ�ضواق  اإىل  لت�ضل  حاليا  معها  تتعامل 

اأ�ضواق اأمريكا ال�ضمالية واأوروبا.
و   210.000 بني  ما  �ضفينة  كل  حمولة  وتبلغ 
266.000 مرت مكعب من الغاز الطبيعي امل�ضال، كما 
اإنها اأكرب بن�ضبة  60% اإىل80 % من اأ�ضطول ناقات 
وتتميز  حاليًا،  لدينا  املوجود  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 
هذه الناقات بوجود م�ضنع اإعادة ت�ضييل الغاز على 
قليلة  الديزل  حمركات  واإ�ضتخدام  منها،  كل  �ضطح 
ال�ضرعة كما ان الغاز  املتبخر والذي ي�ضتخدم عادة 
اإعادة  االآن  �ضيتم  الناقلة  ودفع  املراجل  اإ�ضعال  يف 
ال�ضفينة على زوج  ت�ضييله وبيعه يف االأ�ضواق. وتعتمد 
اأعمدة املحرك ل�ضمان قوة  من املحركات وعدد من 
االأغلفة  ان  كما  وموثوق،  اآمن  وب�ضكل  ق�ضوى  دفع 
الناقلة  من  للماء  املام�س  ال�ضفلي  للجزء  اخلارجية 
قد مت طاوؤها با�ضتخدام نظام ال�ضليكون وهو نظام 
م�ضاد للتلوث، يعزز من �ضرعة واأداء الناقلة كما اأنه 

اآمن بالن�ضبة للبيئة البحرية.
كما بداأت �ضركة قطرغاز با�ضتام هذه الناقات 

مت  ناقلة  واآخر  كوريا،  يف  ال�ضفن  بناء  اأحوا�س  من 
"موزة" والتي مت  ناقلة كيوماك�س  اأول  اإ�ضتامها هي 

اإ�ضتامها يف اآواخر �ضهر �ضبتمرب من هذا العام. 
وقد قال ال�ضيد / في�ضل ال�ضويدي – املدير العام 
لناقات  ناقلة من اجليل اجلديد  اأول  "تعترب هذه   :
الغاز الطبيعي امل�ضال، ونحن ن�ضعر بال�ضعادة ال�ضتام 
قطرغاز  ل�ضركة  مميزة  للحظة  واإنها  ال�ضفينة،  هذه 
الناقات  هذه  ا�ضتخدام  يف  الرائدة  باعتبارها 
اجلديدة، وقد �ضهدت �ضناعة الغاز الطبيعي امل�ضال  

تغريًا كامًا نتيجة قيامنا بهذه اخلطوة".

امل�ضتقبل
اإن قطرغاز على م�ضارف حقبة بدء االإنتاج كنتيجة 
لبدء ت�ضغيل خطوط االإنتاج اجلديدة وم�ضفاة الغاز 
حتى  احلقبة  هذه  و�ضتمتد  بهم.  االإنتاج  وا�ضتمرار 
االإجنازات  من  العديد  اأن  كما  العقد،  هذا  نهاية 
الهامة تلوح لنا من بعيد، ومتتلك �ضركة قطرغاز كل 
من املوظفني واأنظمة العمل والتوجهات لتحقيق كل ما 
�ضامة  و�ضمان  ب�ضامة  امل�ضاريع  الإمتام  عمله  يلزم 

عمليات الت�ضليم على املدى البعيد.

التنظيف بطريقة النفخ بالبخار لاأنابيب 

اإدارة فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة
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طاقم املوظفني يقومون بفتح ال�ضمامات الإدخال الغاز يف مرافق االإ�ضتقبال  غرفة التحكم الرئي�ضية ملرافق االإ�ضتقبال مب�ضروع قطرغاز2 فريق املرافق البحرية

ت�ضليم مرافق اإ�ضتقبال الغاز مب�ضروع قطرغاز2 
يطلق الإنتاج من راأ�س البئر 4 

الربية(  املن�ضاآت  )يف  الغاز  ا�ضتقبال  منطقة  حققت 
يف  ت�ضكل  هامة   اإجنازات  قطرغاز2  مل�ضروع  التابعة 
جمملها خطوة اأخرى نحو بدء اأول اإنتاج وت�ضليم  للغاز 

الطبيعي امل�ضال.
ت�ضيودا  م�ضروع  �ضلَّم   2008 اأكتوبر  من  العا�ضر  ففي 
عن  امل�ضوؤول  )CTJV(-املتعاقد  امل�ضرتك  تكنيب 
ل�ضركة  اآمن  ب�ضكل  الغاز  ا�ضتقبال  مرافق   - الت�ضنيع 

قطرغاز.
و قام فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة باأخذ عهدة مرافق 
اإ�ضتقبال الغاز و�ضخ الغاز من من�ضة البئر4 البحرية 

اجلديدة اإىل مرافق اال�ضتقبال

اإجنازات بارزة 
عرب ال�ضيد/ �ضي�ضريو اإيكيدا – مدير م�ضروع ت�ضيودا 
بجهود   فخره  عن  الت�ضليم  خال  امل�ضرتك  تكنيب 
"حقق  قائًا:  امل�ضروع  هذا  اإمتام  يف  امل�ضاركني 
اأطراف  ثاثة  من  واملكون  امل�ضروع  بهذا  العمل  فريق 
واملتعاقدين  الرئي�ضيني،  واملتعاقدين  قطرغاز،  وهم 
هو  االلتزام  اأن  وال�ضك  رائعة،  اإجنازات  الفرعيني 

ال�ضمان الوحيد ال�ضتمرارية النجاح".
الثاثة  االأطراف  يعمل  اأن  "البد  قائًا:  واأ�ضاف 
الهدف  لتحقيق  البع�س  بع�ضهم  مع  ل�ضيقة  ب�ضورة 

امل�ضرتك وهو اإنتاج و�ضحن الغاز الطبيعي امل�ضال". 
ويرى ال�ضيد/ يو يني يل – مدير امل�ضروع الربي- اأن 
ت�ضليم مرافق ا�ضتقبال الغاز ميثل اإجنازًا هامًا ل�ضركة 
العاملة  الفرق  جهود  نتاج  �ضك  با  وهو  قطرغاز، 
يقرتن  عندما  االإجناز  هذا  اأهمية  وتزداد  بامل�ضروع، 

ب�ضجل اآمن مع االلتزام باأعلى املعايري. 

و�ضيتبعها  جدًا  كبرية  بخطوة  قمنا  "لقد  وي�ضيف: 
من  متامًا  واثق  واإين  الهامة،  اخلطوات  من  العديد 

جناح هذا الفريق".
بدء  – مدير  الهواري  عبدالقادر  ال�ضيد/  ي�ضعر  كما 
الذي  للتقدم  والر�ضى  بالفخر  التو�ضعة-  م�ضاريع 
اأحرزه امل�ضروع ولبدء �ضخ الغاز من املرافق البحرية 
التو�ضعة  "قام فريق بدء م�ضاريع  اجلديدة. وي�ضيف: 
قبل  وما  االإن�ضاء  مرحلتي  خال  امل�ضروع  هذا  بدعم 
بدء  يف  لل�ضروع  الفخر  قمة  يف  االآن  ونحن  الت�ضغيل، 
روح  نتاج  هو  النجاح  وهذا  اال�ضتقبال،  مرافق  اإنتاج 

م�ضاريع  بدء  فريق  من  كٍل  بني  �ضادت  التي  التعاون 
التو�ضعة وفريق اإدارة امل�ضروع وم�ضروع ت�ضيودا تكنيب 

.")CTJV( امل�ضرتك
وال�ضيد  يل،  وال�ضيد  اإيكيدا،  ال�ضيد  من  كٌل  عرب  وقد 
يف  �ضاهم  من  لكل  امتنانهم  عن  هواري  عبدالقادر 
هذا احلدث الهام، بدًء من اللحامني وامل�ضوؤولني عن 
ال�ضقالة واملواد العازلة  وو�ضواًل اإىل املهند�ضني وطاقم 
الت�ضغيل، كما عربوا كذلك عن عظيم �ضكرهم جلميع 
العمل  يف  وتفانيهم  اجلاد  عملهم  على  امل�ضاركني 

الإجناح امل�ضروع.  

