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التبخر أثناء الشحن
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن- حتميل
 الشحنة رقم 1000 

إجنازات عام 2015
أبرز اإلجنازات الهامة





الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى ديسمرب 2015
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الغاز املتغرية يف العامل 18 ديناميكية 
الطبيعي  الغاز  إبراز خصائص سوق 

املسال يف مؤمتر “غازتك”.

احملتويـــــات

فريق التحرير
مدير التحرير: 

 تاج الدين عليار 
حمرر مساعد:  

ماريانا دياز
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

QatargasMedia@ :تويرت
Qatargas :انستجرام

  الرائـــــــد
جملة شركة قطر غاز للتشغيل احملدودة

النجاح  03 اإلجنازات السابقة، 
ملستقبلي ا

التنفيذي. الرئيس  رسالة 

04 نظرة عامة على احملطات البارزة 
يف عام 2015

الرائدة يف جمال صناعة الغاز  الشركة 
العامل. الطبيعي املسال يف 

اليابان الثنائية مع  العالقات  08 توطيد 
لقطر  العليا  لإلدارة  السنوية  الزيارة 

لليابان. وقطرغاز  للبرتول 

10 احملافظة على عالقات ممتازة مع 
العمالء

االتصال  ملكاتب  املضافة  القيمة 
وتايالند. اليابان والصني  لقطرغاز يف 

 
12 تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي 

املسال إىل بولندا
أوروبا الوسطى ومنطقة  املدخل إىل 

البلطيق.

14 الريادة يف معايري الصحة 
البيئة وإدارة  والسالمة 

 Sword of قطرغاز حترز جائزتي
 .Globe of Honourو Honour

والشراكة  التكنولوجيا  على  الرتكيز   16
البرتول  لتكنولوجيا  الدويل  يف املؤمتر 

2015
بحثية  أوراقًا  قدم ممثلو قطرغاز 

متحورت حول جمموعة واسعة من 
املوضوعات الهامة مبا يف ذلك 
البيئة  احلاجة إىل احملافظة على 

املستقبلية. لألجيال 

البشرية املتميزة  الكوادر  23 تطوير 
الرتكيز على تطوير اخلربة من خالل 

املستوى. عالية  عاملة  قوى 

25 مشروع بيئي يف مصفاة لفان 2
بناء حمطة جديدة إلعادة تدوير املياه 

الصناعية.

أبرز اإلجنازات الرياضية  27
شعبية  األكرث  الرياضية  األنشطة  دعم 

يف قطر.

الغاز املتبخر  28 مشروع اسرتجاع 
 1000 أثناء الشحن: حتميل الشحنة رقم 

الغاز املتبخر  متكن مشروع اسرتجاع 
أثناء الشحن من حتميل شحنته رقم 

1000 بنجاٍح الفٍت.

التحديات  النفايات-  إدارة   30
واإلجنازات.

حملة عامة عن التزام قطرغاز باإلدارة 
الصناعية. للنفايات  املستدامة 

 Ctrl+Alt+Del:32 املبادرة اخلضراء
اإللكرتونية نفاياتك  من  للتخلص 

كيفية  وتعلم  اإللكرتونية  النفايات  فهم 
إدارتها.

الثاين  السنوي  الهندسي  19 املنتدى 
عشر 

للعاملني يف قطاع  فرصة مميزة 
األفكار  لتبادل  املسال  الطبيعي  الغاز 

واخلربات. 

املساهمة يف األعمال احمللية  20
السنوي. املقاول  منتدى 

تطوير قدرات اخلريجني املواطنني  21
تكون  بأن  التزام قطرغاز املستمر 

الوطنية  العاملة  للقوى  األول  املقصد 
العايل. صاحبة األداء 

22 التعاون مع املساهمني  
إدارة قطرغاز بشكل وثيق  يعمل فريق 

إلجراء  الرئيسيني  املساهمني  مع 
الشركة. لعمل  صريحة  مراجعة 

روح الريادة

 إجنازاتنا السابقة أساس جناحنا
يف املستقبل

ُيسعدين ونحن على 
أعتاب عام جديد أن 

أعلن بكل فخر أن 
شركة قطرغاز قد 
متكنت بفضل اهلل 

تعاىل من حتقيق 
رؤيتها الطموحة يف 

عام 2015، وأصبحت 
الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل. وعلى الرغم من الظروف 
االقتصادية الصعبة التي شهدها عام 2015، إال أننا 

جنحنا يف حتقيق جميع أهدافنا بكفاءة وفعالية- بل 
وتفوقنا على أنفسنا يف حاالت كثرية!

وعندما ُأقلب صفحات سجل اإلجنازات املشرقة 
التي حققتها الشركة أجدها متنوعة ومتعددة 

بدءًا من التحسن الكبري يف معدالت سالمة وكفاءة 
تشغيل أصول الشركة الذي بلغ %98.4، إضافة إىل 

االنخفاض امللحوظ يف مستويات انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري الذي انحسر عند %25.6، واحلفاظ 

على تكلفة الوحدة عند 11.1 دوالر للطن، واحلد من 
نسبة الهدر إىل %0.8 من إجمايل اإلنتاج.

ونحن إذ كنا قد قطعنا على أنفسنا عهدًا 
مبواصلة مسرية التحدي للوصول إىل آفاق غري 

مسبوقة من التفوق واإلجناز واملساهمة يف مسرية 
جناح الشركة، فمن األهمية أن نتوقف قلياًل عند هذه 
االجنازات املشرقة وأن ُنشيد بجميع من شاركوا يف 

حتقيقها ونثني عليهم.
إن موظفينا كما أكدت مرارًا هم الركيزة التي 

يستند إليها جناحنا، وبفضل جهودهم اخمللصة 
وتفانيهم يف العمل متكنت الشركة من حتقيق هذا 
النجاح. ولذا فقد قطعنا على أنفسنا عهدًا بااللتزام 

بقواعد السالمة يف جميع أنشطة الشركة وأعمالها. 

وخالل شهر أبريل املاضي، متكنا من نشر ثقافة 
“العمل بدون وقوع أية إصابات أو حوادث” بني جميع 

موظفي الشركة. وإضافة إىل ذلك فقد أكملت قطرغاز2 
عامًا كاماًل بدون وقوع أية إصابات بني موظفيها، وعامني 

كاملني بدون وقوع أية حوداث مقعدة عن العمل.
إننا يف قطرغاز قد عقدنا العزم على مواصلة 

مسرية التحدي للحفاظ على ثقافة السالمة والتميز 
يف عمليات التشغيل التي متكنا من غرسها يف 

بيئة العمل املرموقة والفريدة من نوعها. إن افتتاح 
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن يف شهر 

أبريل املاضي، وما تاله من التحميل اآلمن والناجح 
للشحنة رقم 1000 لهذا املشروع يف شهر أكتوبر هما 

خري دليل على قدرة الشركة وإمكانياتها يف تسليم 
مشروعات غري مسبوقة بكفاءة وفعالية وسالمة.

ويف إطار املشروعات املبتكرة التي تعكف 
الشركة على تنفيذها باستمرار، متكنا من تدشني 

مشروع بيئي جديد مبصفاة لفان إلعادة تدوير املياه 
الصناعية وخفض استهالك املياه. 

وال يفوتني أن أذكر يف هذا املقام اإلجناز الرائع 
املتمثل يف جناح تشغيل نظام حقن الغاز الكرتونيًا. 

وهي املرة األوىل التي ُتستخدم فيها هذه التكنولوجيا 
يف وقود الناقالت البحرية. ويربهن هذا املشروع 

على اجلهود االستباقية التي تبذلها الشركة لاللتزام 
بالتشريعات البيئية املستقبلية، كما أنه يؤكد حرص 

قطرغاز على اتباع أدق املعايري البيئية يف جميع 
عملياتها.

وقد متكنت إدارة الشحن بقطرغاز للعام الثاين 
على التوايل من احلصول على شهادتني مرموقتني 

من جملس السالمة الربيطاين بفضل التزامها بتحقيق 
أعلى معايري الصحة والسالمة واحلفاظ على البيئة. 

كما حصلت إدارة خدمات الطوارئ واألمن على شهادة 
اعتماد دويل من املركز األمريكي للتميز يف السالمة 

العامة.

وقد متكنت قطرغاز خالل عام 2015 من توريد أوىل 
شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل تايالند مبوجب 

اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد. وقمنا بتوريد شحنتني 
تشغيليتني إىل كل من باكستان واألردن. ومتكنا أيضًا 

من توريد أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال بنجاح إىل 
بولندا، ممهدين الطريق بذلك لفتح أسواق جديدة يف 

دول أوروبا الوسطى والبلقان.
إن ما ذكرته ما هو إال جزء من اإلجنازات الرائدة 

التي جتعل قطرغاز تتبوأ مكانة رفيعة يف سوق الغاز 
الطبيعي املسال ومتيزها عن غريها من الشركات. 
وإنني أتوجه جلميع موظفينا بجزيل الشكر وأهنئهم 

جميعًا على هذا السجل املشرف من اإلجنازات.
لقد خطت قطرغاز رؤيتها املستقبلية على 

أسس راسخة لتحقيق الريادة يف جماالت السالمة 
والصحة، واألداء البيئي، والقوى العاملة ذات اخلربات 

واملهارات العالية، وكفاءة العمليات التشغيلية، ورضا 
العمالء، والتميز يف األداء املايل. ونحن عاقدون العزم 

على تذليل جميع الصعاب والعقبات ومواصلة مسرية 
كفاحنا لتحقيق إجنازات غري مسبوقة وأن نصبح مثااًل 

يحتذى به يف صناعة الغاز الطبيعي العاملية.
إن إمكانيات الشركة وما متتاز به من مرونة غري 

مسبوقة للتأقلم السريع والفعال مع ظروف السوق 
املتغرية تؤكد قدرتنا الكبرية على تلبية احتياجات 

عمالئنا والوفاء بالتزاماتنا جتاههم. وإنني واثق كل 
الثقة من أنه بفضل التخطيط السليم والفعال وجهود 

موظفينا اخمللصة وتفانيهم يف العمل، سنواصل 
دفع مسرية اجنازات الشركة إىل أعلى املراتب، 

وسنتمكن بفضل اهلل من العمل دائمًا وفقًا ألدق 
املعايري العاملية يف صناعة الغاز الطبيعي املسال.

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الرئيس 
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سنة مليئة
باإلجنازات البارزة 

قامت قطرغاز خالل االجتماع السنوي السابع عشر للشركة 
بعرض نبذة عن كافة اإلجنازات البارزة التي حققتها يف عام 

2015، حيث تشاركت الشركة مع موظفيها أبرز احملطات 
الناجحة وغري املسبوقة التي تخللت مسريتها خالل العام 

املاضي والتي متثلت بشكل أساسي يف جناحها الواضح 
والكامن يف االمتثال لركائز عملها الرئيسية التي تشمل كاّلً 

من األداء املايل، ورضا العمالء، والعمليات الفعالة واملوثوقة، 
وغريها.

افتتح معايل الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاين، رئيس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر، يف أبريل عام 2015 رسميًا 
مشروع "اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن”. وُيعد هذا املشروع األكرب من نوعه يف العامل إىل جانب اعتباره أحد 

أكرب االستثمارات وأهمها يف جمال البيئة على مستوى العامل أيضًا. ويظهر يف الصورة سعد شريده الكعبي، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز أثناء إلقائه لكلمة أمام احلضور خالل حفل 

االفتتاح الرسمي للمشروع.

االجتماع السنوي 
 السابع عشر

عقدت قطرغاز مؤخرًا اجتماعها السنوي السابع عشر 
مع موظفيها بالشركة، والذي يعد بدوره منتدى مفتوحًا 

للموظفني للتباحث مع فريق اإلدارة العليا يف كل ما يتعلق 
بالعمل يف الشركة إىل جانب السعي للتوصل إىل فهم أوضح 

للكثري من األمور واملستجدات داخل الشركة. وُتعترب هذه 
االجتماعات واحدة من املنصات الهامة املتوفرة للموظفني 

والتي تفي من خاللها قطرغاز بعهودها اخملتلفة، مبا يف 
ذلك التزامها الطويل األمد الذي يتجلى فيما يلي: 

• اإلقرار باإلجنازات واالعرتاف بها ومكافأتها	
• العمل على ترويج روح الدعم الفعال واملتبادل 	
• تعميم املعلومات وتبادلها مبسؤولية	

إجنازات عام 2015
أظهر العرض التقدميي إلدارة التخطيط يف الشركة أبرز 

إجنازات الشركة لعام 2015، كما جرى مناقشة هذه اإلجنازات 
ومشاركة حماورها مع كافة احلاضرين. وقد شهدت قطرغاز 

يف عام 2015 العديد من اإلجنازات الالفتة، حيث حققت 
الشركة رؤيتها الفريدة بأن تصبح الشركة الرائدة يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، كما متكنت من 
تعزيز سمعتها العاملية باعتبارها رائدة يف جمال صناعتها 

ويف امتثالها وتطبيقها للركائز اخلمس الرئيسية التي استند 
جناح الشركة عليها والتي تتجلى فيما يلي:

• السالمة والصحة واألداء البيئي	
• األداء املايل	
• رضا العمالء	
• القوى العاملة العالية املستوى	
• الفعالة واملوثوقة	 العمليات 

عمليات تسليم الغاز الطبيعي املسال - سنة 
متيزت بعمليات التسليم األوىل لشحنات الغاز 

الفريدة 
سلمت قطرغاز يف يناير 2015 شحناتها األوىل من الغاز 

الطبيعي املسال لتايالند مبوجب اتفاقية بيع وشراء طويلة 
األمد. كما قامت الشركة خالل شهري مارس ومايو من نفس 

العام أيضًا بتسليم أول شحنتني من الغاز الطبيعي املسال 
لباكستان واألردن تواليًا. 

ومن بني عمليات التسليم األوىل للغاز الطبيعي املسال 
يف عام 2015 نذكر ما يلي:

• التسليم يف عدة موانئ.	
• ناقلة كيوفليكس إىل حمطة ناويتسو يف اليابان.	
• ناقلة كيوفليكس إىل حمطة تياجنني يف الصني.	
• شحنة الغاز الطبيعي املسال لبولندا.	

ُتمثل أول عملية تسليم للغاز الطبيعي املسال للشركة 
حملطة االستقبال اجلديدة يف بولندا سوقًا جديدًة للغاز 

الطبيعي املسال، مما يعزز التزامها باملوثوقية واألمان خالل 
تزويدها أوروبا مبصدر طاقة نظيفة. كما أنها متثل إجنازًا 
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ملفتًا ُيمهد الطريق الستمرار وصول 
الغاز الطبيعي املسال للشركة إىل 

أوروبا، إذ أنها ُتوفر بوابة إضافية لبلدان 
المتلك منفذًا بحريًا لها يف وسط أوروبا 

عرب منطقة البلطيق.
ويف أبريل 2015، حققت قطرغاز 

إجنازًا بارزًا آخر يف صناعة الغاز الطبيعي 
املسال متثل يف جناحها يف حتميل 

شحنة الغاز الطبيعي املسال رقم 5000، 
من املرافق املشرتكة لتخزين وحتميل 

الغاز الطبيعي املسال يف مدينة راس لفان الصناعية على منت الناقلة “الكرعانة” 
من طراز كيوفليكس يف ميناء راس لفان.

االجتماعية  املسؤولية 
ويف جماالت عمل أخرى، أظهرت 

قطرغاز التزامها باحملافظة على قوى 
عاملة عالية املستوى وبالتقطري من 

خالل رعايتها للمعرض املهني السنوي 
للطالب القطريني يف اململكة املتحدة 

والذي جرى تنظيمه يف لندن من ِقبل 
السفارة القطرية باململكة املتحدة. 

وقد شارك مئات الطالب القطريني 

الشباب الذين ُيتابعون دراستهم األكادميية يف خمتلف املؤسسات التعليمية 
باململكة املتحدة يف هذا احلدث الذي أظهرت فيه قطرغاز أهميتها العاملية 

التي تتجلى يف كونها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل، ُمربزة خمتلف الفرص الوظيفية التي ميكن أن توفرها للخريجني القطريني 

الشباب كوجهة عمل من الطراز األول. 
ويف إطار مهمتها املرتبطة باملسؤولية االجتماعية، ترى قطرغاز يف 

مشاركتها يف فعاليات من هذا النوع، فرصة فريدة لاللتقاء بالطالب ومساعدتهم 
على فهم اإلجراءات اخلاصة باتخاذ قرارات مناسبة، مهنية وحكيمة عند مباشرة 

العمل. 

