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قطر غاز تبدأ إنشاء مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء التحميل
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قطر غاز تحتفل بمرور خمسة عشر عام ًا من اإلنجازات في حفل عشاء فاخر

ُتويل قطر غاز �أهمية كبرية لتعليم – موظفيها و�أ�سرهم واملجتمع العام.

يقطن جممع اخلور ال�سكني نحو � 11500شخ�ص ميثلون �أكرث من  45جن�سية خمتلفة.

يف الرابع ع�شر من �شهر فرباير ،تكاتفت جهود �إدارة �شركة قطر غاز وموظفيها لبناء جمتمع يتمتع بوافر ال�صحة وا�ستقبلوا �أول يوم ريا�ضي وطني لدولة قطر باحلفاوة
والرتحاب وذلك من خالل تنظيم يوم كامل من الأن�شطة الريا�ضية ملوظفي ال�شركة يف الدوحة ويف املجمع ال�سكني التابع لل�شركة يف اخلور.
يف مكان رائع وحدث ال ين�سى مبا ي�ضمه من فقرات وعرو�ض ،ويف ح�شد يزيد على � 1500شخ�ص يف كل ليلة �أقيم حفل الع�شاء ال�سنوي الثاين ع�شر لقطر غاز.

�إن ال�سجل املتميز الذي حققته ال�شركة يف جمال ال�سالمة والذي ال مثيل
له يربهن على التزامنا الرا�سخ بقيمة ال�سالمة .وهو خري دليل على
تفانيكم و�إخال�صكم يف العمل.
�إنني �أ�شعر بالفخر وال�سعادة عندما �أرى �أننا م�ستمرون
يف �إثبات متيزنا وتفوقنا يف جمال الت�شغيل الآمن وال�سليم
لكل �أ�صولنا .فقد متكنا من حتقيق ثماين �سنوات من
الت�شغيل بدون وقوع حوادث مقعدة عن العمل ،وما يزيد عن
�سبعة ماليني �ساعة عمل بدون حوادث مقعدة عن العمل
يف م�شروع املحافظة على م�ستويات الإنتاج� ،إ�ضافة �إىل
ما يزيد عن خم�سة ماليني �ساعة عمل بدون وقوع حوادث
مقعدة عن العمل يف م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر عند
ر�صيف ال�شحن.
ونحن على �أعتاب الربع الثاين من عام  ،2012دعونا
نذكر �أنف�سنا جميعا ب�أهمية اتباع قواعد ال�سالمة� .إن �إدارة
ال�شركة تهدف دائما �إىل جتنب وقوع �إ�صابات �أو حوادث
ميكننا جتنبها يف بادئ الأمر .كما �أود �أن �ألفت انتباهكم
�إىل �أننا لن نقبل وقوع �أية حادثة من �ش�أنها �أن تعر�ض
�سالمة موظفينا للخطر �أو �أن ت�ضر ب�سمعتنا� .إن �شركة
قطر غاز ظلت و�ستظل ملتزمة دائما بن�شر ثقافة اخللو من
الإ�صابات واحلوادث.
ولكي ن�ستمر يف ن�شر هذه الثقافة ،فقد اتفقت مع فريق
الإدارة العليا بال�شركة على ال�شروع يف تطبيق برنامج
االت�صاالت امل�ستمرة واملت�سقة اخلا�صة بال�سالمة .2012
و�أود �أن �أ�شري �إىل �أنني كنت متحم�سا ب�شكل كبري
خالل �شهر يناير يف مطلع هذا العام عندما وجدت �أن
املبادرة اخلا�صة بربنامج االت�صاالت املت�سقة قد �أ�صبحت
مرتبطة مببادرات ال�سالمة الرئي�سة بال�شركة .و�أذكر يف
هذا املقام �أن هذا الربنامج كان قد مت تطبيقه يف �أول
االمر خالل االت�صاالت اجلارية بني ور�ش العمل وال�صيانة
وموظفي العمليات وال�صيانة يف مواقع العمل بال�شركة� .إن
برنامج �شركة قطر غاز ل�سالمة عمليات الإنتاج قد �أ�صبح
�إجرا ًء را�سخ ًا نقوم بتطبيقه بغر�ض �ضمان �أن يتم القيام
بكل عمليات الت�شغيل يف �إطار حدود الت�شغيل املُحددة

بالإجراءات اجلديدة والإجراءات احلالية التي حتافظ على
�سالمتنا ،وعلينا �أي�ضا �أن ن�ساعد الأخرين يف االلتزام بها.
�إن ممار�سات العمل التي تراعي وتهدف �إىل جتنب
احلوادث والإ�صابات �إ�ضافة �إىل برنامج ال�سالمة اخلا�ص
بعمليات الإنتاج وجهود ق�سم ال�سالمة وال�صحة والبيئية
بال�شركة عالوة على االلتزام بقواعد ال�سالمة الذهبية هي
جميعها �أمور يتعني االلتزام بها حتى ميكننا اال�ستمرار يف
برنامج اخللو من الإ�صابات بو�صفنا �شركة الغاز الطبيعي
امل�سال الرائدة يف العامل.
ً
ويعترب عام  2012عاما يف غاية الأهمية  ،حيث �أنه
ي�صادف العام اخلام�س ع�شر للإجنازات منذ �أن قمنا
بت�سليم �أوىل �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال �إىل اليابان يف
عام  .1997وها نحن اليوم نوا�صل رحلة النجاح املذهلة
ل�شركة قطر غاز بف�ضل توجيهات �سعادة الدكتور حممد
بن �صالح ال�سادة رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة والدعم الذي
تقدمه لنا قطر للبرتول و�شركا �ؤنا.
لقد �أو�شكنا على حتقيق ر�ؤيتنا ب�أن ن�صبح �شركة الغاز
الطبيعي امل�سال الرائدة يف العامل بحلول  .2015و�إنني
�أ�شجع كل فرد خالل هذا العام �أن ي�ساهم بدوره يف
حتقيق ر�ؤيتنا وااللتزام ببيان توجهاتنا وقيمنا يف �شركة
قطر غاز.

وامل�ستوعبة جيدا مع احلر�ص على ن�شر الوعي اخلا�ص
بقواعد ال�سالمة يف مواقع العمل �إ�ضافة �إىل القيام بعمليات
الرقابة الوقائية و�إدارة املواقف ال�صعبة بفعالية وكفاءة.
وبف�ضل اجلهود املخل�صة التي يبذلها ق�سم ال�سالمة
والبيئة واجلودة  ،فقد �شاهدنا ،خالل الربع الأول من هذا
العام ،التقدم امللحوظ الذي طر�أ على مبادرة ال�شركة
اخلا�صة "مبمار�سات العمل الآمنة"� . .إن مبادرة ال�شركة
اخلا�صة مبمار�سات العمل الآمنة هي خارطة طريق لنا
نحو التميز يف جمال ال�سالمة ،كما �أنها ت�شتمل على عدة
جماالت مبا يف ذلك تطوير ال�سالمة وال�صحة والبيئة و
�سالمة عمليات الإنتاج� ،إ�ضافة �إىل الربنامج التحفيزي
اجلديد اخلا�ص باخللو من احلوادث والإ�صابات والتنقيح
والتجديد الكامل ل�سيا�سة الت�صريح بالعمل ،وال �شك �إن
ذلك �سيقودنا بف�ضل �إلتزامكم و�إخال�صكم يف العمل
للم�ستوى الرفيع الذي ن�صبو �إليه جميع ًا .وجممل القول هو
�أن التزامنا وتعهدنا جتاه موظفينا و�شركائنا وجمتمعاتنا
هو �أن نتبع ونلتزم بقواعد ال�سالمة يف جميع عملياتنا.
ومن الأهمية مبكان حتى تكتمل جميع �أركان جناحنا �أي�ضا
�أن ن�ستفيد من الدرو�س ال�سابقة �سواء كانت هذه الدرو�س
خا�ص ًة بتجاربنا �أو ا�ستقيناها من جتارب الآخرين.
لقد �أكدت بو�ضوح خالل حفل الع�شاء الذي نظمته
�شركتنا ملوظفينا يف �شهر فرباير املا�ضي على �أهمية
ال�سابقة
و�ضرورة �أال نفرط يف الر�ضا عن النتائج املبهرة
�أ�شكركم جميعا على جهودكم املخل�صة والتزامكم
التي حققناها يف جمال ال�سالمة .وخا�صة ونحن على
امل�ستمر.
�أعتاب بدء برنامج ال�صيانة الدورية لعام  .2012ويجب
علينا �أال نهمل الرتكيز على ال�سالمة املهنية ،حيث �أننا نبذل
جهود ًا جديدة للحد من وقوع احلوادث الكبرية.
�إن املبد�أ الأ�سا�سي هو القدرة على �أن نربهن ل�شركائنا
�أننا نقوم بجميع عمليات الت�شغيل مراعني يف ذلك �أعلى
خالد بن خليفة �آل ثاين
معايري ال�سالمة وامل�سئولية .فعلينا جميعا �أن نلتزم
املديـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ــام
الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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كفــاءة التشغـيـل

قطر غاز تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول
المدير العام لشركة قطر غاز يحصل على
جائزة "أفضل مدير تنفيذي لعام "2011
استضافت مدينة فيينا الجميلة ،عاصمة النمسا ،المدينة
الشهيرة برقصة الفالس ،المؤتمر األوروبي للغاز وحفل توزيع
الجوائز االفتتاحية لعام  2012خالل الفترة من  27-24يناير.
وا�ستمر امل�ؤمتر ملدة �أربعة �أيام �شمل فيها العديد
من العرو�ض واملناظرات وور�ش العمل واللقاءات التي
متت بني جمموعة من ال�شركات الرائدة يف جمال
�صناعة الغاز الأوروبي.
وقد ح�صل ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين ،املدير
العام ل�شركة قطر غاز ،على جائزة "�أف�ضل مدير
تنفيذي لعام  "2011خالل حفل الع�شاء الفاخر الذي
�أقيم يف ق�صر هوفبريج بفيينا على هام�ش امل�ؤمتر.
وقد منح املدير العام لل�شركة هذا التكرمي
تقدير ًا جلهوده يف تطوير �صناعة الغاز الأوروبي،
حيث لعب دور ًا حيوي ًا يف دفع دفة هذه ال�صناعة �إىل
الأمام.
وقامت كل من ال�سيدة مونيكا جوندا ،املدير
امل�س�ؤول عن منطقة �شمال �إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ب�شركة «�إنريجي �إك�ست�شينج» وال�سيدة
�ساندرا هاينز مدير امل�ؤمتر بتقدمي هذه اجلائزة
للمدير العام.
ومن اجلوائز الأخرى التي قدمت يف احلفل،
"جائزة �أف�ضل م�شروع للغاز الطبيعي للعام" ،وجائزة
"�أف�ضل م�شروع خلطوط الأنابيب للعام" ،وجائزة
"�أف�ضل م�شغل �أنظمة نقل للعام".

جمموعة الفائزين:

�أف�ضل م�شروع للغاز الطبيعي امل�سال خالل العام ،الو�صول لل�شبكة ،وحددت معيار الطاقة اال�ستيعابية
عرب احلدود من خالل دمج الأنظمة التجارية بني
Gate Terminal B.V.
هولندا والدامنرك و�أملانيا .ومن خالل ا�ستثماراتها
مت �إدراج هذا امل�شروع يف جدول الأعمال ويف املوازنة القوية يف املنطقة ،متكنت �شركة جازيوين من تلبية
منذ بدء �إن�شائه يف عام  .2008وو�صلت �أول �شحنة جتارية احلاجة �إىل بنية حتتية جديدة.
للغاز الطبيعي امل�سال يف الأول من �سبتمرب  .2011وقد
وعرب ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين عن �سعادته
مت اختيار م�شروع  Gate Terminalملنحه اجلائزة ،نظر ًا على �إ�ستالم اجلائزة قائال:
ل�سجله امل�شرف والدقة يف مواعيد التنفيذ والت�سليم.
"�أود �أن �أعرب عن �سعادتي البالغة وفخري
�أف�ضل م�شروع خلطوط الأنابيب خالل العام ،حل�صويل على هذه اجلائزة نيابة عن قطر غاز.
و�ستظل �أوروبا بالن�سبة ل�شركة قطر غاز من �أهم
نورد �سرتمي
�أ�سواق الغاز الطبيعي امل�سال .وعلى مدار ال�سنوات
منذ نوفمرب  ،2011ي�ساهم م�شروع نورد �سرتمي يف
القليلة املا�ضية� ،ساعدت �شحنات الغاز الطبيعي
احلفاظ على ت�أمني الطاقة يف االحتاد الأوروبي .ويعد
امل�سال التي �صدرتها �شركة قطر غاز على تنويع وت�أمني
هذا امل�شروع م�شروع ًا معقد ًا للبنية التحتية التزمت
م�صادر الطاقة يف �أوروبا .وقد ا�ستثمرت دولة قطر
بتنفيذه  5دول على مدار � 4سنوات .وعلى الرغم من
بكثافة يف قطاع الغاز الطبيعي امل�سال يف �أوروبا ،مما
وجود بع�ض التحديات ،اكتمل �إن�شاء م�شروع نورد �سرتمي �ساعد على �إ�ضفاء نوع من املرونة وتعزيز القدرة
يف الوقت املحدد ،ويف حدود املوازنة املحددة .و�ستيم
اال�ستيعابية ل�سوق الغاز الأوروبية .ونحن يف �شركة قطر
ت�شغيل خط الأنابيب الثاين يف نهاية عام .2012
غاز ملتزمون بتقدمي احللول املطلوبة للغاز الطبيعي
�أف�ضل م�شغل �أنظمة نقل خالل العام – جازيوين امل�سال ونتطلع دائم ًا �إىل �أن يظل الغاز الطبيعي امل�سال
القطري جز ًءا من واردات الغاز الطبيعي امل�سال
خالل العام املا�ضي ،دعمت �شركة جازيوين �سوق
لأوروبا يف امل�ستقبل".
الغاز ال�سائل يف �شمال غرب �أوروبا ،حيث �أدت �إىل حدوث
انخفا�ض كبري يف مناطق ال�سوق ،وقادت التعريف ب�شروط

�أف�ضل تنفيذي للعام:
ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين ،املدير العام
ل�شركة قطر غاز
�أظهر املدير العام ل�شركة قطر غاز ،ال�شيخ
خالد بن خليفة �آل ثاين ،حما�س ًا كبري ًا كقائد يتمتع
مبهارات �إدارية قوية من خالل دعمه لر�ؤية قطر غاز
 2015التي تهدف لأن ت�صبح �شركة قطر غاز الأوىل
على م�ستوى العامل يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال،
من حيث االبتكار ،والتميز الت�شغيلي ،وامل�س�ؤولية
البيئية ،واملواطنة امل�شرتكة ،وامل�ساهمة يف حتقيق
النجاح والتنمية امل�ستدامة.
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امل�ؤمتر.
وكانت الندوة
الأوىل يف اليوم
الثاين للم�ؤمتر
بعنوان "جوانب
وتقنيات الغاز
الطبيعي امل�سال".
وتناولت هذه
اجلل�سة اجلوانب
الدولية يف �صناعة
الغاز الطبيعي
امل�سال واحتياطي
الغاز الطبيعي
مبنطقة ال�شرق
الأو�سط �إ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على
الهند ك�سوق حمتملة للغاز الطبيعي امل�سال و�إدارة
�صادرات الغاز ل�ضمان تو�صيل �شحنات الغاز والآليات
اال�سرتاتيجية للتعامل مع التحديات اجلديدة التي
تواجه �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال وزيادة كفاءة
حمطات الغاز الطبيعي امل�سال واملحطات العائمة للغاز
الطبيعي امل�سال.
�أما اجلل�سة الثانية والتي عقدت يف اليوم الثالث

"�سبل حت�سني الأداء الت�شغيلي اخلا�صة
كانت بعنوان ُ
بال�صحة وال�سالمة والبيئة".
يذكر �أن �شركة قطر غاز قامت برعاية �أحد عنا�صر
فعاليات �ضيافة الوفود (فعالية توزيع املثلجات خالل
فرتات الراحة) والتي القت جناح ًا كبري ًا وتوجه �إليها
عدد كبري من ال�سادة احل�ضور  -وقد �ساعدت هذه
الفعالية يف �إنعا�ش الوفود بني اجلل�سات يف جو بانكوك
الرطب.
يذكر �أن امل�ؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول قد
�أطلق يف الدوحة عام  ،2005ويعد الآن وهو يف �إ�صداره
اخلام�س جهد ًا م�شرتك ًا بني �أربعة منظمات كربى:
اجلمعية الأمريكية جليولوجيي البرتول ،واجلمعية
الأوروبية لعلماء اجليولوجيا واملهند�سني ،وجمعية
اجليوفيزيائيني لال�ستك�شاف ،وجمعية مهند�سي
البرتول .وقد انعقد هذا امل�ؤمتر م�سبق ًا يف الدوحة عام
 ،2009وا�ست�ضافته قطر للبرتول.
جدير بالذكر� ،أن جمل�س �إدارة امل�ؤمتر الدويل
لتكنولوجيا البرتول قد قرر ،بداية من هذا العام،
�إقامة فعاليات امل�ؤمتر �سنوي ًا ،ب�شكل تباديل بني منطقة
ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الفردية ومنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادي يف ال�سنوات الزوجية .ومن املتوقع �أن
تقام فعاليات امل�ؤمتر مرة �أخرى يف الدوحة يف دي�سمرب
 2013و�أي�ض ًا يف دي�سمرب . 2015

انعقد امل�ؤمتر الدويل اخلام�س لتكنولوجيا البرتول
يف العا�صمة التايالندية بانكوك يف الفرتة من � 7إىل
 9فرباير.
وا�ست�ضافت امل�ؤمتر �شركة "بي تي تي �إك�سبلوري�شن
�آند برودك�شن" الوطنية للنفط يف تايالند ،وانعقد
امل�ؤمتر حتت �شعار "التميز التقني والت�شغيلي :عنا�صر
احل�صول على طاقة عاملية م�ستدامة".
وقد ح�ضر امل�ؤمتر وفد �شركة قطر غاز املكون
من ع�شرة �أفراد برئا�سة ال�سيد غامن الكواري ،مدير
ال�ش�ؤون الإدارية بال�شركة .وقد مثل وفد قطر غاز
العديد من جوانب ال�شركة؛ ومنها �إدارة املكامن
والإنتاج ،والعمليات ،واملوارد الب�شرية ،ومتكنوا من
التوا�صل مع نظرائهم يف هذا املجال ومن م�شاركة
املعلومات واملعرفة يف �أف�ضل املمار�سات و�أحدث
التقنيات واالبتكارات.
وافتتحت فعاليات امل�ؤمتر ،الذي عقد يف �سنرتال
وورلد الذي يقع يف قلب العا�صمة التايالندية بانكوك،
بكلمة رئي�سية من �سعادة وزير الطاقة التايالندي �آراك
�شونالثانونت .وخالل �أيام امل�ؤمتر مت تقدمي  300بحث
فني يف  60جل�سة فنية وعر�ض تقدميي باملل�صقات
و�أربع جل�سات نقا�ش .وقد �أقيم على هام�ش امل�ؤمتر
معر�ض� ،شاركت فيه �شركة قطر غاز �ضمن جناح
�شركة قطر للبرتول.
و�شارك ال�سيد عبد القادر هواري  ،مدير العمليات ال�سيد غامن الكواري ،مدير ال�ش�ؤون الإدارية يف قطر غاز (الثالث من الي�سار) مع �أع�ضاء وفد �شركة قطر غاز امل�شارك يف امل�ؤمتر
البحرية ب�شركة قطر غاز يف رئا�سة جل�ستني �أثناء فرتة الدويل لتكنولوجيا البرتول يف بانكوك.
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كفــاءة التشغـيـل