يف املقدمة: ال�ضيد/ �ضي�ضريو اإيكيدا - مدير م�ضروع ت�ضيودا تكنيب امل�ضرتك )CTJV( وال�ضيد/ يو يني يل – مدير امل�ضروع الربي وال�ضيد/ عبدالقادر 
الهواري- مدير م�ضاريع بدء التو�ضعة اأثناء توقيع وثيقة ت�ضليم مدخل الت�ضليم يف العا�ضر من اأكتوبر2008، ويقف يف اخللف ال�ضيد/ روك لويري مدير اإدارة 
ال�ضحة وال�ضامة والبيئة، ال�ضيد/ دان كالينز - اأخ�ضائي عمليات م�ضروع قطرغاز2، وال�ضيد/ بيري ميكوليز نائب مدير الت�ضغيل مل�ضروع ت�ضيودا تكنيب 
امل�ضرتك، وال�ضيد/ عبدالقادر عطو – مدير ق�ضم ال�ضيانة، ال�ضيد/ من�ضور املرزوقي مدير عمليات م�ضروع قطرغاز2 ، وال�ضيد/ رونالد بين�ضيوتو – نائب 

.)CTJV( مدير املوقع مل�ضروع ت�ضيودا تكنيب امل�ضرتك
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عملية تقييم الأداء )الدرا�ضات املقارنة(  

�ساركت �سركة قطرغاز لل�سنة التا�سعة 
على التوايل يف عملية تقييم الآداء املقام 
 ،)SGS( من قبل جمموعة �سل العاملية
اأداء  مقارنة  التمرين  هذا  ويت�سمن 
الدعم  واأن�سطة  الربية  العمليات 
الأخرى  الطبيعي  الغاز  �سركات  باأداء 
هذه  عر�س  ومت  العامل،  حول  املوجودة 
النتائج على املدير العام والإدارة العليا 
يف �سهر مايو، ومن ثَّم مت عر�سها لحقاً 
على جميع املوظفني عن طريق العديد 

من اجلل�سات.

 تبداأ عملية تقييم االأداء يف �ضهر يناير من كل 
قبل  وذلك  البيانات  جمع  من�ضقي  بتدريب  عام 
ومراجعة  �ضحتها،  من  والتاأكد  البيانات  جمع 
م�ضودة التقرير ليتم يف النهاية عر�س النتائج على 
االإدارة العليا يف �ضهر مايو. وقد �ضارك يف العملية 

العمليات  ثمانية ع�ضر من�ضقًا من ق�ضم  العام  هذا 
ال�ضحة  وق�ضم  االإنتاج،  وق�ضم  الت�ضغيل،  وهند�ضة 

وال�ضامة والبيئة، والتكلفة و�ضوؤون املوظفني.
 2007 لعام  االأداء  تقييم  عملية  نتائج  تعك�س 
االأداء الكلي اجليد، كما تظهر ب�ضكل وا�ضح م�ضتوى 

لن�ضبح  طريقنا  يف  ونحن  اأحرزناه  الذي  التقدم 
العامل،  يف  امل�ضال  الطبيعي  للغاز  االأول  املنتج 
وباالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن نتائج هذا التقييم تو�ضح 
اأدائنا  حت�ضني  اإىل  فيها  نحتاج  التي  املجاالت  لنا 

لرنتقي اإىل امل�ضتويات الريادية.
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اأهم نتائج عام 2007 يف الأداء:
ال�ضحة وال�ضالمة

-  لقد ا�ضتطعنا وللعام الرابع على التوايل اإكمال 
العمل مما ميثل   العمل با حوادث مقعدة عن 

اأداء ذو م�ضتوى قيا�ضي يف عامل ال�ضناعة.
-  حققنا كذلك م�ضتوى قيا�ضي يف عدد احلوادث 
التي كان يحتمل حدوثها لل�ضخ�س الواحد، ويف 

تقارير الت�ضريبات واالن�ضكابات.
تطوير  على  تركيزنا  كامل  ن�ضب  كنا  حني  ويف 
ثقافة ال�ضركة والعاملني بها باأمور ال�ضامة، ت�ضري 
علينا  اأن   2007 لعام  االأداء  تقييم  اختبار  نتائج 
اأدائنا  على  واملحافظة  جناحنا  موا�ضلة  كاأفراد 
ال�ضامة جزء ال يتجزاأ من عملنا   من خال جعل 
العمل  مهام  جميع  يف  ال�ضامة  مفهوم  وغر�س 

اليومية.

البيئة
الكربون،  اأك�ضيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  احلد   -
واأكا�ضي�����د  النيرتوج����ني،  اأك�ضي�����د  امليث�����ان، 
وبن�ضبة  املا�ضية  باالأعوام  مقارنة  النيرتوجني 

اأقل عن املعايري ال�ضناعية يف معظم احلاالت.
-  اقت���راب مدى تاأثي���رنا يف االحتبا�س احل���راري 

العاملي من امل�ضتوى املطلوب.
-  م�ضتوى انبعاثات املركب��ات الع�ضوي��ة املتطايرة 

اأف�ضل من امل�ضتوى املطلوب بن�ضبة 0.015 %
تدوير  اإعادة  م�ضتوى  حت�ضني  يف  اال�ضتمرار   -

النفايات.
ويعك�س هذا االأداء اأهدافنا الرئي�ضية يف التقليل 

من االنبعاثات لتحقيق امل�ضتويات القيا�ضية.

التكلفة واملوظفني
قامت �ضركة قطرغاز بتح�ضني اأداءها يف جمال 

القوة العاملة لل�ضنة ال�ضاد�ضة على التوايل.
- اإن كفاءة املوظفني والتي حققنا فيها 319 نقطة 
و�ضعتنا يف املرتبة الثالثة على م�ضتوى ال�ضركات 
اإىل  باالإ�ضافة  هذا  املجال،  نف�س  يف  العاملة 

تطور العمليات والدعم وجهود ال�ضيانة.
-  وباملقارنة بني ما مت اإجنازه يف ال�ضنة ال�ضاد�ضة 
بن�ضبة  ارتفعت  قد  الوحدة  ت�ضغيل  تكلفة  فاإن 
اأقل من معدل  تبقى  التكلفة  فاإن  3% ومع ذلك 
الغاز  منتجي  من  لنظرائنا  العامة  التكلفة 

الطبيعي امل�ضال.
عدد  نتيجة  حدثت  التطورات  هذه  معظم 
خلف�س  ال�ضركة  اجتاه  من  بدًء  املبادرات،  من 
اأمامنا  وتلوح  العمل.  ان�ضيابية  وحتقيق  التكاليف، 
التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  مع  تتزامن  عظيمة  فر�ضة 
وت�ضتند  القادمة   القليلة  االأعوام  خال   اجلديدة 
من  لا�ضتفادة  لل�ضركة  االأ�ضا�ضية  البنية  على 
اجلهود  وت�ضافر  احلجمي،  التو�ضع  اقت�ضاديات 
منقطع النظري لن�ضل اإىل م�ضتوى قيا�ضي يف جمال 

ا�ضتخدام القوى العاملة وتكلفة الوحدة.

وفرة الإنتاج والنتفاع / الإنتاج والطاقة
-  ميثل اإنتاج عام 2007 من الغاز الطبيعي امل�ضال 
والذي ي�ضل اإىل  9.8 مليون طن رقمًا قيا�ضيًا 

ل�ضركة قطرغاز.
-  حتقيق ن�ضبة انتفاع تقدر  ب� 93.3%  وبالتايل 
�ضركة  قطرغاز هي االأف�ضل اأداًء مقارنة بجميع 
وبن�ضبة  امل�ضال  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  م�ضانع 

اإعتمادية تقدر ب� %97.5.
ال�ضنوي  االإنتاج  فقد  مب�ضتوى  طفيف  حت�ضن   -
الطبيعي  الغاز  اإنتاج  خطوط  �ضيانة  خال 
امل�ضال بن�ضبة تقدر ب� 6.6%  بدال من 6.7% يف 

عام 2006.
امل�ضتوى  امل�ضال  الطبيعي  للغاز  م�ضنعنا  وميثل 
واالنتفاع،  االإنتاج  ووفرة  االعتمادية  يف  القيا�ضي 
مما يو�ضح باأننا مل نقم فقط بالو�ضول اإىل احلد 
من  باحلد  وذلك  امل�ضنع  اإمكانيات  من  االأق�ضى 
اأوقات التوقف اإىل احلد االأدنى ورفع االعتمادية اإىل 
االإ�ضتفادة  ا�ضتطعنا  اأي�ضا  ولكننا  االأق�ضى،  احلد 
من تلك االإمكانيات بالت�ضويق الفعال الإنتاجنا من 

الغاز الطبيعي امل�ضال.