عمليات فعالة وموثوقة
شهدت قطرغاز يف أبريل 2015 واحدة من أهم إجنازاتها املميزة وذلك عندما افتتح 

معايل الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاين، رئيس الوزراء ووزير داخلية دولة 
قطر، رسميًا مشروع “اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن” يف مدينة راس لفان 
الصناعية. وُيعد هذا املشروع األكرب من نوعه يف العامل إىل جانب اعتباره أحد أكرب 
االستثمارات وأهمها يف جمال البيئة على مستوى العامل أيضًا، وهو ُيمثل بدوره 

خطوة عمالقة ُتربهن عن مدى جدية اجلهود التي تبذلها دولة قطر للتقليل واحلد 
من انبعاثات الكربون إىل أدنى املستويات املمكنة. ويهدف هذا املشروع إىل احلفاظ 

على البيئة باسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن على األرصفة الستة اخلاصة 
بتحميل الغاز الطبيعي املسال يف ميناء راس لفان، وتتواله قطرغاز وتشغله 

باإلنابة عن شركة قطر للبرتول وشركة راس غاز. وقد اسرتجعت احملطة ما يصل 
إىل 535 ألف طن مرتي من الغاز الطبيعي املسال، وهو ما يكفي لتغذية حوايل 300 

ألف منزل بالطاقة. 
ويف إطار التزامها بحماية البيئة، أعلنت قطرغاز وراس غاز ومساهميهما يف 
أكتوبر 2015 عن جناح تشغيل نظام حقن الغاز إلكرتونيًا )ME-GI System( بالناقلة 

“رشيدة” من طراز كيوماكس خالل املرحلة الثانية من اختبارات الغاز. وبلغت تكلفة 
هذا املشروع، الذي ترعاه شركة قطر للبرتول وتشرف على تنفيذه قطرغاز حتسبًا 

للتشريعات البيئية الدولية، أكرث من 30 مليون دوالر أمريكي. وُيعد هذا املشروع 
على قدر كبري من األهمية بالنسبة إىل دولة قطر نظرًا إلثباته للمرة األوىل جدوى 

االستخدام التجاري لنظام حقن الغاز إلكرتونيًا يف جمال التسيري البحري. 

جوائز مرموقة 
حصلت إدارة خدمات الطوارئ واألمن 

يف قطرغاز يف سبتمرب 2015، وللمرة 
األوىل يف الشرق األوسط وكأول جهاز 

ملكافحة احلرائق الصناعية واإلنقاذ، 
 Accredited“ على شهادة التميز

Agency” التي مينحها مركز التميز يف 
السالمة العامة )CPSE( يف الواليات 

املتحدة األمريكية تقديرًا جلهود 
الشركة يف تطبيق املعايري الصارمة 

التي وضعتها جلنة االعتماد يف 
املركز يف ما يتعلق بالتطوير املستمر 

جلودة تقدمي اخلدمات. وبهذا اإلجناز، 
باتت إدارة خدمات الطوارئ واألمن 

يف قطرغاز أول إدارة من نوعها يف 
الشرق األوسط معتمدة من مركز 

 )CPSE( التميز يف السالمة العامة
األمريكي، فانضمت بذلك إىل 218 هيئة 

أخرى معتمدة حول العامل. 
ويف نوفمرب 2015، وللسنة الثانية 

تواليًا، حصدت إدارة الشحن يف 
قطرغاز اثنتني من أعلى فئات شهادات 
االعتماد التي ُيقدمها جملس السالمة 

الربيطاين تقديرًا جلهودها يف حتقيق 
التميز التشغيلي على مستوى الصحة 

والسالمة وإدارة البيئة. وقد ُأقيمت 
احتفالية خاصة بهذه املناسبة يف 

قاعة درابرز – لندن يف نوفمرب 2015، 
حيث حصلت قطرغاز على شهادة 
“Sword of Honour” للتميز يف 

إدارة الصحة واخملاطر املهنية يف 
 Globe of“ مكان العمل وشهادة
Honour” للتميز يف اإلدارة البيئية. 

وجتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز واحدة 
من سبع مؤسسات فقط حول العامل 

التي جنحت يف احلصول على شهادتي 
 Globe of“ و”Sword of Honour“
Honour” سويًا خالل هذا العام. وقد 

منح جملس السالمة الربيطاين شهادة 
“Sword of Honour” إىل 61 مؤسسة 
 Globe of“ باإلضافة إىل منح شهادة

Honour” لثماين مؤسسات أخرى على 
مستوى العامل. ولكي تتأهل قطرغاز 

للحصول على الشهادتني، كان عليها 
أواًل أن حتقق أعلى النتائج يف برنامج 

جملس السالمة الربيطاين لتقييم 
الصحة املهنية والسالمة وإدارة البيئة 

وفًقا ملعايري اخلمس جنوم يف الفرتة 

من أغسطس 2014 إىل يوليو 2015. 
وبعد ذلك، ولتأمني اجلائزتني، كان على 

الشركة اخلضوع لعملية تدقيق واسعة 
النطاق شملت جمموعة من التقييمات 

على غرار التخطيط االسرتاتيجي، 
وفعالية التواصل مع اجلهات املعنية، 

وما إىل ذلك. 

رضا العمالء
قام كلٌّ من سعد شريده الكعبي، 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

لقطر للبرتول والشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، 

وكبار املسؤولني يف شركة قطر 
للبرتول وشركة قطرغاز يف أكتوبر 

2015، بزيارة اليابان حيث عقدوا 
مباحثات مع كبار املسؤولني يف 

الشركات اليابانية الكربى. وقد ركزت 
هذه املباحثات والنقاشات على أوجه 

التعاون اخملتلفة احلالية واملستقبلية 
بني العمالء اليابانيني والشركات 

املساهمة اليابانية من جهة وبني 
شركة قطر للبرتول والشركات التابعة 
لها من جهة أخرى، خاصة تلك األوجه 

الساعية إىل إحداث تعاون هادف يف 
جمال جتارة الغاز الطبيعي املسال. 

وتظهر نقاشات من هذا القبيل التزام 
الشركة املستمر بفتح جمال للتواصل 

املتناسق مع عمالئها فضاًل عن 
التزامها الراسخ بتحسني مستوى رضا 

العمالء.

املستقبلي املسار 
ألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 

الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز خالل 
االجتماع السنوي كلمات مشجعة 

خاصة بالتطلع إىل املستقبل حيث 
صّرح قائاًل: “إن ُمرونتنا يف االستجابة 

السريعة والفعالة لظروف السوق 
املتغرية تدل على أننا قادرون متامًا 

على تلبية كافة احتياجات عمالئنا. 
فنجاحنا املستمر هو رحلة مميزة 

ال نهاية لها، ذلك أننا نتطلع دومًا إىل 
ما بعد اإلجنازات السابقة. فمن خالل 

التخطيط الفعال واجلهود التي يبذلها 
موظفونا، سنستمر يف الوفاء بأعلى 

العاملية”. املعايري 

حصلت إدارة خدمات الطوارئ واألمن يف قطرغاز على شهادة التميز "Accredited Agency” التي مينحها مركز التميز 
يف السالمة العامة )CPSE(. ويظهر يف الصورة فريق إدارة خدمات الطوارئ واألمن أثناء استالمه لشهادة التميز.

شهد شهر أكتوبر عام 2015 جناحًا بارزًا َتمثل يف تشغيل نظام حقن الغاز إلكرتونيًا )ME-GI System( بالناقلة 
"رشيدة” من طراز كيوماكس. 

“إنَّ ُمرونتنا يف االستجابة السريعة 
والفعالة لظروف السوق املتغرية تدل 
على أننا قادرون متامًا على تلبية كافة 

احتياجات عمالئنا. فنجاحنا املستمر هو 
رحلة مميزة ال نهاية لها، ذلك أننا نتطلع 
دومًا إىل ما بعد اإلجنازات السابقة. فمن 

خالل التخطيط الفعال واجلهود التي 
يبذلها موظفونا، سنستمر يف الوفاء 

بأعلى املعايري العاملية”. -الشيخ خالد 
بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة 

قطرغاز.

قيادة القطاع يف:

السالمة والصحة 
واألداء البيئي

الركائز

معدل موثوقية

ملئة
يف ا

 98.4 

سائر 
ع اخل

تراج

ملئة 
يف ا

 0.8
سبة 

ىل ن
إ

ل الوزن
 تناو

من

يف انبعاثات 
ض 

انخفا

الغاز الطبيعي إىل 25.6 

يف املئة

حملافظة على أداء قوي 
ا

لتكلفة الوحدة عند 11.1 دوالر 

للطن الواحد

أداء الغاز 
الطبيعي املسال

األداء املايل

رضا العمالء القوى العاملة
 العالية املستوى

العمليات الفعالة 
واملوثوقة 

َتميز عام 2015 بكونه العام الذي جتاوزت فيه قطرغاز العديد من 
أهدافها بالنسبة إىل أداء الغاز الطبيعي املسال. وتضمنت األرقام 

اجلديرة باملالحظة للعام ذاته ما يلي: 
• ن بلغت نسبته 98.4 يف املئة.	 معدل موثوقية ُمَحسَّ
• انخفاض يف 	

انبعاثات الغاز 
الطبيعي املسال إىل 

25.6 يف املئة.
• احملافظة على أداء 	

قوي لتكلفة الوحدة 
عند 11.1 دوالر للطن 

الواحد.
• تراجع اخلسائر إىل 	

نسبة 0.8 يف املئة 
من تناول الوزن.

وتعمل الشركة بتوفري 
كل إمكانياتها وجهودها 

من أجل مواصلة احلفاظ 
على التزامها برؤيتها 

احملكمة لقيادة القطاع 
يف جميع هذه الركائز 

اخلمسة يف املستقبل.
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توطيــــــد 
العالقات الثنائية مع اليابــــــان

تلعب العالقات الثنائية القائمة بني دولة قطر واليابان والتي ُتوصف باملثال احلي للتعاون والشراكة 
الناجحة، دورًا هامًا وحموريًا يف إجناح الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر وذلك من خالل إحداث شراكات 

جتارية واقتصادية عديدة ومتنوعة أبرزها يتمثل يف قيام قطرغاز بتصدير الغاز الطبيعي املسال 
باإلضافة إىل باقي املنتجات النفطية األخرى إىل اليابان، حيث ُيسهم ذلك بشكل واضح وأساسي يف 

تطوير االقتصاد القطري.

“بدأت قطرغاز يف أوائل 
التسعينات كمشروع خمصص 

بالكامل للعمالء اليابانيني، 
حيث أثمر ذلك يف عام 1997 

عن وصول أول شحنة من الغاز 
الطبيعي املسال القطري إىل 

اليابان”. -املهندس سعد 
شريده الكعبي، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، 
ورئيس جملس إدارة قطرغاز.

بإعطاء  “نستمر 
القصوى  األولوية 

على  للحفاظ 
آمنة  إمدادات 

وموثوق بها من 
الطبيعي  الغاز 

ألصدقائنا  املسال 
اليابان”.  يف 

-املهندس سعد 
شريده الكعبي، 
العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي 
لقطر للبرتول، 

ورئيس جملس إدارة 
قطرغاز.

من اليمني إىل اليسار، طيب بلمهدي خبري الغاز الطبيعي 
املسال مبكتب رئيس جملس إدارة قطر للبرتول، يليه 

عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن، ثم املهندس 
سعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

لقطر للبرتول، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس 
التنفيذي لشركة قطرغاز وعلي تلفت مدير مكتب رئيس 
جملس إدارة قطر للبرتول، وعلي الباكر مدير عام مكتب 

االتصال يف اليابان،

قام املهندس سعد شريده الكعبي العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس جملس إدارة قطرغاز 

مبشاركة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي 
لشركة قطرغاز وعدد من كبار املسؤولني يف قطر للبرتول 

وقطرغاز بزيارة عمل إىل اليابان، حيث أجرى خاللها الوفد 
القطري جمموعة من احملادثات املكثفة والهامة مع كبار 

املسؤولني التنفيذيني يف عدد من الشركات واملؤسسات 
الكربى. اليابانية 

ومتحورت هذه احملادثات ُجلها حول خمتلف جوانب 
التعاون القائم واملستقبلي مع شركاء وعمالء كّل من 

شركتي قطرغاز وقطر للبرتول إىل جانب باقي الشركات 
األخرى التابعة لقطر للبرتول خاصة يف جمال الغاز الطبيعي 

املسال.
وقد تضمنت سائر االجتماعات حمادثات مع رؤساء وكبار 

املسؤولني التنفيذيني يف العديد من الشركات اليابانية 
مثل “شوبو إلكرتيك”، و“طوكيو إلكرتيك” )تيبكو(، و“كانساي 

إلكرتيك”، و“توهوكو إلكرتيك”، و“بنك طوكيو”، و“ميتسوبيشي 
يو إف جي”، و“إيداميتسو”، فضاًل عن لقاء مسؤولني تنفيذيني 

آخرين يف كربيات الشركات اليابانية األخرى مثل ميتسوي 
OSK املالحية، وشيودا، ومتسوي، وماروبيني، وإكس جيه 

نيبون للتنقيب عن النفط والغاز، وإل ان جي جابان.
وارتسمت معامل االلتزام الراسخ والعمل الدؤوب على 
كافة جوانب وتفاصيل هذه الزيارة، حيث متثل ذلك بشكل 

واضح يف تعامالت وجهود كل فرد من املسؤولني التابعني 
للوفد الزائر، وذلك من خالل السعي إلجراء حمادثات عملية 

وهادفة مع كبار املسؤولني يف شركات يابانية رفيعة 
 ،JGC وجيه جي سي ،NYK املستوى مثل إن واي كيه

ومؤسسة سوميتومو ميتسوي املصرفية، وبنك ميزوهو، 
وكيه الين، وايتوشو كورب وشركة نفط كوزمو، وUPD البندق، 

وجريا، وذلك بهدف تعزيز العالقات واملعامالت االقتصادية 
الدولية القطرية وامُلضي ُقدمًا نحو مستقبل أفضل وأعظم 

لدولة قطر.
وخالل كلمة ترحيبية تخللت حفل االستقبال السنوي الذي 

اليابانيني،  تستضيفه قطرغاز لشركائها وعمالئها واملقاولني 
أشار املهندس سعد شريده الكعبي إىل أن : “قطرغاز بدأت 

يف أوائل التسعينات كمشروع خمصص بالكامل للعمالء 
اليابانيني، حيث أثمر ذلك يف عام 1997 عن وصول أول شحنة 
من الغاز الطبيعي املسال القطري إىل اليابان”. وأضاف قائاًل: 

“يسرين أن أعلن بأننا، حتى اليوم، قد سّلمنا بنجاح أكرث من 
2.300 شحنة من الغاز الطبيعي املسال لعمالئنا يف اليابان”.

وقد أشاد املهندس سعد شريده الكعبي بالعالقات 
القطرية اليابانية القوية التي ُتغطي قطاعات واسعة 

ومتنوعة قائال: “إن جتارة الغاز الطبيعي املسال تقع يف قلب 
هذه العالقات اخلاصة”.