كيف يبدو يومك في المعتاد؟

لمحة لمساهمي قطر غاز
نبذة عن كونوكو فيليبس
ت�ستغل كونوكو فيليب�س �شخ�صيتها الرائدة يف توفري الطاقة للعامل ب�صورة م�سئولة .ويعترب هذا الهدف هو
الهدف الأ�سمى يف كافة عمليات كونوكو فيليب�س .ومتار�س ال�شركة ن�شاطها لتعود مل�ساهميها ب�أق�صى قيمة،
م�ستعينة برثوتها املعلوماتية ومواردها امل�ستمدة من خالل موظفيها ،وتت�صرف ال�شركة ب�صورة م�سئولة يف كافة
املجتمعات التي تعمل بها.
وباعتبارها ثالث �أكرب �شركة للطاقة املتكاملة يف الواليات املتحدة ،من حيث القيمة ال�سوقية لر�أ�س املال،
واحتياطي البرتول والغاز الطبيعي ،تدرك ال�شركة م�سئوليتها يف توفري الطاقة بطريقة �آمنة وم�سئولة من الناحية
البيئية واالجتماعية .وحتمل �شركة كونوكو فيليب�س هذه امل�سئولية خالل عملياتها العاملية ،حيث تعترب رابع �أكرب
�شركة تكرير برتول ،و�ساد�س �أكرب �شركة غري حكومية من حيث االحتياطي .وتُعرف �شركة كونوكو فيليب�س عاملي ًا
بخربتها التكنولوجية يف �إدارة مكامن الوقود االحفوري وا�ستك�شافها ،والتكنولوجيا ال�سيزمية ثالثية الأبعاد،
وتطوير فحم البرتول عالية اجلودة ،و�إزالة الكربيت.
ً
ويعمل ب�شركة كونوكو فيليب�س  29800موظف تقريبا حول العامل ليقدموا با�ستمرار الأداء املتميز والقيمة
العالية.
وتلتزم �شركة كونوكو فيليب�س بامل�ساهمة يف التطور االجتماعي واالقت�صادي والبيئي يف كافة املجتمعات التي
تعمل بها .وتقوم ال�شركة حالي ًا بتمويل العديد من الربامج البيئية واالجتماعية وال�صحية والتعليمية حول العامل.
قطر غاز و كونوكو فيليبس
يف عام  ،2003وقعت كونوكو فيليب�س وقطر للبرتول اتفاق مبدئي لتطوير �شركة قطر غاز  ،3من خالل �إقامة
م�شروع الغاز الطبيعي امل�سال الوا�سع النطاق يف مدينة ر�أ�س لفان ال�صناعية ،بقطر .وي�ضم امل�شروع املتكامل
من�ش�آت �إنتاجية لإنتاج الغاز الطبيعي خالل فرتة امل�شروع ،وهي  25عام ًا ،وكذلك غاز البرتول امل�سال ،واملكثفات
املتجمعة من حقل ال�شمال بقطر.
ً
ويت�ضمن �أي�ض ًا امل�شروع خط �إنتاح الغاز الطبيعي امل�سال بقدرة �إنتاجية تبلغ  7.8مليون طن �سنويا .ومت �شحن
�شحنات الغاز الطبيعي امل�سال الأوىل يف نوفمرب  .2010ومتتلك �شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت) ناقالت للغاز
الطبيعي امل�سال ،التي مت ت�أجريها لقطر غاز .3
وخلف�ض التكلفة ،نفذت قطر غاز ( )3م�شروع تطوير الأ�صول امل�ستخدمة يف البحر والرب كم�شروع م�شرتك،
وذلك بالتعاون مع قطر غاز ( .)4وقد ت�ضمن ذلك التطوير امل�شرتك للمن�ش�آت البحرية الكائنة يف حقل ال�شمال.
وتعترب حمطة جولدن با�س للغاز الطبيعي امل�سال يف الواليات املتحدة الأمريكية من امل�شروعات ذات ال�صلة
التي تثبت التزام �شركة كونوكو فيليب�س بت�سويق الغاز الطبيعي امل�سال القطري .كما تعترب م�شروع ًا م�شرتك ًا
بني قطر للبرتول وكونوكو فيليب�س و�إك�سون ,وتقع املحطة على �ساحل اخلليج ،وميكنها معاجلة ما ي�صل �إىل
 15.6مليون طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي امل�سال .ونظر ًا لظروف ال�سوق احلالية ،من املتوقع �أن ت�شهد املحطة
انخفا�ض ًا يف اال�ستخدام نظر ًا �أن حموالت الغاز الطبيعي امل�سال قد مت حتويلها �إىل جهات �أخرى �أعلى �سعر ًا.

املقر الرئي�سي ل�شركة كونوكوفيليب�س يف هيو�سن
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لقاء مع السيد إيريك إيساكسون
رئيس شركة كونوكو فيليبس  -قطر

هل من الممكن أن تقدم لنا لمحة
عن نفسك وعن تجربتك بكونوكو
فيليبس؟
بد�أت ب�شركة فيليب�س للبرتول يف عام  1986بعد تخرجي
من كلية كولورادو للتعدين ،تخ�ص�ص هند�سة جيوفيزيائية.
وبعد قيامي مبهمة مبدئية يف هيئة التكنولوجيا� ،شغلت
العديد من املنا�صب اخلا�صة بالتطوير والتنقيب بال�شركة،
مبا يف ذلك مهام يف هو�ستون ،وغرب تك�سا�س ،و�ستافاجنر
بالرنويج .وبعد اندماج كونوكو فيليب�س يف عام ،2002
�أ�صبحت مدير تنقيب امل�شروعات اجلديدة – لن�صف
الكرة ال�شرقي ،وكنت م�سئو ًال ب�صورة �أ�سا�سية عن �أن�شطة
التنقيب يف منطقة �أ�سيا واملحيط الهادي ،بالإ�ضافة �إىل
�إجراء درا�سات عن القطب ال�شمايل.
ويف عام  ،2006انتقلت �إىل �أال�سكا ،حيث �شغلت من�صب
مدير التنقيب ب�أال�سكا ،ومن�صب نائب رئي�س جمل�س
الإدارة للأ�صول التجارية .كانت وظيفة الأ�صول التجارية
متنوعة ،وت�ضمنت الإ�شراف على م�صالح العمل اخلا�صة
بكونوكو فيليب�س يف حقول نقطة طوم�سون وخليج برودهو،
ونظام خط الأنابيب العابر لأال�سكا ،وكنت م�سئو ًال عن
الأ�صول العاملة اخلا�صة بكونوكو فيليب�س يف مدينة �أنكوريج
الواقعة بالقرب من خليج كوك .ويعترب خليج كوك املكان
الذي تعاملت فيه للمرة الأوىل ب�صورة مبا�شرة مع الغاز
الطبيعي امل�سال .فهناك نقوم ب�إدارة العمليات اخلا�صة
بحقول الغاز اخلا�صة بنا الكائنة يف البحر والرب ،كما نقوم
ب�إدارة م�صنع كونوكو فيليب�س للغاز الطبيعي امل�سال يف
كيناي ،الذي مت ت�شغيله منذ �أكرث من � 40سنة ،والذي كان
�أول م�صنع للغاز الطبيعي امل�سال يف ن�صف الكرة الأر�ضية
الغربي .ويف مايو  ،2010مت تر�شيحي لتويل املن�صب الذي
�أ�شغله حالي ًا ،وانتقلت مع �أ�سرتي �إىل قطر.
�أجنبت �أنا وزوجتي ليزا طفلني� ،أحدهما يف عامه
التا�سع ،والآخر يف عامه احلادي ع�شر .وحيث �أننا كنا
نعي�ش يف �أماكن خمتلفة حول العامل� ،أتيحت لنا الفر�صة
لتطوير العديد من االهتمامات التي تعترب م�صدر متعة
لنا .فنحن مولعون بريا�ضة التزحلق ،وكذلك التزحلق على
جبال الألب ،وريا�ضة امل�شي ،والإبحار .كما �أننا ن�ستمتع
بال�سفر ،واالكت�شاف ،وجتربة الأ�شياء اجلديدة .وبالطبع،
طفلي ال�صغريين ،ف�إننا نف�ضل جتربة الأ�شياء
نظر ًا لوجود ّ
مبفردنا لرنى كيف ت�صري الأمور ...

عادة ،يبد�أ يومي بنظرة �سريعة على هاتف البالك
بريي اخلا�ص بي ،وبعد ذلك متارين ال�صباح ،ووجبة
�إفطار كبرية قبل �أن �أتوجه �إىل مكتبي .ونظر ًا لوجود املقر
الرئي�سي لل�شركة يف هو�ستون ،فهذا يعني عادة �أن بريدي
الإلكرتوين تكد�س بالر�سائل بينما كنت نائم ًا .وهذا يعني
يف �أغلب الأحوال� ،أنني �س�أحتاج �إىل فرزها وحتديد ما �إذا
كان هناك �أمر ًا ي�ؤثر على جدول يومي الذي قد و�ضعته من
قبل .ومع ذلك ،يف معظم الأحوال ،ينتهي الروتني عند هذا
الأمر .يعتمد الن�شاط باملكتب ب�صورة كبرية على الوقت من
العام والتقومي املايل لل�شهر .ففي بع�ض الأحيان ،قد تهيمن
لأيام �أو حتى لأ�سابيع �أن�شطة �إعداد املوازنة ،ومتطلبات
�إعداد التقارير ،و�إدارة الأ�شخا�ص ،وتطوير املجتمع،
واجتماعات العمل �أو اجتماعات ال�شركاء� .إن هذا التنوع
والتغري هو ما يجعل العمل ممتع ًا.
أين سيكون النمو األهم في
كونوكو فيليبس خالل األعوام
القليلة القادمة؟
يرتكز النمو الأهم لكونوكو فيليب�س خالل الأعوام
القليلة القادمة يف منطقة �أ�سيا واملحيط الهادي ،و�شمال
�أمريكا .ويف �أ�سرتاليا ،من املزمع �أن يكون الإنتاج املبدئي
مل�شروع الغاز الطبيعي امل�سال يف �أ�سرتاليا مبنطقة املحيط
الهادي  9مليون طن �سنوي ًا يف عام  ،2015وهو ي�ضم
م�شروع �إنتاجي لتطوير غاز طبقات الفحم يف مدينة
�سورات ،وحو�ض باون املرتبط مب�صنع الغاز الطبيعي
امل�سال الكائن يف ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي لأ�سرتاليا
بوالية كوينزالند .ويف ماليزيا ،لدينا حقول للبرتول والغاز
يف �أعماق البحر ،وهي جومو�سوت ،وماليكاي ،كيباباجنان،
كما يوجد لدينا حقول يف البحر غرب مدينة �صباح،
وجاري حالي ًا تطويرها ،ومن املتوقع �أن يكون �أول �إنتاج بني
عام  2013وعام .2016
ويرتكز النمو يف �شمال �أمريكا على زيادة الإنتاج
ب�سبب املركز الهام الذي حتتله كونوكو فيليب�س يف جمال
النفط الرملي الكندي ،ويف �أن�شطة الطفل ال�صفحي غري
التقليدي الغني بالنفط التي مت القيام بها م�ؤخر ًا .فنحن
منتلك مليون فدان �صايف يف منطقة �أثابا�سكا يف �شمال
�شرق �ألربتا .ووفق ًا للتقديرات ،ت�شتمل روا�سب البيتومني
الأ�سا�سية يف هذه املنطقة على �أكرث من  15مليار برميل
�صايف من املوارد ،الأمر الذي يجعل كونوكو فيليب�س ال�شركة
املالكة لواحدة من �أكرب الأرا�ضي و�أكرب مراكز املوارد يف
املنطقة .ومتت املوافقة على املرحلة الثانية من م�شروع
�سرمونت للنفط الرملي ،وجاري و�ضع خطط لتو�سعة
امل�شروع امل�شرتك للنفط الرملي بفو�سرت كريك وبحرية
كري�ستينا املقام بال�شراكة مع �شركة �سينوفا�س .وتتم كافة
م�شروعات النفط الرملي اخلا�صة ب�شركة كونوكو فيليب�س
با�ستخدام تقنية ال�صرف باجلاذبية مب�ساعدة البخار
( )SAGDالتي تت�ضمن حقن البخار يف املكمن لتحويله �إىل
�سائل و�إنتاج البيتومني الثقيل.
تقوم كونوكو فيليب�س ،ب�شكل فعال ،بتطوير املراكز
القوية التي تتمتع بها يف حقول الطفل ال�صفحي الغنية

بال�سائل يف �إيجل فورد وباكني ،وكذلك يف حقول الطفل
ال�صفحي غري التقليدية الأخرى التي ثبت جناحها .وقد
�أثرت حقول الطفل ال�صفحي غري التقليدية يف �شمال
�أمريكا ت�أثري ًا كبري ًا على �أرقام �إنتاج الغاز والنفط يف
الواليات املتحدة ،و�إذا كانت تقديرات املوارد املعلنة للعامة
حقيقية ،ف�إن هناك احتمالية لإن�شاء �أ�صول هامة طويلة
الأجل.
تحد نواجهه في مجال
ما هو أكبر
ٍ
الطاقة ،من وجهة نظرك؟

وي�ستمر حالي ًا املركز العاملي لأبحاث ا�ستدامة املياه يف دعم
قطر غاز ،من خالل حتويل حتاليل و�أبحاث املياه �إىل طرق
فعالة ملعاجلة املياه و�إزالة املواد الكيميائية .ومن خالل
املركز العاملي لأبحاث ا�ستدامة املياه واملنتدبني التابعني
لنا� ،ستوا�صل كونوكو فيليب�س �سعيها يف جعل كافة عمليات
قطر غاز فعالة وجدير بالثقة قدر امل�ستطاع.
ما هي المساهمة الرئيسية
لشركتكم في قطاع الطاقة
القطري؟

نواجه يف جمال الطاقة بع�ض التحديات املثبطة للهمة.
بد�أت عالقة كونوكو فيليب�س مع قطر منذ �أكرث من ع�شر
ومن �أكرب تلك التحديات التعامل مع االعرتا�ض احلكومي �سنوات عندما بد�أت فيليب�س للبرتول وقطر للبرتول امل�شروع
والعام على الوقود الأحفوري الذي يعترب �شائع ًا يف الدول
امل�شرتك قطر للكيماويات (كيوكم) .ومن �أجل هذا
املتقدمة� .إننا بحاجة �إىل �أن نتعاون ك�شركات عاملة يف هذا امل�شروع امل�شرتك ،جلبنا �أحدث تقنيات البويل �إيثيلني التي
املجال ملقاومة االعتقاد العام ب�أن �صناعة النفظ والغاز
�أ�ستخدمت يف �إن�شاء املن�ش�آت العاملية يف عام  .2002ومت
�سيئة يف ذاتها ،ويجب �أن تُ�ستبدل بالطاقة املتجددة �أو
فيما بعد التو�سع يف هذا امل�شروع ليت�ضمن امل�شروع امل�شرتك
البيئي
غريها من �أ�شكال الطاقة الأخرى .وقد قام اللوبي
كيوكم  2الذي مت بني قطر للبرتول و�شيفرون فيليب�س
لهم
وكانت
بدور فعال يف توعية العامة من وجهة نظرهم،
للكيماويات .وكما هو احلال يف امل�شروع الأ�صلي ،قدمنا
قاعدة فعالة قوية لال�ستعانة بها عند احلاجة� .إن ال�صناعة �أحدث التقنيات امل�سجلة ،وفريق قيادة امل�شروع واخلربة
التي نعمل بها حتتاج �إىل مزيد من الفعالية يف توعية العامة العاملية لبناء م�شروع �آخر ناجح.
بالفوائد البيئية للغاز وبالقيمة التي ت�ضيفها هذه ال�صناعة
�إن �شراكتنا الإنتاجية مع قطر للبرتول وميت�سوي يف
للحياة الع�صرية .ول�سوء احلظ� ،أن هذا املجال يف معظم
امل�شروع امل�شرتك قطر غاز  3متثل م�ساهمة �أخرى جوهرية
ال�صناعية
الأحوال يعترب عدو نف�سه الأول ،ب�سبب احلوادث
يف تطوير �صناعة النفط والغاز يف قطر .بد�أت كونوكو
ال�ضخمة والت�سريبات التي تلعب دور ًا قوي ًا �ضد هذه
فيليب�س يف عام  2005عندما با�شرت برنامج احلفر لإجراء
ال�صناعة .لذلك ،ف�إننا بحاجة �إىل �أن نتنبه ونتيقظ ب�شدة تقييم �آخر للحقل ال�شمايل .وبالتعاون مع �شل وقطر غاز،
�إىل الأمور التي تخ�ص ال�صحة والبيئة وال�سالمة ،من �أجل �شكلنا بعد ذلك فريق �إداري عاملي للم�شروع ليتوىل تنفيذ
ً
حت�سني �سمعتنا ،ولكي ُنظهر �أي�ضا قيمة �صناعتنا والفوائد امل�شروعني امل�شرتكني قطر غاز  3وقطر غاز  .4وتعترب
البيئية للغاز.
املن�ش�آت الربية والبحرية الناجمة ذات جودة عالية كما
ات�ضح من خالل بدء الت�شغيل ال�سريع والعمليات الفعالة
كيف ترى عالقة كونوكو فيليبس
اخلا�صة بكل قطار خالل العام االفتتاحي .2011
بقطر غاز؟
ما الذي يحمله المستقبل لكونوكو
لقد كانت كونوكو فيليب�س م�ساهم ًا فعا ًال وم�ساند ًا
فيليبس في قطر؟
و�شريك ًا لقطر غاز ،وما زالت كذلك .وقد مت م�ؤخر ًا حل
فريق م�شروع قطر غاز  3و  4بعد ت�شغيل �آخر خطني
ير�سم العام القادم مرحلة هامة يف تاريخ كونوكو
�ضخمني لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ،حيث �سجال الأرقام فيليب�س ،حيث �أننا �سنف�صل �أن�شطتنا اخلا�صة بالتكرير
القيا�سية يف زيادة �إنتاج امل�شروع والت�شغيل التجريبي .وكان والت�سويق والتنقيب والإنتاج �إىل �شركتني م�ستقلتني عامتني.
ذلك نتاج التعاون مع �شل وقطر غاز من �أجل �إن�شاء فريق
و�ستتم امل�شاركة يف قطر للكيماويات ،من خالل امتالكنا
لتطوير امل�شروعات امل�شرتكة على م�ستوى عاملي ،وبناء
 %50يف �شيفرون فيليب�س للكيماويات ،بالتوازي مع �إن�شاء
أن
�
من
من�ش�آت عالية اجلودة يف الرب والبحر .وعلى الرغم
�شركة الت�سويق اجلديدة التي �سيطلق عليها فيليب�س .66
قطر
امل�شروع قد انتهى� ،إال �أننا م�ستمرون يف التعاون مع
و�سيظل امل�شروع امل�شرتك قطر غاز  3مع �شركة الإنتاج التي
غاز لتقدمي الدعم الفني واملنتدبني .وقد قام املنتدبني
�ستحتفظ با�سم كونوكو فيليب�س.
إدارية
التابعني لنا بدور فعال يف نقل اخلربات الفنية وال
تفخر كونوكو فيليب�س مبا متكنت من حتقيقه بالتعاون
و�أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة من العمليات العاملية مع �شركائها .و�ستظل حمتفظة مبكانتها كمركز جذاب
لكونوكو فيليب�س من �أجل م�ساعدة قطر غاز يف حتقيق
لال�ستثمار .فنحن نبحث عن فر�ص م�ستقبلية ل�شراكات
الرائدة
ر�ؤيتها يف �أن ت�صبح �شركة الغاز الطبيعي امل�سال
متكننا من التعاون من جديد من �أجل التطوير نحو ر�ؤية
على م�ستوى العامل بحلول عام .2015
قطر  .2030ونحن نرى �أن م�شروعاتنا احلالية هي جمرد
أبحاث
ل
العاملي
املركز
ومت تقدمي دعم �إ�ضايف من خالل
بداية� ،إذ �أننا ن�سعى �إىل �أن نكون �شريك جتاري مبادر
وقدم
والتكنولوجيا.
ا�ستدامة املياه يف واحة قطر للعلوم
عندما نعمل يف امل�ستقبل جنب ًا �إىل جنب مع قطر غاز 3
املركز م�ساعدة قيمة �أثناء بدء ت�شغيل امل�شروع ،وذلك من وقطر غاز  4وقطر للبرتول و�شركةرقطر غاز للت�شغيل
خالل حتليل تركيزات املواد الكيميائية امل�ضافة يف احلقل جلعل كافة عمليات قطر غاز فعالة وجديرة بالثقة قدر
ملنع الت�آكل وتك ُّون الهيدرات يف خطوط الأنابيب ،كما �ساعد امل�ستطاع.
يف تقييم الأمور اخلا�صة بقيا�س ال�سوائل وتقدمي احللول.
الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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قطر غاز توقع اتفاقية بيع وشراء ثالثية
األطراف مع شركة شيزوكا غاز اليابانية