العالقة بني درا�ضة مقارنة 
الأداء وروؤية �ضركة قطرغاز

اإن التطور امللحوظ  الذي ت�ضهده قطرغاز لي�س 
تقييم  نتائج  التح�ضن  يف  اأن  ال�ضدفة، حيث  وليد 
االأداء يعتمد على جهودنا املبذولة لتحقيق هدفنا، 
التزامنا  مدى  واإظهار  ا�ضرتاتيجيتنا  وتنفيذ 

بالتطوير امل�ضتمر الأدائنا.
وتلعب عملية تقييم االأداء دورا هامًا يف حتقيق 
روؤيتنا بت�ضدر قائمة موردي الغاز الطبيعي امل�ضال 
هدفنا  لتحقيق  لنا   دعمها  و�ضتوا�ضل  العامل،  يف 
�ضناعة  جمال  يف  الرائدة  ال�ضركة  ن�ضبح  اأن  يف 
وعلى  العامل،  م�ضتوى  على  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 
املقارنة  درا�ضات  اأن  ندرك  نحن  ذلك  من  الرغم 
اأداة  بل  ذاتها  حد  يف  غاية  متثل  ال  ال�ضركات  بني 

ت�ضاعدنا على حت�ضني اأدائنا.
ال�ضوء على  باإلقاء  وال تقوم عملية تقييم االأداء 
االأداء اجليد فح�ضب، بل وتبني كذلك املجاالت التي 
اأ�ضا�ضيات  توؤخذ  كما  فيها،  االأداء  تطوير  من  البد 
اأثناء  االعتبار  بعني  االختبار  تقرير  من  التعليم 
تطوير خطة العمل للعام القادم، و�ضي�ضاعدنا هذا 
االختبار يف حتديد املجاالت الواجب تكثيف جهودنا 
فيها، وبينما ن�ضتمر يف تعلم مهارات وطرق جديدة 
الإجناز م�ضوؤولياتنا، �ضنقوم ب�ضد الثغرات وحتقيق 
اأهدافنا باأن ن�ضبح ال�ضركة االأوىل يف جمال الغاز 

الطبيعي امل�ضال يف العامل.
اأن ن�ضع  امل�ضتقبل يجب علينا  اإىل  نتطلع  وبينما 
امل�ضال  الطبيعي  الغاز  �ضركات  باأن  احل�ضبان  يف 
حتاول  التقييم  اختبارات  يف  امل�ضاركة  االأخرى 
زاد  وقد  قيا�ضية،  م�ضتويات  اإىل  الو�ضول  كذلك 
عدد املواقع االأخرى العاملة يف جمال �ضناعة الغاز 
 ،2007 عام  يف  مواقع  ع�ضرة  اإىل  امل�ضال  الطبيعي 
العاملي  االإنتاج  من   %80 حوايل  العدد  هذا  وميثل 
للغاز الطبيعي امل�ضال وهو 186 مليون طن، ولذلك 
ل�ضد  جديدة  وطرق  مهارات  تعلم  علينا  يتحتم 
التي  املكا�ضب  على  اأي�ضًا  نحافظ  بينما  الثغرات 

حققناها حتى االآن. 
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ت�ضغيل املحطة البحرية للمكثفات
بوا�ضطة م�ضروع  قطرغاز 2

املا�ضي،  �ضبتمرب  �ضهر  من  ع�ضر  اخلام�س  يف 
�ضحنة  اأول   M.T. Irish Sea الناقلة  ا�ضتقبلت 
الربي  ال�ضهاريج  حقل  من  قادمة  املكثفات  من 
امل�ضرتك، اإال اأن اخلزان "اأم تي اآير�س �ضي"  مل يكن 
�ضمن مرفاأ راأ�س لفان ولكن على بعد 52 كيلومرتًا 
يف عر�س اخلليج العربي، حيث كان اخلزان را�ضيًا 
يف واحدة من اإحدى عواماتي التفريغ والتي ت�ضكل 

املحطة البحرية للمكثفات.
البحرية  املحطة  اأ�ضا�س  معًا  العواماتان  وت�ضكل 
 ،)SPM( وي�ضار اإليهما باملر�ضى اأحادي االإت�ضال
وعلى  اأمتار،  يبلغ طولهما 10  ال�ضكل  وهما مربعتا 
بقاع  مثبتتني  اأنهما  اإال  طافيتان  اأنهما  من  الرغم 
البحر بوا�ضطة �ضا�ضل ودعامات على عمق يبلغ يف 
املتو�ضط 38 مرتًا. ويتم تزويد العوامتني باملكثفات 
بو�ضة،   42 قطره  يبلغ  اأنابيب  خط  بوا�ضطة  بريًا 
ال�ضهاريج  حقل  من  البحر  قاع  يف  ميتد  والذي 
مرنة  خراطيم  بوا�ضطة  بالعوامة  وُيربط  الربي 

حتت �ضطح البحر.
واإن ما مييز املر�ضى البحري اأحادي االإت�ضال هو 
الذين  الرئي�ضي  التحميل  وكر�ضي  الدوران  قاعدة 
والذي  ت�ضميمهما،  يف  الهند�ضي  الذكاء  يربزان 
يف  ثباتها  مع  تامة  بحرية  العوامة  بدوران  ي�ضمح 
الرا�ضية  للناقات  اخلا�ضية  هذه  وت�ضمح  مكانها، 
باأن ت�ضبط نف�ضها باجتاه الريح كلما تغري اجتاهها 
دون احلاجة  التيارات  وقوة  االأمواج  تغري اجتاه  اأو 

اإىل اإيقاف التفريغ.
على  قادرة  لتكون  املحطة  ت�ضميم  مت  وقد 
 Suezmax والناقلة Aframax ا�ضتيعاب الناقلة
والتي  احلجم،  كبرية  اخلام  املواد  وناقات 
ت�ضتخدم يف التجارة العاملية ويرتاوح وزنها ما بني 

ال� 1500 ناقلة  األف طن. وما يقارب  اإىل 320   80
تعرف يف جمال  ال�ضناعة ب� )ناقات الفر�س( لها 
اإدخال  القدرة على التحميل من هذه املحطة دون 

اأية تعديات عليها. 
اأن موقع عوامات التحميل البحرية يعطيها  كما 
ميزة جتارية مقارنة مبيناء التحميل يف راأ�س لفان، 
باحلركة يف  امل�ضتقبلية اخلا�ضة  الدرا�ضات  وت�ضري 

حدوث  اإىل  التالية  واالأعوام   2010 عام  يف  امليناء 
حالة ازدحام ما بني ناقات الغاز الطبيعي امل�ضال 
للتناف�س على ا�ضتخدام  وناقات املكثفات كنتيجة 
مرافق امليناء، وكان لنقل موقع حتميل املكثفات اإىل 
البحر اأثره الفعال يف ت�ضهيل حركة امليناء واحلد من 
حاالت االزدحام املتوقعة م�ضتقبًا، غري اأن اإحدى 
خزانات  عليها  ح�ضلت  التي  االإ�ضافية  امليزات 

التحميل االأول مبحطة املكثفات البحرية –  9/15/ 2008
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كمر�ضى  العوامات  با�ضتخدامها  املكثفات  نواجت 
اأحادي االت�ضال )SPM( هو عدم حاجتها للتقيد 
مما  مرتًا،   12.5 والبالغ  للميناء  املحدود  بالعمق 
يتيح للناقات كبرية احلجم املرتددة على املحطة 
كبرية  اخلام  املواد  بناقات  واملعروفة  البحرية 
من  اأكرب  ب�ضحنات  التزود   )VLCCs( احلجم 
طاقتها  كامل  ا�ضتخدام  وبالتايل  املكثفات،  نواجت 

و�ضيوؤدي  مرتًا،   23 اإىل  عمقها  لي�ضل  االإ�ضتيعابية 
نواجت  ت�ضويق  حت�ضني  اإىل  احلمولة  يف  الفرق  هذا 

املكثفات وزيادة مرونة ال�ضحن.
يف  حتميلها  يتم  التي  املكثفات  ا�ضتخراج  ويتم 
عن  يبعد  والذي  ال�ضمال  حقل  من  الناقات  هذه 
�ضمااًل،  كيلومرتًا   30 بحوايل  البحرية  املحطة 
بوا�ضطة  ال�ضاطئ  اإىل  املكثفات  هذه  تنتقل  حيث 