كما أعرب عن تقديره جلميع الشركاء والعمالء اليابانيني 
على ثقتهم بدولة قطر وعلى تعاونهم، قائال : “نستمر 

بإعطاء األولوية القصوى للحفاظ على إمدادات آمنة وموثوق 
بها من الغاز الطبيعي املسال ألصدقائنا يف اليابان”، مشددًا 
على أن: “قطرغاز ستبقى خياركم األول ومورد الغاز الطبيعي 

املسال األكرث ثقة والذي ميكن االعتماد عليه”.
ُيذكر أن كافة احملادثات التي َتم إجراؤها مع الشركات 
اليابانية املستوردة واملستهلكة للغاز الطبيعي املسال 

كانت قد ارتكزت بشكل رئيسي على زيادة إمدادات الغاز 
القطري لليابان، وتوسيع إطار التعاون معها ليشمل جماالت 

أخرى ذات اهتمام مشرتك.
كما جتدر اإلشارة إىل أن رصيد العالقات اليابانية القطرية 

هو جد حافل باإلجنازات واالرتباطات الوثيقة ذلك أن اليابان 
ُتعد أول شريك لقطر يف املشاريع الضخمة للغاز يف بداية 

التسعينيات عرب توقيعها اتفاقية طويلة األمد للتزود بالغاز 
الطبيعي املسال بني شركتي “تشوبو إليكرتيك” و”قطرغاز”، 

حيث كان هذا مبثابة نقطة حتول بالنسبة لقطرغاز ودولة 
قطر سويًا سمحت لهما باعتالء مكانة مرموقة وهامة على 

صعيد خارطة مصدري الغاز الطبيعي املسال، مما ساهم 
بشكل أكيد يف إحداث التقدم والتطور املستمر لُتصبح 

قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل.

وُيقدر حجم الصادرات القطرية لليابان من الغاز الطبيعي 
املسال بنحو 7.85 مليون طن سنويًا، تندرج ضمن عقود 

طويلة األمد. وهناك كميات إضافية أخرى جتاوزت 10 ماليني 
طن يف بعض األعوام.

2،300
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 

مت تسليمها لعمالء قطرغاز يف 
اليابان حتى يومنا هذا.

7.85
مليون

القطرية  طن سنويًا هو حجم الصادرات 
املسال. الطبيعي  الغاز  من  لليابان 
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احملافظـــة على عالقـــات 
ممتازة مع العمالء

ُتساهم مكاتب االتصال لقطرغاز يف اليابان والصني وتايالند بشكل إيجابي يف الوصول للمشرتين 
احلاليني واحملتملني للغاز الطبيعي املسال يف الشرق األقصى. ومع تأمني قطرغاز التفاقيات 

بيع وشراء طويلة األمد يف كل من هذه األسواق، جرى إنشاء مكاتب خاصة لتمثيل الشركة باخلارج 
وذلك يف إطار تكثيف وتطوير تواجدها وحضورها مما يؤهلها حتمًا لتحقيق أفضل وأعلى مستويات 

التواصل مع العمالء. 

“إنه لشرف كبري يل أن ُأمثل قطرغاز يف 
الصني. فالقيام بإجناز أعمال مشرتكة مع 

الصني هي قائمة باألساس على عالقات 
طويلة األمد مع مشرتي الغاز الطبيعي 

املسال. وُيوفر مكتب االتصال يف الصني 
رابطًا حيويًا وهامًا لدعم الشؤون التجارية 

والشحن”. -ماجد سلطان اجلابر، مدير عام 
مكتب االتصال يف الصني. 

صورة لفريق العمل يف مكتب االتصال بالصني. وبعد مرور فرتة سبع سنوات على تأسيس مكتب االتصال يف الصني، 
متكنت قطرغاز بدعم ومساعدة شركة الصني الوطنية للنفط البحري وشركة برتوشاينا من تشغيل ست حمطات 

جديدة. وقد باتت الشركة اليوم ُتسلم الشحنات لتسع حمطات يف خمتلف أنحاء البالد. 

صورة لفريق العمل يف مكتب االتصال باليابان. وقد استقبل املكتب أكرث من 2.300 شحنة منذ إنشائه قبل 20 عامًا، 
حيث ارتفع عدد العاملني فيه من 4 إىل 13 موظفًا.

مكتب االتصال يف اليابان 
يحتفل مبرور 20 عامًا على 

انطالق العمل به
وافتتح أول مكتب اتصال للشركة يف 

عام 1996 يف ناغويا يف اليابان، على 
مقربة من مقر شركة شوبو إلكرتيك، 

الياباين الرئيسي لقطرغاز.  العميل 
ويُضم املكتب فريقًا من املراقبني 
البحريني والفنيني الذين يشرفون على 

عمليات التفريغ يف اليابان فيساهمون 
بذلك يف تعزيز سمعة قطرغاز 
الغاز الطبيعي  بالنسبة لتسليم 

املسال لعمالئها حول العامل بأمان 
وموثوقية. عالوة على ذلك، يحتضن 

املكتب منسقي أعمال وعمليات 
يتعاملون مباشرة مع املشرتين 
ويقدمون تقارير استقصائية عن 

السوق للمقر الرئيسي لقطرغاز. وقد 
استقبل مكتب االتصال يف اليابان أكرث 

من 2.300 شحنة منذ إنشائه قبل 20 
عامًا، حيث ارتفع عدد العاملني فيه من 

4 إىل 13 موظفًا.

مكتب االتصال يف الصني
ُيعترب مكتب االتصال يف الصني الذي 
جرى إنشاؤه يف نوفمرب 2009 مبثابة 

“عيني وأذين” قطرغاز يف الصني. 
فمع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي 

األمد َتنصان على تزويد شركة الصني 
الوطنية للنفط البحري مبليوين طن 

يف السنة باإلضافة إىل تزويد شركة 

“إن العيش يف اليابان ُيعد جتربة رائعة. فقد 
تعلمت الكثري عن الثقافة اليابانية. ونحن 

نبذل كل ما يف وسعنا لالستمرار يف تزويد 
أصدقائنا يف اليابان بالغاز الطبيعي املسال 
بصورة آمنة وموثوقة”. -علي الباكر مدير عام 

مكتب االتصال يف اليابان.

برتوشاينا أيضًا بثالثة ماليني طن يف 
السنة، ُيمكن اجلزم بأن الصني ُتشكل 

سوقًا مهمة لقطرغاز حيث أنها تتمتع 
بقدرات منو كبرية ومميزة. 

ومع مرور الوقت، تطورت الصني 
وتقدمت بخطوات ثابتة الواحدة تلو 
األخرى حتى أصبحت ُتعد حاليًا أكرب 

مستهلك للغاز الطبيعي ومستورد 
للغاز الطبيعي املسال. وتضم الصني 

وهي ثالث أكرب بلد يف العامل 20 يف 
املئة من جمموع سكان العامل. 

وبصفتها واحدًة من أسرع االقتصادات 
منوًا يف العامل وصاحبة املركز الثاين 

عامليًا من حيث إجمايل الناجت احمللي 
بعد الواليات املتحدة، يتعني على 

الصني مضافرة جهودها يف اجملال 
البيئي واستخدام الغاز الطبيعي 

وأشكال الغاز الطبيعي املسال بشكل 
سليم ومدروس.

وعندما َتم افتتاح املكتب يف عام 
2009، كانت الشركة قادرة ومؤهلة 

للتسليم إىل حمطة واحدة من ثالث 
حمطات عاملة يف الصني فحسب. 

وبعد مرور فرتة سبع سنوات على 
تأسيس مكتب االتصال يف الصني، 

متكنت قطرغاز بدعم ومساعدة 
البحري  للنفط  الوطنية  شركة الصني 
وشركة برتوشاينا من تشغيل ست 

حمطات جديدة. وقد باتت الشركة 
اليوم ُتسلم الشحنات لتسع حمطات 

يف خمتلف أنحاء البالد. 

مكتب االتصال يف جنوب 
شرق آسيا 

ُيغطي مكتب االتصال يف جنوب شرق 
آسيا والذي ُيمثل سوق جنوب شرق 

آسيا التي تشمل كاّلً من تايالند، 
إندونيسيا وماليزيا،  سنغافورة، 

باإلضافة إىل أسواق شرق آسيوية 
أخرى تابعة جملال تخصصها. وقد 
مت إنشاء املكتب يف عام 2013 بعد 
وقت قصري من إعالن قطرغاز عن 

جناحها يف توقيع اتفاقية طويلة األمد 
بني قطرغاز3 وشركة تايالند العامة 
احملدودة لتزويدها مبليوين طن يف 

السنة من الغاز الطبيعي املسال 
ملدة 20 عامًا. وجرى تسليم أول شحنة 

مبوجب هذه االتفاقية يف يناير 2015. 
ن املكتب الكائن يف بانكوك  وُيؤمِّ
والذي يضم موظفني يتحدثون اللغة 

التايالندية، وصواًل سهاًل وسلسًا 
لقطرغاز إىل هذا العميل اجلديد الذي 

تربطها به عالقة طويلة األمد. كما يتوىل 
املكتب مسؤولية تسهيل زيارات كبار 

مسؤويل قطرغاز للمنطقة وزيارات 
العمالء لقطر، فضاًل عن تسهيل أي 

تواصل أو صعوبات ثقافية قد ُيواجهها 
الطرفان. 

“نظرًا إىل كون قطرغاز الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، فإن مكانتها احلالية ُتعد ممتازة 
يف السوق. وإننا لطاملا ُعرفنا بقوتنا يف 

تلبية احتياجات عمالئنا وذلك بفضل قدرتنا 
ومهاراتنا الكبرية والواضحة يف جمال إنتاج 

الغاز الطبيعي املسال وحجم أسطولنا 
الكبري”. -علي راشد الدرهم، مدير عام مكتب 

االتصال يف جنوب شرق آسيا.

أهداف مكاتب االتصال
• تنسيق أفضل بني املقر الرئيسي لقطرغاز وعمالء 	

الغاز الطبيعي املسال.
• تسهيل عملية التواصل بخصوص جميع املسائل 	

املرتبطة بتسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال 
ضمن نطاق املكاتب مبوجب االتفاقيات الطويلة 

والقصرية األمد.
• دعم اجلهود التسويقية لقطرغاز اخلاصة بتطوير 	

األعمال يف هذه املناطق.
• تقدمي دراسات خاصة بالسوق من خالل إصدار 	

تقارير تتناول سوق الغاز إىل جانب حتديثات للمقر 

الرئيسي بشكل منتظم. 
• دعم إدارة الشحن يف قطرغاز، من خالل التنسيق 	

والعمل على إعداد دراسات خاصة بالتوافق بني 
السفن والسواحل. 

• اإلشراف على تفريغ الشحنات مبا يضمن سالمة 	
العمليات. 

• توفري الدعم التواصلي جلدولة عمليات تسليم 	
الشحنات للعمالء يف املناطق.

• تنسيق زيارات قطرغاز للمناطق وزيارات العمالء 	
لقطر. 

صورة جتمع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ببعض الزمالء من مكتب االتصال يف جنوب 
شرق آسيا إىل جانب بعض أعضاء اإلدارة العليا لشركة تايالند العامة احملدودة بداخل إحدى السفن املستخدمة يف 

تسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال.

2،300
 

أكرث من 2.300 شحنة 
االتصال  مكتب  استقبلها 

اليابان منذ إنشائه قبل  يف 
20 عامًا.

255
 

التي  هو عدد الشحنات 
االتصال  مكتب  ساهم 
بتسليمها  الصني  يف 

إنشائه. منذ 
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 التوسع يف األسواق:
 املدخل إىل أوروبا 

الوسطى ومنطقة 
البلطيق

قامت قطرغاز بتسليم أوىل شحناتها من الغاز الطبيعي املسال إىل 
بولندا يف 11 ديسمرب من العام املاضي. وقد أقدمت شركة النفط 

والغاز البولندية )ِبي جي إن َاي جي( على شراء الشحنة نيابة عن 
شركة بوليسكي إل إن جي بعدما ُعهد إليها استالم الشحنة اخلاصة 
بالتشغيل التجريبي حملطة استقبال شينويشجا يف بولندا. وُيشكل 

هذا اإلجناز خطوة إضافية هامة ُتضاف إىل مسرية قطرغاز احلافلة 
باإلجنازات والتي يتم مباشرتها بالتوسع نحو أسواق منطقة أوروبا 

الوسطى ومنطقة البلطيق. 

“سُتساهم هذه احملطة يف توسعة نطاق توريد شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا؛ 
حيث نبدأ خطواتنا األوىل يف اجتاه هذا االلتزام انطالقًا من بولندا التي ستكون مبثابة بوابة 
العبور إىل دول وسط أوروبا وباألخص الدول غري الساحلية التي تفتقر إىل املنافذ البحرية، 
باإلضافة إىل منطقة البلطيق.” -الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

أثبتت قطرغاز جمددًا بجدارتها 
املعهودة متيزها التشغيلي يف قطاع 

الطاقة العاملي من خالل التسليم 
اآلمن واملوثوق ألول شحنة من الغاز 
الطبيعي املسال لبولندا يف حمطة 

استقبال الغاز الطبيعي املسال التي 
جرى تشييدها حديثًا يف شينويشجا. 

ففي 11 ديسمرب من العام 2015، سلمت 
الناقلة “النّعمان” من طراز كيو- فلكس 

الشحنة األوىل من أصل شحنتني من 
املزمع أن توردهما قطرغاز لالستخدام 
يف عمليات التربيد والتشغيل التجريبي 

حملطة استقبال الغاز الطبيعي 
املسال يف شينويشجا، على أن يتم 

تصدير الشحنة الثانية يف فرباير 2016. 
وسُيمهد جناح عمليات التربيد 

والتشغيل التجريبي يف احملطة 
الطريق للمباشرة بتسليم شحنات الغاز 

الطبيعي املسال لبولندا مبوجب اتفاقية 
بيع وشراء ملدة 20 عامًا بني قطرغاز 3 
وشركة النفظ والغاز البولندية )ِبي جي 
إن َاي جي(. وستقوم قطرغاز مبوجبها 
بتصدير مليون طن من الغاز الطبيعي 

املسال إىل بولندا سنويًا. 
وخالل التعليق على أهمية تسليم 

أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
لبولندا، صّرح الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز بقوله: 
“ُتمثل بولندا سوقًا جديدة وواعدة 

لقطرغاز، وُيربهن تسليمنا ألوىل 
شحنات الغاز الطبيعي املسال على 

التزامنا بتزويد دول أوروبا مبصدر آمن 
وفعال للطاقة النظيفة. وسُتساهم 

هذه احملطة يف توسعة نطاق توريد 
شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل 
دول أوروبا؛ حيث نبدأ خطواتنا األوىل 

يف اجتاه هذا االلتزام انطالقًا من 
بولندا التي ستكون مبثابة بوابة العبور 

إىل دول وسط أوروبا وباألخص الدول 
غري الساحلية التي تفتقر إىل املنافذ 

البحرية، باإلضافة إىل منطقة البلطيق. 
وُتعترب حمطة شينويشجا للغاز 

الطبيعي املسال احملطة السابعة 
عشر التي ُتسلمها قطرغاز شحنات 
للتشغيل التجريبي، مما ُيشكل إجنازًا 

ُمهمًا آخر يف مسرية الشركة”.

وُتعترب قطرغاز اليوم الشركة 
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل، مع قدرة إنتاج 
سنوية تصل إىل 42 مليون طن 

وقاعدة عمالء يف جميع أنحاء العامل. 
وُتعد حمطة استقبال الغاز الطبيعي 
املسال يف شينويشجا أول منشأة 

برية من نوعها بهذا احلجم يف شمال 
أوروبا.

وجتعل احملطة من بولندا مدخاًل 
رئيسيًا للغاز الطبيعي املسال إىل 

دول وسط أوروبا وباألخص الدول غري 

الساحلية التي تفتقر إىل املنافذ البحرية، 
باإلضافة إىل منطقة البلطيق، مما ُيبشر 
باخلري نظرًا إىل العالقة الوثيقة التي تربط 

قطرغاز بشركة النفط والغاز البولندية 
)ِبي جي إن َاي جي(.

وقد صّرح فالدميار وجوسيك نائب 
رئيس جملس إدارة شركة بي جي إن 

َاي جي قائاًل: “ُيعد استالمنا لشحنات 
الغاز الطبيعي املسال إحدى األدوات 
الفعالة لتنويع مصادر توريد الغاز يف 
بولندا، كما أن هذه العملية ُتعد ركنًا 

20 سنة 
هي مدة العقد مع 
والغاز  النفط  شركة 

)ِبي جي إن  البولندية 
اَي جي(.