يعتبر  2012عامًا هامًا لقطر غاز .ففي هذا العام ،تحتفل قطر غاز بمرور خمسة عشر عامًا على
إنجازاتها التي بدأت منذ وصول شحنتنا األولى للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في .1997
ويسجل عام  2012مرور أربعين عامًا على العالقات بين قطر واليابان.
وقد �أبلينا بال ًء ح�سن ًا خالل نهاية العام املا�ضي،
عندما �أجنزنا مرحلة �أخرى لقطر غاز واليابان .وعلى
هام�ش م�ؤمتر البرتول العاملي املنعقد يف الدوحة يف
�شهر دي�سمرب� ،أعلنا توقيع اتفاقية بيع و�شراء ثالثية
الأطراف لتوريد الغاز الطبيعي امل�سال �إىل �شركة �شوبو
للطاقة الكهربائية و�شركة �شيزوكا غاز.
وقد مت توقيع االتفاقية بني �سعادة الدكتور حممد
بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة وال�صناعة ،وال�سيد
يوجي كاكيمي ،املدير التنفيذي املنتدب واملدير
العام لإدارة الوقود ب�شركة �شوبو للطاقة الكهربائية،
وال�سيد �سيجو �إيوا�ساكي ،رئي�س جمل�س الإدارة واملدير
التنفيذي ل�شركة �شيزوكا غاز.
وتعترب اليابان واحدة من �أهم الدول يف العامل من
حيث االقت�صاد .وتعترب هذه االتفاقية دلي ًال �آخر ًا على
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التزامنا طويل املدى اجلدير بالثقة جتاه اليابان
والأ�ساليب الإبداعية التي مكنت قطر غاز من دعم
العمالء اجلدد .وتقدر قطر غاز كافة عمالئها
وت�سعى �إىل م�ساعدتهم يف حتقيق طموحاتهم للنمو
يف امل�ستقبل� ،سواء من خالل �إتفاقيات لبيع كميات
كبرية جد ًا من الغاز الطبيعي امل�سال �أو من خالل
عمليات بيع كميات �أ�صغر حجم ًا كهذه الإتفاقية.
وبد ًءا من عام  ،2016ومبوجب ال�شروط امللزمة
التفاقية البيع وال�شراء الثالثية الأطراف� ،ستنقل
وتو�صل قطر غاز ل�شركة �شوبو للطاقة الكهربائية
و�شركة �شيزوكا غاز ،من امل�شروع امل�شرتك قطر غاز
 0.2 ،1مليون طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي امل�سال،
كحد �أدنى� ،إىل جمموعة من حمطات ا�ستقبال
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الغاز الطبيعي امل�سال يف اليابان ،مبا يف ذلك ت�شيتا،
وكاواجو ،ويوكايت�شي ،وجيوت�سو ،و�سودي�شي.
و�ستعمل هذه االتفاقية على دعم وتعزيز عالقة
طويلة وم�ستمرة مع �شركة �شوبو للطاقة الكهربائية.
ويعترب هذا مثا ًال على الطريقة التي تتمكن قطر غاز
من خاللها من زيادة ح�صتها يف �سوق الغاز الياباين
بال�شراكة مع �شركة �شوبو للطاقة الكهربائية ،وترحب
ب�شركة �شيزوكا غاز باعتبارها امل�شرتي الياباين الأول
اجلديد للغاز الطبيعي امل�سال على املدى الطويل،
بالإ�ضافة �إىل امل�شرتين الثمانية الذين ميثلون االحتاد
احلايل ل�شراء الغاز الطبيعي امل�سال من قطر غاز 1
مبوجب عقود موقعة يف  1992و.1994

كفــاءة التشغـيـل

دور توزيع اإلنتاج في قطر غاز
يف من�ش�أة الغاز الطبيعي امل�سال احلديثة ،يعترب
توزيع الإنتاج ن�شاط ًا معقد ًا ينطوي على الكثري من
التحديات ،وال �سيما �إذا كان امل�صنع ينتج جمموعة
خمتلفة من املنتجات (الغاز الطبيعي امل�سال
وم�شتقاته) و�إذا كانت ملكيته موزعة بني �شركات
خمتلفة .منذ ن�ش�أتها يف  ،1984خطت قطر غاز ال�شركة
الرائدة يف �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر خطوات
وا�سعة ،من منطلق ر�ؤيتها يف �أن تكون �شركة الغاز
الطبيعي امل�سال الرائدة على م�ستوى العامل.
ت�شرتك قطر غاز يف من�ش�آت التخزين العام مع
العديد من ال�شركات الأخرى يف ر�أ�س الفان ،ويتم
ت�شغيل من�ش�آت التخزين العام نيابة عن كافة ال�شركاء
امل�شاركني .وتعترب تلك املن�ش�آت مملوكة ل�شركات لكل
منها م�ساهمني خمتلفني:
يتم �إ�ستخراج الغاز الطبيعي من مكمن حقل ال�شمال
ويتم نقله �إىل امل�صنع الربي يف را�س لفان حيث مت
معاجلته لإنتاج العديد من املنتجات .وتت�ضمن تلك
املنتجات :الغاز الطبيعي امل�سال (كمنتج �أ�سا�سي)،
وتت�ضمن امل�شتقات :غاز البرتول امل�سال واملكثفات
والكربيت والهليوم.
ومن بني �أهم امل�سئوليات الواقعة على عاتق قطر غاز
�ضمان �أن الكميات �أو الأحجام حمددة ب�صورة �صحيحة
لل�شركات امل�شاركة .وبالتايل ،يلتزم فريق توزيع الإنتاج
يف قطر غاز ب�إجناز هذه امل�سئولية .ويعترب توزيع الإنتاج
املقيا�س ال�شفاف والعادل واملن�صف ،حيث يتم توزيع
وح�ساب جزيئات الهيدروكربون �إىل اجلهاز احلكومي
املنا�سب ،وال�شركة املنتجة ومركز الربح والتدفق املايل
وفق ًا لالتفاقيات احلاكمة.
ما هو توزيع الإنتاج؟  -توزيع الإنتاج هو
عملية ت�ستخدم ملتابعة ملكية الغاز من نقطة الإنتاج
�إىل نقطة البيع .وقد ت�ؤدي الأخطاء والت�أخريات يف
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ح�ساب الهيدروكربون �إىل خ�سائر مالية كبرية .ومن
ال�ضروري ،يف عملية توزيع الإنتاج �أن يتم بذل كل جهد
ل�ضمان �أن قواعد التوزيع �شاملة وعادلة .ومن اجلدير
بالذكر �أن ح�سابات توزيع الإنتاج متكاملة مع امل�ؤرخني
املبا�شرين ،بحيث يكون املقيا�س الزمني للت�سويات
حمدود ًا جد ًا وممكن اختياره .وميكن �أن ميتد لي�شمل
احلدود املحا�سبية والت�شغيلية.
للت�أكد من �أن ح�سابات توزيع الإنتاج قد متت ب�شكل
�صحيح ،يجب �أن تكون �أنظمة الكمبيوتر التي تنفذ
القواعد اخلا�صة بذلك مربجمة ب�صورة �صحيحة.
ومن بني �أهداف توزيع الإنتاج� ،إ�صدار تقارير دقيقة
يف الوقت املنا�سب للم�ساهمني ولدولة قطر .ويتحمل
�أع�ضاء فريق توزيع الإنتاج م�سئولية توزيع العديد من
الأ�صول ب�صورة يومية ،مثل :املن�ش�آت العامة (الغاز
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الطبيعي امل�سال ،ومكثفات احلقل ،والكربيت ،وخمزون
البيوتان والربوبان) وخطوط الإنتاج (قطر غاز 2
وقطر غاز  3و .)4
ت�ضمن خطوة ت�سوية البيانات اخلا�صة بعملية
الإنتاج �أن البيانات التي مت �إدخالها يف الأنظمة
م�ساوية ملخرجات ذلك النظام .وت�ضمن خطوة "توازن
الكميات" عدم وجود اختالف بني الهيدروكربون
الذي دخل �إىل النظام والذي خرج منه .و�أثناء عملية
الت�سوية ،يتم تبادل البيانات بني العديد من �أنظمة
تكنولوجيا املعلومات .ويقوم املوزع بجمع البيانات من
�إدارة ال�صيانة واملخترب والعمليات و�إدارة املبيعات
و�أجهزة الكمبيوتر والدعم الهند�سي ،ويتم ت�صحيح
تلك البيانات� ،إذا دعت احلاجة .وبعد ذلك ،يتم
�إ�صدار التقرير �إىل �إدارة املالية و�إدارة العمليات
والإدارة الهند�سية و�إدارة البيئة
وامل�ساهمني.
مبجرد �أن تتم عمليات ح�ساب
Maintenance
الت�سوية والتوزيع اليومية ب�صورة
دقيقة ،يلتزم فريق توزيع الإنتاج بتزويد
Lab
املجموعة املالكة بتقرير توزيع �شهري،
Ops
يحدد التفا�صيل التالية :البيانات التي
 Sales Adminمتت ت�سويتها ،ملخ�ص ر�صيد الزيادة �أو
النق�صان وبيانات توازن الكميات.
Engineering
Support
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انعقاد االجتماع التقني الثالث عشر 6MMT
مع المشترين اليابانيين في اليابان

ناقالت الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر
غاز تحافظ على البيئة
في  ،2011جنت شركة قطر غاز ثمار مبادرتها البيئية الرائدة بالشراكة مع مؤسسة الجائزة
الخضراء من أجل تطوير وتدشين برنامج الجائزة الخضراء لناقالت الغاز الطبيعي المسال.

امل�شاركني يف االجتماع التقني الثالث ع�شر 6MMT

ينعقد االجتماع التقني 6MMTمرة يف ال�سنة بغية
تبادل املعلومات الت�شغيلية والتقنية لدعم وحت�سني
�سالمة الت�شغيل عند كال الطرفني البائع وامل�شرتي
للغاز الطبيعي امل�سال بني �شركة قطر غاز وامل�شرتين
اليابانيني للغاز الطبيعي امل�سال على املدى البعيد .ويتم
رفع تقارير �سنوية عن الأمور املتعلقة بالناقالت/الرب
مثل عملية ال�شحن ،واملو�ضوعات املعنية باملوانئ امل�ستقبلة
وبت�شغيل امل�صانع ،كما يتم تبادل املعلومات التقنية مرتني
�سنوي ًا .و يتناوب امل�شرتون ا�ست�ضافة االجتماع وي�ست�ضيفه
البائع (قطر غاز) مرة كل �أربع �سنوات يف قطر
(االجتماع التايل يف قطر �سيكون عام .)2014
يذكر �أن االجتماع التقني الثالث ع�شر  6MMTقد
انعقد يف ناجويا باليابان بنجاح يف  16و 17فرباير،
وقد ا�ست�ضافته �شركة طوهو غاز املحدودة .وقام
برئا�سة امل�شرتين اليابانيني ال�سيد موراجي ،مدير ق�سم

�إدارة التوليد وق�سم العمليات ومركز �إدارة الطاقة
احلرارية ب�شركة ت�شوبو للطاقة الكهربائية ،كما ح�ضر
االجتماع ممثلو وكيل امل�شرتين  QALSAوممثلو مالك
ناقالت قطر غاز.
يف اليوم الأول ،ركزت العرو�ض التقدميية التي
قدمها امل�شاركون من جانبي البائع وامل�شرتين على
الأمور املتعلقة بالناقالت وال�ساحل ،وعلى تبادل
املعلومات التقنية بني البائع وامل�شرتين ،مثل عمليات
امل�صانع وا�ستعرا�ض �إيقاف الت�شغيل وحتديث حالة
م�شروع املحافظة على الإنتاج (.)PMP
كان ال�سيد عمر العابد ،مدير �إدارة املبيعات ،هو
املتحدث الرئي�سي من �شركة قطر غاز ،كما ح�ضر
االجتماع ال�سيد كيث مريكلي ،مدير �أ�صول قطر
غاز  ،1وال�سيد عبداحلميد بوطالبي ،مدير �إيقاف
الت�شغيل ،وال�سيد جيم�س بالدوين ،مدير ال�ش�ؤون

البيئية ،وال�سيد جميل خمتفي ،رئي�س عمليات
الأ�سطول الأول ،وال�سيد دريد علي ،م�س�ؤول الإدارة
املالية للأ�سطول ،وال�سيد هريومي �سوزوكي ،م�ست�شار
�إدارة املبيعات ،وال�سيد جون يو�شيدا ،م�ست�شار �إدارة
املبيعات ،وال�سيد عبداهلل اجلابر ،كبري حمللي العقود.
يف اليوم الثاين ،قدمت �شركة قطر غاز معلومات
تقنية حول م�شروع �إ�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء
ال�شحن ( )JBOGوعمليات حمطة را�س لفان ()RLTO
والعمليات البحرية ،ثم توجه املندوبون لزيارة ميناء
ت�شيتا ميدوريهاما ل�شركة طوهو غاز للقيام بجولة يف
امل�صنع يف فرتة الظهرية.
يذكر �أن االجتماع التقني  6MMTالتايل �سينعقد يف
فرباير  2013يف ناجويا و�سوف ت�ست�ضيفه �شركة ت�شوبو
للطاقة الكهربائية.

الشحنة األولى لمحطة جوتسو التابعة لشركة تشوبو للطاقة الكهربائية
و�صلت ناقلة الغاز الطبيعي امل�سال "اخلور" امل�ؤجرة من قبل �شركة قطر
غاز �أول �شحنة من الغاز الطبيعي امل�سال �إىل حمطة جوت�سو التابعة ل�شركة
ت�شوبو للطاقة الكهربائية يف  31يناير .2012
وتقع حمطة الغاز الطبيعي امل�سال جوت�سو يف حمطة جوت�سو للطاقة
احلرارية ،يف والية نيغاتا ،و�سوف يبد�أ ت�شغيلها جتاري ًا من يوليو ،2012
كمحطة توليد الطاقة اجلديدة املتقدمة ل�شركة ت�شوبو للطاقة الكهربائية.
من اليمني :ال�سيد هي�سايوكي كوجيما (مدير عام حمطة جوت�سو للطاقة� ،شركة ت�شوبو للطاقة الكهربائية)
كابنت توموكي �أوهارا (قبطان الناقلة "اخلور" ،نيبون يو�سني كاي�شا)
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�أخذت �شركة قطر غاز
زمام املبادرة و�ساندت
م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء
يف تد�شني برنامج اجلائزة
اخل�ضراء العتماد ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال.
ولعبت دور ًا رئي�سي ًا يف و�ضع
املتطلبات الفعلية وحتديد
املعايري للت�أكد من م�ستوى
جودة ناقالت الغاز الطبيعي
امل�سال .ويف مار�س ،2011
قدمت م�ؤ�س�سة اجلائزة
اخل�ضراء "�شهادة تقدير"
ل�شركة قطر غاز ،اعرتاف ًا
منها بريادتها يف امل�س�ؤولية
ال�سيد عالء �أبو جبارة مدير �إدارة التجارة وال�شحن ب�شركة قطر غاز (الرابع من الي�سار) وال�سيد جان فران�سن املدير العام مل �ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء (اخلام�س من
االجتماعية لل�شركة وبدعمها
الي�سار) مع ممثلي �شركات ت�شغيل الناقالت الذين تلقوا اجلائزة اخل�ضراء خالل احتفال �أقيم يف املقر الرئي�سي ل�شركة قطر غاز بالدوحة يف دي�سمرب .2011
يف م�ساعدة م�ؤ�س�سة اجلائزة
اخل�ضراء يف تطوير وتد�شني
م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء هي م�ؤ�س�سة معروفة
�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة والبيئة .وتفخر �شركة
برنامج اجلائزة اخل�ضراء العتماد ناقالت الغاز
ً
دوليا ،ويف عام  2001كانت �أول امل�ؤ�س�سات التي
قطر غاز ب�أن تن�ضم لهذه املجموعة.
الطبيعي امل�سال.
فازت بجائزة ثور هرييدال القيمة التي ي�سعى
تت�ألف �إجراءات احل�صول على ال�شهادة من
يف �أكتوبر  ،2011فازت ناقلة الغاز الطبيعي امل�سال
الفح�ص املكتبي (مل�شغل الناقلة) بالإ�ضافة �إىل فح�ص الكثريون للح�صول عليها يف التفوق البيئي .وللت�أهل
"دخان" امل�ست�أجرة من قبل �شركة قطر غاز ب�أول
للفوز باجلائزة ،ال بد �أن تكون امل�ؤ�س�سة املر�شحة
جميع الناقالت املتقدمة للح�صول على ال�شهادة.
جائزة خ�ضراء من نوعها يف العامل متنح لناقالت
ً
ً
ً
ً
ً
قد قدمت ابتكارا تقنيا متميزا وعمال بيئيا يتما�شى
و�شهادة املكتب �صاحلة ملدة ثالث �سنوات ،ويجب
الغاز الطبيعي امل�سال ،وذلك تقديرا اللتزام الناقلة
مع روح جائزة ثور هرييدال للحفاظ على البيئة
جتديدها بعد انتهاء مدتها .و�شهادة الناقلة �أي�ض ًا
ب�أعلى معايري ال�سالمة يف جمال ال�شحن والتزامها
البحرية يف امل�ستقبل.
�صاحلة ملدة ثالث �سنوات ،ومع ذلك يجب فح�ص
بالت�شريعات العاملية يف جمال البيئةُ .يذكر �أن هذه
ومن اجلدير بالذكر �أن الدور الذي قامت
ال�سفن �سنوي ًا لالحتفاظ ب�صالحية �شهاداتها .جدير
هي املرة الأوىل يف تاريخ م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء
بالذكر� ،أن نظام اجلائزة اخل�ضراء قد ت�أ�س�س يف عام به �شركة قطر غاز من خالل التعاون الوثيق مع
منذ  18عاما التي يتم فيها منح اجلائزة اخل�ضراء
لإحدى ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال .ويف دي�سمرب من  ،1994لت�شجيع التزام جميع الناقالت البحرية ب�أعلى م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء يف تد�شني برنامج
اجلائزة اخل�ضراء لناقالت الغاز الطبيعي امل�سال
العام نف�سه ح�صلت ثالث ناقالت �أخرى " -الزبارة" معايري جودة ال�شحن .كما �أن الثمار التي �ستجنيها
�سيعود بالنفع على �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال
ال�شركة من وجود ناقالت �أكرث التزام ًا مبعايري
و"بروق" و"زكريت" �أي�ض ًا على اجلائزة اخل�ضراء.
ب�شكل عام ،حيث �إنه �سريفع م�ستوى معايري اجلودة
ال�سالمة والبيئة �ستتبلور يف حت�سني �صورة ال�شركة
يعد االعتماد الذي متنحه م�ؤ�س�سة اجلائزة
وال�سالمة واملعايري البيئية التي يجب �أن تلتزم بها
وتف�ضيل �شركات ت�أجري ال�سفن لها.
اخل�ضراء دلي ًال على التطبيق اال�ستباقي لأف�ضل
يذكر �أن بحث جامعة �إيرازمو�س الذي قدمه دكتور ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال التي تتمتع بالفعل
املمار�سات يف هذه ال�صناعة وااللتزام بالت�شريعات
ب�أعلى درجات ال�سالمة يف و�سائل النقل البحري
كنوب للمنظمة البحرية الدولية يف  2007كان له
احلالية واملتفق عليها دولي ًا يف جمال ال�سالمة يف
حتى وقتنا هذا.
عالقة وثيقة بكيفية ح�صول �إجراءات التفتي�ش التي
العمليات و�إدارة اجلودة و�إجراءات ال�شحن وحماية
و�ضعتها م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء على �أعلى درجة،
البيئة .ومتنح اجلائزة اخل�ضراء يف جميع �أنحاء
وقد و�ضعت هذه الإجراءات لتقليل خماطر الت�شغيل
العامل للناقالت و�شركات ت�شغيل و�إدارة الناقالت
من �أجل ال�شركة امل�ؤجرة لل�سفينة.
و�شركات النفط التي تثبت التزامها الكامل ب�إتباع
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كفــاءة التشغـيـل