خطوط االأنابيب ليتم معاجلتها واإزالة املاء والغاز 
وال�ضوائب منها، وتخزن املكثفات املنقاة بعد ذلك 
يف حقل ال�ضهاريج والذي يتكون من ثمان خزانات 
وت�ضمح  مكعب،  مرت   90.000 منها  كل  �ضعة  تبلغ 
هذه القدرة التخزينية بتخزين املكثفات ملدة ثمانية 
اأيام  يف حال مت اإنتاجها بالطاقة االإنتاجية الكاملة 
والتي تبلغ 500.000 برميل يوميًا، وتتنا�ضب ن�ضبة 
ال�ضاعة مع  البالغة 8.000 مرت مكعب يف  التفريغ 
امل�ضتوى املتوقع �ضناعيًا والبالغ مليون برميل يف كل 

24 �ضاعة.
ولقد مت ت�ضكيل فريق العمل يف م�ضروع قطرغاز2 
والذي اأطلق فكرة املحطة البحرية يف الربع الثالث 
بنجاح  امل�ضروع  اإمتام  من  ومتكن   ،2005 عام  من 
الزمني  اجلدول  و�ضمن  املحددة  امليزانية  وفق 
من  الرابع  االإنتاج  خط  يف  االإنتاج  ببداأ  مدفوعا 

م�ضروع قطر غاز 2.
مدير  نائب   - مكاي  األفرد  ال�ضيد/  �ضرح  وقد 
مرفقًا  البحرية  "تعترباملحطة  قائا:  امل�ضروع 
نواجت  بتحميل  تقوم  اأن  واأتوقع  امل�ضتوى،  عايل 
الثاثني  مدار  على  واآمن  موثوق  ب�ضكل  املكثفات 
�ضنة القادمة، كما اأقدم التهاين اإىل فريق امل�ضروع  
ال�ضيد/ جريي  اأكد  بينما  الرائع"،  اإجنازهم  على 
يف  امل�ضرتكة  املرافق  م�ضروع  مدير   - جالغري 
"حتقيق هذا االإجناز   : اأن  م�ضروع قطرغاز2 على 
الهام �ضمن امليزانية واجلدول الزمني املحدد مع 
املحافظة على املعايري العالية فيما يخ�س ال�ضامة 
عيان  �ضاهد  مبثابة  هو  واجلودة  والبيئة  وال�ضحة 
من  فقط  لي�س  االإ�ضثنائي  اجلماعي  املجهود  على 
قبل  من  اأي�ضًا  ولكن  قطرغاز2  م�ضروع  فريق  قبل 

ماك املكثفات يف راأ�س لفان".

“حتقيق هذا الإجناز الهام �ضمن امليزانية واجلدول الزمني املحدد مع املحافظة على املعايري العالية يف ما يخ�س ال�ضالمة 
م�ضروع  فريق  قبل  من  فقط  لي�س  الإ�ضثنائي  اجلماعي  املجهود  على  عيان  �ضاهد  مبثابة  هو  واجلودة  والبيئة  وال�ضحة 

قطرغاز2 ولكن اأي�ضا من قبل مالك املكثفات يف راأ�س لفان”    - ال�سيد/ جيري جالغير - مدير م�سروع المرافق الم�ستركة

عوامتي املكثفات 1 و 2
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م�ضروع قطرغاز 2 البحري يكمل مرافق
خط الإنتاج الرابع بنجاح

مقدمــة
حقق م�ضروع قطرغاز 2 البحري يف االآونة االأخرية 
االإنتاج  بخط  املتعلقة  الهائلة  االإجنازات  من  العديد 
االإن�ضاء  مرحلة  من  امل�ضروع  بنقل  والكفيلة  الرابع، 
الت�ضغيل  مرحلة  اإىل  امليكانيكية  االأن�ضطة  واإنهاء 
جميع  ت�ضليم  االإجنازات  هذه  وتت�ضمن  االإنتاج.  وبدء 
االأق�ضام الرئي�ضية من املرافق مبا فيها خط االأنابيب 
 PL5 -4 بقطر يبلغ 34 بو�ضة(، وخط االأنابيب( PL4

)بقطر يبلغ 16 بو�ضة(، واجلوانب العلوية للبئرين.

التعاون  ثمرة  �ضك  با  هي  التي  االإجنازات  وهذه 
البرتولية  لاإن�ضاءات  الوطنية  ال�ضركة  مع  البناء 
الفرعيني  املقاولني  وجميع  وتكنيب   )NPCC(
من  وخايل  اآمن  ب�ضجل  كذلك  توجت  لهما  التابعني 
على  باحلفاظ  امل�ضروع  التزام  مدى  يعك�س  احلوادث 
واالإ�ضابات.  احلوادث  من  وخالية  اآمنة  عمل  بيئة 
اأغ�ضط�س املا�ضي مبرور  وقد احتفل امل�ضروع يف �ضهر 
اأعوام با حوادث مقعدة عن العمل، و�ضيبقى  خم�ضة 
عمليات  خال  االأولويات  اأهم  من  بال�ضامة  االلتزام 

االإن�ضاء مبرافق خط االإنتاج اخلام�س.

املا�ضي،  اأغ�ضط�س  �ضهر  من  والع�ضرين  الثالث  يف 
م�ضاريع  بدء  فريق  البحري  قطرغاز2  م�ضروع  �ضَلَم 
التو�ضعة )ESU(خطوط االأنابيب التابعة خلط االإنتاج 
الرابع والذي يتكون من: خط اأنابيب PL4 )بقطر يبلغ 
 16 يبلغ  )بقطر   PL5- 4 اأنابيب   وخط  بو�ضة(   34
عملية نقل الغاز   PL4 بو�ضة( . ويتوىل خط االأنابيب 
خط  مرافق  اإىل   QW4 للبئر  العلوية  اجلوانب  من 
بينما  الربي،  قطرغاز2  مل�ضروع  التابع  الرابع  االإنتاج 
PL5 -4  بنقل الغاز من اجلوانب  يقوم خط االأنابيب 
العلوية لبئر QW5 وينتقل بعد ذلك اإىل خط االأنابيب 
PL4  ومنه اإىل مرافق خط االإنتاج الرابع التابع مل�ضروع 
قطرغاز2 الربي، وقد كانت هذه اخلطوة هي االأوىل يف 
�ضل�ضلة من عمليات الت�ضليم والتي من خالها �ضيتمكن 
ت�ضغيل  عملية  اإكمال  من  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق 
ال�ضغط  تكييف  تت�ضمن  والتي  االأنابيب،  خط  نظام 
داخل خط االأنابيب لي�ضل اإىل 80 بار با�ضتخدام الغاز 
مت  ولقد  هذا  قطرغاز1.  م�ضروع  من  املنتج  اجلاف 
االنتهاء من تكييف ال�ضغط  داخل هذا اخلط بنجاح 

يف اآوائل �ضهر �ضبتمرب املا�ضي.
االأنابيب،  خطوط  ت�ضليم  من  ق�ضرية  فرتة  وبعد 

اأنهت �ضركة NPCC عملية اإن�ضاء املن�ضة االأوىل من 
من�ضتي البئر التابعة خلط االإنتاج الرابع ومت قبولها 
من قبل فريق اإدارة م�ضروع قطرغاز2 البحري. ويف 
ت�ضليم  مت  املا�ضي  اأغ�ضط�س  من  والثاثني  احلادي 
التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  لفريق    QW4 البئر  من�ضة 
املراحل  يف  ال�ضتخدامها  متهيدًا  وذلك   )ESU(
وبعد  الرابع.  االإنتاج  خط  مرافق  اإنتاج  لبدء  االأوىل 
اإعداداته  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق  تابع  الت�ضليم 
من  االنتهاء  االعدادات  هذه  ت�ضمل  الت�ضغيل.  لبدء 
وتثبيت  ال�ضدادت  اإزالة  مثل  الت�ضغيلية  االأن�ضطة 
اأخرى، ويف  اأنابيب املن�ضة. من جهة  ال�ضغط داخل 
ت�ضلم  املا�ضي،  �ضبتمرب  �ضهر  من  والع�ضرين  الثالث 
الثانية  البئر  من�ضة  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق 
QW5 وذلك بعد انتهاء العمل بها، ويقوم فريق بدء 
الت�ضغيلية  االأن�ضطة  باإكمال  حاليًا  التو�ضعة  م�ضاريع 

ا�ضتعدادًا لبدء ت�ضغيل هذه املن�ضة.
االإنتاج  خط  مرافق  ت�ضليم  اأن  فيه  �ضك  ال  ومما 
م�ضاريع  بدء  فريق  اأمام  املجال  �ضيفتح  الرابع 
التو�ضعة الإكمال التح�ضريات النهائية لبدء الت�ضغيل، 
عن  امل�ضوؤول   – زاير  بن  م�ضطفى  ال�ضيد/  ويقول 