هامًا وحموريًا يف إطار اسرتاتيجية 
شركة بي جي إن َاي جي لتنويع مصادر 

التوريد لديها”. 
وحتدث جان تشادام رئيس شركة 

غاز سيستم وبوليسكي إل إن جي 
عن األثر اإليجابي لهذه احملطة 

اجلديدة ووقع العالقة مع قطرغاز 
على استقاللية الطاقة يف بولندا، حيث 

ح قائاًل: “ستمنح هذه اخلطوة  صرَّ
املميزة بولندا فرصة عظيمة لدخول 
سوق الغاز العاملية حيث سينعكس 

ذلك إيجابيًا على مدى القدرة التنافسية 
يف تنويع أسعار موارد الطاقة. وتسمح 

لنا قدرة حمطة االستقبال بتأدية دور 
مهم يف جمال استقاللية الطاقة 

للمنطقة برمتها. فنحن ُنؤمن لبولندا 
الوقود إىل جانب إمكانية تنويع مصادر 

الطاقة للدول األوروبية األخرى”.

حمطة شينويشجا الستقبال الغاز 
الطبيعي املسال:

1 
تسليم أول شحنة على منت الناقلة 

“النّعمان” من طراز كيو- فلكس التي 
حملت 2١0.000 مرت مكعب من الغاز 

الطبيعي املسال

مصممة الستقبال الغاز 
وإعادة حتويل الغاز الطبيعي 

املسال إىل حالته الطبيعية 
بسعة إنتاجية تبلغ 5 مليار قدم 

مكعب من الغاز سنويًا وتوريدها إىل 
شبكة توزيع الغاز البولندية

خزانان جتميد للغاز 
الطبيعي املسال، 
بقدرة  160.000 مرت 

مكعب يف كل منهما

مرافق إلعادة 
حتويل الغاز 

املسال 
للحالة الغازية 

ستسلم 
قطرغاز 

 ١.000.000
طن من 

الغاز الطبيعي 
املسال 

للمحطة سنويًا

خط أنابيب بطول 
85 كيلومرتًا 

يصل حمطة 
االستقبال 

بشبكة توزيع 
الغاز البولندية

املنشأة األوىل من نوعها 
بهذا احلجم يف شمال ووسط 

شرق أوروبا 

حاجز لألمواج بطول 3 كيلومرت

للناقلة "الّنعمان”من  صورة 
طراز كيو- فلكس التي َسلمت 

أول شحنة من الغاز الطبيعي 
املسال إىل حمطة استقبال 

الغاز يف شينويشجا.

ميناء تفريغ برصيف ميكنه استيعاب 
وتفريغ ناقالت امليثان التي ترتاوح سعتها 

بني ١20.000 مرت مكعب )يف حالة 
استخدام الناقالت التقليدية( و2١7.000 

مرت مكعب )يف حالة استخدام ناقالت من 
طراز كيو- فلكس(

١7
الطبيعي  الغاز  حمطة  إنها 

املسال رقم 17
قطرغاز  ُتسلمها  التي 

للتشغيل  شحنات 
التجريبي.
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الريــــــــادة يف معايري 
الصحة والسالمـــة وإدارة 

البيئــــــة

بعدما باتت أول شركة قطرية حترز أهم جائزتني 
مينحهما جملس السالمة الربيطاين يف عمليات 

الغاز الطبيعي املسال يف عام 2014، اختتمت 
قطرغاز عام 2015 بإجناز مميز آخر متثل يف نيلها 
 Globe of و Sword of Honour لشهادتي

 .Honour

7
 

قطرغاز هي واحدة من
 سبع شركات حول العامل تنال شهادتي 

 Globe of و Sword of Honour
Honour يف عام 2015.

 Globe و Sword of Honour صورة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز، أثناء تسلمه جلائزتي
of Honour التي قدمتهما له ليندا أرمسرتوجن رئيسة جملس أمناء جملس السالمة الربيطاين.

“من خالل العمل اجلاد والدؤوب إلدارة الشحن يف قطرغاز، 
استطعنا أن ُنضيف هذا اإلجناز املميز إىل مسريتنا احلافلة 

باعتبارنا الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل”. -الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز.

حصدت إدارة الشحن يف شركة 
قطرغاز جائزتني مرموقتني للسنة 
الثانية على التوايل، وقد كانت واحدًة 
من 7 مؤسسات حول العامل ممن 

استطاعوا أن يحصدوا هاتني اجلائزتني 
املميزتني يف عام 2015 - وهو ُيعد 

إجنازًا رئيسيًا آخر بالنسبة للشركة. 
وقد تَسلمت الشركة الشهادتني من 

جملس السالمة الربيطاين، حيث متثلت 
 Sword الشهادة األوىل يف جائزة

of Honour والتي ُمنحت إياها نظرًا 
لتميزها يف جمال إدارة خماطر الصحة 

والسالمة يف أماكن العمل، فضاًل عن 
حصولها على الشهادة الثانية وهي 

جائزة Globe of Honour التي فازت 
بها تواليًا نظرًا لتميزها يف إدارة البيئة، 

حيث جاء ذلك إقرارًا بتحقيقها أعلى 
معايري الصحة والسالمة وإدارة البيئة. 

وحتى تتمكن إدارة الشحن يف 
قطرغاز من احلصول على هاتني 

الشهادتني بنجاح، كان عليها أواًل أن 
تخضع للمتطلبات الصارمة والدقيقة 

جمللس السالمة الربيطاين، وهو 
مؤسسة خريية مسجلة تهدف 

إىل حماية احلياة والبيئة، وفًقا 
ملعايري “اخلمس جنوم ألنشطة 

العمل األكرث صحة وسالمة”. وُيعترب 
جملس السالمة الربيطاين مؤسسة 

مرموقة عامليًا تقدم خدمات تدريبية 
واستشارية مكثفة للشركات 

واملنظمات حول العامل. وقد عمل 
اجمللس بدوره على تطوير منوذج 

التدقيق ذي اخلمس جنوم الذي يقّيم 
بصورة شاملة أنظمة الصحة املهنية 

والسالمة واإلدارة البيئية. 
ولكي تتأهل قطرغاز للحصول على 
الشهادتني، كان عليها مبدئيًا اخلضوع 

لربنامج جملس السالمة الربيطاين 
لتقييم الصحة املهنية والسالمة 

وإدارة البيئة وفقًا ملعايري اخلمس 
جنوم يف الفرتة من أغسطس 2014 إىل 

يوليو 2015. كما كان يتوجب على الشركة 
أن ُتربهن للجنة مستقلة من اخلرباء 
عن متيز أدائها على مستوى الصحة 

املهنية والسالمة وإدارة البيئة يف ما 
يتعلق بعمليات شحن الغاز الطبيعي 

املسال. 

ن هذا إظهار وتأكيد: وَتضمَّ
• دور اإلدارة العليا يف التخطيط 	

االسرتاتيجي ووضع الهيكل 
املناسب. التنظيمي 

• متانة وكفاءة أنظمة اإلدارة 	
وإجراءاتها وتنفيذها الصارم.

• التواصل املنظم والفعال مع 	
اجلهات املعنية.

وال ُيعد هذا اإلجناز األول من نوعه 
للشركة. ففي عام 2014، باتت قطرغاز 

أول شركة قطرية حترز هاتني اجلائزتني 
املرموقتني. ويف عام 2015، كانت 

الشركة واحدة من سبع شركات حول 
العامل التي جنحت يف احلصول على 

شهادتي Sword of Honour و
Globe of Honour، وما زالت بذلك 

ُتحافظ على موقعها املميز باعتبارها 
الشركة القطرية الوحيدة التي حققت 

والتزال ُتحقق وحتصد هذا اإلجناز. 
وقد صّرح الشيخ خالد بن خليفة آل 

ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 
أثناء تسلمه للشهادتني من طرف 

ليندا أرمسرتوجن رئيسة جملس أمناء 
جملس السالمة الربيطاين، قائاًل: 

“إنه لشرف كبري لنا أن نحصل 
على هاتني الشهادتني املرموقتني 

للسنة التالية على التوايل، حيث ُيظهر 
هذا اإلجناز مدى التزامنا واجلهود 

احلثيثة التي نبذلها يف قطرغاز لوضع 
معايري عاملية للصناعة وَتبنِّي أفضل 

املمارسات يف جمال عملنا. ومن 
خالل العمل اجلاد والدؤوب إلدارة 

الشحن يف قطرغاز، استطعنا أن 
ُنضيف هذا اإلجناز املميز إىل مسريتنا 

احلافلة باعتبارنا الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل. ونحن نتعهد باحلفاظ على 

مستوى أدائنا احلايل والعمل على 
تطويره يف املستقبل لضمان تطبيق 

أعلى معايري اجلودة على مدى السنوات 
القادمة، وُنشجع املؤسسات األخرى 

على االنضمام إلينا حتى نتمكن جميعًا 
من حتقيق التميز يف جماالت الصحة 

والبيئة.” والسالمة 

صورة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاين وهو ُيمسك بجائزة Sword of Honour برفقة باقي الفائزين الذين حصلوا على 
 Sword of نفس اجلائزة. وُتعد قطرغاز واحدة من سبع شركات حول العامل ممن جنحت يف احلصول على شهادتي

Honour وGlobe of Honour يف عام 2015.
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أداء إدارة الشحن يف جمايل الصحة والسالمة املهنيتني واألداء البيئي مابني عام 20١3 و عام 20١5

التدقيق اخلاص بالصحة والسالمة
البيئي التدقيق 
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الرتكيز على التكنولوجيا والشراكة 
يف املؤمتر الدويل لتكنولوجيا

 البرتول 20١5
جرى تنظيم املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول الذي مت انعقاده مؤخرًا حتت شعار "التكنولوجيا والشراكة 

من أجل الطاقة املستدامة يف املستقبل”. ومع التزام قطرغاز بالتميز التشغيلي وسعيها إىل 
احملافظة على البيئة لصالح األجيال املستقبلية، والتي ُتعد أولوية أساسية وبارزة ضمن باقي 

أولويات الشركة، قام ُممثلو الشركة بطرح هذا املوضوع احملوري ضمن باقي األوراق البحثية 
والنقاشات التي احتضنها املؤمتر.

شكلت مشروعات قطرغاز املتالئمة 
مع رؤية قطر الوطنية 2030 املوضوعات 

الرئيسية التي تناولها املتحدثون 
الرئيسيون باسم الشركة خالل املؤمتر 

الدويل لتكنولوجيا البرتول. وتلتزم 
قطرغاز، بصفتها ُموردًا مسؤواًل 

للطاقة، بتحسني األداء البيئي للغاز 
الطبيعي املسال إىل جانب تعزيزها 

لباقي منشآت اإلنتاج األخرى. 
وتعتمد الشركة مقاربة شاملة 
إلدارة كفاءة الطاقة وباقي خمتلف 
املسائل البيئية األخرى. كما ُتشكل 

السالمة والصحة واألداء البيئي واحدة 
من الركائز اخلمس للبيان التوجيهي 

للشركة وُتساهم يف حتقيق هدف رؤية 
قطرغاز 2020 بالتوصل إىل “مكان عمل 

خاٍل من احلوادث واإلصابات، ووضع حد 
النبعاثات الهيدروكربون، واحلد من اآلثار 

البيئية”.

البيئية لقطرغاز:  املشاريع 
بني املاضي واحلاضر

قدم الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين، 
مدير الشؤون الهندسية واملشاريع 
بشركة قطرغاز، أثناء حلقة نقاشية 

خالل املؤمتر ورقة بحثية بعنوان 
“االستثمار يف الطاقة وخفض التكلفة 

على املدى الطويل”. وشكلت املشاريع 
البيئية الرئيسية لقطرغاز حمور 

النقاش، مما أبرز بوضوح تام أهداف 
الشركة والتزامها الراسخ بتحسني 

كفاءة الطاقة واحلد من الوقع البيئي.
ووصف الشيخ خالد تفاصيل بعض 

املشاريع الرئيسية لقطرغاز املرتبطة 
بربنامج إدارة انبعاثات غاز االحتباس 

احلراري الذي يضم مشروع اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن العاملي 

املستوى وعددًا من مشاريع الشركة 

صورة جتمع املهندس سعد شريده الكعبي، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز، مبمثلي الشركة يف 
املقصورة اخلاصة بقطرغاز يف جناح قطر للبرتول خالل املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول.

صورة للشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين، مدير الشؤون الهندسية واملشاريع بشركة قطرغاز، أثناء احللقة النقاشية التي حملت عنوان "االستثمار يف الطاقة وخفض التكلفة على 
املدى الطويل”.

صورة مت التقاطها لهيثم عبدالعزيز املري مدير هندسة مكامن الغاز أثناء تقدميه لعرض عام للطالب املشاركني خالل 
أنشطة األعضاء الشباب.

املقصورة اخلاصة بشركة قطرغاز يف جناح قطرللبرتول خالل املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول 2015.

صورة لعزام عبد العزيز املناعي مدير إدارة العالقات العامة وهو يتسلم شهادة تقديرية من كّل من ديفيد بالنكارد 
رئيس جملس إدارة املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول ووليد الرفاعي املدير اإلداري ملشروع املؤمتر العاملي لتكنولوجيا 

البرتول، وذلك تقديرًا لشركة قطرغاز على دعمها ورعايتها للمؤمتر.

اخلاصة بخفض نسبة االحرتاق، وخفض 
كمية خملفات املياه الصناعية، 

واالسرتجاع احلراري. 
وقد وضحت الورقة البحثية أهداف 

ومزايا خفض نسبة االحرتاق للوصول إىل 
معدل احرتاق ما دون 0.3 يف املئة من 

إجمايل إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت. كما 
ذكر الشيخ خالد عددًا من املبادرات 

املميزة التي يجري العمل على إجنازها 
ملساعدة قطرغاز على حتقيق هدفها 

يف هذا اجملال، أي التوصل إىل ما دون 
6.000 مليون قدم مكعب معياري يف 

السنة بحلول عام 2017. 
كما تطرق الشيخ خالد من خالل 

ورقته البحثية كذلك إىل مبادرة قطرغاز 
إلدارة خملفات املياه الصناعية والتي 

تتماشى مليًا مع رؤية قطر الوطنية 
.2030

وقد قام عدد كبري من أخصائيي 
قطرغاز ومهندسيها باملشاركة 

وعرض عدد من األوراق البحثية، حيث 
قدموا دراسات شملت جمموعة 

متنوعة من العمليات والربامج التي 
تنفذها الشركة وذلك مع الرتكيز 

على االبتكار والتميز التشغيلي 
واحملافظة على البيئة. كما قدم 

املتحدثون بعضًا من أفضل 
دراسات احلالة يف معاجلة 

بعض التحديات التقنية اخلاصة 
بقطاع الغاز الطبيعي املسال. 

١5
التي قدمها  البحثية  هو عدد األوراق 
الدويل  ممثلو قطرغاز خالل املؤمتر 

.2015 البرتول  لتكنولوجيا 

أنشطة األعضاء الشباب
البرتول  الدويل لتكنولوجيا  ُيعد املؤمتر 

مؤمترًا ومعرضًا سنويًا يتم التطرق 
من خالله إىل موضوع احلاجة إىل إحداث 

شراكات وثيقة مع القطاعني اخلاص 
واحلكومي فضاًل عن اجملتمع املدين. 

وُيشكل احلدث منربًا الستكشاف 
على  القادرة  التعاونية  االسرتاتيجيات 

جعل مصادر الطاقة احلالية أنظف 
وأكرث كفاءة. كما أنه ُيعد فرصة هامة 

للنظر يف طرق إنتاج وتوزيع مبتكرة 
الطاقة. جديدة حمتملة لقطاع 

وعماًل مبهمة الشركة بأن تكون 
املقصد األول للقوى العاملة الوطنية 
والدولية العالية األداء، قامت قطرغاز 

بدور الراعي التيتانيوم ألنشطة األعضاء 
الشباب الذي مت تنظيمه مؤخرًا خالل 

املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول2015. 
ويستفيد أفضل طالب هندسة البرتول 
وخريجوها من املؤسسات الدولية من 

هذه املبادرة التعليمية. 

ويف إطار الربنامج املذكور، 
قدم فريق إدارة املكامن واإلنتاج يف 

قطرغاز عروضًا للطالب الدوليني 
والقطريني خالل حدث مت تنظيمه على 
هامش املؤمتر. وقام هيثم عبدالعزيز 

املري مدير هندسة مكامن الغاز بتقدمي 
عرض عام للطالب املشاركني عن 

الشركة وأنشطتها، فيما تولت شهد 
إبراهيم الشيخ مهندسة أداء اإلنتاج 

بدورها تسليط الضوء على “سلسلة 
قيمة الغاز الطبيعي املسال”.