أهمية االلتزام في قطــر غاز

يعد االلتزام مساهمًا رئيسيًا في تحقيق مكانة الريادة
التي تهدف إليها بيان توجهاتنا .ويشمل االلتزام كافة
الجوانب من أعمالنا ،بما في ذلك
و�سوف نبد�أ يف حتقيق هذه ال�سمة النظامية بربنامج
هي املعلومات الأكرث ح�سا�سية يف ال�شركة .وتت�ضمن
االلتزام باحلماية التناف�سي بال�شركة وقد توجهت
البيانات التجارية الهامة ،مثل �أ�سعار الغاز الطبيعي
جملة "الرائد" ملقابلة كل من ال�سيد لوري رايت  ،مدير امل�سال التي يتم حما�سبة عمالئنا عليها ،والر�سوم
الإلتزام (الإدارة القانونية) وال�سيد بيرت بك ،رئي�س
املفرو�ضة على �إنتاج الغاز التي يتم دفعها لدولة قطر،
ق�سم اجلودة للحديث حول هذا املو�ضوع.
وا�سرتاتيجيات الت�سويق اخلا�صة بامل�شروعات امل�شرتكة
للغاز الطبيعي امل�سال.
ما الذي دار يف احلوار مع لوري رايت؟
ملاذا نحتاج ال�ستخدام نظم احلماية مع
لوري� ،أخربنا منذ متى تعمل يف قطر غاز؟
املعلومات التجارية والتناف�سية احل�سا�سة؟
وما الذي تفعله على وجه التحديد؟
�أنا �أعمل يف قطر
لأن ال�شركة �إذا مل ت�ستخدم نظم احلماية ،ف�إنها
غاز منذ �إبريل  2008بذلك تكون خملة بقوانني املناف�سة املعمول بها يف
كمدير االلتزام يف
البلدان التي نبيع فيها الغاز الطبيعي امل�سال.
الإدارة القانونية .ومن
�أبرز �أدواري �ضمان �أن هل ميثل الإخالل م�شكلة كبرية؟
ال�شركة ال تخل بقوانني
ً
املناف�سة العاملية و�أن
بالطبع� ،إنه ميثل م�شكلة خطرية جدا .و�ستكون
العاملني يلتزمون
العاقبة الأهم هي الإ�ضرار ب�سمعة قطر غاز ،وخا�صة
ب�سيا�سات و�إجراءات احلماية التناف�سي.
�أننا ن�سعى �إىل �أن نكون �شركة الغاز الطبيعي امل�سال
الرائدة على م�ستوى العامل بحلول عام  .2015وخالف
�أخربنا ما هو احلماية التناف�سي؟
الإ�ضرار بال�سمعة ،قد يواجه امل�ساهمني بال�شركة
هو جمموعة من العمليات والإجراءات والأدوات
�أو بامل�شروع امل�شرتك غرامات كبرية ،قد ت�صل �إىل
ً
التي يجب على املوظفني اتباعها ،لت�ساعدهم على
 %10من الإيرادات وفقا لقوانني املناف�سة يف االحتاد
حماية املعلومات التجارية والتناف�سية احل�سا�سة
الأوروبي .فعلى �سبيل املثال ،مت تغرمي �شركتني
املتعلقة بال�شركات امل�ساهمة يف امل�شاريع امل�شرتكة للغاز �أوروبيتني تعمالن يف جمال الطاقة ما يعادل 720
الطبيعي امل�سال (قطر غاز  – 1قطر غاز  )4لكي ال
مليون دوالر �أمريكي ب�سبب �إبرامهما التفاق م�شاركة
يتم الإطالع عليها من قبل الأ�شخا�ص الذين ال يجب �أن يف ال�سوق لعدم بيع الغاز يف ال�سوق املحلي لكل منهما.
يطلعوا عليها .ومن بني تلك الأمور� ،ضمان �أن العاملني ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،متثل حاالت الإخالل
ي�ضعون املل�صقات املنا�سبة على املعلومات التجارية
اخلطرية جناية ،وقد حكم بال�سجن على بع�ض كبار
والتناف�سية احل�سا�سة ليتمكنوا من حتديدها ب�سهولة،
التنفيذيني بالفعل.
وا�ستخدام طباعة �آمنة للمعلومات التجارية والتناف�سية
احل�سا�سة بحيث ال يتم تركها على الطابعة املت�صلة
كيف حتافظون على ارتفاع م�ستوى الإدراك
ب�شبكة ،وو�ضع الأكواد امل�شفرة ... ،الخ.
والوعي بني املوظفني؟
ما املق�صود باملعلومات التجارية والتناف�سية
احل�سا�سة؟
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عند القيام بدورهم الوظيفي (مثل موظفي التجارة
وال�شحن ،والإدارة املالية ،والتدقيق الداخلي،
والإدارة القانونية ،والعالقات العامة) ،كما �أقدم
تدريب تذكريي دوري للموظفني الذين يعملون
بال�شركة منذ فرتة .وقد ن�شرت �أي�ض ًا مقاالت يف
جملة الرائد من قبل جلعل الأمر يف ذاكرة املوظفني.
هل تعتقد �أن جملة الرائد �أداة جيدة
لإر�سال ر�سائل االلتزام �إىل املوظفني؟
يف �شكلها احلايل ،ميكنني �أن �أجيب "بنعم" و
"ال" .فمن ناحية ،يتم توزيعها على كافة املوظفني
يف قطر غاز .وبالتايل ،يتم تداولها ب�صورة كبرية،
و�أعتقد �أن العديد من املوظفني يهتمون بقراءة هذه
املجلة .ومن ناحية �أخرى ،ال �أعلم عدد املوظفني
الذين ي�ستطيعون �أن يتذكروا يف امل�ستقبل ما قاموا
بقراءته يف مقاله طويلة مثل مقالة جدار احلماية
وغريها من املقاالت .مبعنى �آخر ،من ال�صعب
على املوظفني �أن "يلتزموا" فقط ملجرد قراءتهم
للمقاالت.
كيف ميكنك ا�ستخدام جملة الرائد كو�سيلة
نافعة للتوعية والتذكري فيما يتعلق ب�أهمية
االلتزام بجدار احلماية؟
�إذن ،هل تعتقد �أنك
خبري االلتزام؟ كيف ميكن
�أن تربهن ذلك؟
لقد �أعددت ن�شاطني تفاعليني يف بطاقات
يتم �إكمالها من قبل املوظفني .ولإ�ضافة نوع من
التحفيز ،مب�ساعدتكم� ،سيتم منح بع�ض اجلوائز
الكبرية .و�سيتم منح هاتف نقال "جالك�سي تاب"
عن طريق قرعة للإجابة ال�صحيحة مل�سابقة
الكلمات املتقاطعة .كما �سيتم منح جهازIpod Nano
ل�شخ�صني يف لغز "البحث عن العبارات".

المتطلبات الداخلية التي تنص بها السياسات واإلجراءات
المتبعة بالشركة و كذلك المتطلبات الخارجية مثل
القوانين الوطنية والدولية التي تؤثر علينا.
كيف تعمل تلك امل�سابقات – ما الذي يجب
على املوظفني فعله لتتاح لهم فر�صة الفوز
باجلائزة؟
يجب على امل�شاركني ا�ستخدام البطاقة و�إكمال
الكلمات املتقاطعة ولغز "البحث عن العبارات" (�أو
�إكمال �أحدهما فقط) ،و�إ�ضافة �أ�سمائهم ،والإدارة
التي يعملون بها ،والرقم الوظيفي والتوقيع .وبعد
ذلك ،ير�سلون البطاقة الأ�صلية التي مت �إكمالها �إ ّ
يل
من خالل الربيد الداخلي على العنوان التايل :لورين�س
جون رايت ،الإدارة القانونية ،16-48 ،قطر غاز،
املقر الرئي�سي بالدوحة ،وذلك يف ظرف مغلق .و�أود
الت�أكيد على �أهمية م�شاركة املوظفني ،وت�شجيعهم على
زيارة املوقع الداخلي لإدارة االلتزام ،حيث �سيق�ضون
وقت ًا ممتع ًا ،ويف الوقت ذاته� ،سيح�صلون على ر�سالة
هامة ميكنهم نقلها لبقية العاملني حول �أهمية االلتزام
بربنامج احلماية التناف�سي .و�أود التذكري ب�ضرورة
الإجابة ب�شكل �صحيح بن�سبة  %100لكي تكون هناك
فر�صة للفوز.
من الذي ميكنه امل�شاركة؟ وما هو �آخر موعد
للم�شاركة؟
ميكن جلميع املوظفني واملنتدبني ،واملوظفني
املتعاقدين الذين مت توظيفهم من قبل قطر غاز
امل�شاركة يف امل�سابقة .ويجب �أن تتم املدخالت من
كل موظف وبخط يده ،و�أن يتم االعتماد يف ذلك على
املحاوالت ال�شخ�صية ولي�س املحاوالت اجلماعية ،فلن
يتم النظر �إىل املحاوالت اجلماعية� .ستكون امل�سابقة
مفتوحة حتى نهاية �شهر �إبريل ،و�سيتم ال�سحب يف
 1مايو � .2012أمتنى �أن تتمكنوا من �إتاحة م�ساحة
�إعالنية للفائزين.
من امل�ؤكد ،ي�سرنا ذلك .هناك �شيئ ًا �أخرياً ،ماذا
عن املوظفني الذين ال يتعاملون مع املعلومات
التجارية والتناف�سية احل�سا�سة �أو الذين مل

يح�صلوا على تدريب احلماية التناف�سي ،هل
�سيتم حرمانهم من امل�شاركة؟

وماذا تعني اجلودة بال�ضبط ،وما عالقتها
بااللتزام؟

�سيواجهون بع�ض العوائق يف البداية .ومع ذلك،
ميكنهم �أن يجدوا مفاتيح كافة �إجابات الكلمات
املتقاطعة يف العر�ض التقدميي اخلا�ص “Pioneer
 ”Article Awarenessيف الق�سم اخلا�ص “Training
 ”Slidesيف موقع �إدارة الإلتزام على ال�شبكة الداخلية
لل�شركة ،فما زال �أمامهم الكثري من الوقت .ميكن
الو�صول �إىل املوقع ب�سهولة بالغة من خالل ق�سم
الو�صالت ال�سريعة املوجود بال�صفحة الرئي�سية على
ال�شبكة الداخلية لل�شركة� .إن امل�شاركة يف لغز "البحث
عن العبارات" ال يحتاج �إىل التدريب على برنامج
احلماية التناف�سي.

دوري الرئي�سي هو الت�أكد من تطبيق نظم قوية
و�سهلة اال�ستخدام مل�ساعدة ال�شركة ،يف جميع املجاالت،
بحيث ي�ستطيع جميع املوظفني واملقاولني االلتزام بها.
و�أنا �أ�ؤمن ب�شدة يف تعريف اجلودة على �أنها:

�شكر ًا جزي ًال لك ملا منحته لنا من وقتك وحظ ًا
�سعيد ًا لكافة امل�شاركني.
ما العالقة بني اجلودة والإلتزام؟ مقابلة مع
ال�سيد بيرت بيك...
�إذ ًا بيرت� ،أخربنا منذ متى تعمل يف قطر غاز؟
وما الذي تفعله على وجه التحديد؟
�أنا �أعمل يف
ال�شركة منذ
�أغ�سط�س 2006
كرئي�س ق�سم
اجلودة يف �إدارة
ال�سالمة والبيئة
واجلودة .ويغطي
�إدارة ال�سالمة
والبيئة واجلودة كل من ال�سالمة واملخاطر وال�ش�ؤون
البيئية واجلودة وخدمات �إدارة الطوارئ .ويعد �إدارة
ال�سالمة والبيئة واجلودة من الإدارات الن�شطة جد ًا
يف¬ حماولة تفادي احلوادث قبل وقوعها.

"االلتزام مبتطلبات العمالء"
 ويعترب تو�ضيح املتطلبات من خالل �آالف ال�سيا�ساتوالإجراءات املتبعة يف ال�شركة جزء ًا هام ًا من
الإلتزام
 يتما�ستقاءمتطلباتالعمالءمنالعمالءاخلارجينيوالداخليني على حد �سواء .وت�شكل هذه
املتطلبات كلها نظام الإدارة اخلا�ص بنا.
 يجب االلتزام �أو االمتثال لهذه املتطلبات – وهذايف اعتقادي هو اجلانب ال�سلوكي من اجلودة؛
فبمجرد �أن يعرف اجلميع هذه املتطلبات ،عليهم
�أن يلتزموا بها!!
وما عواقب عدم االلتزام من وجهة نظرك؟
مب�صطلحات "اجلودة"  -نطلق على هذا ثمن عدم
االلتزام!! فعندما نفعل �شيئ ًا وال ن�ؤديه بال�شكل ال�سليم
من املرة الأوىل  -يجب �أن ندفع الثمن .ويف �صناعتنا
ميكن �أن ي�صل الثمن �إىل فقد الأرواح وعادة ما تكلف
احلوادث ماليني الدوالرات .ويحدث هذا �أي�ض ًا يف
حياتنا اخلا�صة؛ حيث �إن عدم االلتزام �أو ارتكاب
الأخطاء يكلفنا ك�أفراد.
ماذا ن�ستطيع �أن نفعل كجزء من مبادرة
االت�صال ل�ضمان املزيد من االلتزام؟
يقع جزء كبري من العبء على االت�صال والتوعية.
ويف مار�س �سننتقي عدد ًا من املو�ضوعات املهمة من
جميع �أنحاء ال�شركة ونلقي ال�ضوء على بع�ض اجلوانب
املعينة التي تفتقد حالي ًا لاللتزام .ثم �سنتفاعل مع
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المسؤولية االجتماعية
املديرين والر�ؤ�ساء ويف بع�ض احلاالت الأفراد لكي
نحاول الو�صول �إىل م�ستوى حتقيق �أهدافنا بن�سبة
 .%100و�سوف يتم تقدمي مالحظات تقييمية و�أنا
واثق �أنه بحلول نهاية مار�س �سن�شاهد حت�سن ًا يف
الكثري من املجاالت.
ثم ماذا؟
ح�سن ًا ،املو�ضوع الأ�سا�سي بعد ذلك هو احلفاظ
على هذا الأداء  -لأنه حق ًا ت�ضييع للمجهود عندما
ت�صل �إىل م�ستوى عال يف �شهر معني ثم يرتخي
اجلميع ونعود مرة �أخرى �إىل عاداتنا ال�سيئة
القدمية .وهذا جزء ال يتجز�أ من متطلبات و�صول
�شركتنا �إىل االمتياز.

سلوكيات االلتزام الذهبية العشرة لشركة قطر غاز
 -1االلتزام ببيان توجيه �شركة قطر غاز ور�ؤيتها
و�أهدافها.
 -2الت�صرف على نحو �آمن ،وال�سعي ملنع الآخرين
من ارتكاب �أفعال غري �آمنة.
 -3االطالع على ال�سيا�سات والإجراءات وفهمها
وااللتزام بها؛ و�إكمال كافة التدريبات الإلزامية
املطلوبة.
 -4بدء �إجراءات �إدارة التغيري للفجوات التي يتم
حتديدها.
 -5قيادة الآخرين من خالل االلتزام والتحلي
بال�سلوكيات الطيبة.

 -6ح�ضور االجتماعات يف الوقت املحدد
واال�ستعداد لها و�إظهار االحرتام للآخرين.
 -7حتمل م�س�ؤولية ت�صرفاتك.
 -8ت�سليم العمل يف امليعاد املحدد له ووفق ًا
ملا التزمت به (مطابقة الأفعال للأقوال
والوعود).
 -9فهم متطلبات العمالء الداخلية واخلارجية
والوفاء بها �أو جتاوزها.
التحدث ب�صراحة :وعدم الت�ساهل
-10
مع �أي �سلوكيات تنم على عدم االلتزام من
الآخرين.

 ...االلتزام من وجهة نظرهم الخاصة جدًا
رؤيتي لاللتزام:عبد العزيز المناعي ،مدير الموارد البشرية بشركة قطر غاز

االلتزام هو إجراء أو عملية االمتثال لتلبية متطلبات معينة أو
التقيد بمعايير محددة.
يف عامل املوارد الب�شرية ،يعد االلتزام من
االعتبارات �شديدة الأهمية� ،سواء كان ذلك يتعلق
بو�ضع �سيا�سات ذات �صلة باملوظفني �أو بالدور
الأو�سع املتمثل يف خلق بيئة �إيجابية وت�شجيع
حتقيق معايري رفيعة من العدالة والإن�صاف يف
امل�ؤ�س�سة ب�أ�سرها.
ومن الأهمية مبكان يف �أي م�ؤ�س�سة �أن يحر�ص
املديرون على تو�صيل ال�سيا�سات املعنية بالأفراد
للجميع وعلى �إلزام املوظفني باللوائح التنظيمية
املطلوبة.
عندما ننظر �إىل الأمور من منظور وظيفة
املوارد الب�شرية� ،سنجد �أن من ال�ضروري
�أن يلتزم خرباء املوارد الب�شرية بال�سيا�سات
والإجراءات املو�ضوعة لل�شركة عند التعامل
مع املوظفني ،لأن هذه هي الطريقة الوحيدة
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ل�ضمان حتقيق العدالة على نحو ثابت .وميكن �أن
ت�ؤدي �أي مالحظة لعدم التزام يف هذا ال�صدد
ب�سرعة لإ�شاعة الإح�سا�س بالظلم ،والذي ي�ؤثر
بدوره ت�أثري ًا �سلبي ًا على الروح املعنوية للموظفني
وعلى م�شاركتهم و�إح�سا�سهم باالنتماء .ومن
ناحية �أخرى ،عندما ننظر �إىل االلتزام من
خارج وظيفة املوارد الب�شرية؛ �أي من وجهة
نظر املديرين واملوظفني ،فمن املهم باملثل �أن
ن�ضمن االلتزام باملعايري الرفيعة يف العمليات
الأ�سا�سية املتعلقة بالأفراد مثل التعيني واالختيار،
وعالقات املوظفني ،والتطوير ال�شخ�صي ،والتقدير
واجلوائز .حيث �إن التقيد بهذه املعايري يخلق
بيئة عمل �إيجابية ي�شعر فيها املوظفون باالحرتام
والتقدير ،كما ي�ساعد يف حماية �سمعة ال�شركة يف
بيئة العمل اخلا�صة بها.

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

ما �أف�ضل طريقة ل�ضمان خلق بيئة عمل تدعم
االلتزام؟
ميكننا �أن نحقق الكثري من خالل التعليم واالت�صاالت.
من الأهمية مبكان يف �أي م�ؤ�س�سة ت�سعى لأن يكون لديها
قوة عاملة ملتزمة �أن توفر التوعية ملوظفيها ب�ش�أن ما
يجب االلتزام به وملاذا .فلن يبد�أ الأفراد يف ر�ؤية القيمة
احلقيقية ملا حتاول امل�ؤ�س�سة فر�ضه من قواعد وبالتايل
االلتزام بها �إال من خالل االرتقاء مبعرفتهم .ويجب على
�أية م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عدم حماولة فر�ض االلتزام يف جمال
معني دون �أن تق�ضي الوقت الكايف يف م�شاركة موظفيها
يف الأ�سباب التي تدفعها لأن تفعل ما تفعله .وكلما ازدادت
ب�ساطة الر�سالة ،ازداد تكرارها وثباتها فيما يتعلق بقيمتها
املحتملة لكل املعنيني بها ،وكلما ازدادت قنوات االت�صال
التي ت�ستخدمها ،زادت فر�صتك يف �ضمان خلق بيئة عمل
تدعم االلتزام.