 ت�ضليم  خط اأنابيب PL4  لفريق بدء م�ضاريع التو�ضعة )ESU(اجلوانب العلوية ملن�ضة البئر QW4 وقارب العمل عامر
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املرافق البحرية بفريق بدء م�ضاريع التو�ضعة: "يعترب 
ت�ضليم مرافق خط االإنتاج الرابع اإجنازًا هائًا لكل 
من فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة وفريق اإدارة م�ضروع 
قطرغاز2، وما حققناه ما هو اإال نتاج العمل اجلماعي 
وبذل اجلميع لق�ضارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف 
بدء  فريق  ت�ضلم  "منذ  قائًا:  واأ�ضاف  امل�ضرتك" 
الرابع،  االإنتاج  التو�ضعة جلميع مرافق خط  م�ضاريع 
خطوط  يف  االأوىل  للمرة  الغاز  اإدخال  من  متكنا 
االأنابيب وتثبيت ال�ضغط يف مرافق اجلوانب العلوية 

."QW4  للبئر
وي�ضتمر عمل فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة  يف البئر 
التجهيزات  جانب  اإىل   QW5 البئر  وكذلك   QW4
النهائية لبدء اإنتاج البئر QW4، وتوؤكد اإدارة فريق 
بدء م�ضاريع التو�ضعة اأن االنتقال ال�ضل�س وبدء االإنتاج 

بنجاح ي�ضكان اأهمية كربى للم�ضروع.

اإجنازات هامة على م�ضتوى ال�ضالمة
تعترب ال�ضامة من اأهم اأولويات م�ضروع قطرغاز2 
 2008 اأغ�ضط�س  �ضهر  ويف  البداية،  منذ  البحري 
حقق امل�ضروع اإجنازًا هائًا يف جمال �ضامة العمل 
بامل�ضروع، اأال وهو مرور خم�س �ضنوات دون اأية حوادث 

عمل.  �ضاعة  مليون   9،3 خال  العمل  عن  مقعدة 
ويقول ال�ضيد/ جيم فولكر –مدير م�ضروع قطرغاز2 
اآمن  ب�ضكل  االإجناز  هذا  حتقيق  مت  "لقد  البحري: 
نتيجة ملا يبذله كل موظف ومقاول فرعي من جهود 
اأدى اجلميع دورًا  امل�ضروع، كما  متوا�ضلة منذ بداية 

هامًا عن طريق اإكمال اأن�ضطتهم اليومية ب�ضامة".
اآخر م�ضتجدات اأن�ضطة خـط 

الإنتـــاج اخلام�س
وباالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة بدء اإنتاج خط االإنتاج الرابع، 
ويعترب  اخلام�س،  االإنتاج  خط  مبرافق  العمل  ي�ضتمر 
حقل  يف  الثالثة  البئر  من�ضة  تركيب  من  االنتهاء 
قطر  �ضواحل  عن  كيلومرتًا   80 يبعد  والذي  ال�ضمال 
اإحدى اأهم االإجنازات املتعلقة بخط االإنتاج اخلام�س. 
ويف ال�ضاد�س والع�ضرين من �ضبتمرب املا�ضي مت االنتهاء 
بوا�ضطة  اآمن  ب�ضكل   QW6 البئر  من�ضة  تركيب  من 
 ،NPCC التابعة ل�ضركة HLS-2000 الناقلة العماقة
ولقد كانت اجلوانب العلوية ملن�ضة البئر والتي ي�ضل 
وزنها اإىل ما يقارب 2200 طن هي االأثقل وزنًا مقارنًة 
مبن�ضات البئر الثاث التابعة مل�ضروع قطرغاز2 . كما 
مت االنتهاء من تركيب البئر QW6 باأمان وجناح مع 

ت�ضجيل رقمًا قيا�ضيًا للناقلة  LS-2000 التابعة ل�ضركة 
االقرتاب  على  الهائل  االإجناز  هذا  و�ضاعد   .NPCC
خطوة اأخرى نحو اإمتام العمل بامل�ضروع. وبعد االنتهاء 
على  العمل  االآن  يجري  العلوية،  اجلوانب  تركيب  من 

اإكمال االأعمال امليكانيكية والربط البحري للمن�ضة.
اأغ�ضط�س املا�ضي  اأخرى، ويف العا�ضر من  ومن ناحية 
باإنهاء مد   PLB-1000 البحري  ال�ضحن  قامت معدة 
ما يقارب 8.2 كيلومرتًا من خط اأنابيب PL6 والذي 
يبداأ من غاف البئر QW6 وميتد اإىل دائرة التو�ضع 
اأنابيبPL5- 6  الذي  املوجودة على التقاطع مع خط 
 NPCC يبلغ قطره 16 بو�ضة، ومن ثم متكنت �ضركة
الذي  االأنابيب  املرتفعة من خط  االأجزاء  تركيب  من 
للبئر  العلوية  اجلوانب  وتثبيت  بو�ضة   38 قطره   يبلغ 
ال�ضحن  معدة  قامت  ذلك  بعد  مكانها.  يف   QW6
اأنابيب تبقى من خط  ما  DLB-1000  مبد  البحري 
PL6 والذي يبلغ قطره 38 بو�ضة. ومن اجلدير ذكره 
اأنه ويف ال�ضابع والع�ضرين من �ضهر �ضبتمرب املا�ضي بداأ 
مد اجلزء امللتوي من خط االأنابيب وامل�ضمم للحد من 
التحديب اجلانبي، ويتطلب تركيب هذا اجلزء و�ضع 

ت�ضميم متقن واإ�ضتخدام معدات خا�ضة وحمكمة.

اإدارة  التو�ضعة وفريق  اإجنازًا هائاًل لكل من فريق بدء م�ضاريع  الرابع  “يعترب ت�ضليم مرافق خط الإنتاج 
م�ضروع قطرغاز2، وما حققناه ما هو اإل نتاج العمل اجلماعي وبذل اجلميع لق�ضارى جهدهم لتحقيق هذا 
الهدف امل�ضرتك”                 - ال�سيد/ م�سطفى بن زاير – م�سوؤول المرافق البحرية بفريق بدء م�ساريع التو�سعة 

WH5 لفريق بدء م�ضاريع التو�ضعةتركيب راأ�س البئر  QW5  ت�ضليم  من�ضة البئر 
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م�ضروع قطرغاز 2 يكمل نظام توليد وتوزيع 
الطاقة الكهربائية خلط الإنتاج الرابع 

احتفل كل من  فريق بدء م�ضاريع التو�ضعة وفريق 
�ضهر  يف  رائع  باإجناز  قطرغاز2  م�ضروع  اإدارة 
وتوليد  توزيع  نظام  اإمتام  وهو  املا�ضي  اأغ�ضط�س 
الطاقة الكهربائية خلط االإنتاج الرابع التابع مل�ضروع 

قطرغاز2 بنجاح وب�ضكل اآمن.
وتوليد  توزيع  نظام  وت�ضغيل  اإنتاج  بداأ  قد  وكان 
الطاقة الكهربائية التابع مل�ضروع قطرغاز2 يف �ضهر 
يونيو2007، عند تزويد اأوىل مرافق املحطة الفرعية 
SS-2902 بالطاقة يف الثاثني من يونيو 2007، وتبع 
 SS-2901 الرئي�ضية  الفرعية  املحطة  ت�ضغيل  ذلك 
كهربائية  ربط  بدعم من خطوط  �ضبتمرب 2007  يف 
من م�ضروع قطرغاز1 ذات جهد كهربي يقدر ب� 33 

كيلوفولت/ 66 كيلوفولت.
الطاقة  الكهربائي  الق�ضم  فريق  ا�ضتمد  ولقد 
م�ضروع  من  االإنتاج  وبدء  االأويل  للت�ضغيل  الازمة 
د النظام باثنني من املولدات  قطرغاز1. وفيما بعد ُزوِّ
التوربينية التي تعمل بالبخار ومت ت�ضغيلهما بالتوافق 

مع قطرغاز1 يف �ضهر يونيو 2008. ويف �ضهر ابريل 
عن  بالكامل  الكهرباء  قطع  جتربة  جنحت   2008
اأتوماتيكيًا  م�ضروع قطرغاز2 واأعيد تزويده بالطاقة 
يف  الحقا  التجربة  واأعيدت  قطرغاز1،  طريق  عن 