وموازاة مع املؤمتر، شاركت 
قطرغاز أيضًا يف املعرض الذي ُأقيم 

يف جناح قطر للبرتول، حيث التقى 
ممثلوها طوال فرتة املؤمتر مع نظراء 
لهم وعملوا على بناء الشبكات وتوطيد 

العالقات فضاًل عن تبادل املعلومات 
واخلربات املرتبطة بالقطاع.
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تقضي بعض األهداف الرئيسية لرؤية قطرغاز 
2020 بـ"احملافظة على خربتنا وتطويرها من 
خالل قوى عاملة عالية املستوى وعلى قدر 

كبري من احلماس” من أجل "الدفع بعجلة النمو 
والتطور اخلاص بالصناعة من خالل تطبيقات 

جديدة للغاز الطبيعي املسال” ولـ"تعظيم 
القيمة من خالل الكفاءة التشغيلية”. ويف 

ضوء هذه األهداف، استضافت قطرغاز مؤخرًا 
املنتدى الهندسي السنوي الثاين عشر.

قام عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن يف قطرغاز بتقدمي ورقة بحثية خالل مؤمتر "غازتك” 
الذي مت انعقاده يف سنغافورة، ملقيًا الضوء عربها على التغريات التي أثرت مؤخرًا يف أسواق الغاز 

العاملية وأسواق الغاز الطبيعي املسال. 

املنتدى الهندسي السنوي
 الثاين عشر

ديناميكية الغاز املتغرية
 يف العامل

شارك حوايل 200 خبري هندسي من شركات النفط والغاز، إىل جانب عدد من األكادمييني 
وممثلي القطاع اخلاص يف املنتدى الهندسي السنوي الثاين عشر الذي مت انعقاده 

مؤخرًا. وُيشكل املنتدى ملتقى هامًا خلرباء الهندسة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال حيث يتم تبادل األفكار وعرض التحديات التي تواجه الصناعة حاليًا.

وقد قام املشاركون بتبادل اخلربات التقنية ومناقشة أحدث التطورات وأفضل 
املمارسات يف قطاع النفط والغاز يف قطر، حيث جرى تناول عدد من العروض 

التقدميية التي ارتكزت على أفضل املمارسات القطاعية وأحدث دراسات احلالة 
الفعلية وذلك بغية تبادل اخلربات واملعارف. 

وحتدث عالء صادق احلسن مدير إدارة الهندسة يف قطرغاز، الذي توىل إدارة 
املنتدى عن التحديات التي يواجهها القطاع، ُمحددًا توجيهات خاصة بتطوير 

االسرتاتيجيات لتجاوز هذه التحديات. وقال: “يف قطاعنا، ُيعّد التعلم املستمر 
وتطوير الذات عنصرين رئيسيني للنجاح. وعلى غرار الفعاليات املماثلة، ُيتيح هذا 

املنتدى الفرصة لتبادل األفكار وعرض اخلربات مما ُيساعدنا على االطالع على أحدث 
املستجدات إىل جانب مواكبة آخر التطورات يف الصناعة”.

وأضاف: “يف خضم سعينا الدؤوب نحو حتقيق األهداف املشرتكة التي ترمي إليها 
رؤية قطر الوطنية 2030، نأخذ على عاتقنا مسؤولية كربى لرنقى إىل مستوى التوقعات 

ونثبت أننا على قدر التحدي”.

شارك وفد من ممثلي شركة قطرغاز 
مؤخرًا يف مؤمتر “غازتك” الذي ُعقد يف 

سنغافورة، حيث شغلت الشركة جزءًا 
خاصّاً بها يف إحدى زوايا جناح قطر 

للبرتول.
ومن خالل الرتكيز بشكل رئيسي 

على قطاع الطاقة العاملي، تطرق 
عالء أبو جبارة إىل عملية إعادة التوازن 

األساسية التي يجب أن حتدث يف 
القطاع نتيجة الديناميكية اجلديدة يف 

السوق والتقلبات األخرية والطارئة على 
األسعار. وشرح أنه مع وجود إدارة 

فعالة، تبقى التوقعات بالنسبة إىل الغاز 
الطبيعي والغاز الطبيعي املسال 

إيجابية.
ر بحماسة بالغة قائاًل: “نرى  وَعبَّ

أن النمو االقتصادي العاملي واالجتاه 
البيئية واستخدام  للمدنية والسياسات 

التكنولوجيا احلديثة هي كلها خطوات 
مميزة وهامة تدعم مستقبل قطاعنا 

على املدى الطويل”.
وأبرز عرضه الطرق التي تأقلمت 

بها أسواق الغاز الطبيعي املسال 
خالل العام املاضي مع الظروف 

اجلديدة للسوق، والتي ال تقتصر على 
انخفاض أسعار النفط فحسب بل 

تتضمن أيضًا تراجع الطلب على املدى 
القصري على الغاز الطبيعي املسال 

وسالمتها العمليات  تكامل 
قدم املشاركون يف املنتدى عددًا من األبحاث والعروض التي تناولت موضوعني 

رئيسيني هما “تكامل العمليات” و“نظم املعاجلة والسالمة”، مبا يف ذلك:
• اسرتاتيجيات املشروع	
• اجلودة وإدارة التقادم	
• كفاءة األصول	
• التفريغ الساخن	
• خفض التكلفة	
• فاعلية وإجراءات تطوير األعمال	
• دورة إعادة املعاجلة	
• التحري عن حوادث احلريق	
• نظام اإلدارة	
• تقييم دورة معاجلة الغاز 	
• عمليات االسرتجاع 	
• مراجعة كفاءة األداء	
• نظام املعاجلة املتقدم 	
• وضع تقديرات أفضل لعواقب تسرب الغاز الطبيعي املسال.	

شارك يف املنتدى حوايل 200 مهني وخبري يف جمال الهندسة.

من اليمني إىل اليسار: عبد القادر عطوة، مدير قسم الصيانة والدعم الفني للعمليات، وعبداهلل راضي الهاجري، 
مدير قسم املراقبة الهندسية؛ وعالء صادق احلسن، مدير إدارة الهندسة بالشركة، وأحمد هالل املهندي، مدير 

العمليات يف قطرغاز؛ وأحمد حسن السليطي، مدير قسم املشاريع الهندسية يف قطرغاز، وموررتي جندياال، 
مهندس أول يف مصفاة لفان 2 )الهندسة واملشرتيات واإلنشاء(.

صورة لعالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن يف قطرغاز وهو يتحدث عن "ديناميكية الغاز املتغرية يف العامل”. 

صورة لوفد قطرغاز يف جناح الشركة خالل مؤمتر "غازتك” 2015. 

من ِقبل أسواق الشرق األقصى 
التقليدية واملعتادة، وبروز أسواق 

جديدة يف الشرق األوسط، باإلضافة 
إىل وفرة العرض من قبل املوردين 

احلاليني واجلدد.
وشرح عالء أبوجبارة قائاًل: “نرى أنه 
خالل األعوام اخلمس القادمة، سيزداد 
حجم الطلب العاملي على الغاز بنسبة 

اثنني يف املئة يف السنة، وهي ُتعد 
نسبة منخفضة قلياًل مقارنة مبا 

شملته التوقعات السابقة. ويعود هذا 
االرتفاع البطيء يف نسبة الطلب إىل 

انخفاض معدل الطلب على الكهرباء 
يف آسيا، وانخفاض أسعار النفط التي 

تؤدي بدورها إىل احلد من تطوير البنية 
التحتية يف الشرق األوسط”.

وبعدما عرض بعض األرقام 
الرئيسية، أظهر عالء أبو جبارة أن 

الطلب العاملي على الغاز الطبيعي 
املسال يقف حاليا عند 250 مليون طن 
يف السنة، ولكن من املتوقع أن يصل 

إىل أكرث من 400 مليون طن يف السنة 
2025. كما أشار إىل ارتفاع  بحلول عام 
استخدام قطاع الغاز والغاز الطبيعي 
املسال وتطويره، موضحًا أن صناعة 

الغاز الطبيعي املسال قادرة على 
توفري الكميات األساسية املطلوبة 

للوفاء بالطلب املستقبلي على الغاز. 

العاملي  النمو االقتصادي  “نرى أن 
والسياسات  للمدنية  واالجتاه 
التكنولوجيا  واستخدام  البيئية 

احلديثة هي كلها خطوات مميزة 
على  قطاعنا  مستقبل  تدعم  وهامة 

-عالء أبو جبارة،  املدى الطويل”. 
التجارة والشحن.  إدارة  مدير 

2015

10

0

20

2020202520302035

7.
24

9.
23

6
13

.2
3

7.
64

10.
29

6
14

.3

8.
04

11.5
47

15
.4

8.
44

12
.9

83
16

.4
8

8.
84

14
.6

62
17

.5
3

منو الطلب على الغاز والغاز الطبيعي املسال

النمو السكاين
)مليارات(

منو إجمايل الناجت احمللي 
)دوالر للشخص الواحد(

الطلب األويل على الطاقة 
)مليون طن مرتي(



جملة الرائد    |   الربع الرابع 2015     |    21   20     |    الربع الرابع 2015     |    جملة الرائد

تطوير قدرات اخلريجني 
املواطنني

تلتزم قطرغاز بأن تكون مقصدًا أواًل وأخريًا للقوى العاملة الوطنية صاحبة األداء العايل. ونظرًا لذلك، 
فقد ارتكز منتدى التقطري السنوي الذي جرى تنظيمه مؤخرًا على استقطاب اخلريجني املواطنني 

الذين سُيصبحون قادة الغد يف املستقبل القريب.

ُتعد مساهمة شركة قطرغاز يف شراكات األعمال احمللية جزءًا اليتجزأ من مهمتها األساسية 
املتمثلة يف سعيها ألن تكون مسؤولة وفعالة من الناحية االجتماعية. ويف إطار هذا النطاق، قامت 

الشركة مؤخرًا باستضافة منتداها السنوي الثالث للمقاولني.

ُتركز قطرغاز بشكل واضح على 
تطوير مهارات املواطنني القطريني 

وتوظيفهم، مبا يتماشى بصورة 
مباشرة مع هدف رؤية قطر الوطنية 

2030 الذي يقضي بتمكني القطريني 
للمحافظة على جمتمع مزدهر. 

وتستثمر قطرغاز يف تعليم الشباب 
القطري وتدريبه كما أنها متتلك 

اسرتاتيجيات وبرامج معدة بشكل 
ممتاز بغية استقطاب املواطنني من 

أصحاب املهارات وتطوير قدراتهم 
واحملافظة عليهم.

بهدف دعم السوق احمللية وتنميتها 
وتوطيد العالقة الثنائية بني قطرغاز 

ومقاوليها، استضافت الشركة مؤخرًا 
املنتدى السنوي الثالث للمقاولني 

حتت شعار “الشراكة من أجل النمو 
املستدام”. 

شراكات املقاول
ومبا أن قطرغاز تأسست قبل 

ثالثة عقود، فقد كانت الشراكة مع 
املقاولني عنصرًا أساسيًا من عناصر 

اسرتاتيجيتها اخلاصة بالقوى العاملة. 

صورة جتمع اخلريجني املواطنني مبدربيهم خالل منتدى التقطري السنوي.

شارك حوايل 600 شخص يف منتدى املقاولني.

وُتقدم قطرغاز مزيجًا من فرص 
التدريب، وبرامج التطوير املرتكزة 

على املهارات، واإلعارة الدولية، ودعم 
التعليم اإلضايف، فضاًل عن العمل 

االعتيادي واملكافآت واجلوائز التقديرية 
لتعقب تقدم العمل وتسريعه. وُيشكل 
منتدى التقطري السنوي الذي يستهدف 

اخلريجني املواطنني ورعاتهم، منصة 
مناسبة ملا سبق ذكره. ويتيح املنتدى 
الفرصة للمواطنني القطريني لتشاطر 

خربتهم العملية أو التدريبية يف 
قطرغاز مباشرة مع الرئيس التنفيذي. 

وقد مت تشجيع اخلريجني 
املواطنني خالل منتدى هذه السنة، 

على أن يتصّوُروا أنفسهم قادة 
املستقبل وأنهم يعتلون مناصب 

هامة يف قطرغاز، وأن ُيعربوا بحرية 
عما يعني ذلك لهم وماميثله من 

أهمية. ومّكن املنتدى اخلريجني من 
التطلع إىل األدوار القيادية كما شكل 

أرضية حتفيزية وفرت منربًا هامًا 
للخريجني املواطنني إىل جانب مدربيهم 

لتبادل اخلربات وتشاطر التحديات التي 
واجهوها يف الشركة.

وألقى حممد الهيل مدير 
احملاسبة إىل جانب جاسم الباكر خبري 

عمليات اخلزينة واخلريج السابق، 
كلمتني حتفيزيتني يف املنتدى إللهام 

زمالئهم. وجرى تشجيع اخلريجني 
املواطنني وحثهم على االستفادة من 
فرص التعلم التي ُتتيحها لهم قطرغاز 
فضاًل عن تويل تطوير قدراتهم الذاتية. 

وُأقيمت العديد من األنشطة 
التجريبية خالل املنتدى، والتي سلطت 

الضوء على بعض املهارات على 
غرار التواصل وعمل الفريق وإدارة 

 املساهمة يف األعمال
احمللية

صورة ألحمد هالل املهندي، مدير العمليات يف قطرغاز 
أثناء إلقائه لكلمة خالل املنتدى.

وتعمل الشركة مع عدد من املقاولني 
ضمن عقود طويلة األمد، والذين 

ُيقدمون لها خدمات خمتلفة على غرار 
الهندسة، والصيانة وتنفيذ املشاريع، 

إىل جانب العمليات البحرية، وخدمات 
املوانئ والنقل واألمن، إىل جانب تقدمي 

كافة اخلدمات اللوجستية الالزمة 
واإلمداد باملواد املطلوبة والعناية 

باألصول، باإلضافة إىل مباشرة عدد كبري 
من املقاولني لعملهم خالل عمليات 

اإلغالق من أجل الصيانة امُلخطط لها 
وعند تنفيذ املشاريع الكربى. 

ويؤكد شعار “الشراكة من أجل 
النمو املستدام” على األهمية الكبرية 

التي ُتوليها قطرغاز للشراكات 
القائمة بينها وبني املوردين ومقدمي 

اخلدمات. وُيشكل املنتدى منصة 
قوية ومميزة للمقاولني واملوردين 

لتبادل خرباتهم ومعارفهم فضاًل عن 
أنه يوفر فرصة فريدة لهم لتبادل 

وتداول معلومات حول فرص األعمال 
املستقبلية وتوقعات الشركة. كما 

ُيساهم يف تعزيز العالقات املتبادلة 
لصالح اجملتمع بأجمعه. 

رسائل املنتدى
ويف انعكاس لبعض الرسائل الرئيسية 
لبيان توجهات قطرغاز املعزز واملتالئم 

مباشرة مع رؤية قطر الوطنية 
2030، توّجه أحمد هالل املهندي 

مدير العمليات يف قطرغاز بكلمة 
إىل املشاركني، قال فيها: “إننا ُنعزز 

دعمنا للسوق احمللية وفقًا لركائز 
الرؤية الوطنية 2030. وتلتزم قطرغاز 

جتاه شركائها وعمالئها بامتثالها 
ملعايري السالمة واجلودة والتسليم يف 

املواعيد املتفق عليها. ويرتبط جناحنا 
بصورة مباشرة بالتزامكم بتحقيق هذا 
الهدف معًا كشركاء لنا. وحتى نتمكن 

من احملافظة على مكانتنا احلالية 
يف السوق وتعزيزها، علينا أن نبحث 

عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية 
ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة”.
كما لفت جاري لوكر مدير الشؤون 

املالية يف الشركة، من خالل كلمته 
التي ألقاها يف املنتدى، االنتباه إىل 

مشاركة العديد من ممثلي البنوك 
القطرية الرائدة. وأتاح اجملال من 

أجل التواصل بني البنوك واملقاولني، 
مسهاًل التفاعل اإليجابي مع املقاولني 

بهدف تعزيز قدراتهم املالية لتنفيذ 
املشاريع بنجاح. 