قطر غاز تصدر تقرير المسؤولية
المجتمعية األول للشركة
�أ�صدرت �شركة قطر غاز يف م�ستهل هذا
العام تقريرها ال�سنوي الأول عن امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركة والذي يغطي �أداء ال�شركة
و�إجنازاتها يف هذا القطاع املهم .ويلقي
التقرير ال�ضوء على م�سرية اال�ستدامة التي
ت�ضطلع بها �شركة قطر غاز كما ي�صف
بالتف�صيل مراحل امل�س�ؤولية املجتعية
ال�سابقة التي مرت بها ال�شركة وكذلك
الأن�شطة امل�ستقبلية املخطط لها التي يتم
و�ضعها متا�شي ًا مع ر�ؤية قطر الوطنية
.2030
ويلقي التقرير ال�ضوء على التزام
�شركة قطر غاز ،يف جميع جماالت عملها،
نحو الت�شغيل بطرق تعك�س قيمها ،حيث ت�سعى
خللق �شراكات مبنية على الثقة وال�صدق واالبتكار
والتعاون ،لتعزيز القيمة االقت�صادية والبيئية
واالجتماعية طويلة املدى للمجتمعات والبيئات التي
تنفذ فيها ال�شركة عملياتها.
ويناق�ش التقرير املكون من � 93صفحة تنظيم
ال�شركة و�آليات �إدارة اال�ستدامة اخلا�صة بها،

مو�ضح ًا �أن اجلودة واال�ستدامة تتم �إدارتهما كجزء ال
يتجز�أ من نظام �إدارة متكامل عن طريق نظام �إدارة
قطر غاز للتح�سني امل�ستمر الذي يرتبط ب�شكل مبا�شر
ببيان توجيه ال�شركة .ويعد نظام �إدارة قطر غاز
للتح�سني امل�ستمر �أداة ت�ساعد يف تن�سيق خطط العمل
والأهداف يف ال�شركة كلها.
وقد مت تكوين فريق ملبادرة امل�س�ؤولية املجتمعية

ل�شركة قطر غاز من �أجل تقدمي الإر�شاد
يف املراحل الأوىل من تطوير وتنفيذ �إطار
عمل امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة .وقد
�سلم هذا الفريق يف الوقت احلايل م�س�ألة
الإر�شاد وكذلك ا�سرتاتيجية املبادرة
للجنة امل�س�ؤولية املجتمعية بال�شركة
برئا�سة ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين،
املدير العام ل�شركة قطر غاز .ويذكر �أن
�أداء امل�س�ؤولية املجتمعية ل�شركة قطر غاز
ي�ضاهي �أداء نظرائها يف هذه ال�صناعة،
وهو ما ظهر من خالل و�ضع معايري
مرجعية �شاملة.
كما مت �إعداد التقرير وفق ًا ملبادرة
�إعداد التقارير العاملية ( )GRI –G3املتفق عليها
دولي ًا ،واجلمعية العاملية للحفاظ على البيئة يف قطاع
البرتول ( ،)IPIECAو�إر�شادات �صناعة النفط والغاز
ب�ش�أن �إعداد تقارير اال�ستدامة التطوعية -معايري
�إعداد تقارير اال�ستدامة لعام  ،2010ومتا�شي ًا مع
متطلبات مديرية الإنفاذ ومع اللوائح التنظيمية
لل�صحة وال�سالمة والبيئة لدولة قطر.

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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المسؤولية االجتماعية

االبتكــــــار

قطر غاز تدعم مؤتمر جراحة األطفال
يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ،قامت
�شركة قطر غاز برعاية م�ؤمتر قطر الدويل الأول
جلراحة الأطفال وامل�ؤمتر الثاين ع�شر للجمعية
العربية جلراحة الأطفال .وقد قام بتنظيم
فعاليات امل�ؤمتر الذي انعقد خالل الفرتة من 17
�إىل  19فرباير يف مركز قطر الوطني للم�ؤمترات
بالدوحة ،ق�سم جراحة الأطفال مب�ؤ�س�سة حمد
الطبية.
وكان الهدف الأ�سا�سي من امل�ؤمتر هو دعم
جراحة الأطفال يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية وتوطيد
العالقات مع املراكز الدولية الأخرى ومع جراحي
الأطفال الأكرث �شهرة يف جميع �أنحاء العامل .كما
ظهرت خالل احلدث طموحات دولة قطر يف �أن
تكون مركز ًا رائد ًا يف جمال الرعاية ال�صحية يف
املنطقة ويف العامل ب�أ�سره.
وقد جمع امل�ؤمتر �أطباء �أطفال من جميع
�أنحاء العامل و�أتاح لهم الفر�صة لتعزيز معرفتهم
ومواكبة �أحدث التطورات التكنولوجية والأكادميية
يف هذا املجال.

�أع�ضاء فريق امل�شروع  -من الي�سار :را�شد جاويد� ،شرياز علي ،طارق ال�شعراوي ،عمر �سلطي،
�صالح حممد �شريف ،مي�شيل ديالديا ،عالء �صادق احل�سن ،ن�صر الدين جلول حكيم ،مروان عرب

النظام اإللكتروني إلدارة التغيير
ال�سيد من�صور را�شد النعيمي ،مدير العالقات العامة ب�شركة قطر غاز ،يقدم دعم ال�شركة للدكتور
من�صور �أحمد علي ،رئي�س ق�سم جراحة الأطفال مب�ؤ�س�سة حمد الطبية.

كما ح�ضر هذا امل�ؤمتر �أطباء �أطفال من مركز قطر �أثناء املعر�ض الذي عقد على هام�ش امل�ؤمتر ،بع�ض
غاز الطبي لال�ستفادة من فر�ص م�شاركة املعرفة التي خدمات الرعاية ال�صحية التي يوفرها مركزها
الطبي للموظفني.
قدمها هذا احلدث .وقد عر�ضت �شركة قطر غاز،

قطر غاز تدعم بطولة "ماسترز للغولف"
وا�صلت �شركة قطر
غاز دعمها لبطولة البنك
التجاري "قطر ما�سرتز
للغولف" الذي عقدت
ن�سختها الأخرية يف نادي
الدوحة للغولف يف الفرتة
ما بني  2و 5فرباير.
وجدير بالذكر �أن هذه هي
ال�سنة ال�سابعة التي تدعم
فيها �شركة قطر غاز هذا
احلدث الراقي ،وقد قامت
هذا العام بدعم اخلدمات
الإر�شادية للبطولة .وتعد
اخلدمات الإر�شادية
خدمات مهمة لأن املر�شدين يتواجدون �أثناء
اللعب للرد على �أ�سئلة الالعبني ،وال�سيطرة على
اجلماهري ،والت�أكد من حفاظ العبي الغولف على
�إيقاع ثابت.
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�شارك يف البطولة بع�ض �أف�ضل العبي اجلولف
املحرتفني على م�ستوى العامل ،ويذكر �أن بول لوري من
ا�سكتلندا قد ح�صل هذا العام على املركز الأول وفاز
ب�شيك قيمته  416660دوالر ًا �أمريكي ًا .وجدير بالذكر

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

�أن بول لوري كان قد فاز ببطولة
"قطر ما�سرتز للغولف" يف 1999
و�أنه بهذا الفوز يكون قد ا�ستعاد
ك�أ�س الفوز بعد ثالثة ع�شر عام ًا.
وتهنئ �شركة قطر غاز بول
على هذا الإجناز العظيم ،كما
تهنئ امل�س�ؤولني على التنظيم
الرائع عام ًا بعد عام والذي يجعل
البطولة حدث ًا رائع ًا تفخر �شركة
قطر غاز بامل�شاركة فيه .تلعب
بطولة "قطر ما�سرتز للغولف"
دور ًا بارز ًا كواحدة من الأحداث
الريا�ضية الهامة التي تقام يف
الدوحة ،وت�ساهم ب�شكل ملحوظ يف
طموح دولة قطر �أن ت�ست�ضيف �أحداث ريا�ضية عاملية
كجزء ال يتجز�أ من ر�ؤية قطر الوطنية  2030ب�أن.

تاريخ النظام اإللكتروني إلدارة التغيير
بينما كانت مشروعات التوسعة لبناء خطوط اإلنتاج الضخمة قيد التنفيذ ،أدركت إدارة قطر غاز الحاجة إلى عملية
شاملة إلدارة التغيير .وتم تصميم نظام إدارة التغيير ليشمل التغييرات الصغيرة إلى المتوسطة (المشروعات األقل
تعقيدًا بقيمة تصل إلى  5000000دوالر أمريكي) .وتم تقسيم مشروع التنفيذ إلى ثالث مراحل:

• املرحلة الأوىل :بد�أت يف  2007بهدف حتديد ال�سمات قيمة النظام الإلكرتوين لإدارة التغيري بالن�سبة
الرئي�سية لعملية �إدارة التغيري املقرتحة .ويف ،2008
لقطر غاز
مت �إكمال هذه املرحلة بنجاح من خالل و�ضع خريطة
• ي�ضمن النظام �أن كافة اجلوانب الهامة لإدارة
طريق حمددة بعناية ومقبولة فيما يخ�ص العملية التي
التغيري ،مثل فحو�ص ال�سالمة وال�صحة والبيئة ،يتم
ت�ضم  6مراحل وبوابات جودة.
االنتباه �إليها واالهتمام بها كما ينبغي.
• ي�ضمن النظام �أن كافة التغيريات يتم التعامل معها
• املرحلة الثانية :تتمثل ب�صورة �أ�سا�سية يف تطوير نظام
بنف�س الطريقة للحد من الأخطاء املحتملة.
�إدارة التغيري القائم على امل�ستندات ،مبا يف ذلك
• ي�ضمن النظام رقابة �أف�ضل على دورة حياة التغيريات
كافة ما يلزم من مناذج و�صيغ وقوائم مراجعة .ومت
ال�صغرية �إىل املتو�سطة ،مما يحد من جتاوز املوازنة
ا�ستخدام النظام القائم على امل�ستندات لت�شغيل عدد
�أو جتاوز املواعيد املحددة.
من م�شروعات قطر غاز  1وم�شروعات التكرير بلفان
• يدعم النظام ال�شفافية وامل�س�ؤولية لكافة مراحل
لتقييم العملية وحتديد اجلوانب التي حتتاج �إىل حت�سن
العملية.
بحلول .2010
• يقدم النظام تقارير حول التقدم و�آليات لتح�سني
الكفاءة و�ضمان عدم فقدان �أي تغيري.
• املرحلة الثالثة :بد�أت يف يونيو  2010لتطوير نظام
• ميتاز هذا النظام ب�أنه نظام واحد وموحد
�إلكرتوين لإدارة التغيري م�ؤمتت بالكامل .ومت
للم�شروعات منذ بدئها وحتى انتهائها.
ا�ستخدام النظام املكتمل يف �شهر يونيو  2011يف قطر
• يدعم هذا النظام �إدراك التغيري الذي يطر�أ على
غاز  ،1ومت ا�ستخدامه يف �شهر �أكتوبر لقطر غاز 2
موظفي العمليات فيما يتعلق بالإجراءات اجلديدة.
وم�شروع الغاز الطبيعي امل�سال امل�شرتك  ،CLLNGكما
• يكفل هذا النظام تقدمي التدريب الالزم.
مت ا�ستخدامه يف �شهر دي�سمرب لقطر غاز  3و 4وم�صفاة • ي�ضمن هذا النظام م�شاركة موظفي ال�صيانة يف
لفان ،ومت �أي�ض ًا ا�ستخدامه يف �شهر يناير  2012لعمليات
�إعداد �سجل الأ�صول ،وقائمة قطع الغيار املو�صى بها،
حمطة ر�أ�س لفان .وبالتايل ،يغطي هذا النظام كافة
وا�سرتاتيجية ال�صيانة عقب �إجراء التغيريات الهامة.
إلكرتوين
جوانب عمليات قطر غاز .ويوجد يف النظام ال
• ي�ضمن حتديث وثائق ال�شركة بعد �إجراء التغيريات.
وقد
احلايل.
لإدارة التغيري  370طلب ن�شط يف الوقت
• ي�ساعد على التخل�ص من الت�أخر غري ال�ضروري ب�سبب
ً
و�صل معدل الطلبات �إىل  10طلبات جديدة يوميا يف
العنا�صر الب�شرية.
النظام الإلكرتوين لإدارة التغيري.
• من خالل النظام الإلكرتوين لإدارة التغري ،ميكن

جمع كافة الوثائق والت�صريحات املتعلقة بتغري ما يف
مكان واحد.
• يعمل النظام على مزامنة البيانات ،ب�صورة تلقائية،
با�ستخدام نظام �ساب .ومثال ذلك ،البيانات املتعلقة
باملراكز الوظيفية ،ومراكز التكلفة(،)cost centres
و�إقرتاحات تعديل املرافق (, )FMPوطلبات اخلدمات
الهند�سية ( / )ESRودرا�سات اجلدو ى( )FSو�إخطار
ال�صيانة.
والأ�شخا�ص الذين عملوا �ضمن الفريق الذي �أجنز هذا
امل�شروع هم:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فريق العمل
عالء �صادق احل�سن (مدير امل�شروعات)
ن�صر الدين جلول حكيم (كبري مهند�سي املن�ش�آت)
جافيد �إقبال (من�سق �إدارة التغيري وتطوير الت�صميم
املوجه بالكمبيوتر)
مي�شيل ديالديا (من�سق �إدارة التغيري والرتابط)
فريق تكنولوجيا املعلومات
�صالح حممد �شريف (مدير تكنولوجيا املعلومات بالإنابة)
�سيد عمران (كبري حمللي التطبيقات – تطوير الأنظمة)
مروان عرب (حملل تطبيقات �أول – تطوير الأنظمة)
�شرياز علي (كبري حمللي التطبيقات –اللوجي�ستيات)
را�شد جافيد (حملل تطبيقات �أول – تطوير الأنظمة)
طارق ال�شعراوي (حملل تطبيقات �أول – الأ�سا�سيات)
عمر �سلطي (كبري مهند�سي النظم  -العمليات)
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قطر غاز تبدأ إنشاء مشروع استر جاع الغاز المتبخر أثناء التحميل

منوذج ثالثي الأبعاد ملنطقة ال�ضواغط املركزية يف م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء التحميل

�أعمال الأ�سا�سات اخلا�صة باملعدات وال�ضواغط يف طور التنفيذ يف منطقة ال�ضواغط املركزية

عندما يبد�أ املهند�سون ت�صميم م�شروع ف�إنهم
امل�شيدون �أكرب �إجناز حتى الآن لفريق �إدارة م�شروع
قطر غاز امل�ساعدة من �أخ�صائيي ال�ضواغط يف �شركات
يتوقون لأن يت�شكل ت�صميمهم ويتبلور حتى يرى اجلميع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء التحميل  ،ومما ال �شك
كونوكوفيليب�س و�شل وفلور ملراجعة الت�صميم الذي
�شكل امل�شروع وحمتواه .وم�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر فيه �أن الإجناز الأكرث مدعاة للفخر لفريق �إدارة
و�ضعته �شركة جي �إي نوفو بينيوين لل�ضاغط .تتباين
�أثناء التحميل يف هذه املرحلة الآن.
امل�شروع و املقاولني كان الو�صول �إىل  5مليون �ساعة
حالة الغاز الداخل تباين ًا �شديد ًا من حيث درجة احلرارة
بد�أ الت�صميم التف�صيلي للم�شروع يف فرباير  .2010عمل دون وقوع �أية حوادث ت�سفر عن تعطل العمل.
ومن ثم احلجم .ويحتوي �ضاغط (ذو �ضغط منخف�ض)
وتطلب نحو  300مهند�س واخت�صا�صي ،يف قطر
ويعزي ال�سيد ب�شري مريزا ،مدير م�شروع ا�سرتجاع
على دوارات هواء �إر�شادية يف املداخل ل�ضمان الت�شغيل
والواليات املتحدة الأمريكية والهند ،و�سنتني كاملتني
الغاز املتبخر �أثناء التحميل  ،ال�سبب يف هذا الإجناز
الفعال لل�ضاغط عند كل �أحجام الغاز الداخل .وقد كان
لتحويل جمموعة مبدئية من الر�سوم �إىل ت�صميم
اللتزام كل فريق �إدارة امل�شروع واملقاولني نحو الت�أكد
ت�صميم دوارات الهواء الإر�شادية عند درجات حرارة
حقيقي عملي ميكن بنا�ؤه ،باالعتماد على معدات
من رجوع كل من يعمل يف هذا امل�شروع �إىل منازلهم
متباينة ترتاوح من  -14درجة حتت ال�صفر �إىل درجة
من�ش�أة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض .ومت ت�صميم منوذج
�ساملني .وقد �أدى احلر�ص على تنفيذ برنامج قطر غاز حرارة البيئة املحيطة مبثابة حتدٍ هائل.
ثالثي الأبعاد ي�شتمل على كل املعدات واملواد امل�ستخدمة "اخللو من احلوادث والإ�صابات" �إىل تغيريات جوهرية
ونظر ًا لالنخفا�ض القليل جد ًا يف م�ستوى ال�ضغط
يف م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء التحميل.
يف �سلوكيات الأفراد للعمل ب�شكل �آمن ،ومن خالل هذا امل�سموح به بني الناقلة وال�ضاغط ،مل يكن هناك
وقد �أن�شئ هذا النموذج بعناية على مدار ال�سنتني
الربنامج ال يحافظ كل فرد على �سالمته ال�شخ�صية
ت�صميم �صمام ال رجوعي موجود ميكن ا�ستخدامه يف
املا�ضيتني ،ومتت مراجعته عدة مرات من قبل فريق
فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا يحافظ على �سالمة املحيطني به ،ظل هذه القيود .وبد�أ مهند�سو قطر غاز وفلور يف العمل
الإن�شاء والعمليات وال�صيانة للت�أكد من �إمكانية بناء
ويكون م�ستعد ًا لإيقاف العمل �إذا �شعر �أنه ي�شكل خطورة مع العديد من م�صنعي ال�صمامات ،وراجعوا مناذج
املرافق وت�شغيلها و�صيانتها على نحو �آمن.
على �سالمته �أو �سالمة الآخرين.
ديناميكيات التدفق الكمبيوتري ( )CFDوا�ستعانوا
بينما يتميز ت�صميم م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر بخرباء يف هذا املجال من �شركتي �شل وكونوكوفيليب�س
وهناك حوايل  7000لوحة ووثيقة تو�ضح امل�شروع
للتو�صل �إىل ت�صميم جديد لقالبة ال�صمام .وت�ستخدم
بالكامل ،وت�ستخدم من قبل مقاويل الإن�شاء لبنائه
�أثناء التحميل بالب�ساطة  ،فهو ينطوي على العديد من
قالبة التيتانيوم خفيفة الوزن ديناميكا الهواء لتقليل
جزء ًا تلو الآخر .جدير بالذكر �أن كمية اخلر�سانة
االبتكارات والتجديدات .يعترب �ضاغط املرحلة الأوىل
ال�سحب وزيادة الرفع .ومل يعتمد فريق امل�شروع
امل�ستخدمة يف هذا امل�شروع ميكن ا�ستخدامها لبناء برج هو �أكرب �ضاغط �أن�شئ لهذا التطبيق .ي�سخن الغاز
الهند�سي على و�ضع النماذج فح�سب ،بل رتب الختبار
يبلغ طوله  20كيلومرت ًا وم�ساحة قاعدته  1مرت مربع.
امل�أخوذ من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال �أثناء انتقاله
ال�صمام الأول يف ور�شة اختبار �صمامات خم�ص�صة
�أما عن كمية الكابالت امل�ستخدمة فيه ،فيمكن �أن تلف �إىل ال�ضواغط يف منطقة ال�ضواغط املركزية .وي�ؤدي
للت�أكد من �أن ال�صمام يطابق �شروط الت�صميم .ومت
على حدود دولة قطر كلها.
هذا مقرتنا بانخفا�ض ال�ضغط �إىل متدد الغاز ،ومن
اختبار هذا ال�صمام بنجاح يف �أواخر  ،2011مما �أدى
وكما �صمم املهند�سون ،ا�شرتى امل�شرتون و�أن�ش�أ
ثم احتياجه ل�ضاغط كبري احلجم .وقد طلبت �شركة
 18العدد 2012 135

|

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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�إىل الت�صريح ب�إن�شاء ال�صمامات اخلم�سة التالية.
يذكر �أن فريق امل�شرتيات اخلا�ص مب�شروع ا�سرتجاع
الغاز املتبخر �أثناء التحميل قد ا�شرتى املواد واملعدات
من كافة �أنحاء العامل  -بداية من الواليات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا ،وحتى تايالند وكوريا اجلنوبية
و�أ�سرتاليا .ويتم �شحن املواد �إىل املوقع يف الوقت
احلايل بحر ًا وجو ًا .كما تفح�ص جودة املواد التي يتم
�شرا�ؤها بعناية يف ور�ش املوردين للت�أكد من �أن كل املواد
التي ت�صل للموقع باجلودة املطلوبة.
ومن امليزات املهمة لإن�شاء م�شروع ا�سرتجاع الغاز
املتبخر �أثناء التحميل �أن منطقة ال�ضغط املركزية
 CCAيتم بنا�ؤها على �أر�ض م�ست�صلحة .وهذا يعني
�أننا ا�ضطررنا حلفر  1500عمود حلمل ثقل املن�ش�آت.
وتو�ضع الأعمدة بعمق حوايل � 9أمتار ،ويوجد حوايل
ن�صف طول العمود داخل م�ستوى املاء الباطني .هذا
وميكن �أن تت�سبب مياه البحر يف ت�آكل احلديد املوجود
يف الأعمدة ب�شكل �سريع وخطري ،ما مل تكن الأعمدة
حممية .ومن ثم ف�إن م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر
�أثناء التحميل يحتوي على نظام حماية مهبطية مو�سع،
ي�ستخدم �أنودات ماغني�سيوم م�ضحية لإن�شاء خلية
جلفانية حتول تدفق التيار من الأعمدة �إىل الأنودات
امل�ضحية ،ومن ثم يحمي الأعمدة .ورمبا يبدو هذا
ب�سيط ًا ،ولكنه يف احلقيقة يعني حفر مئات الفتحات،
وتثبيت �أميال من الكابالت ،وكل هذا قبل �إكمال