�ضهر اأغ�ضط�س من نف�س العام.
بت�ضغيل  وباأمان  الفريق  جنح  الوقت  ذلك  ومنذ 
نظام توزيع الكهرباء ال�ضخم والذي يتكون من خم�ضة 
ع�ضرة حمطة فرعية وبع�ضها كبرية جدًا يف احلجم، 
وكذلك ثاثة مباين مزودة باأجهزة التحكم يف تغري 
هذه  حتتوي  كامل  ب�ضكل  ت�ضغيلها  وعند  الرتدد، 
االأنظمة املعقدة على ما يزيد عن 1100 مفتاح حتويل 
كهربائي لتحويل ال�ضغط من 132 كيلوفولت اإىل 415 
كيلوفولت واأكرث من 160 حمول للطاقة باالإ�ضافة اإىل 
مزود م�ضتمر للطاقة )UPS( و�ضواحن البطاريات، 
 )HVAC( اأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

ونظام التاأري�س، واأنظمة االإ�ضاءة واالت�ضاالت.
وميثل هذا اإجنازًا رائعًا اإذا نظرنا اإىل عدد وحجم 

معدات الطاقة الكهربائية واملحطات الفرعية الذي 
العمل برتكيبها يف املن�ضاأة وت�ضغيلها. ويف  قام فريق 
بالو�ضع  الكهربائي  النظام  يعمل  احلا�ضر  الوقت 
من  اثنني  من  املنتجة  بالطاقة  مدعومًا  املنعزل 
تبلغ  والتي   )STGs( البخارية  التوربينات  مولدي 
ويقوم  وات،  ميغا   44 منهما  لكل  الكهربائية  القدرة 
هذه  با�ضتخدام  حاليًا  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء  فريق 
الرابع،  االإنتاج  خط  وت�ضغيل  اإنتاج  لبدء  املولدات 
توربني  مولد  باإ�ضافة  ذلك  بعد  الفريق  و�ضيقوم 
 )Frame 6( غازي  توربيني  ومولد  ثالث  بخاري 

خلط االإنتاج اخلام�س. 
وت�ضغيل  اإدخال  الكهربائي  النظام  يت�ضمن  كما 

اإثنني من اأحدث املعدات وهما :
وهي   :)VFDG( املتغري  الرتدد  مولدات   .1
عبارة عن اآلة كهربائية ذات مفتاح حتويل خم�ض�س 
لل�ضغط العايل ، ونظام حتكم ي�ضتخدم لربط النظام 
مع توربينات الغاز )Frame 9( والتي ت�ضتخدم يف 

اأثناء جتربة قطع الكهرباء عن م�ضروع قطر غاز2 واإعادة تزويد امل�ضروع بالطاقة اآليًا    SS-2901 فريق ق�ضم الكهرباء التابع مل�ضروع قطرغاز2 يف املحطة الفرعية



م�ستجدات

 

 
2007

 
2008 

April
MTB SS-2703

February
IR SS-2001

VFD 2401, 2402, 
and 2403

June 
Utilities SS-2902

June
SS-2701A

March
CSP SS-2801

September
Utilities SS-2902 

(permanent energization)

September
Utilities SS-2901

July
Process SS-2501

March
L. L. Control Center 

October
Process SS-2403

September
Process SS-2401

Aug
SS-2502

March
CLP SS-2701

November
Utilities SS-2903

September
Process SS-2402
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 )N2( ت�ضغيل �ضواغط  التربيد لكل من النيرتوجني
االأخرى  املختلطة  واملربدات   )C3( والربوبان 
)MR(، وي�ضتمل عمل مولدات الرتدد املتغري على : 

اإىل  الغاز  توربني  الإي�ضال  الت�ضغيل  لبدء  • حمرك 
ال�ضرعة املطلوبة لبدء احرتاق الغاز .

ال�ضاغ���ط  �ضل�ضل���ة  الإم����داد  م�ضاع���د  حم���رك   •
الازمة  االإ�ضافية  امليكانيكية  بالطاقة  التوربيني 

الإبقاء عمل ال�ضاغط عند امل�ضتوى املطلوب.
بتوربينة  زائدة   طاقة  اأي  لتحويل  كمولد  يعمل   •
النظام  يتم �ضخها يف  اإىل طاقة كهربائية  الغاز 

الكهربائي مل�ضروع قطرغاز2.
�ضرعة  على   للمحافظة  دوران  كمحرك  يعمل   •
ثم  ومن  احلار  الغاز  لتوربني  منخف�ضة  دوران 

تربيده يف حالة توقفه الأي �ضبب من االأ�ضباب.
 )ELICS( 2. نظام التحكم املتكامل يف الطاقة
عن  عبارة  هو   :)PMS( الطاقة  اإدارة  ونظام 
نظام حتكم بتوزيع وتوليد الطاقة الكهربائية والذي 
يوؤدي املهام التالية بنظام وتوليد الطاقة الكهربائية 

التابع مل�ضروع قطرغاز2 :
تنتجها  التي  الكهربائية  الطاقة  كمية  ينظم   •

املولدات وفقا ملتطلبات امل�ضنع.
بع�س  عن  الطاقة  بف�ضل  اأوتوماتيكيًا  يقوم   •
التوزيع  نظام  حلماية  وذلك  الكهربائية  الدوائر 
الإحدى  املفاجئ  التوقف  حالة  يف  االنهيار  من 

املولدات.
الكهربائية  ال�ضبكة  مع  الكهربائي  النظام  ربط   •
انغاق جميع  اأوتوماتيكيًا يف حالة  يف قطرغاز1 

م�ضروع  معدات  ت�ضغيل  يتيح  مما  املولدات، 
وقت  من  احلد  مع  العمل  وا�ضتئناف  قطرغاز2  

التوقف.
ويف ال�ضابع من اأغ�ضط�س املا�ضي اأقام كل من فريق 
قطرغاز2  م�ضروع  اإدارة  وفريق  التو�ضعة  م�ضاريع  بدء 
حفل ع�ضاء  يف مدينة الدوحة لاحتفال بهذا االإجناز. 
وخال احلفل والذي ح�ضره ممثلني عن كل من �ضركة 
وخمتلف  امل�ضرتك  تكنيب  ت�ضيودا  وم�ضروع  قطرغاز 
املقاوليني الفرعيني وم�ضنعي املعدات، مت اإلقاء ال�ضوء 

على اإجنازات فريق ق�ضم الكهرباء وتفانيه يف العمل.

لكل  امتنانه  عظيم  عن  االإدارة  فريق  عرب  و 
امل�ضاركني يف ت�ضميم واإن�ضاء وت�ضغيل والتزويد االآمن 
جلميع  �ضكره  جزيل  وقدم  بالطاقة،  االأنظمة  لهذه 
تكنيب  ت�ضيودا  وم�ضروع  �ضركة قطرغاز  العاملني يف 
املعدات  وم�ضنعي  الفرعيني  واملقاوليني  امل�ضرتك 

اللتزامهم وممار�ضة عملهم ب�ضكل اآمن.
الفرعية  املحطات  عمل  التايل  اجلدول  ويو�ضح 
التابعني  االإنتاج اخلام�س  الرابع وخط  االإنتاج  خلط 
يونيو  يف  بالطاقة  تزويدها  منذ  قطرغاز  ل�ضركة 

: 2007
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مر�ضد م�ضروعي  قطرغاز3 وقطرغاز4)باللون الربتقايل(، وممثل اإدارة �ضركة 
BUTEC يقدمون جائزة الأحد العاملني. 

 BUTEC ممثلي م�ضروع قطرغاز3 وقطرغاز4 و�ضركة ت�ضيودا تكنيب امل�ضرتكة و�ضركة
خال خطابهم للعاملنيُ قبيل اإعان الفائزين بجوائز برنامج تقييم امل�ضرفني. 