وحضر املنتدى جمموعة كبرية من 
فرق العمل يف قطرغاز مثل فريق 

الهندسة واملشاريع، وكّل من فرق 
الصيانة، إدارة عمليات حمطة راس 

لفان، وإدارة العمليات البحرية، وإدارة 
الشؤون املالية، وإدارة العالقات العامة 

باإلضافة إىل إدارات اخلدمات العامة 
احلالية وذلك بغية مناقشة وتبادل 

توقعاتهم مع املقاولني املشاركني 
باملنتدى.

إىل ذلك، فقد حضر املنتدى 
السنوي الثالث للمقاولني ما يقرب 

60 مشارك )من ضمنهم عدد  0 من 
من املساهمني، والبنوك، واملقاولني 

واملوردين(.

600
شارك حوايل 600 شخص 

يف منتدى املقاولني.
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التعاون مع املساهمني
أقدم فريق نظام إدارة قطرغازالذي يتوىل إدارة 
املشاريع الكربى مؤخرًا على التعاون مع عدد 

من املساهمني الرئيسيني يف الشركة إلجراء 
مراجعة صريحة لنهجها وعملها. وقد شارك 
عدد من اخلرباء يف ورشة عمل املساهمني 

وقاموا بتبادل اخلربات واملعارف اخلاصة بأفضل 
التجارب القطاعية خالل هذه الورشة املميزة.

انضم خرباء من كونوكو فيليبس وإكسون موبيل وشل إىل فريق إدارة مشاريع قطرغاز الذي يتوىل املشاريع الكربى 
إلجراء مراجعة شفافة لعمل الشركة.

يف إطار تطوير نظام فعال إلدارة 
مشاريع قطرغاز، شجع فريق اإلدارة 

العليا القيام بإجراء مراجعة خارجية من 
ِقبل خرباء يف مشاريع املساهمني 

قبل إجراء االختبار امليداين. وقد شارك 
خرباء من كونوكو فيليبس وإكسون 

موبيل، وشل يف ورشة عمل 
مراجعة  إجراء  بهدف  املساهمني 

للمشاريع. شفافة 
العمل هذه خطوة  وُتشكل ورشة 

هامة أخرى ُتضاف بدورها إىل مسرية 
الوظائف،  واملتعدد  الكفؤ  الفريق  هذا 

وذلك بغية تقدمي نظام متالئم مع 
إدارة مشاريع قطرغاز.  غاية وتطلعات 

األساسية  النجاح  عناصر  أحد  ويقضي 
يف تقدمي هذه املشاريع بتمكني 

%22،5
التقطري يف هي نسبة 

 نهاية عام 2015.

الوقت، وهي أدوات ضرورية ستمكن 
اخلريجني من االرتقاء إىل مناصب قادة 

املستقبل يف قطرغاز. وقد متاثلت 
األنشطة املقدمة مع أنشطة برنامج 
تطوير القيادات الفاعلة الذي مت إطالقه 

العام املاضي. وقدم املنتدى الذي 
امتد ليومني األدوات األساسية للقيادة 

وعمل الفريق والتواصل من خالل 
التجريبي.  التعلم 

وخالل املنتدى، جرى تكرمي 
فريق التواصل التابع إلدارة التعلم 

والتطوير الذي أنهى أعضاؤه فرتتهم 

الزمنية احملددة )2013-2015( تقديرًا 
جلهودهم احلثيثة ومساهماتهم التي 

قدموها للخريجني املواطنني.
وُيعد املنتدى واحدًا من سلسلة 

الفعاليات التي ُتنظم يف كل عام، 
وهو يعكس التزام الشركة بالتطوير 

املستمر لقواها العاملة الوطنية، كما 
ُيركز على إشراكها يف جميع أوجه 

التواصل لتعزيز قدراتها. وُيمثل هذا 
التزامًا واضحًا وعنصرًا رئيسيًا من 

عناصر رؤية قطرغاز 2020 للمحافظة 
على أدائها املتفوق واملميز.

صورة لعبد القادر عطوة، مدير قسم الصيانة والدعم الفني للعمليات بقطرغاز وهو يشرح النظام للمشاركني يف 
ورشة العمل.

أنواع  جميع  إلدارة  متالئمة  منهجية 
كبريتني.  وثقة  بحوكمة  املشاريع 

إىل ذلك، فقد مت تبادل اخلربات 
التجارب  بأفضل  اخلاصة  واملعارف 

العمل، ومن  القطاعية خالل ورشة 
البيانات إلدخال تعديالت  َثمَّ جرى جمع 
إضافية على إجراءات ووسائل نظام 

لقطرغاز.  املشاريع  إدارة 
مدى  والتنسيق  الثقة  وتظهر 

الكبري بني  االحرتام املتبادل واالنفتاح 
وسُتؤخذ  ومساهميها.  قطرغاز 
االعتبار،  بعني  البناءة  املالحظات 
كما سيجري ترتيب وإعداد ِورش 

عمل مشابهة إلدخال املزيد من 
املتبعة اإلجراءات  على  التحسينات 

املستقبل. يف 

يجري الرتكيز يف قطرغاز بشكل 
كبري ورئيسي على احملافظة على 

كافة خربات القوى العاملة العالية 
املستوى بالشركة والتي تتميز 

بقدرٍ عاٍل من احلماس فضاًل عن 
العمل على تطويرها. وُيشكل هذا 
االلتزام إحدى الركائز األساسية يف 
بيان توجهات قطرغاز ملا بعد عام 

2015 كما أنه ُيعد بدوره جزءًا ال يتجزأ 
من رؤية قطرغاز 2020. 

ُأنشئت قطرغاز يف عام 1984 وشهدت منذ يومها األول تطورًا وتوسعًا سريعني. 
10 ماليني  ويف الفرتة املمتدة بني عامي 2009 و2011، ارتفعت قدرة إنتاج الشركة من 

طن يف السنة إىل 42 مليون طن سنويًا. ويلحق بهذا النمو السريع جمموعة من 
التحديات اخلاصة، مما دفع قطرغاز إىل االستثمار يف برامج التطوير التي من 

وتخطيها  التحديات  هذه  كل  ملواجهة  املطلوبة  باملهارات  العاملني  تزويد  شأنها 
بنجاح.

بات نطاق  الطبيعي املسال،  الغاز  لتزويد  الكاملة  السلسلة  ومن خالل تغطية 

عمليات قطرغاز يرتاوح بني كلٍّ من اخلزانات إىل الشحن فالتسليم. 
الرائدة عامليًا يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف  ومبا أنها الشركة 

العامل، فمن الضروري أن تعمل كل إدارة فيها وفقًا ألعلى املعايري، مما يتطلب 
بدوره توفر مواهب ذات مهارات عالية.

تطرقت  وقد  املتميزة.  البشرية  الكوادر  تطوير  لضمان  منظمة  عمليات  وثمة 
الشركة الستخدام أداة معينة إلدارة املهارات لكسب قوى عاملة عالية املهارة 

عليها.  احملافظة  عن  فضاًل  ومتنوعة 

تطوير الكوادر
البشرية املتميزة 

صورة لعدنان حسن الشيبي مدير إدارة التعلم والتطوير يف قطرغاز وهو ُيقدم عرضًا خاصًا بربنامج تطوير املوارد البشرية لقطرغاز خالل مؤمتر 
اجلودة الثامن لدول جملس التعاون اخلليجي.

 يتم وضع خطة تطوير فردية 
تقنيات  تضم  املواطنني  للخريجني 
املهارات  بتطوير  خاصة  وأنشطة 

اخلريجني. لهؤالء  والفنية  السلوكية 

يجري وضع خطط خمصصة 
إعداد فني، وخطة  للمتدربني )خطة 

إعداد مكتبي، وخطة تدريب فردي( 
والتي  املواطنني،  من  للمتدربني 

والفنية. السلوكية  املهارات  تشمل 

للمواطنني  املنح  قطرغاز  تقدم 
اختيارهم خصيصًا من  الذين مت 

والذين  متعددة  ومعاهد  جامعات 
بالشركة  توظيفهم  سيجري 
مواطنني. خريجني  باعتبارهم 

التدريب  الشركة فرص  متنح 
وطالب  الثانوية  املرحلة  خلريجي 

فرصة  لتقدمي  القطريني  اجلامعات 
الغاز  عمل مناسبة لهم يف قطاع 

املسال. الطبيعي 

الوطني  التطوير 

القطريني. للمساهمة يف تطوير مهارات املواطنني  برامج متعددة  ُتقدم قطرغاز 
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قوى عاملة متنوعة عالية املهارة 
الوطنية  2020 مباشرة مع رؤية قطر  بيان توجهات قطرغاز ورؤيتها لسنة  يتطابق 

2030. كما تقوم إحدى  2030. وتقضي مهمة الشركة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 
التوجهي على أساس قيادة القطاع من خالل قوى  البيان  الركائز األساسية لهذا 

املهارة.  عالية  عاملة 
ويف قطرغاز، تعترب إدارة املهارات عملية منظمة ُيحدد عربها املدراء 

اخملتلفة.  للمناصب  املطلوبة  والسلوكيات  واملعرفة  املهارات  واملشرفون 
إذا كان  للتحقق مما  أداء منتظمة  تقييم  تقييم وإجراءات  ويجري استخدام عمليات 

الشركة يستوفون املتطلبات احملددة لهذه املناصب. العاملون يف 
التعلم والتطوير يف قطرغاز: “يجري  إدارة  ويشرح عدنان حسن الشيبي مدير 

تطوير املهارات بشكل مستمر كما يتم حتديد كافة الثغرات يف دورة إدارة األداء. 
الفنية أو احتياجات  ويف الوقت عينه، يتم التطرق أيضًا إىل إجراءات تقييم املهارات 

املستقبل”.  يف  للعاملني  التطوير 
العديد  الشركة  نالت  البشرية لقطرغاز،  برنامج تطوير املوارد  وبفضل جودة 

التقدير الدولية الهامة. ومن بني هذه اجلوائز نذكر: من جوائز 
• األشخاص”	 يف  لـ“االستثمار  الذهبي  االعتماد 
• للعمل واملهارات 	 الربيطانية  الهيئة  تقودها  التي  الدولية  األعمال  أداة حتسني 

الربيطانية. واالبتكار واملهارات  األعمال  وزارة  وتدعمها 

القيادات تطوير 
القيادات وفقًا  الربامج املتخصصة يف تطوير  َيخضع قادة قطرغاز لعدد من 

تتبناها الشركة. وُيوفر ذلك قدرًا أكرب من  التي  الوظيفي  التعاقب واإلحالل  خلطة 
نسب املعرفة املعمقة إىل جانب مهارات اإلدارة.

• العليا. 	 اإلدارة  تدريبًا فرديًا ألفراد  ُيقدم  التنفيذية  القيادات  برنامج تطوير 
خاصة،  إلكرتونية  منصة  خالل  من  حركية  نفسية  تقييمات  الربنامج  ويتضمن 

ومترين مالحظات خاص، باإلضافة إىل جلسات تدريب خاصة وخيارات تطوير 

قيادات مركزة لكل قائد. 
• الذين أمتوا 	 برنامج تطوير كبار املديرين حيث يكون خمصصًا ملديري اإلدارات 

األساسي.  القيادة  تدريب 
• برنامج تطوير قيادات قطرغاز. واليوم ُيشارك يف 	 القيادية وهو  الكوادر  برنامج 

هذا الربنامج حوايل 34 قائدًا من قطرغاز، يف حني أن 28 من املشاركني ُهم 
القطريني. املواطنني  من 

إطار املهارة
ُيحدد إطار املهارة الذي يشكل حمور أداة إدارة املهارات جميع املهارات 

املهارات  لتحديد  املديرون  يستخدمه  كما  معني.  ملنصب  املطلوبة  الرئيسية 
واملعرفة املطلوبة لدور أو منصب معني وضمان تطبيقها يف جميع إدارات 

التطوير املستمر للمهارات وسد أي ثغرات ظاهرة.  الشركة، فضاًل عن 
أنها  التنظيمية وتقوم بتحديثها كما  أداة إدارة أداء الشركة: حتدد األهداف 

التنظيمي.  األداء  تتعقب 
ثها وتتعقب أداء  حتدد األهداف الفردية وُتحدِّ أداة إدارة األداء الفردي: 

املوظف.
الفنية املطلوبة لألداء يف أي منصب  ُيقيم املهارات  الفنية:  إطار املهارة 

معني. 
األداء املتفوق وفق مهارات  يجري تقييم أصحاب  التقديرية:  القدرة احلالية 

الذين متكنوا من إظهار قدرة عالية  التفكري والتقدمي والتأثري، كما يتم ضم األفراد 
ومميزة إىل قطرغاز. 

الرئيسية  املناصب  حتديد  يجري  الوظيفي:  واإلحالل  التعاقب  خطة  تخطيط 
ضمن كل إدارة باإلضافة إىل حتديد واختيار الفرد املناسب، من بني املواهب التي 

الذي سيشغل هذا املنصب يف املستقبل. اكتشافها،  مت 
املواهب. ألصحاب  خصيصًا  ووضعها  إنشاؤها  يتم  الوظيفي:  التطوير  خطط 

Nakisa

اجلودة يف إدارة املواهب

إطار عمل تطوير 
املهارات

التأهيل( )دليل 

إدارة األداء

الوظيفي التعاقب 

املهارة  تقييم 
لفنية ا

التطوير خطط 

الوطني التطوير 

القيادات تطوير 

إدارة أداء 
الشركة

إدارة  األداء 
الفردي

إغالق 
الثغرات

املوظف تقييم 

أصحاب املواهب 
)تقييم القدرة 

احلالية التقديرية 
ومدى اجلاهزية( 

لتقييمات  ا
الذاتية

األنشطة 
التطويرية

3 60
رد فعل

حتليل 
الثغرات

حتليل 
احتياجات 

التدريب

على  املشرف 
التدريب 

حلول  )برنامج 
التعلم(

تطوير  خطة 
فردية)إلكرتونية(،  

تدريب  خطة 
منحة،  فردي، 

تدريب

مشــــــــروع بيئـــــــي
يف مصفــــــــاة لفــــــــــــــــان 2

عماًل باألهداف البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم قطرغاز حاليًا بإنشاء مرافق جديدة إلعادة تدوير 
املياه الصناعية يف مصفاة لفان 2 بهدف خفض استهالك املياه والقضاء على خملفات املياه 

الصناعية املعاجلة ملصفاتي لفان 1 ولفان 2.

منحت قطرغاز عقد األعمال الهندسية والتوريد واإلنشاءات والتشغيل لشركة قطر 
كنتز لتنفيذ أعمال مرافق إعادة تدوير املياه الصناعية اجلديدة. وستتعامل هذه 

املرافق الواقعة يف مدينة راس لفان الصناعية مع املياه الصناعية املعاجلة من 
مصفاة لفان 1 املشغلة حاليًا باإلضافة إىل مصفاة لفان 2 التي مازالت قيد اإلنشاء. 

كما أنها ستستخدم املياه املعاد تدويرها يف كلتا املصفاتني يف عمليات التربيد 
ولتغذية املراجل البخارية.

وُتشكل السالمة والصحة واألداء البيئي إحدى الركائز األساسية لبيان توجهات 
2 بخفض انبعاثات الكربون  02 0 قطرغاز ملا بعد عام 2015. وتقضي رؤية الشركة لسنة 

وزيادة القيمة بأقصى حد ممكن من خالل كفاءة التشغيل واحلد من الهدر. وإقرارًا 
بالدور احملوري الذي يتعني على القطاع تأديته من أجل حتقيق أحد األهداف الكربى 

لرؤية قطر الوطنية 2030 أال وهو االستخدام املستدام للمياه، فإن مرافق إعادة تدوير 
املياه الصناعية ُتشكل مشروعًا رئيسيًا ُيظهر بدوره التزام الشركة الراسخ مبعايري 

االمتثال والوعي البيئيني.

صورة لقسم من مصفاة لفان 2 التي مازالت قيد اإلنشاء. وستستقبل مصفاة لفان 2  املرفق اجلديد اخلاص بإعادة تدوير املياه الصناعية الذي سُيساهم بدوره يف تقدمي خدماته ملصفاة لفان 1 املشغلة.