ال�صب واخلر�سانة امل�صبوبة يف موقعها .وجاري بناء
الأ�سا�سات .وقد كان �إن�شاء نظام احلماية هذا مبثابة
حتدٍ �ضخم ،ولكن بعد عدة حماوالت بدء فا�شلة ،متكن الأجزاء �سابقة ال�صب على الأر�ض ،و�سوف تن�ش�أ يف
غ�ضون �شهور قليلة.
مقاول �إن�شاء م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء
تت�شكل املنطقة الواقعة خارج قطعة الأر�ض �أثناء
التحميل  Qconمن تطوير تقنيات مبتكرة ت�ؤدي ملنهجية
�إن�شاء فعالية.
�إنهاء �أعمال الأ�سا�سات ،وبد�أت يف تركيب الدعائم
ومن اجلدير بالذكر� ،أن العاملني يف امل�شروع بداية احلديدية الهيكلية والأنابيب كبرية القطر .وقد كان من
من كبار املديرين وحتى العمال يعي�شون يف مع�سكر
الإجنازات العظيمة التي حتققت �سالمة و�سرعة �إزالة
القرية العاملية يف اجلزء الغربي من مدينة را�س لفان
ال�صخور من م�صد الر�ش الزائد على حائل الأمواج
ال�صناعية .حيث يعي�ش يف هذا املع�سكر ما يقرب من
القدمي .وهذا العمل مطلوب خللق الفراغ املطلوب
� 2000شخ�ص .وتنظم �إدارة املع�سكر فعاليات ريا�ضية لرتكيب الأ�سا�سات والأنابيب.
للحفاظ على حيوية �سكان املع�سكر ون�شاطهم .وتقام
يف �أبريل � ،2012ستقوم م�شروع ا�سرتجاع الغاز
على الأرا�ضي الع�شبية للمع�سكر م�سابقات يف الكريكيت املتبخر �أثناء التحميل برتكيب معدات الربط يف
وكرة القدم وكرة ال�سلة وتن�س الطاولة على نحو منتظم ر�صيف حتميل الغاز الطبيعي امل�سال رقم  .1ويتم
بالإ�ضافة �إىل ال�سباحة.
�إجناز الأعمال التح�ضريية بهذا ال�صدد ب�سرعة للت�أكد
جدير بالذكر �أن �أ�سا�سات ال�ضواغط يف منت�صف
من �إمتام العمل على نحو �آمن ويف املواعيد ال�صارمة
الطريق �إىل االكتمال ،و�سوف يتم تركيب ال�ضواغط
املحددة لنا.
على �أ�سا�ساتها بحلول منت�صف عام � .2012أما املباين
يواجه م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء التحميل
فهي يف مراحل خمتلفة من الإن�شاء .وهذه املباين
طريق ًا طوي ًال مليئ ًا بالتحديات حتى يتم تنفيذه
ً
م�صممة بحيث تتحمل �ضغط عايل ي�صل �إىل 3
بالكامل ،ولكن نظرا لت�ضافر جهود فريق �إدارة امل�شروع
رطل لكل بو�صة مربعة ،ولذا فهي ت�شبه امل�ستودعات
والتزامهم الكامل ،ووجود جمموعة قادرة ومتحم�سة
اخلر�سانية .ويتوىل بناء هيكل املباين �شركة ،Qcon
من املقاولني ،ف�إن م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر
التي �ست�سلم املباين يف مايو �إىل �شركة قطر كينتز التي �أثناء التحميل يتمتع بفر�صة عظيمة لالنتهاء ب�شكل
�ستقوم بدورها ب�إكمال املباين.
�آمن وطبق ًا مل�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية املحددة من قبل
كما �أن حامل الأنابيب م�صنوع من اخلر�سانة �سابقة مالكي امل�شروع.
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الكوادر البشرية

إدارة التعلم والتـــــطوير  -المستجدات
قسم تطوير القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي
من املبادرات الأ�سا�سية التي �سيقوم بها ق�سم
تطوير القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي هذا
العام ،ا�ستعرا�ض الأ�شخا�ص ذوي الأداء املتميز
امل�ستقر (الذين كانت درجاتهم يف التقييم � 3أو
 4طوال ال�سنوات الثالثة املا�ضية) وذلك لتقييم
ما �إذا كانوا يتمتعون �أي�ض ًا مبهارات "التفكري"
"والت�أثري" التي ت�ؤهلهم للتقدم مل�ستويات �أعلى يف
�شركة قطر غاز .و�سريكز الق�سم على و�ضع خطط
تطوير وتعاقب وظيفي م�ستدامة ت�صلح للتطبيق يف
ال�شركة كلها.
و�سوف يعمل الفريق  -الذي يتكون من �ساميون
داي -رئي�س ق�سم تطوير القيادة وتخطيط
التعاقب الوظيفي ،وبوب دي �آ�شا -خبري تخطيط
التعاقب الوظيفي ،ودين المربت  -م�شرف �إدارة

قسم التدريب والتعليم
كيف يتم و�ضع �أهداف تطوير فعالة وم�ؤثرة؟

الكفاءة والأداء ،مع جميع مديري املجموعات
وجلان تخطيط التعاقب الوظيفي للت�أكد من �أن

الأفراد املوهوبني يف قطر غاز يقومون ب�إن�شاء
خطط تطوير وظيفية تتنا�سب معهم وينفذونها.

قسم تطوير الكفاءات وإدارة األداء
يف عام  ،2011حققت قطر غاز �إجناز ًا �آخر ًا
�ضمن مبادرات �إدارة التعلم والتطوير من �أجل دعم
ركيزة "القوى العاملة املتنوعة ذات الكفاءة العالية"
يف ر�ؤيتنا لعام  2015مع ا�ستكمال و�ضع �إطار
للكفاءة الفنية طبق ًا مل�ؤ�شر الأداء الرئي�سي
لل�شركة املتفق عليه .قد اكتمل هذه املهمة
ال�صعة بن�سبة  %100بالدعم الكبري املقدم
من اخلرباء املخت�صني من خمتلف الإدارات
الذين مت تعيينهم ليكونوا مبثابة نقاط الرتكيز
للعمل امل�ستقبلي يف هذا املجال.
وا�ستهدفت كافة املجموعات ،فيما عدا
جمموعة التجارة وال�شحن ،وجمموعة
العمليات ،وجمموعة الهند�سة وامل�شروعات
(نظر ًا العتبارات ت�شغيلية) �إكمال %100
من �إطار العمل .ومن املخطط� ،إكمال بقية
العمل اخلا�ص بالتجارة وال�شحن ،والعمليات،
والهند�سة وامل�شروعات بن�سبة  %100طبق ًا
مل�ؤ�شر الأداء الرئي�سي لعام  .2012وهذا العام،
�سيتم تنفيذ اخلطوة التالية من العملية ،وهي
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%70
التعلم من خالل العمل
مهام العمل
الفرق الوظيفية املختلفة
امل�شروعات
�إعداد العرو�ض التقدميية
�إن�شاء نقا�شات حول تعليمات الأمن
وال�سالمة
الإعداد للتعاقب الوظيفي
امل�شاركة املجتمعية

%20

%10

مناق�شات حول الأداء
مناق�شات حول التطوير
املتابعة
التوجيه
التوا�صل
املجتمع واملجموعات االجتماعية

التدريب داخل قاعة
الدرا�سة
التعليم الإلكرتوين
العرو�ض التقدميية
ال�شهادات
امل�ؤمترات
اخلطابات

مت تطوير مفهوم التعلم  10/20/70من قبل مورجان ماك كول ،روبرت دبليو �آيت�شنجر ،ومي�شيل �إم
لومباردو يف مركز القيادة الإبداعية.

قسم التقطير

الكفاءة الفنية يف قطر غاز
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ن�شجع املوظفني على التعامل مع تطورهم ،ب�شكل
كلي ،من خالل دمج كل من العنا�صر الر�سمية وغري
الر�سمية لت�ساعدهم على الت�أكد من �أن تعليمهم يعمل
بالفعل على بناء كفاءتهم.
يقدم البحث اخلارجي حول كيفية تعلم الأ�شخا�ص
ب�صورة �أف�ضل وكيفية تطوير مهاراتهم الو�صفة
الفعالة التالية لدعم تطوير الكفاءة ودعم
التعلم ،وهي:
•  %70من الكفاءة ت�ستمد من احلياة الواقعية
ومن التجارب العملية ،واملهام ،وحل
امل�شكالت.
•  %20من الكفاءة ت�ستمد من املالحظات
والتغذية املرتدة ،ومن املراقبة ،ومن العمل
مع القدوات ،وتلقي التوجيه منهم.
•  %10من الكفاءة ت�ستمد من التدريب
الر�سمي.

تقييم الكفاءة الفنية للموظفني ح�سب املعايري املحددة
التي مت �إجنازها يف عام  .2011وقد مت حتديد م�ؤ�شر
الأداء الرئي�سي لل�شركة اخلا�ص بالتقييم الفني ليتم

تطبيقه على  %70من القوة العاملة كحد �أدنى .ومت
تو�ضيح املراحل املختلفة للم�شروع يف الر�سم البياين
لتقدمي املزيد من املعلومات التف�صيلية.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻏﺎز ﻣﻦ 2015 – 2011
ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
دارة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻋﺪاد
وﻧﺸﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ ﻏﺎز )ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم (2012

إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة –
ﻛﻞ  3ﺳﻨﻮات
ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ،واﻟﺘﺤﻘﻖ،
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻃﺎر اﻟﻜﻔﺎءة
ﻋﻠﻰ  90%ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻏﺎز

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت –
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ

 - 10%ﺗﻘﺪﻳﻢ ارﺷﺎد
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ –  60دور(ª

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  - 70%ﻟﻘﻄﺮ ﻏﺎز
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2012

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  100%ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ،
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻮدة ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺸﺤﻦ ،واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳﺘﻢ إﻛﻤﺎل
ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100%

2011

2012

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ –  - 70%ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻓﺠﻮات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻬﺎﻣﺔ

إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻛﻞ  3ﺳﻨﻮات
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دورة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ –  90%ﻟﻘﻄﺮ ﻏﺎز
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013

2013

2014

2015

خطط التطوير الفردي الأوتوماتيكي

حملت قسم التقطير على عاتقها مسؤولية تقديم عدد من المبادرات الجديدة خالل العام
الماضي .وكان من بين تلك المبادرات ،أتمتة العملية القائمة على االستعانة بالورق القديم في
خطط التطوير الفردي للخريجين.
وتتمثل مزايا �أمتتة العملية لل�شركة فيما
يلي:
• ي�سمح النظام باملزيد من املتابعة لتقدم
اخلريج.
• ي�ضمن النظام �إجراء عمليات املراجعة يف
الوقت املنا�سب.
• ي�ساعد على متابعة جودة العملية ويحدد
مناطق التح�سن امل�ستمر.
• هذا النظام قادر على تقدمي تقارير الإدارة
حول تقدم اخلريجني حملي ًا.

• ي�ضمن عدم بذل جهد م�ضاعف �إذ �أن
املعلومات �ستتم �إ�ضافتها مرة واحدة فقط.
• املعلومات �آمنة وقابلة لال�سرتداد ،و�ستقدم
تقارير وبيانات تاريخية مفيدة.
تتم �إدارة العملية اجلديدة من قبل النظام
الإلكرتوين اخلا�ص بنا ،وترتبط العملية ب�شكل
مبا�شر بنظام طلبات املعامالت ال�شخ�صية
للموظفني اخلا�ص باملوارد الب�شرية ل�ضمان
�سهولة و�سرعة الإجراءات الإدارية الروتينية.
يتوفر دليل امل�ستخدم ومنوذج التعليم الإلكرتوين

للم�ستخدمني ،بالإ�ضافة �إىل التوجيه
ال�شخ�صي املقدم حول العملية من قبل
�أخ�صائي التطوير.
متكنا من حتقيق هذا امل�شروع من خالل
التعاون الوثيق مع زمالئنا يف �إدارة
تكنولوجيا املعلومات .والآن ،نظر ًا لأن
النظام الأ�سا�سي متاح ،ميكننا ال�سعي �إىل
حت�سني العملية ل�ضمان ا�ستمراريتنا يف
الإبداع ويف �أن نكون �شركة رائدة تتبع �أف�ضل
املمار�سات يف جمال تطوير اخلريجني.

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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الكوادر البشرية

إجراء المقابالت على طريقة قطر غاز
تعد اتخاذ قرارات دقيقة الختيار املوظفني �أمر ًا
�أ�سا�سي ًا لنجاح ال�شركة .وقد �أدت ر�ؤية قطر غاز يف �أن
ت�صبح �شركة رائدة يف توريد الغاز الطبيعي امل�سال �إىل
زيادة احلاجة لدعم عملية اختيارنا ،الأمر الذي دفع
�إدارة املوارد الب�شرية بال�شركة �إىل م�ساعدة املوظفني
امل�سئولني عن �إجراء املقابالت من خالل اتباع منهج
�أكرث مو�ضوعية و�أكرث ثبات ًا .ويعتمد ذلك الأ�سلوب على
املقابالت القائمة على الكفاءة .و�ساعد هذا املنهج
اجلديد يف التغلب على م�شكالت االختيار ال�شائعة
واحلد منها ،لأنه يركز على ال�سلوك املتعلق بالعمل،
وي�ستند على ال�سلوك ال�سابق من �أجل التنب�ؤ بال�سلوك
امل�ستقبلي ،وينظم عنا�صر االختيار يف �صورة نظام
�شامل ،ويطبق مهارات و�أ�ساليب حتاور فعالة ،ويعتمد
على تكامل البيانات التخاذ قرارات تعيني �أف�ضل،
ويرتك انطباع ًا �إيجابي ًا يف نفو�س املتقدمني للعمل.
مت ت�سجيل املوظفني الذين تقع على عاتقهم
م�سئوليات االختيار من قبل مدرائهم يف دورات اليوم
الواحد التدريبية ،التي يتم تي�سريها داخل ال�شركة
من قبل �إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة التعلم والتطوير.
وخالل �شهري دي�سمرب ويناير وفرباير ،مت عقد 16
جل�سة تدريبية ،ح�ضرها حوايل  200موظف.
خالل جل�سات العمل ،مت منح احل�ضور الفر�صة
ملمار�سة �أ�ساليب �إجراء املقابالت على طريقة قطر
غاز .وخالل التدريب ،ا�ستعان احل�ضور بدليل لإجراء

تُولي قطر غاز أهمية كبيرة لتعليم موظفيها وأسرهم والمجتمع العام .وكجزء مكمل لبرنامج
مسئوليتها االجتماعية المشتركة ،تدعم الشركة ،بصورة فعالة ،المبادرات التعليمية في دولة
قطر ،من خالل المساهمة في دعم التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية .2030

امل�شاركني يف �إحدى اجلل�سات التدريبية

املقابالت عندما كان لزام ًا عليهم بناء دليل �إجراء
املقابالت اخلا�ص بهم من خالل ا�ستخدام كفاءات
قطر غاز ،وحتديد م�ؤ�شرات الأداء اجليد ل�ضمان
اختيار �أف�ضل لأ�ساليب طرح الأ�سئلة .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يوجد يف كل جلنة لإجراء املقابالت ع�ضو لديه
خربة من فريق املوارد الب�شرية لي�ساعد يف تقدمي
التوجيه .يقول ال�سيد ماثيو �سميث ،رئي�س التوظيف
معلق ًا" :متكنت من القيام بدور املحاور يف معظم
اجلل�سات التدريبية .من دواعي �سرورنا �أن نرى
موظفينا يت�صرفون ب�صورة طبيعية وبحما�سة عند

ﺗـــﺬﻛـــﺮ
ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺎزات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن ..ESS
http://portal/explore/organization/OrgGrpAdmin/
Human%20Resources%20Department/
Pages/default.aspx
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برنامج كومون في الرياضيات يساعد
الطالب في مجمع الخور السكني
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تبني الأ�ساليب اجلديدة .كنت �أ�شعر بال�سرور عندما
�أ�سمع من املتدربني بعد كل جل�سة �أن هذه الدورة هي
�أف�ضل دورة ح�ضروها على الإطالق يف قطر غاز".
يتم حالي ًا ا�ستخدام الأدوات والأ�ساليب من قبل
كافة الإدارات ،وقد كانت النتائج ُمر�ضية للغاية.
وحالي ًا ،تعمل املوارد الب�شرية من �أجل �إن�شاء برنامج
م�ستدام لتمكني املوظفني احلاليني واجلدد امل�سئولني
عن �إجراء املقابالت من احلفاظ على م�ستوى املقابلة
وفق ًا للمعيار املطلوب.

ﻫﻞ ﺗﺨﻄﻂ ﺟﺎزﺗﻚ
ﻓﻲ 2012؟
اﺳﺘﺨﺪم ESS
وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ

يف عام  ،2007طرحت قطر غاز و�شركة ال�شحن
اليابانية  Line NYKجمتمعني م�شروع كومون
الريادي يف قطر لنقل الطريقة اليابانية يف تعليم
الريا�ضيات التي تهدف �إىل م�ساعدة الطالب يف
التميز يف املهارات احل�سابية.
يقول ال�سيد ما�ساو ها�شيموتو ،املدير العام
ل�شركة  NYKيف قطر" :نحن يف �شركة  NYKلدينا
رغبة قوية يف �أن ن�ساهم يف املجتمع القطري من
خالل التعليم ،ونرى �أن كومون مبا يحظى به من
ا�ستح�سان عاملي �سيدعم هدفنا يف تقدمي منهجيات
جديدة للتعليم .ويعترب جممع اخلور ال�سكني املكان
املالئم الذي ميكن البدء منه".
يعد كومون �أكرب برنامج تعليمي بعد املدر�سة على
م�ستوى العامل .وقد مت ت�صميم هذا النظام التعليمي
ليتنا�سب مع احتياجات الأفراد من قبل مدر�س
ياباين يعمل يف �إحدى املدار�س ،هو تورو كومون ،منذ
 60عام ًا تقريب ًا ،مل�ساعدة ابنه يف املقرر الدرا�سي
ملادة الريا�ضيات .وقد قام بتطوير هذا النظام
التعليمي الفريد لتفجري �إمكانات كل طفل وم�ساعدة
الطالب على النجاح .واليوم ،قد انت�شر هذا النظام
يف  46دولة ،حيث يدر�س حالي ًا يف مراكز كومون
يف خمتلف �أنحاء العامل ما يقرب من �أربعة ماليني
متعلم.
مت افتتاح مركز كومون اخلور يف مدر�سة اخلور
الدولية  -النظام الربيطاين ،يف �أكتوبر ،2008
ل�صالح الطالب يف جممع اخلور ال�سكني.
يقول ال�سيد هيدوتو �سوجيموتو ،رئي�س مركز
كومون قطر�" :إن برناجمنا م�صمم للطالب يف كافة
الأعمار وكافة م�ستويات املهارة .وهدفنا لي�س فقط
تقدمي تعليم متميز للطالب يف مادة الريا�ضيات،
ولكن م�ساعدة الطالب �أي�ض ًا يف حت�سني قدرته على
الرتكيز ،وزيادة ثقته يف نف�سه ،وا�ستغالل قدراته
بالكامل ،وخلق الإح�سا�س بالإجناز بداخله ،ليتمكن
من مواجهة التحديات يف هذا العامل املتغري".