برنامج تقييم امل�ضرفني – رفع
معايري ال�ضالمة

اأطلق م�ضروع قطرغاز 3 و 4 الربي موؤخرًا برنامج 
تقييم امل�ضرفني، والذي يعتمد على برنامج كان قد 
القى جناحًا باهرًا خال تنفيذه من قبل فريق عمل 
م�ضروعي قطرغاز3 وقطرغاز4 البحري يف منطقة 
رفع  بهدف  الربنامج  ت�ضميم  مت  وقد  علي،  جبل 
مقايي�س ال�ضامة العامة بامل�ضروع عن طريق و�ضع 
امل�ضرفني  عاتق  على  لل�ضامة  االأ�ضا�ضية  امل�ضوؤولية 
بداًل من م�ضوؤويل ال�ضامة، بينما �ضيتابع م�ضوؤويل 
ال�ضامة اأداء دورهم االإر�ضادي والتوجيهي الهام، 
بينها  من  م�ضوؤوليات  بعدة  امل�ضرفني  وي�ضطلع 

�ضامة العاملني حتت اإ�ضرافهم.
مهام  اآداء  م�ضوؤولية  العاملون  يتحمل  وبينما 
العمل ب�ضكل اآمن، اإال اأنه �ضيتم حما�ضبة امل�ضرفني، 
 )1 للمراقب:  االأخرى  امل�ضوؤوليات  �ضمن  ومن 
من  التاأكد   )2 للعمل،  منا�ضب  ب�ضكل  التخطيط 
اإباغ   )3 بالعمل،  القيام  على  مدربني  العمال  اأن 
العاملني باملخاطر املتعلقة بالعمل وكيفية التخفيف 

منها، 4( مكافاأة العمال بناًء على ح�ضن الت�ضرف 
وتدريبهم عند احلاجة. 

والذي  اأ�ضبوعني،  كل  مرة  الربنامج  هذا  ويقام 
من خاله �ضيتم تقييم امل�ضرفني على اأ�ضا�س معايري 
ت�ضنيف  طريق  وعن  وبالتايل  حمددة،  �ضامة 
امل�ضرفني تبعًا لكفاءتهم يف اأداء مهام العمل املوكل 
بهدف  الودية  املناف�ضة  من  نوع  خلق  �ضيتم  اإليهم 

رفع معايري ال�ضامة بامل�ضروع.
وي�ضم فريق التقييم ممثلني عن كِلٍ من م�ضروع 
تكنيب  ت�ضيودا  وم�ضروع   ،4 وقطرغاز  قطرغاز3 
امل�ضرتك، واإدارة املتعاقدين الفرعيني والذي ميثل 
مبعايريال�ضامة  اللتزامهم  حيًا  مثااًل  وجودهم 

للم�ضرفني والعاملني على حد ال�ضواء.
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  من  والع�ضرين  الثامن  ويف 
املتعاقد  للم�ضرفني عن طريق  االأول  التقييم  جرى 
�ضركة   4 وقطرغاز   3 قطرغاز  مل�ضروع  الفرعي 
تركيب   عن  امل�ضوؤولة  ال�ضركة  وهي   BUTEC

اخلزانات )ال�ضهاريج( يف املرافق امل�ضاندة، مياه 
التربيد، واملواد الكيماوية والكربيت وكذلك املناطق 
منطقة  عن  امل�ضوؤول  الفريق  حقق  وقد  املحظورة. 
مقارنة  بال�ضامة  متعلق  اآداء  اأف�ضل  التربيد  مياه 
امل�ضرفني  من  خم�ضة  وتلقى  االأخرى،  باملناطق 
اإىل  باالإ�ضافة  نقدية  جوائز  العمال  من  وثاثون 
كما  وقطرغاز4،  قطرغاز3  م�ضروع  من  �ضهادات 
يف  الع�ضاء  اإىل  دعوة  �ضهرين  كل  ومبعدل  �ضتقدم 

مدينة الدوحة كجائزة للفريق الفائز.
هذا وقد كانت النتائج الناجحة واملب�ضرة خال 
العمل مبنطقة جبل علي وكذلك م�ضروع قطرغاز3 
لطرح  للتخطيط  رئي�ضيًا  �ضببًا  الربي،  وقطرغاز4 
لتحقيق  اآخرين  فرعيني  متعاقدين  على  الربنامج 
ال�ضامة  معايري  رفع  يف  املتمثل  االأ�ضا�ضي  الهدف 

للم�ضروع.
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يوم يف حياة م�ضعود بن �ضليمان
ي�ضغل ال�ضيد/ م�ضعود بن �ضليمان من�ضب رئي�س 
تخرجه  وبعد  العمليات،  باإدارة  امل�ضاندة  املرافق 
عام  وذلك  اجلزائر  للبرتول يف  العايل  املعهد  من 
1973، عمل م�ضعود يف �ضركة �ضوناتراك باجلزائر 
مبدينة  اأدجاز  يف  بالعمل  تبعها  �ضنوات،  �ضبع  ملدة 
وان�ضم  �ضنة،  ع�ضرة  اثنتي  عن  تزيد  ملدة  اأبوظبي 
مناوبة   كم�ضرف  قطرغاز  �ضركة  اإىل  1995م  عام 
يف ق�ضم ت�ضغيل املرافق امل�ضاندة، وقد تنقل م�ضعود 
متت  حتى  العمليات  باإدارة  متعددة  وظائف  بني 
من  �ضبتمرب  �ضهر  يف  احلايل  من�ضبه  اإىل  ترقيته 

عام 2006. 
وي�ضف م�ضعود يومه يف العمل قائا : "اأ�ضل اإىل 
مكتبي عادًة قبل ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحًا، واأت�ضفح 
اأواًلًً الربيد االإلكرتوين، كما األقي نظرة على تقارير 
مناوبة ق�ضم املرافق امل�ضاندة، واأتفقد كذلك جمرى 
وع�ضرين  االأربع  خال  العمليات  معلومات  نظم 
نظام  اإىل فح�س  باالإ�ضافة  املا�ضية. هذا  ال�ضاعة 
تراخي�س العمل واأقوم باالإت�ضال مب�ضرف املناوبة 

للتاكد من اأن كل �ضيء على ما يرام."
يف  يومي  من  بقي  ما  "اأم�ضي   : قائًاً  واأ�ضاف 
اجتماعات خمتلفة، وذلك يت�ضمن اجتماع "اختيار 
تن�ضيق  واجتماع  املخاطر"،  على  املنطوية  االأعمال 
امل�ضنع وعمليات املحطة، واجتماع اإدارة العمليات 
اجتماعات  عدة  ح�ضور  اإىل  باالإ�ضافة  االأ�ضبوعي 
اأقوم  ثم  ومن  لذلك،  احلاجة  دعت  اإذا  اأخرى 
وغرفة  بالطاقة  التحكم  ملركز  املعتادة  بالزيارة 
امل�ضنع  يف  �ضريعة  جولة  تليها  الرئي�ضية  التحكم 
والتي اأحتدث من خالها مع م�ضرف املناوبة واأقدم 
تطلب  اإذا  �ضروري  اإجراء  اأي  باتخاذ  الن�ضح  له 

االأمر ذلك." 
ومراجعة   فح�س  كذلك  م�ضعود  عمل  ويت�ضمن 
امل�ضرتكة  االتفاقيات  مثل  املختلفة  الوثائق  بع�س 
املناوبة،  ك�ضوف  الهند�ضية،  اخلدمات  وطلبات 
تنظيم  وكذلك  العاملة،  القوة  متطلبات  وتنظيم 
العمل،  فرق  اكتمال  و�ضمان  االجازات  جداول 
وو�ضع  تنظيم  كذلك  م�ضوؤولياته  حتت  ويندرج 

منهجية منا�ضبة لتدريب م�ضغلي املعدات واالآليات.
عمله  يف  اإثارة  النواحي  الأكرث  بالن�ضبة  اأما 
االأق�ضام  اأكرث  امل�ضاندة  املرافق  ق�ضم  قال:"يعترب 
اأهمية يف امل�ضنع حيث يجب اأن يعمل طوال الوقت 
اأو توقف  لعملية اإنتاج  با انقطاع لتجنب اأي خلل 
الغاز الطبيعي امل�ضال واال�ضتمرار يف اإدارة امل�ضنع 
باأمان، وكذلك يلعب دورًا اأ�ضا�ضيا يف احلفاظ على 
البيئة حيث  يقوم ق�ضم املرافق امل�ضاندة مبعاجلة 
مثل  الطبيعة،  اإىل  ت�ضريفها  اإعادة  قبل  املخلفات 

مياه املجاري والكيماويات املعاجلة وغريها." 
العمل  يف  م�ضعود  لل�ضيد  االأكرب  التحدي  ويتمثل 
امل�ضاندة  املرافق  ق�ضم  يكون  اأن  املحافظة على  هو 
االأوقات،  جميع  يف  عليه  االعتماد  وميكن  جاهز 
ويقول : "اإن نهج اإدارتنا ين�س باأننا �ضنقوم بو�ضع 
فعالة  عمليات  على  للح�ضول  الازمة  املقايي�س 
وم�ضمونة وهذا ما ن�ضعى لتحقيقه كل يوم،  حيث 
اأن لدينا فريق عمل ممتاز وم�ضتوى هائل من الدعم 