ويف معرض احلديث عن املنافع 
البيئية للمشروع، قال سلمان أشكناين 

مدير إدارة مشاريع املصفاة: “يؤّكد هذا 
املشروع جمددًا على التزام قطرغاز 

بأعلى معايري اجلودة والبيئة وعلى 
جهودها احلثيثة للمساهمة يف حتقيق 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية 
إىل احلفاظ على البيئة ودعم التنمية 

املستدامة لصالح األجيال القادمة”.

طريقة العمل 
ستعتمد مرافق إعادة تدوير املياه 

الصناعية اجلديدة يف مصفاة لفان 
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%40
ستكون كل واحدة من هذه

املصفاتني قادرة على معاجلة
حوايل 40 يف املئة من
ُينتجها التي  املكثفات 

حقل الشمال.

بشكل أساسي يف املستقبل على قدرات الرتشيح الفائق والتناضح العكسي مع 
املنشآت التابعة لها. وسيتم ضخ املياه امُلعاد تدويرها من جديد يف املصفاتني 

الستخدامها يف عمليات التربيد ويف تغذية املراجل البخارية. 
كما ستخضع املياه الصناعية املعاجلة لنظام الرتشيح الفائق والتناضح 

العكسي، مما سُيسهم إيجابًا يف التخلص من اجلزء األكرب من امللوثات وذلك 
بوضعها حتت الضغط بواسطة غشاء شبه قابل للنفاذ. وستنتج هذه العملية 
مزيجًا من مياه معاد استخدامها بنسبة )%70( باإلضافة إىل مياه مركزة بنسبة 

)%30(. كما سيجري خفض األمالح الذائبة ودرجة احلموضة واملواد غري العضوية 
واملواد العضوية واملعادن التي حتتويها املياه الصناعية املعاجلة بشكل يحفظ 

للمياه املعاد استخدامها نفس اجلودة التي تتمتع بها املياه املاحلة احملالة. 
وُيمكن ضخ املياه املعاد استخدامها عند املعاجلة بهذه الطريقة، نحو حمطات 

املعاجلة يف مصفاتي لفان 1 و2، كما ميكن استخدام املياه املركزة للري يف 
خمتلف أنحاء مدينة راس لفان الصناعية. 

تابعة ملصفاتي لفان  أية خملفات  ُترمى  وبفضل هذه املرافق اجلديدة، لن 
1 و2 يف البحر، مما سُيساهم قطعًا يف حتقيق وبلوغ أهداف الشركة املتعلقة 
النظيفة  الصناعية  املياه  خملفات  رمي  بوقف  والقاضية  الصناعية  املياه  بإدارة 
يف البحر. كما أن ذلك يتالءم بشكل أساسي مع هدف الشركة الرامي إىل إنتاج 

 مياه قابلة إلعادة االستخدام يف تغذية املراجل البخارية، وكذلك يف الري 
وألغراض معاجلة أخرى. 

وشرح سلمان أشكناين قائاًل: “تتوافق هذه املرافق مع توجيهات وزارة 
البلدية والبيئة القطرية بإعادة استخدام املياه الصناعية املعاجلة التي تنتجها 

املنشآت الصناعية”. وهذا املشروع هو واحد من عدة مشاريع أطلقتها قطرغاز 
للمساهمة يف حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

مصفاة لفان
تقوم مصفاة لفان مبعاجلة املكثفات التي ُتعد إحدى املنتجات املصاحبة لعملية 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال الذي ُيمكن تكريره إىل عدد من املنتجات عالية اجلودة 

على غرار النافتا املعاجلة باملياه، والكروجيت، وزيت الغاز، وغاز البرتول املسال. 
وميكن استخدام هذه املنتجات كوقود ذي انبعاثات متدنية وكمواد أولية إلنتاج 

البرتوكيماويات. وإىل ذلك، تلعب مصفاة لفان دورًا هامّاً من خالل مضافرة اجلهود 
وانتهاز الفرص الناشئة عن تطوير مشاريع حقل الشمال، وقطرغاز، وراس غاز، 

ومدينة راس لفان الصناعية. 
وستعالج مصفاة لفان 2 عند انتهاء العمل بها، حوايل 146,000 برميل إضايف يوميًا 

من املكثفات املسرتجعة من حقل الشمال، مما سُيضاعف القدرة االستيعابية 
ملصفاة لفان 1 احلالية. وستكون كل واحدة من هاتني املصفاتني قادرة على 

معاجلة حوايل 40 يف املئة من املكثفات التي ُينتجها حقل الشمال. كما سُيعزز 
املشروع أيضًا املكانة الفريدة لقطر باعتبارها أكرب منتج للمكثفات ذو أكرب قدرة 

تكريرية على مستوى العامل. 

البلدية والبيئة  “تتوافق هذه املرافق مع توجيهات وزارة 
التي  املعاجلة  الصناعية  املياه  استخدام  بإعادة  القطرية 
إدارة  مدير  أشكناين،  -سلمان  الصناعية”.  املنشآت  تنتجها 

املصفاة. مشاريع 

بدأ تشغيل مصفاة لفان 1 يف عام 2009.
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أبـ ُيشّكل تشجيع اجملتمع على ممارسة األنشطة الرياضية جزءًا أساسيًا من 

اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية التي تعتمدها شركة قطرغاز. 

جتمع "قطرغاز” الرياضي املتفرد

الدورة السابعة عشرة من البطولة املفتوحة للجولف

 َتم اختيار مشاهدين يافعني لُيرافقوا العبي فريَقي أم صالل والشحانية إىل أرض امللعب كمبادرة مميزة 
ضمن بطولة قطرغاز ليغ.

صور مت التقاطها لعدد من املتبارين الفائزين مع عزام عبدالعزيز املناعي، مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز بعد تلقيهم الكؤوس. من اليسار إىل اليمني: الالعب عبداهلل سليمان الفائز باملركز األول يف جممل 
املباريات والالعبة جوجن سوك كيم احلاصلة على املركز األول يف فئة السيدات والالعب ذوالقرنني عبدالعزيز املصنف أفضل العب من بني موظفي شركة قطرغاز.

صورة مت التقاطها للفائزين باملراتب األوىل والثانية والثالثة ببطولة قطرغاز املفتوحة 
بعد استالمهم الكؤوس يف نهاية الدوري الذي دام ملدة يومني.

تضمنت األنشطة املتنوعة التي نظمها املتطوعون خالل فعاليات بطولة قطرغاز ليغ ملنطقة 
املشجعني لعبة تنس كرة القدم.ضمن بطولة قطرغاز ليغ.

شهدت مئات العائالت من مشجعي كرة القدم القطريني جتربة مثرية 
احتضنها ملعب نادي اخلور، وتضمنت عددًا من الفعاليات واألنشطة التي 

نظمها االحتاد القطري لكرة القدم وشركة قطرغاز سويًا كجزء من بطولة 
قطرغاز ليغ ملنطقة املشجعني. 

ويف إطار فعاليات املوسم الثالث من بطولة قطرغاز ليغ، اخُتتم اليوم 
الطويل يف منطقة املشجعني مبباراة كرة قدم حماسية ما بني فريَقي 

أم صالل والشحانية. وقد أتاح كل من االحتاد وقطرغاز فرصة فريدة لعدد 
من الفتيات والفتيان الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 و10 سنوات، لُيرافقوا 

وُتعد بطولة قطرغاز املفتوحة األقدم 
واألكرث شعبية على مستوى مباريات 

اجلولف التي ُتنظمها الشركة. وقد تبارى 
موظفون من شركة قطرغاز مع العبني 

من االحتاد القطري للجولف ومن العاملني 
يف الشركات املساهمة يف قطرغاز 
وكذلك الشركات العاملة مبدينة راس 

لفان الصناعية وبعض البنوك والسفارات 
ضمن بطولة قطرغاز السنوية املفتوحة 

السابعة عشرة للجولف. 
وكجزء من التزام الشركة بتشجيع 
اجليل اجلديد على ممارسة األنشطة 
الرياضية، ُأقيمت بالتزامن مع البطولة 

الرئيسية، مسابقة للناشئني على 
ملعب األكادميية حيث شارك فيها أكرث 

من 30 العبًا.

بكل فخر العبي أم صالل والشحانية على أرض امللعب يف املباراة التي 
سويًا.  جمعتهما 

واستمتعت اجلماهري التي تواجدت يف منطقة املشجعني اخلاصة 
بالفعاليات مبجموعة من األنشطة املتنوعة وامُلثرية والتي شملت كاّلً من 
مسابقة الرسم، وبطولة كرة القدم للناشئني، فضاًل عن جمموعة واسعة 
من األلعاب املرتبطة بكرة القدم. وقد حصل املشاركون الفائزون ببطولة 

كرة القدم للناشئني على ميداليات وجوائز قيمة، وذلك خالل حفل توزيع 
اجلوائز اخلاص الذي جاء عقب انتهاء مباراة أم صالل والشحانية.

إىل ذلك، ومع انقضاء يومني من املنافسات القوية واملثرية، فاز الالعب عبداهلل سليمان باملركز األول، بينما فازت الالعبة جوجن سوك كيم باملركز األول 
يف فئة السيدات، وُنقدم التهاين احلارة إىل الالعب ذوالقرنني عبدالعزيز الذي جاء تصنيفه كأفضل العب بني كافة املوظفني املشاركني من شركة قطرغاز. 

أما يف فئة الناشئني فقد كان املركز األول من نصيب الفريق املكون من آلبريت سيجتيستام وكونراد سيجتيستام وساميون هريمينياز وندى مري.
ومن اجلدير بالذكر، أن قطرغاز قد نظمت كذلك سوقًا خرييًا على هامش البطولة حيث قامت مبضاعفة عائدات هذه السوق والتربع بها لصالح إحدى 

املؤسسات اخلريية احمللية يف قطر.
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قام مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن الرائد والفريد من نوعه، والذي مت تصميمه خصيصًا 
السرتجاع الغاز الطبيعي املسال املتبخر أثناء عملية الشحن على مراسي حتميل الغاز الستة يف 

ميناء راس لفان، بتحميل الشحنة رقم 1000 بنجاٍح الفٍت.

بعد مرور عام واحد على بدء عملية 
التشغيل، جنح مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن يف جتميع 
أكرث من 535 ألف طن مرتي من الغاز 

وخفض نسبة االحرتاق مبا يقارب الـ 
90 باملئة. ويهدف مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن إىل توفري ما 
ُيقارب ترليون قدم مكّعب من الغاز يف 
خالل 30 عامًا. وقد حققت قطرغاز يف 
نوفمرب املاضي إجنازًا هامًا َتمثل ذلك 

يف قيامها بتحميل الشحنة رقم 1000 
على منت ناقلة الغاز الطبيعي املسال 
كيوماكس رشيدة، حيث قامت الشركة 

بدورها بتسليم الشحنة إىل اململكة 
املتحدة. 

ُتمثل هذه الشحنة إجنازًا 
ُمهمًا بالنسبة إىل قطرغاز يف إطار 

مساهمتها يف حتقيق بعض من 
األهداف البيئية املهمة ضمن الرؤية 

الوطنية لدولة قطر 2030، وخاصة 
يف مايتعلق بتقليل انبعاثات الغازات 

الدفيئة وهدر الغازات إىل جانب تخفيض 
نسبة تأثري الكربون بقطر والذي تبلغ 

نسبته 77 مليون طن يف السنة. وقد 
جسد هذا اإلجناز التزام شركة قطرغاز 

بتأمني طاقة نظيفة بشكل آمن 
وموثوق باإلضافة إىل التزامها بتأمني 

التوازن ما بني كل من التطوير الصناعي 

واالهتمام بالبيئة على حد سواٍء.
وحضر الشيخ خالد بن عبد اهلل 

آل ثاين مدير الشؤون الهندسية 
واملشاريع بقطرغاز، احلفل الذي 

ُسطر فيه هذا اإلجناز إىل جانب عدد 
من املمثلني عن الهيئة اإلدارية يف 
الشركة. وقال: “نفتخر يف قطرغاز 
بقدرتنا على تسليم الغاز الطبيعي 

املسال بشكل آمن وموثوق إىل عمالئنا 

حول العامل عرب حمطاتنا الرائدة عامليًا 
يف قطر. ومن خالل جناحنا يف حتميل 

الشحنة رقم 1000 عرب مشروع اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن، نؤكد من 

جديد على متّيزنا التشغيلي وعلى 
مسؤوليتنا البيئية. وجتدر اإلشارة إىل 

أن هذا املشروع يلتزم بتطبيق أفضل 
وأعلى املعايري الدولية يف جمال اإلدارة 

البيئية وضمان االستدامة البيئية”. 

حمطة فريدة من نوعها
ُيعد مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 

أثناء الشحن جزءًا اليتجزأ من مشاريع 
املنشآت املشرتكة يف مدينة راس 

لفان الصناعية. وتعمل شركة قطرغاز 
على تشغيل مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن وإدارته، وهو 
أحد أكرب املشاريع يف فئته وأحد أهم 

االستثمارات البيئية يف العامل. 

حتميل الشحنة رقم ١000 
ضمن مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن: حملة عامة عن العملية 

منطقة الضغط املركزي 
قدرة : ١63 طن

 يف الساعة 

أرصفة الغاز الطبيعي 
املسال

موردين الغاز الطبيعي 
املسال

الغاز املضغوط 
املرتفع الضغط

بنسبة 47.5 وحدة ضغط

قطرغاز1 

قطرغاز2

قطرغاز3 و4

RG

خط اإلنتاج أ

خط اإلنتاج ب

الغاز املتبخر أثناء الشحن 
الضغط املنخفض 

بنسبة 0.03 وحدة ضغط

رصيف1

رصيف2

رصيف3

رصيف4

رصيف5

رصيف6

وقد عمل فريق مؤلف من حوايل 
3500 عامل يف مشروع اسرتجاع 

الغاز املتبخر أثناء الشحن خالل فرتة 
إنشائه، كما  قام 25 عاماًل بتشغيل 

املشروع مبهارة وحرفية عاليتني منذ 
اليوم األول من إطالق املشروع وحتى 

متكنهم اليوم من حتميل الشحنة 
رقم 1000 بشكل سليم ومتقن. ويتمتع 

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن بحيازته ألحد أضخم ضواغط 

الغاز املتبخر على اإلطالق، مما 
يجعله مبثابة اإلجناز التقني األول من 

نوعه للُمصنعني، يف حني تواجهه 
بعض التحديات بسبب ظروف العمل 

اخملتلفة واملتعددة التي ُتحيط به.
ُتعترب حمطة رأس لفان أكرب مرفأ 

لتصدير الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل وهي املنشأة الوحيدة التي 

ُيمكن من خاللها حتميل أكرث من ناقلة 
للغاز الطبيعي املسال يف الوقت عينه. 

وأثناء عملية التحميل، يتبخر ما يعادل 
واحد يف املئة من الغاز الطبيعي 

املسال بسبب اختالف درجة احلرارة 
وتفاوتها ما بني الغاز الطبيعي املسال 
البارد )-160 درجة مئوية( وحرارة خزانات 
السفن األكرث سخونة، حيث ُيطلق على 
هذه الظاهرة اسم الغاز امُلتبخر. وقد 
كان يتم حرق الغاز امُلتبخر سابقًا عند 

الرصيف وذلك بهدف خفض معدل 

الضغط، أما اليوم، فيسمح مشروع 
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 

باسرتجاع هذا الغاز وإعادته إىل مزود 
الغاز الطبيعي املسال بشكل سلس 

ومميز.
يتألف مشروع اسرتجاع الغاز 

املتبخر أثناء الشحن من منطقة ضغط 
مركزية تتصل بستة أرصفة خمصصة 

لتحميل الغاز الطبيعي املسال عرب 
وصلة بُقطر 60 بوصة. وُيجمع الغاز 

املتبخر خالل عملية حتميل الغاز 
الطبيعي املسال عرب الوصلة وُيعاد 

إىل منطقة الضغط املركزية. وُيرسل 
بعدئٍذ الغاز املضغوط عرب وصالت 

التوزيع حيث يتم استهالكه كغاز للوقود. 