من الي�سار �إىل اليمني :ال�سيد هيدوتو �سوجيموتو رئي�س كومون
قطر ،وال�سيد ما�ساو ها�شيموتو املدير العام لنيبون يو�سني كاي�شا
يف الدوحة ،وال�سيدة داليا ح�شمت مديرة مركز كومون التابع
ملجمع اخلور.

معرفة ما �إذا كان الطالب قد �أمل باملادة العلمية
و�أ�ضاف" :ن�أمل �أن يتم تطبيق مبادرتنا ب�صورة
ً
ب�شكل تام ،وم�ستعدا لالنتقال �إىل مفاهيم �أكرث
فعالة يف قطاع التعليم بقطر ،وال �سيما بني طالب
�صعوبة .وي�ساعد التدريب اليومي لفرتات وجيزة يف
جممع اخلور".
�ضمان اال�ستيعاب الأمثل للمفاهيم ،كما ي�ضع �أ�سا�ساً
ويكمن جناح الربنامج يف �أ�سلوبه .يتكون منهج
ً
متينا للتمكن من درا�سة املزيد من املواد العلمية
كومون من �أكرث من  20م�ستوى مهارة حمددة
بو�ضوح ،ومئات املواد العلمية امل�شتملة على م�سائل املتقدمة .يكمل الطالب م�سائل كومون كل يوم،
ويقوموا بزيارة ن�صف �أ�سبوعية ملركز كومون.
ريا�ضية ق�صرية تغطي ما قبل املرحلة الدرا�سية
تقول ال�سيدة داليا ح�شمت ،مدير مركز كومون يف
حتى امل�ستوى اجلامعي .ا�ستخدم كومون منهج
جممع اخلور" :يتميز جممع اخلور بوجود �أول مركز
"التعلم باملمار�سة" .وتقدم �أوراق العمل املقدمة
من املحا�ضر مثا ًال يو�ضح املفهوم املراد تعلمه .وبعد كومون للتعليم بعد املدر�سة .ونحن ن�سعى مل�ساعدة
الطالب يف جممع اخلور .ويف الوقت احلايل،
ذلك ،يتم تقدمي مترين ب�سيط على غرار املثال
املقدم .وتكون كل م�س�ألة جديدة �أكرث حتدي ًا �إىل حد نقدم خدماتنا التعليميمة حلوايل  120طالباً،
ترتاوح �أعمارهم بني � 4أعوام و 15عام ًا ،من �أجل
من �سابقتها .ويتم التقدم ب�صورة تدريجية جد ًا،
بحيث يتمكن الطالب من اكت�ساب املهارات الالزمة م�ساعدتهم يف تنمية مهارات �أكادميية قوية ت�ستمر
معهم مدى احلياة ،وم�ساعدتهم على حب التعلم.
لتقدمه مبفرده .ويتم حتديد وقت ودرجة لكافة
العمل ،ويتم ت�سجيل النتائج لكي يت�سنى للمحا�ضر وقد ر�أينا �أن الطلب يف ازدياد".
الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
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أبرز األحداث في مجـــمع الخور السكني
يقطن مجمع الخور السكني نحو  11500شخص يمثلون أكثر من  45جنسية مختلفة.
ويلتزم مجمع الخور بتوفير خدمات قيمة في شؤون الصحة والسالمة والتعليم
والبيئة لجميع المقيمين داخل المجمع ولغيرهم من السكان المحليين.
هذا وقد �شهدت بداية عام  2012بع�ض الفعاليات
والأحداث املهمة يف جممع اخلور ال�سكني،
بالإ�ضافة �إىل االحتفال بالذكرى الأوىل ملوقع
الإنرتنت اخلا�ص مبجمع اخلور الذي القى جناحاً
�ضخم ًا حيث ي�صل عدد الزوار �إىل هذا املوقع �إىل
� 15ألف زائر يف ال�شهر .وقد عمل موقع الإنرتنت
بالإ�ضافة �إىل "الر�سالة الإخبارية" :ماذا يحدث
يف جممع اخلور ال�سكني" التي �صدرت حديث ًا على
تغيري طريقة توا�صل املجمع ،و�شهد حتو ًال �إىل نهج
�أكرث مراعاة للبيئة .وفيما يلي القليل من النقاط
البارزة التي تلخ�ص بع�ض الأحداث املهمة التي
وقعت يف جممع اخلور .ملزيد من املعلومات ،يرجى
الرجوع �إىل � www.akcommunity.orgأو اال�شرتاك يف
"ر�سالتنا الإخبارية الأ�سبوعية" عن طريق �إر�سال
ر�سالة بريد �إلكرتوين �إىل @AlWahaClubRecpt
qatargas.com.qa

االحتفاء بكرة القدم يف بلد م�ضيفة  -ك�أ�س
الأندية الثاين لكرة القدم لعام ،2012
مبجمع اخلور
مت تد�شني ك�أ�س الأندية الثاين لكرة القدم لعام
 2012عقب مرا�سم افتتاح مبهجة �أقيمت يف يوم
خمي�س م�شرق بتاريخ اخلام�س من يناير  2012يف
ملعب مدر�سة اخلور الدولية لكرة القدم .وتراوحت
�أعمار امل�شاركني بني  11و� 12سنة من خمتلف النوادي
الريا�ضية املحرتفة يف قطر .و�ضمت الفرق فريقي
�أ�سباير (�أ) و(ب) ،والغرافة وخلويا واملرخية والأهلي
وفريقي جممع اخلور امل�ضيف (�أ) و(ب) .وقد �شهدت
املباريات ً
عر�ضا ممتاز ًا للمهارات والأداء؛ حيث لعب
امل�شاركون ب�أداء حريف رائع .وامتدت املباريات على
مدار يومني ،و�أقيمت املباراة النهائية يف ال�ساد�س من
يناير بني فريقي �أ�سباير (�أ) واخلور (�أ) ،وانتهت بفوز

�أطفال ي�شجعون الفرق امل�شاركة يف بطولة كرة القدم
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ثم قدم امليداليات واجلوائز للفائزين .وعقب
الفعاليات ،ا�سرتخى امل�شاركون وا�ستمتعوا مب�أدبة
طعام فاخرة لالحتفال بحدث ناجح �آخر.

الإبـ ــتك ـ ـ ـ ـ ــار يف الـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

من الوزن الزائد ويحظى بفر�صة الفوز برحلة طريان
ذهاب وعودة ل�شخ�صني �إىل �أوروبا ,بالإ�ضافة �إىل
عدد من اجلوائز الرائعة طوال فرتة امل�سابقة .و�سيتم
قيا�س وزن الفرق �أ�سبوعي ًا ولن نتتبع فقط وزن الفريق
ككل و�إمنا �سرن�صد �أي�ض ًا التطور الفردي لأع�ضاء
الفرق .و�سيتم �إن�شاء �سجالت �شخ�صية لت�سجيل تطور
امل�شاركني و�إعطائهم املالحظات والن�صائح املفيدة.
و�سوف يتم ر�صد التقدم الذي يحرزه الأفراد والفرق
بوا�سطة جلنة من الأطباء ومدربي اللياقة البدنية.
و�ستقدم عرو�ض تقدميية بوا�سطة �أخ�صائيي تغذية
ومدربني �شخ�صيني وكذلك �سيتم تقدمي "ا�ست�شارات
خا�صة" من خالل الأطباء ومدربي اللياقة البدنية.
وي�سعدنا �أن نتمنى جلميع امل�شاركني حظ ًا وافر ًا!

االلتزام جتاه البيئة

العدائون عند خط البداية يف �سباق املاراثون

فريق �أ�سباير (�أ) بامليدالية الذهبية .وبعد املباراة
النهائية مبا�شرة� ،أقيم حفل توزيع اجلوائز ،وتلقى
الفائزون امليداليات والك�ؤو�س.

ت�شجيع املمار�سات ال�صحية من �أجل
موظفينا يف املجمع � -إقامة م�سابقة الفائز
الأكرب يف جممع اخلور

ماراثون قطر غاز امل�صغر العا�شر  -مفتوح
للجميع!

يف �إطار مبادرة جممع اخلور امل�ستمرة لتعزيز
العافية و�أ�سلوب احلياة ال�صحي� ،أقيم افتتاح م�سابقة
"الفائز الأكرب" يف �إنقا�ص الوزن لعام  2012ب�أم�سية
رائعة يف  20فرباير بقاعة احلفالت بنادي الواحة،
و�شارك فيه عدد �ضخم من الفرق .وم�سابقة الفائز
الأكرب هي م�سابقة لإنقا�ص الوزن ،تعتمد يف فكرتها
على الظاهرة التليفزيونية العاملية التي يتناف�س فيها
فرق مكونة من �شخ�صني على �إنقا�ص �أكرب قدر من
الوزن .وقد عقدت امل�سابقة يف اخلور يف ال�سنتني
املا�ضيتني والقت جناح ًا هائ ًال .و�شارك يف امل�سابقة
�أكرث من مائتي �شخ�ص فقدوا خاللها كم ًا مذه ًال من
الكيلو جرامات ( 1462.21كيلوجرام ًا!!)
يذكر �أن امل�سابقة هذا العام �ستقام على مدار
ثالثة �أ�شهر (� 12أ�سبوع ًا) وي�شرتك فيها فرق مكونة
من فردين �ضد فرق �أخرى على من �سيفقد �أكرب قدر

�شارك �أكرث من مائة �شخ�ص من حمبي العدو يف
ماراثون اخلور امل�صغر العا�شر املفتوح الذي �أقيم يف
 10مار�س .ومت تنظيم هذا احلدث املفتوح جلميع
املقيمني يف قطر ،والذي يربز التزام �شركة قطر
غاز مب�س�ؤوليتها االجتماعية ،من قبل �إدارة الرتفيه
مبجمع اخلور وي�ضم ال�سباق الفئات الآتية � -سباق
 10كيلومرت رجال�/إناث ،و 5كيلومرت رجال�/إناث ،و3
كيلومرت (للأعمار حتت � 15سنة).
وقد �أدى فريق الأمن يف املجمع دور ًا رائع ًا يف
توجيه العدائني و�ضمان �أن تكون �سالمتهم على ر�أ�س
قائمة الأولويات .و�أقيم حفل توزيع اجلوائز يف نادي
الواحة يف وقت الحق من ال�صباح .ورحب ال�سيد
كالو�س تييل رئي�س الأندية والرتفيه بجميع امل�شاركني

توفري املياه :يبذل جممع اخلور ،باعتباره �أكرب
جممع �سكني يف قطر ،كل ما يف و�سعه لتعزيز
املمار�سات املراعية للبيئة يف الوقت الذي ين�شئ فيه
حميط ًا "�أخ�ضر" ليعي�ش فيه املوظفون وذووهم .وقد
قدم جممع اخلور طرق ًا لتقليل ا�ستهالك املياه داخل
املجمع ،ويف الوقت نف�سه زيادة م�شروعات ت�صميم
املواقع الطبيعية .فعن طريق ا�ستخدام الزيوليت
(املادة املتخلفة عن حرق الفحم) مبزجه مع الرتبة

انخف�ض ا�ستهالك املياه يف م�شروع ت�صميم املواقع
الطبيعية مبجمع اخلور ال�سكني �إىل  %50من امل�ستوى
الطبيعي ال�ستهالك املياه.
الزيوليت عبارة عن منتج ثانوي (خملفات طبيعية)
حلرق الفحم .ويعمل هذا املنتج كمادة خمرثة (مادة
ما�صة) عندما ي�ضاف �إليه املاء ومن ثم يحتفظ باملاء.
وي�ضاف الزيوليت ،الذي ي�شبه الرماد ،بن�سبة ترتاوح
من � ،%4-1إىل الرتبة مع ال�سماد ويحتفظ باملياه،
ومن ثم حتتاج الرتبة لري �أقل ،كما �أنه يزيد من منو
النباتات واخل�ضراوات .وقد �أظهرت التجارب �أن
الفواكه واخل�ضراوات التي حتتاج للماء تتطلب نحو %4
من الزيوليت ،بينما الع�شب الأخ�ضر يتطلب نحو %2
مل�ساعدته يف النمو.
وقد �أنتج مزيج الرتبة والزيوليت ح�صاد ًا ممتاز ًا
من النباتات واخل�ضراوات املتوفرة لكل �سكان املجمع
"لقطفها" وا�ستهالكها .جدير بالذكر �إن اجلوالت
التعليمية للمدار�س ،ومنها املدر�سة اليابانية بالدوحة،
قد �أتاحت الفر�صة لتوعية الأجيال اجلديدة ب�ش�أن
ق�ضايا البيئة و�أهمية تقليل ا�ستهالك واحلفاظ على
املوارد الطبيعية الثمينة .كما مت تنفيذ برنامج خا�ص
لقيادة ال�شباب داخل املجمع ال�سكني والذي يتعلق
مب�شروع الزيوليت و�ساعد يف امل�شروع جمموعات من
ال�شباب ملدة ع�شرة �أ�سابيع وكتبوا العديد من تقارير
امل�شروع.

طالب املدر�سة اليابانية بالدوحة يزورون حديقة الزيوليت يف جممع اخلور ال�سكني
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أكثر من ألفي موظف في قطر غاز وعائالتهم يستمتعون بيوم من المتعة والرياضة في اليوم

الــريــاضـي الــوطـــــــــنــي لــدولــة قــطـر

البدنية ،والتي قامت بتنفيذ �أن�شطة اليوم الريا�ضي
يف الرابع ع�شر من �شهر فرباير ،تكاتفت جهود
مبا يكفل ملوظفي قطر غاز االحتفاء بالريا�ضة وبيوم
�إدارة �شركة قطر غاز وموظفيها لبناء جمتمع يتمتع
مبهج بعيد ًا عن مكاتبهم وعن بيئة العمل ،مع �أ�سرهم
بوافر ال�صحة وا�ستقبلوا �أول يوم ريا�ضي وطني لدولة
وزمالئهم.
قطر باحلفاوة والرتحاب وذلك من خالل تنظيم يوم
بالن�سبة ملوظفي قطر غاز املقيمني يف الدوحة،
كامل من الأن�شطة الريا�ضية ملوظفي ال�شركة يف الدوحة
�أقيمت الأن�شطة يف نادي الغرافة الريا�ضي .ومت توزيع
ويف املجمع ال�سكني التابع لل�شركة يف اخلور.
قم�صان خا�صة ،م�صممة خ�صي�ص ًا لهذا احلدث حتمل
�أ�شرفت اللجنة املنظمة ،برئا�سة ال�سيد غامن
�شعاري �شركة قطر غاز واليوم الريا�ضي الوطني لدولة
الكواري ،مدير ال�ش�ؤون الإدارية يف قطر غاز ،على
عملية و�ضع اخلطط والقيام بالإعداد واتخاذ التدابري قطر ،على كل امل�شاركني لدى و�صولهم �إىل مقر �إقامة
الالزمة لتنظيم العديد من الأن�شطة الريا�ضية ملوظفي فعاليات اليوم الريا�ضي.
وقبل بدء �أن�شطة اليوم الريا�ضي ،ان�ضم �إىل
ال�شركة يف اليوم الريا�ضي .ور�أ�س ال�سيد �سلمان
�أ�شكاناين مدير م�صفاة لفان اللجنة التطوعية ،امل�ؤلفة املوظفني وذويهم فريق الإدارة العليا لل�شركة اللتقاط
من موظفي �شركة قطر غاز املهتمني بالريا�ضة واللياقة �صورة جماعية تقدير ًا لقيمة هذا اليوم املهم .وتبع
ذلك م�سرية م�شي جماعية ،تقدمها ال�سيد غامن
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الكواري وفريق الإدارة العليا لل�شركة.
وبعد قطع م�سرية  2كيلو مرت �سري ًا على الأقدام،
توجه امل�شاركون �إىل املناطق املختلفة املخ�ص�صة
لريا�ضتهم كل ح�سب تف�ضيله .وقد �شملت الأن�شطة
الكثري من الريا�ضات التي حتظى ب�شعبية مثل كرة القدم
والكرة الطائرة وكرة ال�سلة وتن�س الطاولة والكريكيت.
كما كانت هناك منطقة خم�ص�صة للأطفال حتتوي
على الكثري من الألعاب والأن�شطة امل�سلية واملمتعة مثل
النطاطات والزالقات والر�سم على الوجه.
هذا وقد مت ن�شر خدمات الدعم الطبية والأمنية،
ل�ضمان �سالمة و�أمن جميع امل�شاركني .ومت �أي�ض ًا �إعداد
منطقة لإجراء الفحو�صات الطبية من قبل الإدارة
الطبية ب�شركة قطر غاز ،ومن خاللها متكن امل�شاركون
من فح�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم و�ضغط الدم وم�ؤ�شر

كتلة اجل�سم.
ومن املواقع الأخرى التي حظيت ب�إقبال كبري
اخليمة العربية ،التي خ�ص�صت للراحة ،حيث مت تقدمي
القهوة العربية التقليدية والتمر .ولإ�ضفاء املزيد من
املتعة على جميع امل�شاركني يف احلدث ،كانت هناك
كميات كبرية من املرطبات وعلب الوجبات اخلفيفة يف
متناول اجلميع .وقد �شارك يف احلدث مئات املوظفني
و�أ�سرهم ،وفريق يتكون من �أكرث من  75متطوع ل�ضمان
�سري كل الأمور على نحو �سل�س مبا يحقق الراحة جلميع
امل�شاركني.
يف الوقت نف�سه ،ا�ستمتع موظفو قطر غاز الذين
ي�شجعون ريا�ضة اجلولف بريا�ضتهم املف�ضلة يف نادي
الدوحة للغولف .وبالإ�ضافة �إىل �شحذ مهاراتهم
يف لعبة اجلولف مب�ضمار �أكادميية نادي الدوحة

للجولف ،ا�ستمتعوا �أي�ض ًا باللعب يف م�ضمار مت ت�صميمه
خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض (بخم�س حفر) و�شاركوا يف
عدد من درو�س لعبة اجلولف التي �ألقاها مدربو اللعبة
بالأكادميية.
واختتمت فعاليات اليوم الريا�ضي بنادي الغرافة
بحفل توزيع اجلوائز على الفائزين يف امل�سابقات
الريا�ضية املختلفة.
كما مت تنظيم العديد من الأن�شطة خالل اليوم
ملوظفي �شركة قطر غاز وعائالتهم املقيمة مبجمع
اخلور .وقد �شارك مئات الأ�شخا�ص يف الأن�شطة التي
ا�شتملت على م�سرية عائلية مب�سافة  5كيلومرتات،
والألعاب الأوليمبية امل�صغرة بالإ�ضافة �إىل الريا�ضات
التقليدية مثل كرة الطائرة والتن�س وتن�س الطاولة وكرة
الري�شة والكريكيت.