من قبل االإدارة لتحقيق هدفنا." 
االأوىل،  الدرجة  من  اأ�ضرة  رب  هو  وم�ضعود 
وتتكون اأ�ضرته من ثاثة اأوالد وثاثة بنات، جمال 

ابنه االأكرب وقد ح�ضل للتو  على �ضهادة جامعية يف 
هند�ضة االأجهزة والتحكم، بينما فتيحة وهي اأكرب 
بناته ح�ضلت على �ضهادتها اجلامعية يف علوم الطب 
البيولوجي، وان�ضم يو�ضف حديثا للجامعة حيث اأن 
امليكانيكية،  الهند�ضة  كلية  يف  االأوىل  �ضنته  هذه 
اأخ يو�ضف االأ�ضغر يف  بينما يدر�س حممد احلبيب 
الدولية،  اخلور  مدر�ضة  يف  ع�ضر  احلادي  ال�ضف 
وتدر�س زهرة كذلك يف مدر�ضة اخلور الدولية وهي 
البنات  اأخواتها  اأ�ضغر  وتذهب  االأول،  ال�ضف  يف 
ردينة اإىل احل�ضانة، ويلخ�س ال�ضيد م�ضعود حديثه 
لل�ضلطة  خا�ضعة  متوا�ضعة  عائلة  "عائلتنا   : قائا 

العليا وهي االأم. "  
مي�ضي  اأن  م�ضع�ود  ي�ضتمتع  العمل،  عن  وبعيدًا 
التلفاز  م�ضاهدة  ويف  ال�ضغار،  بناته  مع  وقته 
بتطلعاته  يتعلق  وفيما  امل�ضي،  ريا�ضة  وممار�ضة 
اأكون جزًء من  اأن  "اأود   : يقول م�ضعود  للم�ضتقبل، 
وا�ضتقرار  �ضامة  على  للحفاظ  العمليات  فريق 
الرئي�ضية  االأربعة  االإنتاج  خطوط  يف  العمليات 

بقط�ر غاز."  
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العنود دروي�س متثل ال�ضباب يف الجتماع 
ال�ضنوي  2008

مركز التعليم الإلكرتوين يوفر
فر�س للتطوير

ت�ضويق  م�ضوؤول  وظيفة  ت�ضغل  والتي  دروي�س  العن�ود 
�ضابًا   20 بني  من  واحدة  كانت  قطرغاز  ب�ضركة  الغاز 
الدعوة  لهم  ُقدمت  العامل  اأنحاء  جميع  من  و�ضابة 
باملركز  واملنعقد  لل�ضباب  �ضنوي  اجتماع  اأول  حل�ضور 
الرئي�ضي للبنك الدويل بوا�ضنطن يف الفرتة من 10-8 

اأكتوبر املا�ضي. 
توىل تنظيم االجتماع �ضندوق النقد الدويل وجمموعة 
البنك الدويل والذي جاء متزامنًا مع اجتماعهم ال�ضنوي. 
ويعد برنامج "�ضركاء يف التطوير" من النوع االإر�ضادي 
يتمكن من خاله ال�ضباب القياديني، املنظمات االأهلية، 
مناق�ضة  من  الدويل  البنك  وخرباء  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات 

يف اإطار التقدم الذي ت�ضهده �ضركة قطر غاز للت�ضغيل 
املحدودة، ورغبة منها يف مواكبة التطور امل�ضتمر لل�ضركة، 
جمال  يف  �ضيا�ضتها  مراجعة  على   حاليًا  ال�ضركة  تعكف 
تهدف  التي  ال�ضيا�ضات  تلك  املهني،  والتطوير  التدريب 

اإىل تبني اأف�ضل املعايري بجميع اإدارات واأق�ضام ال�ضركة.
من  لاأمام  خطوة  تتقدم  لكي  االآن  الوقت  حان  ولقد 
وذلك  املطلوب  بامل�ضتوى  االإجنليزية  اللغة  اإتقان  خال 
مدى  تعك�س  والتي  لل�ضركة،  اجلديدة  لل�ضيا�ضة  وفقًا 
العمل  ميدان  يف  االإجنليزية  اللغة  اإتقان  اإىل  احلاجة 
كمتطلب رئي�ضي جلميع موظفي قطرغاز، هذا باالإ�ضافة 
العمل  الأداء  الازمة  ال�ضخ�ضية  املهارات  تعزيز  اإىل 
دعم  اإىل  االإلكرتوين  التعليم  مركز  ويهدف  م�ضتقبًا. 
التنمية الذاتية وكذلك التنمية املوجهة من قبل ال�ضركة.  
ويتوافر الدعم ال�ضخ�ضي لتحديد جماالت التطوير لكل 

�ضخ�س تبعًا الحتياجاته. ويت�ضمن ذلك :
احلايل. االإجنليزية  اللغة  م�ضتوى  • تقييم 

احلا�ضب  تعليم  ودورات  االعتيادية،  امله�ارات  • حتديد 

االجتماع  وخال  م�ضرتك.   اهتمام  ذات  مو�ضوعات 
بينها  من  املو�ضوعات  من  العديد  مناق�ضة  جرت 
م�ضاهمة ال�ضباب يف بناء املجتمع، واالنتقال من املدر�ضة 
اإىل العمل. وكان من اأهم اأهداف املوؤمتر اإتاحة فر�ضة 
لل�ضباب ملناق�ضة جماالت التطوير من وجهة نظر �ضبابية 

كتفعيل ملفهموم �ضراكة ال�ضباب يف التطوير. 
حققت  "لقد  العنود:  قالت  م�ضاركتها  على  وتعليقًا 
دولة قطر تقدمًا ملمو�ضًا يف جميع املجاالت؛ اقت�ضاديًا 
بادي  لتمثيل  بالفخر  واأ�ضعر  واجتماعيًا.  �ضيا�ضيًا  و 
ال�ضنوية  االجتماعات  فخال  كهذا.  مميز  اجتماع  يف 
متكنت من امل�ضاركة يف منتدى املجتمع املدين، االجتماع 

االآيل الازمة لتح�ضني مهاراتك.
ذات  التقنية  اأطل�س  بدورات  وااللتحاق  الت�ضجيل   •

ال�ضلة مبجال خربتك.
الدورات التالية متوفرة حاليا يف االأماكن التالية:

التعليم  مركز   – االإجنليزية  اللغة  م�ضتوى  تقييم   •
االإلكرتوين يف مدينة را�س لفان.

على  متوافرة   - )للمواطنني(  ال�ضامل���ة  • االإجنليزي���ة 
االإنرتنت ويف مركز التعليم االإلكرتوين.

ويف  االإنرتنت  على  متوافرة   - التقنية  اأطل�س  • دورات 
مركز التعليم االإلكرتوين.

اإجنليزية  لغة  دورات  )مع  االعتيادية  املهارات  • دورات 
– متوافرة على االإنرتنت ويف مركز  لغري املواطنني( 

التعليم االإلكرتوين .
االإلكرتونية  التدريبية  ال�دورات  جميع  اإكمال  يجب   •

االإلزامية يف مركز التعليم االإلكرتون�ي.
العمل  اأوقات  خال  االإلكرتوين  التعليم  مركز  يفتح 

الر�ضمية، حيثما ي�ضرنا م�ضاعدتك باأية طريقة ممكنة.

وخرباء  بالبنك  املوظفني  كبار  مع  للموظفني  ال�ضنوي 
درا�ضية،  وحلقات  تدريبية  برامج  وح�ضور  التمويل، 
واأخريًا ولي�س اآخرًا، امل�ضاركة يف نقا�ضات مثمرة �ضمن 
برنامج "م�ضاركة ال�ضباب يف االجتماع ال�ضنوي 2008- 

�ضركاء يف التطوير".
التجارية  باالإدارة  العنود  التحاق  على  م�ضى  وقد 
العربية  ال�ضخ�ضية  كانت  كما  واحدًا  عامًا  وال�ضحن 
واأ�ضافت  باالجتماع.  �ضاركت  التي  الوحيدة  ال�ضابة 
قائلة " اأود اأن اأعرب عن جزيل �ضكري لقطرغاز لدعمها 
االأول  اليوم  منذ  تطويري  اإىل  و�ضعيها  يل  املتوا�ضل 

اللتحاقي بالعمل بال�ضركة."    