يونيو

أكتوبر

التحديـــــات األساسيــــــة 

فرباير

سبتمرب

أكتوبر

أبريل

نوفمرب

أبريل

 200 6 

 2007 

 2007 

 200 9 

 2010 

 201 1 

 20١3 

 20١4 

 20١4 

 20١5 

 20١5 

 2004 
بدأ املشروع من ِقبل شركة قطر للبرتول 

وضع التصميم ملشروع اسرتجاع الغاز املتبخر 
أثناء الشحن 

قطرغاز تستلم املشروع

إعطاء التصميم الهندسي األساسي لشركة 
فلور

 البدء بتعديل خّط التدفقات يف حوايل 100 ناقلة 
لتحميل الغاز الطبيعي املسال

إعطاء عقد إدارة الهندسة واملشرتيات 
واإلنشاء إىل شركة فلورلتحميل الغاز الطبيعي 

املسال

حتديث أول ناقلة

فوز قطرغاز بجائزة التمّيز يف جمال الصحة 
والبيئة  والسالمة 

 احلصول على شهادة جاهزية التشغيل 

 اسرتجاع الغاز للمرة األوىل

 حتميل الشحنة رقم 500

 حتميل الشحنة رقم 1000

• تعترب منشأة راس لفان أكرب حمطة تصدير للغاز الطبيعي املسال 	
يف العامل.

• إنها املنشأة الوحيدة التي ميكن من خاللها حتميل أكرث من ناقلة 	
للغاز الطبيعي املسال يف الوقت عينه.

• أحد أضخم ضواغط الغاز املتبخر املنخفض الضغط.	
•  مل يسبق من قبل أن مت إنشاء ضاغط يتطلب كمية بهذا القدر	

ويتسم بضغط امتصاص بهذا االنخفاض.
• يعمل يف عدد من الظروف اخملتلفة.	
• سابقة تقنية من نوعها بالنسبة إىل املصنعني.	
• مت تغيري خّط التدفقات يف أكرث من 85 ناقلة لتحميل الغاز الطبيعي 	

املسال لضمان إنتاجها الضغط الصحيح أثناء عملية التفريغ.
• اعتمد فريق عمل الناقالت إجراءات عمل جديدة لضمان أعلى 	

مستويات ممكنة لتنفيذ عملية اسرتجاع الغاز.

حضر عدد من أعضاء إدارة قطرغاز احلفل الذي مت تنظيمه خصيصًا لالحتفال بهذا اإلجناز العظيم الذي شكل نقطة 
حتول مفصلية هامة يف مسار وتاريخ الشركة.

صورة ملنطقة الضغط املركزي التي تشكل جزءًا هامًا من مشروع
 الغاز املتبخر أثناء الشحن.

تطور مشروع اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء الشحن 
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إدارة النفايات -
التحديات واإلجنازات

جرى تطبيق سلسلة من التغيريات املهمة اخلاصة بكيفية إدارة قطرغاز لنفاياتها يف عام 
2015 ، وذلك من خالل تشكيل فريق كفؤ وفعال خمتصٍّ يف إدارة النفايات، وحتسني ممارسات 

إدارة النفايات وإجراءاتها، فضاًل عن نهج طرق متنوعة وصائبة للتخلص من اخمللفات الرئيسية 
ومعاجلتها وإعادة تدويرها.

ُيمثل احلد من األثر البيئي السلبي والذي يتضمن عملية إدارة النفايات واحلد منها 
بشكل فعال، هدفًا رئيسيًا يف بيان توجهات قطرغاز. وتؤدي طبيعة منشآتنا 

العاملة عمومًا إىل إنتاج خملفات متنوعة خطرة وأخرى غري خطرة. 
وبحسب راندي ستادلر مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز ، “ُتقر 

قطرغاز بأهمية اإلدارة املستدامة للنفايات باعتبارها أحد أبرز األهداف الرئيسية 
للشركة. وأنا فخورجدًا بالعمل اجلماعي املتعدد التخصصات الذي قام به واليزال 
يقوم به إىل يومنا هذا فريق إدارة النفايات بنجاٍح الفٍت، حيث سمح لنا هذا الفريق 

الكفؤ بالتوصل إىل حتسينات مهمة يف إدارة نفايات الشركة يف عام 2015”.

فريق إدارة النفايات 
جرى تشكيل فريق مشرتك إلدارة النفايات من قسم خدمات الصيانة والشؤون 

البيئية لقيادة برنامج عمل إلدارة النفايات على مستوى قطرغاز بالتنسيق مع جهات 
معنية وفرق داخلية رئيسية أخرى. وقد تطرق الفريق إىل مسألة إدارة النفايات وفقًا 

ألبعاد ثالثة متنوعة:
• األداء: حتسني املمارسات احلالية إلدارة النفايات ميدانيًا.	
• األنظمة: تطوير نظام شامل إلدارة النفايات لقطرغاز لتوفري قاعدة 	

وأساس سليمني وطويلي األمد لإلدارة املستدامة للنفايات.
• البنى التحتية: حتسني منشآت إدارة النفايات لقطرغاز. 	

أولويات قطرغاز يف جمال إدارة النفايات 
لعام 2015

متحور الرتكيز الفوري واملباشر لفريق إدارة النفايات على ما 
يلي:
• حتسني املمارسات احلالية لعمليات إدارة النفايات.	
• تعزيز أداء إعادة التدوير. 	
• إيجاد مسارات وطرق خاصة ملعاجلة النفايات والتخلص منها 	

والرجوع إليها أثناء التعامل مع اخمللفات الرئيسية، والتي المتلك 
يف الوقت الراهن أي مسار أو طريقة تخلص داخل الدولة.

صورة لفريق إدارة النفايات بقطرغاز خارج وحدة معاجلة الرواسب الطينية )احلمأة(.

األداء
معاجلة الرواسب الطينية )احلمأة(: تكدست الرواسب 
واملواد الطينية الناجمة عن الهيدروكربون بثبات واضح 

خالل األعوام األخرية حيث بلغت نسبتها حوايل أكرث من 3.000 
مرت مكعب. ونظرًا إىل النقص الالفت يف مسارات التخلص 

داخل الدولة، فقد جرى تخزين هذه الكميات الكبرية بداخل 
املواقع. ومن خالل التعاون واالستعانة بخرباء خمتصني يف 

معاجلة النفايات من شركة إيكولوج إنرتناشيونال، متَّ تصميم 
نظام طرد مركزي ميداين متطور يف عام 2015. وسيفصل 

هذا النظام اجلديد كاّلً من احلمأة والطني السائل من خالل 
خملفاتهما األساسية املكونة من النفط واملاء والصلب، 
حيث قامت هذه اخمللفات بدورها أيضًا بإنشاء مسارات 

وطرق خاصة للتخلص منها. 

إعادة التدوير: مت توقيع اتفاقية مع شركة قطر ستيل إلعادة 
تدوير مواد الصلب كاخلردة املعدنية، واحملوالت، واملبادالت 

احلرارية، باإلضافة إىل مواد أخرى مثل الكربون املنشط، 
واألنرثاسايت، وحمفزات األلومينا. وتسمح هذه الشراكة 
لقطرغاز بتعظيم نسبة إعادة التدوير مع حتقيق إيرادات 

هامة من مواد الصلب فضاًل عن إعادة تدوير املواد األخرى، 
والتي كان ليكون مصريها الطمر. وقد جرى حتويل أكرث من 150 

طنًا من مواد الصلب و160 طنًا من املواد األخرى غري احلديدية 
إىل قطر ستيل يف عام 2015. كما يجري العمل أيضًا على إجناز 

جتارب دقيقة إلعادة تدوير حمتملة للمناخل اجلزيئية )من أكرث 
اخمللفات غري احلديدية يف قطرغاز(.

التحسينات يف املوقع: يف عام 2015، مت إبرام عقد طويل 
األمد مع مقاول متخصص هو أفريدا للخدمات البيئية لدعم 
عملياتنا اخلاصة بالنفايات يف املوقع. وسمح هذا بتحقيق 
حتسينات فورية يف معاجلة النفايات وامتثالها يف الشركة. 

وسيستمر فريق إدارة النفايات يف شراكته مع أفريدا للتوصل 
إىل املزيد من التحسينات الهامة واملميزة يف عام 2016. 

كما راجع الفريق اخليارات احملتملة ملضافرة اجلهود 
الداخلية للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها يف قطرغاز. 

وُتجسد إحدى هذه األمثلة باستخدام خملفات امليثانول كركائز 
قابلة للتحلل يف وحدة معاجلة خملفات مياه الصرف الصناعية 

يف قطرغاز1.

• إجراءات وتعليمات 	
جديدة وحمسنة إلدارة 

النفايات
• نظام حتويل النفايات 	

الداخلي اإللكرتوين

• مشروع معاجلة الرواسب 	
الطينية

• شراكة قطر يف  إعادة 	
تدوير مواد الصلب ومواد 

أخرى غري حديدية
• حتسني عمليات النفايات 	

امليدانية ومضافرة 
الداخلية اجلهود 

• حشد وتعبئة طاقات 	
ملقاولني جدد يف عملية 

إدارة النفايات

• منشآت إدارة 	
النفايات اجلديدة

األداء

البنية 
التحتية

األنظمة

“سيكون الرتكيز يف عام 2016 وما بعد ذلك عمومًا على تعزيز هذه القاعدة، من خالل إيجاد 
مسارات تخلص جيدة للمخلفات املتبقية، وحتسني إدارة بيانات النفايات، واالستمرار يف 
تطوير نظام إدارة النفايات لقطرغاز باإلضافة إىل مباشرة بناء منشآتنا ومرافقنا اجلديدة 

إلدارة النفايات.” -شون رايان، مدير الصيانة يف قطرغاز.

“ُتقر قطرغاز 
بأهمية اإلدارة 

املستدامة للنفايات 
باعتبارها أحد أبرز 
األهداف الرئيسية 

للشركة.” -راندي 
ستادلر، مدير شؤون 

السالمة والبيئة 
واجلودة يف قطرغاز. 

برنامج عمل قطرغاز 
إلدارة النفايات

األنظمة
جرى تطوير عملية جديدة إلدارة النفايات يف عام 2015 مع 

أدوار ومسؤوليات حمددة، إىل جانب تطوير إجراءات عمل 
ومبادئ توجيهية جديدة. كما بلغت نسبة استخدام نظام 

حتويل النفايات الداخلي اإللكرتوين املطور داخليًا على مستوى 
الشركة 98 يف املئة يف عام 2015، مع تطبيقها ألكرث من 1.200 

مسار وطريقة عمل.
وبناء على النجاحات السالف ذكرها أعاله، يقضي أحد 

األهداف الطويلة األمد لفريق إدارة النفايات بإيجاد نظام 
شامل إلدارة النفايات. وسيوفر هذا النظام جمموعة من 

املتطلبات اإلجرائية واألنظمة اخلاصة بإدارة العمليات احلالية 
للمخلفات. واملستقبلية 

التحتية البنى 
أدى ارتفاع حجم خملفات الشركة وتنوعها، فضاًل عن البنى 

التحتية احملدودة للتخلص من النفايات، إىل اتخاذ قرار بتطوير 
منشآت جديدة إلدارة النفايات يف قطرغاز. وستسمح هذه 

املنشآت التي من املتوقع أن ينتهي العمل بها يف عام 
2018 مبعاجلة النفايات وفرزها وتخزينها بالشكل املناسب 

والسليم. 
وختم شون رايان مدير الصيانة يف قطرغاز بالقول: 

“سيكون الرتكيز يف عام 2016 وما بعد ذلك عمومًا على تعزيز 
هذه القاعدة، من خالل إيجاد مسارات تخلص جيدة للمخلفات 

املتبقية، وحتسني إدارة بيانات النفايات، واالستمرار يف 
تطوير نظام إدارة النفايات لقطرغاز باإلضافة إىل مباشرة بناء 

منشآتنا ومرافقنا اجلديدة إلدارة النفايات”.
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CTRL+ALT+DEL
للتخلص من النفايات اإللكرتونية

باتت حياتنا اليومية سواًء يف 
املنزل أو العمل تعتمد أكرث فأكرث 

على استخدام األجهزة اإللكرتونية 
والكهربائية على حد سواء، وذلك 

نظرًا للراحة التي ُتوفرها هذه 
األجهزة. وتزخر مكاتبنا ومنازلنا 

بعدد كبري من املعدات احلاسوبية 
التي  والكهربائية  واإللكرتونية 
تتقادم مبكرًا وبشكل سريع. 

ففي أيامنا هذه، ال نكاد نقتني 
هاتفًا ذكيًا جديدًا حتى يصدر طراز 

آخر أحدث وأفضل من ذاك الذي 
اقتنيناه مؤخرًا. وتتضاعف طاقة 
املعاجلة كل عامني تقريبًا، مما 

يعني أننا بحاجة ماسة إىل حتديث 
أو استبدالها بشكل  حواسيبنا 

دوري ومستمر.

التقني  التطور  ومع استمرار 
فضاًل عن سهولة الوصول إىل 
التي باتت  املعدات احلاسوبية 

حاليًا ُمتاحة ويف متناول اجلميع، 
ارتفع عدد اإللكرتونيات التي 

نقوم بالتخلص منها، على غرار 
التلفزيون،  وأجهزة  احلواسيب، 

والهواتف احملمولة. وُتعرف 
والكهربائية  اإللكرتونية  املعدات 

املعطلة أو القدمية أو غري 
اإللكرتونية.  بالنفايات  فيها  املرغوب 

وُيقدر بأن الواليات املتحدة 
مبفردها ُتنتج حوايل 3.3 مليون 
طن من النفايات اإللكرتونية يف 

السنة، وهي تتضمن على سبيل 
املثال ال احلصر 100 مليون هاتف 

حممول مت التخلص منه، و200 مليون 
منتج حاسوبي، إىل جانب 25 مليون 

تلفزيون. جهاز 

فهل من وسيلة ما للحد 
من التأثريات احملتملة للنفايات 
اإللكرتونية التي نتخلص منها؟. 

من خالل التحول إىل مستهلكني 
لعني، واإلقدام على شراء  ُمطَّ

اإللكرتونيات بذكاٍء، باإلضافة إىل 
تقليص عددها وإعادة استخدامها 

بداًل من التخلص منها ببساطة، 
ُيمكننا أن ُنساهم جميعًا يف 

احملافظة على مواردنا الطبيعية 
. ويف هذا  وحماية بيئتنا بنجاٍحٍ

اإلطار، مت إطالق مبادرة قطرغاز 
اخلضراء الرابعة حتت عنوان 

التخلص من النفايات اإللكرتونية 
  Ctrl+Alt+Del Your e-Waste

وذلك بهدف رفع نسبة التوعية يف 
قطرغاز وتقدمي أفكار ومقرتحات 

مميزة وعملية حتى نتمكن من إدارة 
نفاياتنا اإللكرتونية وآثارها احملتملة 

بشكل أفضل وسليم.

فهم النفايات اإللكرتونية وتعلُّم كيفية إدارتها

شراء األجهزة بذكاء أواًل
• اشرتوا أجهزًة تتميز بطول مدة 	

صالحيتها باإلضافة إىل متيزها بقدرة 
أكرب على التحديث والتصليح.

• احصلوا على الضمان اإلضايف 	
والتغطية الكاملة والشاملة خلدمة 

التصليح.
• اشرتوا أجهزة متعددة االستعمال.	
• اشرتوا إلكرتونيات مستعملة أو 	

جمددة كلما أمكن ذلك. 

التقليص
• هل أنتم بحاجة فعاًل حلاسوب 	

حممول أو هاتف ذكي إضايف 
آخر؟

• هل ميكنكم تصليح أجهزتكم 	
احلالية أو حتديثها بداًل من 

شراء أجهزة جديدة؟
• تداولوا أو تبادلوا أو استعريوا 	

أو َتشاركوا اإللكرتونيات أو 
املعدات التي ال ُتستخدم كثريًا.

    إعادة االستخدام والتدوير
• أعطوا أجهزتكم اإللكرتونية 	

القدمية أو غري املرغوب فيها 
ألحد أفراد العائلة أو لصديق. 

• تربعوا بها إىل اجلمعيات اخلريية.	
• أعيدوا بيع أجهزتكم اإللكرتونية 	

إن أمكن ذلك من خالل عرضها 
على موقع إلكرتوين مرموق.

• تعرفوا عما إذا كان امُلصّنع 	
ُيقدم برنامج اسرتجاع أو تبادل. 
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