جدير بالذكر �إن ما يربو على �ألفني من موظفي
ال�شركة وذويهم �شاركوا يف الأن�شطة التي �أقيمت يف كل
من الدوحة وجممع اخلور.
اتباع ًا للمر�سوم الأمريي الذي �أ�صدر يف دي�سمرب
 ،2011يعترب يوم الثالثاء من الأ�سبوع الثاين من �شهر
فرباير من كل عام يوما ريا�ضيا وطنيا للدولة .ويعترب
اليوم الريا�ضي الوطني جزء ًا ال يتجز�أ من ر�ؤية دولة
قطر الرامية مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات املحلية يف بناء جمتمع
�صحي ،كما �أنه يعد جزء ًا ال يتجز�أ من �أن�شطة اللجنة
الأوليمبية القطرية لتعزيز الريا�ضة ،والرتبية البدنية
وحتقيق التطوير امل�ستدام داخل املجتمع وذلك متا�شياً
مع ر�ؤية قطر الوطنية لعام .2030
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ﻗﺼﻴﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان

ﻗﻄﺮ ﻏﺎز  -ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ إﻧﺠﺎز
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻴﻔﺮي
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء ﻗﻄﺮ ﻏﺎز اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

اﻟــﻴــﻮم ﻫــﺬا ذﻛــﺮ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻻﻧــﺠــﺎز
ﻓــﻀــﻞ ٍ ﻣــﻦ ا وﺷــﻴــﺦ ﻃــﻮر ﺑــﻼده
ﺷــﻴــﺦ ﺑــﺼــﻮﺗــﻪ ﻳــﺪﻋــﻲ اﻟــﻤــﺠــﺪ ﺑــﺈﻳــﻌــﺎز
ٍ
وﻟــﺒــﺲ ﺛــﺮى اﻟــﺪوﺣــﺔ ﺑــﻌــﺰه ﻗــﻼدة
ﺧــﺬﻧــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻬــﺪه ﺻــﺪارة ﻫــﻞ اﻟــﻐــﺎز
ﻧــﻠــﻨــﺎ ﺛــﻘــﺘــﻬــﻢ واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺷــﻬــﺎدة
ﺮاﻛــﺎت إﻋــﺰاز
ٍ
ﺗــﺮﺑــﻄــﻨــﺎ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺷــ َ
وﺑــﺴــﻮاق ﻫــﺎﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻟــﻘــﻴــﻨــﺎ إﺷــﺎدة
ﻓــﻴــﻨــﺎ وﻃــﻦ واﺣــﺪ وﻋــﺸــﻨــﺎه ¥ﺣــﺮاز
ﻫــﺪف ﺳــﻴــﺎﺳــﺘــﻨــﺎ وﻫــﻮ ﻓــﻲ ﻣــﻬــﺎده
ا ﺟــﻤــﻌــﻨــﺎ ﻗﻠﻮب ﻣﻦ ﻧﺒﻀﻬﺎ ﺣﺎز
ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺈﺧــﻼص وﻋــﺰم وإرادة
"ﺣــﻨــﺎ ﻫــﻮﻳــﺔ ﺻــﺎﻏــﻬــﺎ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑــﺈﻳــﺠــﺎز
ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﻣــﺸــﺮق ﺑــﻌــﺰم وﺳــﻴــﺎدة "
ٍ
ﺗـﺒــﻘــﻰ "ﻗــﻄــﺮ ﻟــﻠــﻐــﺎز ﻣــﻮﺳــﻮﻋــﺔ إﻧــﺠــﺎز"
ــﺘــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ " ﻧــﺒــﺘــﻜــﺮ ﻟــﻠــﺮﻳــﺎدة "
ُﻛ ِ

قطر غاز تحتفل بمرور خمسة عشر
عامًا من اإلنجازات في حفل عشاء فاخر
يف مكان رائع وحدث ال ين�سى مبا ي�ضمه من فقرات وعرو�ض ،ويف ح�شد يزيد على
� 1500شخ�ص يف كل ليلة �أقيم حفل الع�شاء ال�سنوي الثاين ع�شر لقطر غاز.
واحتفلت قطر غاز مبرور خم�سة ع�شر عام ًا من الإجنازات يف حفل ع�شاء فاخر
�أقيم يف مركز قطر الوطني للم�ؤمترات يف يومي  12و  15فرباير .
مت اختيار مركز قطر الوطني للم�ؤمترات ،الذي يعترب �أحدث �إ�ضافة لأماكن �إقامة
الفعاليات يف قطر ،ال�ست�ضافة حفل الع�شاء الثاين ع�شر لقطر غاز .وقد مت افتتاح
مركز امل�ؤمترات ومركز املعار�ض ب�شكل ر�سمي يف  4دي�سمرب  ،2011ويعترب هذا
املركز من�ش�أة ال مثيل لها لإقامة امل�ؤمترات ،من حيث ت�صميمه الفريد و�إمكانياته
املتطورة ،فهو �أول مكان على م�ستوى العامل مزود ب�أحدث الو�سائل التكنولوجية
�صديقة البيئة .ويعد مركز قطر الوطني للم�ؤمترات �أول
مركز من نوعه يتم �إن�شا�ؤه ليح�صل على اجلائزة الذهبية
للريادة يف جمايل الطاقة والت�صميم البيئي من املجل�س
الأمريكي للمباين املراعية للبيئة .كما ي�ضم املركز �أحدث
املرافق و�أعالها جودة.
وقد �أقيم حفل ع�شاء قطر غاز على مدار ليلتني
لالحتفال "بخم�سة ع�شر عام ًا من الإجنازات" ،وبد�أ
بحفل ا�ستقبال يف قاعة االحتفاالت الرئي�سية املذهلة عند
منحوتة "العنكبوت" ،حيث مت الرتحيب بال�ضيوف الذين
ا�ستمتعوا ب�أنغام عزف �إحدى الفرق الوترية .وتعرف هذه
القاعة با�سم "مامان" ،ومتثل �أهمية كبرية ملركز قطر
الوطني للم�ؤمترات .ومامان هو ا�سم منحوتة "العنكبوت"
التي تقع يف قلب مركز قطر الوطني للم�ؤمترات .لذلك،
كانت هذه القاعة هي املكان املنا�سب للرتحيب مبوظفي
قطر غاز يف بداية حفل الع�شاء ال�سنوي.
نبذة خمت�صرة حول منحوتة العنكبوت – مامان (الأم)
مامان ( )1999هي منحوتة من �إبداع الفنانة لويز بورجوا .ويبلغ ارتفاع هذه
املنحوتة ،التي ت�شبه العنكبوت 30 ،قدم ًا ،ويبلغ عر�ضها  33قدم ًا ،ويوجد بها جيب
يحتوي على  26بي�ضة من الرخام� ،أما �صدر العنكبوت وبطنه فهما من الربونز
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امل�ضلع� .أما عن ا�سم املنحوتة "مامان" فهو عبارة عن كلمة "الأم" مكتوبة باللغة
الفرن�سية.
وتعترب منحوتة مامان من �أكرب و�أروع املنحوتات العاملية .وقد �أبدعت بورجوا
منحوتة "مامان" يف �إطار افتتاح �سل�سلة يونيليفر يف عام  1999لقاعة توربني
ال�ضخمة يف متحف تات مودرن .وترمز املنحوتة �إىل قوة والدة بورجوا� ،إذ تلمح �إىل
قدرتها على الغزل والن�سج والتغذية واحلماية.
وتعترب منحوتة "العنكبوت" واحدة من �سته فقط يف العامل التي مت �شرا�ؤها من
قبل م�ؤ�س�سة قطر للعر�ض يف قلب مركز قطر الوطني للم�ؤمترات.
وقد حتولت منطقة قاعة املعار�ض ومكان الع�شاء بالكامل �إىل قاعة �إحتفاالت
رائعة تتلألأ �أنوارها ،وم�سرح فخم لإلقاء ال�ضوء على الركائز
الأ�سا�سية التي تعتمد عليها �شركة قطر غاز وعر�ض االحتفال
بخم�سة ع�شر عام ًا من الإجنازات لل�شركة.
عندما ُف ِتحت الأبواب يف ال�ساعة  6:45م�سا ًء ،كان يف انتظار
�ضيوف احلفل �أكرث من  190طاولة وما يزيد على  520موظف ًا
مبركز قطر الوطني للم�ؤمترات على ا�ستعداد كامل خلدمة
ال�ضيوف �أثناء توجههم �إىل مقاعدهم ،وقام �أكرث من � 40شخ�ص ًا
ب�إعداد خ�شبة امل�سرح متهيد ًا للعرو�ض.
افتتح املدير العام لل�شركة ،ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين
الأم�سية ب�إلقاء كلمة رئي�سية موجزة توجه خاللها بال�شكر �إىل
جميع املوظفني واملوظفات وزوجاتهم و�أزواجهم للم�ساهمة يف
النجاح امل�ستمر لل�شركة ،ثم �ألقى ال�ضوء على الإجنازات التي
مت حتقيقها خالل عام  2011والعمليات الآمنة واجلديرة بالثقة
ودخول �أ�سواق جديدة والتو�صل التفاقات �شحن جديدة .كما �ألقى
ال�ضوء على االجنازات والتحديات اخلا�صة بال�سالمة لعامي  2011و.2012
"�إنكم  -موظفونا الأفا�ضل  -القوة الدافعة وراء جناحنا .لذلك ،قدمنا �إطار
الكفاءة الفنية اخلا�ص بنا يف  2011لن�ضع الأ�سا�س للنجاح امل�ستدام من خالل قوتنا
العاملة عالية الكفاءة .ولعلنا كوفئنا على ذلك عندما ُم ِنحت �شرف ت�سلم "جائزة
التقطري للتنمية الوطنية نيابة عنكم".
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ومعر�ض �صور يبني تاريخ ال�شركة .وقام بت�صميم و�إبداع كافة الر�سوم الفنان مهدي
وقام بدور عريف احلفل يف كلتا الأم�سيتني ال�سيد عي�سى املناعي (الإدارة
طويل ،وهو �أحد موظفي �شركة قطر غاز ،والذي يعمل يف جمموعة العمليات  -وكان
القانونية) ،وجا�سم الباكر (الإدارة املالية) ،ونور �صالح (�إدارة التعلم والتطوير).
وكانت الفقرة االفتتاحية للحفل عبارة عن ق�صيدة �شعرية خا�صة يف مدح قطر ،وعلى قد �أظهر مواهبه الر�سومية يف"م�سابقة املواهب" يف حفل ع�شاء ال�شركة عام .2010
وتكرم ال�سيد مهدي بقبول العمل مع اللجنة املعنية ب�إقامة
وجه التحديد �شركة قطر غاز ،كتبها ال�شاعر املعروف
حفل الع�شاء لإنتاج املراحل التاريخية لل�شركة والعنا�صر
حممد امل�سيفري ،بعنوان "قطر غاز مو�سوعة �إجناز"،
الر�سومية وال�صور اخلا�صة بالعر�ض بالكامل.
ومدحت هذه الق�صيدة امللهمة دولة قطر وقيادتها
وم�ساهمة قطر غاز يف حتقيق الرخاء يف البالد من
تلقي اللقطة الأيقونية امل�ستخدمة كخلفية يف معظم
خالل موظفيها املخل�صني واملبدعني .وقد �صاحب �إلقاء
مراحل العر�ض ال�ضوء على جزيء الغاز ومتت �إ�ضافة
الق�صيدة ال�شعرية رق�صة العر�ضة التقليدية (ال�شيلة)
احلركة �إىل اللقطة لإن�شاء �أيقونة ر�سومية تربز جوهر عملنا يف الغاز الطبيعي
بوا�سطة فرقة الفنون القطرية.
وجهزت الفقرة االفتتاحية امل�شهد للجزء الأكرث ر�سمية امل�سال.
من احلفل – وهو منح جوائز املدير العام للتميز .وت�سلم
قرع الطبول احتفاال بالعالقات اليابانية القطرية
� 15شخ�ص ًا �أو�سمة ال�شرف لعام  – 2011وتعترب هذه
اجلائزة تقدير ًا لإجنازاتهم يف حتقيق الأهداف املنوطة
رمبا كان من املالئم �أن يكون اجلزء الثاين من الأم�سية عبارة عن �أداء بارع يتميز
بهم وتقدمي �أكرث مما هو متوقع منهم يف بع�ض املجاالت باحليوية والن�شاط والقوة من جانب فرقة موجينكيو تايكو للطبل.
الهامة وحتقيق �إجنازات كبرية بها.
كان العازفون ،على الرغم من كونهم من اململكة املتحدة ولي�سوا يف احلقيقة
قام بتقدمي اجلوائز املدير العام لل�شركة ومدير
يابانيني ،يف منتهى التفرد والروعة  -وهم فرقة طبل التايكو املتجولة الوحيدة يف
ال�ش�ؤون الإدارية ال�سيد غامن الكواري وت�سلم الفائزون
�أوروبا كلها� ،إذ يقيمون �أكرث من  100عر�ض �سنوي ًا .وقد �أبرزت الفرقة برباعتها
�شهاداتهم بالإ�ضافة �إىل �أو�سمة �شرف ذهبية �أيقونية
ال�شديدة قوة وطاقة طبل التايكو الياباين ،و�صاحب العر�ض خلفية من ال�شرائح
�صممت خ�صي�ص ًا
جلائزة املدير العام للتميز يف �شركة قطر غاز –
ثم دُعي احلا�صلون على اجلوائز � -أو�سكار قطر
غاز  -للجلو�س على مائدة املدير العام مما �أتاح
لهم ولزوجاتهم فر�صة احلديث مع املدير العام
واال�ستمتاع بالأم�سية ب�صحبته.
ت�صميمات متثل �إجنازات ال�شركة املهمة من
�إبداع الفنان مهدي طويل
ً
احتفا ًال مبرور خم�سة ع�شر عاما من الإجنازات
ل�شركة قطر غاز وتقدير ًا له ،عر�ض حفل الع�شاء
خلفية ر�سومية تبني �أهم مراحل تطور ال�شركة -
عار�ض ًا م�سرية قطر غاز عرب ال�سنني  -بداية من
�أول �شحنة �سلمت يف � 1997إىل الإحتفال بتحقيق طاقة
�إنتاجية تبلغ  77مليون طن �سنوي ًا يف  – 2010وقدمت
الر�سوم ر�ؤية �شاملة للإجنازات التي حققتها ال�شركة
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الفائزون بجائزة املدير العام للتميز مع ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين  ،مدير عام �شركة قطر غاز (اخلام�س من اليمني) ومدير ال�ش�ؤون الإدارية
ال�سيد غامن الكواري (اخلام�س من الي�سار) .من الي�سار �إىل اليمني :جاغادي�ش مادوال  -العمليات ،ديبي باتنايك  -الهند�سة وامل�شاريع ،عبدالقادر
بنموالي  -العمليات ،عبداحلميد بوطالبي -العمليات ،هيمان�شو �أغراوال  -العمليات ،يان كوغريل  -الهند�سة وامل�شاريع ،زينب عمر  -ال�ش�ؤون الإدارية،
حممد التوم  -الإدارة القانونية.
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الر�سومية التي ت�صور العالقات بني قطر غاز واليابان .ومل تكن الفرقة لتنجح يف
تقدمي هذا النوع من الأحلان املعقدة وهذه الرق�صات امل�صممة بحرفية واملطلوبة
من �أجل عر�ض التايكو الياباين �إال بثقة �أفرادها يف �أنف�سهم ويف بع�ضهم البع�ض.
فقرة كوميدية للفنان علي ال�سيد
بعد �أن حتم�س اجلمهور �إثر عر�ض الطبل الياباين ودب فيهم الن�شاط ،مت
تقدمي اجلزء التايل من برنامج احلفل – وي�صور ملحة عن اجلانب املرح للعاملني
يف قطر غاز� .أدى الفنان الكوميدي الإماراتي علي ال�سيد عر�ض ًا كوميدي ًا ممتع ًا.
وكان "علي" قد قدم عرو�ضه الكوميدية للكثري من ال�شركات يف املنطقة  -ويرى
�أن الفنانني الكوميديني لي�سوا �شيئ ًا جديد ًا بالن�سبة حلفالت ع�شاء قطر غاز  -فهو
يعد الفنان الكوميدي الثالث املعروف الذي قدم عر�ضه يف حفالت ع�شاء قطر
غاز.

الأ�سئلة الع�شوائية التي طرحت على �أ�شخا�ص من اجلمهور ،ثم �أده�شهم بعد ذلك
و�أبهجهم ب�إخفاء ورقة نقدية مبائة ريال قطري والعثور عليها داخل ثمرة كيوي،
ثم جعل �أحد �أفراد اجلمهور يطفو فوق �أر�ض امل�سرح .كما �أده�ش اجلمهور بفقرة
حاملة متكن فيها من تغطية امل�سرح بالثلج .و�أخري ًا و�صل عر�ض جا�ستون �إىل ذروته
بخامتة رائعة بظهور جوائز قرعة حفل ع�شاء �شركة قطر غاز على �سيارة جولف -
ظهرت على امل�سرح بطريقة غام�ضة.

قدم مركز قطر الوطني للم�ؤمترات م�أدبة ع�شاء فاخرة �ضمت ما لذ وطاب
من الأطباق من جميع �أنحاء العامل على مدار اليومني ،ومت تقدمي كمية هائلة من
الطعام ملجموعة قطر غاز املكونة من � 3600شخ�ص �إجما ًال على مدار اليومني -
وقام بتقدمي الأطعمة و�إدارة امل�أدبة  520موظف ًا يف مركز قطر الوطني للم�ؤمترات.
ويف الليلة الأوىل من حفل الع�شاء قدمت كعكة �ضخمة قام بتقطيعها فريق
القيادة الإدارية احتفاال مبرور خم�سة ع�شر عام ًا من الإجنازات لل�شركة.
عرو�ض �سحرية تذهل اجلماهري
�أثناء حفل الع�شاء ويف الوقت الذي ا�ستمتع فيه ال�ضيوف بوجباتهم� ،أو التقوا
بزمالئهم� ،أو حتى ت�سابقوا ل ّلحاق ب�صندوق كوبونات القرعة لو�ضع كوبوناتهم به،
مما ال �شك فيه �أن ال�ساحر املبدع جا�ستون كوايتو من بيوني�س �آيري�س (عا�صمة
رحبنا ب�آخر عر�ض على امل�سرح؛ �أال وهو فرقة �أ�سترييا الرباعية للآالت الوترية.
الأرجنتني) طاملا �أذهل اجلماهري بعرو�ضه الكثرية التي �أداها يف مدن كثرية
�أده�شت فرقة �أ�سترييا اجلماهري يف العديد من الفعاليات الراقية يف �أنحاء
حول العامل مثل فيجا�س وكانكون وطوكيو .وقد افتتحت الفقرة برق�صة مفعمة
�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .وتتكون الفرقة من �أربع فتيات �أنيقات فاتنات
باحليوية والن�شاط كمقدمة لدخوله �إىل �أر�ض امل�سرح� .أذهل جا�ستون اجلماهري
تتمتعن ب�أعلى م�ستوى من التدريب املو�سيقي يف �أرقى معاهد املو�سيقى بلندن.
بالعديد من الفقرات ال�سحرية التي خلبت لبهم  -والتي �ضمت توقع �إجابات بع�ض
وعلى مدار ال�سنتني املا�ضيتني قمن بتكوين فرقة
لإنتاج عرو�ض مو�سيقية رائعة �سريعة الإيقاع
مب�صاحبة الرق�ص البارع يف مزيج مذهل ناب�ض
باحلياة من الأمناط املو�سيقية .وقد �سعدت
فرقة �أ�سترييا بزيارة الدوحة للمرة الأوىل
لتقدمي عر�ضها يف احتفال �شركة قطر غاز.
(بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عزفت الفتيات الراقيات
املو�سيقى يف القاعة �أثناء حفل اال�ستقبال).
وح�سب تقاليد حفالت ع�شاء قطر غاز
املعتادة ،تبع هذه الفقرة �إجراء القرعة ولعبة
اخلد�ش والفوز وذلك يف �إطار حفل الع�شاء
ال�سنوي الثاين ع�شر والإاحتفال مبرور خم�سة
ع�شر عام ًا من لل�شركة ومت تقدمي جوائز �أكرث
الفائزون بجائزة املدير العام للتميز مع ال�سيد غامن الكواري مدير ال�ش�ؤون الإدارية ل�شركة قطر غاز (الرابع من الي�سار) وال�سيد عالء �أبو جبارة
مدير �إدارة التجارة وال�شحن (الثالث من الي�سار) .من الي�سار �إىل اليمني :جابر حممد املري  -العمليات� ،أحمد �سعد �شريف  -العمليات ،نا�صر وحظي اجلميع مبتعة �أكرب من �أي حفل ع�شاء
يحيى النعيمي  -العمليات� ،أندري�س كوينتريو  -التجارة وال�شحن� ،سوين هيمانتكومار  -العمليات� ،أ�شرف احل�سن  -ال�سالمة والبيئة واجلودة ،وراهط �سابق.
لطيف  -ال�ش�ؤون املالية.
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